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w dniu 1 Maja
gorącu manifestowało

CENA 20 GR.

11 bm. odbędzie się w Warszawie
konferencja państw
które podpisały Deklaracją Moskiewską
z dn. 2 grudnia 1954 r.
WARSZAWA (PAP). Zgodnie z uchwałami moskiew
skiej konferencji krajów europejskich w sprawie zapew
nienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie w ostatnim
okresie przeprowadzono zostały między rządami Zwiąż
ku Radzieckiego, Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Repu
bliki Czechosłowackiej, Niemieckiej Republiki D&mokra
tycznej, Węgierskiej Republiki Ludowej, Rumuńskiej Re
publiki Ludowej, Ludowej Republiki Bułgarii i Ludo
wej Republiki Albanii odpowiednie konsultacje. Konsul
tacje te dotyczyły, po pierwsze, sprawy zawarcia układu
0 przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między oś
miu państwami — uczestnikami konferencji i, po drugie,
sprawy zorganizowania zjednoczonego dowództwa państw
1 — uczestników układu.

swą zwartość i Jedność

poi sztandarami Frontu Narodowego

WARSZAWA (PAP). Imponujący przebieg miały w ca
łym kraju tegoroczne obchody święta 1 Maja, które od
były się przy pięknej słonecznej pogodzie. Ludność ros
nącej z dnia na dzień stolicy, masy pracujące największe
go ośrodka przemysłowego naszego kraju — Śląska, lu
dzie pracy Łodzi, Krakowa, Lublina, Gdańska, Wro
cławia, Szczecina, Rzeszowa, Białegostoku, Opola i in
Obecnie, wobec ratyfikacji układów paryskich, wymię
nych miast i miasteczek — uczestnicy wszystkich manife
stacji wysłuchali transmitowanego o godz. 10 przemówie
nione państwa porozumiały się w sprawie zwołania w
Warszawie 11 maja drugiej konferencji dla rozpatrzenia
nia I sekretarza KC FZPil Bolesława Bieruta. Robotnicy,
zagadnień, wypływających z uchwał konferencji moskiew
chłopi, inteligenci — całe społeczeństwo gorąco manifesto
skiej. W konferencji warszawskiej weźmie również udział
wało najpełniejsze poparcie dla partii i rządu, swą zwar
Na zdjęciu: I sekretarz KC PZPR Bolesław Bierut pozdrawia z trybuny ho
tość i jedność pod sztandarami Frontu Narodowego.
rząd Chińskiej Republiki Ludowej, który wydeleguje na
norowej uczestników manifestacji pierwszomajowej. CAF — fot. Baranowski
Ze szczególną mocą wyrażano solidarność z obrońcami
tę konferencję swojego obserwatora.
pokoju na całym świecie, uczucia gorącej braterskiej przy
jaźni dla Kraju Rad, który przewodzi w walce o pokój.
Z pochodów biła duma i radość z osiągnięć na przeby
tej już drodze, twarda wola szybszej budowy socjalizmu,
pewność słonecznego jutra.
Po południu i wieczorem, jak Polska długa i szeroka,
rozbrzmiewały miasta, miasteczka i gromady kipiącymi
radością życia zabawami.
W WARSZAWIE
Engelsa, Lenina, Stalina na
WARSZAWA PAP. W tym przód do nowych zwycięstw“
to wielki, niezawodny oręż rozkwit naszej ojczyzny, o
Ludowa Marynarka Wo
roku trasa warszawskiego po Z lewej strony — portrety
i drogowskaz zwycięstwa w pomyślność naszych ognisk jenna dzień i noc czuwa
chodu prowadzi wielką — przywódców wielkiego, budu
walce z rozkładowymi siła rodzinnych, o szczęście na nad bezpieczeństw.em na
nową arterią stolicy — prze jącego komunizm narodu ra
mi imperializmu i reakcji, szych dzieci.
szej
granicy morskiej.
dzieckiego.
Po
prawej
zaś
—
budowaną całkowicie ulicą
ciemnoty i tyranii, agresji i Niech żyje solidaępość i Wiedzą o tym mieszkań
przywódców
mas
pracują
Marszałkowską. Trybuna ho
braterstwo
ludzi
pracy
na
niewolnictwa, które stano
cy Gdyni, toteż gorąco onorowa ustawiona jest na cych różnych narodów.
wią dziś największą groźbę całym świecie!
klaskiwali kompanię ho
WARSZAWA PAP. Na manifestacji 1-majowprost udekorowanego od O godzinie 10, przy dźwię
Naprzód do walki o zwy norową Marynarki Wojen
dla ludzkości.
świętnie
monumentalnego kach hymnu narodowego —
wej ludu stolicy wygłosił następujące przemó
cięstwo sprawy pokoju i so nej w pochodzie 1-majoPrzed trybunami dzisiej cjalizmu!
gmachu — Pałacu Kultury owacyjnie witani przez nie
wienie I sekretarz KC PZPR Bolesław Bierut. szego
pochodu majowego w Niech żyje Polska Rzecz wym, radując się dzielną
i Nauki. Na trybunie na tle zliczone tłumy zgromadzone
postawą naszych maryna
naszej stolicy wznosi się pospolita Ludowa!
bieli i czerwieni widnieje wzdłuż trasy pochodu, zaj
rzy.
Towarzysze!
biały orzeł. Naprzeciw try mują miejsca na trybunie
jowa pieśń robotnicza, pieśń wspaniały pałac — symbol
bun pośród czerwonych sztan honorowej: pierwszy sekre Ludu pracujący Warsza braterstwa robotników i chło przyjaźni między narodami
przepiękny dar narodów
darów — olbrzymie portrety tarz KC PZPR — Bolesław*1 wy i całej Polski!
pów.
Marksa, Engelsa, Lenina i Bierut wraz z członkami Bi u
Mamy za sobą rok nie radzieckich dla narodu pol
Jak co roku, wychodzą
Stalina. Pod nimi — hasło: ra Politycznego KC PZPR dziś masy pracujące na uli małych osiągnięć w produk skiego. Już wkrótce sale te
„Pod sztandarem Marksa. członkowie Rady Państwa z ce miast, aby dokonać prze cji, we wzroście stopy ży go pałacu ożywione oędą go
przewodniczącym Rady Pań glądu swych szeregów
w ciowej ludzi pracy, w sze rącym tętnem twórczej pra
stwa — Aleksandrem Za dniu święta 1-majowego. rzeniu oświaty i zdrowot cy kulturalnej i naukowej
wadzkim na czele, członko Jest to wielka demonstra ności, w umacnianiu prawo Pozdrawiamy gorąco budow
wie rządu z prezesem Rady cja siły. braterstwa i nie rządności, w zwalczaniu róż niczych Pałacu Kultury i
Ministrów — Józefem Cy złomnej solidarności między nych dolegliwości i wypa Nauki!
rankiewiczem, gencralicja z narodowej ludu pracującego czeń w naszym'życiu.
Chwalą narodom ZSRR,
Marszalkiem Polski — Kon na czele z klasą robotniczą
Wzrosła aktywność
mas przodującym w realizowa
stan tym
Rokossowskim, we wszystkich krajach świa pracujących, pogłębia sie w niu nieśmiertelnych
idei
przedstawiciele władz na la. Jest to dzień przeglądu nich poczucie odpowiedzial Wielkiego Lenina! Podnośmy
czelnych stronnictw poli sil i corocznych wyników ności za placówki ich pracy wyżej sztandary proletariac
tycznych i organizacji spo budownictwa socjalistyczne-i i za cały kraj. wzmaga się kiego internacjonalizmu! Za
KRAKÓW — NOWA HU łecznych.
go w naszej ojczyźnie i wszę czujność w stosunku do mą- cieśniajmy więź braterstwa
Fot. J. Ferster
TA (PAP). Dzień 1 Maja po Na trybunach * obecni są dzie tam, gdzie zwyciężyła cicieli i wrogów. Setki ty i przyjaźni międzynarodowej
witały załogi wznoszące Hu przedstawiciele dyplomatycz i utrwaliła się władza ludo sięcy robotników i pracowni — najpewniejszą rękojmie
tę im. Lenina uruchomie ni i attaches wojskowi wa. Jest to wielki dzień po.w ków stanęły na wartach niepodległości ń rozkwitu sił
ludzi przedmajowych. Zalśniły bar naszej ojczyzny! Zmowę aniem nowej, potężnej jed państw obcych akredytowa szechnej mobilizacji
pracy, którzy walczą o po wą czerwonych proporczy gresorów imperialistycznych
nostki naszego hutnictwa —[ni w Polsce
wszystkie
zakłady i organizatorów Wehrmachtu
drugiego wielkiego pieca.
Zajmują również miejsca kój, o postęp i demokrację, ków
sparaliżujemy skutecznie po
Jest on, podobnie jak pierw na trybunach delegaci zagra 0 wolność i równe prawa pracy!
Wojskowych. Na mundurach
W tej właśnie chwili nasi przez umocnienie sił i syste
Defilada
szy, 4-krotnie większy od niczni, któi*zy przybyli do narodów na całym świecie!
wielu z nich widnieją złote
największych pieców pracu Warszawy na uroczystości Przez całą kulę ziemską krakowscy hutnicy rozdmu mu bezpieczeństwa naszych
gwiazdy Bohaterów Związ
narodów,
poprzez
podniesie
chują
drugi
wielki
piec
w
płynie
dziś
potężny
zew:
jących w hutach przedwojen 1-majowe ze Związku Socja
wojskowa
ku Radzieckiego, ordery i
nej Polski.
listycznych Republik Radziec Niech się święci 1 Maj! Hucie im. Lenina. Kraj ca nie poziomu obronności kra
medale.
ły
pozdrawia
dzielną
załogę
jów
całego
obozu
socjali
Piecz
z
wojną
i
grabieżą
Dzięki włączeniu do ruchu kich, Chińskiej Republiki Lu
i je
W
stycznego
pcfd
wspólnym
do
huty
z
okazji
tego
osiągnię
imperialistyczną!
Niech
ży
Na opancerzonych trans
drugiego wielkiego pieca w dowej, Republiki Czechosło
cia, które wydatnie zwięk wództwem wojskowym.
Hucie im. Lenina otrzyma wackiej, Niemieckiej Repu je pokój i socjalizm!
MOSKWA (PAP). Święto porterach przejeżdża gwarsza moc polskiego hutnic
Towarzysze!
my nowe setki tysięcy ton bliki Demokratycznej, Fran
Polscy obrońcy pokoju 1 Maja w Moskwie rozpoczę dyjska tamańska dywizja
twa.
surówki, która przetworzona cji,
Niemiec zachodnich,
ślą
gorące pozdrowienia bo ło się od tradycyjnej defila- piechoty. Następnie rozpoczy
50 lat temu w dniu 1 Maja
Miliony chłopów i robot
będzie w piecach martenow- Wfelk iej Brytanii, Austrii, 1905 r. na ulicach Warsza ników
jownikom
o pokój we wszy dy wojskowej na Placu Czer na się defilada artylerii,
rolnych pracują nie
! Potężne traktory ciągną
Szwecji, Finlandii i Norwe wy i innych miast polała się
stkich
krajach
świata! Niech wonym.
skich w stal.
strudzenie na naszych po
W poniedziałek 2 bm. o gii.
obficie krew robotnicza. Roz lach, aby nadrobić opóźnio rozwija się coraz szerzej, na Na trybunie Mauzoleum Le! działa różnych kalibrów 1
nina i Stalina zajęli miejsca' systemów, przejezdza ariyleWśród serdecznych owacji pałała się wówczas coraz
godz. 9.05 z otworu spusto
ny siew. Kraj cały śledzi z wszystkich kontynentach so
wego drugiego wielkiego pie zabiera glos I sekretarz KC większym płomieniem pierw życzliwością i uwagą za ich lidarna i wytrwała współ przywódcy Komunistycznej Ua _ Przeciwlotnicza, słynne
ca huty im. Lenina popły PZPR -- Bolesław Bierut. sza rewolucja ludowa pod twórczym wysiłkiem. '
praca narodów o zabezpie Partii Związku Radzieckiego; moździerze gwardyjskie, zna
i kierownicy Rządu Radziec-ine powszechnie „Katiusze .
nęła pierwsza surówką. Agre (Przemówienie podajemy o- przewodem klasy robotni
Budowniczowie Warszawy czenie pokoju, o demasko
czej. Wkrótce potem boha i Nowej Huty, Zagłębia Wę wanie knowań wojennych, o kiego: N. A. Bulganin, N. S.:Defiladę artylerii zamykają
gat ten — większy, podobnie bok).
Przemówienie wielokrotnie terscy rqbotnicy Łodzi to glowego i Kędzierzyna, Wro osłabianie napięcia między Chruszczów, Ł. M. Kagano-j działa wielkich kalibrów,
jak i uprzednio uruchomio
ny, od wszystkich istnieją przerywane jest burzliwymi czyli na barykadach krwa clawia i Łodzi, Poznania i narodowego. Niechaj rosną wica, G. M. Malenkow, A. I. [ Defilada wojskowa trwała
we i uporczywe boje o wy Gdańska, przodownicy rob niepowstrzymanie szeregi bo Mikojan, W. M. Molotow, M. niedługo, ale zademonstrowa
cych wielkich pieców w kra oklaskami.
ju — rozpoczął normalną Gdy Bolesław Bierut koń zwolenie. Ileż to razy w nictwa i pionierzy spółdziel jowników pokoju na całym G. Pici w u chin, M. Z. Sabu-|ła ona potęgę sił zbrojnych
czy przemówienie, ponownie ciągu wielu następnych lat czości na wszystkich zie świecie! Niechaj wzmaga row, K, J. Woroszyłow, se- Związku Radzieckiego, stoją
produkcję.
Jak wykazały pierwsze go zrywa się potężna owacja stawał do walki lud pracu miach Polski, pracownicy się walka o natychmiastowy kraterze KC KPZR P. N. Po'cych na straży pokojowej
dżiny, wszystkie urządzenia Nieprzeliczone tłumy uczest jący ożywiony • płomienną nauki 1 bojownicy o postęp zakaz broni atomowej i śród spiełow i M. A, Susłow, mar|Pracy
pieca, wykonane i dostarczą ników manifestacji podejmu ideą wolności i socjalizmu, techniczny, robotnicy, chło ków masowego zniszczenia! szałkowie, generałowie i ad Po zakończeniu defilady
wojskowej na Plac Czerwone przez Związek Radziecki, ją wzniesione przez I sekre- nie zrażając się ciężkimi o- pi inteligenci l
Towarzysze! Przodownicy mirałowie.
fiarami i porażkami, harto
(Dokończenie na str, 2)
Polska Zjednoczona Partia pracy! Racjonalizatorzy i Defiladę przyjmował mini! ny wchodzą sportowcy., Napracują bezbłędnie.
wał w boju swe rewolucyj Robotnicza i lud pracujący
wynalazcy! Mistrzowie no ster obrony, marszałek Zwią et opnie miała się odbyć ma
ne szeregi.
mas
stolicy pozdrawiają was w wej techniki! Młodzi patrio zku Radzieckiego G. K. Żu- nifestacja 1-majowa
I oto dziś w Polsce Ludo dniu święta 1-majowego.
ci! Entuzjaści nauki i twór kow. W centrum Placu Czer pracujących Moskwy. Z po*
1 Maja w Warszawie
wej, krocząc pod sztandarem
Wznieśmy wyżej nasze bo cy nowej kultury socjali wonego marszałka Żukowa we du niepogody mamfestaLenina i korzystając z do jo We sztandary! Niech coraz stycznej!
powitał dowódca defilady, c.i‘a została odwołana,
świadczeń oraz szlachetne! wydajniejsza staje się naszą
marszałek Związku Radziec-.
Waszą pracą, waszym za kiego K. S. Moskalenko. Kil-1
pomocy narodów radzieckich, codzienna praca uad pomna
polski lud pracujący buduje żaniem dóbr i zaspokajaniem pałem, poświęceniem i przy ka minut trwa _ przegląd
zwycięsko socjalizm.
potrzeb mas pracujących, ca kładem twórczym dźwiga wojsk, rozlegają się dźwięki
Nie nadaremnie lała s.ę lego narodu! Pracujmy co się szybko wzwyż nasza oj marsza i okrzyki „hurra“.
krew robotnicza, nie nada raz lepiej, coraz wydajniej, czyzna. Niechaj jeszcze szyb Minister obrony pozdrawia
w Wiedniu
remnie toczyli przez długie coraz oszczędniej, aby szyb ciej rosną kadry wysoko-r wojska z okazji 1 Maja.
lata i toczą dziś swą walkę ciej rosły nasze siły, aby kwalifikowanych nowatorów Przegląd wojsk zakończył
wyzwoleńczą
proletariusze .mnożyły się bogactwa, ma produkcji w przemyśle i roi się. Marszałek G. K. Żuków
wszystkich krajów. Zwycię terialne i kulturalne narodu nictwie! Niechaj coraz bar wchodzi na trybunę i wygła
WIEDEN (PAfc). Dnia 2
sko szumią dziś czerwone polskiego, podnośmy coraz dziej zwiększa się wkład sza przemówienie. Mówi on maja br. w godzinach przed
sztandary na ulicach miast wyżej uprzemysłowienie kra polskich uczonych, inżynie m, in.:
południowych rozpoczęły się
od Atlantyku aż do Morza ju oraz wydajność naszego rów, techników, przodują Na straży pokoju i bezpieczeńj obrady konferencji ambasaChińskiego,
na
Dalekim rolnictwa, całej gospodarki cych robotników i chłopów, stwa ojczyzny, jej interesów (jorów czterech wielkich mo
.
młodzieży i kobiet do na państwowych, stoją wyposażone
Wschodzie 1 na Zachodzie narodowej!
najnowocześniejszą broń i
Związku BodziecPolska Ludowa łączy się szego budownictwa socjali w
1 choć pienią się imperialiś
sprzęt bojowy potężne siły zbrój kiego,
Stanów
Zjednoczo
ci, choć knują wciąż nowe dziś goręcej niż kiedykol stycznego!
ne Związku Radzieckiego; potrą nych Anglii i Francji,
wiek
uczuciami
braterstwa
z
fia
one
rozgromić
każde
ugrupo’
spiski tyrani 1 podżegacze
Ulepszajmy wciąż naszą
W dniu 2 bm. obradom
wrogów, które spróbowa
wojenni — nic nie jest w narodami wielkiego Związ pracę. Walczmy śmiało z wanie
łoby zakłócić pokojową pracę przewodniczył
ambasador
stanie powstrzymać bojowe ku Radzieckiego, z wielkim trudnościami i przeszkodami, narodu radzieckiego.
Stanów Zjednoczonych, L.
go pochodu ludów całego narodem chińskim, z naroda z bezdusznością i sobko- Naród radziecki może być Thompson.
że jego armia i ma
świata w walce o wolność mi Korei i Wietnamu, Cze stwem, z biurokratyzmem 1 przekonany,
rynarka wojenna nie będą szczę
i pokój! Żadna siła nie po chosłowacji i Niemieckiej dygnitarstwem! Pobudzajmy dziły sil dla dalszego doskonale Delegacji rządu austriac
trafi wyrwać zwycięstwa lu Republiki Demokratycznej. twórczą inicjatywę ludu pra nia swego wyszkolenia bojowe kiego na konferencji amba
go, podnoszenia gotowości bojo sadorów czterech wielkich
dowi tam, skąd przepędzeni Węgier i Rumunii, Bułgarii i cującego miast i wsi!
wej i dla należytego opanowa mocarstw przewodniczy" mizostali kapitaliści, gdzie ros Albanii.
nia umiejętności posługiwania njs+er
Przyjaźń, pomoc wzajem Dziś w dniu 1 Maja cały się najnowocześniejszymi rodzą- " 1 spraw zagranicznych
ną i umacniają się spiżowe
Austrii — Leopold Figi.
budowle socjalizmu. Niech na, sojusz i współpraca na kraj jak Polska długa i sze jaini uzbrojenia.
więc potężnie i radośnie pły szych narodów, złączonych roka jednoczy się we współ Rozpoczyna Się defilada! Posiedzenia będą się odNa zdjęciu: Sportowcy w pochodzie.
nie dziś poprzez ulice pol ideami socjalizmu i brater nych myślach i uczuciach, wojskowa. Pierwsi idą. ofice-i by wały codziennie o godz.
CAF. — fot. Baranowski
skich miast i wsi nasza bo- stwa międzynarodowego <— we wspólnej trosce o sile i rowie - słuchacz© Akademii 14 min, 30.

Jednoczymy się we ws

o s!Iq i rozkwit nasze! Olczyzny

Przemówienie Bolesława Bieruta

na manifestacji 1-majowej w Warszawie

Drugi wielki piec
Huty iro. Lenina
dał pierwszą

Konferencja

rów

rozpoczęta obrady
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Przez
całą
kulą
ziemską
przepłynął
potężny
zew
popłyną do swych kolegów w Darłowie
»Niech się święci 1 Maj!“
Na 3 jednostkach szkolnych

przebudowany dla potrzeb
szkoleniowych przez „Arkę“.
Statek ten ma nowe poszy
cie, zaopatrzony jest w no
W ANGLII
skiego jako podstawy do pod i Pekinie, w której wzięło u-!wodowych okręgu paryskiewy silnik i różne urządze
pisania austriackiego trakta-1 dział 500 tysięcy osób, jak I go — Henaff, następnie prze
LONDYN
(PAP).
Masy
pra
nia, ułatwiające zarówno
w Gdyni
tu państwowego.
również manifestacje w in- mawiał sekretarz generalny
cujące Anglii uroczyście ob W Wiedniu odbyła się po nych miastach Chińskiej Re Francuskiej
] połowy jak i szkolenie.
Powszechnej
— Chcecie się dowiedzieć,
chodziły
święto
1
Maja.
Mi
Zaledwie uczniowie Szko- j Uczniowie Szkoły Rybotężna manifestacja ludzi! pra publiki Ludowej były dobit Konfederacji Pracy Le Leap jak przedstawia się sprawa
ły Rybołówstwa Morskiego łówstwa Morskiego, którzy mo ulewnego deszczu ulicami cy. Przemówienie do manife nym wyrazem potęgi narodu
Potężne manifestacje pier przygotowań do Festiwalu w
przemaszerował stantów wygłosił na placu
w Gdyni otrzepali kurz z' udadzą się na uroczystość Londynu
chińskiego, jego zdecydowa- wszomajowe odbyły się we [Indonezji?
galowych mundurków po darłowską zarówno drogą wielotysięczny pochód z czer przed gmachem parlamentu
nej woli obrony pokoju, woli1 wszystkich miastach Francji.! Smagły
Indonezyjczyk,
defiladzie pierwszomajowej1 morską — na swoim super- wonymi sztandarami i trans przewodniczący KP Austrii walki
o
nowe
wielkie
sukcew
Lille
policja
zaatakowała1
Hamzal
Surjono,
uśmiecha
zarówno w Gdym, jak i w kutrze „Henryk Rutkowski“, parentami, na których wid
sy w budownictwie socjali-! pocnód robotników aiger- j się do nas.
Warszawie, dokąd pod kie jak i lądową — (i to wraz z niały napisy: „Niech żyje po Johann Koplenig.
! skich, którzy nieśli transpa— W Indonezji już teraz
rownictwem
wykładowcy kompanią honorową i orkie kój i socjalizm!” „Nie damy Wielkie manifestacje ludzi stycznym.
Po manifestacji odbyły się renty z napisami domagają- w kwietniu jest lipiec — mó
Dobrychłopa udała się gru strą, która ostatnio zdobyła broni faszystom!” „Precz z pracy odbyły się w dniu 1
pa przodujących uczniów, a drugie zaszczytne miejsce na bazami amerykańskimi w An Maja również w szeregu in w Pekinie masowe zabawy cymi się uznania słulznych; wi. — Co to znaczy? Po pronych miast Austrii
ludowe.
praw narodu aigerskiego do,stu młodzież nasza przygojuż przygotowują eię do na- J wojewódzkich eliminacjach) glii!” itd.
niezawisłości. Kilkadziesiąt towała już wszystko do podstępnej uroczystości.
jżywią specjalny sentyment
W Hyde Parku odbył się W CHIŃSKIEJ REPUBLICE
WE FRANCJI
osób zostało rannych.
róży do Warszawy. Obecnie
W nadchodzącą niedzielę, dla swoich kolegów z Dario- wiec, na którym przemawiali
LUDOWEJ
w całej Indonezji odbywają
w Darłowie „młodszy brat“ j wa, Gdyńska uczelnia ryba- przedstawiciele Partii Komu
PARYŻ (PAP). Wobec wy
W INDONEZJI
się odczyty i pogadanki na
gdyńskiej Szkoły Rybołów- j ków dalekomorskich dopo- nistyeznej. Uczestnicy wiecu PEKIN (PAP). W stolicy danego przez rz^d francuski
Festiwalu, a młódziestwa Morskiego, mianowicie j mogła bowiem w swoim uchwalili rezolucję, w któ Chin manifestacja odbyła się zakazu urządzenia manifesta DZAKAKTA (PAP). Ol o o , temat
żowe zespoły artystyczne deZasadnicza Szkoła Rybołów czasie w urządzeniu Zasad rej wzywają masy pracujące na odświętnie udekorowa cji pierwszomajowej na tra gociz. 10 na Placu Wolności
stwa Morskiego otrzymuje niczej Szkoły Rybołówstwa
nym placu Tenianmin. O sie Place de ła Nation — w Dżakarcie zebrało się 400 monstrują programy, z któsuperkuter, odnowiony
i Morskiego w Darłowie, od na całym świecie do wzmo godz. 10 wśród hucznych o- Place de la Bastille w Pary- i tys. osób. Uczestnicy wiecu | rymi wystąpią w czasie Feżenia walki o triumf sil po
w Warszawie. W
stępując jej szereg pomocy koju, demokracji i socjaliz klasków na trybunie zajął żu, olbrzymie tłumy poryianl gorąco przyjęli przemówienie istiwalu
j mojm kraju dziala kilka or_
naukowych i część wyposa mu.
miejsce Mao Tse-tung. Prze zebrały się w Lasku Vincen- j zastępcy sekretarza general- j
żenia warsztatów.
mówienie powitalne wygłosił nes, aby uczcić święto pracy nego Centralnej Federacji' ganizacji politycznych i reNa uroczystość przekaza
członek Biura Politycznego pod hasłem walki o pokój, Zw. Zavv Iudonezji Munua,
w»} przysiuW AUSTRII
nia nowego superkutra szko
KC KPCh, burmistrz Pekinu poprawę bytu mas pracują ktory podkreśli domosip zna
si uważnie chinka i
WIEDEŃ (PAP).« Klasa ro Pyng Czen. Po przemówie cych, swobody demokratycz creme jedności wszystKich, chi«zyk z
le darłowskiej rusz» rów
Cheng
nież z Gdyni delegacja ze botnicza Austrii obchodziła niu odbył ‘ się potężny po ne.
ludzi pracy Indonezji w Wal ! V«n ii Zen-king. Chinka ma
nie mogli udać się Szkoły Morskiej na jednost- dzień 1 Maja pod hasłem chód.
Uroczystość zagaił sekre ce o całkowitą nieziależność1 11
kacb „Zew Morza“ 2 „Janek wzmożenia walki o realiza Manifestacja 1-majowa w tarz generalny związków za kraju, o przyjaźń między czarne, lśniące włosy. Ubra
do USA
Krasicki“.
(bj) cję porozumienia moskiew
wszystkimi narodami, o za na jest w ciemną spódniczkę
i zieloną bluzkę w kwiaty,
MOSKWA (PAP). Organizacja
kaz broni atomowej.
przypominającą
kimono.
amerykańska „Związek Wetera
nów Spotkania nad Łabą“ za
Z wielkim entuzjazmem Zen-king ma szyję owiniętą
prosił radzieckich uczestników
przyjęli uczestnicy wiecu re ciepłym szalikiem. Cheng
tego spotkania na zjazd człon
zolucję dotyczącą umocnie Yun i Zen-king wiele pracu
ków tej organizacji, który odbył
się 25 kwietnia br, w Waszyngto
nia jedności robotników, chło ją. Młodzież z Chin „zalęwa”
nie w związku z 10 rocznicą spot
kania nad Łabą, Grupa radziec
(Dokończenie zc str. 1) :cześć bohaterskięj Komuni- pów i całego narodu indo ich wręcz swoimi listami.
kich weteranów przyjęła zapro
tarza KC PZPR ukrzyni naistycznej Partii Związku Ra- nezyjskiego, walki o całko- Odpowiedzieć na wszystkie
szenie, powiadamiając swych ko
eześć solidarności i brater- dzieckiego i jej przywódców witą niezależność i o usunię-! listy raeczowo i wyczerpująlęgów amerykańskich, że uzależ
cie imperialistów z Irianu za I co — to nie łatwa sprawa,
stwa ludzi pracy na całym'
nia przybycie do Waszyngtonu
budowniczymi Pałacu chodniego.
j — Często pracujemy do
od zezwolenia władz amerykań
swiecie, na cześć pokoju *. —Za
delegacje załóg warszaw
skich na wjazd do USA.
Masowe
wiece
1-majowe
późnej nocy. Byłoby to dla
socjalizmu,
na
cześć
Polskiej
19 kwietnia br. Ministerstwo
odbyły się w wielu innych mnie drobnostką, gdyby, rfie
Rzeczypospolitej
Ludowej.. skiego , Zagłębia
.
. Budowlane.
Spraw
Zagranicznych
ZSRR
Rozlega się bojowa melodia 8° “budowniczowie nowych miastach Indonezji.
zwróciło się do ambasady USA
to
zimno
odpowiada
w Moskwie z notą, prosząc o wy
„Międzynarodówki",
poci- i ^siecih .Warszawy-.
try
Zen-king, otulając szczelnie
jaśnienie, czy istnieje możliwość
jbunami
przesuwają
się
ko
chwycona przez setki tysięcy
W JAPONII
szyję szalikiem.
uzyskania amerykańskich wiz
ilejno delegacje zakładów pra
wjazdowych dia siedmiu radziec
ust.
Cheng Yun śmieje się z
kich uczestników spotkania nad
24
bonorocy'
fablyk
j
i^tytucP.
TOKIO
(PAP).
Mimo
utew
j przyjaciela. Ona przyzwyWśród huku
Łabą.
nego
deszczu,
w
Tokio
odbył;
czaiła
się już do naszego kliwych salw artyleryjskich,
Ambasada USA w Moskwie do
w Kr AKOWJE
się masowy w-cc, pierwszo-, matu> A myśl że wkrótce
tychczas nie odpowiedziała na
przy dźwiękach marsza ru
notę Ministerstwa Spraw Zagra
sza pochód. Płynie olbrzy- KRAKÓW PAP. Zalane majowy, w którym wzięło! spotka na Festiwalu kilkuset
nicznych ZSRR, wobec czego wy
mia fala całą szerokością ,s^011cem ulice Krakowa. Za udział około 200 tys. osób
jazd do USA radzieckich uczest
swoich rodaków, dodaje jej
nowej Marszałkowskiej.
ników spotkania nad Łabą nie
[kolumną sportowców otwiePrzedstawiciele partii le zapału do pracy.
doszedł do skutku.
wicowych
i
organizacji
de
Czoło
pochodu
tworzą
rai3cą
pochód
idą
budowniGdy opuszczamy pokój na
Rozwijająca się ciągle polska flota handlowa wymaga no
poczty sztandarowe:
Jczowie Huty im. Lenina. To mokratycznych w przemowie szych egzotycznych przyja
wych kadr odważnych, oddanych Polsce Ludowej budowni
czych okrętów.
Idą tysięczne tłumy — de onL korzystając z przeboga- niach wezwali do umacnia ciół, Hamzal Surjono zabiera
Na zdjęciu: młodzi budowniczowie okrętów defilują w
Weterani
legacje robotników warszaw,tych doświadczeń i wszech- nia jedności narodu w walce się z powrotem do pisania
pochodzie pierwszomajowym w Gdańsku.
skich fabryk, przedstawicie- 'stronnej pomocy Kraju Rad o prawa mas pracujących, artykułu, który przerwał, aanierykańsry
le
budowniczych
nowej'— wznieśii ponad 500 obiek_ przeciwko bezrobociu, wy
by z nami pogawędzić. Chen
Warszawy, delegacje chło- jtów giganta naszej meta- zyskowi i wysokim podat Yun
przyjadą do ZSRR
i Zen-king wychodzą z
pów, uczonych i artystów, Łurgii.
kom.
nami coś „przekąsić“ w bu
NOWY JORK (PAP). Sekretarz
inżynierów
i
techników. Z powagą krocza profesobo znów dzisiaj będą
organizacji „Amerykańscy Wete
pracowników]rowie najstarszego w Pol- Po wiecu odbyła się mani fecie,
' Walka 9 wptywy
twym rozwijają się jak w fil- sportowców,
rani Spotkania nad Łabą“, Popracować do późnego wieczo
biur, młodzież. Wśród barw see Uniwersytetu Jagielloń- festacja. Dziesiątki tysięcy
lowski, zakomunikował 29 ub. m.
ludzi ze śpiewem przemasze ra.
™ant“r"iczy-Do?;y®h"
przedstawicielom prasy, że De w Wietnamie
. ,
rpstiidisiowym
, *
czasowe
rozgrywki między nych szeregów — zielone skiego. Za nimi młodzież z rowało
Na korytarzu dobiegają na
partament Stanu USA wydał 12
ulicami stolicy Ja
mundury
żołnierskie.
Wzdłuż
[pieśnią
na
ustach.
Okrzyki
sektami
religijnymi
a
rzą
m^ilzy amerykańskimi
członkom tej organizacji pasz
szych
uszu prowadzone w
ponii.
trasy
—
niekończące
się
pozdrawiające
narody
Indii,
dem
Ngo
Dinh
Diema,
za
któ
porty na wyjazd do Moskwy w
celu wzięcia udziału w uroczy i francuskimi imperialistami rymi kryje się walka impe szpalery ludzi.
Wiece i manifestacje pier różnych językach rozmowy
Indonezji i Burmy, okrzyki
stościach z okazji 10 rocznicy
rialistów amerykańskich i Wielką manifestacją ma- na cześć bratnich krajów de wszomajowe odbyły się rów ludzi, którzy przybyli do
wtrąciła kraj
spotkania żołnierzy amerykań
francuskich o wpływy w jową lud Warszawy wyraża jmokracji ludowej, na cześć nież w wielu innych miejsce Polski, aby tu pracować dla
skich i radzieckich nad Łabą.
w całkowity chaes
Polowski oświadczył, że grupa
Wietnamie
południowym, swą najgłębszą wolę pokoju, Pokoju — zebrani wzdłuż tra wościaeh Japonii. W obcho wspólnego celu, pokoju i
weteranów amerykańskich za
przekształciły
się
obecnie w swe poparcie dla Apelu Wie sy podchwytują z entuzja- dach pierwszomajowych wzię przyjaźni między narodami.
PARYŻ
(PAP),
Wydarzemierza
przybyć do Moskwy
nia w Wietnamie południo- ostry konflikt między Ngo deńskiego, protest przeciw- zmem.
5 lub 6 maja.
ło udział w całym kraju oDinh Diemem a dowództwem ko produkcji broni masowej
koło półtora miliona osób.
wojskowym armii południo zagłady, przeciwko reali
W SZCZECINIE
Gmach teatru
wo-wietnamskiej.
WE WŁOSZECH ,
zacji układów paryskich i! SZCZECIN PAP. 1-majow Londynie
neohitlerow- wy ranek w Szczecinie. Wstę RZYM (PAP). W całych
Sklecone
w
pośpiechu wskrzeszaniu
przez Ngo Dinh Diema tzw. kiego Wehrmachtu, swą so- ga Odry usiana jest statka- Włoszech święto 1 Maja ob
sprzgilany na magazyn
„zgromadzenie generalne sił lidarność z ludami Azji i mi, holownikami, motorów- chodzone było niezwykle u- LONDYN (PAP). Prasa angiel
jkami. Góruje nad nimi sylrewolucyjnych” zdetronizo Afryki.
ska donosi, że gmach popularne
roczyście. W Rzymie na pla go
wało Bao Daia i proklamo Miłość i przywiązanie ludu wetka „Malborka” — statku cu
teatru londyńskiego „Adelp
San
Giovanni
odbył
się
hi“ został sprzedany pewnej fir
POWIAT KOSCIEKSKI KOŃCZY SIEW ZBÓŻ JARYCH wało republikę w Wietnamie stolicy do Polskiej Z jedno- oddanego do eksploatacji
mie
handlowej i będzie prze
olbrzymi
wiec,
który
zgroma
Sprzyjające warunki atrno 1-majowe, 30 ub. m. zakoń- południowym. Na posiedze czonej Partii Robotniczej i P^zez szczecińskich stoczniow dził przeszło 150 tysięcy o- kształcony na magazyn.
niu
tego
„zgromadzenia”
obe
Sprzedaż
teatru „Adelphi“ fir
sferyczne przyczyniły się do czyli siewy,
do władzy ludowej znajdują C(^w w przeddzień święta
sób. Do zebranych przemó mie handlowej oraz zamiar prze
znacznego nasilenia prac sie W tym dniu zakończyli pra cny był również generał Ngu wyraz we wznoszącej się raz Rusza
pochód.
Gorące
wił
sekretarz' generalny kształcenia go na magazyn —
wnych w pow. kościerskim. ce siewne chłopi z Kobyla w yen Van Vy, który został po raz fali owacji.
okrzyki »Pokój — Frieden, Włoskiej Powszechnej Konfe stwierdza dziennik „Daily Ex
przez Bao Daia mianowany
press“ — świadczą o upadku
Spółdzielnia produkcyjna grom Pogódki.
Gorąco manifestują tłumy Przyjaźń — Freundschaft”
sztuki teatralnej w Anglii.
Góra w gromadzie Pogódki! Prace siewne przebiegają dowódcą naczelnym armii. defilujących i zebrani na towarzyszą czołówce, w któ- deracji Pracy, Di Vittorio.
Podpisał
on
również
akt
de
w dniu 28 ub. m. zakończy - j dobrze w PGR Rybno w
trasie
przyjaźń
dla
wielkie-!rei
kroczy
delegacja
przybyBao Daia, zmuszo
ła całkowicie wiosenne sie- grom. Lipusz, gdzie syste- tronizacji
z bratniej Niemieckiej
do tego przez Ngo Dinh go narodu radzieckiego, niewy. Obsiano 12 ha mieszań- i mem krzyżowym zasiano 3 ny
zawodnego przyjaciela Pol- Republiki Demokratycznej.
Diema.
gjr*
|
ka strączkową, 8,5 ha ow ha owsa.
I Zaszczyt otwarcia pierwsem, 6 ha jęczmieniem, 4 ha
Na. tle tych osiągnięć Według oświadczenia Nguyen
Burzliwe, rozlegające się szomajowej
manifestacji
Van Vy, podczas posiedzenia
pszenicą i po 2 ha grochem, tym ostrzej występuje , o- .„zgromadzenia
sił
rewolucyj- wzdłuż trasy owacje juji z da- szczecinian przypadł stoczseradelą, łubinem słodkim i pieszała praca członków | nych“ był 0n więźniem Ngo
mieszanką zbożową. Na wy spółdzielni produkcyjnych Dinh Diema, jednakże po czte- la sygnalizują zbliżanie się niowcom
różnienie zasługuje tu ofiar z Rekownicy
i. Grabówka
Irecil g0?zina.cl1 z?s.taI ?woinio, ,
_
., , i ny, ponieważ wyżsi oficerowie
na praca brygadzisty Fioria oraz chiopow
indywidual- armii rządowej ostrzegli premie
na Rekowskiego.
nych z gromady Nowaka Ngo Dinh Diema. że aresztoTakże 28 ub. m. zakończyła Karczma. Siewy przebiega '?nci„fLNi
sobą atak wojsk na siedzibę
prace siewne stacja selekcji ją tam bowiem najsłabiej za
ę *
I Przez 2 godziny
ciągnie
premiera
roślin w Garczynie w grom. w powiecie.
Zgromadzone na trasie tłu- barwny pochód manifestująLiniewo. Zasiano tam 29 ha Ogółem w całym pow. ko- Po opuszczeniu posiedzenia my raz po. raz wznoszą okrzy cy miłość Szczecina do parowsa (w tym 4 ha systemem Ścierskim siewy zostały ukoń Nguyen Van Vy oświadczył Ki.na cześć wieczystej przy- tii, braterskie uczucia dla
krzyżowym), 25 ha jęczmie-jczone w 90 proc. (w tej licz korespondentom, że zmuszo jaźni Polsko-radzieckiej; zry Kraju Rad, solidarność z
nia, 15 ha łubinu słodkiego,j t?ie" 95 proc. zasiano syste- ny został do podpisania aktu waja się potężne manifesta- wszystkimi narodami walczą
13 ha pszenicy jarej i 8 ha mem rzędowym). Zboża jare detronizacji Bao Daia, je cje na cześć Kraju Rad. na cymi o pokój.
mieszanki strączkowej. W zasiano na obszarze 9.030 ha, dnakże nie uznaje rządu Ngo
pracach polowych wyróżnili a wczesne ziemniaki zasadzo Dinh Diema i uważa się „za
się dwaj bracia, brygadziści no na obszarze 77 ha. (Id) jedynego legalnego przedsta
wiciela władzy w Wietnamie
Kazimierz i Franciszek Brzo
południowym”.
skowscy.
PGR-y NADAL PRZODUJĄ
W dniu 30 ub. m. zakoń
Nguyen Van Vy
zapewnił
czyły siewy: spółdzielnia pro Aby nadrobić poważne opó dziennikarzy, że „90 proc. wojsk
rządowych
popiera
go
aukcyjna Wolny Dwór w źnienia w wiosennych pra cic“. Jednakże w Ujłkacałkowi
godzin
grom. Skarszewy, PGR w O- cach polowych PGR-y, spół po tym oświadczeniu , Nguyen
dzielnie
produkcyjne
i
indy
Van
Vy
uciekł
samolotem
do obozinie i technikum hodow
widualnie gospodarujący chło kręgu położonego o 200 km na
lane w Bolesławowie.
północ od Saigonu, zaś szef szta
pow.
wejherowskiego bu
Nie pozostają też w tyle pi
armii, gen. Nguyen Van Ty,
rolnicy indywidualni. W gro przeprowadzają siewy zbóż który początkowo popierał Ngiiyen,
Van Vy, przeszedł na stro
madzie Korne 28 ub. m. cal jarych w przyśpieszonym nę Ngo
Dinh Diema, stajać na
kowicie zakończono siewy i tempie.
czele wojsk rządowych.
zbóż kłosowych. Jako pierw- M. in. PGR w Strzebielinsi złożyli meldunek o ukoń {ku zakończyło całkowicie sio Wiadomości napływające z
czeniu prac siewnych chłopi wy zbóż jarych już parę dni Wietnamu południowego są
Konrad Pelowski i Kazi temu, zaś zespól PGR w Ru- częstokroć sprzeczne, wynika
Jak barwne kwiaty rozkwitające w wiosennym słońcu,
mierz Kierlin. Również chło mii - Zagórzu obsiał już z nich jednak niezbicie, że w •wyglądali w swych malowniczych kostiumach tancerki i tan
gdyńskich zespołów artystycznych, czynnych przy za
pi z gromady Lipusz, wyko przeszło 90 proc. ogólnego a- kraju tym panuje całkowity cerze
kładach pracy, tańcząc w pierwszomajowym pochodzie ulu
i. Adeneisenhower
(z. m-s) chaos
pując
swe
zobowiązanie reału.
bione przez wszystkich tańce ludowe.
(Daily Work«)
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DZIENNIK BAŁTYCKI

w Szczecinie

Prócz łebskiej spółdzielni
trzech absolwentów SRM rybołówstwo
nie wykonało planu połowów

pływa na kutrach »Arki«

Jak co roku, tak i w br. \ Na Morzu . Północnym zana, kwiecień przypadła po- , wiodła wydajność eksploatoUmiejętne gospodarowanie
poty. Przy braku kadr j ważna część planu połowów, w any ch łowisk, w wyniku
kadrami dla lepszego wyko
nie lada bolączkę stanowi gdyż normalnie w miesiącu czego „DALMOR“ wykonał
nania
zadań
produkcyjnych
' słoików
sprawa skomplikowanego spo \tym łowiska nasze obf itują kwietniowy plan połowow w
to jedno z najważniejszych
zadań
naszych
przedsię
, 95,3 proc. Dopiero w ostat
sobu mustrowania załóg na w bogate ławice ryby.
Te kłopoły powinny interesować kutry.
5 łys. łonowych
biorstw. Stawiać ludzi na od
W „Dalmorze” sprawa Tymczasem w tym roku nich dniach kwietnia wydaj
powiednich stanowiskach, za
wygląda o wiele prościej i w \ kwiecień zawiódł. W pierw- ność znacznie wzrosła, a nie
bezpieczyć sobie napływ no
CZRM i Ministerstwo Żeglugi
W Stoczni Szczecińskiej
wych, twórczych sił, rekru
przeciągu nawet pół godziny! see; połowAe ub. miesiąca ry- które jednostki osiągały re
czynione są ostatnie przy
tujących się z młodej gene
kordowe wyniki. 1 tak np.
racji — oto problemy, z ja jalkowski np. spowodował;udział w ratowaniu jedno- można zamustrować rybakaj&ł/ było mało, a w drugiej,
gotowania do rozpoczęcia
załoga „RAWKI“ z szypna
statek,
w
„Arce”
nato
gdy
ryba
się
pokazała,
prze
kimi
spotkać
się
można
w
dwukrotny
przestój
kutra!
stek
podczas
styczniowego
produkcji statków 5.0G0wydziałach kadr.
‘rem
Włodzimierzem PASZ
szło
nad
Bałtykiem
niespo
miast
mustrowanie
przeciąga
Lech Soliński i
tonowych. Budowa pierw
Jak można jednak mówić o „Gdy 2Ö2”. Obaj znani byli sztormu,
KIEWICZEM
zbjwila SO uh.
się
do
2
dni.
A
tymczasem
dziewanie
wiele
sztormów
i
o
polityce kadr, jeśli odczuwa w „Arce” jako jedni z naj Krzysztof Jaśkiewicz. Ci ab
szej jednostki rozpocznie
się ich brak? — Takie py gorszych i niezdyscyplinowa solwenci zasługują na słowa ludzi jest mało i trzeba robić
się za kilka miesięcy.
tanie zadałby nam na pewno nych pracowników.
często zmiany w składzie za
uznania i pochwały.
Obecnie stoczniowcy przy
kadrowiec z PPiUR „Arka“,
Jeśli dodamy do tego, że Trzeba powiedzieć, że „Ar łóg na kutrach. Czy nie moż
przedsiębiorstwa to bowiem
gotowują się do spuszczę
już od dłuższego czasu bo obaj ci młodzi absolwenci są ka” energicznie wzięła się do na by uprościć mustrowania
nia na wodę 11-tej jedno
ryka się z poważnymi trud
w „Arce”?
stki szczecińskiej produk
nościami w kompletowaniu złonkami ZMP i tylko pań-1 uzupełnienia swych kadr w
Przy dziale Niestety, na takie czy inne
załóg na kutry. Na wszyst stwu mają do zawdzięczenia!rybołówstwie.
cji, Warto zaznaczyć, iż
kich niemal kutrach są nie to, że mogli się uczyć i zdo-jkadr powstała specjalna sek- trudności, z jakimi boryka
niezależnie od statków
pełne załogi, na wielu brak być fach,
gdyż państwo cja, która zajęła się jak naj- się dział kadr w „Arce”, nie
dla marynarki handlowej,
jest załóg i z tego powodu
zdarzają się bardzo często zapewniło im wszelkie ku te szybszymi uzupełnianiem bra wiele zwraca uwagi Minister
w Stoczni Szczecińskiej
ich przestoje. W stoczni tym mu warunki, to sprawa na ków. Jak dotychczas napływ stwo Żeglugi czy Centralny
zbudowano już także kil
czasem buduje się dla „Ar biera poważniejszego charak
jest mały w porównaniu z Zarząd Rybołówstwa Mor
kadziesiąt kutrów stalo
ki“ kilka nowych kutrów —
potrzebami, ale przewiduje skiego. Natomiast stawia się
i znów powstaje problem: teru.
wych, które cieszą się za
skąd wziąć dla nich załogi?
Fijałkowski i Kiermacz się rozszerzenie propagandy przed tym przedsiębiorstwem
granicą wielkim uzna
W obecnej chwili „Arka“ po oraz kilku im posłusznych pracy w rybołówstwie.
niem.
poważne zadania realizacji
trzebuje aż 150 ludzi na jed
nie wahało się opuścić pracy
Warunki materialne są wysokich planów połowo
nostki pływające!
W wyniku wzrostu pro
w „Arce”, mimo że wiedzie niewątpliwie nęcące. Prak wych.
dukcji stocznia wygospo
Nic dziwnego,, że w takiej
darowała fundusz zaklado sytuacji polityka kadrowa w li, iż przedsiębiorstwo to bo tykant na kutrze otrzymu Nie ulega wątpliwości, że
wy w wysokości 1.300 ty „Arce” przypomina obecnie ryka się z ogromnymi trud je np. 2,5 proc. wartości rybacy „Arki” plany te wy
sięcy złotych, który prze ćwiczenia akrobatyczne. Cią nościami kadrowymi, mimo złowionej ryby, co wynosi konają, gdyż znani są ze
znaczono na cele socjal gle zmiany załóg w ostatecz że wiedzieli dobrze, iż przez przeciętnie 1500 zł miesięcz swej ofiarności w pracy na
ich postępek szereg kutrekv nie, a mł. rybak zarabia
no-bytowe
nym rachunku nie wpływa
morzu, ale dlaczego nie moż wykonaniu planu nie było miesiąca ponad, 18 ton ma
kreli i śledzia, a załoga „ŁA
Rozwój swój stocznia w ją dodatnio na najlepszą re będzie miało przestoje z po już niemal dwa razy wię na ułatwić im tej ciężkiej i mowy.
WICY“ z szyprem Zdzisła
dużej mierze zawdzięcza alizację planów połowowych, wodu braku załóg. Czy tak cej.
odpowiedzialnej
walki
o
pomocy radzieckiej. Na czy na właściwą eksploatację może postępować ZMP-o- SPOSÓB SKOMPLIKOWA plan? Uważamy, że nie tylko Jedynie spółdzielnia ry wem Palimąką tego samego
backa im. „10-lecia PRL“ w dnia również ponad 18 ton
stoczni przebywają stale jednostek. Ludzie nie są z wiec, obywatel ludowego pań
NY I KŁOPOTLIWY
można, ale trzeba.
Łebie zdołała osiągnąć dobre
konsultanci radzieccy, któ sobą zżyci, co wpływa ujem stwa, które dało mu wszyst
Kierownictwo działu kadr
wyniki, realizując swój plan Najurniejętniej z przedsię
rzy zawsze służą pomocą nie na harmonijność pracy, ko?
w „Arce” ma stale nowe kio
(czes) miesięczny w 135,8 proc.
biorstw kutrowych potrafili
i radą rozbudowywanym nie może też być mowy o
zakładom.
(wj) przywiązaniu załogi do swe WZOROWI ABSOLWENCI
wykorzystać kwiecień ryba
SRM
cy „SZKUNERA“, którzy wy
go kutra, a tym samym o
Ludzie spod rozewskiej blizy
konali swój plan w 79,7
właściwej nad nim opiece.
Wiedzieli o tym, że tak nie
proc. W „ARCE“ plan rea
— No dobrze—powie ktoś. wolno postępować, i dotych
lizowano znacznie
słabiej,
—. Ale przecież nowe kadry czas pływają na kutrach „Ar!
wykonując go ostatecznie w
dla rybołówstwa wypuszcza ki” absolwenci SRM Ryszard;
61,U proc. Arkowcy osiągnęli
rokrocznie gdyńska Szkoła Adamski, Benon Mielcarski
w ub. mieś. zaledwie 68,4
Rybołówstwa Morskiego. Co i Zbigniew Ossowrski.
WIDOK’ jaki w czasie sztor| rza> którzy nie potrafią na rza mieszał się z niespokoj proc. planowanej wydajności
się dzieje z absolwentami tej Nie ulegli oni namowom
mu rozciąga się ze szczy wet na sekundę zasnąć obok
nym szumem starych buków, połowów i mimo 100 proc.
uczelni?
prowodyrów. Za dobrą pracę
tu rozewskiej „blizy“ — jak
tej ryczącej paszczy lwa.
których srebrzyste pnie ko gotowości
technicznej nie
Sprawie tej trzeba też rze- zawodową, za zdyscyplino
Kaszubi nazywają latarnię —
łysały się, podsuwając swe zdołali wykonać planu.
,
czywiście poświęcić osobny waną postawę dalsi trzej ab
— Mamy i sygnał trzeciego ro
zachwyca swą groźną powa
Od kilkunastu dni w por- rozdział
RYBACY INDYWIDUAL
solwenci, którzy pracowali w
gą. Morze przed nami. Ten dzaju: RADIOLATARNIĘ — ob gałęzie pod małe okno la
jaśnia Wzorek. — JEJ ZSYN tarni. Jak bardzo ten urze NI wykonali sioój plan w ode szczecińskim panuje ol- Do „Arki” przydzielono 16 „Arce”, przeniesieni zostali
sam wzburzony, bezkresny CHRONIZOWANE
Z
BUCZ
orzymi ruch statków, które absolwentów gdyńskiej SRM. do pracy w SRM na szkolny
obszar z lewej. Z prawej po KIEM SYGNAŁY WYBIEGAJĄ kający nastrój musiał oddzia kolo 4.8 proc., a SPÓŁDZIEL
w rzadko spotykanej liczbie1 Obecnie pływa z nich na statek „Turlejski”. Są to —
NA
90
KM
KU
STATKOM
i W ływać na człowieka tak wraź CZOŚĆ w 64,4 proc. Ze spół
dobnie:
znowu
płaszczyz
czasie mgły pozwalają rybakom liwego, jak Stefan Żeromski. dzielni rybackich, oprócz łeb
y y do , szczecina z róż -i futrach arkowskich tylko Jerzy Jałowiecki, który otrzy
na,
poprzecinana
spie- określić
dokładnie
odległość,
ymi towarami. Wielkie to; trzech, reszta bowiem... zre- mai w „Arce” Brązowy
Niewielki kawał ziemi skiej spółdzielni im. „10-lcnionymi falami, tam, gdzie dzielącą ich od brzegu: ilość se
ozywieriia . objęło nie tylko sygnowała z pracy. Dlacze Krzyż Zasługi za aktywny
Chłapowskiego
brzegu ■ ^und, dzieląca sygnał radiowy dzieli latarnię od budynku ■cia PRL“, dobrze łowili vj
,
.
1 cd sygnału akustycznego, pomnosam Szczecin, ale także i Świgc? pG prostu
mówili, ze
wałczyli o życie z przy- żona przez szybkość głosu (333 maszynowni. Jeszcze dziś w kwietniu rybacy „JEDNOŚ
noujscie, gdzie prowadzony nie podoba im się w „Arce
bojową
kipielą
bohatero m na sek.) daje odległość ryba czasie robót ziemnych wyko CI RYBACKIEJ“ z Gdyni,
jest odilichtunek części towa narzekali na złe warunki by
puje się kości i drobne przed wykonując plan w 85,3 proc.
wie książki Augustyna Nec- ka od brzegu.
rów.
towe na kutrach itd. itd.
mioty latarników i ich ro NA ZDJĘCIU: ,rybackie
la.
O
CHODZIMY
dwa
piętra
Zarząd portu mobilizuje
T ATARNIK
Władysław ^ niżej. W niewielkim po dzin, chowanych w ubiegłych łodzie spółdzielni ,,Wyzwole
wszystkie siły, ludzkie i tech
NAJGORSI, NAJMNIEJ
-Li
Winrok
brat
latarnika koiku o grubych murach latach na tym odludnym nie“ w porcie tu Świbnie.
Wzorek,
niczne, by dotrzymać termi
(cz)
ZDYSCYPLINOWANI
•przed
1939
roku
—
Leona, mieszkał w 1923 roku Stefan cyplu.
nów olbsługi wchodzących sta
Fot, Rydzewski
Ludzi mieszka tu niewielu.
tków. Nie jest to jednakże za Prowodyrami całej akcji
Odległa o ok. 3 km Jastrzę
ga dnienie organizacyjnie ła byli Stefan Fijałkowski i Ry
bia Góra zaludnia się tylko
szard
Kiermacz,
którzy
zwo
twe, toteż niektóre jednostw sezonie. Nie tylko przed
We współzawodnictwie stat
ki przechodzą na przestój. W |lali naradę absolwentów
wiekami, ale i dziś mieszkań
związku z przygotowaniamij SRM, zatrudnionych w „Ar- ków Polskiej Żeglugi Mor
cy osady muszą więc być w
do 1 Maja załogi podejmowa j ce”, i „wytłumaczyli” im, iż skiej w I kwartale br. czoło
to nazwa
dużym stopniu samowystar
ły dodatkowe zobowiązania! „nie po to uczyli się w szko- we miejsce zajęła jednostka
czalni. Władysław Wzorek
przyśpieszenia obsługi stat. Ile, żeby teraz pływać na ja „Dunajec”, której załoga pra
nowej radzieckiej
jest nie tylko kierownikiem
ków i natychmiast je realizo kichś tam kuferkach”. Swoje cowała najbardziej wydajnie
i
poczyniła
największe
osz
latarni,
ale
i
mechanikiem
i
stacji polarnej
wały, zwalniając nabrzeże dla1 stanowisko poparli kilkakrot
radiotechnikiem, i elektry
dalszych wchodzących stat-jnym samowolnym opuszcze- czędności. Również tytuł naj
kiem. A ile funkcji tu właści W radzieckich badaniach
ków,
jniem kutrów bez zgody i lepszego kapitana otrzymał
wie pełni! — Temat ten zaj- i arktycznych rozpoczyna się
Zarówno więc w Szczeci-; wiedzy szyprów, przez co kapitan „Dunajca” Adamo
muje Wzorkowi dobrych kil nowy, ważny etap rozwojo
nie, jak i w Świnoujściu za I jednostki miały przestoje. Fi wicz.
wy. Mianowicie oprócz pra
kanaście minut.
łogi miały „gorący“ okres-------------------- ——-------------- Na dalszych miejscach ulo
TO funkcje, pełnione przez cujących od przeszło roku
kowały
się
załogi
statków
prac, który objął wszystkie
O
latarnika Władysława Wzór stacji „Biegun Północny 3“
s-s „Kielce” i s-s „Poznań”.
nabrzeża, a więc nie tylko
ka: 1) LATARNIK, 2) KIEROW
NIK STACJI METEOROLOGICZ i „Biegun Północny 4“ uda
port naftowy (gdzie przełado i
I U Wiła
Miano najlepszego starsze
NEJ PIHM 3 rzędu (informacje ła się obecnie do Arktyki
wywany jest benzol), drzew-!
go mechanika komisja przy
o pogodzie przekazywane są do specjalna ekspedycja lotni
C1C
ny, zbożowy i drobnicowy,
Gdyni 3 razy dziennie i staran
znała oficerowi Grabowskie
nie zapisywane w zeszycie), 3) cza, która bada warunki i
ale nawet i basen węglowy
mu z „Sołdka”. Wzorowym
pracy
ZAST.
PRZEWODNICZĄCEGO możliwości dalszej
radiooficerem jest radiowiec
GROMADZKIEJ RADY NARO tych
stacji, jak również
DOWEJ w Miroszynie, 4) ŁAW
Kałużniak z „Poznania”, a
rozwinięcia
NIK SĄDU POWIATOWEGO W perspektywy
W Monitorze Polskim nr '3, | najlepszymi starszymi ofice
Pucku.
5) OBSERWATOR STA dalszych badań.
poz. 137 opublikowane zostało za rami Nowacki z „Wielunia”
CJI ORNITOLOGICZNEJ (po
W wyniku tych badań
rządzenie ministra żeglugi z dn.
nad rozewskim przylądkiem prze
Regulski z motorowca
1 lutego br., określające skład, i
latują wiosną i jesienią chmary przystąpiono do zmiany za
siedzibę i tryb postępowania „Śląsk”, (wi)
na stacjach „Biegun
ptaków — mówi Wzorek. — W łóg
morskich komisji dyscyplinar
jesienne noce wiele ptaków roz Północny 3" i „Biegun Pół
o taborze
nych.
bija się o szyby latarni i ran
Zarządzeniem tym powołano
kiem znajdujemy je półprzyto nocny 4", które po przeszło
do życia trzy morskie komisje
mne pod murami. Smutny ten rocznym pobycie na lodach
dyscyplinarne — przy PLO i
ry
los najczęściej spotyka szpaki. zostaną zastąpione przez no
PŻM oraz komisję odwoławczą
Kiedyś znaleźliśmy obrączkowa
Dekretem z dnia 2 lutego przy CZPMH.
ną mewę, która w ciągu 2 dni we obsady naukowców. Po
br. przejęty został na włas Do właściwości morskich ko
przeleciała 800 km, ustanawiając nieważ dryf stacji „Biegun
misji
dyscyplinarnych należy
swoisty rekord. Zmęczone kacz Północny 3“ stał się ostat
ność państwa tabor żeglugi rozpatrywanie odwołań od orze
ki często siadają na morskim
Widok z okna „pokoju Żeromskiego“ na brzeg,
śródlądowej.
Właścicielom czeń kapitana statku oraz roz
brzegu.
Łatwo daja się wtedy nio bardzo powolny, posta
wniosków dyscypli
zadrzewiony starymi bukami.
(dzierżawcom) taboru, nie patrywanie
łapać, jeśli zabiec im drogę do nowiono zmniejszyć zakres
narnych o pozbawienie członka
morza),
6) PRZEWODNICZĄCY
zdolnym do zarobkowania, załogi prawa pełnienia funkcji
zamordowanego przez Niem Żeromski. Wzorek nie ma co KOMITETU RODZICIELSKIEGO badań prowadzonych na tej
a którzy przed przejęciem na statku. Morska komisja dyców za ukrycie mechaniz do tego najmniejszych wąt szkoły podstawowej w Tupad- stacji, zmniejszając również
scyplinarna składa się z przewo
taboru na własność państwa ij dniczącego,
łach.
liczebność jej załogi.
mu sterującego reflekto
wiceprzewodniczące
lub przed jego objęciem w go, 10 członków poyyołanych spo
rem, przekręceniem kontak pliwości. Wskazując na skro Latarnia morska w Roze Równocześnie wysadzono na
zarząd państwowy, wykony śród oficerów i marynarzy PMH
tu wprawia w ruch obrotowy mne umeblowanie pokoju — wiu jest przodującą latarnią lód nową, dodatkową załogę
z dwóch przedstawicieli
wali czynności szyperskie, oraz
stół, na którym przed wklę- szerokie drewniane łóżko, polskiego wybrzeża. Jej ob uczonych, tworzącą stację
Zarządu Głównego Zw. Zaw.
przyznano zaopatrzenie, skła Prac. Żeglugi.
słym
zwierciadłem rozpala się prosty stolik, szafę i kilka sługa — Władysław Wzorek, „Biegun Północny 5“. Kiero
dające się z renty pienięż Przy każdej komisji ustano
Bolesław Adolph, Leon Cis- wnikiem jej jest znany oce
żarówka.
Światło jej przepły krzeseł — mówi:
Na
Międzynarodowych
Tar
nej oraz ze świadczeń z za wiony jest rzecznik dyscyplinar
kowski i Augustyn Adrian anograf, kandydat nauk ge
wa
przez
zespół
pryzmatów
gach
Poznańskich
wśród
eks
ny,
powoływany
przez
ministra
_
kresu pomocy
leczniczej. żeglugi na okres i roku, do któ- j ponatów przemysłu okrętowe
— Sam widziałem przed zajmowali do niedawna we ograficznych N. A. Wołkow.
i
wzmacnia
się
dwa
tysiące
Właścicielom (dzierżawcom) rego obowiązków należy stanie i „ W1-p1p hpdzV nrzndzpń nn
wojną w tutejszej księdze pa współzawodnictwie zawsze I Stację tę wyposażono w no
wieJ-e DęaZie urządzeń po razy. Nie darmo Rozewie
przejętego taboru nie przy na straży ścisłego wykonywania
Ostatnio „pobiła woczesny sprzęt i urządze
miątkowej Jego podpis. Ale miejsce.
przez
członków
załogi
ich
obo-jraz
pierwszy
u
nas
produuważane
jest
za
trzecią
pod
sługują żadne roszczenia w wiązków
najwyraźniejszy
argument ich” załoga latarni helskiej, nia, przy czym uwględniosłużbowych
oraz kowanych
względem
siły
światła
latar
stosunku do państwa z ty dochodzeń‘dyscyplinarnych^11*6! „ ^ OD^SKICT ZAKEAstanowiły rękopisy Żerom ale w następnym kwartale — no doświadczenia z dotych
nię morską w Europie.
tułu sprawowania przymu
skiego, jakie znajdowały się kto wie? — może znowu czasowej eksploatacji pozo
Orzeczenia komisji wydacie na DACH SPRZĘTU OKRĘTOsowego zarządu państwowe skutek odwołania członka zało- WEGO brygadzista Józef To Kiedy gęsta mgła stwarza w archiwum. Na niektórych zwy ciężą latarnicy z Roze- stałych stacji polarnych.
go.
gi od orzeczenia kapitana stat: p.»nPvnM,P!,ä nieprzebytą zaporę dla jej
wia.
A. M. 1
w.
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Imponująca manifestacja 1-majowa w trójmieście

Nicsposób nawet w przybliżeniu opisać całego pięk jedności ludu Wybrzeża, jego Poniósł wieść o manifestuJak tęcza mieniły się stro na manifestacji pierwszomajowej w Gdańsku. Słońce, gorącego przywiązania do stujących w pochodzie tysię
je kaszubskie, krakowskie, ło radość, młodość uczuć dziesiątków tysięcy defilujących Partii i Rządu Ludowego.
cznych tłumach ludzi, któ
wickie i kujawskie. Nad pla w pochodzie, duma z osiągnięć, siła i zwartość szeregów
rzy nie ustają ani na chwilę
W
GDYNI
cami, na ulicach Gdańska, ludzi pracy Wybrzeża — to główne wrażenia, jakich
w upartej walce, aby pokój
Gdyni i Sopotu rosła, potęż doznali widzowie. Wydawało się, ze połowa mieszkaliByło na co patrzeć, gdy ugruntować
na
świecie.
niała wielka pieśń radości.
ców Gdańska maszeruje w pochodzie, a reszta, rozciąg przez ulicę Świętojańską w Przegląd tych sił pokoju w
Piękne to było święto, róż nięta wzdłuż całej trasy, gorąco wiwatuje na cześć kierunku Skweru Kościuszki, Gdyni wypadł imponująco.
nobarwne, radosne, roześmia 1 Maja; w domach pozostali chyba tylko zgrzybiali gcizie stała główna trybuna, Zademonstrował niezwalczone — nasze święto.
sta) uszkowie, nicmoiolęta i obłożnie chorzy, reszta wy począł płynąć nieprzerwa ną siłę, jaka tkwi w solidar
Oto Plac Zebrań Ludo legła na manifestację.
nym strumieniem potok ma ności mas pracujących i ich
wych w Gdańsku. Nad mo
pragnieniach pranifestantów. Wszak to ma- gorących
. _
Ożywiony ruch, lecz odmienny od znanego nam z
rzem głów symbol 1-majowy dni roboczych, zapanował na ulicach już we wczesnych szerowała cała Gdynia. Gdy- cy- P°k°.iu— ziemski glob opasany godzinach rannych: Dal mu początek głos syren fab nia stoczniowców ze Stoczni1
kwiatami, błękitem i bielą rycznych, parowozowych i okrętowych, fanfary i wer im. Komuny Paryskiej, któ
W SOPOCIE
Przed trybuną w Gdańsku maszeruje młodzież.
gołębi. Słońce jest z nami, — ble harcerskie. Z radością i weselem, przy wtórze skocz rzy na cześć 1 Maja oddali
Gdy przedstawiciele par
pogoda dopisała.
nych melodii, płynących z licznych głośników, śpieszą lu
jedną z nowowybudowanych tii, władzy terenowej, orga
Po twarzach zespołu orkie dzie na miejsce zbiórek, a by razem z towarzyszami pra
jednostek na miesiąc przed nizacji społecznych i przodo
strowego spływają rzęsiste i cy wziąć udział w manifestacji potęgi i siły ludu pol
terminem. Gdynia maryna wnicy pracy zajęli miejsca
krople potu. Lecz zespół! skiego.
rzy, rozsławiających imię na trybunie, zainstalowanej
gra dalej, bez wytchnienia.1
Zbliża się godzina IG, w powietrzu krzyżują się Polski na morzach całego przy ul. Stalina w Sopocie,
Zabrakło miejsca na po-j jeszcze( ostatnie polecenia, wskazówki, rady porządko
świata. Gdynia portowców, rozpoczął się pochód l-madium... tylu chętnych do tań wych i kierowników grup. Nagle wszystko milknie,
wśród
których wyróżniają jowy młodzieży szkolnej i
ca... więc tańczono na mura-! ruch ustaje: z megafonów płynie dobrze znany milio się przodownicy,
jak Olej
licznych sopoc
wie. Przed kioskami z loda-! nom ludzi w całym kraju głos I sekretarza Komitetu nik, Gołaszewski, Ilendry- pracowników
zakładów pracy.
mi tłumy, przy bufetach.! Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej siak, Seweryn, Eeptowska, kich
Pierwsi w pochodzie szli
przed każdym stoiskiem.
j Bolesława Bieruta, pozdrawiającego lud pracujący w
Leman, Czartowski czy Fili sportowcy. Tuż za nimi pra
Występuje zespół taneczny aniu święta majowego. Z uwagą i skupieniem słuchają piak. Gdynia przyszłości i du cownicy
Przedsiębiorstwa
„Bałtyk”. Publiczność dziękuj wielotysięczne tłumy z serca płynących i do serc tra my narodu — młodzieży z Remontowo - Instalacyjnego.
je za piękny taniec kaszub-! fiających słów Bolesława Bieruta. Kiedy z głośników PSM, z Państwowej Szkoły Czołówkę stanowili przodoski długo niemilknącymi o-' padają oklaski i okrzyki — podejmują je również zgro Rybołówstwa Morskiego i \\%icy
pracy,
przepasani
klaskami.
madzeni na trasie pochodu gdańskiego.
uczniów różnych szkół i tech czerwonymi szarfami z wy-j
Karuzele w „Wesołym mia!
ników. To była Gdynia a- pisanymi na nich procenta-!
steczku” oblega młodzież. Pel j Z dala dobiegają potężnie
wyrabianych norm: 234
Oczy dziesiątków tysięcy wangardowej armii pracow mi
Wśród gdyńskich szkolnych zespołów artystycz
no tu śmiechu. Na strzelnicy jące dźwięki marsza — to widzów z ciekawością wpat ników, budujących wielkość proc., 218 proc., 219 proc., 244
nych wyróżniał się w pochodzie
pierwszomajowym
zolmerze popisują się celno- od Bramy ©liwskiej zbliża rują się w olbrzymi model jutra codzienną, wytężoną proc., 257 proc. i 237 proc. To!
zespól taneczny liceum TPD. Tłumy przyglądające
ą snzałów. W ogródku jor się do Śródmieścia ezołów- „10-tysięcznika”, tłumy za pracą, na każdym odcinku bohaterowie codziennej pra-!
się pochodowi nagradzały młodocianych tancerzy
danowskim przy ul. Wajdeło ka pochodu 1-majowego. O- chwycają się jego nowoczes życia, na każdym stanowisku cy, z których mogą być dum!
gorącymi oklaskami.
ni pracownicy tej instytucji.;
nieopisana wrzawa. Wła- twierają go poczty sztenda- ną linią,’ gorąco, do zmęcze roboczym.
A dalej sprężystym, rów-;
sme rozpoczyna się dziecięcy i rowe: narodowy w środku, nia oklaskują pełnych dumy
Dlatego to stojący na try
„wyścig pokoju”. Na drugim jebok niego sztandary KW jego budowniczych. Nieprzer bunie przedstawiciele partii nym krokiem w zwartych j
Krańcu ogrodka odbywa się PZPR i WRZZ, ZSL, SD, weną falą płyną stoczniow 1 władzy terenowej — I se szeregach maszerowała mło- i
dzież z sopockich szkół i li
bieg z jajkiem, podziwia te ZW ZMP, Ligi Kobiet i
kretarz KM PZPR Kruszyń ceów. Białe bluzki mieszały
'om.Uxenc.ie ponad 2.500 dziejZSCh. Za pocztami — czoło cy, wielu z nich z rodzina
ci. icrnszą nagrodę za bieg w i przedstawiciele Wybrze nad ich głowami mienią się ski, sekretarze Mikołajczak i się z zielonymi ZMP-owskiotrzymuje Staś Kamiński. ża z I sekretarzem KW w SiOńcu różnokolorowe pro Jagodzińska, czy też przew. mi koszulkami. Potem znów
Potem rozpoczyna się współ PZPR Janem Truszem i porce, szturmówki, hasła Frez. MRN Rek, oraz jego szły w barwnych ludowych
1-majowe, białe gołębie po zastępcy Wojtkowiak i Bo strojach zespoły artystyczne
na zabawa.
przewodniczącym Prezydium
Jedziemy do Gdyni. Na Woj. RN Walentym Szcligą koju. Zachwycają bogactwem jarska, przedstawiciele woj zakładów pracy, dalej’’ przy
przedłużeniu Skweru Kościu na czele, a wraz z nimi na strojów regionalnych stocz'- ska i organizacji społecznych akompaniamencie oklasków
gorąco witają maszerują zgromadzonego na trasie tłu
szki odbywa się wyścig kola si drodzy goście: konsul ge niowe zespoły artystyczne
Za nimi nadciągają za- cych w takt orkiestry spor mu — organizacje związko
rzy. Przy Placu Grunwaldz neralny ZSRR w Gdańsku
łogi innych zakładów towców z Marynarki Wojen we.
poczty
sztandarowe,
kim oblężone są kioski z cia,_____
__ „__ .i *___
Nikołaj„ Tałyzin
radca am
komitetów
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artystycznych.
słuchaczy
Wojewódzkiej
rowymi balonikami, nad ich towarzyszy. Serdeczne o- nie l-majowe święto —święj
Wiele emocji i śmiechu do Szkoły Partyjnej, za nimi
morzem ludzkich głów — klaski towarzyszyły defilują to pracy i pokoju, święto:
starczył mecz piekarzy z ko gromada harcerzy, którzy
brater—.,-------------<=>morze flag i proporców, cym sportowcom piłkarzom, międzynarodowego
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miniarzami. Wynik na razie obdarowują gości na trybu
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pocho dzie.
bezbramkowy, nie mamy je nie wiązankami kwiatów odzierżą portrety przywód rzom, szermierzom, Floty,
dnak czasu, by czekać do za raz zawiązują im na szy
ców klasy robotniczej. Kolejarza, Stali, LPŻ, defi
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skie.
le jest do obejrzenia...
więź manifestujących i wą w barwnych dresach lub
Oto zespół pieśni i tańca
DO TRYBUNY
kierowników naszego wo kostiumach.
marynarzy. Pięknie śpiewa
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— „Dumna Królewna“ od i. 7_
sków: to gdańszczanie ser
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W7aOpowieść atlantycka" od 1 7 __ napływa potężna, niekończą
Misałv w| Zarząd Oddziału Morskie-; cław Szczeblewski przeniósł Warto może dodać, że kom
_ady POBI-owskie/spor- n\ ch w Gdyni. Migały
godz. 16, 18, 20. „Atlantic“ — ca się rzeka pracowników
towcy z OSOM7EJ, chłopi!słońcu niesione przez nich go Stowarzyszenia Dziennika w skromniejsze warunki wzo fortowe zaplecze nowego lo„Okrutne morze“ od 1. 12 — g. gdańskich zakładów.
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my, Francji, ZSRR, An wartkim strumieniem któ- gdy0y oklaskami te tysiącz PKP w Gdyni zawiadamia,1 nia będzie odbywać się obec tach' windy- garderoba dl
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- gcłQbi- trzepocących ty na przejazd w kasie bile 56 i 57 Dekretu o przewozie holowych
wvsokom-oppn+k
ul. Czerwonych Kosynierów 137'. Potem grupa przodowników na-h skończył sie w Gdań"
Z &i0n™ Czystymi skrzy,towaj. Jednocześnie nadmie przesyłek i osób kolejami, ÄpiZte
Obłuże — ul. Bednarska 11. Or
pracy
z
czerwonymi
szarfa
łowo — ul, Boh. Stalingradu 66.
on wsnaniała
dlami, p.mosł w dal ludzkie nia się, że sprzedaż biletów I jako uchylające się od zapłaneml oraz^bam caŁiWl
Nowy Port — ul, Oliwska 83/4. mi.
' P
ą
v
ją marzenia o życiu w pokoju, w pociągach trakcji elektryjty za przejazd.
wego o pełnym asor&mencie
io óu

aa

axii

j

Gdańsk ma też swego »Krokodile«
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Zwycięskie zespoły
wezmą udział w elininacjach centralnych

SflWMimMte
Dziewczęta chcę ładnie
wnlędać

w aureoli z czerwoną ob
wódką... Inne sakoły mają
przecież swoje czapki, ale

Już od szeregu lat młodzież
V Państw. Szkoły Ogólno
kształcącej w Oliwie nie wie
właściwie, jakie ma nosić
czapki. Chłopcy chodzą w
tramwajarkach, a dziewczęta
podobno mają nosić granato
we berety z czerwoną obwód
ką. Pomimo jednak szczerych
chęci zastosowania się do
przepisów szkolnych, żadna
uczennica nie chce chodzić w
berecie. Berety są duże,
sztywne, w żaden sposób nie
można ich do głowy dopaso cóż — nam jakoś żadnych
wać. Wygląda się w nich jak czapek się nie przydziela.
Uczennice „ogólniaka” sopoc
kiego z dumą noszą swoje
czapki, 'my zaś, by nie dać
się zdystansować, nosimy
czapki... politechniki!
Uczennica V PSO w Oliwie.
na fali 230,1 m
Sprawa błaha, prawda? —
WTOREK — 3 MAJA 1955 r.
ale nie dla zainteresowa
6.40 — Kwadrans walców. 6.55 — nych! Dobrze by więc było,
Program dnia. ".00 — DZIEN
NIK. 7.15 — Melodie ludowe. 7.38 by władze szkolne określiły
— Stan pogody. 7.40 — Wiad. fason
czapek, obowiązują
7.45 — Muzyka. 7.50 — Aud. cych od nowego roku szkol
szkolna. 8.05 — Koncert. 8.45 —
Fieśni chóralne. 9.CO — Przerwą nego w V PSO w Oliwie.
lok. 11.54 — Sygnał i zapowiedź
Red.
rozgłośni lok. 11.55 — Serwis CZ
KM dla rybaków — lok. 11.57 —
Sygnał czasu. 12.04 — Wiad. 12,10
— PRZEGLĄD PRASY. 12.15 —
Utwory na flet i klarnet. 12.30
Polskie melodie taneczne. 12.45
— Aud. dla wsi. 12.55 — Muzy
ka. 13.00 — Program i komuni
katy lok. 13.05 — Program dnia.
13.1Ó — Utwory fortep. komp.
polskich. 13.30 — Aud. szkcJna.
14.10 — Aud. szkolna. 14.30 —
Muzyka operowa. 15.25 — Utwo
ry skrzypcowe. 15.40 — Radziec
ka muzyka ludowa. 16.00 — Pio
senki Wybrzeża — lok. 16.20 —
Muzyka. 16.40 — Transmisja z
II etapu VIII Kolarskiego Wy
ścigu Pokoju — Brno. 17.30 —
Muzyka. 17.45 — Opow. Tomasza
Manna o Fryderyku Schillerze
pt. „Ciężka chwila“ — lok. 18.00
— Muzyka — lok. 18.05 — Radio
wy Dziennik Wybrzeża-.— lok.
18.15 — Wiad. 18.20 — Komentarz
morski — lok. 18.28 — Koncert
Filh. Szczecińskiej — lok. 19.00
— Muzyka i akt. 19.25 — Aud.
literacka. 19.45 — Kompozytor
tygodnia. 20.CO — Aud. aktualna.
20.45 — Aud. literacka. 21.15 —
Pieśni komp. polskich. 21.30 —
DZIENNIK. 21.50 —.Dziennik Ry
backi — lok. 22.00 — c. d. muzy
ki tan. 22.20 — Aud. literacka.
22.40 — Tydzień muzyki czecho
słowackiej. 23.33 — Muzyka rozr,
i taneczna. 23.50 — OST. WIAD.

OKROPNIE TRZASKAJĄ
W PDT we Wrzeszczu — Sy
gnalizuje KA-BE — drzwi \vej~!
ściowe okropnie trzaskają przy
zamykaniu. Aż dziw człowieka
bierze, że przy tak wielkiej licz
bie klientów dziennie — drzwi
te dotychczas nie rozleciały się
w kawałki.... Pewno dyrektor
PDT chodzi tylnym wejściem,
bo inaczej dawno by już pole
cił założenie odpowiednich amorj
tyzatorów, które na pewno opła ]
cą się lepiej, niż częste wpra-j
wianie wybitych szyb.

Poszukiwacz S., Głodowo. —
Zwróćcie się do antykwariatu
„Domu Książki“ we Wrzeszczu,
ul. Grunwaldzka 76-78, lub w
Gdyni, ul. Świętojańska 55.
Zbigniew K., Gdynia. — Wy
dział dziennikarski znajduje się
na Uniwersytecie Warszawskim.
Bronisława Sipowicz, Łeba. —
Z nadesłanego nam materiału
nie skorzystamy.

FACHOWCY POSZUKIWANI
5 wykwalifikowanych detaszerów (wywabiaczy
plam) oraz 2 farbiarzy przyjmie od zaraz Woje
wódzkie Przedsiębiorstwo Pralni i Farbiarni w
Gdańsku - Oruni, ul. Jedności Robotniczej 58.
Zgłoszenia przyjmuje dział kadr.
1040-K
Stolarzy na roboty kajakowe oraz wysokowykwalifikowanycli stolarzy na urządzenia wnętrz
przyjmą natychmiast Gdańskie Zakłady Drzew
ne Przemysłu Terenowego, Gd. - Wrzeszcz, ul.
Pilotów dawniej Lotnisko Sportowe. Zarobek
miesięczny będzie wynosił ponad 2.000 zł. Skie
rowania przez Frez. MRN Urząd Zatrudnienia w
Gdańsku lub Sopocie. Zgłoszenia przyjmuje re
ferat kadr pod wymienionym adresem. 1058-K
Starszego księgowego — jako kierownika księ
gowości oraz rewidenta zaangażuje natychmiast
O. Z. R. przy Gdańskim Przemysłowym Zjedno
czeniu Budowlanym. Reflektuje się tylko na siły
wysokokwalifikowane. Zgłaszać się: Gdańsk, ul.
Ży-nia 4/6 w kierownictwie O. Z. R.
1067-K
Dwóch inżynierów lub techników inwestycji
zatrudnią natychmiast Rumiańskie Zakłady Gar
barskie w Rumii - Zagórzu.
1060-K
Księgowego kalkulatora i magazyniera na gos
podarstwo reine oraz inspektora rolnego zatrud
ni OZK, Gdynia, Czerwonych Kosynierów 41.
Głównego księgowego zatrudni od zaraz Gdań
skie Przedsiębiorstwo Skupu Surowców Włókien
niczych i Skórzanych Gdańsk - Wrzeszcz, ulica
Kościuszki 7/9. Zgłoszenia osobiste w sekcji per
sonalnej.
1084-K
2 wykwalifikowanych mistrzów - cukierników
zatrudnią Słupskie Zakłady Gastronomiczne —
Słupsk, Obrońców Stalingradu 3, teł. 31-43. Wa
runki pracy do omówienia na miejscu. 1077-K

OBWIESZCZENIA
Wojewódzka Pomocnicza Spółdzielnia Budowlana w Gdańsku unieważnia wydane przez
Gdańska Stocznię Remontową przepustki Nr Nr
07605, 09208, 09209, 09210, 09211, 09212, 09213,
09214, 09218, 09219, 11499, 11501, 11503, 11506,
11507, 11508.
3018-G

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI
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DZIENNIK BAŁTYCKI

ODSTĄPIĘ udział Spół
dzielni Podwarszawskiej do
domku jednorodzinnego: 3
pokoje, kuchnia, weranda,
wygody, 1000 metrów lasu,
blisko stacji kolei elektry
cznej. Objęcie — początek
łipca.
Warszawa, Nowo
grodzka 48/8 Bobrowski.

GDYNIA: domek (3 pokoi
ki z kuchenka, łazienka, ogródkiem), Orłowo: dwuro
dzinna wille z ogródkiem,
Sopot: dom mieszkalny z
ogrodem blisko plaży sprze
da Biuro Otlewski, Sopot,
KUPNO
Świerczewskiego 2/2 tele
fon 524-31.
3013-G pantarek. GęAot, Wrzeszcz,
KUPIĘ 30 jaj wylęgowych
1068-K
DOMEK wilke w Sopocie, Zaścianek 40.
Oliwie, Wrzeszczu kupie.
Oferty — Biuro Ogłoszeń szafę dwudrzwiowa ku
„Prasa", Gdańsk — pod pię. Wrzeszcz, Rutkowskie
„Józek“,
2992-G go 25/8 pielińskl.
3017-G
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Na zorganizowanych
z okazji 10-lecia

„Dziennika
Bałtyckiego“
koncertach wystąpią
najwflsitniejsl artyści
scan warszawskich.
Imprezy odbywać ssą
będą pod nazwą „Śmiało
1 szczerze“:
14 maja w Gdyni
15 maja w Gdańsku
18 maja w Elblągu

Recital
fortepianowy
Pawła
Lewieckiego
Recital fortepianowy Paw
ła Lewieckiego odbędzie się
dziś we wtorek 3 maja o go
dzinie 19 w auli Państwowej
Szkoły Muzycznej w Gdyni
przy ul. Świętojańskiej 56.
W programie: Rameau,
Daquin, Bach, Szanto, Mo
zart, Brahms, Deodat de Severae, Debussy, Rachmani
now, Chopin.
Bilety w cenie 10 i 5 zł do
nabycia w sekretariacie szko
ły i przy wejściu.

Przoduje Stocznia Gdańska
Komisja konkursowa wo- j nych w Starogardzie, III — Za
rząd Portu w Gdyni, wyróżnio
jewódzkiego festiwalu robot j no
Cukrownię w Pruszczu.
ńiczych zespołów muzyki, j Wreszcie spośród zespołów ta
necznych
zdobywcami dwu I
pieśni i tańca, które przez 3 i miejsc i kandydatami
na elimi
dni występowały na scenach! nacje centralne są zespoły: Prez.
teatru gdańskiego i gdyńskiej MRN w Gdańsku i Stoczni im.
Komuny Paryskiej. Dwa II miej
go, ustaliła już wyniki elimi I sca
przyznano zespołom: Paro
wozowni
w Malborku i Zajezdni
nacji.
V

Wśród zespołów pieśni i tańca [ WPK GG we Wrzeszczu, trzy
I miejsce przyznano .Zespołowij III — zespołem Morskiego Domu
Pieśni' i Tańca i zespołowi ta Kultury, Domu Kultury Koleja
necznemu Stoczni Gdańskiej.! rza w Tczewie i tczewskiej Sp.
Dwa równorzędne II miejsca zdo Pracy inwalidów. Wyróżniono
były: Zespół Pieśni i Tańca Zie zespoły helskiej „Arki", gdyń ■
mi Kaszubskiej i zespół tanecz skiego Hotelu Robotniczego GP
ny z Kościerzyny oraz Zespół Zli i Żarz. Łączności z Kartu/
<it
Pieśni i Tańca „Bałtyk“. Zespół
Pieśni i Tańca ZDK ZP Gdynia
otrzymał wyróżnienie. Ponadto
zdecydowano, że na eliminacje
centralne pojadą zespoły Stoczni
Gdańskiej 1 kościerski.
Z chórów mieszanych za naj
lepsze uznano (dwa I miejsca)
chóry Stoczni Gdańskiej i gdyń
skiego Ilartwiga. Dwa II miej
sca przyznano chórom: kościerskiemu -i Zjedn. Śpiew. im. Szy
W nocy z 29 z na 30 kwiet
manowskiego. a trzy III — chó
nia br. skradziono z maga
rom: Sp. Pracy Inwalidów
Tczewie, gdyńskiej „Arki“ i mai zynu Budowlanej Spółdziel
borskiej parowozowni. Ponadto ni Pracy w Gdańsku przy
wyróżniono
zespoły chóralne:
Stoczni im. Komuny Paryskiej,
Morskiego Domu Kultury i Mię
dzyzakładowy Budowlanych.
IV grupie chórów męskich —
I miejsce zajęło Zjedn. Śpiew.
„Echo“, które pojedzie na eli
minacje centralne, Miejsc dru
gich nie przyznano. Dwa III
miejsca zdobyły Zjedn. Śpiew,
im. Moniuszki i „Arka“ gdyń
ska. Wyróżniono chór Sp. Pra
cy „Żeliwiak“.
Spośród małych zespołów wo
kalnych zdobywcą I miejsca jest
sekstet żeński Zakł. Mięsnych.
Dwa II miejsca zajęły: trio żeń ul. Szewskiej zabytkowe oskie malborskiej Cukrowni i ok
tet żeński „Polcargo“, III — sep łowiane złącze drewnianych
tet żeński Prez. MRN w Gdań rur wodociągowych,
odko
sku, a wyróżnienie otrzymał sek pane niedawno na ul. Ma
stet Nadm. Zakł. Drzew.
riackiej.
Gdańsku.
W grupie solistów (śpiewaków)
Ponieważ istnieje przypu
dwa II miejsca zdobyły: Danie
la Grabowska ze Stoczni Gdań szczenie, że ołowiane złącze
skiej i Helena Kruk z „Arki“, (patrz na zdjęciu) może być
III — Alicja Piekarska z Prez. dostarczone do jakiejś zbior
MRN w Gdańsku.
Z orkiestr symfonicznych II nicy złomu w trójmieście
miejsce przyznano orkiestrze konserwator
wojewódzki i
Stoczni Gdańskiej, która weźmie
też udział w eliminacjach cen Społeczna Komisja Ochrony
Zabytków i Kultury apelu
tralnych
Z orkiestr dętych I miejsce ją do kierowników zbiornic
zdobyła również Stocznia Gdań
ska (eliminacje centralne), dwa złomu, by uważnie oglądali
II — Zakł. im. Wielkiego Prole otrzymywany złom, a w ra
tariatu i Stocznia im. Komuny zie odnalezienia zabytkowe
Paryskiej, III — Zarząd Portu
w Gdyni, wyróżniono — orkie go złącza — poinformowali
strę młodzieżową z Oksywia.
o tym niezwłocznie redakcję
W grupie małych zespołów in „Dziennika Bałtyckiego“.
strumentalnych II miejsce uzy
(rb.)
skał zespół Zakł. Farmaceutycz

LOKALE

PRACA

ZAMIENIĘ mieszkanie po
kój z kuchnią w Kościerzy
nie na jeden lub dwa z ku
chnią w trójmieście. Ofer
ty Biuro Ogłoszeń „Prasa“,
Gdańsk, pod „2991“.

DO samodzielnego prowa
dzenia domu i wychowania
dwóch chłopców lat 9 1 5
potrzebna inteligentna go
spodyni z referencjami. —
Sopot, Władysława IV 11/5
godz. 18—20.
2985-G

POKÖJ z kuchnią i oddziel
ny pokój z przedpokojem
(2 kawalerki) zamienię na
mieszkanie 2 pokoje z ku
chnią w Gdyni. Gdynia —
Śląska 55 m. 10 godz. 17—20.
ZAMIENIĘ 2 mieszkania
2-pokojowe z kuchnia (gór
ny Sopot) na jedno miesz
kanie 3-pokojowe również
górny Sopot. Sopot, Wybickiego 20/3,___________ 29Ü5-G
MAŁŻEŃSTWO samotne po
szukuje pokoju w Gdyni
lub Sopocie (może być
przy rodzinie).
Zgłaszać
proszę: Zalewska Renata
poste restante Gdynia 1.
ZAMIENIĘ pokój z wspól
na kuchnią, gazem, wygo
dami w Gdańsku na miesz
kanie z ogrodem na trasie
Gdańsk - Tczew. Oferty —
Biuro Ogłoszeń „Prasa“ —
Gdańsk, pod „S028“. 3028-G
ZAMIENIĘ mieszkanie po
kój z kuchnią, ogródkiem
w Szczecinie na samodziel
ny pokój w Gdańsku. Wia
domość: Wrzeszcz, Lelewe
la 10/8 godz. 17 — 20.
TECHNIK poszukuje poko
ju w trójmieście najchęt
niej w Sopocie. Oferty Biu
ro Ogłoszeń „Prasa“, —
Gdańsk, pod „3016“. 3016-G
ZAMIENIĘ pokój z kuch
nią,
ogródkiem,
działką
możność trzymania inwen
tarza na pokój z kuchnią
w trójmieście. Gdańsk-Prze
róbka, Ku Ujściu 9 c m. 2
Pietrzak.
3015-G
ZAMIENIĘ — samodzielne
mieszkanie 2 małe pokoje
z kuchnią, wygodami we
Wrzeszczu na większe w
trójmieście. Zgłoszenia: —
teł. 514-35 od godz. 10—12.
MIESZKANIE trzypokojo
we (42 m2) z łazienką w
Toruniu zamienię na mie
szkanie dwupokoje w trój
mieście. Oferty Biuro Ogło
szeń „Prasa“ Gdańsk pod
„2996“.
2996-G
MĘŻCZYZNA poszukuje”po
koju. Oferty Biuro Ogło
szeń „Prasa", Gdańsk pod
„2996“.
2996-G
POSZUKUJĘ pokoju dla 2
osób na miesiąc lipiec w
Sopocie. Ofert?/ 5046 „Pra
sa“, Kraków, Rynek 46.
OBSZERNY pokój z wygo
dami w śródmieściu Oliwy
zamienię na podobny lub
mniejszy w Sopocie, Orło
wie, Gdyni. Gdynia 1, skryt
ka pocztowa 235.
1342-P
4 POKOJE z kuchnią, wy
godami samodzielne w Ru
mii
zamienię nawet na
mniejsze w trójmieście —
Sławianowski, Rumia —
Nowe Osiedle 15.
1339-P

Śledzie

POTRZEBNY uczeń oraz
młody pomocnik do ogrod
nictwa. Gdynia 9, Opata
Hackiego 8.
1327-P

NAUKA
TANcOw towarzyskich roz
poczynam komplet podsta
wowy 9 maja. Zapisy —
Wrzeszcz, Pileckiego 4, doj
ście Hibnera (Morską).

ZGUBY
ZGUBIONO legitymację —
szkolną wydaną przez Dy
rekcję Liceum Pedagogicz
nego w Lęborku na nazwi
sko Sawicki Marian i Go
luch Bolesław.
1264-P
ARCISZEWSKA Danuta —
Wrzeszcz, Kochanowskiego
61 zgubiła leg. studencka
Nr 1896.
2983-G
JANIK Maria, Wrzeszcz —
Rokossowskiego 37 zgubiła
legitymację rodzinną Nr
9036 Akademii Medycznej
w Gdańsku.
3022-G
26 BM. zgubiono portfel
wraz z kwitem z Pralni
Chemicznej. Znalazca pro
szony o oddanie. Szreder
Anna, Gdynia, Świętojań
ska 14 Kr. Sp.
1330-P

Kradzież

zabytkowego
złqcza

UNIEWAŻNIAMY piecząt
kę:
Zakłady Mięsne w
Gdańsku, Grobla Angiel
ska 19 Bocznica Własna te
lefon 342-79 stacja przezna
czenia, Gdańsk - Połud.
NOWAKOWSKI Edmund Gdynia, Starowiejska 8/7 —
zgubił kwit komisowy 117.

Nieprawdą jest, jakoby
liczni ekspedienci tylko uspolecznionego handlu in
corpore byli marnymi eks
pedientami. I jeżeli w
antykwariacie DK przy
ul. Grunwaldzkiej czekam
5 minut, aż sprzedająca,
zwrócona frontem do „bia
łych i czarnych kruków“,
zwróci się frontem do
mnie •— to nie znaczy, że
wszyscy sprzedawcy w
ten sposób witają klienta.
Prawdą natomiast jest.
że sprzedawcy prywatni
wszelkimi silami starają
się upodobnić do niektó
rych sprzedawców w han
dlu uspołecznionym.
Jakież emocje przeżywałam niedawno w gdań
skiej hali targowej przy
stoiskach z prywatnymi
rybami i rybkami.
—- Proszę pani — zapy
tałam słodko — pól kilo
świeżych śledzi, ile to
będzie śledzi?
— Co ile? Pól kilo. Sa
ma pani mówi.
—• Ale ile sztuk wcho
dzi na pól kilo?
— Żadne śledzie same
nie icchodzą...
W ten sposób poinfor
mowana, podeszłam do dru
giego stoiska, wyliczyw
szy w międzyczasie, że 8
śledzi na 3 osoby do ko
lacji — wystarczy.
— Proszę pani, ile
sztuk śledzi... — itd. itd.
— Coś pani. A skaß JA
mam wiedzieć niby? —
Uciekłam
do trzeciego
stoiska, gdzie powiedziano
mi dosłownie, że „chyba
by głupi wiedział“... więc
zamknęłam oczy i zażąda
łam kilo.
— Tylko, żeby tak ja
koś jeden na drugim, że
by się nie, bardzo gniotły
...one takie delikatne —

IGŁY do podnoszenia oczek
najwyższej jakości gwaran
towane polecamy wszelkie
naprawy igieł, maszynek
rzetelnie, szybko* wykonu
jemy. F-ma, „Terrax“, Po
znań, Kochanowskiego 5.

SPRZEDAŻ

KURTKĘ skórzaną, płaszcz,
SZALEK
Genowefa
— sukienny zielony, rowerek
Gdańsk, Negowo 7 zgubiła młodzieżowy nowy, ubra
przepustkę Nr 552 ZGOG. nie 100 proc. brązowe no
we pilnie sprzedam. —
Wrzeszcz, ul. Hibnera 4/2,
1323-P
IWAŃSKI
Stanisław,
— od godz. 15—17.
Gdańsk, Wierzbowa zgubił
legitymację Nr 0746 Elek MOTOR elektryczny Brown
trowni Ołowianka.
1326-P Boveri 3 x 125/220 V, trój
kąt gwiazda 1,1 KW sprze
lub zamienię na po
BOGUSŁAW Łokieć, Gdy dam
nia, Starowiejska 52/3 a — dobny, lecz 3 x 220/380V. —
Zgłoszenia:
Wrzeszcz, Ludo
zgubił kwit komisowy 1065
wa 8 — Wreza.
2987-G
PHD „Jubiler“, Gdynia.
WÓZ skrzyniowy i platfor
PEPLlNSKI Edward, TAN mę na gumach sprzedam.
DER Andrzej, zam. w Ru Wrzeszcz, Własna Strzecha
mii zgubili leg, szkolne nr 1 a.
3030-G
360/788, 355/327.
1338-P
SPRZEDAM tanio kupon
ZGUBIONO okulary. Zwró eksportowy jasno - popie
cić: Gdańsk, Długa 59/61 laty tropie. Wrzeszcz. Rut
m. 4.
2931-G kowskiego 26 a — 7, godz.
16—19.
2982-G

ROŻNE
SWOBODA Adela Kazimie
ra Jerzy poszukują Petrykowskich Feliksa Michała
Władysława Wiktora daw
niej zamieszkałych PRACU
KI Wołyń. Wiadomość: Sza
frański Wacław, Prabuty,
Dzierżyńskiego 7.
1289-P

WESTFALKĘ na gaz i wę
giel sprzedam. Gdańsk Chełm, Łużycka 23—3, par
ter.
2993-G
RADIO Mazur sprzedam.
Gdańsk, ul. Kartuska 84
m. 4.
2994-G
NUTRIE hodowlane 4 — 6
mieś. sprzedam. Orłowo —
ul. Bytomska 10 m. 5.

...ośmieliłam się, po czym
natychmiast wtuliłam gło
wę w ramiona, bo han
dlarka podeszła do mnie
bliżej i wygłosiła nastę
pującą przemowę:
— Czego paniusia ży
czy? A w „Delikatesach“
to może plasterek szynki
kładą na plasterek „żeby
się nie gniotły“, cooo? Pa
nhisia chce, żeby handel
prywatny na hali byt gor
szy, coo? Jak się nie po
doba, niech nie kupuje.
Kupią inni. Hurtownik
się znalazł... Jakie to ivymagania za te 12 zł! Pa
trzcie no !
Tak, tak. Patrzcie no,
patrzcie, szczególnie wy,
wszyscy
zainteresowani
umiejętnościami handlo
wymi i poziomem obsługi
klienta... za 12 złotych!
I jeszcze jedno... W tym
kilogramie to było równo
18 śledzi, więc 10 zasoli
łam w garnku.
len
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Zamówienia i wpłaty na pre
numeratę „Dziennika Bałtyc
kiego“ przyjmują listonosze.
— Cena prenumeraty wynos)
miesięcznie 5 zł
„Dziennik
Bałtycki“ można nabyć we
wszystkich punktach sprzeda
ży dzienników < czasopism
Druk Gdańskie Zakłady Gra
ficzne Gdańsk
Zam. 1461 — W-6-2641

BRYCZKĘ parokonna w do i
brym stanie sprzedam ta-'
nio. Gdynia - Oksywie, ul.
Płk. Dąbka 19 a.
1329-P

RADIO „Stern“ dwugłośnikowe oraz okno podwójne
— oszklone nowe 150 x 220
okazyjnie sprzedam. Orło
wo, Wielkopolska 26. 3014-G

MOTOR Harley Dawidson
WLA 42 r. 750 z koszem po
remoncie oraz opony do
wozów różne wymiary —
sprzedam. Tel. 351-70.

PIANINO „Ottomar Fid
ler/Berlin“ sprzedam.
—
Wrzeszcz — Mierosławskie
go 5.
3011-G

PŁYNY
do
impregnacji
drzewa w beczkach więk
szą ilość sprzeda Kowalski
Bolesław, Gdynia, ul. Ko
rzeniowskiego 14 m. 1.

RADIO „AT - Oberon“ —
ciemne z gwarancją, oraz
adapter czeski nowy z pły
tami sprzedam. Oliwa, Orkana 9.
3006-G

RADIO Union 5-lampowe i
wózek spacerowy w do
brym stanie sprzedam. —
Oliwa, Jana Husa 6 — 4
Kamiński.
1324-P

MOTOCYKL dwusetkę na
chodzie sprzedam. Oglądać
Wrzeszcz, Kmieca 5 od go
dziny 16.
3005-G

OKAZJA. Gabinet — jadał
nię (kombinowana) w do
brym stanie sprzedam. Pel
plin, Cukrownia, mieszka
nie dyrektora.
1283-P

RADIO Telefunken dwuza
kresowe uniwersalne 5-lam
powe sprzedam. Oliwa —
Grunwaldzka 504 — 6.

KOŁDRY nowe wełniane, SYPIALNIĘ w dobrym sta
adapter Paillard szafkowy nie sprzedam. Sopot, Plac
okazyjnie sprzedam. Gdy Wolności H/4.
300D-G
nia, Świętojańska 71 — 2,
tel. 25-25.
1331-P
RADIO bateryjne Pionier
KROWĘ rasową dwa tygod sprzedam. Sopot, Boczna
nie do ocielenia sprzedam. 1/4.
1337-P
Gdynia - Grabówek, Czer
wonych Kosynierów Nr 158,
WÓZKI dziecięce — głębo
WARSZTAT tkacki, wózek kie i spacerowe najnowsze
dziecięcy głęboki „Warsza fasony — poleca firma
wa“ kremowy sprzedam. „Bajka“, Gdynia, święto
1335-F
Sopot, Pułaskiego 33, par jańska 97.
ter.
3023-G
MOTOR
elektryczny 5!/i
OWCZARKA alzackiego (17 KW 380 wolt w bardzo do
mieś.) sprzedam. Oliwa — brym stanie sprzedam. Gdy
Czerwony Dwór 15, godzi nia, Czerwonych Kosynie
13S6-P
na 16 — 19.
3002-G rów 121 a/3,

■bbm»—a—wtem

Wszyscy na wiosenny start

*

nowej

Loterii Pieniężnej
po 150.647 wygranych na 18 milionów zł
Pierwsze ciqgnienie 18 maja

’uwaga
Zarząd Spółdzielni „IMPREZA” zawiadamia zainteresowa
W nych,
że tabele wygranych, a nie odebranych fantów Wiel
kiej 1-Maj owej Loterii Fantowej są do wglądu we wszyst
A kich Oddziałach Orbisu oraz w kioskach Ruchu przy Dwor
cu Głównym w Gdańsku i obok Delikatesów we Wrzeszczu.
Wydawanie wygranych odbywa się codziennie w biurze
G Zarządu
Spółdzielni „Impreza” w Gdańsku, ul. Bogusław
skiego 2 (Bank Rolny), w godzinach od 8-ej do 14-ej, po
A cząwszy od dnia 3 maja do dnia 10 maja br.

Toiu.

Czasi 0w ffialiftowski

pracownik P. D. T. Gdańsk - Wrzeszcz
zmarł śmiercią tragiczną w dniu 30 kwietnia
1955 r.
W zmarłym tracimy ofiarnego pracow
nika i oddanego towarzysza.
Cześć Jego pamięci!
Pogrzeb odbędzie się dnia 3 maja 1955 r.
o godz. 17 na cmentarzu oliwskim.
Dyrekcja
Powszechnego Domu Towarowego
Podstawowa Organizacja Partyjna
Rada Miejscowa

W dniu 29 kwietnia 1955 r. zmarł nagle
w wieku lat 81

Zygmunt! SzwaynEcki
b. kierownik i długoletni pracownik
Hurtowni W. P. H. S. w Wejherowie
W Zmarłym tracimy wzorowego pra
cownika i nieodżałowanego Kolegę.
Cześć Jego pamięci!
Kierownictwo i Rada Zakładowa
Hurtowni W. P. H. S. Wejherowo
Pogrzeb odbędzie się dn. 3 maja 1955 r.
o godz. 16-tej.
1091-K

I
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Wyniki
I etapu

WYŚCIG RUSZYŁ

li Wyścigu Pokoju Pierwszy etap i pierwsze niepowodzenia
lidywliSaalnEo

wiele się już w ciągu naj
bliższych dni zmieni. Naczel
ną zasadą dla naszej druży
ny jest oszczędność energii.
im było dopiero wtedy, gdy Najtrudniejsze etapy dopiero
by jakimś zrządzeniem losu przed nami. Za cenę zdarcia
wydostali się do pierwszego
nie warto było ryzyko
szćregu licznej czołowej gru sił
wać naabyt ostrej walki o
py. Pojechali też defensyw wyższą
pozycję. A strata nie
Młodzieży polska szeroko ro Z takim hasłem szli sportowcy
nie i jak się obawiamy na wielu minut w stosunku do
zwijaj kulturę fizyczną i sport“. Gdym w pochodzie
wet nazbyt sobie do serca wyprzedzających
nas
obecnie
19-letni Belg Hovart Boeck został pierwszym lide wzięli zalecenia trenerów.
Nerhelst (Belgia) 3:16,48„ 14. Gou
get (Francja), 15. Nyman (Finlan
rem wyścigu. Wymieniano sporo nazwisk ewentual Bronili się bowiem nie tyl drużyn jest łatwa do odro
dia). is. Malmberg (Finlandia),
nych zwycięzców, ale na Boecka nikt nie zwrócił uwa ko przed Czechosłowakami, bienia.
17. Kubr (CSR), 13. Georgiev
Francuzami, Belgami ale na Nie trzeba przerażać się
(Bulgaria), 19. Łindgron (Szwe-' gi. Tym większe też wjazd Belga na stadion Spartaka
cja), wszyscy w czasie 3:16,43,! w Pradze uczyni! wrażenie i tym większą wywołał
wet przed Szwedami i Ru dalekimi miejscami Królaka
20. Pedersen (Dania) 3:18,59, 21.
sensację.
munami. Pierwszy chyba to i Grabowskiego. Staszek miał
Kuwet (Belgia) 3:1S,G7, 22. Cailłeaux (Belgia) ten sam czas, 23.
raz w historii wyścigu Pola jakieś dolegliwości żołądkoReinecke (NED) ten sam czas,!
cy doznrli porażki nawet od we, Elek dość wcześnie roz24. Ciżikow (ZSRR) 3:19,13, 25. | Drużynowo wygrali Cze- my w pierwszej dziesiątce
Finów.
j stał się z pierwszymi rzędaKkABlI^eKI (Polska) ten seih i pjifislßwäev
Tego wszyscy czterech a nie trzech Cze- Nie ma naturalnie powodu mi zmasowanej grupy, boczas), 28. CHWIENDACZ (Pol-!, ,
. „ . ,
chosłowaków.
ale
l-maiowe święto uczcili sportowcy Wybrzeża, nie tylko
ska), 27. Chwerewelius (Szwe-{ńyń pewni. Co jak CO,
do robienia paniki. Wyścig j wiem zdefektowała mu prze otwierając
cja), 28 Krjuczkow (ZSRR), 29. i trasę pierwszego etapu zna
pochód radosnych, silnych ludzi, lepz po jego za
Nic dobrego nie można po dopiero się zaczął i na pewno rzutka.
kończeniu wystąpili w masowych pokazach gimnastycznych,
Ravn (Dania), 30. Sebe (Rumu ją na pamięć. A to stano wiwiedzieć o Polakach. Ich po
propagandowych zawodach lekkoatletycznych, bokserskich i
nia), 31. Grupę (NRD), 32. MeiHojm-! ło ich wielki atut. Etap był zycja na liście klasyfikacyj
szermierczych, w meczach piłki nożnej i siatkówki, które
senau (Rumunia), 33
przyniosły mieszkańcom Wybrzeża miłą rozrywkę, były prze
stroem (Szwecja) - wszyscy w (bowiem trudny. Pełno na nej wskazuje dobitnie iż nie
czasie 3:19,13.
glądem
dorobku naszego sportu, a także doskonałą propa
j nim skrętów gwałtownych, odegraliśmy na tym etapie
a
gandą kultury fizycznej
Wilczewski — 38, Królak niebezpiecznie
pochyłych, żadnej prawie roli. Jeszcze
KOliM
60,’ Grabowski — 67.
,
przed startem uprzedzano, że
W Gdańsku na stadionie W Nowym Porcie w meczu
spadzistych. Gdyby me dekolarze polscy otrzymali po
Budowlanych efektownie wy bokserskim Gwardia (Nowy
Onżyssswo
fekt w
jaki zda- lecenie trzymania się defen
ł> kt H t-KIK'l •
»RWA W ■>
padły pokazy ćwiczeń gim Port) — Kolejarz (Przerób
HA
rzył się Kubrowi, mielibyś- sywy a zaatakować wolno
nastycznych w wykonaniu za ka) wysokie zwycięstwo od
1) CSR
9:47,44
wodników Zrywu i uczniów nieśli gwardziści 18:2. W me
2) Belgia
9:47,59
czu siatkówki Gwardia (No
Goleutrjenil
TWF.
3) Francja
9:48,20
wy Port) pokonała gdańską
4) Anglia
120 lekkoatletów brało u- Stal 3:0. W zawodach szer
9:49,58
3696
H ETAP
5) NRD
9:50,39
dzjiał w zawodach lekkoat mierczych szermierze gdań
ł *V* 1955
6) Szwecja
9:51,05
letycznych,
w których uzy skiej Stali ulegli gwardzi
KO L I It
7) Rumunia
9:57,39
skano następujące lepsze wy stom 2:7, a zapaśnicy Gwar
B R M O
8) Polska
9:59,51
niki: mężczyźni: 1000 m. 1) dii pokonali stoczniowców
JŁ_ _
9) ZSRR
10:00,09 Pod Antwerpią nastąpił 30 j ny ruch uliczny i szosowy na
Dąbrowski (Start) — 2:40,8, 5:3.
10) Bulgaria
10:00,18 kwietnia start do międzyna- j trasie wyścigu
2) Kolasa (Kol.) — 2:43,8. Na stadionie Stali Stoczni
11) Dania
10:00,37 rodowego wyścigu kolarskie- j PierwSzy etap długości 136
Skok o tyczce: 1) Zaglanicz- Gdańskiej w meczu piłkar
12) Finlandia
10:04,06
ny (Lechia) — 360, 2) Moż- skim pomiędzy reprezenta
in
no„,g? »Przez 9 prowincji Bel- km zakończony w Turnhout
13) Polonia Franc. 10:08,lo | gn ’, w którym bierze row-: przyniósł dalekie
dzyniewicz (AZS) — 340, cją Stoczni-im. Komuny Pa
miejsce
14) Norwegia
Oszczep: 1) Więcko (Lechia) ryskiej a reprezentacją stocz
| nież udział drużyna polska. Polakom. Pierwszy z naszych
— 51,70, 2)
Skorżyński niowej ligi piłkarskiej Stocz
15) Austria
10:26,51! Niestety organizacja tego wy zawodników - Więckowski
16) Egipt
(TWF) — 50,20. Młot: 1) Rze ni
10:42,58 :ścigu -pozostawia wiele d0 zajął 56 miejsce - 3‘29-08
Gdańskiej
zwyciężyli
17) Albania
pecki (Lechia) — 45,44, 2) Ma stoczniowcy z Gdyni 4:2. W
11:47,14! życzenia. Przykładem może godz< Dalsz3 miejSca Polauczestników czek (AZS) — 44,89. Sztafeta Oliwie na boisku ZS Włók
18) Indie
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Na przystani kajakarskiej
sami Belgowie. Zwyciężył i
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48. ...........
Gouget....Pierre.,
.q
POLONIA
....toarta
FRANCUSKA:!
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54,9, 2) Lechia - na Żabim Kruku w otwar
van der Piaetse 3:21:30 przed:
ciu sezonu kajakarskiego
85. Dużański Waldemar, 8G. J 5o’3>
.
Jansenem — 3:21:45 i van!
Kędziora Florian, 87. KuźMecz piłkarski pomiędzy wzięło udział ponad 20 za
Avermaetem — 3:22:00. Taki
Gwardii
sam czas uzyskało jeszcze
nicki Jan, 88. Kruszyna Ry- j rezerwową drużyną Gwa an łóg, przeważnie ze Stoczni
szard, 89. Sikora Edmund,ja zespołem AZS Pr^n^ł Gdańskiej.
11 kolarzy.
90. Wittek Czeslaw.
[zwycięstwo akademikom 4. .
Na strzelnicy LPŻ odbyły
Drużynowo po pierwszym
się zawody w strzelaniu z
etapie prowadzi Klub Ant
wiatrówki, w których uzyska
werpen 10:05:00, drużyna poi
no 22 klasy III i 23 klasy
ska znajduje się na 16 miej
młodzieżowe. Na szczególne
scu — 10:49:38.
wyróżnienie zasługują wyni
Na zdjęciu: Stefański, mecha
nik ekipy polskiej, przegląda
ki 11-letniego Andrzeja Za
sprzęt naszych kolarzy w hotelu
wały, który na 100 możli
„Paryż“ w Pradze.
Kolarze polscy zwiedzają s tolicę Czechosłowacji — Pragę.
wych uzyskał 77 pkt., Gołę
CAF — fot. St. Wdowiński
Na zdjęciu: ekipa polska u a Rynku Staromiejskim.
CAF — fot. St. Wdowiński
biowskiego — 84 pkt. i Ma
Qg.pkQj.pj
zmienił się całkowicie. Ule nikowskiego — 89 pkt.
wny deszcz zamienił boisko
W Sopocie na boisku Spar
w wielkie bajoro, toteż za
wsjślese przygotowują
W przełożonym meczu o wodnicy obu drużyn grzęźli ty rozegrano dwa spotkania
mistrzostwo I Ligi LECHIA po kostki w licznych kału piłkarskie o Puchar Polski.
ogótaSBisiaiieckie
Gdańsk przegrała z GAR żach. W tych warunkach lep Drużyna juniorów Sparty
igrzyska
BARNIĄ Kraków 0:1 (0:1). sza technicznie Garbarnia (Sopot) pokonała Zryw (Tech
Drużyny wystąpiły w następu łatwiej przystosowała się do nikum Rybne) 4:2 (1:1), a.
W Gelsenkirchen (NRF)
Sparta (Sopot) wygrała z
jących składach:
trudnego terenu.
trwają prace przygotowaw
Gwardią (Sopot) 3:0 (0:0). Na
LECHIA:
Gronowski II —
cze do wielkich igrzysk spor
Kusz,
(Kupcewicz),
Korynt, Krakowianie dali się poznać ja boisku szkolnym przy boisku
Lene — Kaleta, Adamczyk — ko twardy i ambitny zespół. Utowych, które odbędą się
Gronowski I, Jarczyk, Goździk, miejętne stosowanie w grze tzw. Jana z Kolna odbyły się spot
W tym roku polski przemysł okrętowy obchodzi lfl-lccie
tam z udziałem reprezentan
eliminacyjne
do
krakowskiej szkoły (przyziemna kania
Nowicki. Kobylański.
swrego istnienia. W ciągu tego okresu ponad 100 okrętów peł
tów wschodniej i zachodniej
GARBARNIA: Stroniarz — Fe gra i podania w „uliczki“) zape Igrzysk Harcerskich w piłce
części
Niemiec.
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T-.wveiestwo.
Po
pauzie
nomorskich, zbudowanych przez miode załogi stoczniowców,
luś, Konopelski, Piekulski — Lejwniło jej zwycięstwo.
P.a*.
śniak, Bieniek (Wójcik) — Der-1 trener Kuchynka zmienił Bieńka ręcznej. Z 12 zespołów chłop
spłynęło na wodę i sławi dziś imię Polski Ludowej, pływa
o« !
iirAłniir^ i ntirharma
zasrali*
Garbarnia
zagrała ców i dziewcząt
Przygotowaniami
zajmują
wyróżniły
dzińskł,
Browarskł,
Piątek,
Bo-1
na
Wójcika
jąc po wszystkich morzach świata. Jeszcze w tym roku spły
dwoma stoperami, z tym, że
żek, Głajcar.
się miejscowe organizacje
nie z pochylni Stoczni Gdańskiej chluba naszej produkcji
Konopelski pełnił rolę „wymia się drużyny ze szkoły nr 7 i
Sędzia
Kowol
ze
Stalinogrodu.
sportowe przy współudziale
nr 4.
tacza“.
okrętowej — pierwszy „10 tysiecznik“. Chlubne są osiągnię
Widzów ok. 12 tys.
200-csobowej delegacji SV Na zdjęciu: zawodnicy Indii —
Obok
doskonale spisującego
W dniu święta 1 Maja na Skwe
cia stoczniowców w dziedzinie postępu technicznego, racjo
Lechia rozpoczęła mecz z się i obdarzonego błyskawiez- rze
Aktivist
z
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^ Kościuszki
_________ w
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znajomi
z
zeszłorocznego
nalizacji produkcji, bezpieczeństwa i higieny pracy, szkol
się -wyścigi
wyścigi kolarskie w obwo
obwoWyścigu Pokoju przed hotelem' takim impetem, iż wydawa nym refleksem 19-letniego Stro- sio
Bogaty program igrzysk o- ,Meteor“ w Pradze.
nictwa zawodowego i rozwoju życia kulturalnego,
najlepiej wśród kraku- flzie Zamkniętym na dystansie
ło się, że piłka często będzie niarza
sów wypadli: Konopelski i Fe-1 g^g
(5 okrążeń) dla zawodnibejmuje m. in. rozgrywki pił
CAF — fot. Wdowiński gościć w bramce Garbarni. luś w obronie, inteligentnie roz- ków kiaSy m i młodzieżowej 0ki nożnej, ręcznej, rowero
Blisko 25 minut trwał na- dzielający piłki pomocnicy Bie- raz na 34 um (20 okrążeń) dla
Rozwija się również wśród im. Komuny Paryskiej ,w wej, zawody lekkoatletyczne,
i Leśniak oraz Browarski zawotiników klasy I i II. Na star
pór zielono - białych, a to, niek
stoczniowców nowa kultura Gdyni. Gzołowe miejsca w gimnastycznie i bokserskie.
i Piątek w ataku. Okresami mo ęie stanęIo ponad 90 kolarzy
fizyczna, jednak jej dotych- kraju zawodniczek Skurato
że w tym okresie utrzymał gła się też podobać gra Glajcara v/szystkich klas.
Znany długodystansowiec
Największe
zainteresowanie
się wynik bezbramkowy jest Grający z poświęceniem Piekul
czasowe wyniki organizacyj- wicz w tenisie stołowym ze niemWW
obniżył znacznie swą notę wzbudził wyścig na 20 okrążeń,
zasługą zdecydowanej obro ski
ne i osiągnięcia sportowe nie Stoczni Gdańskiej, Kowal- tnmitołl)
'
niepotrzebnymi
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udział 20 naj
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Narodowej
W Lechia trudno kogoś
ju przemysłu okrętowego, ze Stoczni im. Komuny Paspisującego się bramkarza
na czele. W wyści
W ciągu minionych lat kie- ryskiej, zawodników: Sam- raża radość ze spotkania Tegoroczne mistrzostwa Eu Stroniarza. W tym okresie wyróżnić. Zawodnicy tego PANCKIEM
gu tym zawodnicy z samęgo
rownictwo zakładów pracy,bali 'w pływaniu ze Stoczni sportowców całych Niemiec ropy w boksie, które roze po jednej z akcji napadu zespołu z wyjątkiem może startu narzucają bardzo silne
i rady kół sportowych nie Szczecińskiej, czy Dudczaka na wspólnych zawodach oraz grane zostaną w Berlinie gdańszczan piłka trafia w Korynta i rekonwalescenta tempo w wyniku czego już po
organizatorom pomyśl zach. w dniach 27 maja — słupek i wychodzi w pole, a Goździka wykazali niestety, kilku okrążeniach w grupie czo
wykorzystały w pełni moż-jw boksie juniorów ze Sto- życzy
nej pracy.
znajduje się tylko 12 kola
4 czerwca br. pobiły rekord nadbiegający Goździk poprą spadek formy. Oprócz tych lowej
liwości organizacyjnych i go czni Gdańskiej — to stanów
rzy. Z grupy czołowej wszelkie
ilości
zgłoszonych
zawodnipróby
ucieczki, inicjowane nrzez
sipodarczych dla umasowie- czo za mało, jak na możliwia ostro, jednak Stroniarz repów mógł zadowolić barkow. Na ringu berlińskiego,^ nj Niedługo cieszyli się dzo ambitny Nowicki i pra- pancka i szutarskiego, sa
nia i rozwoju sportu.
j wości stoczniowców.
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Sportowego wystąpi jednak „garbarze“ posiada cowity Kaleta.
Wielkim błę „ miejsca kolarzy.
Na 13 okrąże
Dotychczasowe próby or- j
W celu poprawy sytua
ogółem 217 najlepszych pię niem piłki, którą zdążył wy dem gdańszczan było zbyt zostałych
niu inicjuje ucieczkę zawodnik
ganizowania
zakładowych j
cji w sporcie pracowni
ściarzy z 26 państw Europy.
częste po przerwie przepro Floty Przybył, który z każdym
spartakiad nie spełniły swych!
ków przemysłu stocznio-1 Czwarta kolejka spotkań o Z udziału w mistrzostwach łuskać i posłać do siatki wadzanie akcji środkiem bo okrążeniem zdobywa nad grupą
Nowicki. Decyzja sędziego,
coraz to większą prze
zadań, mismo udziału 2400
wego Centralny Zarząd mistrzostwo ligi piłki ręcz- zrezygnowały jedynie: Nor . bijącego rzut od bramki, iska, gdzie piłka po prostu czołową
wagę, która na mecie wynosi opracowników Stoczni im. i
Przemysłu Okrętowego i
snę
wegia, Islandia i Grecja. koło
300
metrów.
Rada Główna Zrzeszenia ne-1 roae§rana w pierwszoma
Komuny Paryskiej w ich za
była niezrozumiała, chyba grzęzła w wodzie.
WYNIKI:
Drużyny
w
pełnym
10-oso
1.
Przybył
— (Flota) 1-.01,15, 2.
e w zamieszaniu podbram- VI meczu rezerw zwycięst
kładowej spartakiadzie, zor
Sportowego Stal organ:- jową niedzielę przyniosła
Szutarski
— (Flota) 1.01,35, 3. Pry
zują z okazji święta sto- porażkę dotychczasowemu le!5?^ym/kł.adzie oprócz. ?°1- kowym sfaulowano nieznacz wo odniosła Garbarnia, wy giel — (Flota)
ganizowanej w 1954 roku,
1.01,36. 4. Gronał
czniowca II spartakiadę
, ....
ciiuzynowego mistrza
krakowskiego brarrika- grywając 1:0 (0:0).
jak również zorganizowania
— (Budowlani) 1.01,38, 5. Gleboprzemysłu
okrętowego,
1 W1 ‘
(Chorzow), kto Europy,, wystawią: ZSRR/rza_
wicz — (Flota) 1.01.39, 6. .Jasiń
przez
Stocznię
Gdańską j
TABELA
ski — (Flota) 1.01,39, 7. Pan celt
jętófti obejmie 12 dyscy- ^^ przG^r-sł z AZS (Wrocław)
bulgäriä, Ozcclio„Stoczniowej Ligi Piłkar
Przełomowym momentem 1. Stal (Sosnowiec)
8:2 6:0 — (Sparta) 1.01,39, 8. Danylow —
l>lin
sportu
i
będzie
prze
7:9
(4:6).
Pozostałe
gry
przys*0wac<5X
Węgry,
NRD,
Wioskiej“.
(Flota) 1.01,40.
meczu była 32 min. gry. 2. CWKS (W-wa)
7:3 11:2
Sytuacji w sporcie wyczy
Kombinacja Bożka z Piąt 3. Ruch (Chorzów)
6:4 6:5
WYNIKI NA 5 OKR.
ZAWODNIKÓW KL. III:
nowym nie poprawia fakt
j Raciborska) — LZS (bzeze-! stria i Saara, po 8 pięściarzy kiem zakończyła się celnym 4. Garbarnia (Kraków) 6:6 4:5 DLA
1.
Gosz
(Budowlani) 14,35, 2.
awansu do II ligi piłkar- W obecnej chwili we panowice) 14:6 (5:2), Sparta Ogłosiły: Holandia, Luxem- zagraniem do Derdzińskiego, 5. Włókniarz (Łódź)
5:5 4:5 Kuntz — —
(Budowlani) 14,37, 3.
6.
Gwardia
(Bydg.)
5:5
2:4
skiej drużyny Stoczni G dań wszystkich zakładach pracy /St„1fnf.'7.Arü""
rńiwTT" bnr- öraz Egipt, jako jedyne i który wykorzystał niezdecyJaks — (Sparta) 14,38, 4. Dąbrów
skiej, walka o awans do II przemysłu okrętowego koń- 1
'
U OTVit~m państwo pozaeuropejskie do-(kowanie Kusza i strzelił pła 7. Lechia (Gdańsk)
5:7 3:3 ski — (Sparta) 14,40, 5, Żołnowski — (Sparta) 14,40.
ligi bokserów, sukcesy żegla czą się przygotowania do eli (Grc-szowice) 7:8 (2:6), Włók- puszczone do udziału w mi- sko. Piłka odbiła się od słup 8. Kolejarz (Poznań)
2:1
WYNIKI NA 5 OKR.
rzy czy też podnoszenie się minacji, które wyłonią naj- niarz (Łódź) — Gwardia strzostwach. 7 pięściarzy zgło ka i wpadła do bramki. Roz 9. Gwardia (Kraków) ? 3:5
DLA ZAW. KL. MŁODZIEŻO
poziomu wyników sporto- j lepszych
sportowców na (Gdańsk) 7:12 (3:7), Unia ^a Irlandia, 6 - Francja, paczliwie
4:4 4:9
interweniujący 10. Polonia (Bytom)
WEJ:
wych w innych dyscypli-1 spartakiadę 10-lecia polskie4:6 2:5
Belgia i Szkocja, 5
Szwe- Gronowski II był w tym 11. Górnik (Radlin)
l._ Konieczka — (Sparta) 15,40,
(Kraków) — AZS (Stalino jeja, Szwajcaria
nach sportowców Stoczni I go przemysłu okrętowego.
12.
Gwardia
(W-wa)
2:8
10:12
2Pancek
wypadku
bezradny.
(Sparta) 15,41, 3.
Hiszpania,
Lech Drapiński ra!iUla ~ |rk>la> ls-«
Gdańskiej. Szczecińskiej
i
Stef. gród) nie odbył się.
13 — Bania.
Po przerwie obraz gry
J. K.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
S.
1C.
11.
12.

BOECK (Belgia) 3:13,34.
BRITTAIN (Anglia) 3:14,16,
SCHUR (NKD) 3:14,46,
BOOTY (Anglia) 3:14,47,
AMELL (Szwecja) 3:15,04,
Maneghini (Francja) 3:15,35,
Krivka (CSE) 3:13,41,
Vescly (CSR) 3:15,48,
Hoffman (Francja) 3:15,57,
Klich (CSR) 3:18,15,
Van Looveren (Belgia) 3:16,37,
Meister II (NKD) 3:16,46, 13.

polskich kolarzy
Belg Boeck

pierwszy na stadionie Spartaka

Udziałem w »

uczcili sportowcy
1-majowe święto

niepowodzenie . " " kolarzy
w Belgii

Uzupełnienie

listy

Wyściijii Pokoju

Sensacyjna porażka

Pojedynek beniaminków

Sportowcy

zakończył się zwycięstwem

NRD i NRF

Spartakiadą uczczą stoczniowcy

10-lecie polskiego przemysłu
okrętowego

„ ., . -V. _to,.*~

217 bokserów
zgłoszono

Liga pitki ręcznej

