Stenia Północna
wykonała
w 110 proc.

swe zadania
kwietniowe
Dzięki realizacji podję
tych zobowiązań 1-majowych
i zaciągnięciu wielu wart
produkcyjnych, załoga Stocz
ni Północnej wykonała kwiet
niowy plan produkcji global
nej z nadwyżką w 110 proc.
Do uzyskania tego sukoe
su w dużej mierze przyczy
nili się pracownicy wydzia
łu mechanicznego, którzy
zadania swe wykonali w 116
proc., drzewnego — w 114
proc., kadłubowego — w 109
proc. i wyposażenia — w 107
proc.
Szczególne słowa uznania
należą się załodze wydziału
wyposażenia, która musiała
pokonać wiele trudności, a
jednak uzyskała 7 proc. po
nadplanowej produkcji.
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ZHP-owcy ze Stoczni Północnej
wzywają młodzież morską
do współzawodnictwa
v czyeie festiwalowym

Na zdjęciu: Fragment uroczystości

otwarcia
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nych zobowiązań.
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ty fotograficzne „Start“ — pro im. „V Festiwalu” dokładają
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dukcji Warszawskich Zakładów starań, by wykonać przed
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ZSRR — 4 minuty 37 se
cą grupę.
tów „Start“ miesięcznie, przy pokładu dziobowego na bu
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dla Australii
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swe eksponaty 25 krajów.
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i Jovers (Anglia). W międzycza 18. Svab (CSR)
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ny finisz wygrywa Wierszynin
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szlaku odwrotu oddziałów sekty ce poglądów. Według donie wych odstępach za nim Czi 31. GRABOWSKI (Pol.) 13:35,18
Konstytucyjnego z wnios nadal
płoną wsie i miasteczka.
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patrzyć nasze spółdzielnie produkcyjne, państwowe
tów, szereg spraw nie zosta tain, Wierszynin i Zabel. O 62. WILCZEWSKI (Pol.) 14:06,37
sprawie Saary za sprzeczny sporadyczne walki.
gospodarstwa rolne i indywidualne gospodarstwa w
Gen. Nguyen Van Vy, miano ło rozstrzygniętych i zajmą trzy i pół minuty za nimi
z konstytucją.
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Francja — 15:43,40
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ta ma szczególne znaczenie, gdyż można jeszcze i trze
tap. W następnej grupie na
TO“. Według oświadczenia 25 miejscu' jest trzeci z Po 10. Szwecja — 15:50,59
ba pomyśleć o zasianiu wielu pożytecznych roślin, na
11. Bułgaria — 15:57,46
delegata USA — gen. W. T. laków — Grabowski.
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chomych oddziałów uderze Został nim Anglik Brittain, 17. Albania — 17:42,55
jest niedoceniana. A przecież roślina ta — jak wy
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wchodzących
w
nym stopniu rozwiązać problem bazy paszowej.
do zamknięcia listy nie doje
chali.
skład SEATO. Oddziały te
Fakt, że operatywny plan skupu mleka w naszym
będą miały za zadanie „zwal
województwie wykonany został w ciągu 2 dekad kwie
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czać agresję komunistycz NOWY JORK (PAP). Prasa do 1.
tnia jedynie w 57,3 proc., musimy przypisać również
CSR — 39:43,13
nosi, że niezwykła operacja — 2. Belgia
ną“.
opieszałości dostawców, którzy tłumacząc się często
39:53,02
rozdzielenie dwóch sióstr syjam 3. NRD ——40:02,57
wyimaginowanymi przyczynami, zalegają z dostawa
skich — powiodła się.
4.
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Obie dziewczynki są zdrowe i 5.
mi. Rzecz jasna, że niemałą winę ponosi tu aparat sku
dniach opuszcza 6. Francja — 40:04,12
Indie znoszą podział wja najbliższych
pu zakładów mleczarskich, który często zapomina o
POLSKA — 40:07,34
szpital.
7. Anglia — 40:22,28
pracy z dostawcami, chociaż należy ona do jego głów
8. Szwecja — 40:27,03
nych obowiązków.
9. Bułgaria — 40:28,26
Trzeba więc zwrócić większą uwagę na pracę apa
10. Dania — 40:32,00
DELHI (PAP). Izba wyższa par
11. Rumunia — 40:49,25
lamentu Indii uchwaliła jedno
ratu skupu z dostawcami, by plany skupu mleka by
myślnie ustawę, znoszącą po PEKIN (PAP). Z Tokio dono 12. Pol. Franc. — 40:54,45
ły wykonywane we wszystkich powiatach, a jedno
szą, że w jednym z tamtejszych 13. Finlandia — 41:14.04
2S kwietnia odbył się na Placu Karola Marksa w dział społeczeństwa na kasty.
cześnie musimy już teraz pomyśleć o możliwościach
Ustawa ta przewiduje kary, szpitali zmarł na skutek ran od 14. Austria -- 43:04,39
Dreźnie (NRD) wielki wiec przeciwko remilitaryzacji więzienie
i grzywny za dyskry niesionych podczas ataku atomo 15. Norwegia — 43:48,52
zwiększenia bazy paszowej i podniesienia mleczności
Niemiec zachodnich.
minację
osób. które należały do wego na Hiroszimę 18-letni stu 16. Egipt — 45:12,22
krów w spółdzielniach produkcyjnych, państwowych
17. Albania — 46:15,46
„niższych“ kast ludności, tzn. dent Makoto Chiba.
gospodarstwach rolnych i indywidualnych gospodar
Fot. — CAF
pozbawione były dotychczas aze Śmierć nastąpiła więc po prze 18. Indie — do zamknięcia nu<
szło 9 latach.
, regu praw obywatelskich.
meru nie obliczono.
stwach chłopskich,
(Boi.)

instytutu . . . . . .
Kultury " ' ' ; PAN

Zelwerowicz
ciężko chory

kM. Jżf±.

Czesi nadal przodują

Wilczewski kontuzjowany

Polskie aparaty
fotograficzne
„Start“

so już w sprzedaży

Pierwsza sesja

Ministrowie . zagranicznych
USA, W. Brytanii i Francji

umówią w Paryżu
sytuacją

W

Wietnamie połudn.

Polskie obrabiarki

Sukces polskich lalek

na

7

' ; wystawie

Zactiodnio-niemiecki

TiyiHinał Konstytucyjny
odrzuci!
wniosek SPD

Na konferencji
SEATO

Naszkomhtärt

Sprawy, o których trzeba pamiętać
K

w Baguio
ujawniły się
poważne różnice
poglądów

Rozdzielenie sióstr syjamskie!]

na kasty

leszcze jedna ofiara

bomby atomowej w Hiroszimie
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DZIENNIK BAŁTYCKI

siew mmmoum Głos prawdy,
Ina wsi m4mu który zyskał sobie

Spółdzielcy z Dąbrówki
zakończyli siewy

mamuma ecex empatt, coedtmnümecbl
KowMVHHCTHMecwa» nap™« CopeTCKoro Coioaa

PflBAn

miłość i szacunek

OpraH UoMTpaabMoro KowiMTera
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milionów uczciwych ludzi n całym Mań

Tylko

jeden gdyński rybak
indywidualny

przekroczył plan
kwietniowy

O niezmiernie słabych wy,
C POŚRÓD spółdzielni pro' sadzeniaki) i innych roślin
nikach połowów w kwietniu
dukcyjnych w powiecie okopowych,
najlepiej świadczy fakt, że
wejherowekim pierwsi zakońj Jeszcze w tym tygodniu
mnóstwo
ludzi,
w bazie gdyńskiej spośród
czyli siewy zbóż jarych «pół zakończą siew zbóż jarych
— taki kolejny nu TA LATEGO właśnie co ro_ j lega się spokojny, pełen siły j leźć można
dzielcy z Dąbrówki.
Fakt spółdzielcy z Kniewa i Ziel 13.423;mer będzie widnieć
ku dzień 5 maja — głos prasy radzieckiej,
a którzy codzienną lekturę pra rybaków indywidualnych tyl
ten zasługuje na szczególne' nowa. Spółdzielcy z Zielno- na egzemplarzach „Prawdy“, dzień narodzin „Prawdy“ — przede wszystkim „Prawdy“ sy zaczynają właśnie od ko jedna załoga przekroczyła
jest w kwietniu swój miesięczny
podkreślenie tym bardziej, wa obsiali dotychczas około które ukażą się z datą 5 ma ludzie radzieccy świętują ja- — przysłuchują się mu dziś „Prawdy“. Albowiem
jnie tylko ludzie radzieccy, to głos szczerej prawdy, plan połowów,
że spółdzielcy ci z powodu 60 proc. areału, przeznaczo- ja 1955 roku. Długą, trudną, ko Dzień Prasy.
nad
kłam- Jest to załoga kutra »Gdy
niskiego położenia ziem póź-jnego pod uprawę zbóż ja- ale jakże chlubną, jak pięk „Nie
mamy silniejszego, | nie tylko społeczeństwa kra- triumfującej
niej niż inni przystąpili do'rych i mieszanek strąezko- ną drogę przebyła gazeta od skuteczniejszego oręża niż1 jaw demokracji . ludowej, stwem sprzedajnej prasy im- 11” z szyprem JANEM KASsiewów oraz, że gospodarują1 wych.
5 maja 1912 r. od numeru nasza prasa“ — mówił N. S.jale również miliony ludzi periiali stycznej; gdyż jest to .KEM, która wykonała 133
wspólnie dopiero pierwszy
(z. m-s)
pierwszego do ponad 13-ty Chruszczów na naradzie re dobrej woli na całym świe- światło zwyciężające mrok;%roc. swego planu. Stojąca
rok.
sięcznego. Prowadziła partię,' daktorów prasy radzieckiej, i cie. Egzemplarze „Prawdy“ gdyż jest to spokojny, lecz i na drugim miejscu załoga
Do szybkiego i spraw
prowadziła radzieckie społe-jOręż ten jest naprawdę po- j oczekiwane są dziś z niecier- potężny głos pokoju górują- > „Gdy 18” z szyprem Michanego przeprowadzenia sie
czeństwo przez największą w j tężny, dociera on rzeczy wiś- j pliwością nie tylko przez lu- cy nad jarmarcznym zgieł-, jCm Sołończykiem wykonała
wów przyczynił się w dużej
dziejach ludzkości rewolucję,i cie do najdalszych zakątków j dzi radzieckich, ale w każ- kiem obozu agresji i wojny.' tylko 87 proc. planu, a zaK. Zarewicz
łoga „Gdy 42” z szyprem
mierze traktorzysta Edmund
przez dwie wojny światowe i kraju. Przecież dziś ukazuje j dym kraju na świecie zna^
Mikołajem Nahajskim — 82
Bojka, który nie schodził z
do budowy nowej ojczyzny | się w Związku Radzieckim j--------------------------------------pola spółdzielni produkcyj
proc. planu.
nowych ludzi, do potęgi, do-! przeszło 7.100 gazet — jedno-j
nej w Dąbrówce do późnych
Rybacy indywidualni z ba
brobytu, kultury, do zwycię- j razowy ich nakład osiąga 47;
godzin wieczornych. Wyko
zy gdyńskiej są najlepszym
stwa socjalizmu.
j milionów egzemplarzy. Poza I
nywał pns przeciętnie około
zespołem rybaków indywi
i tym ukazuje się prawie półsumę 113,5 miliarda marek. dualnych, co daje najlepszy
110 proc. normy dziennej. OOd wielu już lat, codzien- tora tysiąca czasopism sipoWkrótce już rozpocznie się obraz ich wysiłków, niestety,
becnie
przygotowuje pole
nie, na swych łamach pisze'łeczno-politycznych, literacW ciągu kwietnia spół
w Niemczech zachodnich bu nieuwieńczonych
pod okopowe.
zwycię
„Prawda“
o
tym
wszystkim'kich,
satyrycznych,
fachodzielnie „Certa“ i „Bellona“
dowa przeszło 400 wielkich stwem.
#
*
*
co się dzieje najważniejszego i wych. Każde miasto, każdy
'*
na
zachodnim
wybrzeżu
oraz
koszar oraz placów ćwiczeń
Siewy zbóż jarych dobie
w Związku Radzieckim i na!rejon posiada własny organ
_____
(D
i poligonów dla nowego
gają końca także w spółdziel spółdzielnie „Pokój” i „Wy całej kuli ziemskiej. Odrzu- j prasowy. W ZSRR pisma uWehrmachtu.
ntach produkcyjnych w Ryb zwolenie” utrzymywały nie
,, _ ca ciekawostki, sensacje —| kazują się w językach wszyst
pogotowie
BERLIN (PAP). Jak dono- Przedstawicielem Republiki
nie, Gniewinie 1 Kostkowie. przerwanie
.
.
”s e jchwyita sprawy ważkie, naj-ikich, nawet najmniej liczSpółdzielcy z Rybna obsiali dziowe w związku ze spo-jistotniejsze, wobec wszystkie nych narodów, zamieszkują- szą z Bonn, „urząd Blanka” i Sońskiej przy dowództwie
zbożem jarym przeszło 50 ha dziewanym tarłowym PpJ-jgo, O0 zachodzi na świecie cych Kraj Rad. Własne ga- (bońskie ministerstwo woj-|stf zbrojnych bloku północ
(w tym 11 ha owsa syste stępem śledzi wiosennych <^°l^-ajmowała. i zajmuje czynną!zety miają duże zakłady prze ny) potwierdził, że Wehr-| no-atlantyckiego (NATO) w
mem krzyżowym), zaś spół brzegów.
i postawę bojownika o wol- j myślowe, duże kołchozy i sow macht zachodnio-niemiecki I paryżu ma być mianowany
odkryto
będaie liczył przeszło 500 ty generał Speidel. Oficerowie
dzielcy z Gniewina obsiali Niestety, przystęp taki nie nQŚĆ) postęp t pokój. „Praw-i chozy.
nje ogranicza się doi Prasa radziecka stała się sięcy żołnierzy.
dotychczas 80 ha, z czego nastąpił z powodu, jak twier
akredytowani przy dowódz pod Włocławkiem
krzyżowo pszenicą i jęczmie dzą naukowcy z MIR, niskiej; rejestrowania faktów, lecz prasą nowego typu, prasą Jak podaje boński „biule- twie wojsk NATO w Paryżu BYDGOSZCZ (PAP). W miej
niem 25 ha. To, że siew zbóż temperatury wody i stale :uo,gólnia doświadczenia, przejj prawdziwie ludową, złączoną tyn parlamentarno-politycz- j będą występowali wyłącznie scowości Piotrków Kujawski pod
Włocławkiem dwaj chłopcy, tara
Jarych zbliża się już ku koń niepomyślnych wiatrów z kie;rzeczowo wyjaśniajnajściślejszymi więzami znaj ny”, „urząd Blanka” obli-i w ubraniach cywilnych.
cia Wisłoccy, kopiąc w piasku
cowi, spółdzielcy z Gniewina runków N i NW.
!sens wydarzeń — jest nie'szerszymi masami społeczeń- czył, że koszty uzbrojenia j
znaleźli szczątki starych naczyń,
które swym kształtem wzbudzi
zawdzięczają w dużej mie Rybacy spółdzielni „Po-; tylko czułym sejsmografem,1 stwa. W całej swej działal- Niemiec zachodnich w pierw j
ły ich zainteresowanie. Przeka
rze sumiennie pracującym kój” odłowili w ciągu mie- i lecz równocześnie busolą, poz ności prasa radziecka niez- szym intensywnym okresie j
zali oni znalezione rzeczy Muzę
traktorzystom:
Henrykowi siąca łącznie zaledwie ok. 27 jwalającą zrozumieć sens to- miennie kieruje się tym, co remilitaryzacji wyniosą ok.
um Pomorskiemu.
Po dokładnych badaniach prze
porozumienie
Bartkiewiczowi, który obec ton śledzi i to głównie na Zależącej się walki i wskazu- jest najżywotniejszą podsta- 60 miliardów marek. Bońskie
prowadzonych przez pracownika
nie sieje krzyżowo jęczmień lewie Wiślanym na żaki. jjącą ludziom ich miejsce w wą ustroju radzieckiego
koła rządowe przyznają, że
Muzeum
Pomorskiego w Toru
gospodarcze
i pszenicę na dalszych 15 ha __
niu mgr Zielonkę okazało się,
Najwięcej
(ok. 7,5 tony)
x_„.
__ v/ zło-j tej walce. W ciągu już 43 polityką partii i rządu
, remilitaryzacja obniży stopę
w miejscu tym znajduje się
i Alfonsowi Krikowi.
wili rybacy z bazy Nowa lat pełni „Prawda“ doniosłą dzieckiego, zgodną z intere- życia ludności zachodnio-nie- PARYŻ (PAP). Agencja Fran że
ce Presse donosi, że w dniu 3 cmentarzysko z okresu przedNie pozostają też w tyle z Pasłęka. Od strony morza w rolę wyraziciela polityki Ko- sami mas pracujących. W mjeckiej. Trzeba przy tym maja
francuski minister spraw rzymskiego. Już przy wstęp
siewami zbóż jarych spół pierwszej dekadzie kwietnia munistycznej Partii Związku!tym właśnie należy szukać dodać)
owe 60 miliardów zagranicznych Pinay i premier nych pracach wykopaliskowych
dzielnie produkcyjne w By ukazały się śledzie tylko w Radzieckiego, rolę niezastą. | siły radzieckiej prasy w tym marek me ooejmują wszyst rządu Saary J. Hoffmann pod znaleziono m. in. żelazne miecze
francusko - saarskie poro- j obosieczne i jednosieczne oraz
chawie i Toliszczykach, w któ niewielkich ilościach i to pionego wychowawcy mas! właśnie leży zrodło tego ol- kich kosztów remilitaryzjacji. pisali
zumienie gospodarcze.
1 groty od oszczepów.
i7ch Yriekraa oz;«ść ‘“’^przejściowo
nrzeiściowo (rrew
Krvni-!w duchu walki i ideologii re- brzymiego autorytetu, .lakim Rzeczoznawcy mocarstw za
- —
się
prasa w«rnd
wśród chodnich oszacowali ogólne
pomagała intensywnie w pra cyŁIorskiej. PzfowioM yokJ w<>lucylnel. Pełni rolĘ kolek- cieszy
each polowyoh, związanych 1 tony) po czym oddaliły się tywmego propagandysty, pło- milionów radzieckich ludzi, koszty remilitaryzacji vv cią
silna siz siewem, (wysiewanie na ^ nrvwrw^ii waHlrn temnera-i miennego agitatora i do- Prasa
trasa radziecka
rau/iicuK» jest
j«Bi. Sima
mP
i świadczonego, wypróbowane- ,ią wielkich idei marksizmu- gu najbliższych trzech lat na
wozów sztucznych itp). Obec
nie spółdzielcy z Bychowa, lury_
.
. . Igo organizatora mas, podno:jleninizmu, które niesie , w'
W ostatnich dniach kwiet- SZ£}C te fun,jjCje na najwyż- masy. Siła jej tkwi w ści-!
aby nie tracić chwili czasu,
przygotowują się do sadze nia niezbyt liczne ławice śle s?y poziom ideowo-politycz- siej, nierozerwalnej więzi z
„praw’-'masami ludowymi, których
nia ziemniaków (przebierają dzi zbliżyły się w celu od-iny^ w ciągu tych
zaprosił do Egiptu
bycia tarła do brzegów Wj^« etałQ się wzorem głębo-; interesy wyraża i których
rejonie ujścia Wisły, gdzie ;kiej jdeowości, nieustępliwej | interesów broni. Siłą jej jest
gramem Labour Party. W
szereg mężów stanu
oczekiwały już na nie od; pryncypialności, wzorem nie- wielomilionowy aktyw kores
obu tych programach po
THuHanite wtarzana jest idiotyczna
corsem dni zespoły niewo- _______
złomnej wiernióści zasadom pondentów: robotników, kołszeregu
Azji i Afryki
dów dobrzeżnych spółdziel- marksizmu - leninizmu, nie- choźników, inteligentów, bę
teza, że „bomba wodoroLONDYN (PAP). Z Kadruj
czych i indywidualnych. R°-1przejednanej postawy wobec dących pomocnikami prasy
tua jest najlepszym spo
TFieZe
poważnych
dzień
zażegnania ivojIowy dają przeciętnie 1 t°«ę, wszelkich wypaczeń ideolo- w upowszechnianiu najlep donoszą:
ników zachodnich nie po sobem
Premier Egiptu — Nasser
ny...“. Nie powiedziano
śledzi na niewód dziennie. Igicznych, wszelkich objawów szych doświadczeń budiownidziela
optymizmu,
zawar
nam jednak, w jaki spo
Wzdłuż wschodniego wy- oportunizmu. Takim wzorem etwa komunistycznego, w po powrocie do kraju z kontego w oficjalnym kennubrzeża od Górek Wschodnich;stała się „Prawda“ dla całej rozwijaniu krytyki i samo- (ferencji krajów Azji i AfryGdańsku
nikacie w spraivie roz sób fakt posiadania przez
krytyki,
w
usuwaniu
niedo-!
ki
w
Biaodungu
złożył
oaż po Piaski czynne są na-1 prasy radzieckiej, dla całej
mów delegacji francuskie] Wielką Brytanię bomby
w
którym
Od kilku dni na Wybrze dal posterunki pogotowia rewolucyjnej, prawdziwie lu- ciągnięć czy naprawianiu błę-! świadczenie,
w Bonn. Gazety te zwra wodorowej może powstrzy
j stwierdził m. in.: „Egipt
żu bawi grupa dzienikarzy „śledziowego”.
dowej prasy we wszystkich dów.
cają uwagę na ogólniko mać amerykańskich geneTA ZIŚ, podobnie jak
na oznajmił światu, że będzie
zagranicznych: J. G. Fiodo
(j) ! krajach świata.
we
sformułowanie komu rałóuj i admirałów — lu
^ wszystkich poprzednich j prowadził niezależną polityrów („Literatumają Gazieta
nikatów i stwierdzają, że dzi niespełna rozumu, pia
etapach życia i walki ra- kę zagraniczną“,
— ZSRR), Tibor Petkoe
„konkretne sprawy nie zo stujących wysokie stano
dzieckiego
narodu,
prasa
Kra1
Agencja
Reutera
podaje,
(»Magyar Nemzet” — Wę
stały bynajmniej rozwią wiska — którzy codzien
ju Rad niesie masom praw- że Nasser zaprosił do Egiptu
nie grożą zrzuceniem bom
gry), Erich Schmitt („Eulen
zane“.
dziwę słowa partii i rządu, szereg mężów stanu Azji i,
by na
Chiny, Związek
spiegel” — NRD), Frantiszek
„Humanite“ z dnia 3 Radziecki lub jakikolwiek
wyjaśnia uchwały, mobilizu- Afryki. Jeszcze w bież. mie-!
Touszka („Lidova Demokra
je społeczeństwo do ich wy- siącu spodziewana jest wi-l
hm. stwierdza:
zbuntowany kraj kolo
cie” — CSR), Stefan Juresz
konania. Prasa zwraca się żyta gubernatora generalne- j
„Gdy w 19Ą.7 r. na kon nialny...
(„Scantea Fineretului” —
do
ludzi
radzieckich
jako
do
go
Pakistanu
—
Ghulam
Mo-j
C Bflłll
elektryczną do pomp wodferencji w Moskwie BiŚwiat nie obawia się, że
Rumunia).
dault zrzekł się reparacji Związek Radziecki rozpo
W czasie pobytu na Wy iaCt Si U Id l/w Cltvll nych. Pompy stanęły, a nie- prawdziwych gospodarzy kra hammeda, zaś w lipcu — pre;
wobec Saary, można już cznie
wojnę wodorową,
odipiroiwad-zana z kanałów ju, których interesują naj- miera Burmy, U Nu. W paź-]
brzeżu zagraniczni goście
istotniejsze zagadnienia pań- dzierniku do Egiptu mają1
było przewidzieć, że na wiedząc, że niebezpieczeń
zwiedzili m. in. odbudowaną Jak wiadomo, w ostatnim j woda1 zalała najniżej położo- sitwowe. Dlatego szczegółowo przyjechać: premier Chińdejdzie dzień, w którym stwo to grozi ze strony
tygodniu kwietnia tor. nad ne tereny. W pow. Elbląg np.
Starówkę Gdańską.
Republiki
Ludowej
kapitaliści niemieccy za wszechmogącego
władcy
W dniu wczorajszym po Wybrzeżem gdańskim prze- wodia" zalała' klłkadziesięt hek ] informuj e o życiu politycz- sklej
nym,
gospodarczym
i
kultu
Czou
En_lai,
premier
In
żądają rewizji tego złud konserwatystów — Sta
południu dziennikarze za- szedł sztorm o dużej sile. Wi tarów łąk i pól.
dii
—
Nehru
i
prezydent
In
Do akcji ratunkowej przy- ralnym kraju, podchwytuje
nego
kompromisu. Ten nów Zjednoczonych“.
graniczni podejmowani byli chura
wyrządziła
wiele
dzień nadszedł. Podpisany
przez dziennikarzy gdańskich szkód, szczególnie niebez- stąpiła natychmiast służba 1 upowszechnia wszystko to, donezji — Soekarno.
Zarządu c0 się nowego, przodującego
komunikat,
poruszający
lampką winą w Klubie Sto- piecznych dla depresyjnych techniczna Woj.
rodzi z twórczej energii mas,
zagadnienia Saary, stano
warzyszenia
Dziennikarzy terenów Żuław’. M. m. u- Wodno-Melioracyjnego i Za publikuje dyskusje i sama
jeden
FBI
wi przyznanie się do ban
Polskich. Spotkanie upłynę- szkodziła niemal na całym te kładu Sieci Elektrycznych w serdecznie rozmawia z czy
W Szwecji prowadzona
kructwa polityków', opie
ło w bardzo serdecznej at- renie sieć wysokiego napię- Gdańsku. W pierwszej kolej telnikami o tym wszystkim, prr/znat się do składaniu
rających się na pogróż jest obecnie kampania na
mosferze.
aa, doprowadzającą energię ności reperowano sieć elek
rzecz dopuszczenia kobiet
fałszywych zeznań
kach. Adenauer pertrak
tryczną i uruchomiono pom co ludzi interesuje, co ich
do pełnienia funkcji pastował
nie
z
rozmówcą,
py wodne osuszające teren. cieszy lub boli.
NOWY JORK (PAP). Prasa po
torów. Sprawa ta znaj
Dlatego
prasa
radziecka
Już w 24 godziny po wichu
lecz ze wspóhuinowajcą. dzie się wkrótce na forum
daje, że 2 maja tzw. „urząd kon
Zbrodnie czangkaiszekowskie
Teraz nie pozostało nic parlamentu. Reuter dono
rze zaczęła z powrotem pra jest trybuną służącą do wy troli nad działalnością wywroto
(organ policji, którego za
cować jedna z największych miany i rozpowszechniania wą“
innego, jak przystroić się si:
jest prześladowanie po
doświadczeń, daniem
na wyspach Toczeń
pomp żuławskich pow. No przoduj ących
stępowych organizacji USA) roz
w *nowe piórka „europej
„Na łamach prasy to
wy Dwór Gdański. W pierw jest środkiem naukowego, po patrywał „sprawę“ organizacji
skie“. Tym samym stwier
„kongres
walki
o
prawa
obywa
czy
się ożywiona dyskusja
szych dniach maja ruszyła o- litycznego i gospodarczego u- telskie“. W czasie rozprawy je
dzono jeszcze raz, że nie
na
ten
temat. W miejscoświaidamiania
mas
pracują
statnia pompa. Woda z ka
szcze jeden płatny informator
ma zasadniczej różnicy
toości Seglora (prowincja
nałów ustąpiła, podmokłe te cych. jest wychowawcą lu Federalnego Biura Śledczego
między
układami
paryski
(FBI) G. Brown przyznał się, iż
doszło
reny zaczęły się stopniowo dzi radzieckich w duchu rów systematycznie
mi a EWO... Pinay i jego V aestergoetland)
składał fałszywe
nouprawnienia i przyjaźni zeznania.
osuszać.
poplecznicy spod znaku do demonstracji kobiet
podczas nabożeństwa u>
między naradami, w duchu Jak wiadomo, postępowi Ame
EWO, będąc zwolennika kościele, gdy pastor Rolf
Trwają również intensyw ofiarnej miłości ojczyzny i rykanie
Julius i Ethel Rosenber
mi zbrojeń niemieckich,
ne
prace przy usuwaniu nieprzejednania wobec wro gowie zostali fałszywie oskarże
Svennermar powiedział w
dążą do tego, aby pod
szkód wyrządzonych przy mo gów, jest wychowawcą świa ni o „szpiegostwo“ a następnie
czasie kazania: „Strzeż
straceni 19 czerwca 1953 r. Ten
ochroną żandarmerii po- nas, Boże, przed damski
ście pontonowym na Wiśle. domości komunistycznej. Pra bestialski mord wywołał szero
wstala
mala
Europa
wiel
Wichura i „wgarniane“ w sa radziecka jest społecznym ką kampanię protestu na całym
mi pastorami. Nie mam
kich kapitalistów i gene nic przeciwko kobietom,
W:słę fale morskie zerwały j propagatorem, organizatorem świecie.
Brown przyznał się, że otrzy
most i zatopiły 3 pontony. ^ kontrolerem, jest prawdzi- mywał po 250 dolarów miesięcz-jl rałów
ale Bóg nie chce, aby
Komunikacja została przer wym pomocnikiem i nauczy nie za swe usługi, m. in. za cic- j I
służyły mu kobiety, co zre
wana. Na pomoc przy wydo cielem, doradcą czytelnika i starczenie FBI tysiąca nazwisk ł
sztą wypływa z nauk Bi
i adresów osób, które twierdzi
bywaniu pontonów wyszły lo jego przyjacielem.
ły, iż Rosenbergowie są nie
blii“. Obecne na nabożeń
winni.
dołamacze
„Bandera”
i |7 ONSEKWENTNĄ walką
stwie kobiety demonstra
Jako
agent
tajnej
policji
„Ryś“. Prace przy wydoby- ^ o pokój, stałym demas- Brown uczestniczył w wielu de
opuściły kościół.
nawiązując do nastrojóic cyjnie
waniu ponfonow trwają. Z kowaniem, stawianiem pod monstracjach na rzecz obrony
przedwyborczych, iv ko Przeciwko kobietom —
FBI
pozostałych pontonów wy «it'ppriprfy
owinii
^ostmbergow,
dostarczając
wypowiedział
mentarzu redaktora na pastorom
pręgiers oporo pumicznej informacji 0 uczestnikach depompowano już wodę.
Komisja Chińskiego Czerwonego Krzyża zbadała
najprzeróżniejszego pokroju monstracji.
czelnego tego pisma pi się także goeteborski bis
Aby zlikwidować przerwę'i koloru indywiduów, dążą- Dnia 2 maja Brown zeznał, że
zbrodnie band czangkaiszekowskich dokonane na wyssze :
kup Giertz, który ośwladw komunikacji, uruchomiony cych do panowania nad świa "je^czaT iiazwS^iäif m-ób*
parh Taczen, Piszan, Nanczi i Juszom.
„Program wyborczy kon czył, że „gdyby kobietom
Na zdjęciu: Rybacy opowiadają członkom komisji
zostaje dodatkowo prom, któ tern, prasa radziecka zyskała które~nie brały udziału w tego
serwatystów w dziedzinie powierzono służenie Bo
ry przewozić będzie żarów-,sobie miłość i szacunek mi- rodzaju demonstracjach,
o zbrodniach bandytów czangkaiszekowskich.
polityki zagranicznej jest gu — byłoby to wbrew
no samochody i wozy. jakjlionów uczciwych ludzi na ®r2°v™
Zp0nicwaŻ
Fot. — CAF
nieomal identyczny z pro vjoli Bogaf‘.
i pieszych.
całym świecili'Donośnie rOiz-l„FBi płaciło mu za to“.

Słaby przebieg połowów
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stopę życiową
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sztuki

fotoyraficznej
Oddział Woj. Pol. Tow. Foto
graficznego w Gdańsku w swej
dotychczasowej pracy nad krze
wieniem piękna fotografii i foto
grafiki zmuszony był ograniczyć
swą działalność jedynie do gro
na swych członków.
Brak odpowiedniego pomiesz
czenia na zebrania i odczyty w
szerszym gronie uniemożliwiał
realizowanie wytycznych polity
ki kulturalnej Towarzystwa, któ
rego celem jest zjednanie dla
pięknej idei wszystkich miłośni
ków sztuki fotograficznej i wszy
stkich posiadaczy aparatów foto
graficznych.

tit

DZIENNIK BAŁTYCKI

Czy w tym chaosie jest metoda?

Nowe remonty ze starymi błędami
Walne zebranie

rady kynologicznej
na Wybrzeżu

wiek w Wojewódzkim Zarżą
dzie MPRB lub w Wojewódz
kim Zarządzie MZBM czyty
wał prasę codzienna czy set
ki listów, oceniających ja
kość i formy tego, co stano
wi jeden z kłopotów wielu
ludzi — remontów. Wystar
czyło wysłuchać planu re
montów budynków mieszkal
nych, przedłożonego radnym
na ostatniej sesji DRN Pojrtowej w Gdańsku, aby zna
leźć w nim te same stare błę
dy i grzechy instytucji, od
powiedzialnych za tę część
gospodarki komunalnej.

wszystkie piece, zaplanowano tylko 1; przy ul.
Wilków Morskich 17 nie uwzględniono 70-proc. zagrzy
bienia domu?).
Stolarka z Woj. Przeds.
Produkcji Pomocniczej wy
konywana jest nadal z nieprzesuszonego drzewa, często
nawet nie heblowanego. Po
ważnie szwankuje organiza
cja zaopatrzenia w MPRB
nr 2: brak osprzętu piecowe
go i kafli, desek podłogo
wych (na ul. Wilków Mor
skich 17 trzy tygodnie stra
szyły mieszkańców porozbierane stropy).
Te wszystkie mankamenty,
z których wymieniliśmy tyl
ko kilka dla przykładu, a
także trudności personalne z
fachowym nadzórem tech
nicznym przedsiębiorstw wy
konawczych nie są dziecięcy
mi chorobami nowopowstałej
instytucji, lecz mają poza so
bą kilkuletni „staż”. Nie mo
gą więc być nieznane woje
wódzkim zarządom MZBM i
MPRB, wydziałom gospodar

ki komunalnej prezydiów
Woj. RN i MRN, a także Za
rządowi Okręgu Zw. Zaw.
Prac. Bud.
Nie są im nieznane, lecz
zdają się być dla nich zu
pełnie obce, jeśli kilka mie
sięcy po naradzie w KM
PZPR w Gdańsku, która bar
dzo krytycznie oceniła sytu
ację w resorcie remontów i
wskazała drogi poprawy —
błędy znowu_ występują z
niemniejszą siłą.

wknoi

prywatne hasło
Nie wiem, czy to sta
rość, czy równouprawnienie — ale ostatnio mę
żczyźni zaczęli mi wybit
nie przeszkadzać.
Przeszkadzają
mi w
sklepie, kiedy nie mogą za
czekać ani chwili na wód
kę i bez względu na ko
lejkę iądfją natychmia
stowego obsłużenia, nie
cierpliwie wyciągając rę
kę i stukając mnie vj gło
wę otrzymaną od ekspe
dientki wyskokową ćwiart
ką.
Przeszkadzają mi w po
ciągu,
kiedy odsuwają
mnie od drzwi, wpadają
jak burza do przedziału,
zajmują wszystkie miej
sca siedzące, a potem z
miną niewiniątka zagłębia
ją się w „Pod światło“ lub
„Migawki'1. (Raz nawet
pewien młody człowiek tak
się zdenerwował na mój
widok, że przybiegł pędem
z drugiego końca peronu,
żeby tylko zdążyć mnie
odepchnąć i wejść pierzeszy. Zdążył...)
Przeszkadzają
mi w
szatni, kiedy blokują ladę
i z takim zapałem oddają
lub odbierają płaszcze, że
i mysz między nimi się
nie przeciśnie. 1 kiedy po
oddaniu lub odebraniu
płaszczy nie ustępują ze
zdobytej placówki, lecz po
grążają się w towarzy
skiej rozmowie i tworzą

tak zwarty mur, że 4
mysz... (patrz wyżej).
A już najbardziej prze
szkadzają mi
restaura
cji. O, bo żaden keiner,
zasługujący na to męskie
miano, nie zainteresuje
s.ę kobietą, mając pud rę
ką męski stolid! Mężczy
źni działają, na mego jak
wąż boa na zebrę (czy mi
że żyrafę). Pełen promień
nych uśmiechów % wybred
nych dań, prawdziwy kel
ner z krwi i kości nie
straciłby w takiej sytua
cji głowy nawet dla Grety Garbu, A ja nie jestem
nawet Gretą Garbo!
Jestem tylko naiwną,
łatwowierna: kobietą, któ
ra lekkomyślnie uwierzy
ła, że równouprawnienie
oznacza wyłącznie upraw
nienie kobiet w pełni do
życia zawodowego, społecz
nego i politycznego —
podczas kiedy mężczyźni
uważają, że uprawnia ich
to iv stosunku do kobiet
do zarzucenia wszystkich
drobnych grzeczności dnia
cddziennego. Taka właśnie
jest różnica między moją
kobiecą teorią a męską
praktyką!
Toteż wymyśliłam sobie
na mój — na razie — pry
watny użytek hasło, które
większość kobiet na pew
no podejmie z entuzjaz
mem: „Od-uprawnić mę
żczyzn“!
tom.

"W lokalu liceum Handlo
wego w Sopocie (Kościuszki
18) w dniu 8 bm. o godz. 12
odbędzie się walne zebranie
reaktywowanej rady kynolo
W artykule, w którym do
Przypominamy z całym na
Dotychczasowe zebrania Towa
konaliśmy wskazania na la
rzystwa odbywały się w Miej gicznej na Wybrzeżu.
ciskiem wszystkim zaintere
mach „Dziennika Bałtyckie
skiej Bibliotece w Sopocie, w io
sowanym :
go'’ w pierwszej dekadzie
kału mieszczącym około trzydzie
stu osób.
stycznia br. źródeł zła, za
zapewnienia o remontach
prosiliśmy wszystkie zainte
Dzięki uprzejmości Zarządu Od
domów mieszkalnych, dane
działu Gdańskiego Stowarzysze
resowane problemem zarzą
w programie wyborczym
nia Architektów R. P. kolejne
dy do wypowiedzenia się w
Frontu Narodowego, nie są
zebranie Towarzystwa odbędzie
tej sprawie. Minęły jednak
się w Gdańsku w czwartek 5 ma
* słowami bez pokrycia, rzu
ja br. o godz. 18 w lokalu SARP
miesiące (a więc również ter
conymi na wiatr, lecz mu
w Strzelnicy św. Jerzego przy
min, w którym — zgodnie z
Złotej Bramie, na które zapra
szą być w codziennej, twar
uchwałą
Partii
i
Rządu
—sza się wszystkich interesują
Wszyscy miłośnicy psów
dej, nieustępliwej walce re
cych się fotografią, jak i tych,
były one zobowiązane odpo
allzowane przede wszyst
którzy posiadają aparaty i nia powinni wziąć udział w ze wiedzieć na krytykę praso
znają dobrze ich obsługi. W cza
kim przez ludzi i instytu
braniu.
Celem
działalności
wą), lecz żaden z dyrekto
sie ze tyrania Henryk Nowak wy
cje, do tego powołane.
głosi prelekcję pt. „Rozwój i te nowej rady (dawna przez 2 rów tych instytucji nie ode
chnika
aparatów fotograficz
(sa)
zwał
się
na
nasze
zaprosze
nych“. Prelegent omówi i zobra lata nie przejawiała żadnej
nie.
żuje przezroczami nieomal wszy
stkie typy dawnych, współczes aktywności) jest popieranie
Przypuszczaliśmy wobec te
nych i najnowszych aparatów fo hodowli psów rasowych, tre
go — naiwni — że odpowie
tograficznych.
sura, pomoc hodowcom itp. dzią będzie wreszcie należy
W czasie pokazu poszczególBliższe informacje można ta jakość remontów, bo to
itych typów aparatów prelegent
nawiąże dyskusję ze słuchacza uzyskać telefonicznie pod nu jest najważniejsze. Niestety,
mi dla podzielenia się obserwa
nic się nie zmieniło. Lecz
cjami 1 doświadczeniami.
merem 5-15-58 (Sopot).
Woj. Zarząd MZBM, MPRB
W ubiegłym tygodniu za cizie studenckie środowisko
(j-a)
i Wydz. Gosp. Kom. Prezy
gdańskie na eliminacjach cen
dium Woj. RN milczą i tole kończyły się eliminacje woje
tralnych.
wódzkie
studenckich
zespo
rują nadal brakoróbstwo, par
łów
świetlicowych.
Poziom
II m. (o 1 punkt gorsze) przy
tactwo, chaos i bałagan w
znało jury Politechnice Gdań
W
podległych im przedsiębior ich występów jwry konkurso skiej. (Suita tańców polskich).
we oceniło w następującej Kierownictwo artystyczne zespo
stwach.
łu spoczywa w rękach Mieczysła
kolejności:
Nie bądźmy jednak goło
wa Morawskiego. III m. uzys
Chóry
—
I
miejsce
Akade
kała WSE, która mimo pewnych
słowni i posłuchajmy, czego
technicznych zespołu po
dowiedzieli się uczestnicy se mia Medyczna, reprezentują braków
r ^ ^y y .
kazała bardzo dobry taniec ka
sji DRN Portowej w tej ma ca najwyższy poziom nie tyl szubski. Zespołem kieruje ob.
ko
wśród
zespołów
studenc
W celu podniesienia stanu sa
Milkowa.
terii.
nitarnego gospodarstw oraz za OSIĄGNIĘCIA KOBIET
kich ale i wśród wszystkich
bezpieczenia zwierząt domowych POW. PUCKIEGO
Trudne warunki, w jakich innych (amatorskich). Chór Zespoły instrumentalne:
I i II miejsca nie przyznano.
przed masowymi
chorobami, Powiat pucki może się posz w styczniu br. rozpoczynał
AMG zwyciężył w eliminac III m. uzyskała WSE. Podkreślo
przeprowadzone będą w trójmie czycić osiągnięciami kobiet pra
pracę
MZBM
nr
3,
zlecenio
no
duży wkład pracy i facho
ście od 5 do 15 bm. wiosenne po cujących, które dokładają wszel
jach wojewódzkich po raz 5 wą tu
opiekę kierownika artystycz
rządki i dezynfekcja pomiesz kich starań, by jak najlepiej dawca remontów, nie roko z
kolei
głównie
dzię
nego R. Gojżewskiego, studenta
czeń dla zwierząt. Wszyscy ho wykonywać i przekraczać plany wały wielkich nadziei zwłasz
ki niestrudzonej pracy kie PWSM.
dowcy zwierząt zobowiązani są produkcyjne.
oczyścić i odkazić pomieszcze Do wyróżnionych pracownic cza, że teren jest bardzo za rownika artystycznego i dy
Zespoły teatralne:
nia, w których przebywają zwie należy zaliczyć przede wszyst niedbany przez poprzedniego rygenta prof. T. TylewskieI m. — zespół dramatycz
ffeęta i ptactwo domowe. Przede kim ob. Danielę Oleś, Hildegar- administratora MZBM nr 1.
go i wytypowany został na ny Politechniki Gdańskiej za
tem opału na tak wczesne owszystkim należy usunąć nawóz dę Bolda z Puckich Zakła
z pomieszczeń, dokładnie oczy dów Mechanicznych, ob. Reginę Remonty kapitalne i za eliminacje centralne.
grzewanie kotłów, jak rów
widowisko pt. „Nawojka”,
ścić ściany oraz okólniki i pod Ożarzbon z Zakładów Rybnych bezpieczające, wykonywane
wórza. Po uporządkowaniu nale „Szkuner“ oraz sieciarką Annę przez MPRB nr 2, mają swo II m. _Politechnika Gdańska. zakwalifikowane na elimina
nież licznych wydatków eks
której chórem kieruje student cje centralne. Reżyserował je
Urządzenie apteczne z he
ży pamiętać o konieczności wy Budzisz.
ploatacyjnych?
bielenia pomieszczeń, sprzętu i Kbbiety te osiągają stale po ją ustaloną opinię: cechuje PWSM Longin Organista. III m. Lubicz - Lisowski.
banu na Wybrzeżu? — No,
posypania wapnem podwórzy'.
nad 200 proc. normy. Ponadto je brak wiedzy fachowej i i prawie ten sam poziom arty
Uruchamianie
łaźni
od
Wapno do odkażania można na czynnie pracują społecznie jako często rzetelności u rzemieśl styczny osiągnął chór WSP pod II m. zdobyły „Pocieszne wy- no! Toż to dopiero luksuso
I kierownictwem Mariana Obsta. kwintnisie“ Moliera w wykona
być w następujących punktach aktywistki Ligi Kobiet.
godz,
lJj.
do
21
umożliwiłoby
ników,
odpadające
nowe
tyn.
_
,
sprzedaży:
niu
zespołu
dramatycznego we urządzenie! — pomyśli
Warto podkreślić również ofiar ki, powykrzywiane ściany.
Zespoły taneczne:
Gdzie je można\l)€łnieisze
wykorzystanie
WSP. Sztukę reżyserował H. Mo czytelnik,
GDANSK ,ul. Straganiarska 21, ność kobiet kaszubskich docenia
ryciński.
jących
znaczenie
przebudowy
Kto
odpowiedzialny
z
wo-'
*
“
*
maksymalną
ilość
Kamienna Grobla 31, Biskupia
przez
ludzi
pracy
i obniżkę
33, SIEDLCE, ul. Kartuska 213 i wsi polskiej. Wysoce dbają one jewódzkich zarządów obu in_ punktów (na 35 możliwych
Na eliminacje centralne wy znaleźć.
kosztów
ivlasnych
zakładu.
215, LETNICA, ul. Rybitwy 6, 0 należyty rozwój spółdzielni stytucji dopuścił do tego, że “ 34) zdobył zespół WSP pod jedzie również nie posiadają
Otóż należy najpierw szcza
GÖRKI ZACHODNIE, ul. Kut produkcyjnych. Do takich m. in
(tl)
nowska 29, WRZESZCZ, ul. Kon należy ob. Anna Korejko ze w planie rocznym remon- i kierownictwem artystycznym cy wprawdzie na Wybrzeżu gólowo wyjaśnić, że „Heban“
spółdzielni
prod,
w
Mechowej.
rada Wallenroda 1, Szymanow
tów miast 130, znalazło się m®r Zofii Łozińskiej, przede konkurencji, ale wysoko oce — to spółdzielnia stolarska
Przez
umiejętną
pracę
agitacyj
skiego 13, B. Chrobrego' 52, OLI
niony przez jury konkurso
WA, ul. Armii Polskiej 7, NOWY ną zwerbowała ona 5 członkiń tylko 101 budynków, bo za-( wszystkim za wiązankę tankaszubsko.- warmij- we Studencki Zespół Satyry w Gdańsku. Ta spółdzielnia
PORT, ul. Wolności 21, BRZEŹ do spółdzielni. Poza nią aktyw brakło dokumentacji tech- c°w
NO, ul. Emilii Plater 2, OL- nie pracują zawodowo i społecz nicznej dla 29 domów?
| sbich. Reprezentować on bę- czny przy Politechnice Gdań w swoich icarsztatach usłu
SZYNKA,
ul. Dworkowa 16, nie Marta Stromska, Maria Brzo
skiej, kierowany przez Zbig gowych w śródmieściu, za
ska
i
Klara
Ciesielska.
Kto wyjaśni zainteresowa- ~
CHEŁM, ul. Lubuska 164, ORU
niewa Cybulskiego.
NIA, ul. Jedności Robotniczej Kobiety pow. puckiego podjęły nym lokatorom 28 domów w
miast napraiviac połamane
1
zrealizowały
wiele
cennych
zo
20, 80 oraz Gminna Spółdzielnia
Ponadto jury wyróżniło kwar
Brzeźnie,
dlaczego
—
mimo
bowiązań
ponadplanowych
do
Samopomocy Chłopskiej, ul. Je
tet męski PG, chór młodszych meble,
wolała produkować
dności Robotn. 219, SOPOT, ul. staw do punktów skupu (wełny, zawartej w końcu stycznia
lat WSP i grupę agitacyjno-arwyłącznie urządzenia... dla KOSZTOWNE ODWLEKANIE
Pułaskiego 9, GDYNIA, ul. Po jaj, mleka) dla uczczenia 1 Ma br. umowy — MPRB nr 1
tystyczna
Wydziału
Budowy
Ogórska (przy rzeźni). Gminna ja.
krętów PG.
aptek (bo to się bardziej o- Prezydium PRN w Lęborku
nie podjęło w ciągu I kwar
Spółdz. „Samopomoc Chłopska“
zaplanowało jeszcze w roku 1953
tału ani jednego z remon
STUDIA ZAOCZNE
płacalo spółdzielcom).
remont budynku w Łebinie z
WYŻSZEJ SZKOŁY EKONO
przeznaczeniem
go na szkołę. Dö
tów, które miały być ukoń- narada przewodników
Ale wzgląd ten nie przeko dnia dzisiejszego remont jednak
MICZNEJ
czone do 30 czerwca, a bez- i aktywistów pttk
nał Prezydium DRN, które nie został przeprowadzony. Bu
dynek stopniowo niszczeje, a
Wyższa Szkofa Ekonomiczna w duszną i nieprzemyślaną de- zarząd okręgu i oddziału
wpłynęło
na kierownictwo koszty przyszłego remontu wzra
Sopocie prowadzi za pośrednic- cyzją zostały one przesunię- »»Trójmiasto“pttk w Gdańsku
stają...
TTT kwartał hr 7
zawiadamia, ze 6 bm. (piątek) o
ctwem referatów kadr zakładów tP
ie na
na m
Kwariai Dr.r
godz. 16 w lokalu pttk w
spółdzielni, aby „Heban“ za
pracy w województwie gdańskim,
TEATRY
Omawiając pierwszą po
Jeśli Komisja Oświaty uważa
Dlaczego
MPRB
nr
2
przed
Gdańsku
(ul.
Długa
45)
odbęszczecińskim i olsztyńskim, re
spokajał przede wszystkim remont gmachu za zbyteczny
Gdańsk — Wielki — „Grzech* krutację
remonty
narada wszystkich
prze- wyborach styczniową serię
na pierwszy rok stu WCześnie rozpoczęło
*
‘
"
«»nrlłlllrAtir GTD
TY f\ T1
o lrf.
— godz. 20
wodników OTP, kot oraz aktj-Iplenarnych
posiedzeń rad potrzeby klientów, a nie tyl wydatek, to czyż nie lepiej, aby
diów.
8 budynków, przewidzianych wu
turystyki pieszej, kolarskiej, narodowych w
trójmieście
Gdynia — Dramatyczny —- Warunkiem przyjęcia na I rok
w
II
kwartale,
mimo
że
nie
ko „realizował“ swe plany zrzekła się budynku na korzyść
górskiej i wodnej.
„Grube ryby“ — godz. 19
jest posiadanie świadectwa doj
ochotniczej straży pożarnej, któ
wskazaliśmy
na
dobry
zwy
Ze
względu
na
ważność
oma
dokończono
wszystkich
re
Sopot — Kameralny — „Tur- rzałości, przynajmniej jednorocz
wianych
zagadnień obecność czaj zapraszania członków finansowe, 1 teras już ivszyst ra urządziłaby w nim remizę
caret“ — godz. 19
nej praktyki zawodowej, skiero montów z planu I kwarta obowiązkowa.
strażacką, gdyż, jak dotychczas,
prezydiów innych rad na se ko „gra“.
wania z zakładu pracy oraz zło łu? Dlaczego w dalszym cią
żenie egzaminu wstępnego z ma gu tolerowane jest brakorób KURS ORGANIZATORÓW
KINA
sje przez gospodarzy. Cel te
Gdańszczanie mogą zatem drogi sprzęt przeciwpożarowy
wg. informacji Okręgowego Za tematyki i nauki o konstytucji. stwo w Wojewódzkim Biurze TURYSTYKI WODNEJ
go był wyraźny: wzbogace bezkarnie demolować meble, jest przechowywany w piwnicy.
Studia trwają 5 lat. Po dwóch
Józef Kaleta
rządu Kin w Gdańsku
pierwszych latach następuje spe Projektów przy opracowywa Okręgowa Komisja Turystyki nie własnegó doświadczenia, bo „Heban“ naprawi jc na
korespondent
GDANSK — „Leningrad“ — cjalizacja w kierunku: przemy niu dokumentacji technicz Wodnej w Gdańsku organizuje które nigdy nie jest dosko
w okresie 11 — 25 bm. kurs or
„Upadek Berlina“ I s. od ]. 12 słu, handlu lub finansów. Po utychmiast za skromną opła BŁOTA NIE BĘDZIE
nałe,
możność
wymiany
po
nej
(np.
przy
ul.
Starowiej
ganizatorów
turystyki
wodnej.
— godz. 16, 18, 20. „Kameralne“ kończeniu studiów uzyskuje się
Prez. MRN w Gdańsku komu
— „Dumna królewna“ od 1. 7 — tytuł magistra ekonomii.
skiej 71 rozebrano w koszto- Kurs będzie obejmować 20 go glądów, pogłębienie tematy tą.
nikuje, że studnia, o której pi
dzin zajęć teoretycznych oraz ki, wysłuchanie opinii osób
g. 15.30, 17.30, 19.30. WRZESZCZ Kandydaci winni złożyć do dn.
saliśmy
w notatce pt. „Najwyż
zajęcia
praktyczne
w
niedzielę
— „ZMP-owiec“ — „Wiedźmy“ 15 bm. w swoich zakładach pra
bezpośrednio
szy czas, aby studnia została na
i dni wolne od pracy w czerw spoza grona
— od 1. 12 — godz. IG, 18, 20. cy podania adresowane do rek
prawiona“
(Dz. Bałt. Nr 75) w
cu br.
zainteresowanych. Zivlaszcsa
„Bajka“ — „Krewni“ od 1. 16 — tora WRE — Sopot wraz z za
Absolwenci kursu będą mogli że problematyka poszczegól
Zwolennikom łaźni rzym rubryce „Krótko o różnych śpra
godz. 16, 18, 20. OLIWA — „Del
Przy stoisku
łącznikami
wymienionymi
w
in
wach“ — jest j
Żeby zaś
się ubiegać o uzyskanie tytułu
fin“ — „Na barykadach Ham
przodownika turystyki wodnej. nych sesji jest ograniczona i skiej wanna nie zastąpi nig zapobiec tworzeniu się błota w
burga“ od 1. 14 — godz. 16, 18, formatorach, które można otrzy
Kurs będzie się odbywać w lo zamyka się mniej więcej w dy suchego gorącego powie okolicy, nakazano oczyścić i
20. NOWY PORT — „l Maja“ — mać w sekretariacie studium za
z
ksiqżkami
przetkać kraty do kanału ulicz
kału PTTK w Gdańsku, ulica ilości wydziałów, obecnie zaś
„Kawiarnia przy głównej ulicy“ ocznego w czwartki i piątki od
Długa 45. Początek 11 bm. o go
godz. 13 — 20, lub w komórkach
trza, Dlatego też powitali oni nego, którym woda odpływa.
od 1. 14 — godz. 18, 20.
Dużym
powodzeniem
wśród
18. Zgłoszenia przyjmuje zaczyna się już powtarzać.
GDYNIA — „Warszawa“ — kadrowych większych zakładów mieszkańców trójmiasta cie dzinie
NA ODPOWIEDZ
kancelaria zarządu okręgu PT
Niestety, iv miarę nara z uznaniem przeprowadzony ZCZEKAMY
„Opowieść atlantycka“ od 1. 7 — pracy.
MHD
TK
w
Gdańsku.
Egzamin
wstępny
odbędzie
się
godz. 16, 13, 2Ö. „Atlantic“ —
szą się stoiska „Domu Ksią
stania dni i zajęć ten dobry ostatnio remont łaźni rzym
drugiej połowie czerwca. żki“. Oto jedno z nich na
W artykule pt. „Oby Jak naj
„Okrutne morze" od 1. 12 — g.
obyczaj zaginął. A szkoda, skiej w sopockim zakładzie prędzej
10-LECIE SZKOŁY
(Dz. Bałt, Nr 67) kryty
15.30, 17.45, 20. „Goplana“ — Wszelkich informacji udziela se
placu
Zebrań
Ludowych
kowaliśmy
sklepy, których per
Liceum
Ogólnobo
np.
członkowie
gdyńskiej
Dyrekcja
II
„Noc w Wenecji“ od 1. 14 — s kretariat WSE w Sopocie.
kąpielowym.
sonel nie zachowuje elementar
kształcącego 1
Gdyni (dawne MRN mogliby iviele nauczyć
16, 18, 20. GRABÓWEK — „Fa
iv Gdańsku.
Państwowe Gimnazjum i Li
Ale... łaźnia jest czynna 3 nych przepisów higieny. Jak do
la“ — „Ożenek z posagiem“ od
nosi nam PSS, bańki ze śmieta
ceum Żeńskie przy ul. Czołgi się od swych kolegów z Gdań
1 12 — godz. 18, 20. CHYLONIA
stów) i komitet organizacyjny ska podczas sesji pośicięco- razy w tygodniu od godz. 11 ną dostarczone do sklepu Nr 54
— „Promień“ — „Sługa dwóch
zapraszaja dawnych nauczycieli, nej sprawie chuligaństwa. do 18, Z wybiciem godz. 19 były podobno zanieczyszczone
panów“ od 1. 12 — godz. 17, 19.
tylko od zewnątrz, wnętrze zaś
absolwentki, absolwentów, daw
ORŁOWO — „Neptun“ — „Zdo
ne uczennice, ich rodziców oraz Na wysokim poziomie sto- kąpiący się muszą opuścić i zawartość nie budziły zastrze
bycie góry" od 1. 12 — godz, 17,
żeń.
przyjaciół
zakładu
na
uroczy
jący przebieg sopockiej sesji
19. RUMIA — „Aurora" — „Błę
stość 10-lecia szkoły, która od- o remontach nić łby znacz- szatnię.
kitna miecze“ od 1. 12 — godz.
Tłumaczenie to nie bardzo tra
będzie sie 8 hm. w liceum (Gdy- i
19.30, OBŁUŻE — „Związkowiec“
fia nam do przekonania, tym
Nie są to pory dogodne dla bardziej,
nia, ul. Wolności 22 b).
' wie poszerzyć spojrzenie in— „Ciemna rzeka“ od 1. 13 —
że uwagę na nieodpo
Początek o godz. io. w godzi-j nych rad na ten problem np. większości osób, zwłaszcza wiedni stan baniek zwróciła ba
godz. 17.30, 20.
nach wieczornych - zabawa. ,DRN _ Portowej. Pozwoliwiąca w tym sklepie komisja sa
SOPOT — „Polonia“ — „Poru
Zgłoszenia przyimu.ie i mforma-1 , ,
.
,
. . J
spoza Sopotu, kończących za nitarno-porządkowa.
cznik Rakoczego“ od 1. 12 — g,
cjl udziela kancelaria szkoły łóby to również uniknąć pe-,
16, 18, 20. „Bałtyk“ — „Kurs na
PSS donosi jeszcze, że kierow
(tel.
15-11).
wnych błędów, które powta jęcia zatvodowe o godz. 16. nikom
Marto“ od 1. 12 _ godz 15.30,
sklepów polecono dopil
17.30, 19.39.
rzały
się
np.
w
tematyce
A
inni,
np.
personel
sklepo
nować,
aby personel zaopatrzył
OD CZEGO ZALEŻĄ
się
w
aktualne karty zdrowia,
chuligaństwa,
zdroivia
czy
wy?
Ci
tylko
mogą
marzyć
DOBRE
WYNIKI
EGZAMINU?
zarządzono doprowadzenie lo
APTEKI DYŻURNE
Na to pytanie odpowie słucha handlu, omawianych przez o kąpieli.
kali do estetycznego wyglądu t
GDANSK — ul. Długa 54/56.
czom prelegent TWP dr Jan różne rady.
pełne zaopatrzenie w niezbędne
Wrzeszcz — ul. Mierosławskie
Schwarz
w
dniu
6
bm.
o
godz.
18
j
naczynia
i przyrządy.
Może by Prezydium WRN
Z drugiej strony, między
go 27. OLIWA — ul. Leśna 1.
w Woj. Lektorium (Wrzeszcz —
SOPOT
ul. Stalina 791. GDY
zastanowiło się nad naszą, godz. 11 a 15 łaźnia świeci Nie wiemy natomiast nic o re
|
Grtlnr
a'dzka
16
—
sala
Teatru
akcji i środkach przedsięwzię
NIA — Skwer Kościuszki 22.
j Lalek).
propozycją i ewentualnie za
GRABÓWEK — ul Czerwonych
pustkami. Tak np. 28 ub.:n. tych przez MHD, którego sklepy
leciło
Bilety
do
nabycia
w
kasie
Te
jej
stosoivanie
tereno
Kosynierów 137. OBŁUŻE .— 'ul.
przede wszystkim krytykowaliś
odwiedziły ją w tym czasie... my w wymienionym artykule.
atru Lalek w» cenie 1 zł przed wym radom?
Bednarska 11. ORŁOWO — ul.
odczytem oraz w przedsprzedaży
Boh. Stalingradu 66. NOWY
Czekamy więc również na odPQ
2 osoby. Czy nie szkoda za- wiedź
(sa)
I Z'»V-TWP, Grunwaldzka 76/78.
z dyrekcji MHD.
PORT — ul. Oliwska 83/4.

Wysoki poziom wykazały

studenckie zespoły amatorskie
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o zdrowie
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O DOINVCH
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migawki
Urządzenia apteczne
z »Hebanu«
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DZIENNIK BAŁTYCKI

W Belgii

iAŁOiimtetite
łT?
,
,, .
naprawy^ zegarek ręcmy
wńłrfyipini
spółdzielni „Zegarmistrz ’

nadal słabo

j wiłam tą nagłą podwyżką,
, więc wyjaśniono mi, że feodo|SZtUje tyle’ P°nieważ założ°d° no nowe kółeczko, gruntóww nto oczyszczono (^ale 0 to

Wejherowie, ponieważ przy
nakręcaniu zegarek jakoś
warczał. Przy przyjęciu obej
rżano zegarek, oświadczono
mi, że zepsute jest jakieś kó
łeczko i że naprawa koszto
wać będzie 20 zł.

Sprawdź to startując

Ta ostatnia pozycja najbar
dziej mnie zdziwiła, gdyż ze
garek miał dobrą sprężynę
i dobrze chodził przed na
prawą. Odpowiedziano mi
jednak, że podczas dokony
wania reperacji sprężyna
pękła.

w imprezach motorowych w dniu 8 maja

00

na fali 230,1 m
CZWARTEK _ 5. V. 1955 r.
RED
6.15 — Melodie operetkowe i fil
mowe. 6.33 — Kalendarz. 6.40 —
Ludowe melodie taneczne. 6.55 —
Program dnia. 7.00 — DZIEN
NIK. 7.15 — Muzyka baletowa.
7.33 — Stan pogody. 7.40—Wiad. MÓJ DOM ŚWIADCZY
9.00 — Przerwa lok. 11.55 — Ser O MNIE
wis CZRM dla rybaków — lok.
11.57 — Sygnał czasu. 12.04 — Akcja sanitarno - porządkowa
Wiad. 12.10 — PRZEGLĄD PRA w Oliwie jest już w pełnym to
SY. 12.15 — Radź. muzyka ludo ku. W rejonie ulicy Wąsowicza
wa. 12.35 — „Sportowcy wiejscy akcja ta została już przeprowa
na start“. 12.45 — Aud. dla wsi. dzona w 80 proc. Nie wszyscy
13.00 — Program i komunikaty jednak mieszkańcy tej ulicy rolok. 13.05 — Program dnia. 13.10 zumieją wagę zagadnienia. Te— Melodie rożnych narodów, i ren Przy domu nr 5 jest brudny
13.30 — Aud. dla kl. VII. 14.00—| i zaśmiecony. Można tam zobaWiad. 14.05 — Informacje. 14.09 CZY6 Piękny zbiór starych garn— Kom. o stanie wód 14.10 —! ków, szmat, papieru, a przy saAud. dla kl. I—II. 14.30* — Kon-! mym budynku postawiono —
cert solistów. 15.05 — Muzyka. j chlew. Akcja sanitarno - porząd
16.00 — Transmisja II cz. meczu! k°wa obowiązuje
wszystkich
piłkarskiego Polonia (Bytom) _ j mieszkańców bez wyjątku! —
Banik (Kladno) i zakończenie iv|woła ob. J* Banaslak, przewodetapu Wyścigu Pokoju. 17.30 _ i niczący Kom. Blok. nr 83 w Oli
Muzyka rozr. — lok. 17.45 —' wie. Wszyscy do porządków —
Człowiek zmienia świat — lok. |Pocł hasłem „mój dom świad18.20 — piosenki radzieckie. 18.40 i CZY o mnie“!
— „Tajemnica krwi“ — pog.
19.00 — Muzyka i akt. 19.25 —
Wiersze J. A. Rimband. 19.40 —
Zradiofonizowane opow. Haralda
Hausera pt. „Takie były Niem
cy“. , 20.15 — Muzyka. 20.30 —
„Noc tysiączna druga“ — kome
dia C. Norwida. 21.30 — DZIEN
NIK. 21.50 — Dziennik rybacki.
22.00 — Muzyka tan. 22.20 — Znaleziony w dn. 3 bm. w ko
„Niedźwiedź“ — opow. K. Bran ściele św. Katarzyny w Gdańsku
dysa. 22.40 — z naszych sal kon portfel z dokumentami na naz
certowych. 23.00 — Muzyka tan. wisko Mieczysław Grobelak —
23.50 — OST. WIAD.
do odebrania w redakcji.
MBH8BBB8HHHBBB88BHBHBBMMB w

FACHOWCY POSZUKIWANI
2 wykwalifikowanych mistrzów - cukierników
zatrudnią Słupskie Zakłady Gastronomiczne —
Słupsk, Obrońcąjv Stalingradu 3, teł. 31-43. Wa
runki pracy do omówienia na miejscu. 1077-K
Inżynierów łączności — posiadających praktykę
przemysłową na stanowiska konstruktorów, ra
diomechaników wysoko wykwalifikowanych z
długoletnią praktyką, inżynierów mechaników,
technologów, inżyniera względnie technika me
chanika konstruktora narzędzi zatrudni Morska
Obsługa Radiowa Statków, Gdynia, Zygmunta
Augusta.
______
1104-K
1 kierowcę mechanika do samochodu ciężarowe
go zatrudnią natychmiast Rumiańskie Zakłady
Garbarskie w Rumii - Zagórzu.
1105-K
Pracownika z długoletnią praktyką w branży sa
mochodowej z wykształceniem inżyniera lub
technika na stanowisko głównego mechanika
(zast. dyrektora d/s technicznych) przyjmie od
zaraz Przedsiębiorstwo Transportowe Handlu
Wewnętrznego nr 1 w Gdańsku - Wrzeszczu, ul.
Wyspiańskiego 18/19. Zgłoszenia przyjmuje dy
rektor przedsiębiorstwa.
1110-K

orobne

ZABUDOWANIA, place bu
dowlane w Zukowie sprze
dam. Oferty Biuro Ogło
szeń „Prasa“, Gdańsk, pod
„3088“.
3088-G

ZAMIENIĘ 2 duże pokoje
z kuchnią, garażem (moż
ność trzymania inwenta
rza), ogródkiem na podob
ne lub większe z wejściem
z przedpokoju. Orunia —
Jedności Robotniczej 199-1.

GDYNIA: domek Jednoro
dzinny wolny z ogrodem
(150.000). JANOWO ziemi 0grodniczej 2 morgi (20.000)
sprzeda Biuro Gdynia, Sie
roszewskiego 6 tel. 10-52.

POKÖJ z kuchnią komfor
towy słoneczne zamienię
na 1 lub dwa małe pokoje
z kuchnią we Wrzeszczu. —
Wrzeszcz, Rokossowskiego
37/3.
3107-G

LOKALE

LEKARZ poszukuje pokoju
przy
rodzinie na okres
ZAMIENIĘ dwa duże po trzech miesięcy. Oferty Biu
ro
Ogłoszeń
„Prasa", —
koje z kuchnią, spiżarką,
gazem na dwa małe lub 1,5 Gdańsk, pod „3101“. 3101-G
pokoju.
Wiadomość:
—
Gdańsk, Łąkowa 4 — 16. ZAMIENIĘ komfortowe —
dwupokojowe mieszkanie w
NAUCZYCIELKA samotna Gdyni na mieszkanie jed
poszukuje pokoju. Warun nopokojowe w Gdyni lub
ki do omówienia. Oferty: Sopocie. Oferty Biuro OBiuro Ogłoszeń „Prasa“ 7— głoszeń „Prasa“, Gdańsk —
3093-G
Gdańsk, pod „3078“. 3078-G „Pilna zamiana".
SŁONECZNE 2 pokoje Z
kuchnią, gazem w Inowro
cławiu zamienię na miesz
kanie w trójmieście. Zgło
szenia poste restante Gdy
nia 1 — Fiałkowska. 3093-G

I

Gazeta Twoja, Czy
telniku, obchodzić bę
Kiedy samolot o napędzie ra-jku, jazdę na motocyklu nawet
bl*
dzie w tym miesiącu kietowym pędzi zszybkością,! „na pełnym gazie“ uważać by mo Motocykliści mezrzeszem Ulik, oo) Kowalski, 44) Więcprzekraczającaszybkość
dźwię- żna za niewinną, dziecinną za- rnogą składać zgłoszenia w kowski, 67) Wiśniewski.
swe dziesięciolecie.
bawę. a jednak tak me jest. ;cłslale sportowym „Dzienni-) p0 trzech etapach prowaCo roku na wiosnę z rozpoczę
Bałtyckiego”, Targ Drze- a7\
raeijr
Hoebergs —
Dzień w dzień przez
Gronowscy
tuj em y6 Zs z cz e gó ln°e ^w! e 1 e ° wypad i wny 3-7, telef. 335-65.
j 12.48.43. WIĘCKOWSKI znaj
dziesięć ubiegłych lat
ków kalectwa, a nawet śmierci) Szczegóły, dotyczące posz- duje się na 37 miejscu z czaCzy istnieje jakaś ustawa z myślą o Tobie skła
i Korynt
Wśród motocyklistów. Wypadki■ czególnych imprez, podamy sem 13 12.32 BUGALSKI jest
te wynikają albo z brawurowej)
naihlizszvrh numprach
ttt irrr
’
imwar cwt
zmuszająca klienta do pła daliśmy jej strony.
jazdy żądnych szybkości nawet i w naj bliższy Cii numerach.
j 38, ULIK_— 42, KOWALSKI
w reprezentacji doskonałych motocyklistów, al
cenia za szkody, wyrządzone Nasz więc jubileusz
(Stel) 155, a WISNIEWSKI — 68.
bo z nieumiejętności prowadze
przez fachowca podczas na jest i Twoim, jest unia „maszyny“ przez początku
Polski
jących.
prawy? Listem z dnia 7 roczystym etapem na
sekcji piłki noż Jak temu zapobiec? Trzeba
kwietnia zwróciłam się z wspólnej zwycięskiej nejPrezydium
na swym ostatnim po- szkolić początkujących, a dla
prośbą o wyjaśnienie tej drodze.
siedzeniu ustaliło skład kad wszystkich posiadaczy motocy

Spodziewamy się, że spól
dzielnia „Zegarmistrz“ dziś
jeszcze przystąpi do zalatwżenią tej reklamacji.

NIERUCHOMOŚCI

umiesz prowadzić

nie prosiłam!) i dano nową
sprężynkę.

Po miesiącu zegarek był
już naprawiony, lecz zażąda sprawy do centrali spółdziel
no ode mnie opłaty w wyso ni „Zegarmistrz” w Sopocie,
kości 95 zł. Bardzo się zdzi- lecz do dziś nie mam odpo
wiedzi.
Gertruda Czerwionka
Wejherowo

mL@szs.mm

MMMMM Czy

Trzeci etap wyścigu ko!ar*
skiego przez 9 prowincji
; Belgii, prowadzący z Heuj sten do Puurs długości 183
jkm wygrał De Cabooter (Bel
I zrzeszonych winny być wy-jgia) — 5.10.00.
pełnione według ustalonych) z Polaków najlepiej powzorów i przesłane do sekre1 jechał BUGALSKI zajmując
tariatu KS „Stal” Stoczni 21 miejsce — 5.13.51. PozoPółnocnej, ul. Marynarki Pol stali nasi zawodnicy zajęli

DOMEK 4 pokoje z kuch
nią. ogrodem, możność trzy
mania inwentarza, zamie
nię na 3—4 pokoje z wy
godami w trójmieście. Ofer
ty Biuro Ogłoszeń „Prasa",
Gdańsk,
pod „OLA“.
MIESZKANIE komfortowe
w Elblągu, Wspólna 4 m. 3
Sikorski, 3 pokoje z kuch DZIENNIKARZ,
samotny
nią, przedpokojem, łazien poszukuje pokoju w trój
ka (56 m kw.) zamienię na mieście z umeblowaniem
samodzielne 2 pokoje z ku lub bez. tVarunki do omó
chnią na Wybrzeżu, lub w wienia. Zgłoszenia w sekre
Grudziądzu, Bydgoszczy, To tariacie „Dziennika Bałtyc
3119-G
runiu.
3104-G kieso“.

scen
warszawskich,
odbywać się zaś będą
pod popularną nazwą

ry na majAi czerwiec, zali
czając do niej 36 piłkarzy.
Skład kadry: bramka: Stefaaiszyn, Szymkowiak, Wyrobek, GRONOWSKI II i
Paczkowski;
obrona: Cichoń, Mashelli,
^rrlrvr'U’
Nowacki, KORYNT, Woź
niak i Orłowski;
pomoc: Zientara, Wiśniew
ski, Narloch, Suszczyk, Grzywoes, Pieda i Bieniek;
napad: Hachorek, Baszkie
wicz, Sąsiadek, Trampisz,
Brychczy, Kempny, E. Pohl,
Cechelik, Cieślik, Jezierski,
Majewski, GRONOWSKI I,
Norkowski II, Alszer i Dy
bała.

„Śmiało i szczerze“

Studenci PG

a urozmaicą je dodat
kowe

na Spartakiadzie
politechnik

Jubi! euszowe
imprezy
to miejsce naszego
bezpośredniego spot
kania, wspólnej, we
sołej zabawy. Wystą
pią w nich

najwybitniejsi
artyści

błyskawiczne
konkursy
Dla

zwycięzców

Miejski Handel
Detaliczny
przeinaczył już

25 cennych
nagród

W dziesiątą rocznicę wy
zwolenia Wrocławia Politech
nika Wrocławska wystąpiła z
inicjatywą
zorganizowania
spartakiady wszystkich wyż
szych uczelni politechnicz
nych w Polsce.
W ramach Spartakiady od
będą się zawody lekkoatle
tyczna, rozgrywki siatkówki,
koszykówki i piłki ręcznej.
Do Wrocławia wyjechało 65
studentów Politechniki Gdań
skiej, którzy we wszystkich
konkurencjach spartakiady
reprezentować będą swoją
uczelnię.

/10

kli należy organizować atrakcyj
ne zawody motocyklowe, w któ
rycli wyżyją się nawet najbar
dziej żadni przygód i szybkości.

Kierowani tą myślą działa
cze sportowi Stoczni Północ
nej
wspólnie z redakcją
„Dziennika Bałtyckiego” orsanizują w dniu 8 maja pod
hasłem: „Motocykliści ku
czci X-lecia wyzwolenia Wy
brzeża”, RAID UNIWERSAŁ
NY I MOTOCROSS dla za
wodników II i III klasy oraz
GYMKHANĘ MOTOCYKLO
WĄ, czyli motocyklowy tor
przeszkód dla wszystkich po
siadaczy motocykli.
Zgłoszenia
zawodników

Isäsü

Zyjycięzca I etapu dookoła Pragi M. Boeck
na stadionie w Pradze,

......Redakcja:
GdafUii,
Targ Drzewny 3/7,
Telefony: Centrala
350-41,
Secretarial
I&IKJ 335-80,
Dz. Miejski
318-97
Dz. Sport,
335-65, Śmiało 1 szczerze 345-17
Red, nocny 335-66. Pismo re
daguje zespół Administracja.
Gdańsk, Targ Drzewny 3,7
Dyrektor delegatury 335-59
Dział finansowy 320-94, Cen
trala 350-41, Ogłoszenia 335-80
Pismo wydaje Instytut Prasy
„CZYTELNIK“.
Namówienia t wpłaty na pre
numeratę „Dziennika Bałtyc
kiego“ przyjmują listonosze,
— Cena prenumeraty wynosi
miesięcznie 5 zł
„Dziennik
Bałtycki“ można nabyć we
wszystkich punktach sprzeda
ży dzienników t czasopism

CZ.Y
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ó
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Druk Gdańskie Z wkłady Gra
ficzne Gdańsk

215 KM

Zam. 1501 — W-6-3179

BMMBBHBBMHMBHBaBBBBMawaBła

DWÓCH młodych mężczyzn
dobrze sytuowanych poszu
kuje pokoju w trójmieście.
Wiadomość: Gdańsk, Bema
14—2.
31X3-G

WIR0WKĘ — pralniczą,
części do samochodu KDF
Volkswagen — kupię. So
pot, tel. 511-06 do godz. 9
rano.
. 1384-P

MŁODY na stanowisku po
szukuje pilnie niekrępująceeo pokoju umeblowanego
lub nie w Gdańsku lub
Wrzeszczu. Warunki do omówienia. Oferty Biuro Ogłoszeń „Prasa", Gdańsk,
pod „3114“.
3114-G

UWAGA kupuję cytryny,
pomarańcze itd. Sopot, Ha
la Targowa, Boks 38.

PRACA

POMOC domowa do trojga
dzieci potrzebna zaraz. —
Sopot, ulica
ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku Zgłoszenia:
chnią, ogrodem owocowo - 2-3 Marca 70, I piętro godz.
15—19.
1366-G
warzywnym, możność trzy
mania inwentarza na po
dobne lub 3 pokoje w Gdań GOSPODYNI z referencja
sku lub Wrzeszczu. Gdańsk mi dochodząca potrzebna
-Siedlce, Starodworska 5 b. zaraz. Gdańsk, Długa, tel.
320-67 godz. 8 — 13.
POKÓJ z kuchnią samo
dzielne w Gdyni, działki le POTRZEBNA pomoc domo
śne zamienię na pokój w wa. Wrzeszcz, Chopina 41/3.
3106-G
śródmieściu. Oferty poste godz. 16—19.
restante Gdynia, Sikorska.
LEKARZ poszukuje od za
ZAMIENIĘ
dwupokojowe raz stałej lub dochodzącej
mieszkanie komfortowe w pomocy domowej z referen
Krakowie - Nowa Huta na cjami. Oliwa, Sambora 12/1.
podobne lub większe w
Gdyni. Wiadomość: Gdynia POMOC domowa potrzeb
na. — Sopot, Mickiewicza
poste restante Szulecki.
31 — 1.
1370-P
ZAMIENIĘ
jednoizbowe
ZGUBY
mieszkanie w Łodzi na po
dobne w trójmieście. Gdy
nia, Nowogrodzka 21 — 4. KACZMAREK Tadeusz —
Gdynia, Dickmana 4 zgubił
SAMODZIELNE mieszkanie leg. studencką AMG.
dwa duże pokoje z kuch
nią komfortowe, centralne KONOPCE Marianowi —
ogrzewanie w centrum To Gdańsk, Zakopiańska DS 9
runia zamienię na równo skradziono przepustkę Sto
3102-G
rzędne w Gdyni względnie czni Gdańskiej.
Wybrzeżu. Pawlikowska —
Toruń, Stalingradzka 20 II.

K U P N O
NORKI do hodowli kupię
Oferty 5173 „Prasa“ Kra1085-K
ków, Rynek 46.
KUPIĘ hydrofor ocynko
wany do 500 l. komplet z
silnikiem elektrycznym —
220—330 wolt., ręczna pom
pę do wody, boiler ocynko
wany 200 1. Sopot, Rokos
sowskiego 14. Bem — tel.
517-63.
3111-G

ABRANIKOWI Ignacemu,
Gdynia - Redłowo, Łużyc
ka 1 skradziono przepustkę
portową Nr 018928 wydaną
przez Straż Portowa w Gdv
nł.
1380-P

N ADKA
KORESPONDENCYJNE lek
cje księgowości, stenogra
fii, języnow. Łódź 1, skryt
ka 57.
1125-PG
TAŃCÓW towarzyskich roz
poczynam komplet podsta
wowy 9 maja. Zapisy —
Wrzeszcz, Pileckiego 4, doj
ście Hibnera (Morska).

ROŻNE
ZABRANO omyłkowo —
płaszcz gabardinowy męs
ki (nie swój). Odbiorcę z
ul. Curie - Skłodowskiej w
Sopocie proszę uprzejmie
o zwrot. Pralnia Chemicz
na Ostrowska Waleria, So
pot, Puławska 26.
1363-P
2 MAJA 55 r. na trasie po
ciągu elektrycznego Gdańsk
— Wrzeszcz zgubiono zega
rek męski ręczny firmy
„Lance“. Uczciwego znalaz
cę prosi o zwrot Janiszew
ski
Ryszard,
Gdańsk Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka
131 a/7.
3084-G
NOWOOTWARTY punkt usługowy przyjmuje do na
prawy motocj'kle, rowery,
wózki dziecięce. Wrzeszcz,
Grunwaldzka 119.
3095-G

Spółdzielnia Inwalidów
„WYBRZEŻE”
w Gdyni
zawiadamia,
że uruchomiła NOWY PUNKT USŁUGOWY
dla świata pracy w zakresie napraw arty
stycznych: PORCELANY, KRYSZTAŁÓW,
SZKŁA itp. w GDYNI, przy ul. Świętojań
skiej Nr 74
1106-K

Przedsiębiorstwo
Komisowe
w Gdańsku
podaje do wiadomości, że od dnia 5 maja br. eklep Nr 11/K
przy ul. Grunwaldzkiej róg Partyzantów dawniej komis tech
niczny przyjmować będzie do sprzedaży komisowej meble uży
wane i wózki dziecięce.

UWAGA! Wysiewam truci-; SAMOCHÓD czterotonowy
znę na polu przez cały rok „Mercedes“ ropniak na cho
przy ul. Niemojewskiego 43 dzie sprzedam lub zamie
i Czerwonych Kosynierów nię na osobowy. Telefon —
272 w Chyłonii — rolnik — Gdynia 50-32 dniem, lub
Kunkel.
3037-G 48-25 wieczorem.
3083-t
UCZCIWEGO znalazcę ze
garka zgubionego dnia 2
maja 55 na ul. Długiej lub
Lektykarskiej
proszę
o
zwrot za wynagrodzeniem.
Gdańsk, Piwna 14/15 m. 2.
IGŁY do podnoszenia oczek
najwyższej jakości, gwaran
towane polecamy. Wszelkie
naprawy igieł, maszynek
rzetelnie, szybko, wykonu
jemy. F-ma „Terrax“, Po
znań, Kochanowskiego 5.
ODŚWIEŻAMY i farbuje
my wszelkie wyroby, oraz
galanterię skórzaną syste
mem trwałym. Gdynia —
Abrahama 10 — podwórze.

S P R Z*E D A 2
RADIO „Telefunken“ 9-lam
powe, adapter, maszynę do
szycia „Singer“ gabinetową
i wózek sportowy okazyj
nie sprzedam. Orłowo, PI.
Górnośląski 15 m. 8.
MOTOCYKL „Zündapp“ —
KS 600 z wózkiem sprze
dam. Sopot. PI. Wolnoś
ci 10.
1365-P
WÖZEK bliźniaczy, space-1
rowy w bardzo dobrym sta!
nie sprzedam. Wrzeszcz —
Traugutta 86/10.
3086-G1

WÓZEK czeski głęboki -stan dobry sprzedam. —
Wrzeszcz. Klonowicza 12/4.
MOTOCYKL SHL stan bar
dzo dobry sprzedam. Nowy
Port, Bliska 7/4.
3079-G
CEGŁĘ rozbiórkową sprze
dam. Gdańsk, Łagiewniki
45, właściciel na miejscu —
3096-G
godz. 8—17.
PIANINO krzyżowe tanio
sprzedam. Wrzeszcz, Chwaszczyńska 9 m. 4, godzina
16.30 — 19.30.
3094-G
MAGIEL elektryczny (pra
suje, suszy) sprzedam. —
Wrzeszcz, Nowotki 15/1. —
(Przystanek zajezdni).

BIURKO orzech kaukaski
nowoczesne stan bardzo do
bry sprzedam. Gdynia —
Kilińskiego 12 m. 8. 3035-G
RADIO „Syrenę“ sprzedam.
Oglądać: Wrzeszcz, Mickie
wicza 43/5 od godz. 19.
WÖZEK głęboki koszykowy
w dobrym stanie sprzedam.
Gdańsk, Osiek 10/6. 3100-G
MASZYNĘ krawiecką sprze
dam. Sopot, Rokossowskie
go 14, Bem.
3112-G
WÖZEK
głęboki
czeski
(autko koszykowe) sprze
dam. Kowalska Bolesława,
Gdynia, Wronia 14/1.
PIANINO krzyżowe w do
brym stanie sprzedam. —
Gdynia, Starowiejska 54/3.
SAMOCHÖD DKW F-7 —
sprzedam. Wrzeszcz, Poli
techniczna 5—1.
3138-G

SBBSMS'ÖTSS&S
"W dniu 2 maja 1955 zmarł

mgr inż. Henryk Jan$&
odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi
Człone.; Stowarzyszenia Naukowo - Tech
nicznego Inżynierów i Techników Sanitar
nych, Ogrzewnictwa, Gazownictwa i Tere
nów Zielonych Oddział Gdańsk.
W zmarłym tracimy wieloletniego dzia
łacza i organizatora.
Cześć Jego pamięci!

MASZYNĘ do szycia pierw
szorzędna gabinetową bę
benkową sprzedam. Oliwa.!
Armii Polskiej 15 — 1,1 pię
tro od godz. 15.30—21.
msmsmsssaemms

Zarząd Oddziału Gdańskiego
SN iTSOG

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

Mgr inż.

nstirys* jen:

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

