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Upominek

8 maja będzie dniem nieugiętej walki

N. S. Chruszczowa

przeciwko odrodzeniu

dla spółdzielców
w Jackowicach

ŁOWICZ (PAP). W gospo ROK XI, NR 105 (3380)
darstwie zespołowym Jacko
wie, pow. Łowicz, które
przed dwoma tygodniami od
pierwszy sekretarz
KPZR N. Chruszczów,
odbyła się 3 bm. niecodzien
na uroczystość. Zgodnie z obietnicą pierwszego sekreta
rza KC KPZR, nadszedł do
spółdzielni, drogą lotniczą z
Moskwy, cenny upominek —
partia wypróbowanych na
sion kukurydzy odmian „Par
tyzantka” i „Krasnodarska",
9 specjalnych sadzarek ręcz
nych oraz środki chemiczne
do zaprawy ziarna.
Wręczenia spółdzielcom upomdnku od pierwszego se
kretarza KC KPZR dokonał
radca ambasady ZSRR w
Warszawie — W. Karpow.

Środa, 4

maja

1955

r.

CENA 20 GR.

Odezwa

O pokój i przyjaźń

Odsłonięcie

militaryzmu niemieckiego

140.000 uczestników z całego kraju
weźmie udział
/

w V Światowym Festiwalu

Młodzieży i Studentów

U lotników morskich

Rady Narodowej
Fronłu
Narodowego
Niemiec
Demokratycznych
BERLIN (PAP). W związ
ku ze zbliżającą się 10 rocz
nicą wyzwolenia od faszyz
mu Rada Narodowa Frontu
Narodowego Niemiec Demo
kratycznych opublikowała Or
dezwę.

pokojowe zjednoczenie Nie
miec.
W zakończeniu odezwa pod
kreślą, że Niemiecka Repu
blika Demokratyczna w swej
walce o zjednoczone, niezale
żne, demokratyczne i pokój
miłujące Niemcy znajduje po
parcie potężnych sił krajów
obozu pokoju, demokracji i
socjalizmu, z którymi łączą
ją węzły niezłomnej przyja
źni.

Konferencja
w Wiedniu

WIEDEŃ (PAP). Jak jui
Odezwa podkreśla m. in., donosiliśmy — przedstawi
iż naród niemiecki wdzięcz- j ciele Związku Radzieckiego,
ny jest Związkowi Radziec- stanów Zjednoczonych, Wiel
kiemu za jego nieustanne jkiej Brytanii, Francji i Auwysiłki zmierzające do poko‘ strii rozpoczęli dnia 2 maja
jewego uregulowania próbie br. w gmachu Komisji So
mu niemieckiego, do zawar juszniczej w Wiedniu, obra
cia traktatu pokojowego i dy, aby zakończyć jak naj
wycofania wojsk okupacyj szybciej przygotowania do
nych z terytorium Niemiec. austriackiego traktatu państ
Dalej odezwa stwierdza, że wowego w celu rozpatrzenia
w Niemczech zachodnich i podpisania go przez mini
znów7 sprawują władzę mo strów spraw zagranicznych
nopoliści i militaryści, któ ZSRR, USA, W. Brytanii i
rzy zostali rozgromieni 8 ma Francji z udziałem Austrii.
ja 1945 roku. Ci wrogowie
zainteresowane
narodu niemieckiego usiłują Państwa
za pomocą układów parys reprezentują na konferencji:
kich urzeczywistnić swe daw Ambasador ZSRR I. Iljine plany agresywne, wymie czow, ambasador Stanów
rzone przeciwko narodom Zjednoczonych L. Thomp
Europy. Celem ich jest prze son, ambasador V/. Brytanii
de wszystkim zagarnięcie Nie G. Wallinger, poseł Francji
mieckiej Republiki Demokra R. La Louette, minister
tycznej.
spraw zagranicznych Austrii
dr L. Figi i sekretarz stanu
W 10 rocznicę wyzwolenia dr B. Kreisky.
od faszyzmu patrioci niemiec
cy oświadczają zdecydowanie Przewodnictwo odbywa się
rządcom bońskim: Nigdy nie kolejno, zgodnie ze starszeń
dopuścimy do wskrzeszenia stwem dyplomatycznym. Odawnych imperialistycznych, ficjalnymi językami konfe
mili tary stycznych Niemiec! rencji są: rosyjski, angiel
8 maja jest dniem nieugię ski, francuski i niemiecki.
tej walki przeciwko odrodzę Utworzono wspólny sekre
niu militaryzmu niemieckie tariat. Obrady konferencji
go, walki o demokratyczne i są niejawne.

WARSZAWA (PAP). Prezydium Zarządu Głównego
Związku Młodzieży Polskiej określiło warunki uczest
nictwa przedstawicieli młodzieży polskiej w V Świato
J. W. Stalina
wym Festiwalu Młodzieży i Studentów, który odbędzie
w Pradze
się w Warszawie w dniach od 31 lipea do 14 sierpnia
PRAGA (PAP) W dniu br. W myśl założeń Prezydium Zarządu Gl. ZMP — z
międzynarodowego święta so ca*e£° kraju weźmie udział w Festiwalu 140 tysięcy
lidarności mas pracujących uczestniIiów> którzy w czteiech turnusach przybędą do
odbyło się w Pradze uroczy- j Warszawy.
ste
odsłonięcie
pomnika
Przedstawicielami mło-! moralno . polityczna będą
J. W. Stalina.
idzieży polskiej na Festiwa-! jedynymi uprawnieniami do
Dziesiątki tysięcy ludzi lu będą ci chłopcy i dziew- , uczestnictwa w Festiwalu,
pracy stolicy Czechosłowacji częta — członkowie ZMP i'
Uczestnicy Festiwalu wy
przybyły na wybrzeże Weł niezorganizowani, wybierani
tawy, gdzie został wzniesio indywidualnie albo całymi bierani będą w czerwcu i
...
. ,lipcu br. na ogólnych zeny pomnik. Na uroczystości brygadami produivcyjnymi,
j braniach młodzieży w
faobecni byli: prezydent Repu zespołami
cnn .
. artystycznymi _ i , brykach, gromadach, szkobliki — A. Zapotocky, pre sportowymi, którzy wykażą łach uczelniach i instytumier V. Siroky, pierwszy se się najlepszymi wynikami w cjach} jedynie spośród kan_
Na zdjęciu: Technik okretarz KC Komunistycznej swojej dziedzinie działalno jdydatów, którzy odpowiadać
Partii Czechosłowacji A. No ści. Konkretne, sprawdzalne będą poniższym warunkom: ficer Zbigniew Szumigaj
dokonuje ostatniego prze
votny i inni.
wyniki praicy oraz postawa
Kandydatami młodzieży glądu samolotu przed lo
robotniczej na Festiwal bę tem,
przedstawicieli
CAF — WAF
dą chłopcy i dziewczęta, któ
rzy zdobędą najlepsze wy
niki we współzawodnictwie
pracy w bież. roku, wydaj
ności pracy, obniżce kosztów
własnych, a także ci, którzy
WARSZAWA (PAP). W
mes“ pisze o wyniku rozmów w tym okresie złożą przynaj
dniach od 22 kwietnia do 2
Komunikat
w Bonn:
mniej jeden wniosek racjo
maja br. odbywała się w
„Sposób, w Jaki usiłowano
Wydział« Historii Partii KC
rozwiązać najtrudniejsze pro nalizatorski. Prawo kandy
o rozmowach
bierny, można — jak to stwier dowania przysługuje rów
PZPR narada instytutów hi
dził pewien dyplomata francu nież brygadzie młodzieżo li
storii partii z udziałem przed
ski — porównać z postępowa
WARSZAWA
(PAP).
W
tych
niem podróżnego, który w po wej, która na terenie woje dniach,
po dłuższym okresie stawicieli: Instytutu Marksa
śpiechu zapakował walizkę i wództwa osiągnie najlepsze prób i doświadczeń, zatwierdzo -Engelsa-Lenina-Stalina przy
w drodze na lotnisko zauwa wyniki w swojej gałęzi prze no do produkcji w zakładach ra
BERLIN (PAP). Jak już do
żył, że połowa jej zawartości
diowych im. Kasprzaka w War KC KPZR, instytutów histo
nosiliśmy, w Bonn odbyły
zwisa na zewnątrz, otóż za mysłu. Kandydatów wysu szawie nowy typ radioodbiorni rii partii Bułgarii, Czechosło
miast zapakować walizkę na wać mogą również miesz ka — „stolica“.
się dwudniowe rozmowy mię
wacji, Niemieckiej Republiki
nowo, podróżny, bojąc się, że kańcy najlepszych w powie
dzy ministrem spraw zagra
Do końca lipca br. wykonana Demokratycznej, Rumunii i
spóźni się na samolot, obciął
ma
być
pierwsza
partia
tych
ra
nicznych Francji, Pinay'em
wszystkie strzępy, które nie cie lub mieście domów mło dioodbiorników — tysiąc sztuk. Węgier. Obecny był również
mieściły się w walizce“.
a kanclerzem rządu bońskiedego robotnika, górnika i Radioodbiornik „Stolica“ jest delegat Komitetu Centralne
go, Adenauerem.
ulepszoną odmianą „Syreny“
hoteli robotniczych.
„Stolica“ będzie odbiornikiem go Albańskiej Partii Pracy.
Bardzo ogólnikowy komu
Na konferencji omawiano
6-lampowym,
3-zakresowym
Kandydatami
młodzieży gniazdkami na włączenie
nikat końcowy jest utrzyma
adapte szereg ważnych zagadnień,
II etap z Ko lina do Brna
WYNIKI II ETAPU
Wiejskiej będą chłopcy i dzie ru. Specjalny filtr poprawi od zwiąaanych z pracą instytu (185
ny w tonie sztucznie optymi
km) zakończył się pod
biór
z
płyt
gramofonowych.
w
częta
z
gospodarstw
indy
stycznym. W istocie rzeczy
INDYWIDUALNE
tów historii partii, m. in. wójnym zwycięstwem reprewidualnych, PGR-ów, spół— jak podkreślają niektóre
1. KUBR (CSR) 4:46,22
^
w
zentantów
Czechosłowacji,
węzłowe
problemy
przygoto
j dzielni produkcyjnych i POMdzienniki zachodnio - nie
2. VERHELST (Belgia) 4:48,28
wywamych obecnie przez po-Pierwszy na mecie był 3.
CHRISTOV (Bułgaria) 4:49,09
mieckie i francuskie — Pi- NOWY JORK (PAP). Agen ! *ów, którzy osiągną najłepszczególne
instytuty
podręcz
KUBR,
a
niedaleko
przybyli
4. CZIŻIKOW (ZSRR) 4:49,17
nay i Adenauer nie osiągnęli cja United Press omawia pla sze wyniki pracy, przede
5. BIEBIENIN (ZSRR) 4:50.32
ników
historii
partii,
zagadj
KRIVKA
j
VESELY,
uzysku
porozumienia na temat naj ny remilitaryzacji Niemiec I wszystkim w przygotowaniu
6. KRIVKA (CSR), 7. JE WSIE
nienie naukowego i technicz <jąo drużynowy sukces dla JE
W (ZSRR), 8. KOCEV (Bułga
ważniejszych problemów spor zachodnich. Pisze ona, że w Prac wiosennych w polu i ho
nego opracowania materia- j swych barw. Świetnie poje- ria), 9. REINECKE (NRD). 10.
nych między Francją i Niem końcu bieżącego tygodnia j dowii oraz kontraktacji, w
MENEGHINI
wszyscy
łów archiwalnych, kierunki cbali reprezentanci ZSRR — w tym samym(Francja),
czasie.
cami zachodnimi, lecz posta Niemcy zachodnie zostaną j wprowadzeniu nowych metod
formy
pracy
naukowo-wyCZIŻIKOW
i
nowili wrócić jeszcze do oficjalnie przyjęte do bloku j uprawy i hodowli oraz uprą
JE WSIE JE W, zajmując ko- Miejsca od 11 4o 35 sklasyfiko
dawniczej.
tych problemów na posiedze północno - atlantyckiego i wy roślin, a szczególnie kuwano
we
wspólnym
czasie
Wiele uwagi podczas na łejno 4, 5 i 7 miejsca.
4:50,50. W tej licznej grupie by
niu Rady Bloku Północno staną się „pełnoprawnym so kurydzy oraz w pracy kultu
Do
wyjątkowych
pechow
ło
m.
in.
3
kolarzy
CSR,
4 ko
Atlantyckiego (NATO), któ jusznikiem zachodu”. Agen ralno-oświatowej i sportowej. MOSKWA (PAP). W ostatnich rady poświęcono sprawie dal ców w VIII Wyścigu Pokoju larzy NRD i 4 Polaków. 14. KRO
szaj,
ścisłej
współpracy
mię
dniach
wskutek
trzęsienia
ziemi
16.
KLABlNSKI,
17.
ra zbierze się 10 maja w Pa cja dodaje, że rząd boński
Kandydatami
młodzieży w okolicy miasta Volos w Grecji dzy instytutami.
zaliczyć należy świetnego ko LAK.
CHWIENDACZ i 34. GRABOWprzystąpi do realizacji zbro szkolnej
ryżu.
tysiące ludzi zostały bez dachu
i
studenckiej
będą
larza
NRD
Schura.
Na
I
eta
|
ski
.
Uczestnicy narady zwie
Tak np. komunikat stwier jeń, zgłaszając do parlamen ci uczniowie i studenci, któ- nad głową. Wiele osób zginęło.
historyczne miejsca, pie wywrócił się przed samą
.
, Pragnąc przyjść z pomocą ofia dzili
dza, że sprawa interpretacji tu szereg ustaw wojskowych. rzy na ,koniec
roku szkolne- rom trzęsienia ziemi Związek zfwiązane z pobytem Lenina metą, a w II prowadząc
WYNIKI DRUŻYNOWE
statutu Saary będzie przed LONDYN (PAP). Boński korę go lub akademickiego wyka Towarzystw Czerwonego Krzyprzez blisko 80 km “Wyścig 1. CSR — 14:28,44
w
Polsce:
Kraków,
Poronin,
?
___
_„..xh.
!ża
i
Czerwonego
Półksiężyca
Czerwonego Półksiężyca
miotem rozmów na posiedzę spondent Reutera pisze na ten żą się najlepszymi postępa
ZSRR przekazał do dyspozycji Biały Dunajec oraz b. hitle wraz z Czechosłowakiem Ku 2. ZSRR — 14:30,21
niu Rady NATO w Paryżu. temat:
Komitetu Wykonawczego Czer rowski obóz śmierci w Oświę brem na kilkanaście kilome 3. Bułgaria — 14:30,22
„Pierwsza wielka zmiana na mi w nauce.
Belgia — 14:30,38
wonego Krzyża .Grecji 100 tysię
PARYŻ (PAP). Dziennik „Li stąpi z chwilą, gdy na ulicach
trów przed metą miał defekt 4.
5—6. Francja i NRD — 14(33,12
cimiu.
beration“ pisze na temat wyni miast pokażą się pierwsze od Prawo wyboru kandydatów cy rubli.
i
zajął
dopiero
dalsze
miej
7.
POLSKA — 14:32,30
ku rozmów Pinay — Adenauer: działy zachodnio - niemieckie, na uczestników
Festiwalu
8—9. Dania i Pol. Franc, 14:42,58
sce.
„Minister
Pinay ustąpi! w co nastąpi prawdopodobnie w
10
.
Szwecja — 14:44,59
Bonn na całym froncie, aby ciągu roku. Oddziały te składać przysługuje młodzieży tej in
Z zadowoleniem należy 11. Anglia — 14:51,52
móc jak najszybciej złożyć doku się będą z ochotników, później sfytucji ozy urzędu, która po
stwierdzić, że Polacy poje 12. Finlandia — 15:01,16
menty ratyfikacyjne układów pa jednak wprowadzony zostanie siada w powiecie,
mieście
Rumunia — 15:03,10
chali dużo lepiej, aniżeli na 13.
ryskich. Nic dziwnego zresztą, obowiązek służby wojskowej i
14. Austria — 15:52,10
lub
dzielnicy
najlepszą
dysże pan Pinay i jego przyjaciele młodzi Niemcy uświadomią so
I etapie. Poza WILCZEW 15. Norwegią — 16:09,39
spieszą się: za przykładem Au bie wtedy w pełni nową sytu cyplinę pracy i najlepszy u16. Egipt — 16:48,29
strii opinia publiczna w Niem ację... Przemysłowcy zachodnio- dział w pracach społecznych.
w sprawie zakazu broni SKIM i LASAKIEM, którzy 17.
— 16:53,06
Program wyborczy nie
nie wytrzymali ostrego tem 18. Albania
czech domaga się coraz bardziej niemiecc.y powitają niewątpliwie
masowej
Zagłady
i
redukcji
Indie — 20:15,39.
zdecydowanie polityki neutralno z uznaniem rozwiązanie Alianc
pa
na
pierwszych
wzniesie
Spośród
młodych
spor
towj
Ko
IR
UH
i
S
t
V
CZI10
j
Partii
zbrojeń, pakt o bezpieczeń
ści, która udaremniłaby plany kiej Rady Kontrolnej, której za
prawo kandydowania
3
1
wrogów pokoju“.
daniem było zapobieganie remi- cow
stwie zbiorowym w Europie, niach i po 60 km pozostali w KLASYFIKACJA INDYWIDU
W zakończeniu „Liberation“ litaryzaeji Niemiec. Zniesione zo przysługuje zdobywcom pier
W.
Brytanii
zjednoczenie
Niemiec jako tyle, pozostała czwórka Po ALNA PO DWÖCH ETAPACH
podkreśla, że w Bonn raz jesz- staną wszelkie ograniczenia w wszych trzech miejsc w bie
demokratycznego,
pokojowe laków pojechała dobrze, a 1. Kubr — 8:03,10
cze poświęcono interesy Francji! dziedzinie produkcji... Gotowe
znajdował
gach narodowych w mieście, LONDYN (PAP). Komuni- go i niezawisłego państwa, CHWIENDACZ
cynizmem przypominającym; są już plany utworzenia
Boeck — 8:04,24
i Niemczech zachodnich ośrodka powiecie 1 województwie; ze styc™a Partia Wielkiej Bry
się
na/wet
w
szóstce
kolarzy, 2.
czasy rządów Vichy.
3. Brittain — 8:05,16
Chin do OZN, która już po kilkudziesięciu
LONDYN (PAP). „Sunday Ti- badań atomowych'
społowi kolarskiemu, który |tanii opublikowała swój pro dopuszczenie
4.
Verhelst — 8:05,16
powrót Taiwanu do Chińs
zdobył pierwsze miejsce w §ram
wyborczy,
który kiej
kilometrach zainicjowała u- 5. Schur — 8:05,36
Republiki
Ludowej,
6.
Ameil
— 8:05,54
raidach ZMP-owskich wmie stwierdza, że „kandydaci wycofanie
amerykańskich cieczkę. Niestety doszła ich 7. Meneghini — 8:06,01
ście lub powiecie; zdobyw komunistów wystąpią prze wojsk i samolotów z An większa grupa, a losy etapu 8. Krivka — 8:06,13
com trzech pierwszych miejsc ciwko popieraniu przez kon glii, położenie kresu woj rozstrzygnęły się dopiero po 9. Vesely — 8:06,38
. Van Looveren — 8:07,27
w wojewódzkich wyścigach serwatystów i prawicowych nom w Kenii i na Mala ponownej ucieczce KUBRAi 10
19. KLABINSKI — 8:10,03
przywódców lab oil rzystowSCHURA.
kolarskich.
20.
CHWIENDACZ — 8:10,03
Po przejechaniu 90 km para 37. KRÖLAK _ 8:16,33
skich produkcji bomb wodo jach.
czesko
niemiecka
decyduje
się
41.
GRABOWSKI
— 8:19,15
Każdy amatorski zespół ar rowych, przeciwko uzbraja
Jeśli chodzi o poiltykę we
ucieczkę. Wydaje się, że ta 48. WILCZEWSKI — 8:22,44
tystyczny (w fabryce, groma niu hitlerowców, przygoto wnętrzną, to program Komu na
dwójka rozstrzygnie walkę do 67. LASAK — 8:38,15
dzie, szkole, uczelni), który waniom do wojny atomowej nistycznej Partii W. Bryta piero na stadionie w Brnie. Je
Schur ma defekt i nieza
do dnia 1.VI. da co najmniej w charakterze sojuszników nii przewiduje poprawę wa dnak
grożony KUBR mija metę.
5 publicznych występów po- miliarderów amerykańskich“, runków materialnych naro Pod Brnem dochodzi do roz KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
PO 2 ETAPACH
za swoim miejscem pracy lub ,
du, opartą na zredukowaniu grywki w czołówce. Najszybszy
nauki, ma prawo zgłoszenia ! »Wypowiadamy się za na- produkcji zbrojeń do pozio okazuje się Verhelst przed Buł 1. CSR — 24:16,28
Christovem i Cziżikowem
Belgia — 24:18,37
kilku kandydatów na uczest tychmiastowym przeprowa- mu z 1950 roku, nacjonaliza garem
(ZSRR). W półtorej minuty po 2.
3. Francja — 24:20,32
nlków Festiwalu spośród mło dzeniem rokowań między cję kluczowych gałęzi przemy tem wpada następna szóstka ko 4.
— 24:22,51
dzieży biorącej czynny udział j czterema wielkimi mocar- słu, okrojenie olbrzymich larzy, a po krótkiej przerwie 5. NRD
ZSRR — 24:30,30
grupa, w której znajdu
w pracy zespołu.
! stwami — głosi program — zysków zgarnianych przez większa
6.
Bułgaria
— 24:30,40
je się czwórka Polaków — KRÖ
„ .
.
pragniemy, by Anglia była
LAK,
KLABINSKI, CHWIEN 7. POLSKA — 24:32,21
kapitalistów,
rozszerzenie
8.
Szwecja
—
24:36,04
Ponieważ powyższymi wa- j wolną, niezawisłą i żyła w
DACZ i GRABOWSKI.
9. Anglia — 24:42,50
handlu ze wszystkimi kraja
runkami nie są objęte w7 peł pokoju“.
Słabiej aniżeli na I etapie 18.
Dania — 24:43,36
mi, umożliwienie młodzieży pojechali Francuzi oraz An 11. Pol. Franc. — 24:51,14
ni wszystkie środowiska 1
12. Rumunia — 25:00,49
grupy młodzieży, zarządy wo Program stwierdza, że po angielskiej wszechstronnego glicy.
Finlandia — 25:05,22
23 kivietnia odbył się w Wiedniu wiec z okazji
jewódzkie i powiatowe ZMP lityka Anglii powinna opie rozwoju, udoskonalenia sy W III etapie na trasie Brno 13.
14. Austria — 26:19,01
10 rocznicy wyzwolenia Austrii,
mogą ustalić dodatkowe wa rać się na następujących stemu oświaty, służby zdro
Tabor (175 km) w żółtej j«. Norwegia — 26:28,06
runki kandydowania na Fe zasadach: zamiast produko wia i ubezpieczeń społecz koszulce przodownika wyściNa zdjęciu: Widok uńecu.
gu pojedzie Czeehosłowak! iS.’ Indie — 35:13 m'2°
stiwal, dostosowane do specy wania bomb wodorowych — nych,
Fot. CAF
fiki swego terenu.
międzynarodowe porozumie
?UBR.
*
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poświęcono interesy Francji
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Nastroje w Niemczech zachodnich

przeciwko adenauerowskiej polityce wojny
czerpią nowe siły

Osiągnięte niedawno w
Moskwie porozumienie w
sprawie traktatu pokojo
wego z Austrią wywarło
poważny wpływ na opi
nię publiczną w Niem
czech zachodnich. Oma
wiając oddziaływanie przy
kładu Austrii na nastro
je w republice bońskiej
„New York Times“ z 17
ub. m. pisał:
„Chodzi teraz bez wąt
pienia o poważne spraivy.
Niemcom pokazuje się,
jak podzielony i okupowa
ny kraj może uzyskać
wolność i jedność po bez
pośrednich
rokowaniach
ze Związkiem Radzieckim.
A w zamian za to Austria
powinna tylko zrezygno
wać z wątpliwego przywi
leju dostarczania baz stra
tegicznych dla obcych
wojsk“.

z przykładu Austrii

politykę wojenną. Łaknący,
pokoju naród niemiecki bę
dzie zatem jeszcze musiał to
czyć ciężkie boje o pokój 1
demokrację. Nie ulega jed
nak wątpliwości, że w walce
tej ostateczne zwycięstwo od
niosą olbrzymie siły pokoju,
a nie kilku multimilionerów
Ruhry i będących w ich służ
bie dygnitarzy bońskich.
Paweł Leszak

jednolite, naprawdę su we- Wypowiadają się przeciiw niej którzy nie chcą mieć nic
renne i demokratyczne pań również te koła zachodnio- wspólnego z awanturniczymi
stwo niemieckie, utrzymu- niemieckiej burżuaizji, dla planami wojennymi imperia
jące przyjazne stosunki ze których pokój i współpraca lizmu amerykańskiego,
wszystkimi swymi sąsiada z ZSRR i krajami demokra-j W korespondencji z Bonn,
mi.
| cji ludowej byłyby o wiele szwajcarska burżuazyjna gaW ostatnich tygodniach co! korzystniejsze, niż polityka1 zeta „Journal de Geneve“ z
raz więcej obywateli Nie- jwojenna Adenauera.
25 ub. m. pasała:
„Przez wszystkie partie
mieć zachodnich wypowiada | Fabrykanci przemysłu cysię za anulowaniem układów j wiinego oraz koła handlowe zachodnio - niemieckie prze
wyka nika neutralizm, jak potęż
paryskich, które są obecnie republiki
rpin,,hLki federalnej
federalne: wvkaDobrze zorganizowana praca traktorów, stosowanie na
impuls. Jedynym partne
główną przeszkodą dla wszczę żują duże zainteresowanie dla ny
szeroka skalę agregatowania maszyn przyczepnych i wpro
zapowiedzianego rozwoju in rem, na którego mocarstwa
wadzenie pracy na 2 zmiany może w dużym stopniu przy
cia
rokowań
o
pokojowe
roz
czynić się do przyśpieszenia tegorocznych prac wiosennych.
wiązanie problemu niemiec tensywnej wymiany handln-' zachodnie mogą liczyć, jest
Na zdjęciu: sczep trzech siewników nawozowych i auto
kiego. Usiłując przeciwdzia wej między Austrią a pań-1 kanclerz Adenauer... Ta of en
matyczny podawacz nawozów do siewników — pomysłu dy
rektora C. Z. PGR — Pomorze, Czesława Karpińskiego sto
łać tym żądaniom rząd A~ stwarni obozu pokoju. Wiele sywa, której nie można ignosowany jest w zespole PGR Strzelno (woj. bydgoskie).
denauera i popierające go or mieszczańskich gazet za Ła- rować, przybiera na sile...
CAF — fot. Miedza
gany prasowe powtarzają u- bą zamieściło przemówienie Mów'% się, że Adenauer „nie
wieczny“ oraz, że „mit
fORAZ więcej PGR-ów, znaczne,i mierze przyspie
stawicznie, że Niemcy nie austriackiego kanclerza Raa- jest
nad
o
nim“
roziciał się. Stwier
ba
z
21
ub.
m.,
w
którym
m,
spółd
spółdzielni
produkcyj szyć zakończenie siewów.
mogą iść za przykładem Au
«
E
m
m
dza się, że prestiż szefa rzą
nyoh i indywidualNiestety, nie wszyscy jedstrii. gdyż warunki są tam in. oświadczył:
752980
nych chłopów melduje o ukoń nak tak rozumują. Świadczy p OWSZECHNIE wiadomo, jakoby zupełnie odmienne. „Porozumienia handlowe z du osłabł wyraźnie...“
Go prawda zachodnio-nieozeniu sieum zbóż jarych, jo tym chociażby przykład
że masy ludowe za La-j Ten argument spotyka się je krajami wschodnimi dopo
mogą w zatrudnieniu wielu mieccy rewizjoniści, którzy
Każdy taki meldunek świad- ; kwidzyńskiego TOR-u, który bą łakną pokoju oraz zjed- dnak z poważną krytyką,
BERLIN (PAP). W hasłach
Można oczekiwać jkurczowo trzymają w swych ogłoszonych z okazji 10 roczczy o głębokim zrozumieniu \ dostarczył załodze PGM-u w noczenia swojej ojczyzny i „Co oznacza bowiem wy ludzi...
wielkiego postępu gospodar-\rękach władzę państwową
zadań, stojących przed na Żukowie rzekomo wyremon sprzeciwiają się wskrzesze
zwyci?stwa nad hitle— czytamy w „Ne- czego. Fakt, że będziemy do ręocacn wraazę
szym rolnictwem, świadczy o towanych 5 silników ciągni niu Wehrmachtu. Propagan j mówka
ues
Deutschland“
z
21
bm.
starczać towary ZSRR... bę
głębokiej trosce, jaką przy kowych. Piszemy „rzekomo’’, da adenauerowska, pragnąc!
wiązują nasi spółdzielcy, ro bo — jak się okazało — sil złamać opór ludności prze-1 że Niemcy nie są Austrią? dzie działał iv naszym życiu
botnicy PGR i indywidualni ników tych w żaden sposób ciw remilitaryzacji, od wie _ | Czy natura przeznaczyła o- gospodarczym jak bodziec. cy za ich plecami monopohś j tü ^emiecjKPD)^ ^ywado
ko}}c? Schwarzwaldu, w od Odzyskamy nasze rynki eks ci przemysłu zbrojeniowego
chłopi do walki o zwiększenie nie można uruchomić. Dy lu miesięcy kłamliwie utrzy > różnieniu
od Alp austnac- portowe“.
będą nadal usiłowali, wbrew narodów nad miłitaryzmem
mywała,
że
konkretne
pro
urodzajów.
rekcja POM-u w Żukowie
kich, na schronisko dla dział
.
j
protestom ludności republiki i faszyzmem. KPD wyraża
pozycje
ZSRR
i
NRD
wsipra
O całkowitym ukończeniu już kilkakrotnie domagała
atomowych? Czy przezna Coraz szersze koła miesz-j federalnej, przeforsować swą podziękowanie Armii Ra
wie
szybkiego
połączenia
osiewu zbóż jarych zameldo się telefonicznie przyjazdu
czeniem młodzieńca z Ham czaństwa i drobnomieszczań
dzieckiej za wyzwolenie na
wały już w naszym woje mechanika z TOR-u, ale in bu części kraju w jedno po burga czy Monachium jest stwa Niemiec zachodnich od
rodu niemieckiego spod jarz
kojowe
i
demokratyczne
pań
noszą się dziś z rosnącą nie
wództwie dwa powiaty: mal- terwencje te nie odniosły
ma faszyzmu i przesyła po
stwo niemieckie są nieszcze iść na śmierć dla zachodnio - chęcią do polityki odwetow
borski. i starogardzki. Poważ skutku.
niemieckich i amerykańskich
zdrowienia wszystkim naro
re.
narzucaną
nie zaaxvansowane są w sie
amatorów podboju świata, ców bońskich,
których najlepsi syno
Czy rzeczywiście w kwi
Przykład
Austrii
zniwe.
poczto w/«-towarowe dom,
wach powiaty: kościerski, dzyńskim TOR-ze nie ma
młodzieniec z przez tuczących się na woj
wie oddali krew i życie w
czyi
jednak
efekt
tych
ade
sztumski i elbląski.
kłamstw
Wiednia
może
magnatów zbrojenie
mechanika, który mógłby po nauerowskich
(PAP). 30 kwietnia walce przeciwko hitlerow
kłamstw,
Wiednia
wio; ufnie patrzeć jnach
Kiamsiw.
wznRzłośr?“
wych Ruhry. To sprawia, zi br.MOSKWA
wyleciał w pierwszy rejs z skim Niemcom.
Są jednak jeszcze powia śpieszyć z pomocą pracow Przekonał on miliony
pow
przyszłość.
do
Nowosybirska
odrzu
xrrz,cKOłiat
vn
miuony
poOLITYCE
rządu
bońskie
n0lwet
w
reakcyjnych
parj
Moskwy
-------------------rząau
ty, w których z powodu złych nikom POM-u w Żukowie?
Kierownictwo KPD nawo
pocztowo - towa
usposobionych Niem
“USrSSi
«ach. wchodzących w skład towy samolot
sa
warunków atmosferycznych Przecież ciągniki nie mogą kojowo
ców, że przy pomocy ZSRR | ” 6° sprzeciwiają się te rządzącej koalicji, narasta o- rowy, skonstruowany przez wy łuje do wzmożenia walki o
bitnego
konstruktora
radzieckie
powstały duże zaległości w stać bezczynnie!
mogą oni zaspokoić swe dą raz nie tylko masy robotni- pó-r przeciw remilitaryzacji i «o S. w. Iliuszyna.
obalenie, układów paryskich,
siewach. Zaległości te trzeba
(at)
żenia narodowe i stworzyć i cze i większość młodzieży. nastroje porozumienia w spra 3000-kilometrowa podróż odby które dają ponownie broń do
jak najrychlej
nadrobić,
ręki sprawcom drugiej woj
wie pokojowego uregulowa ła się pomyślnie.
szczególnie w takich powia
ny światowej — militarynia
kwestii
niemieckiej.
Tak
tach, jak lęborski, pucki, kar
stom i faszystom.
na przykład jeden z czoło
0
tuski i wejherowski.
wych działaczy należący do
Hasła wzywają ludzi pra
Do walki o szybkie zakoń
koalicji rządowej partii BHE
cy, aby wypowiedzieli się za
Niedawne zatonięcie w cza
dą poddawane badaniom von Kassel, dotychczasowy
czenie siewów stanąć musi
sie sztormu trzyosobowej za
zakazem broni masowej za
cała służba rolna rad naro
pod względem ich wy trzy-1 mŁnMer w rządzie Dolnej
łogi łodzi motorowej „Spi 7“
wojskom
głady, bronili praw i swo
postawiło znowu przed nami
dowych, załogi POM-ów i
małości, zmian w wyporno-; Saksonii, przed tygodniem na
bód demokratycznych naro
sprawę odpowiedniego zabez
ści kapoku i na skutek clą-12ebraniu’ w Hannover ze o- Unii Francuskiej
GOM-ów, członkowie spółdziel
pieczenia rybaków przed moż
du niemieckiego, opowie
głego
używania,
możliwości
ni produkcyjnych,
załogi
liwościami zatonięcia względ
świadczył:
HANOI (PAP). Jak podaje Wiet dzieli się za natychmiasto
nie zmniejszenia tego niebez
prania kurtek itp. Po kilku- „Republika federalna po- namska
PGR i wszyscy indywidualni
Agencja
Prasowa,
od
pieczeństwa przez zaopatrze
chłopi, którzy z różnych
miesięcznych obserwacjach
mtycAmmst utworzyć działy wojsk Unii Francuskiej wym umorzeniem procesu o
nie ich w ubrania ochronne
ustalone zostaną ostatecznie własne
.
S... dyplomaty• wkroczyły do okręgu Bong Son delegalizację KPD.
przyczyn nie obsiali jeszcze
z kapoku.
placówki
prowincji Binh Dinh. Bong
Jak przedstawia się sprawa
Niemcy muszą być zjedno
założenia dla produkcji kur czne vj Związku Radzieckim w
wszystkich gruntów.
Son jest czwartym i ostatnim otych ubrań, które zaprojekto
typu
na
szeroką
Każdy dzień, każda godzi
tek
tego
kregiem przekazanym przez Wiet czone w sposób pokojowy —
wal chyba już przed kilkoma
i
porozumieć
się
bezpośred
namską Armię Ludową wojskom głoszą hasła. W zjednoczo
na jest cenna. Trzeba tak
laty gdyński rybak Andru- obydwu tym przeznaczeniom, skalę.
nio z rządem radzieckim w Unii Francuskiej.
siak?
t.zn. najwygodniejszy, naj
organizować prace, by mak
Kamizelka tropikalna zda- sprawie zjednoczenia Nie- Strona francuska podała do nych, pokojowych, demokra
symalnie %vykorzystać każdą
Wiadomości, że oddziały Wiet tycznych Niemczech nie od
Z inicjatywy „Arki” w ba mniej krępujący ruchy przy ła także egzamin, lecz po- mieć“.
namskiej Armii Ludowej przeka rodzi się nigdy więcej fa
chwilę, by nie dopuścić do senie Szkoły Morskiej w Gdy pracy i najlżejszy, a jedno
zały
urzędy i przedsiębiorstwa
najmniejszego przestoju cią ni odbyły się przed kilkoma cześnie zapewniający bezpie nieważ stanowi ona ubiór j q ŁOWEM, duża część spo w stanie
szyzm i militaryzm.
nienaruszonym.
gników i maszyn rolniczych. tygodniami dalsze próby u- czeństwo w razie upadku do tylko o charakterze ratunko-i Ö łeczeńStwa zaehodnio„Siew dziesięciolecia“ musi brań niezatapialnych, chro wody. Okazała się taką kurt wym, przedstawiciele rybo- niemieckiego odwraca się co
być na wsi gdańskiej jak naj niących przed zimnem, wil ka nr 8 i ją też komisja u- łowstwa nie wykazali zain- raz indziej od Adenauera, i
tym typem. Nne- głównego rzecznika polityki \
szybciej zakończony.
gocią i ewentualnością zato znała za ewentualny proto teresowania
wątpliwie
jednak
warta jest przygotowań do nowej woj-;
typ
dla
produkcji.
&b.)
nięcia w razie upadku za
zainteresowania ze strony ny. Od 1953 roku chadecka
burtę.
Zgodnie z zaleceniami ko PLO, PZM, LPŻ itp., jest partia Adenauera straciła w
W PGR-ach SIEJĄ
Zgodnie z wnioskami ko misji zamówiono datychczas bowiem /lekka, nie krępująca wyborach do parlamentu ró-j
„PEŁNĄ PARĄ”
misji, sformułowanymi w 14 kurtek kapokowych we ruchów i zapewnia bezpie- znych
żnych prowincji dwa i ćwierć
W pow. kartuskim, gdzie czasie pierwszych prób, wy dług wzoru nr 8 (lecz bez czeństwo.
miliiona głosów. W wybo-, NA LEWO OD PANA wybudowanej na podsta
siewy są poważnie opóźnio konano ostatnio dalszą serię kołnierzy) oraz 1 eksperymen Warto zaznaczyć, że komi raeh, które odbyły się 24'
cji elektrycznej, prowa
RADCY...
ne, rusayły ostro do prac czterech bluz doświadczal talną z przypinanym kołnie sja postanowiła wystąpić z kwietnia w Dolnej Saksonii,!
dziła za sobą trzy wago
ARLO Schmidt, wice ny i wagon — laborato
siewnych brygady połowę ze nych, wypełnionych mniejszy rzem. Kołnierze mają być wnioskiem o udzielenie racjo partia ta straciła dalszych
przewodniczący bań rium, w którym zainsta
społu PGR Leźno. M. in. mi ilościami kapoku, cień wykonane oddzielnie w pię nalizatorowi L. Andrusiako- 440 tysięcy głosów. Głęboka
skiego Bundestagu, ma lowany był aparat odbior
robotnicy PGR Matarnia za szych i o wygodniejszym ciu wariantach, celem do wi zaliczkowej premii w wy i szeroka przepaść dzieli dziś
zmartwienie: w jaki spo czy fal.
siali do 1 bm. 2,5 ha mieszań kroju, oraz kamizelkę kapo pasowania naj właściwszego. sokości 2.000 zł. Tak więc wy koła rządzące w Bonn od ol
sób zorganizować nowy
ki, 10 ha łubinu, 5 ha kową tropikalną, której po Kołnierze mają być tak prze trwały
brzymiej
większości
miesz
rybak po upływie oPróba miała na celu
Wehrmacht „możlncie de
grochu oraz zasadzili na 4 ha mysłem zainteresowały się pikowane kapokiem, aby na koło 2 lat (!) od wystąpienia kańców Niemiec zachodnich,
zbadanie możliwości uży
mokratycznie“.
PLO. Ostatnie próby były wet człowieka nieprzytom
wysadki buraczane.
z pomysłem watówek kapo
Przede wszystkim waż wania pociągów kierowa
O całkowitym zakończeniu właśnie egzaminem tych no nego unoszonego na falach w kowych, doczekał się jego
ne
jest — rozważa pan nych. Nie przewiduje się
wych
typów
watówek
kapo
bezwładzie
zabezpieczały częściowej realizacji i pierw
siewu owsa, pszenicy, mie
Schmidt
— aby w cza jednak wprowadzenia ta
szanek kłosowych i roślin kowych. I tym razem próby przed zanurzeniem twarzy w szego konkretniejszego wyra
sie
wszelkich
publicznych kich pociągów w obecnym
wypadły
zupełnie
zadowalają
wodzie.
strączkowych zameldowała
zwłoki
stadium badań do codzien
zu uznania.
wystąpień „pułkownik
co.
załoga PGR Kokoszki. W jej
nego ruchu pasażerskiego.
stał
zawsze
po
leivej
stro
Czternaście
zamówionych
Wszystkie
bluzy
oraz
ka
Sprawa
poczyniła
pewne
9 dalszych ofiar
ślady zdąża również załoga
nie radcy krajowego“. OPGR Przyjaźń, która kończy mizelka tropikalna wykaza kurtek kapokowych, wykona postępy, jednak nawet laik
LATAJĄCE
znacza to, że przedstawi
katastrofy
nych
według
prototypu,
oły
pełne
zalety
w
roli
środka
widzi,
że
takie
tempo
zao
siew zbóż jarych.
LABORATORIUM
ciel armii nie powinien
zabezpieczającego przed uto trzymają rybacy dwóch ar patrywania naszych rybaków
zajmować
„honorowego ■fl^ EDŁUG oświadczeCIĄGNIKI NIE MOGĄ nięciem. Ponieważ jednak ce ko wskich superkutrów. W w ubrania kapokowe rozcią
miejsca“ po prawej stro ** nict „Wieczornej Mo
lem wynalazcy było stworze ten sposób rozpocznie się gnie sprawę na dalsze lata. PEKIN (PAP). Agencja No
STAĆ BEZCZYNNIE
nie przedstawiciela wła skwy“ w ZSRR skonstruu
nie ubrania roboczego, tylko trzeci, nieco dłuższy etap
Chin donosi, że odnalezio
Dobrze, że pierwszy krok wych
dzy cywilnej.
ne zostały zwłoki dalszych 9 oW okresie nasilonych prac w razie wypadku stanowią próby. Kurtki będą w tym
je się latające laborato
katastrofy samolotu „Kas
Starzy hitlerowscy ofi rium dla badań nauko
siewnych szczególne znacze cego ochronę przed utonię okresie pod stałą kontrolą, w tej sprawie uczyniła „Ar fiar
hmir Princess“. Dotychczas od
ka”,
ale
wydaje
się
nam,
iż
cer
oivie
zgadzają
się
z
nie przywiązujemy do peł ciem, z czterech typów, pod- przy czym co pewien czas bę
zwłoki 12 ofiar,
iv przestrzeni kos
rzeczą pierwszorzędnej wa naleziono
nim bardzo chętnie. Dla wych
Trwaja poszukiwania zwłok po
nego wykorzystania parku I danych próbom, wybrano mo
micznej. Jak podaje dzień
zostałych ofiar katastrofy.
gi
jest
najpilniejsze
zaopat
nich
to
zupełnie
wszystko
maszynowego, które może w del najlepiej odpowiadający
jedno. Bo czy dzisiaj po nik, A. G. Karpenko, se
rzenie w ubrania kapokowe
kretarz naukowy specjal
lewej czy po prawej stro nej
rybaków łodziowych, przede
komisji, utworzonej
wszystkim rybaków spółdziel
nie — są już zdecydowa pn'zy radzie astronomicz
ni postarać się o to, aże nej Akademii Nauk ZSRR,
czych.
by jutro pułkownik powiedział:
NA CZTERV SECi
Wydaje się nam, iż Cen
stał
przed radcą
tralny Związek Spółdzielni
— Naszy?n pierwszym
krajowym.
Pracy w Warszawie nic powi
zadaniem będzie zorgani
nien tej sprawy lekceważyć.
zowanie automatycznego
LOKOMOTYWA
Przecież właśnie rybacy ło
laboratorium dla badań
BEZ
MASZYNISTY
WARSZAWA (PAP). W związ dziowi najbardziej są naraże MOSKWA (PAP). W Muzeum
naukowych w kosmosie,
Sztuk
Plastycznych
im.
Puszki
ku z nieporozumieniami, jakie
O raz pierwszy na laboratorium,
które _
zachodziły ostatnio w sklepach ni na niebezpieczeństwo w na w Moskwie otwarto 2 bm.
świecie na zelektry znajdując się poza grani
przy sprzedaży octu, denaturatu czasie sztormu i dlatego ca wystawę obrazów Galerii Drez
deńskiej,
uratowanych
przed
10
i napojów alkoholowych
sprze ły nasz wysiłek musi być
fikowanej trasie Paryż — cami atmosfery — będzie
laty przez Armię Radziecką.
dawcy żądali bowiem od klien
Le Mans wypróbowano lo mogło ^ przez długi czas
Rząd radziecki powziął uchwa
tów nabywających te artykuły skierowany ku zwiększeniu
komotywę kierowaną, któ krążyć jako satelita dołę w sprawie przekazania tyeń
jednoczesnego zwrotu butelek
bezpieczeństwa ich pracy.
skarbów kultury ogólnoludzkiej
Ministerstwo Handlu Wewnętrz
ra ruszyła z miejsca, na kota ziemi. W ten sposób
rządowi
Niemieckiej
Republiki
Rybacy spodziewają się, iż
nego podało do wiadomości, że
brała szybkości, zwolniła można będzie obserwować
uchylone zostały obowiązujące CZSP znajdzie odpowiednie Demokratycznej.
i zatrzymała się bez współ zjawiska niemożliwe do
Przed otwarciem wystawy za
dotychczas zarządzenia, dotyczą
ee zwrotu opakowań szklanych kredyty i w najkrótszym brał głos minister kultury ZSRR
udziału maszynisty.
zaobserwowania iv warun
przy nabywaniu niektórych ar terminie zamówi dla spół N. Michajłow, następnie wice
Lokomotywa, która o- kuch ziemskich, i ustalić
premier NRD H. Loch wyraził
tykułów.
dzielczych rybaków łodzio Armii Radzieckiej wdzięczność
siągnęła szijbkość 120 km zasady łączności z przy
W dalszym ciągu natomiast wych odpowiednie ubrania za uratowanie dzieł sztuki.
na godzinę, i kierowana szłymi siatkami między
sklepy prowadzą skup opakowań
Przemawiał
również
prezes
Instrument perkusyjny amerykańskiej konstrukcji.
szklanych po nowych, korzyst ochronne.
była z wysokości wieży, planetarnymi
Niemieckiej Akademii Sztuk Pię
(G)
nych dla ludności cenach
ßys. Bor. J etanowa
knych O. Nage)

lisia KPD

z okazji
10 rocznicy

zwycięstwa

Odrzutowce

P
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' kapokowa

Ptiekazanie

w pierwszym
rzędzie

rybaków
łodziowych
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Satyra polityczna

Nie ma
obowiązku
zwracania
butelek

Otwarcie w Moskwie
wystawy obrazów

Galerii Drezdeńskiej
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NR 105 (3380)
DZIENNIK BAŁTYCKI

Wanda Wiłkomirska
koncertuje
na Wybrzeżu
W koncercie symfonicznym,
zorganizowanym przez Pań
stwową Filharmonię Bałtyc
ką z okazji II Festiwalu Mu
zyki Polskiej w teatrze „Wy
brzeże“ we Wrzeszczu 6 bin.
o godz. 19.30 i w teatrze „Wy
brzeże“ _w Gdyni 8 bm. 0 go
dżinie 15,30 grać będzie skrzy
paczka Wanda Wiłkomirska.
Koncertem dyryguje Zdzi
sław Bytner.
W programie „Step“ Noskowskiego, I koncert skrzypcowy Szymanowskiego i II
Symfonia Sikorskiego.
w

M

Od nas wszystkich zależy
Recital
Pawła Lewieckiego
Staraniem Komitetu Rodzi
cielskiego Państwowej Śred
niej Szkoły Muzycznej we
Wrzeszczu (Partyzantów 7)
odbędzie się o godz. 19 w

by nasze miasto

było czyste, kwieciste, zielone
Gdańska. ^wiedS^Knań! j CaC,h • 1 kwietoikachMam
doznał niewątpliwie dziwne-j nadzieję, ze pogoda już wro
go uczucia zazdrości. Wyraża i Sizcie się ustali. Zabraliśmy
ła się ona cichymi
___ '---- '
poważnie do roboty, trze
mi: „kiedyż
: ba nadrobić opóźnienie.
dzie...?“
Mają się czym poszczycić j
STÄ Äy&“c£i NASZE zamierzenia

SaÄfiÄl

Z teatrów
trójmiasta
„Grube Ryby“ Bałuckiego
wystawiane obecnie w Te
atrze Dramatycznym w Gdy
ni cieszą się dużym powo
dzeniem.

Do 22 Ijpca zamierza,

ne, liczne zieleńce i kwietni! "W Ukonczyc następujące pra
ki dopełniają uroku. Prze-jce; oczyścić cmentarz przy
chodnic są zdyscyplinowani,!Al Rokossowskie^
wzdłuż
papierki i odpadki, nawet .
,xt-KJSf°WSki.egO wzdłuz
niedopałki papierosów wrzu-N,ez,ani od Bramy OllWSkiej
cają do koszy licznie rozmie aż po ul. Jesionową posiać
szczonych wzdłuż ulic.
i trawę i zasadzić kwiaty (na

iz

czy los ci sprzyja

W&ntioL
SWlATłOi

Nic śmiesznego
„W pociągu elektrycz
nym dnia 1 maja br. zna
leziono: 1 płaszcz letni,
1,300 guzików — różnych,
25 damskich chustek, 2
marynarki samodziałowe.
Na torach kolei elektry
cznej znaleziono: 20 mę
skich półbucików, 16 skar
petek, 30 kapeluszy, 90
czapek (w tym 70 szkol
nych).
Tak oto w skrócie wy
obrażam sobie tekst ogło
szeń, jakie lada dzień po
jawią się (być może) w
kolejowych biurach rze
czy znalezionych stacji
Gdańsk, Sopot, Gdynia.
Jeżeli nie, to właściciele
i tak będą tam pytać o
zagubione przedmioty.
Świadczyłyby o tym
takie m. in. okrzyki, do
bywające się w dniu 1
maja z elektrycznej:
— O rany! Mój kape
lusz!
— Trzymaj pan mary
narkę!
— Gutek, ja już nie
mam buta!
Słyszało się ponadto
błagalne: — Panowie wy
pchnijcie mnie! — Litoś
ciwe
osoby
wpuście
przez okno!
Do ludzi czekających w
beznadziei na peronach
wyciągały się setki rąk,
których właściciele pro
sili:
— Wyrwijcie nas stąd!
Moja znajoma Hanka
jeździła 3 godziny między
Gdynią, a Gdańskiem da
remnie usiłując wysiąść
we Wrzeszczu.
— Wysiądzie pani w
Gdańsku — radzili pogo
dnie nastrojeni pasażero

wie — i pójdzie pani spa
cerkiem do Wrzeszcza.
Zgodziła się. W Gdań
sku przy wysiadaniu no
wa fala wepchnęła ją do
wagonu i Hanka znowu
jechała do Gdyni. Wresz
cie dorwała się do drzwi
i przykleszczona do kłam
ki dotrwała do Nowotki.
Tam uwiesili się jej dwaj
uczniowie, jadący na zbiór
kę do Oliwy. W Orłowie
cała trójka bez szwanku
oberwała się, inni nie obrywali się, gubili nato
miast części garderoby.
Ach jak trudno, jak bar
dzo trudno wydobyć z
tych sytuacji humor. Bo
jak tu śmiać się z ludzi,
tracących swe dobro, jak
śmiać się z ludzi, którzy
poza tymi przeżyciami
byli tego dnia tak pogod
ni, jak pogodny był ten
dzień.
Co śmiesznego np. jest
w takim powiedzeniu:
— A DOKP Gdańsk to
ma pewno zły kalendarz,
w którym po 30 kwiet
nia jest zaraz 2 maja.
Gdyby kalendarz był pra
widłowy, jasne, że w go
dżinach rannych dnia 1
maja składy byłyby o wie
le większe, a pociągi kur
suwałyby częściej...
Inny z pasażerów do
rzucił:
— Pasażerowie za szko
dy poczynione
kolei,
przy nadmiernym obcią
żeniu składów pociągów,
odpowiadać nie będą.
No i powiedźcie teraz,
co to za felieton? Z cze
go tu się śmiać? Ja nic
śmiesznego w tym nie
znalazłam.
(len)

A jak jest u nas?
jode. do gmachu Pogotowia
Zupełnie inny obraz przed i Ratunkowego). Prace te są
stawia nasze miasto. Ot, chociaż poważnie zaawansowane.
Wszyscy cl, którzy brali udział
Kwietniki urządzimy w
by śródmieście... Targ Wę-j
w 1-majowej loterii zorganizowa
nej przez spółdzielnię „Impre auli szkoły recital fortepiano głowy i Drzewny.
Wzdłuż następujących
punktach
za“, mogą sprawdzić, czy los wy Pawła Lewieckiego.
śródmieściu
krawężników grube warstwy miasta: w
im sprzyjał — we wszystkich od
W programie: Rameau, śmieci, słomy, nawozu, papie
Gdańska — duży wzorzy
działach „Orbisu“ oraz w Kios
kach „Ruchu“ przy dworcu głó Bach-Szanto, Mozart, Brahms, |r<^w’ skwery są podeptane
sty kwietnik przed „Orbi
wnym w Gdańsku i obok „Deli
zaśmiecone, dziesiątki ulic od sem“, na Targu Drzewnym
katesów“ we Wrzeszczu.
Debussy, Chopin.
i przy Komitecie Miejskim
dawna nie oglądały mioteł.
Wydawanie wygranych odby
wa się codziennie w biurze „Im
PZPR. Uporządkowana zo
W
Al.
Rokossowskiego
mię
prezy“ przy ul. Bogusławskiego
również
zieleń
dzy Akademią Medyczną a stanie
2 w Gdańsku (Bank Rolny) w
godz. od 8 do 14 już od 3 bm.
przystankiem tramwajowym wzdłuż Wałów Jagiellon,
do 10 maja br.
Zdjęcie przedstawia Zofię
przy ul. Traugutta po stro skich, we Wrzeszczu przy
Poniżej zamieszczamy numery
nie teatru znajduje się od ul. Kilińskiego, przy fabry Mayr jako Wandę w kary
losów wygranych i nieodebranych:
wieczne cmentarzysko, które ce „Bałtyk“ (plac wypo katurze Juliana Żebrowskie
00098
00274
00282
00509 00849
w myśl przyjętych zasad win czynku), będą tam rów go.
01214
01289
01336 01520 01614
02078
no już dawno przestać ist nież rozstawione ławki,
02376
02778
02787 02860
03218
03328
03526 03545
03645
Dnia 7 bm. o godz. 20-tej nieć. Stare pomniki, w wię przy Al. Wojska Polskie
03670
04286
04323
04343 043G:
kszości zresztą uszkodzone go oraz kwietnik z ławka
04412
04444
04493
04618 04872 w lokalu Łazienek Południomi przed restauracją „Pod
04923
05055
05073
05561 05565 wych w Sopocie odbędzie się przez wojnę, pochylił i zarył
05984
06205
06598
w głąb ziemi ząb czasu.
Kominkiem“.
W Oliwie
06624 06922
07083
07244
07345
07412 07472
przy
pętli
tramwajowej,
w
07520
WIOSENNA
Oto
ul.
Grunwaldzka
we
07626 07860
07788
07830
07872
07894
07937
07963 07988
Wrzeszczu. Od ul. Hibnera Nowym Porcie na pl. De
ZABAWA
TANECZNA
08073
08078
08262
08271 08290
aż po Jesionową, wystają że mokratów, a stary cmen BADANIA UZDOLNIEŃ
08322
08591
68605
08685 08771
tarz poewangelicki zamie
08827
08840
09004
03084 09321 w programie niespodzianki,jbra szyn, podkłady tramwa
MUZYCZNYCH
nimy również na skwer.
09884
10100
10246
10297 10322 atrakcje, orkiestra doborowa.iłowe. Można byłoby je przy
10369
10550
Z relacji ob. Jedwabskie- Z dniem 5 bm. w poniedziałki
10567
10807 10814
kryć
ziemią,
posiać
trawę..
czwartki, wtorki i piątki od
11149
11207
11220
DOCHÓD NA BUDOWĘ
11222
11237
go wynika, że Prezydium 1godz.
16-tej Szkoła Muzyczna we
11319
trochę zadbać o estetykę
11364
11722
117S6 11795
WARSZAWY
Wrzeszczu (ul. Rokossowskiego
11817
11832
11942 11960 12045
Niestety wszędzie, gdzie MRN ma dość szczegółowy 48)
rozpoczyna
uzdol
12390
12420
12879 12905 13520
Zabawę organizuje Korni- zwrócimy nasze oczy, ten sam
k^|° wykona- nień muzycznychbadania
dzieci 7—9-Iet13720
13727
13806 14026 14087
14187
tet Blnkmw n" 94 ixr
! widok, wszędzie brak zielem, !fte za_jezy przede wszyst nich.
14208
12643.
ter rnoKoVvy nr 24 w Sopocie. Ii brak koszy do śmieci, brak kim od pracowników Miej Podania wraz z załącznikami
0 przyjęcie do I klasy skrzypiec
I kwietników brak czystości skiego Zarządu Zieleni.
1 do klas wyższych na skrzypce
Pewne pretensje ma Wy i fortepian można składać w se
kretariacie szkoły od 10 bm. do
PIERWSZA JASKÓŁKA dział Gosp. Komunalnej do 10
czerwca. Egzaminy wstępne
Milicji Obywatelskiej. Fun odbędą
się 20 czerwca do kla
Rek bieżący zapowiada ra kcjonariusze MO wykazują sy I i wyższych
na skrzypce 1
dykalną zmianę. Pierwszą ja za mało energii w stosunku 21 czerwca do klas wyższych na
skółką była przyznana mia do niezdyscyplinowanych o- fortepian.
stu suma 2 mil. złotych na bywateli, którzy świadomie U CHEMIKÓW
prace związane z uporządko- depczą świeżo uporządkowa Oddział gdański NOT-u oraz
S«cfiy wikt
ni był całkowicie niemożli- waniem i „ukivieceniem“ u- ne trawniki i zaśmiecają mia Pol. Tow. Chemiczne zawiada
miają, iż we czwartek 5 bm. o
(jota)
lic.
sto.
godz. 18.30 w Audytorium Che
— Przez trzy dni musia wy.
micznym
Gdańskiej odbę
Zorganizowane
ostatnio
łem jeść suchy prowiant,
Tylko wspólnym wysiłkiem dzie się Pol.
zebranie, na którym
przez Miejski Oddział PCK i władz miejskich, MO i spo prof,
Zacząte się
bo nie było dostępu do ku
dr inż. H. Niewiadomski
Miejską Stację Sanitarno-E łeczeństwa można będzie u- wygłosi odczyt pt. „Zagadnienie
chni — skarżył się na ostat
Spotkacie ich niemal na
roślinnej bazy tłuszczo
niej sesji. DRN śródmieś każdej ulicy (i będziecie ich pidemiologiczną współzawod trzymać miasto w porządku. rozwoju
wej Polski“.
nictwo między Gdańskiem a
cia to dniu 22 bm, w Gdań stak spotykać) przed yU,śni\^^
G. P.
Goście mile widziani.
o czystość miast
sku radny Matejko.
kann, z których płyną pod- i może w dużej
mierze
wpły
,— Dlaczego? — zdziwili niesione glosy spraivozdaw- j
się radni, a z pewnością ców radiowych, a także przed \ nąć na podniesienie czystoś
ci i estetyki Gdańska. Współ
zdziwią się i nasi czytelni gablotką „Dziennika . Stoją zawodnictwo
trwać będzie do
cy.
grupkami, żywo reagują na 16 Jipca br.
Bo podłogę w swojej ku każdą zmianę, niemal pla
Czasu pozostało niewiele, a W związku z rozpoczyna ki „Orbis” zapewmia młodzie
chni ob. Matejko posmaro stycznie widać ich goiq.ee ży
wał pasńj tzw. „emalią“, czenia dla naszych chłop roboty nawał. Abyśmy odnie jącymi się wycieczkami szkol ży zakwaterowanie, obiady,
którą można dostać tyłkó w ców, którzy pracowicie pe- ■ śli zwycięstwo, ,musimy
, . wszy nymi PPiT „Orbis” w Gdań wyszkolonych przewodników',
sklepach Wybrzeża, Dzięki datują w wyścigu Praga-Ber
~ ^ społeczeństwo
sku w porozumieniu z Wy oraz ewent. przedstawienia
lin Wn-^ynam Entuzjastów
ma * • i- ;pomoc
w wiosennych
porząd działem Oświaty Prez. Woj. teatralne.
brakorobom posiada ona lin-na,szaiva.
lr*a.h Pomoc
„.,,U
kach.
nasza
przedewszystkie cechy kleju, nie me odstrasza nawet deszcz,
R N. projektuje uruchomie
zaś emalii (schnie całymi lecz gdzie mogą — wychwy- wszystkim polegać powinna nie w drugiej połowie maja Kierownicy poszczególnych
szkół winni w terminie do
tygodniami).
tują najświeższe meldunki z na dyscyplinie. Nie skracaj dwóch pociągów turystycz
I dlatego wstęp do kuch- trasy. Chętnie też informują my sobie drogi przez skwery, nych (wyłącznie dla młodzie 7 bm, zgłosić się w sekcji tu
trawniki, nie rzucajmy od ży szkolnej) w następujących rystyki gdańskiego „Orbisu”,
o sytuacji przygodnego prze padków na ulicę.
kierunkach: do Warszawy — Pl. Gorkiego 1, i podać dane,
chodnia, który za cliuńlę...
dotyczące planowanej liczby
sam staje się namiętnym I A Wydział Gospodarki Ko w dniach 16 — 18 bm. i do młodzieży, jaka weźmie umunalnej
powinien
jak
naj
Krakowa
—
Wieliczki
—
„słuchaczem“ wyścigu.
Kii
szybciej wyasygnować pew Oświęcimia w dniach 19—22 dział w wycieczce oraz jej
1 chociaż po pierwszym ne sumy na zainstalowanie bm.
kierunek.
Gdańsk — Wielki — „Grzech dniu rozeszli się zawiedzeni
większej
ilości
tych
koszy.
Składy pociągów szkol W tejże sekcji można za
— godz. 20
słabą na razie formą naszych — Opóźnione nadejście wio nych będą zestawiane z wa sięgnąć
Gdynia — Dramatyczny —
szczegółowych infor
chłopaków — to jednak nie sny —• wyjaśnia kierownik gonów'- turystycznych (przy macji co do kosztów poszcze
„Grube ryby“ — godz. 19
Na zdjęciu: Młodociani bo mięcki i Michel Bustamante.
Sopot — Kameralny — „Tur- znajdziecie wśród nich ani
Wydziału Gospodarki Komu stosowane do spania), co za gólnych wycieczek, jak i za
caret“ — godz. 19
Film ten wyświetlany jest
jednego, który by nie wie nalinej Prez. MRN radny Jed pewni młodzieży maksimum poznać się z instrukcją o haterowie nowego polskiego
filmu fabularnego pt. „Opo obecnie na ekranach trój
rzył, że „nasi jeszcze się od- wabski — utrudniło tok prac wygody w czasie podróży.
KINA
tegorocznych
wycieczkach
wieść atlantycka“ — D. Da miasta.
(sa)
wg. informacji Okręgowego Za- kują“.
porządkowych przy zieleń- W miejscu pobytu wyciecz szkolnych.

Potańczymy
w sobotę

0 tym warto
wiedzieć

Ważne dla organizatorów

wycieczek szkolnych

i

rz§du Kin w Gdańsku
GDANSK — „Leningrad“
„Upadek Berlina“ I s. od ]. 12
— godz. 16, 13, 20. „Kameralne
—- „Dumna królewna“ od 1. 7—.
g. 15.30, 17.30, 19.30. WRZESZCZ
— „ZMP-owiec“ — „Królowa ba
lu“ od 1. 16 — godz. 16, 18, 20.
„Bajka“ — „Krewni“ od 1. 16 —
godz. 16, 13, 20. OLIWA — „Del
fin“ — „Na barykadach Ham
burga“ od 1. 14
godz. 16, 18,
20 NOWY PORT — „1 Maja“ —
„Kawiarnia przy głównej ulicy“
od 1. 14 — godz. 18, 20. •
GDYNIA — „Warszawa“ —
„Opowieść atlantycka“ od 1. 7 —
godz. 16, 18, 20. „Atlantic“ —
„Okrutne morze“ od 1. 12 — g.
15.30, 17.45, 20. „Goplana“ —
„Noc w Wenecji“ od 1. 14 — g.
16, 18, 20. GRABÓWEK _ „Fa
la“ — „Ożenek z posagiem“ od
1 12 — godz. 18, 20. CHYLONIA
— „Promień“
„Sługa dwóch
panów“ od 1. 12
godz. 17, 19.
ORŁOWO — „Neptun“ — „Zdo
bycie góry“ od i. 12 — godz. 17,
19. RUMIA — „Aurora“ — „Błę
kitne miecze“ od 1. 12 — godz.
19.30, OBŁUZE — „Związkowiec“
— „Ciemna rzeka“ od 1. 18 —
godz. 17.30, 20.
SOPOT — „Polonia“ — „Poru
cznik Rakoczego“ od 1. 12 — g.
16, 18, 20. „Bałtyk“ —„Jutro bq
dzie za późno“ od 1. 16 — godz15.30, 17 30, 19.30.
APTEKI DYŻURNE
GDANSK
ul. Długa 54/56.
WRZESZCZ — ul. Mierosławskie
go 27. OLIWA — ul. Leśna 1.
SOPOT _ ul. Stalina 791. GDY
NIA — Skwer Kościuszki 22.
GRABÓWEK — ul. Czerwonych
Kosynierów 137. OBŁUŻE — ul.
Bednarska 11. ORŁOWO — ul.
Boh.
Stalingradu 66.
NOWY
PORT - ul. Oliwska 83/4.

(Do recenzji poniżej)

Nasza ocena

'spotkała go owiana mroka- dobna — pisze Mirosław rej obraz nie jest dostatecz-jnam wiary w człowieczeńImi tajemniczości i egzotyki Żuławski, autor scenariu nie pogłębiony, nie oddaje bo stwo ludzi, którzy przyszli
j przygoda,
sza filmu „Opowieść atlan gactwa przeżyć bohaterów. do nas z wrogiego obozu.
i Jej sens da się streścić w tycka” — chciałem nie To nie tylko powoduje mę
# % $
'krótkim stwierdzeniu. Chło- mniej przemówić do pol czące dla widza dłużyzny, ale
!piec coraz lepiej zaczyna ro
skiej publiczności. Chcia również zniekształca obraz _ O zaułku, w jaki wpędziła
SCENARIUSZ: Mirosław Żuławski. REŻYSERIA: Wanda
zumieć, jak przebiega po łem, aby to, co spotkało ma wydarzeń, a co najważniej się część burżuazji francus
Jakubowska. ZDJĘCIA: Stanisław Wohl. MUZYKA: Stani ddział między ludźmi — że
łego Francuza, odbiło się sze upraszcza charaktery lu kiej, dosadnie mówią ostat
sław Skrowaczewski. SCENOGRAFIA: Anatol Radzinowirz
Inie biegnie on przez oficjal jakimś echem w tych żaka Idzi.
PRODUKCJA: WFF w Łodzi 1954 r.
nie metry taśmy filmowej.
ne granice państw, że dzieli markach świadomości, wj Szerokie ramy, w jakich
wracając z wywczasów
Wartki nurt życia i zmia- [ dów, które tam za wszelką: on narody, ba, nawet rodzi których niejeden z nas cho rozgrywają się wydarzenia, Oto
doktór Olivier na próżno sta
ny, jakie w nim nasi;ępują,| cenę stara się podtrzymać i ny.
wa jeszcze starą rupicciar przesłoniły uwagę realizato ra się manewrować samocho
zmuszają nas niejednokrot-.utrwalić oficjalna opinia pu Jest w tym filmie jedna nię uprzedzeń”.
rów, którzy zaniedbali całko
nie do rewizji ustalonych z bliczna — nie jest łatwe. Dro szczególnie piękna scena, gdy Scenariusz filmu, którego wicie sprawę szczegółów, co dem. Główną szosą jadą adawien dawna poglądów na ga do zrozumienia obiektyw w starym bunkrze rozbitego akcja toczy się w trzech róż z kolei spłyciło konflikty. merykańskie czołgi i wozy
pancerne, bocznymi drogami
wiele spraw i zagadnień. Co’nych praw świata nie jest by Wału Atlantyckiego Bernard nych państwach:
Francji, Próba ratowania sytuacji i śpieszą na manifestację straj
dzień niemal zdarzają się i najmniej usłana różami,
chce niemal z pięściami rzu Berlinie zachodnim i Wiefr naginania myśli widza we kujący robotnicy leśni.
nam takie „przygody ideolo-| Ale mimo oporów, mimo cić się do oczu dezertera z namie, stanowi niewątpliwie właściwym kierunku za po
giczne”, w wyniku których j bólów, wśród których ludzie Legii Cudzoziemskiej, Ger materiał literacki owiany au mocą komentarza również Zirytowany doktór zatrzy
inaczej patrzymy na zjawis-j wyrywają się z kręgu złu- harda Schmidta, gdy ten mó reolą egzotyki, zdolnej przy nie powiodła się.
muje samochód i mówi do
ka otaczającej nas rzeczywi-j dzeń i miraży, proces ten po wi o zbrodniach, jakich do ciągnąć i zainteresować wi Pod względem aktorskim żony:
stości. Nieraz przełamujemy głębia się systematycznie i puszczali się żołnierze Fran dza.
poza dobrze prowadzonymi
w sobie głęboko czasem żako czasami na pozór nawet dro cuskiego Korpusu Ekspedy Jak ten materiał został chłopcami (Damian Damięc — Tak wygląda nasze poło
zenie — z jednej strony Ame
rzenione mity i fałsze, które bne fakty pozwalają ludziom cyjnego w Wietnamie.
odczytany przez reżysera, w ki i Michel Bustamante) owpajała w nas przez wiele odróżnić dobre ziarna od — To nieprawda — woła jakiej formie oglądamy go raz epizodycznymi sylwetka rykanie, a z drugiej rewolu
cja.
lat burżuazyjna szkoła, pra plew.
— ja w to nie wierzę.
na białym płótnie ekranu? mi nikt się zdecydowanie nie
sa i literatura.
Te przemiany mogą mieć Gdy w chwilę później py Jakkolwiek bardzo drobiaz wyróżnił. Henryk Szletyński Złudny mit o izolacjonizTak się dzieje nie tylko w różne tło i różne okolicznoś ta Niemca, czy wiedział co gowo odtworzono epizody w roli doktora Oliviera jest mie rozwiewa się bezpowrot
naszym kraju i nie tylko w‘ci. Mogą nastąpić w takich robili jego rodacy w czasie wietnamskie, jakkolwiek o- raczej tezą, niż żywym czło nie. Trzeba stanąć albo w sza
państwach obozu pokoju. Ró warunkach jak miały miej-1 okupacji Francji, ten odpo- baj chłopcy są żywymi dzieć wiekiem, a miłość Renaty regach tych, którzy walczą o
wnież w krajach kapitalisty,see z Bernardem, synem frQn!wiada: — „Tak, wiedziałem, mi, nie wydaje mi się, żeby Kossobudzkiej do syna wy pokój i sprawiedliwość społa
cznych rzeczywistość i wyda cuskiego lekarza z Borde- ale także nie wierzyłem”, wysiłki reż.ysera, poszły we kracza poza granice macie czną, albo wśród morderców,
rżenia dnia zmuszają ludzijaux. Podczas wakacyjnego!
„Posługując się obcymi właściwym kierunku. Wyda rzyństwa. Również Mieczysłai wymachujących straszakiem
do rewizji wielu mitów, u- wypoczynku na plaży, w warunkami, w których je się, że podstawowy zarzut, wowi Stoorowi brak motywai bomby atomowej. Innej, trze
przędzeń i przekonań. Wyz miejscowości położonej nie- przygoda moich bohaterów jaki można by wysunąć — to cji moralnej, jakkolwiek je-j ciej drogi nie ma...
wolenie się z tych przesą- mai w samym sercu Landów, ! była możliwa i prawdopo ilustracyjność, w wyniku któ go zadaniem jest wrócenie!
Zbigniew Zapert

Opowieść atlantycka
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Dlaczego właściciele psów
lekceważą zarządzenia ?

zdawałoby się, że posiadacze
psów nie będą już wypusz
czać na ulicę psów bez ka
Pięcioletni Marianek bawił gańca, tymczasem jednak na
się spokojnie na podwórku dal całe sfory psów biegają
przy domu, gdy nagle przy samopas po ulicach, a właści
biegł jakiś obcy pies, prze ciele ich kpią sobie najwyraź
wrócił dziecko i pogryzł mu niej z obowiązujących prze
twarz. Pokaleczone dziecko pisów.
oddane zostało do szpitala i I jeszcze jedno. Po wypad
obecnie czuje się dobrze, lecz ku pogryzienia dzieci oka
blizny na twarzy pozostaną zało się, że pies nie był
na całe życie. Wiemy wszy szczepiony. Obowiązkiem Ko
scy, ile matka wkłada serca mitetu Blokowego jest spraw
i trudu w wychowanie dziec' dzienie, czy wszystkie psy w
ka, a teraz patrzeć musi na; danym rejonie poddane zo
twarzyczkę, zniekształconą z stały szczepieniu.
winy ludzi, którzy nie prze-j Mieszkaniec ulicy Wrzesz
strzegają zarządzeń władz.
czańskiej
Wypadek głośny był we
Jesteśmy przyjaciółmi
Wrzeszczu na ulicach Klono-1
wieża i Wrzeszczańskiej (ten1 psów, lecz niepokoją nas
sam pies pokaleczył w tym mnożące się skargi na psy,
dniu jeszcze jedno dziecko) i wałęsające się bez kagań
ców, nieszczepione, nierejestrowane.
Obowiązkiem
nie tylko komitetów bloko
wych, ale również i Milicji
Obywatelskiej jest zrobie
nie porządku z tą psią
spraiaą
RED.
na fali 230,1 m
ŚRODA — 4. 5. 1955 r.

NIERUCHOMOŚCI

j ZAMIENIĘ dwa pokoje z
mmmmi.....— kuchnią, wygodami samoJ&ÖNORQDZINNY domek dzielne oraz jeden pokój z
sprzedam. Reda - Ciechoci- wspólną kuchnią w Gdyni
no, Pućka 4.
1349-P! na mieszkanie samodzielne
......... —— j 3 lub 3,5-pokOjOWe. TeleiO-

jnować: 27-19.

1S41-P

NORKI do hodowli kupięJ ZAMIENIĘ czteropokojowe
Oferty 5173 „Prasa", Kra- mieszkanie we Wrzeszczu
ków, Rynek 46,
1035-K na jednorodzinny domek z
—--------------—---------------------j wygodami, ogrodem owoco
30 JAJ wylęgowych panta-1 wym na trasie Malbork —
rek
kupię.
Gęsior,
—! Kwidzyn. Oferty Biuro OWrzeszcz, Zaścianek 40.
j głoszeń „Prasa", Gdańsk —
----------------------------------------- i pod „3019".
3019-G
UWAGA, kupuję cytryny, i—-----------------------------------poińarańcze itd. Sopot, Ha- ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
ła Targowa, Boks 38.
chnlą, ogródkiem na mniej
-— ------ -——-—:------------------jsze w trój mieście. Wrzeszcz
SAMQCHÖD małolitrażowy i Traugutta 9/2 a.
3C62-G
Stan obojętny pilnie pószu-j__________________________
kiwany. Teł. 38-36 po po-; ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku■
1360-P j ehnią, wygodami I piętro
— nr" “Hr 'j przy dworcu w Oruni na
Ł “ a A L) &
j domek jednorodzinny w
■»■«■■■iii i u ii
u ■ Grudziądzu łub okolicy mia
DOMEK 2 pokoje z kuch- sta. Gdańsk - Orunia, Gra
nią, ogródkiem, możność jbowa 9/11.
30S3-G
trzymania inwentarza, od-j___________________________
dam na własność za 2 po-; ZAMIENIĘ zaraz s pokoje
koję z kuchnią w Gdyni. z kuchnią, łazienka na I
Gdynia - Chylonia, Orze- j piętrzę (z ogródkiem) w
chowa 30.
30S7-G1 Gdańsku - Chełmie na 2 po
, . .
,
—koję z kuchnia w Gdańsku
ZAMIENIĘ mieszkanie 2 pojipb Wrzeszczu. Wiadomość:
kóje z kuchnią w Sopocie i tel. 313-19.
3051-G
przy pętli tramwajowej na___________________ _______
podobne w Oliwie przy ul. NAD
nnuziikule
WoetmmWBf
mOTZem,
POSZUKUJ«
Piastowskiej. WlnrtnmniÄ
Wiadomość
2-izbowego mieszkania let
Wrzeszcz, Wajdełoty 24.
niskowego na 2 miesiące,
ZAMIENIĘ
trzypokojowe Zgłoszenia: Mazurkiewicz,
mieszkanie komfortowe — Gdańsk, Kartuska 1 (sklep).
(willa) na Podhalu (obok
__ _ , „
Limanowej) przy stacji ko- MIESZKANIE w Gdyni peł
lejowej na mieszkanie w nokomfortowe, samodzielne
trójmieście. Zgłoszenia: teł półtorapokojowe (garaż) lub
413-39 od 7 — 15.
3055-Ö!dwupokojowe. dogodnie po
__________________________ j łożone zamienię na podobZAMIENIĘ 2 Odrębne nie-!^e,lub większe w Gdyni
krępujące pokoje,
każdy zf*°“®nł.a- SToH1!i°'ian^ ¥•
centralnie ogrzewany z u-i ”®UC1 *e1, 4 cs3059 G
żywalnością kuchni, łazien-i----------------------------------------ki na duży pokój albo po-1 ZAMIENIĘ dwa duże noko
kój z kuchnią lub 2 pokoje je z wygodami na 2 pokow Sopocie. Zgłoszenia po- je z kuchnia i ogródkiem,
ste restante Sopot, Gwiz-j Wrzeszcz, Sienkiewicza 6/7
dała.
3054-G m. 8 lub 5.
3041-G
ZAMIENIĘ kawalerkę z nie j ZAMIENIĘ pokój z kuchkrepulacym welściem winią, wygodami w Nowym
Gdańsku na podobną. Ofer^ Porcie, Wolności 22 a/6 na
ty Biuro Ogłoszeń „Prasa",;podobne lub większe w
Gdańsk, pod „3061".
trójmieście.
3038-G
ZAMIENIĘ dwa pokoje z
kuchnia, wygodami w Stalinogrodzie na I piętrze na
podobne w trójmieście. —
Wiadomość: Elbląg, ul. Pa
wia 33—4 Kokot.
1343-P

Dia zwycięzców prze
widziano

cenne nagrody

Maria Ejsymont, Sopot. — Obecnie takie czasopisma, jak
„Przekrój" i „Dookoła Świata",
można nabyć w wolnej sprzeda
ży kioskowej. Prenumerata kio
skowa została zniesiona, gdyż z
wielu względów nie mogła za
spokoić popytu i stwarzała pew
ną uprzywilejowaną grupę na
bywców.

1——■——<

KUPNO

błyskawicznymi
konkursami

ZAMIENIĘ trzy duże poko
je z kuchnią,
łazienką
(I piętro) w Oliwie, ul. As
nyka 9/2 ną trzy pokoje z
wygodami w Gdańsku lub
Wrzeszczu^
3O05-Ö

III ETAP
** •
I 955
B R IV O
Ubor

175 km

ZAMIENIĘ pokój z kuch
nia z wygodami w Często
chowie na dwa pokoje z
kuchnią w Gdańsku lub
Gdańsku - Wrzeszczu. Wia
domość: Częstochowa —
Warszawska 43 — 16 Pielar
ski.
1087-K
ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
chnią, ogródkiem, działką,
możność trzymania inwen
tarza blisko kolei elektrycz
nej i tramwaju na 2 małe
lub 1 duży pokój z kuch
nią na trasie Wrzeszcz Gdynia. Gdańsk, Sempołow
skiej 6/3.
3071-G
MIESZKANIE czteropokojo
we (mała powierzchnia) w
domku pojedynczym z ogro
dem, możliwość trzymania
inwentarza
zamienię
na
trzypokojowe mieszkanie z
wygodami najchętniej w
nowych
blokach
osiedli
Wrzeszcza. — Gdańsk Wrzeszcz, Dubois 60.
POKÖJ
w
Starogardzie
Gdańskim. Buczka 29/1 za
mienię na pokój na Wy
brzeżu.
1344-P
ZAMIENIĘ mieszkanie 2 po
koję z kuchnią, łazienką
we Wrocławiu na podobne
lub większe w Gdańsku. A.
Szantyr, Wrocław, ul. Pięk
na 48—5.
3077-G
ZAMIENIĘ 2 mieszkania —
dwupokojowe z kuchnią
(górny
Sopot) na jedno
mieszkanie trzypokojowe —
również górny Sopot. So
pot, Wybickiego 20/3.
ZAMIENIĘ komfortowe je
dnopokojowe mieszkanie z
kuchnią, łazienką, gazem —
słoneczne, samodzielne w
centrum Gdyni na dwupo
kojowe mieszkanie samo
dzielne. Gdynia, Warszaw
ska 61—2.
1361-P
POKÖJ z kuchnia w Ino
wrocławiu zamienię na ta
ki sam w Sopocie, Gdyni.
Sopot, ul. Sikorskiego 2/5.
godz. 18—20.
1357-P

udziałem męskich reprezen- j poznać przede wszystkim otacji Warszawy, Foznar.ia, * kolicę, w której zamieszkują.
Krakowa, Łodzi, Gdańska, Zgłoszenia do konkursu na
Drugi etap VIII Kolarskiego Wyścigu Pokoju kończył się
Bydgoszczy i Wrocławia.
leży dokonać w następujący w Brnie, rodzinnym mieście sławnego czeskiego kompozy
,
_
Poziom rozegranych w sposób: kierownik wycieczki tora Smetany.
Na zdjęciu: kolarze — uczestnicy zeszłorocznego VII Wy
pierwszym dniu spotkań był powinien nabyć w Zarządzie ścigu
Pokoju przejeżdżają przez Brno.
dobry, o czym najlepiej
świadczą wyniki. Bydgoszcz Powiatowym ZMP lub w od
wygrała z Warszawą 93:86 _ działach PTTK, w wydzia_____ Redakcja: Gdańss.,
(54:36), Gdańsk pokonał Fo- jach oświaty, komitetach
Targ Drzewny 3/7.
znań 79:71 (39:33), a Kraków ZSP specjalny dzienniczek
XFI Telefony: Centrala
350-41,
Sekretariat
z Wyścigu Pokoju
zwyciężył Łódź 57:55 (32:33).
335-60, Dz. Miejski
konkursu „Wędrujemy po ro
318-87
Dz, Sport.
dzinnym kraju”. Następnie Po raz pierwszy Wyścig Poko 335-65, Śmiało 1 szczerze 345-17
nocny 335-66. Pismo reprzedstawia dzienniczek do ju jest transmitowany przez sta Red.
daguje zespół Administracja;
. .
.
„ , .
,, cje telewizyjne. W poniedziałek
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7
zatwierdzenia na 3 dni praedi
ację na stadi(mie Spartaka
Dyrektor delegatury 335-59
rozpoczęciem pierwszej wy- w Pradze wywołały wielkie lu- Dział finansowy 320-94, Cen
350-41, Ogłoszenia 335-80
cieczki konkursowej, skąd nety. które chwytały w swa so trala
Pismo wydaje Instytut Prasy
czewkę wszystko to. co się dzla
„CZYTELNIK"
dzienniczek otrzymał.
ło na starcie i mecie I etapu.
Oceny konkursu dokona w Tego wieczoru prażanie oglądali Zamówienia i wpłaty na pre
„Dziennika Bałtyc
każdym województwie woje na maleńkim ekranie zwycięst numeratę
kiego" przyjmują listonosze
wódzki sąd konkursowy, któ wo Belga Boecka, dramatyczny — Cena prenumeraty wynosi
ry będzie brał pod uwagę m. finisz Niemca Schura i słyszeli miesięcznie 5 zł „Dziennik
można nabyć we
in.: cel i treść krajomawezo- wiwatujące tłumy na cześć uczę Bałtycki"
wszystkich punktach sprzeda
wychowawczą wycieczek, or stnikAw VIII Wyścigu Pokoju.
ży dzienników i czasopism
ganizacyjne przygotowanie Już we wtorek wieczorem to
Gdańskie Zakłady Gra
wycieczek, pracę społeczną, samo wyświetlały stacje telewi Druk,
ficzne Gdańsk
opracowanie kronik, prowa zyjne w Warszawie. Jak się oka
B U MO
żuje we wtorek w południe spe
Zam. 1481 — W-6-1656
dzenie dzienniczka itp.
cjalny samolot przewiózł taśmy
Nagrody w postaci sprzętu ze stolicy CSR do Warszawy.

Migawki

PRACA
GOSPOSIA solidna potrzeb
na. Referencje konieczne.
Wrzeszcz, Kochanowskiego
59/3.
3053-G

TECZKĘ skórzaną z apa
ratem fotograficznym pozo
stawiono w kolejce elek
trycznej dnia 1 maja. Zna
lazcę proszę o zwrot za wy
sokim wynagrodzeniem. —
Gdynia, 10 Lutego 30/1. 7

POMOC domowa potrzebna
zaraz. Zgłoszenia: Gdańsk Wrzeszcz, Konrada Leczkowa 28 a — od 17 — 20.
ZGINĄŁ pies wilk jasno POTRZEBNA pomoc domo żółty, ostrzegam przed kup
wa zaraz. Wrzeszcz. Bato nem. Odprowadzić za wy
rego 20, parter.
3039-G nagrodzeniem. Nowy Port,
Wolności 20 a/4.
3047-G
POTRZEBNY uczeń do za
kładu
stolarskiego.
—
Wrzeszcz, Słowackiego 47. IGŁY do podnoszenia oczek
najwyższej jakości gwaran
DO lekarza potrzebna po towane, polecalny. Wszel
moc domowa, najchętniej kie naprawy igieł, maszy
starsza.
Wrzeszcz, Grun
waldzka róg Waryńskiego nek rzetelnie, szybko wy
57, klatka A.
3073-G konujemy. F-ma „Terrax",
Poznań, Kochanowskiego 5.
POMOC domowa potrzeb
na. Zgłoszenia: Gdjmia — X MAJA rano w Gdańsku
kiosk, ul. Staro wiejska na na peronie A skradziono
przeciw apteki.
1354-P teczkę skórzaną z dokumen
tami sklepowymi. Proszę o
zwrot dokumentów. Majew
ZGUBY
ski, Starogard Gdaióski —
Sikorskiego 24/1.
1362-P
GRAJEWSKA Marianna —
Sopot, Sobieskiego 63 zgu
LEKARSKIE
biła legitymację Nr 862427.
BALCEWICZ Irena, Sopot, BADANIE SERCA elektro
Rokossowskiego 17 zgubiła kardiograficznie. Wrzeszcz,
legitymację Nr 430. 3036-G Politechniczna 14 tel. 423-34
(boczna Hibnera).
2579-G
PRZYBYSZ Janinai Gdy
nia, Jana z Kolna 12 zgubi
SPRZEDAŻ
ła przepustkę miesięczną na
teren Stoczni Komuny Pa
ryskiej — Gdynia.
3063-G NUTRIE hodowlane 6 mieś.
2 samiczki 1 samiec —
BIAŁCZYK Stanisław
— sprzedam. Brzoskowska —
Gdańsk - Chełm, Lubuska Mezowo, pow. Kartuzy.
60 zgubił książkę żeglar
ską.
3027-C SIATKĘ
ogrodzeniowa 3
mm, 50/50, 150 cm odstąpi
Mendlikowski, Gdynia —
ROŻNE
Świętojańska 118.
2998-G
DOKTOROWI
Henrykowi
Zielińskiemu z Gdyni, ul.
Świętojańska 13/4 za szyb
ki zabieg i likwidację od
zębnego
zakażenia
przy
groźnym stanie serdeczne
podziękowanie składa Gra
bowska.
1350-P

RADKO „Pionier", skrzypce
normalne i połówki sprze
dam. Gdańsk, Jana z Kol
na 21/2 do godz. 13 3052-G
ROWER dziecięcy „Bałtyk"
sprzedam. Wrzeszcz, Wro
nia 7/5 (przy Orzeszkowej),

t t»
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Drugi etap międzynarodo
turystycznego przyznawane wego wyścigu kolarskiego
będą zarówno dla kierowni „Przez 9 prowincji Belgii”
ków wycieczek indywidual zakończył się zwycięstwem
—
nie, jak i zespołowo dla u- Holendra Brasteninga
czestników w zależności od 4:15:30 godz. Po zwycięzcy w
ich wkładu pracy w realiza minimalnych różnicach czasu
cję celu wycieczek konkur minęło metę 9 kolarzy belgij
sowych. Łącznie w całym :skich. W pierwszej 20-ce
kraju przewidziane są nagro, brak kolarzy drużyny poldy na sumę ok. 150.000 zł. i sklej.
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Staropolanka. — Prezydium G.
R. N. wystąpiło do Prezydium
PRN w Malborku z wnioskiem o
uruchomienie przy GS w Sta
rym Polu punktu sprzedaży mle
ka dla mieszkańców nie posiada
jących krów. Lekarz Ośrodka
Zdrowia wydaje recepty na mle
ko w proszku tylko w wypadku
choroby dziecka.

OCS&OSZEüm ©ReB&tsT

wyścigu belgijskiego

Pilne
wystartowali

...nazywa się Lengnicha, a po
łożona jest we Wrzeszczu mię
dzy ul. Karda Marksa a Kocha
nowskiego. Niegdyś uliczka ta
była wysypana żwirem, gdyż nie
posiada żadnej nawierzchni ani
chodnika, dziś natomiast prze
chodnie brną po kostki w bło
cie, a dzieciaki ,po prostu pły
wają w kałużach. Mieszkańcy
ulic Kochanowskiego, Dzielnej,
Marksa i innych sąsiednich, zmu
szeni parę razy dziennie przecho
dzić uliczką Lengnicha, obiecują
ojcom miasta dozgonną wdzięcz
ność za doprowadzenie uliczki
do jakiegoś możliwego stanu,
ni...

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

wum-mmim-m mir i.i..

14 maja w Gdyni
Związek Młodzieży Polskiej wspólnie z Ministerstwem Oświaty, CUSZ, ZSP i PTTK ogłasza konkurs turystyczno krajoznawczy
pod hasłem „WĘDRUJEMY PO RODZINNYM
15 maja w Griańsku KRAJU". W konkursie
uczestniczyć może każdy organizator
konkursowych wycieczek dla dzieci i młodzieży (nauczyciel,
drużyny harcerskiej, aktywista ZMP) wraz z
18 maja w Elblągu przewodnik
dziećmi i młodzieżą w wieku 10—26 lat, uczestniczącą w wy
cieczkach, zgłoszonych do konkursu.
zorganizowanych
Warunkiem udziału w kon okresie od 1 maja do 30 wrze
z okazji 10-lscia
kursie jest zorganizowanie w śnią br. jednej lub kilku wy
„Dzielnika Bałtyckiego“
cieczek dla dzieci lub mło
dzieży uczącej się (razem naj
wy siąp Są
mniej 16 dni wycieczkowych),
lub dla młodzieży pracującej
najwybitniejsi
(razem najmniej 10 dni wy
cieczkowych).
artyści
Grupy wycieczkowe winny
koszykarze
scen warszawskich
liczyć nie mniej niż 5, nie
więcej niż 30 osób. Trasy i
Gdańska
imprezy te odbywające
program wycieczek winna
$ią pod nazwą
i ustalać młodzież
w Pucharze Miast wybierać
wraz z kierownikiem wyciecz
„Śmiało i szczerze“
W niedzielę we Wrocławiu ^ według swych własnych
rozpoczął się 8-dniowy pu. ,
.
,
.
urozmaicone itądą
char miast w koszykówce z| »interesowali, starając się

JEST TAKA MAŁA
ULICZKA...

FACHOWCY POSZUKIWANI

oto nazwa konkursu
turystyczno-krajoznawczego

Na koncertach

HiiWfck HSfłMrii

6.15 — Mozaika rozr. 6.33 — Ka
lendarz. 6.40 — Aud. dla wycho
wawczyń przedszkoli. 6.45 —- Ze
społy harmonistów. 6.55 — Pro
gram dnia. 7.00 — DZIENNIK.
7.15 — Koncert ork dętej. 7.33 —
Stan pogody. 7.40 — Wiad, 7.45
— „Z piosenką do pracy". 8.00
— Koncert orkiestry. 8.40 — li
twory skrzypcowe. 9.00 — Przer
wa lok. 11.55 — Serwis CZRM
dla rybaków — lok. 11.57 — Sy
gnał czasu. 12.04 — Wiad 12.10
— PRZEGLĄD PRASY. 12.15 —
Melodie ludowe. 1 .45 — Aud.
dla wsi. 13.00 — Program i ko
munikaty lok. 13.05 — Program
dnia. 13.10 — Pow. T. Dreisera
„Tragedia amerykańska". 13.30
— Aud. dla kl. XI. 14.00—Wiad.
14,05 — Informacje. 14.09 —
Kom. o stanie wód. 14.10 — Aud.
dia klas IV, 14.30 — Muzyka
symf. 14.55 — Duet harmoni
stów. 15.25 — Mistrzowie muzy
ki rozr, 16.00 — Aud. dla dzieci.
— lok. 16.20 — Muzyka. 16.40 —
Transmisja z III etapu VIII Ko
larskiego Wyścigu Pokoju. 17.30
— Pieśń pokoju 1 pracy. 17.45 —
Reportaż z Zakładów Swierczew
skiego w Elblągu — lok. 17.53 —
Muzyka rozr. — lok.
18.05 —
Radiowy Dziennik Wybrzeża —
lok. 18.15 — Wiad. 18.20 — Re
portaż z fabryki tranu w Sopo
cie — lok. 18.28 — Aud. świetli
cowa — lok.. 18.50 — „O refor
mie kalendarza“. 19.00 — Kon
cert otwarcia Festiwalu Muzyki
Polskiej. Około godz. 20.00 —
DZIENNIK — potem dalszy ciąg
koncertu. 21.00 — Zagadki mu
zyczne — lok. 21.20 — Problem
dnia — lok. 21.25 — Muzyka.
21.50 — Dziennik rybacki — lok.
22.00 — Op. „Janek" — Wł. Że
leńskiego. 23.50 — OST WIAD.

' . po rodzinnym kraju“

8472

nadal głucho
w czołówce

iwa loteria przynosi nowe szczęście
Szczęśliwe losy w kolekturach

Monopolu Loteryjnego

WRZESZCZ — Grunwaldzka 107 — POT.
— Grunwaldzka 68
GDANSK — Podwale Grodzkie 8 — M.H.D.
‘
naprzeciw dworca
— Sw. Ducha 17
GDYNIA — Świętojańska 68

%

i
%

FOTEL amerykankę jedno MASZYNKĘ do podnosze
osobowa sprzedam. Sopot - nia oczek bardzo tanio (z
Wyścigi, Głowackiego 7/2.
pouczeniem) sprzedam. —
Wrzeszcz, Grażyny 20—10.
RADIO „Stern" klawiszo
wy nowy sprzedam.
— MOTOR
elektryczny 5V»
Gdańsk, Ogarna 84 A/3.
KW 380 wolt w bardzo do
brym stanie sprzedam. —
MASZYNĘ do szycia gabi Gdynia, Czerwonych Kosy
1336-p
netowa „Singer" sprzedam. nierów 121 a/3.
Gdańsk, 3 Maja 19 — 3.
OKAZJA — gabinet — ja
MOTOCYKL 200 Victoria dalnię (kombinowana) w
czterotakt
sprzedam.
— dobrym stanie sprzedam.
Wrzeszcz, Kliniczna 7 a—5, Pelplin, Cukrownia — mie
godz. 15—17.
3033-G szkanie dyrektora.
1288-P
SPRZEDAM kupon ubraniowy granatowy i jasnobrązowy, kilim, radio „Ma
zur“ z adapterem, łóżko z
materacami. Wiadomość —
Gdańsk, 3 Maja 21 c/l od
godz. 16.
3032-G

SYPIALNIĘ w dobrym sta
nie sprzedam. Sopot. Plac
Wolności 11/4.
3000-G

MOTOR elektryczny 7 KM
sprzedam. Gdynia, Chyloń
ska 28.
1356-P
MOTOCYKL SHL sprze
dam. Gdynia, Świętojańska
51 w podwórzu godz. 16.30
do 19.
’
1358-P
MASZYNĘ do szycia w do
brym stanie z powodu wy
jazdu sprzedam. Jasińska,
Gdynia - Orłowo, Przebendowskich 26 — internat mu
zyczny.
1353-P
MASZYNĘ damską „Sin
ger" sprzedam. Gdynia, Słu
pecka 43/1.
1348-P

APARAT fotograficzny w
SYPIALNIĘ nowoczesną ja oprawie drzewnej do ate
sny dąb (former) z orze lier fotograficznego, obiek
chem sprzedam. Gdynia — tyw portretowy „Pokorne
Krasickiego 36/6 tel. 35-04.
go“ sprzedam. Gęsior —
SAMOCHÓD „Opel - Olym od godz. 15—20.
1355-P
Wrzeszcz, Zaścianek 40.
pia" górnozaworowy po ge
neralnym remoncie sprze
dam. Bydgoszcz, Bronikow
skiego 14 a Górski. 1086-K
----------------------- ----------------- |
W dniu 2 maja 1955 r. zmarł
RADIO Blaupunkt 5-zakreś. f P.
sowe i „Agę“ sprzedam lub!
zamienię na akordeon 80-ba
sowy. — Oliwa, Cystersów
Mgr inż.
12/11 od godz. 16.
3069-G •

Henryk Jerasz

MOTOR ropniak 15 KM —1
stan bardzo dobry sprze-;
dam. Krause Erwin, Śmie-1
chowo wyb. 8 — Wejhero-i
wo.
1345-P i
WÖZKI dziecięce — głębo
kie i spacerowe najnowsze
fasony — poleca firma —
„Bajka“, Gdynia, święto
jańska 97.
1335-P

Nabożeństwo żałobne odbędzie się we
czwartek dnia 5 maja 1955 r. o godz. 8.30
w kościele przy ul. Mireckiego we Wrzeszczu.
Odprowadzenie zwłok z tegoż kościoła
o godz. 16 na cmentarz Centralny we Wrze
szczu.
O czym zawiadamia pogrążona w smutku
RODZINA

W dniu 2 maja 1955 r. zmarł po długich i ciężkich cierpieniach
w wieku lat 71

Mgr inż.
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Szef Działu Techniki Sanitarnej Biura Projektów Budownictwa
Komunalnego w Gdańsku.
W zmarłym tracimy zasłużonego Obywatela
Odznaczonego Złotym Krzyżem Zasługi
Współtwórcę Biura Projektów Budownictwa Komunalnego
Wychowawcę młodych kadr inżynierskich
Pioniera techniki sanitarnej na Wybrzeżu.
Cześć Jego Pamięci!
Odprowadzenie zwłok z kościoła przy ul. Mireckiego we Wrzeszczu
nastąpi dnia 5 maja o godz. 16.00 na Cmentarz Centralny
we Wrzeszczu.
Dyrekcja
Rada Zakładowa
Pracownicy Biura Projektów

