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Konferencja państw europejskie!]

Przewodniczący Rady Ministrów ZSRR Nikołaj
Bulganin, prezes Rady Ministrów PRL Józef Cyran
kiewicz i przewodniczący Rady Ministrów Rumuńskiej
Republiki Ludowej Gheorghe Gheorgiu-Dej w rozmowie
podczas przerwy iv obradach.
CAF — fot. Baranowski

w sprawie zapewnienia pokoju

i bezpieczeństwa w Europie
kontynuuje obrady w Warszawie

Komunikat o obradach w dn. 12 maja'
Dnia 12 maja odbyło się trzecie posiedzenie warszaw
skiej konferencji państw europejskich w sprawie zapew
nienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie.
Przewodniczył szef delegacji węgierskiej, przewodniczą
cy Rady Ministrów Węgierskiej Republiki Ludowej,
Andreas Ilegedues.
Na posiedzeniu złożyli oświadczenia: szef delegacji al
bańskiej, przewodniczący Rady Ministrów Ludowej Re
publiki Albanii Mehmet S: ehu, szef delegacji rumuńskiej,
przewodniczący Rady Ministrów Rumuńskiej Republiki
Ludowej Gheorghe Gheorgiu-Dej oraz szef delegacji buł
garskiej, przewodniczący Rady Ministrów Republiki Buł
garii Wyłko Czerwenkow.

Na konferencji złożył oświadczenie obserwator z ramienia Chińskiej Republiki Ludowej, wicepremier Rady Państwowej i minister obrony Chińskiej Republiki Ludowej
Peng Teh-huai.

Przyjęcie u prezesa
Rady Mlpislrów

Józefa
Cyrankiewicza
z okazji

konferencji
warszawskie!
WARSZAWA (PAP). W
dniu 11 bm. prezes Rady Mi
nistrów; Józef Cyrankiewicz
wydał przyjęcie w salach
Urzędu Rady Ministrów z
okazji konferencji warszaw
skiej państw europejskich w
sprawie zapewnienia pokoju
i bezpieczeństwa w Europie.
Na przyjęcie przybyły de
legacje krajów uczestniczą
cych w konferencji.
Ze strony polskiej na przy
jęciu obecni byli członkowie
Biura
Politycznego
KC
PZPR: I sekretarz KC PZPR
Bolesław Bierut, przewodni(Dokończenie na str. 2)
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12 maja odbyło się również niejawne posiedzenie kon- ;
ferencji, na którym wysłuchano oświadczenia generała j
armii A. I. Antenowa w sprawach związanych z utworze- j
niem zjednoczonych sił zbrojnych.
Po przerwie obiadowej odbyły się posiedzenia powoła- j
nych przez konferencję komisji.
Następne posiedzenie odbędzie się 13 maja.

Jedynie droga zbiorowego bezpieczeństwa

jest słuszna i. możliwa do przyjęcia
dla wszystkich narodów europejskich
Oświadczenie

dzie akt wymierzony prze nie — to obecnie wskrzesze
ciwko pokojowi i obliczony nie militaryzmu niemieckie
na przygotowanie nowej woj go, wskrzeszenie nowego
Ogólny widok sali obrad.
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W pierwszym dniu obrad warszawskiej konferencji cami. Państwa uczestniczące chodnich. Rząd Adenauera
państw europejskich w sprawie zapewnienia pokoju i w konferencji moskiewskiej na szerpką skalę przeprowa
bezpieczeństwa w Europie, w dniu 11 bm, złożył oświad oświadczyły, że gotowe są w dził przygotowania. do remili
czenie, jak donosiliśmy, przewodniczący delegacji cze takim wypadku dokonać taryzacji kontynuując przy
chosłowackiej — premier Vilem Siroky. Poniżej podaje wspólnych posunięć niezbęd tym to, co już czynił w cią
my tekst tego oświadczenia.
nych io zapewnienia swego gu ubiegłych lat, gdy two
bezpieczeństwa i leżących w rzył siły zbrojne. Generało
Szanowni Towarzysze !
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od czasu moskiewskiej kon przez przewodniczącego Ra dzie się w historii przykła czych funkcji w nowym
ściu w życie układów pary
dy
Ministrów
Związku
Ra
dów tak brutalnej i bezcere Wehrmachcie.
ferencji w sprawie zapewnie
skich? Rząd ‘ boński usiłuje,
nia pokoju i bezpieczeństwa dzieckiego tow. Bulganina. monialnej presji, ignorują
uciekając
się jednocześnie do
w Europie, konferencji, któ Entuzjastycznie wita ona pro cej ogólnie uznane zasady w Za przygotowaniami tymi
innych oszukańczych mane
międzynarodo kryje się potencjał wojenny
ra spełniła ważną misję w pozycję rządu radzieckiego stosunkach
wrów, wmówić ludności zawalce o pokój i bezpieczeń w sprawie redukcji zbrojeń, wych, jak ta, którą wywarli zachodnio - niemieckiego
chodnio-niemieckiej, że bońzakazu
broni
atomowej
i
uprzedstawiciele
rządu
Sta
stwo narodów Europy. Przed
ska Republika Federalna po
przemysłu
ciężkiego,
który
w
sunięcia
groźby
nowej
woj
nów Zjednoczonych na par
W-pierwszym dniu obrad warszawskiej konferencji wejściu w życie układów pa
stawiciele tych samych kra
oczekiwaniu
zamówień
woj
ny.
Ta
nowa,rzeczywiście
lamenty niektórych krajów
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tewohl. Poniżej podajemy tekst tego oświadczenia:
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sję. W sytuacji, jaka pow ła potężną manifestacją ogro Podczas gdy dotychczas re europejskiej, rolę głównej si Ratyfikacja wojennych ukła
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Niemej'- zachodnie zostały
Bundestag, Bundesrat sta
(Ciąg dalszy na str. 2)
tym samym związane z blo
tyfikacji układów paryskich, naszego narodu, jego zdecy dnich odbywała się potajem
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zgadza się w całej pełni
stagu nad ratyfikacją ukła awantury.
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o przyjaźni, współpracy i po pobiec zjednoczeniu Niemiec. miecki stanął w obliczu klę
jednomyślnego wniosku, że
mocy wzajemnej, oczywista Polityka ta jest wymierzona
ratyfikacja układów parys
stała się konieczność podję przeciwko pokojowemu zjed ski narodowej, co zmusza go
kich, zatwierdzająca wskrze
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PR «u«- HIN>U 3IS033jgaC3F scenie militaryzmu w Niem
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czech zachodnich i włącze
G. Źukoiu w rozmowie z marszałkiem Polski K.
WYNIKI IX ETAPU PO nie remilitaryzowanych Nie Rokossowskim
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. Państwo bońskie — co sta deralnej.
■(Dokończenie na str. 3)
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Węgierska Republika Ludowa

Z konferencji warszawskiej

z radością bierze udział w zawarciu układu
który ma na celu zabezpieczenie pokojowej pracy
70

' Oświadczenie

i zapewnienia pokoju na ca pewnienia całkowitej niepod zenie kresu podziałowi oj
łym świecie.
ległości Austrii zgodnie z in czyzny i o utworzenie zjed
Naród węgierski — wespół teresami narodu austriackie noczonych, demokratycznych,
z innymi miłującymi pokój go i pokoju w Europie. Je pokojówych Niemiec.
narodami — z wielką radoś steśmy przeświadczeni, że
cią powitał i popiera propo zawarcie traktatu państwo Nie wymaga specjalnych
zycje rządu ZSRR w spra wego z Austrią może być wyjaśnień fakt, że agresyw
wie rozwiązania spornych za czynnikiem sprzyjającym dal ność militaryzmu zachodnioW pierwszym dniu obrad warszawskiej konferencji gadnień międzynarodowych s’zemu pomyślnemu rozwojo niemieckiego wzrasta wprost
państw europejskich w sprawie zapewnienia pokoju i w drodze pokojowych roko wi stosunków międay obu na proporcjonalnie do remilitaryzacji, a okoliczność ta
bezpieczeństwa w Europie, w dniu 11 bm. złożył oświad wań, w sprawie uregulowa szymi krajami.
wzmaga niebezpieczeństwo
czenie przewodniczący delegacji węgierskiej premier nia problemu niemieckiego,
Andreas Hegedues. Poniżej podajemy
tekst tego redukcji zbrojeń oraz zaka Rząd WRL będzie jeszcze zagarnięcia Austrii, nowego
oświadczenia:
zu broni atomowej i wodo aktywniej przyczyniał się do Anschlussu.
umocnienia obozu pokoju, na
rowej.
Naród węgierski dobrze pa i
Towarzysze!
jniej sesji w dniach 18 — 22 Jeśli chodzi o bezinteresow czele którego stoi nasz wy mięta,
jak ciężkie następ-j
Delegacja rządowa Węgier jkwie*nia kr. politykę zagra- ną pomoc w zakresie wyko zwoliciel — Związek Radziec stwa miał dla niego zabór
skiej Republiki Ludowej o- niczną rządu i zgodnie z de- rzystania materiałów atomo- ki, będzie jeszcze energicz Austrii przez Niemcy, i dla
trzymałą od rządu węgier- i klaracją konferencji mos- wych i energii atomowej, toj niej walcąył o osłabienie na tego śledzi czujnie plany
skiego zaszczytne zadanie u-lwowskiej, uwzględniając ży w tej dziedzinie Związek Rai pięcia międzynarodowego, o wskrzeszonego militaryzmu
czestniczenia w konferencji wotne interesy narodu wę dziecki dał wspaniały przy-j rozszerzenie współpracy mię niemieckiego, dotyczące Au
Delegacjci polska na sali obrad.
warszawskiej i przyczynienia gierskiego, powzięło uchwa kład, zapewniając szeregowi' dzy narodami, o utrwalenie strii z głębokim oburzeniem
CAF — fot. Zygni. Wdowiński
się ze wszystkich sił do po łę, w myśl której w obecnej krajów, w tym również Wę pokoju.
reagując na knowania zacho
wodzenia konferencji, do o- sytuacji międzynarodowej u- gierskiej Republice Ludo Naród węgierski stwier dnio - niemieckie, zmierza
pracowywania posunięć, któ-jważa za rzecz konieczną za- wej, możność prowadzenia dza z głębokim oburzeniem, jące do nowego Anschlussu.
re stały się konieczne w wy- warcie w porozumieniu z za badań naukowych nad wyko że w przeciwieństwie do dą W toku swych dziejów na
niku sytuacji, jaka wy two- Przyjaźń icnymi krajami prze rzystaniem energii atomowej żeń krajów obozu pokoju, ród węgierski cierpiał w cią
rzyła się w Europie.
j widzianego w deklaracji kon dla celów pokojowych.
mających na celu złagodze gu całych stuleci z winy mi
Naród węgierski z wielkim.-erencji moskiewskiej ukła- W związku ze stosunkami nie napięcia międzynarodo litaryzmu niemieckiego i wie
zadowoleniem powitał dekla 'du 0 przyjaźni, współpracy gospodarczymi, nawiązywa wego, mocarstwa imperiali dobrze, do czego prowadzi
rację konferencji moskiew-]1 Pomocy wzajemnej oraz u- nymi na zasadach wzajem- styczne pod egidą kół rzą remilitaryzacja Niemiec za Do
^
na całym świecie. Zapewskiej w sprawie zapewnienia tworzenie zjednoczonego doRady uiamy Was, że masy pracudzących USA wzmogły w chodnich. Naród węgierski Przewodnicząeego
pokoju i bezpieczeństwa
w wództwa wojskowego w innst
ciągu ostatnich
miesięcy wie, że odbudowa military Państwa Polskiej Rzcc-ypo- jąee Niemieckiej Republiki
Europie i poparł ją f całego leresie utrzymania pokoju i
przygotowania w-ojenne, za zmu niemieckiego zagraża je spolitej Ludowej Aleksandra Demokratycznej będą nieuserca. Naród nasz zdaje so zapewnienia bezpieczeństwa
stawnie
pomnażać
swój
grażając pokojowi i bezpie go wolności i niezawisłości, Zawadzkiego
bie sprawę z tego, że posta narodów miłujących pokój
czeństwu krajów obozu po i dlatego, ze swej strony u-j Prezesa Rady Ministrów wkład w umacnianie pierwkrajów.
nowienia deklaracji zgodne
koju, w tym również naszej czyni wszystko, co jest nie- PRL Józefa Cyrankiewicza szogo w dziejach Niemiec
są z interesami zarówno na
ojczyźnie. Mocarstwa te go zbędne, aby zażegnać niebezj Pierwszego Sekretarza KC państwa robotników i chłoDelegacja
rządowa
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rodu węgierskiego, jak i
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wszystkich narodów europej
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Naród nasz — oświadczył Drodzy Towarzysze!
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Pomimo stanowczego ostrze ną sytuacji międzynarodo
wśród nich również naród kich możliwości, jakie daje , narodowi ponkiemu serdecz- W imieniu klasy robotniżenią ośmiu krajów — ucze wej, zawartą w oświadczeniu
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węgierski, oceniają jako po wolność. W oparciu o silną ne podziękowania za pozdro- ezej i mas pracujących Niestników konferencji mos towarzysza
tuje i z wielką radością wita
ważne
niebezpieczeństwo gospodarkę narodową, o różowienia, jakie przesłaliście mieckiej Republiki Demokra
kiewskiej i wbrew protestom propozycje
rządu radzieckie
dla pokoju wzmożenie się a- wijający się przemysł socja- nam z okazji 10 rocznicy tycznej życzymy naszemu
przytłaczającej większości na
go, mające na celu złagodze
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imperialistów listyczny, a przede wszyst- wyzwolenia narodu niemiec- wielkiemu sąsiadowi —- narodu francuskiego, włoskie nie
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na Dalekim Wschodzie, w kim o przemysł ciężki, roz- kiego od faszyzmu przez rodowi polskiemu dalszych
go, niemieckiego i innych wego,napięcia
obronę pokoju i bez
szczególności przeciwko Chiń wijamy w coraz szybszym okrytą chwalą Armię Ra- jeszcze większych sukcesów
narodów, rządy, które pod pieczeństwa
naszych naro
skiej Republice Ludowej.
pisały układy paryskie, ule dów.
tempie rolnictwo, bronimy dzieoką. Demokratyczne siły w rozwoju socjalistycznej go
JK gając naciskowi i groźbom
Imperialistyczne koła rzą zdecydowanie swej wolności Niemiec widzą w przyjaźni spodarki, w dalszym umac>a* ze strony kierowniczych kół
Od czasu konferencji mos
dzące USA, jak również An i niezależności, budujemy j ścisłej współpracy naszych nianiu sil Waszego ludowo*
USA i Anglii, przeforsowały kiewskiej kraje-obozu poko
glii, usiłują także na Środ społeczeństwo socjalistyczne, j narodów u boku Związku demokratycznego państwa.
ratyfikację tych układów.
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blok militarny, wymierzony zdecydowany nie dopuścić do;n|k w naszej walce przeciwimperialistycznym potlże-1
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n*»iezy zaznacvyc^ _ przeciwko krajom obozu po zniszczenia tego, co stworzył;
Węgierskiej Repuhliki Ludo zmierzające do zmniejszenia}
wej omówiło na swej ostat- napięcia międzynarodowego zmierzające do nawiązania koju.
(Dokończenie na str. 3)
graczom wojennym, o pokój I
Walter Ulbricht
tych stosunków wysiłki na
Stany
Zjednoczone,
które
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czyły swym armiom rolę re naszemu krajowi. Wielu o- dzielą nas żadne sprzeczno
przedstawicieli ści, nie mamy jakichkolwiek
sprawie redukcji zbrojeń i za Ij Węgierska Republika Lu- zerwy i pomocnika agresyw ficjalnych
kazu broni atomowej, zgod ! dowa wyraża wdzięczność nych sił nowego Wehrmach USA — jak to wynika z ich ubocznych myśli lub odmień
oświadczeń i. oficjalnych do nych interesów.
na jest z najżywotniejszymi rządom Związku Radzieckie tu.
interesami wszystkich naro i go, Polski i Czechosłowacji Już obecnie, zanim jeszcze kumentów — całkowicie Szanowni Towarzysze!
dów, w tym również narodu za to, że stale domagały się uzbrojone po zęby dywizje przejmuje hitlerowską kon Zebraliśmy się w7 tym ce
węgierskiego. Zrealizowanie one przyjęcia naszego kraju nowego Wehrmachtu stały cepcję waljd, której celem lu, by omówić sprawę zawar
jest zniszczenie i ponowne cia układu
o przyjaźni,
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Organizacji Narodów się rzeczywistością — wszy ujarzmienie Czechosłowacji, współpracy i pomocy wzaje
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Od lewej: I zastępca przewodniczącego Rady Mini
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łym państwom, zmniejszenie łalność zbiegłych za granicę świstki papieru. Nie jest przy tem, iż naród czechosłowac Rząd Republiki Czechosło
nister spraw zagranicznych Stanisław Skrzeszewski
wydatków i wykorzystanie zdrajców węgierskich, pro padkiem, że ostatnio w pra ki stworzył ustrój ludowo - wackiej w toku wstępnych
podczas przerwy w obradach.
zwalniających się zasobów wadzą politykę dyskrymina sie angielskiej i francuskiej demokratyczny i że Czecho konsultacji wyraził przeko
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czach naszych narodów fak ków sojuszniczych była zaw
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demokratycz skonale zdawał sobie z tego napięcia międzynarodowego, przedmonachijską zbudowa
man Zambrowski, zastępcy nych i organizacji społecz owocnych kontaktów z są nych Niemiec. Naród węgier sprawę już w czasie debat politykę rozwiązywania pro ny był jednak na piasku i
członków Biura Polityczne nych, przedstawiciele świata siednimi krajami. Dlatego ski, rząd Węgierskiej Repu ratyfikacyjnych. W miarę, blemów międzynarodowych dlatego rozsypał się przy
go KC PZPR: członek Rady nauki, kultury oraz przędsta też rozwijamy stosunki do bliki Ludowej od pierwszej jak wzrastały szanse remili w drodze rokowań, uważa, pierwszej poważnej próbie.
brego sąsiedztwa z Jugosła chwili istnienia NRD nawią taryzacji Niemiec zachodnich że w następstwie ratyfikacji Faszyzm zniszczył Małą EnPaństwa Hilary Chełchowski wiciele prasy.
i minister Adam Rapacki, se Obecni byli szefowie i at- wią i Austrią, z którymi zdo zały ścisłe stosunki przyjaź przez agresywnie koła zacho układów paryskich jest rze tentę, a „sojusznicy” zacho
kretarz KC PZPR Jerzy ico-ltaches wojskowi przedstawi laliśmy już uregulować sze ni z pokojowym i demokra dnie — wzmagała się i przy czą nie tylko słuszną, lecz dni jawnie ją zdradzili przy
rawski, wiceprezesi Rady Mi cisistw dyplomatycznych, a- reg nie rozwiązanych przed tycznym państwem ludu nie bierała coraz bardziej jaw wprost konieczną wyciągnąć spisku monachijskim. Rzeczy
tem problemów.
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Gede, kredytowani w Polsce.
mieckiego. Naród węgierski nie prowokacyjny charakter z nowej sytuacji te wnioski, wistą gwarancję bezpieczeń
Piotr Jaroszewicz i Stefan ■ Podczas przyjęcia wznie- Naród węgierski i jego ze wszystkich sił popiera nie wymierzona przeciwko nasze które przewidziała konferen stwa przedwojennej Republi
ki Czechosłowackiej dawał
Jędryehowski, członkowie de siono szereg toastów,
rząd przywiązują duże zna strudzoną walkę prawdzi mu krajowi wroga działal cja moskiewska.
legacji PRL na konferencję | Przyjęcie upłynęło w nie- czenie do konsekwentnych wych patriotów niemieckich ność organów USA. Stany Nasza wspólna odpowiedź jedynie układ sojuszniczy ze
rozbudowują ma charakter zdecydowany j Związkiem Radzieckim, zawarszawską: minister spraw7' zwykle serdecznej, przyjaz* wysiłków ZSRR, zmierzają i miłujących pokój synów Zjednoczone
cych do, przywrócenia i za narodu niemieckiego o poło swe bazy. wojskowe na tery i konkretny;. 2 grudnia 1954
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Stanisław nąj atmosferze.
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Z konferencji warszawskiej

r (Dokończenie ze str. 2)
fakt, że obecnie w 10 lat po
zakończaniu rozpętanej przez
military stów
niemieckich
wojny, w Niemczech zachod
nich w coraz większym
stopniu ujmują władzę te
same siły, którć — gwałcąc
prawo międzynarodowe —
napadły • na państwa' euro
pejskie i ograbiły je, które
już dwukrotnie spowedowały, że naród niemiecki zna
lazł się na skraju katastrofy
narodowej. Narody Europy i
wszyscy miłujący pokój lu
dzie, w tym również Niemcy,
nie mogą i nie powinni za
pomnieć o tym, że militalyzm niemiecki uśmiercił
dziesiątki milionów niewin
nych ludzi w komorach gazo
wych Majdanka i Oświęci
mia.

Liczne i konkretne propo- (związków zawodowych za- Izbę Ludową Niemieckiej Re! Dlatego też Niemiecka Re
zycje Związku Radzieckiego jeżynają wyciągać wnioski z publiki Demokratycznej dnia publika Demokratyczna a
w sprawie przeprowadzenia gorzkiego doświadczenia prze 8 grudnia 1954 roku.
próbuje zawarcie układu o
jaszcze w 1955 roku wodnych j szłości, stali się oni czujni i Możemy stwierdzić, że pod! przyjaźni, współpracy i powyborów w całych Niem-j zaczynają demonstrować swą wpływem deklaracji mos-jmocy wzajemnej, jak rówczech i zjednoczenia naszej)siłę. Domagają się rokowań kiewskiej i propozycji Zwiążjnież utworzenie zjednoczone
ojczyzny są po prostu ukry-jz Niemiecką Republiką De- Iłu Radzieckiego, jak rów-1 go dowództwa. Układ warwane przez rząd Adenauers.! mokratyczną i ze Związkiem nież dzięki wydarzeniom, o j szawski stanowi doniosły
Z chwilą, gdy w Niem-j Radzieckim oraz zjednocze- których tu mówiłem, pow- Herok na drodze do utworzeczećh zachodnich podjętojnia Niemiec w drodze poko- stały warunki sprzyjające!nia ogólnoeuropejskiego sypraktyczne kroki w celujjow^j i demokratycznej.
walce narodowej ludu nie-jstemu bezpieczeństwa zbioutworzenia nowego Wehr- Wielu burżuazyjnych dzia mieckiego. Aby pomyślnie i rowego. Odpowiada on całmachtu, rząd boński — pra łaczy Niemiec zachodnich, rozwinąć tę walkę i zdobyć! kowicie interesom państwognąc uzyskać zgodę niektó
zwycięstwo, należy obecnie ]Wym Niemieckiej Republiki
rych krajów europejskich wśród nich wielu duchow zespolić w jeden potężny Demokratycznej i całego na
nych,
zażądało
niezwłoczne
nurt wszystkie strumienie i
na uzbrojenie Niemiec za
przeprowadzenia rokowań rzeki ruchu narodowego, aże rodu niemieckiego.
chodnich — usiłuje wprowa go
Niemiecka Republika De
między
czterema
mocarstwa
dzić w błąd narody sąsied mi w celu zjednoczenia pań by wola narodu utorowała mokratyczna ze swej strony
sobie
zdecydowanie
drogę
nich krajów i naród niemiec stwa niemieckiego na zasaki twierdzeniem ' że układy dach demokratycm h Tacy Pokojowe zjednoczenie lub dołozy wszelkich starań, aby
paryskie zapewniają rzeko-|„vhltn,
imi. w1 remiMtaryzacja i rozbicie - Wmesc swój wkład do spraprzedstawiciele
kul oto dylemat, wobec którego w7 zapewnienia obronności
mio bezpieczeństwo krajów wybitni
tury niemieckiej jak Tomasz
krajów — uczestmDelegacja ZSRR na sali obrad.
europejskich, ograniczają bo Mann, profesor Albert Schwe stoją dziś Niemcy zachodnie. ośmiu
ków tej konferencji i nie
CAF — fot Zygm. Wdowiński
wiem uzbrojenie Niemiec za itzer, zmarły niedawno wiel Militaryści bońscy bardzo się dopuści
do powtórzenia się
chodnich i wykluczają moż- ki fizyk profesor Albert Ein- spieszą. Przystąpili już do
agresji ze strony militaryzMilitaryzm był ł pozosta llwość agresli ze strony ar- stein, profesor Hahn, prezes zbrojeń.
mu zachodnio-niemieckiego.
je najbardziej bandyckim, wU
+ niemieck.ej. Niemieckiej Akademii Nauk Uzbrajanie Niemiec za
grabieżczym narzędziem im- W Rzeczywistości
oprawa | profesor Friedrich, Bertold chodnich zmusza również Układy paryskie kryją w
perialiś ty * /
niemieckich, przedstawia * zupełnie, | IrechT jihameTl!. Becherj
sobie groźbę, że zachodnioniemieccy
i amerykańscy
śmiertelny n _ wrogiem naro
Seghers i wielu
podżegacze wojenni rozpocz
du nierntyrjrmgo, wrogiem,Iczłonek unii zachodnio - eumożność
aPej0Wai° stanowczogających ochronę osiągnięć ną agresję 2 terytorium Nie
który sxaje erę jeszcze bar- jropąjskiej mają
(Dokończenie ze str. 2)
.uczynimy wszystko, co od
miec. Układ
UKiaa warszawski odziesiecioietnią ofiarna Ua zależy, aby zacieśnić I
dziej niebezpieczny w wyni-, zgodnie z artykułem o3 *—’ii;
.pro- S°rąco do sumienia dzia-jnagzego pokojowego budow- mieć.
iaczy
sztuki
i
nauki.
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ty-;
ponieważ
powzięto
kieł
zna
agresorów
i
będzie
swądzie,lęcioiemią
ona^n9<
pogłebić
nasza WSDÓtoracę
ku -jego sojuszu z agresyw- j tokółu nr 2“ układów pa ryspogłębić ,naszą
wsnótoracę
nym imperializmem am ery-: kich, stałego zwiększania -li sięcy działaczy kultury’ze; decyzję włączenia Niemiec mógł powstrzymać ich od
ze
wszystkimi
układającymi
-ly
zacnodu
zachodnich
do
agresywnego
Szanowni
Delegaci!
awantur. Układy paryskie
bańskim. Oświadczamy jed- czebnośoi swych najemnych
się stronami.
_P? jP'~ I bloku militarnego, rząd Nie zmierzają do przygotowania Zgodnie z jednomyślną wo
nak, iż rzecznicy tej military wojsk.
sy pod
rezolucją,
protestu
” mieckiej Republiki Demo nowej wojny. Układ war lą węgierskiej klasy robot W sojuszu tym głos nasze
stycznej polityką „z pozycji] Militaryści bońscy już o- jącą^przeciwko układom pa
natomiast służy niczej, chłopstwa pracujące go, prawie 10-milionowego
siły”, odpowiedzialni za prze! beende Otwarcie traktują u- ńskim, opracowaną z inicja- kratycznej wyraził zgodę, szawski
forsowanie układów pary- j tworzenie półmilionowej ar- tywy Rertolda Brechta i aby wspólnie z siedmioma sprawie bezpieczeństwa i go, postępowej inteligencji, narodu łączy się z głosem
skich, nie mają nic wspólne-] miii, przewidzianej tymi u- przewodniczącego niemiec państwami — uczestnikami pokoju. Układy paryskie o- całego narodu węgierskiego, setek milionów ludzi na ca
go z narodem niemieckim.1 kładami, jedynie jako pierw kiej Rady Pokoju profesora konferencji moskiewskiej za znaczają rozbicie Niemiec. węgierska delegacja rządowa łym świeci e. Sojusz ten sta
wrzeć układ o przyjaźni, Układ warszawski natomiast j uważa za całkowicie słuszne nowi niezwyciężoną siłę i
Reprezentują oni cienką warjszy etap wiodący do dalszej ] Friedricha.
stewkę monopolistów, prze-: remilitaryzacji kraju. Już Przykład Austrii wskazuje współpracy i pomocy wzaje umacnia siły patriotyczne ] przedstawione nam projekty broni bezpieczeństwa nasze
mnej. Odtąd cały obóz po Niemiec tak, by mogły one. układu o przyjaźni, współ- go narodu, jest potężnym omysłowców zbrojeniowych,1 obecnie na pierwszym eta
wielkich obszarników' i sprza; ple zaplanowaną w Ä 12 bestii ^TemieekS^oSwa koju z wielkim Związkiem riadal kroczyć drogą po-i pracy i pomocy wzajemnej, rężem obrony wywalczonej
Radzieckim na czele gwa- kojowego zjednoczenia swej jak również o utworzeniu przez Węgrów wolności i nie
dajnych polityków—warstew i dywizji liczebność armii ma
radziecko-austriackie da rantuje bezpieczeństwo Nie- ojczyzny.
.
Układy
pary-! zjednoczonego
dowództwa zawisłości narodowej.
kę, która w najmniejszym I być znacznie przekroczona, nia
pozytywne wyniki dzięki mieckiej Republiki Demo side pozbawiają ludność za- ] wojskowego, ponieważ odpo- Naród węgierski otacza mi
stopniu nie cieszy się uzna-1 Militaryści zachodnio - nie- i !y
temu, że rząd austriacki kratycznej.
chodnio-niemiecką prawa po j władają one w pełni wymo-jłością swą armię ludową, sto
to ją
Wszelka próba napaści na rozumienia się co do zjedno-; £om obecnej sytuacji między j jącą wiernie na straży ojNiemiecką Republikę Demo czenia Niemiec na zasadach! narodowej, aprobuje je i pod | czyzny, zahartowaną i wyro*
obcwiązała się nie przystęI słą wraz z naszą demokracją
miecki-wgo, które bezwzględ- wizji,
ipować do żadnych sojuszów kratyczną i zagarnięcia jej pokojowych i demokratycz- piszeme wymagają utrzymania j Asy osłabić opór narodu wojskowych i nie donusz- przez imperializm niemiecki nych. Układ warszawski na Układ o przyjaźni, współ- todową. Siła naszej armii lu
pokoju i przywrócenia jedno; niemieckiego przeciwko re- czać do zakładania na awym dozna fiaska wobec zdecy tomiast — i to, zdaniem de- pracy 1 pomocy wzajemnej, dowej jest spotęgowana dzię
ści Niemiec na pokojowej i alizacji układów paryskich terytorium baz wojskowych. dowanej woli Niemieckiej legacji rządowej Niemieckiej który omawiamy na naszej ki nierozerwalnym więzom
demokratycznej podstawie, j Adenauer w ostatnich cza- Dzięki temu naród austriac Republiki Demokratycznej i Republiki Demokratycznej konferencji, jest całkowicie przyjaźni łączącym ją z bo
Skład Bundestagu bońskiego, sach usilnie spekuluje na po ki uzyska niezależność naro przeważającej siły obozu po należałoby specjalnie pod zgodny z niezaprzeczalnym haterską Armią Radziecką
który zaaprobował układy j pularnych wśród narodu nie dową. Sukces ten oparty jest koju i zakończy się druzgo kreślić w protokóle — pozo prawem narodów do obro — armią wyzwolicielką i z
cącą klęską agresorów.
stawia Niemieckiej Republi ny własnej oraz z tymi u- armiami innych krajów de
paryskie, nie odpowiada stru mieckiego żądaniach zła gę-__
na zasadach pokoju, porozuMurze socjalnej Niemiec za ó żeni a napięcia międzynaro- j m ień ty i przvjaźni między Patrioci zachodnio - nie ce Demokratycznej całkowi kładami, które zostały pod mokracji ludowej.
mieccy powinni porwać na tą swobodę prowadzenia ro pisane dawniej, aby zapo
chodnich i nie odzwierciedla! dowego. przy czym udaje,że;narodamk
Zespolenie krajów sojuszni
strzępy układy paryskie i kowań w sprawie pokojowe- biec wskrzeszeniu militaryz- czych stanowi siłę, która zdo
woli większości narodu nie-i tost zwolennikiem tych żą-| Ro7wia7„_ifl . IMfji .
mieckiego
i dan. O czymś wręcz przeciw,-a°r^vl.ąza?1f kwestii nie- rzucić je pod nogi amery go zjednoczenia Niemiec.
mu niemieckiego i nowej ła nie tylko odeprzeć każdą
i nym świadczy jednak fakt, , 1 c ej ^lezy obecnie prze,„---------- --------------__
kańskiemu
kanclerzowi do
agresji. Uczestnikami tego agresję, lecz zmiażdżyć agre
Celem
układu,
który
apro
Ratyfikacji układów pary- j ze rząd boński odmówił prze, .® wszystkim od tego, czy|Spraw niemieckich, Adejest układu są narody Europy ] sora.
ekich dokonano wbrew woli ■dyskutowania sprawy utwo-«/y P?toiotyczne Niemiec za!nauerowi, aby zlikwidować bujemy z całego serca,
x
Środkowej i wschodniej, ści-1 Najbardziej charaktsirystywiększości narodu niemiec-rzenia systemu bespieczeń-1chodl
potrafią Prowadzić; rozbicie Niemiec i zachować zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa narodom Euro-;
związane wspólnym tlą-1 czną cechą rozwoju wydakiego i dlatego wszystkie te;srtwa zbiorowego w Europie tyzfczywiśc,ie niezaIf.™9 POli-l pokój.
py i co również jest rzeczą i żen!em d? utrzymama poko-|rzed międzynarodowych w
tykę
narodową,
politykę
poKażdy
rozsądny
człowiek
uchwały są nielegalne.
w myśl propozycji rządu ra
.łojowego zjednoczenia Nie- , musj zrozumieć, że Niemiec- doniosłą — stworzenie moż- -*11 Pamięcią cierpień zada-. ostatnich latach jest nieuNiemiecka Republika De- dzieckiego, popartych przez miec na zasadach deraokra- ^ Republika Demokratycz- liwości pokojowego i demo nych. im przez militaryzm! stanny wzrost sił obozu po
mokratyczna i wszy scy pa- i Niemiecką Republikę Demo- tycznych, politykę poko jo-; na njgdy nje może dopuścić kratycznego
-zjednoczenia niemiecki. Ponieważ układ! koju j socjalizmu oraz zmiatrioci niemieccy nigdy niei^ra^czn^;
wych rokowań i porozumień.
Niemiec w interesie zacho zawierany przez nasze kraje | na stosunku sił na korzyść
nie
dopuści,
by
zjednoczouznają układów paryskich.! Zawarcie układu o bezpie- Przesłanką tego fest aby na- j1
jest porozumieniem regional tego obozu. Do takiej zmiany
,. . ...
.
.
,ne Niemcy weszły na drogę wania pokoju w Europie.
nym, mającym na celu u-1 stosunku sił przyczynia się
Będą oni mobilizowali ma-; ozeństwie zbiorowym w Eu- rod
memiecki anulował u~ ] prZjrg0towań do wojny i odPokojowe
i
demokratyczne
trzymanie pokoju i zapew w’ jeszcze większym stopniu
śy narodu niemieckiego do r,0<Pie> w którym uczestniczy- ady paryskie 1 aby Niem- j wetu_ jasne jest również, że
zjednoczenie Niemiec jest nienie bezpieczeństwa w Eu
walki przeciwko układom iwszystkie kraje eurocy uzgodnili między sobą za-1 Związdk Radziecki nie do- niepozbywalnym prawem na ropie, ponieważ układ ten układ o przyjaźni, współpra
paryskim i o pokojowe roz- Pefs^ie bez względu na u- gadmenia,.
które stoją na|pU^c: a^y jednoczone Niem rodu niemieckiego. Niemiec ma charakter wyłącznie ob cy i pomocy wzajemnej.
wiązanie problemu niemiec-, ^-ró,i społeczny, zapewniłoby
rozwiązaniu j cy zostały włączone do blo ka Republika Demokratycz ronny, — jest on całkowicie W związku z tym szczegół
kiego, będą organizowali te Furopie bezpieczeństwo i zła przeszkodzie
kwestii niemieckiej.
ku agresywnego, wymierzo- na będzie ze wszystkich sił zgodny z zasadami i celami ne znaczenie ma okoliczność,
walki dopóty, dopóki nie zc godziłoby napięcie międzyże w konferencji naszej bie
staną.uchylone układy pa-]narodowe. Kto ma na oku Adenauer odmówił roko nego przeciwko państwom bronić tegb prawa i urze- karty NZ. Jest on także zgo rze udział jako obserwator
czywistniać je.
dny z podstawowymi zasa
ryskie i dopóki Niemcy nie i ce*a pokojowe, ten stawia w wań z Niemiecką Republiką zaprzyj aźnionym.
dami współpracy między również przedstawiciel rzą
staną się państwem zjedno-;csn^rurn _swe.i polityki roko- Demokratyczną. Jest to krót
ko
wzrosną
polityka.
Ade
państwami, z zasadami nie du 600 milionowego narodu
czonym, pokojowym i demo )vainia 1 dążenie do wzanauer
nie
będzie
istniał
wie
zawisłości,
suwerenności i Chińskiej Republiki Ludo
kńatycznym.
jjemnego zrozumienia, a me
nieingerowania
w wew wej. Odrodzone, kroczące
T. .‘
... |zbrojenia, nie nagonkę szo- cznie; wiecznie natomiast
nętrzne
sprawy ■ innych! drogą industrializacji socjałt
,'v Niemieckiej Republice; winistyczną i antyradziecką. istnieć będą Niemcy i naród
Demokratycznej robotnicy ij w swych niejednokrot- niemiecki, którego przedsta
państw. Zasady te mogą być!&tycznej Chiny Ludowe, złąprzyjęte przez wszystkie kra! czone więzami ściślej. prży
chłopi, technicy i uczeni nycb deklaracjach Niemiec- wiciele zasiądą przy wspól
stworzyli ustioj prawdziwie ka Republika Demokratycz- nym stole obrad, dojdą do
je, bez względu na ich ustrój jaźni z każdym z krajów uczestniczących w konferen
d em o .-i ra ty c zny i osiągnęli j na odrzucała antynarodową porozumienia między sobą,
państwowy.
cji, reprezentują potężny
WARSZAWA (PAP). Konferencja państw europej
znaczne sukcesy na polu bu- p^jjtykę militarystów boń- unieważnią pakty wojenne,
Tak więc, układ nasz przy czynnik, który wykracza dadowy podstaw socjalizmu. skich> 12.230 tys. obywateli i P°dadzą sobie ręce i stworzą skich w sprawie zapewnienia pokoju i bezpieczeństwa w
opęaza to sen z p owi on Tiflomieckioi Re-nubliki Dcmn zjednoczono, pokojowe i de— Europie, której obrady toczą się w stolicy Polski Ludo czynia Się w znacznym stop- ieko p0za ramy zagadnień
niu do zolizenia narodów i i azjatyckich i wywiera co
monopolistom zachodnio-nie kratycznej
głosowało
w mokra tyczne Niemcy,
pogłębienia ich współpra-; raz silniejszy dobroczynny
mieckim. Chcą oni przywro- czerwcu 1954 roku za zawar-! Pod naciskiem zachodnio - wej — jest dziś głównym przedmiotem zainteresowania w do
j
na całą sytuacje mię
napływają meldunki, cy, ponieważ jest on otwarty!
cić dawny ustrój. spOieczny Cjem traktatu pokojiowego i niemieckich mas ludowych, całym naszym kraju. Zewsząd
dla wszystkich krajów, które]d7nn,rod
Dlatego właśiunkrów i kapitalistów. Wie z,a wycofaniem wojsk okupa | walczących przeciwko remi- świadczące, że cel konferencji —- dalsze umocnienie sił zechcą
się don przyłączyć. ) ni0 chińska Republika Ludo
dzą oni również, że Niemiec cyjnychs a przeciwko ukła-1 litaryzacji, posłowie .socj al pokoju — leży na sercu każdemu Polakowi. Świadczą o
Układ ten sprzyja w naj wa przyczynia się także do
ka Republika Dernokratycz- dcm wojennym i pozostawię I demokratyczni zmuszeni byli tym m. in. wypowiedzi na licznych zebraniach i ma
wyższym stopniu stworzeniu zapewnienia bezpieczeństwa
na już dzisiaj wywiera, wiel
wojsk okupacyjnych na wypowiedzieć się przeciwko
systemu bezpieczeństwa zbio narodów europejskich, w
ki wpływ na robotników, 59 lat.
układom paryskim. Zdoby sówkach.
chłopów i inteligencję W; Masy ludowe Niemiec za- wali się oni na stanowcze Mieszkańcy stolicy, którzy pozycje radzieckie w sprawie rowego w Europie, który to tym również narodu węgier
Niemczech zachodnich. Wie- chodnich również uświado słowa potępienia pod adre całym sercem witali przed redukcji zbrojeń i zakazu systam w ?becneJ. ftuacp skiego.
1 międzynarodowej jest medzą, że pokojowe zjednoczę- miły sobie niebezpieczeństwo som militarystów bońsfcich. dwoma dniami przybywają broni masowej zagłady.
Delegacja rządowa Wegier
nie zademonstrowałoby do- tej sytuacji i wychodzą ze Ale oświadczenia ich traciły cych do ich miasta najwybit Liczne warszawskie zakła- zmie™ie Potrzebny. V7 syste- skiej Renubliki Ludowej na
bitnie ludności zachodnio-; stanu bierności. Nastąpił moc przekonywającą, gdy niejszych mężów stanu Zwiąż dy pracy, pragnąc udostęp mie tym mogłyby uczestni mocy upoważnienia otrzyma
niemieckiej sukcesy Niemiec! przełom. Klasa robotnicza wypowiadali się równocześ ku Radzieckiego i innych nić swym załogom jak naj czyć wszystkie kraje Europy, nego od Rady Prezydialnej
kiej Republiki Dernokratycz | stawia opór rządowi bońskie nie przeciwko wszelkim ro bratnich narodów, dziś z szybciej wiadomości z kon a także Stany Zjednoczone Węgierskiej Republiki Ludo
nej, że wówczas, cały naród]mu, monopolistom i junk- kowaniom z Niemiecką Re ogromnym zainteresowaniem ferencji, transmitują przez — gdyby tego zechciały. Ta wej podpisze układ, ponie
niemiecki ożywiony byłby Irom, którzy ją wyzyskują i publiką Demokratyczną.
i ufnością śledzą przebieg lokalne radiowęzły komuni ki system bezpieczeństwa waż odpowiada to interesom
zdecydowaną wolą pójścia] grabią,
obrad.
Wszędzie — w zakła katy i komentarze z obrad byłby dla wszystkich biorą narodu węgierskiego, intere
Prawicowi przywódcy sotą sarną drogą pokojową ij Młodzież niemiecka odma- jaldemokratyczni i związko dach Pracy, w tramwajach, nadawane przez Polskie Ra cych w nim udział państw som utrzymania pokoju w
demokratyczną, którą lyo-. wia włożenia munduru ar- w i -swą wyzutą z zasad poli- na ulicach słychać rozmowy dio. Na budowach ;i w ha zarówno małych, jak i du- Europie, interesom wszystinnvck miłujących poczy Niemiecka Republika De mii imperialistycznej i nie tyką dopingują militarystów PelRe przekonania, że obra- lach fabrycznych pod głoś żych, skuteczną i jednakowo <
cenną gwarancją przeciwko
narodów
mokratyczna.
{chce pozwolić na to, by mu- bońskich.
Wyrzekając się dy konferencji warszawskiej nikami gromadzą się wtedy wszelkiej agresji. W ten
‘
Ponieważ nie mogą oni ży ]sztrowali ją byli zbrodniarze walki poza parlamentem, lek skutecznie przyczynią się do duże grupy robotników. W
Węgierska Republika Ludo
wić nadziei, że masy pracu-! esesowsey. Dowodzą tego ceważą oni wolę klasy ro pokrzyżowania planów wo niektórych zakładach pracy, sposób kraje europejskie nie wa bierze z radością udział
jące Niemieckiej Republiki; fakty. Ogólnofederalna kom- botniczej Niemiec zachod- jennych, że uchwały powzię jak np. w zakładach im. Dy byłyby podzielone na dwa w zawarciu układu, ponie
Demokratycznej dobrowolnie feirencja młodzieżowca Zjedno]nich i idą na rękę imperia- te w Warszawie umocnią po mitrowa, im. Róży Luksem przeciwstawne obozy lecz waż ma on na celu zapobie
oddadzą swoje zdobycze —' czernią Niemieckich Zwiąiz- j listom amerykańskim 1 za- cęgę krajów stojących na burg i FSO i innych robot nawiązałyby współpracę za żenie nowej wojnie europej
usiłują zakłócić ich pokojo- ków Zawodowych w imieniu! chodnio - niemieckim Nie straży pokoju i "wniosą wiel nicy samorzutnie zorganizo pewniającą ppkojowe współ skiej i światowej, ma na ce
wą pracę. Nie cof ają Się 670 tysięcy młodych człon-] są 0ni jednak w stanie zah ki, wkład w utrwalenie «0- wali grupy dyskusyjne. Po istnienie państw o różnych lu zabezpieczenie pokojowej,
przed żadnymi brudnymi me ków związków zawodowych | mować zachodnio - niemiec-■
i bezpieczeństwa w Eu- pracy zbierają się na kilka ustrojach społecznych.
twórczej pracy naszego na
tedami szpiegostwa i dywer- w Duesseldorfie dnia 24 kiego ruchu narodowego prze ropie.
naście minut, aby wspólnie Gwarancja zawarta w u- rodu.
sji.
! września 1954 roku po^wzię- eiwko układom paryskim
kładzie, że w wypadku agre
Szczególnie żywo przyjęła omówić * przebieg obrad.
Rząd Niemieckiej Republilła jednomyślną uchwałę, od Ruch narodowy potęguje się. Warszawa przemówienie prze Wiele masówSk poświęco sji układające się strony u- Mogę zapewnić wszystkich
uczestników układu, że naki Demokratycznej podejmie, rzucającą remilitaryzację.
Niemiecka Republika De- wodniezącego ^delegacji ra nych konferencji odbyło się dzidą Trazystfam: będącymi a4d w?gierskli reąd’ WKrIer.
rzecz jasna,<r wszelkie nie- Coraz głośniej rozlegają! mokratyczna udziela zachod- dzieckiej — N. Bułganina w Łodzi i w woj. łódzkim, do ich dyspozycji środkami sldej nam.y,v,
.,.j d0.
zbędne kroki, aby obronić się i cieszą się coraz większą nio - niemieckim siłom pa- oraz wygłoszone również w m. in. w zjokładach im. natychmiastowej
pomocy łoł welkich staraA aby
zdobycze robotników, cliło- popularnością żądania pod-; triotycznym wszelkiego moż- Pierwszym dniu obrad prze Dzierżyńskiego, im. Stalina, strome. Mon padta ołfarą, nie szczędząc ^
ra',ej yt
pów i inteligencji, a także jęcia rokowań i osiągnięcia liwego poparcia. Takim po mówienie przewodniczącego im. Marchlewskiego i im. napaści, śluzy prawdziwym'; y;ytaać
wszystkich
| dziedzinach
zobowiązania,
życie, zdrowie i mienie lud- porozumienia z Niemiecką parciem dla ruchu narodowe polskiej delegacji — J. Cy Harnama w Łodzi oraz w za mtaresem naszego narodu
ności przed zbrodniczymi za Republiką Demokratyczną, j go w Niemczech zachodnich rankiewicza.
kładach
pracy
Pabianic, Układ ten jest doniosłym i wypływające z układu o przy
kusami wywiadów imperia-j Wszystko
to dowodzi, j jest także zaaprobowanie de Z podobnym zainteresowa Zgierza, Piotrkowa, Kutna, warunkiem naszego pokojo- f jaźnf, współpracy i pomocy
listycznych,
iż® członkowie niemieckich klaracji moskiewskiej przez niem omawiane sa nowe pro Radomska i innych miast,
wego rozwoju. Dlatego też i wzajemnej,
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Fundament

(Dokończenie ze strony 2) wyniku ratyfikacji układów gresywnym blokom zachodu. kra tycznych sił, którym prze j re przejawią chęć współpraWarty przez, rząd czechosło paryskich, wymaga stworze Układ nasz — to nie .tylko wodzi Związek Radziecki,! cy w tej dziedzinie,
będą
wacki w 1925 r. Jednakże sto nia bardziej skutecznego na trwały fundament bezpie stoi niezmiernie doniosłe za-!one dążyły do poczynienia
sunek ówczesnego rządu cze rzędzia w walce przeciwko czeństwa naszych krajów, danie doprowadzenia do zwy ’skutecznych kroków zmierza
oho.słowackiego do układu sd wzmagającej się groźbie a ich wzajemnej
gwarancji cięskiego końca
słusznej ’jących w kierunku po wszech
(Dalekopisem od specjalnego korespondenta
juszniczego ze Związkiem Ra gresji. Stoimy w obliczu fak przeciwko agresji, nie tylko walki o przywrócenie jed-Jnej redukcji zbrojeń i do za
dzieckim był daleki od szcze tów, że na zachodzie utwo podstawa ich wzajemnej ności Niemiec, o utworzenie i kazu broni atomowej i wo»Dziennika Bałtyckiego«}
rości, jak potwierdził to o- rzony został agresywny blok współpracy w pokojowym ,jednolitego, demokratyczne-1dorowej, jak również in*,
statecznie dalszy rozwój wy wymierzony przeciwko na budownictwie i w walce oj go i pokojowego państwa j nych rodzajów broni maso-i Oczy narodów całego świa Niemiecka Republika De
dsrzeń.
szym krajom, blok, którego -pokój, lecz jednocześnie trwaj niemieckiego. W tej wielkiej! wej zagłady. Zobowiązuje ta są zwrócone na historycz- mokratyczna nigdy nie mo
Układy sojusznicze zawar trzonem mają stać się mili ły i niezawodny fundament i walce Niemiecka Republika! nas do tego układ, zobowią- ną konferencję warszawską, że dopuścić i nic dopuści, by
te przez nową Czechosłowa tarystyczne Niemcy zachód dążeń do zapewnienia poko- Demokratyczna może liczyć izuje nas wola naszego naro-, We wszystkich krajach lu zjednoczone Niemcy weszły
na drogę przygotowań do
cję ludowo - demokratyczną nie. W tych warunkach na ju i bezpieczeństwa wszyst na wszechstronne poparcie: du.
tyzie łaknący pokoju, śledzą
wojny i odwetu. Jasne jest
różnią się zasadniczo od u- sze interesy państwowe i na kich krajów europejskich, do narodu czechosłowackiego i: Naród czechosłowacki, ze- -przebieg
tej konferencji,
ma.
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stwami kapitalistycznymi. Są ■juszu miłujących pokój kra głady, do powszechnej redu-jcesy Niemieckiej RepublikiiLśw^ca wL^tke swoie si- rodów przed grozbą nowej stały włączone do agre
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czwartkowym
porańktóre popiera cały naród. zapewniłby w sposób trwa ków między wszystkilm pan-|waäce 0 ajtäBeamf0 Nie-| ^Cy wyuSgamyiS«?™ posiedzeniu uczestnicy nym państwom”.
Podczas drugiej wojny świa ły jedność i koordynację stwami.
mieć — leży we wspólnym j dkm' do wszystkich krajów,'konferencji wysłuchali prze- Szef rządu sąsiadującego
tcwej w grudniu 1943 roku działań naszych krajów w owsavtstikleh młhiia*
_____ i mówienia szefów delegaci z nami pokojowego państwa
zawarty został w Moskwie bronie pokoju i bezpieczeń
niemieckiego -zapewnił też,
ciziej
nowy układ o przyjaźni, po stwa. Poza - tym konieczne
że NRD, wiążąc się układem
dziedzin
mocy wzajemnej i współpra jest, aby wysiłki obronne na
pomocy wzajemnej z innymi
____.._
____
__ j.___ ___
cy powojennej między rzą-j szych miłujących pokój kra- oszejutrzymanie
pokoju i bez- tyowne między naszymi kra pianów agresywnych sił na' pokoju narodów tych kra- krajami obozu pokoju, wnie
dem Związku Radzieckiego jjów eUropejstoich zjednoczyjami rząd Republiki Czecho-j zaohodzie. Naród czechosło-Uów demokracji ludowej sie swój wkład do sprawy
a rządem Republiki Czecho- ły się i umocniły jeszcze bar pieczeństwa w Europie.
słowackiej uczyni wszystko j wa©ki, opierając się na ukła! Wskazywali oni na ciągłe wy zapewnienia obronności usłowackiej, układ, dzięki któ dziej zgodnie ze strategiczny W związku ze znacznym co leży w jego mocy, abyty,^ Q przyjaźni,' współpra-! siłki tych państw w kierun- czestniczących w konferencji
remu — według słów nasze- mi i taktyczno - techniczny- ‘ wzmożeniem
przygotowań rozszerzyć jeszcze bardziej Cy p pomocy wzajemnej - ku odprężenia międzynarodo krajów. „Układy paryskie —
go niezapomnianego Kiemen mi wymogami nowoczesnej■ wojennych,
prowadzonych
współpracę ośmiu' krajów europejskich, wego, a szczególnie w celu wskazał on —■ kryją w so
ta Gottwalda — „nasza nawa sztuki wojennej d aby w tentyrzez sity zbrojne bloków za wszechstronną
:je®fc całkowicie zdecydowany uregulowania stosunków z bie gróźbę, że zachodnio-niepaństwowa i narodowa zna sposob stworzyły siłę zdolną. cbodnich, Olbrzymie znacze- między naszymi krajami.
lazła niezawodną przystań”. do rozgromienia wszelkich i nie ma koordynacja na- Witamy także bratni na- nie szczędzić swoich sił w sąsiadującymi z nimi Pań- mieccy i amerykańscy pod
ród albański, z którym łączy walce o dalsze umocnienie stwami burzuazyjnymi. Kra- żegacze wojenni rozpoczną
W latach 1947—1949 Cze podejmowanych przez podże-; szych działań obronnych,
nas
teraz układ o przyjaźni,; ekonomicznej, politycznej i je demokracji ludowej napo- agresję z terytorium Niechosłowacja zawarła układy gac&y wojennych prób agre-'
współnracv i pomocy wza- obronnej potęgi swej oj-i tykają jednak wciąż na wro-j miec> układ warszawski po
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także
rozwiązując
problem
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Szwecja
—
8:58,45
Również pozostali nasi za 10. Polonia Franc. — 8:58,45
aktu wieszania. Jeżeli nie i cimy, aby mogła się pow
robotniczego“.
tyczną. Z Niemiecką Repub-: niemiecki należy _ kierować
wodnicy jechali z Berlina'n. Anglia-— ’śTsms
da się tego uniknąć, na
tórzyć tragedia września
liką
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Norwegia
—
10:33,51
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motniony, nie mógł powstrzy
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stosunki
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Wszystkich zaskoczyło dru i 5. Wierszynin — 40:54,05
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pokoju. Ten fakt potrą
ne“
są
zabronione.
Ale
w
wał postępowego ruchu
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kie dokonały się w Niem cy tego układu kraje nasze
wet „tradycja“ Eberta
Na mecie Polacy byli za 2. NRD — 122:23,50
układu o pomocy wzajemnej,
czech i w Europie % dzięki zobowiązują się,
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Bo... bo produkcja co
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Bułgaria
—
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dowoleni. Tym razem poszło 4. POLSKA — 123:18,16
który będzie fundamentem
zwycięstwu Związku Ra swoich stosunkach międzyna
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dobrze. Wytrzymali ostre 5. Belgia — 123:19,09
systemu bezpieczeństwa zbio
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—
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Pomyślnych wiatrówl-życzymy młodym aktorom

Gdańska zapewniła j jechał na eliminacje central
„Dziennik
wszystkie te elementy wido- j ne, by w Ogólnopolskim
reprezentującym Wybrzeże technika
wąska, kiedy przypomnimy i Konkursie Amatorskich Zesobie, że studenci grają tujspołów Artystycznych repreBałtycki“ na centralnych eliminacjach przecież
role swych rówieś- izentowaó dorobek kulturalników sprzed pięciu wie ny studentów Wybrzeża —
„Biuletyn Bałtycki“ w n-rze

ków — przyznać wypada, że życzymy im wszyscy z całe
Widownia była pełna, nabrzmiała niecierpliwością,
— Marszałek Rokossowski żywo dyskutującat I aczkolwiek młode twarze i poufa wybór był jednak trafny, a go serca „pomyślnych wia
trów“.
spotkał się z, marszałkiem le gawędy iv holu teatru z reguły prowadzone „per ty“, zrealizowany ambitnie.
Zbigniew Truszkiewicz
Długie, serdeczne brawa
Montgomerym w Weimarze.
wyraźnie, wskazyicaly, że gros publiczności stanowi publiczności kończące wido
studenteria
obojga
płci
wszystkich
uczelni
Wybrzeża
— Rozgłośnia Flensburg po
ani na jotę nie. umniejszało to znaczenia prawdy, w wisko z czystym sumieniem
dała wczoraj oświadczenie którą chyba nie wszyscy wierzą: teatr amatorski mo zapisać można również na
niemieckiego ministra spraw że bawić i wzruszać równie dobrze jak zawodowy. konto reżysera sztuki Juliu
sza Lubicz - Lisowskiego.
zagranicznych
Schwering Wtedy nie, byłem jednak o tym przekonany. Przysze
Szczere zainteresowanie
Crossina o przyjęciu przez dłem raczej z. obowiązku dziennikarskiego i już z góry
studenckiej
publiczności
zastanawiałem się: jak podejść do tych aktorów - ama
rząd niemiecki bezwarunko
stawia przed komisją otorów? Jaką miarę stosować do ich twórczości sce
Rada Czytelnictwa i Książ
wej kapitulacji wobec bezna niczni, na którą składać się mogą zarówno szczery
kręgową ZSP nowe poważ ki w Gdańsku wybrała na
ii
dziejnej sytuacji militarnej, entuzjazm jak i słomiany zapał, chęć „błyśniecią“
n.e zadania: wykorzystać specjalnym zebraniu komitet
doświadczenia eliminacji i wykonawczy „Dni” oraz uNiemiec, stworzonej przez lub wewnętrzna pasja wyżycia się artystycznego, któ
entuzjazm młodzieży. Za tworzyła trzy sekcje: kultu
bezwzględną przewagę sił so ra. poprzedzał okres albo „pańszczyźnianego odwala
chęcie, wciągnąć ją jesz ralno - oświatową, imprezo
nia“ prób albo niedospanych nocy nad książkami iv
odbędą się w sobotę 14 bm. w Gdyni w Domu Kultury
juszników.
obliczu najbliższego kolokuńum. Jakimi kryteriami
cze więcej do współudzia wą i propagandową. Do sek
łu w zespołach amator cji tych weszli przedstawi ‘ ZPG przy ul. Polskiej o godz. 16,30 i 20,00 oraz w nic
ocenić kiepską dykcję aktora, który być może jeszcze
(Nr 2 „Biuletynu Bałtyc
skich, ożywić wegetujące ciele Wydziału Kultury Prez.
dzielę 15 bm w Gdańsku - Wrzeszczu w hali sporto
kiego” zawiera szereg depesz wczoraj „wkuvml“ zawiłe wzory chemiczne?
świetlice, ujawnić nowe MRN, ZMP, „Domu Książ
związanych z zakończeniem
wej przy ul. Słowackiego o godz. 11 i 19.
talenty, podnieść kulturę ki”, PPK „Ruch”, bibliotek,
działań wojennych).
Nie, nie byłem nastrojony dentka II roku Wydziału Che pozaitczelnianego
codzien MDK, teatru, radia, prasy i
postać jej prześladowcy
W imprezach tych wystąpią artyści
— W Berlinie odnaleziono optymistycznie. Cichy, nie mii,
„czarnego charakteru“ — teolonego życia w „akademi innych instytucji.
ciało Goebbelsa, jego żony i wyraźny głos
narratora j gusa może nieco za sztywno od- kach“.
scen warszawskich:
Poszczególne
sekcje
odby
dzieci. Ciała Hitlera, jak do Wprowadzającego widzów W i tworzył Andrzej Cybulski — stu
ły już krótkie narady i przy
III roku Wydziału Budowy
tąd nie odnaleziono.
czas i środowisko akcji, ra dent
Okrętów i wreszcie kapitalną,
WIELE ZALEŻY OD
gotowały plany działalności.
Kazimierz
pogłębił moją nieuf wymagającą wielkiego umiaru
— Tłumy ludzi przyjedża- czej
Dzisiaj o godz. 13 w budyn
REPERTUARU
rolę
Maćka, pańskiego syna z
ność.
Już
pierwsza
odsłona
ją do Gdyni w poszukiwaniu
ku Prez. MRN zbiorą się
Prandocina grał przy akompa
mile mnie 'rozczaro niamencie
Brak miejsca nie pozwoli członkowie Komitetu Wyko
wybuchów szczerego
pracy. Piękna pionierska pra jednak
wała.
śmiechu
widowni
Olgierd
Wasi1
mi
niestety,
omówić
wystę
ca czeka nas na nowoprzyłąnawczego, aby plany te sko
— student III roku Wy-U,,,
Władysław
.Nawojka" Hanny Januszew lewski
działu chemii.
pow zespołów tanecznych, ordynować oraz dokładnie oczonych ziemiach. Obecnie1 skiej,
to opowieść o wiejskiej
chóralnych i instrumental- mówić przebieg tegorocznych
Polski Związek Zachodni w i dziewczynie, której nauka i wie
Johnstone Walter
WNIOSKI DLA ZSP
nych. Nie mogę się jednak Dni Oświaty, Książki i Pra
Bydgoszczy organizuje maso-j dza droższe były niż życie. Pięt
legenda o wykry
.
,
, powstrzymać od jednej u- sy, które obok innych im
we wyjazdy na wyzwolone; nastowieczna
ciu na Akademii Krakowskiej
Mozna by się sprzeczać wagi. od przypomnienia — prez kulturalnych o charak
tereny Mazur i Pomorza Za-1 Jaśka
z Prandocina — Nawojki
Antoni Jaksztas
chodniego. Każdy zgłaszają-; przebranej w chłopięcy strój, czy „Nawojka' wymagająca jak ważną sprawą jest wła. terze ogólnokrajowym będą
na gdańskiej
scenie. od aktorow zdolności wokal- ściwy dobór repertuaru. Je- również przeglądem rozwoju
cy swą chęć do wyjazdu mu-! odżyła
Gwar żaków, ich niefrasobliwy
si udowodnić przynależność humor, scholastyezne metody nych, udziału baletu, orkie- szcze raz sprawdziło się to czytelnictwa i dorobku kul
państwową polską. Po przy nauczania budzą zrozumiałe za stry i choru oraz historycz- na przykładzie zespołu tane- turalnego naszego 10-lecia.
widzów i aplauz nych kostiumów i dekoracji cznego AMG, który wystąpił
byciu na miejsce osadnicy interesowanie
wykonawców.
nadaje się do repertuaru z tańcem gruzińskim. Nie
mają możność objęcia gospo dlaRolę
tytułową z wdziękiem i
darstwa, warsztatu lub skle niewymuszoną prostotą zagrała zespołów •amatorskich; kiedy ma chyba potrzeby przypopu. Dotychczas wysłano 520 Aleksandra Schlichtinger stu jednak stwierdzimy, że Poli- minąć, jakiej płynności ru
m trasie:
chów rąk tancerek a tempe-!
osób.
o
(bwś)
ramentu i wyczucia rytmu
Shytóa- Oksywie
tancerzy, jakiej precyzyjnej
W związku z zamknięciem
techni.ii wymaga właśnie ^la ruchu pociągów jednego
Od ręki
ten piękny, lecz- trudny ta- toru na odcinku Gdynia —
nieć. Czy wybór jego na pe- Gdynia - Chylonia
celem
(muzyka Zbigniewa Piaseckiego, tekst Stanisławy Fic
wno był przemyślaną decy-wykonania prac elektryfika
szarowej)
jcyjnych, uruchomione będą
śpiewać będzie
przed wypadkiem
Uderza również znany już!z Gdyni - Chylonii do Oksy
EDWARD 0 Ż A N A
wszystkim fakt nie przyzna- j wia pociągi motorowe dla
Przy ul. Olsztyńskiej 21 c
nia I i II miejsca zespołom j dowozu pracowników do pra
w Gdyni znajduje się żwi
W czasie wspólnej wesołej zabawy odbędą się
instrumentalnym.
Każdy,'ey według następującego roz
rownia absolutnie niezabez
błyskawiczne konkursy
kto
choć
raz
słyszał
orkiesti
kładu
jazdy
pieczona ani od strony ul.
CHYLONIA: odj. 6.30 — Port
rę estradową Politechniki Oksywie
Witomińskiej, ani od ul. Ol
przyj. 6.46; Chylonia
„ZGADUJ-ZGADULA“
Gdańskiej,
jest
zapewne
zdzi
odj.
7.40 — Port Oksywie przyj.
sztyńskiej. Eksploatują ją
7.56; Chylonia odj. 14.00 — Port
wiony:
aż
tak
wysokie
kry
niemal codziennie różni lu
Oksywie przyj. 14.16 kursuje w
teria stosowało jury? — Nic soboty
których zwycięzcy otrzymają cenne nagrody ufundo
dzie.
robocze; Chylonia odj.
podobnego! Orkiestra P. G. 14.55 — Port Oksywie przyj. 15.11
wane przez:
Jak dotychczas Prez. MRN
nie była w ogóle klasyfiko kursuje w soboty robocze: Chy
nie pomyślało o jej zabezpie
MIEJSKI HANDEL DETALICZNY: O rowerek
lonia
odj.
16.00
—
Port
Oksywie
wana, ponieważ jej reper przyj. 16.16 kursuje w dni robo
czeniu, a pozostawienie żwi
dziecięcy © torba damska O teczka © para obuwia
tuar
stał
w
wyraźnej
sprzecz
cze
oprócz
sobót.
rowni w takim stanie jest
damskiego (importowane) ©para obuwia męskiego
ności z regulaminem i pro Z powrotem: Port Oksywie
niedopuszczalne ze względu
(importowane) © sweter damski (100 proc. wełny) ©
odj. 7.03 — Chylonia przyj. 7.20;
gramowymi
założeniami
fe
Port Oksywie odj. 13.13 — Chy
na dzieci, które tam się sta
luksusowy
komplet brydżowy ® parasolka © „Coty”
stiwalu.
lonia przyj. 13.35 kursuje w so
le bawią.
— importowana woda kwiatowa © szal.
boty robocze; Port Oksywie odj
Zabawa ta grozi wypad
I znów to samo pytanie: 14.20 — Chylonia przyj. 14.37
. ARGED: ©serwis do kawy © kuchenka turystycz
kiem, ponieważ przy zsuwa
czy ktokolwiek zaintereso kursuje w soboty robocze; Port
na © kuchenka elektryczna © czajnik z gwizdkiem
odj. 15.18,
Chylonia
niu się po pionoivej prawic
wał się doborem jej utwo Oksywie»
przyj. 15.35 kursuje w dni robo
(import) © żelazko elektryczne © młotek uniwersal
ścianie żwirowni, dzieci po
rów, czy próbował zadość cze oprócz ąobót. Port Oksywie
ny (import) © grzałka elektryczna.
wodują osuwanie się niekie
uczynić wymaganiom obo odj. 16.22 — Chylonia przyj.
„DOM KSIĄŻKI”: 10 cennych i ciekawych książek.
kursuje w dni robocze
dy dużych kamieni. Apeluje
wiązującego programu eli 16.39
oprócz sobót.
my zatem do Prez. MRN, by
minacji
aby zwiększyć
pośpieszyło z zabezpiecze
tym samym szanse gdań
Nagrody można oglądać w Gdańsku na wysta
niem żwirowni, a rodzicom
skich studentów w elimi
wie w sklepie MHD „Gallux" we Wrzeszczu przy ul.
przypominamy by nie pozwą
nacjach centralnych?
GDANSK - NOWY PORT
Grunwaldzkiej oraz w Gdyni w sklepie MHD na rogu
lali dzieciom na ryzykowne
Ze względów technicznych Dy
ul. Świętojańskiej i 22 Lipca.
„zjazdy“.
BIM — BOM
rekcja OKP zmuszona jest.
wstrzymać ruch pociągów elek
O Studenckim Zespole Sa trycznych na odcinku Gdańsk
Nowy Port w pia
tyrycznym napiszemy osob Gł. —tj.Gdańsk
PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW w oddziałach „OR
13 i w sobotę 14 bm. od
GDZIE'
no o ile ich teatrzyk Bim - tek,
______
_ 12.10
^ v ^i od go- BISU” w Gdańsku, Wrzeszczu, Sopocie i Gdyni, w
godz. 9.20__
do___
godz.
Bom
wystąpi
na
forum
pu’
dżiny
19.00
do
godz.
l.oo.
KIEDY
Biurze Ogłoszeń RSW „PRASA” w Gdańsku, Targ
blicznym. Predystynuje go' DLA INTERESUJĄCYCH SIĘ
Drzewny 3/7 oraz w następujących placówkach „Ru
TEATRY
do tego program parodiują ASTRONOMIĄ
chu”: WRZESZCZ — kioski „Ruchu” obok „Delikate
W
dniu
13
bm.
godz.
16
w
Klu
/oJUl
GDANSK — Wielki — „Pan
cy nie tylko wewnętrzne ży
sów”,
na rogu ul. Grunwaldzkiej i Waryńskiego oraz
bie
Techniki
ł
Racjonalizacji
Twardowski" — godz. 19
cie studentów, ale ponura P. M. H. (Gdynia, V»rładysława
przed gmachem Teatru Wielkiego, GDANSK — na
GDYNIA — Dramatyczny —
ków
wszelkiej
maści.
Gdy
IV
28)
zostanie
wygłoszony
od
„Ballady i romanse" — g 19
przeciwko dworca głównego i naprzeciwko Prezydium
na temat „Gwiazdy zmien
by zaś teraz zaraz zapytał czyt
SOPOT — Kameralny — „Lisie
MRN przy ul. Gen. Świerczewskiego, OLIWA — kiosk
ne i nowe" jako wstęp do syste'
gniazdo" — godz. i9
mnie ktoś co jest w nim naj matycznej obserwacji nieba. In
„Ruchu” przy pętli tramwajowej, GDYNIA — kiosk
KINA
lepszego — odpowiem krót formacje o obserwacji na miej
„Ruchu” obok dworca.
«
scu odezytu.
wg inf. Okręg. Żarz. Kin,
ko: najlepszy jest pomysł.
2 z dnia 9 maja donosi:

Przed Dniami
Oświaty

JUBILEUSZOWE 1M1HEZY

„Śmiało
i szczerze

Prolińska

Brusikiewicz

orkiestra jazzowa CHARLES iOIsn

mtmm

Piosenkę

„Dzienniku Bałtyckim“

Zabezpieczyć

tym warto wiedzieć

i

w Gdańsku
GDANSK — „Leningrad" —
..Godziny nadziei" od 1. 16 — g
’6, 18, 2Ó. „Kameralne" — „Am
bicje młodości" od 1. 7 — godz.
15.30, 17.30, 19.30. WRZESZCZ —.
„ZMP-owiec“ — „Noc w Wene
cji" od 1. 14 — godz. 16, 18. 20.
„Bajka" — „Janosik“ od 1. 7 —
godz. 15.30, 16.45. „Aleko" od lat
16 — godz. 18, 20. OLIWA —
„Delfin" — „Wakacje p. Hulot"
od 1. 7 — godz, 16, 18, 20. NO
WY PORT — ..l-szv Maja" —
„Pokolenie" od 1. 14 — g. 18, 20.
GDYNIA — „Warszawa" —
„Dzień bez klamsttva“ od 1. 18
godz. 16, 18. 20. „Atlantic" —
..Znak życia" od 1. 12 — godz
15.30. 17.30. 19.30. „Goplana" —
„Upadek Berlina" II s. od 1. 12
godz. 16, 18, 20. GRABÓWEK —
„Fala" — „Upiór na sprzedaż"
od 1. 14 — godz. 18, 20. CHYLO
NIA — „Promień" — „Cienie na
torach" od 1. 14
godz. 17 i 19.
ORŁOWO — „Neptun" — „Ta
jemnica górskiego jeziora“ od
1 7 — godz. 17 i 19. RUMIA —
„Aurora“ — „Wczasy z Anio
łem" od 1. 12 — godz. 20.
SOPOT — „Polonia" — „Re
zerwowy gracz" od 1. 7 — godz,
16, 18, 20. „Bałtyk" — „Opo
wieść atlantycka" od 1. 7 —
godz. 15.30, 17.30, 19.30.
DYŻURY APTEK
GDANSK — ul. Swierczewskie
go 35. WRZESZCZ — ul. Wybic
kiego 18. OLIWA — ul. Kaprów
4 SOPOT — ul. Rokossowskie
go 21. GDYNIA — ul. 22 Lipca
44. GRAEÖWEK — ul. Czerwo
nych Kosynierów 137, OBŁUŻE
— ul. Bednarska 11. ORŁOWO —ul. Boh. Stalingradu 66. NOWY
PORT - ul. Oliwska 83/4.

f
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Nim wyjedzie w grupie czołowych polskich saty
ryków na tournee po Czechosłowacji, weźmie udział iv
uroczystych imprezach

10-lecia

»Dziennika Bałtyckiego«
Co można powiedzieć o Kazimierzu Brusikiewiczu?
Że ostatnio np. grał w filmie „Irena ’do domu“, że
śmieliśmy się serdecznie z jego przygód w roli Hipo
lita" Roztargnionego w krótkometrażówce na temat
PKO, że na scenie występuje to doskonałych zespo
łach, s<fm jest świetny w swych programach humoru
i publiczność niechętnie puszcza go z estrady.
O swoim przyjaździe na 10-lecie „Dziennika Bał
tyckiego“ poieiedzial:
„Z prawdziwym zadoiooleniem przyjąłem zapro
szenie do wzięcia udziału w jubileuszowych imprezach
„Dziennika Bałtyckiego“. Ponadto przyznać muszę, że
chętnie występuję na Wybrzeżu, gdzie publiczność do
brze reaguje na humor i gdzie jest dobra organizacja
imprez, a na to artyści nie wszędzie natrafiają. Po
za tym chciałem powiedzieć miłej publiczności Wy
brzeża — do rychłego zobaczenia/“

Pomysł stworzenia takiego te
atru właśnie u nas, bezskutecz
nie oczekujących na satyryków
zawodowych.
Wszystkich zaś
tych, którzy naturalny zgon wy
stępującego kiedyś z „Wiatrem
od morza" gdańskiego teatru sa
tyryków tłumaczyli jakimiś spe
cjalnymi warunkami, brakiem
opieki i autorów tekstów _ od
syłam na adres: Bim-Bom, Ko
misja Okręgowa ZSP; uczcie się
od nich.

UWAGA — WĘDKARZE
KOŁA GDANSK-SRÓDMIESCIE
Doroczne eliminacyjne gdań
skie zawody wędkarskie w kon
kurencji o „Mistrzostwo Koła"
na rok 1855 odbędą się 22 bm.
Zapisy na listę zawodników
przyjmuje się do 18 bm. w sekre
tariacie Koła, Wały Jagiellońskie
28/30 w poniedziałki, środy i
piątki. Bliższe szczegóły zawo
dów poda sekretarz Koła.

Konik polny i mrówka«

Kiedy zaś na mieście uj »
rzycie afisze zapowiadające
Społeczne ognisko baleto
ich występ — walcie hur
mem. Zadziwi was orygi we nr 2 w Gdyni wystawi
nalność i różnorodność pomy
słów, ich zaskakująca, po
mysłowa realizacja technicz
na, ubawi was dowcipna,
inteligentna satyra nie usi
łująca nad każdym „i“ po-^
stawić kropki, oraz to, co
jest chyba najważniejsze:
wynik umiejętnej współpra
cy młodego kierownika ar
tystycznego Zbigniewa Cy
bulskiego z grupą młodych
zapaleńców — aktorów. Nie,
przepraszam, nie zapaleń
ców: ludzi, którzy chcą iść
przez życie z radosnym uśm i echem na twarzy.
po raz d
w sali gdyńTymczasem zaś
jako, że skiego Teatru .,Wybrzeże” w
„Bim - Bom“ wraz z „Ma- dniu 15 bm. o godz. 14.3U,
jWojką“, chórem AMG i ze- piękną bajkę „Konik polny
I społem tanecznym WSP wy- i mrówka”.

Wyhfyjeda
Za czym tęsknią...

ku wykonawcóio i grona pc
dagogów. „Pas de quatre“,
„Mazur“, „Mazurka“, „Tań
ce wielkopolskie“ i „KrakovAak“, a także widowisko
baletowe „Bocianiątko“ na
pawają otuchą: nie zaginie
dobra tradycja polskiego ba
lelu, bo widać już następ
ców.

Mieszkańcy tzw. Działek
Leśnych w Gdyni tęsknią
już od dłuższego czasu za
naprawą schodów, łaszą
cych ulicę Nowogrodzką z
ul. Zakopiańską. Cemento
we stopnie wykruszyły się
już doszczętnie, przez co
spraioiają wiele trudności
we wchodzeniu i schodzeniu
ludziom starszym.
Młodociani miłośnicy TerW imieniu mieszkańców
prosimy o szybki remont.
psychory winni jednak pa
(a)
miętać, że nawet najwięksi
mistrzowie tańca, tacy jak
Udane »Boeianiątko«
np. Halina Ulanowa, zaw
Dwa wieczory baletowe i dzięczają swe sukcesy nie„Bociani ątko", wystawień':
przez uczniów Państwowej tylko talentom, ale i upar
średniej Szkoły Baletowej tej, wytrwałe] pracy. „Bo
w Gdańsku —- to naprawdę bez pracy nie ma kołaczy
udany pokaz dużego dorob(sa}
MM

NR 113 (3388J

DZIENNIK BAŁTYCKI
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Dziwił'/ im

Z VIII Międzynarodowego Wyścigu Pokoju

.dzało instalację, wkręcano
I żarówki nawet w piwnicach.
Mieszkam od sześciu lat w; q jednym tylko zapołnniano,
Gdańsku przy ul. Siennic mianowicie — o włączeniu
kiej 54. Mimo pewnych bra prądu. Toteż dziś, po 2 la
ków (któreż mieszkanie ich tach, na schodach nadal cie
nie ma?) mieszka się nieźle, mno, żarówki pokradzione, a
toteż nie kwapiłbym się do często — gęsto zdemolowana
pisania, lecz ostatnio zebra instalacja.
ło się już zbyt wiele przy
Pół roku temu tajemniczy
krych spraw. I tak:
mechanik na parterze każdej
Dwa lata temu administra klatki schodowej wybijał po
Bieg uliczny organizowany w niedzielę przez redak
cja domu i komitet blokowy trzy dwudziestocentymetro
cję „Dziennika Bałtyckiego“ wzbudził szerokie zaintere
we dziury. Ponieważ nikt sowanie wśród młodzieży szkolnej i nauczycieli. Do re
nie znał przeznaczenia tych dakcji. zgłaszają się chłopcy prosząc o bliższe informacje
dziur, krążyły plotki wręcz dotyczące biegu i wycieczki do Warszawy. Nauczyciele!
niesamowite. Po trzech mie WF z wielu szkół telefonicznie zawiadamiają, że przygo- j W dniu dzisiejszym o1
siącach wyjaśniło się — za towują drużyny i że w najbliższych dniach przyślą godz. 17 w hali sportowej!
instalowano skrzynki na li imienne listy zgłoszeń.
•
j przy ul. Słowackiego wej
Christov (Bułgaria), Lasak (Polska) i Malmberg (Finlan
sty. Cieszyliśmy się, gdyż w
_ . .
,,
, ,
.
Wrzeszczu rozpoczyna się
CAF — fot. St. Wdowiński
Spełniamy
prośbę
tych,
Dla
zwycięzców
w
poszczę
j trzy(lniowy turniej półfina-1 dia) na trasie VII etapu.
naszych blokach większość
ludzi pracuje i listonosze ma którzy proszą o szczegółowe j gólnych biegach
, przyznano
, .
łowy o mistrzostwo Polski w;
bezpłatne u- 'koszykówce juniorów. Foczą NćlSZS OCQCia
iq poważne kłopoty z dorę- wyjaśnienia warunków bie- i 12 nagród
zmobili/.cwały mieszkańców ; baniem poczty. Niestety — gu i omówienie wycieczki czestnictwo w 2-dniowej wy tej£ rozgrywek dziś o godz.j
sobotQ równiei 0 .godz.
do skopania trawników przy i skrzynki te ” zainstalowano do Warszawy na zakończę- ciecsce szkolnej do Warsza-j17
wv. °^^ÜfWanej
organizowane!
»rzez 117',
i„J a w niedzielę_____
,, rm™
EIL
przez
w sali
TWF
domowych. Wyległo wów- widocznie dla jakichś tajem- nie VIII Wyścigu Pokoju.
czas około 30 osób, które sko niczych celów, gdyż nie da
»»Orbis . _
we Wrzeszczu o godz. 10,30.
Uliczny bieg dla młodzie
pały (a raczej zniszczyły) no nam do nich kluczy, nikt ży jest organizowany z o- W Warszawie młodzież W turnieju biorą udział
dotychczasowe trawniki. Po więc z nich nie korzysta.
kazji 10-löcia „Dziennika zwiedzi miasto, Pałac Kul- !zesp0ly Sparty (Gdańsk),
dobno zrobiono to dlatego, No i wreszcie ostatnia Bałtyckiego“ oraz dla ucz- tury, będzie na przedstawię- j gj^g , Orzeł4* (Łowicz),* Kole- Ze wspaniałym i świetnie' mo wspaniale kontrastowawykonanym programem .wy ły z sobą.
że Zarząd Zieleni powinien spr.awa. Prywatny warsztat j czenia V Festiwalu Miodzie- niu teatralnym, a zwycięzcy |jarz (Pomań) i Zryw (Szcze- stąpił
w ub. tygodniu w ka-J Subtelne Pastorale w. A. mobiegu „Dziennika Bałtyckie j ein).
był, pobudzony naszą pracą, ślusarski przy ul. Elbląskiej, ży i Studentów.
meralnej sali PSSM
we
V
go“ oprócz tego będą na sta
urządzić trawniki nowe, ’ z odległy od nas o 500 m., któ
Wrzeszczu
pianista
Paweł
.
część
pierwszą
recitalu.
dionie
WP
w
czasie
zakońW
biegu
startować
mogą
rabatami, kwiatami itd.
jry m. m. prowadzi roboty
Lewiecki;
j ,w części drugiej Paweł Łowiec
VIII Wyścigu Pokoju.
W części pierwszej tego reci- i ^ wykonał impresję mało zna-'
Niestety, Zarząd Zieleni ] spawalnicze przy pomocy ele wszyscy chłopcy i dziewczę- i czenia
Ażeby zapewnić jak najtalu usłyszeliśmy dwa małe u-!t}e?°,u iias kompozytora Deo„nie pobudził się“ i obecnie, j ktryczności. Gdy zaczyna się ta nie posiadający klas spor lepszą
twory klawesynistów francus- j
Seyerac pod tytułem:
opiekę wyjeżdżającej
patrząc przez okno, widzimy j spawanie — gasną nasze ża- towych, którzy przedstawią na wycieczkę
kich: Rameau w opr. Busmay- j »Kąpiące się w słońcu*. Kompo
młodzieży, rewyjechały
era — Tamburyn i Daquin —| zycja ta napisana jest pod wykrajobraz taki, jak miasto J rowki i w całym domu prze zaświadczenia lekarskie o: dakcja przeznacza
trzynastą
Rondo, znane pod nazwą „Ku-1 ra^nym wpływem Debussy’ego.
w filmie „Cena strachu“.
j pałają się lampy radiowe.
kulki“. Obydwa te utwory zagra!, ń po niej i sam Klaudiusz De
dobrym stanie zdrowia. Bieg nagrodę dła nauczyciela W.F.,
ne były z wielką precvzja
j kussy vv utworze „Złote rybki“,
Następna sprawa. Blisko Ponieważ ostatnio rozwią-,
” .
.
, ,
, i wychowawcy, działacza spor
r>«ip4
1]ez ciekawszy
od usłyszeliśmy
swego nasla
WnVn.!
odbędzie
się
na
dystansach:
^
doWePgu
dwa lata temu postanowio- j ^ał się nasz komitet bloko
U.aiej_ nnsfanił
nastąpi! orwr.nwv
organowy, °dowcy!
Następnie
no oświetlić nasze ciemne i1 v,'y, a nowy jeszcze nie pow- j 500 m. dla dziewcząt w wie- „Dziennika Bałtyckiego” zgło Na międzynarodowy tur prelud i fuga J. S. Bacha W dwa utwory Sergiusza RachmaSzianto. _____
Dzieło umowa: Barkarolę i Obrazek
________ ______
brudne
klatki schodowe. I stal — gdzież mam się uża- • ku 14 — 15 lat i 16 — 18 lat, si najwięcej uczestników i niej koszykówki kobiet od- pracowaniu
Ruch się zrobił niesamowity.; hć?
samolotem do Frań-; to zostało wykonane napraw j„
ten jako opiekun grupy wy- leciała
dla
chłopców
w
wieku
14
—<
cji w środę 11 bm. 14-osobo-!dę imponująco. Kontrasty!
te U\W0TJ.. pełne
Kilkunastu monterów spraw
Krytyk
15 lat oraz 800 m dla chłop jedzie z nią do Warszawy. wa ekipa zawodniczek Aka-: dynamiczne, które dają nam . f„!:r łu wywarły duże wra
Indywidualne
List ten przeczytaliśmy z ców w wieku od 16 do 18
,
.
... i zbiorowe, dęmickiego Zrzeszenia Spor- j organy na różnych manua- zeme- Lezginką Lapunowa
zgłoszenia należy nadsyłać ;t
< w skład drużyny!}aJh, były przezPawła Le-i“. utworein lscie wirtuozów
p rauxhhvyin zainteres o w a i
lat.
niem i sądzimy, że zainte
do redakcji „Dziennika BM-|wchodzą: Beyer, Kapalczyń-jwie^kiego świetnie imitowa-; skim> ogranym z wielkim
resuje on również in- | Start i meta biegu znaj- y,ckieg° ^arg Drzewny 3 7- ska. Chłodzińska, Kłosińska, i ne na fortepianie. Potężne rfmafhem i głębokim soczy
juz
nych, a zwłaszcza odpowie- idować się będzie przy bu- tel. 3-35-o5.
Lothj oiesiewicz, Dobrudź- (brzmaioiie i lekkie pdanissi- j
! zakończyć ten wyjątkowo
dzialnych za bałagan w blo dynku redakcji „Dziennika
ka, Lewandowska, Skubi
ciekawy i pięknie wykona
kach przy ul. Siennickiej. Bałtyckiego“, Targ Drzew
na fali 230,1 m
szewska i Węgrzynowicz^ To
Ciekawostki
ny recital, ale który z pia
PIĄTEK — 13 maja 1955 r.
ny 3/7. Trasa biegu prowa
warzyszą im: kier. KręcieRED.
dzić będzie z Targu Drzew
lewski, trener Bartosiewicz, z hokeja na trawie nistów może obejść się bez
7.00
DZIENNIK. 7.15 —
wstawienia
do programu
Tance i pieśni ludowe. 7.33 —
nego przez Targ Węglowy,
sędzia Twardo oraz lekarz
Stan pogody. 7.40 — Wiad. 7,45
Start
Oldboye
"
2:1
Sekcją hokeja na trawie GK Chopina?
8970
obok
Katowni,
Walami
Ja
Wrzesińska.
— Muzyka. 7.50 -—Aud. szkolna.
KF wprowadziła obowiązek zgła Więc na zakończenie programu
giellońskimi z powrotem na
8.05 — Koncert. 8.45 — Sceny ze,
W powtórzonym spotkaniu ! Turniej rozegrany zosta- szania zawodników na nowo- Pawła Lewieckiego był i Cho-'
społawe z oper Mozarta. 9.00 —.KIEDYŻ, ACH KIEDYŻ?
Targ Drzewny.
Zbiórka piłkanskim
o zakwalifikowa nie w Marsylii z udziałem,wprowadzonych kartach zgło-;pin: Nokturn g-moll i Scherzo
Przerwa lok. 11.54 — Sygnał staj ...otwarta zostanie kasa kolei
—
‘szeń.
Zarządzeniu
podlegają! cis-moll.
cji — lok. 11.55 — Serwis CZBM elektrycznej w Sopocie? — żało SÄCh 15CZebmkoWgodrinie &ię d0 ćwierćfinału Pu- mistrzowskich drużyn Fran ,yBCy zawodnlcy biorący czy«, Olbrzymi ten program musiał
dla rybaków — lok, 11.97 — Sy-jśnie pytają Sopocianie. Budy- . n on ' ^
•
o
choru Polski Gwardia (Byd- ;oji, Belgu, Włoch, Jugo- liy udział w tej dyscyplinie spor zmęczyć wykonawcę, toteż pu
gnał czasu. 12.04 — Wiad. 12.10) nek jest gotów od listopada ub. lu.du
Drzewnym i;
ci«.! sławii,
xo.oo na
im largu uucwiym
) pokonała zespół star
Austrii,
Niemiec ji tu bez względu na
na to czy dru- bliczności z trudem udało się
•— PRZEGLĄD PRASY. 12.15 — r., kasjerki są wyszkolone, cóż
zdobyć jeszcze dwa bisy.
Muzyka rozr 12.30 — „Na swój: więc stoi na przeszkodzie?
0,a*eye
2:1!zachBułgarii
1
PoIski«“STwÄ«
Władysław Walentynowicz
ską nutę“. 12.50
Aud. dla wsi.!
SU natstąpi 0 feoa
e: (1:0). Bramki dla zwycięz-! grywki rozpoczną się w
#
*
*
13.05 — Program dnia. 13.10 —1 KONDUKTOR SYGNALIZUJE
11.30.
I ców zdobyli bracia Norkow- czwartek w dwóch grupach, j 310 par obuwia wyczynowego
„Saragossa“, fragm. pow. Beni WEJŚCIE
'scv. Dla 'pokonanych Gracz a w niedzielę od,będą się spot; dla hokeistów (półbuty skórza.... Redakcja: Gd&ńsz..
to Fereza Galdosa. 13.30 — Aud.
- Karnego.
b-aniri
7wvriP7CÓw grun dru ne na kołkach) w cenie 390 zł
CZY] TkrB Drzewny 3/7.
dla młodych historyków. 14.00
Na notatkę „Pod rozwagę zało
kania zwycięzców
g up,
.; za parę posiada na składzie hur
Centrala
Wiad. 14.05 — Informacje. 14.09 gi trolleybusu nr 302" WPK GG
TEL Telefon;: Sekretariat
żyn, które zajęły trzecie miej ■ townia CHSS. Zamówienia na-i
— Kom. o stanie wód. 14.10 —j zawiadamia, źe notatka omówio
ISSiSK] 350-41
sea
itd.
i
leży
kierować
pod
adresem:
HUr
335-60
Dz
Miejski
Aud. szkolna. 14.30 — Muzyka na będzie na najbliższej odpra•tir
j-j,, +1irn!P.'
318-97
Dz. Sport
operetkowa. 11.55 — Koncert so-:wi® roboczej Konduktor daje,
w pierwszym dniu
turnie ; townia
zowieckaCIISS,
7ę Warszawa, ul. Ma
335-65. Śmiało 1 szczerze 345-17
listów. 15.25 — Koncert rozr. i w myśl przepisów, sygnał do od
ju Polki grać będą z mi-j
* * •
Red. nocny 335-66 Pismo re
16.25 — C. d. koncertu — lok.: .iazdu nie po wyjściu pasażerów,
strzem Francji.
I zmiana zawodników w rozdaguje zespół Administracja:
16.35 — Radiowa Gazetka Mło- lecz po wejściu. Obowiązkiem
! PO turnieju w Marsylii ko grywkach ligowych w hokeju na| Gdańsk, Targ Drzewny 3 7
dzieźowa — lok. 16.50 — Muzy- j kierowcy czy motorniczego jest
ka tan. — lok. 17.00 — Z życia obserwowanie pasażerów wychoj szykarki AZS udadzą‘się na trawm^st ^dozwolona tylko do^ Dyrektor delegatury 335-59
Dział finansowy 320-94, Cen
Zw. Radzieckiego. 17.30 — Kon- dzących i ruszanie dopiero po
W 45 minutowej dogryw- spotkania do Brukseli.
j
* * *
trala 350-41, Ogłoszenia 335-80
cert solistów — lok 18.05 — Ra- upewnieniu się, że wszyscy pasa
Pismo
wydaje Instytut Prasy
diowy Dziennik Wybrzeża — Merowie wysiedli.
ce meczu Naprzód (Lipiny)
---------j Rozgrywki o mistrzostwo Poł„CZYTELNIK"
lok. 18.15 — Wiad. 18.20 — Re
__ nńrrsilr (Rvlnm) A mi i
.
ski juniorów w hokeju na-traGórnik
(B
om)
O
rni
~
i
I
Wie
odbędą
się
w
terminie
od
portaż o pracy portowych ma
i wpłaty pa pre
gazynów
lok. 18.28 — Aud.
strzostwo II ligi piłkarskiej Z. aKaö6miCKICn 29 sierpnia do 20 października. Zamówienia
numeratę „Dziennika Bałtyc
literacka z cyklu: „Opowieści o
.
Miejsca rozgrywek podane zozwyciężył Naprzód 1:0.
kiego" przyjmują listonosze.
morzach“ — lok. 19.00 — Muzy
Zwycięską bramkę zdo- mistrzostw SWE3T3 staną dodatkowo.
— Cena prenumeraty wynosi
ka i akt. 19.25 — .„Konopie“ —
miesięcznie 5 zł
„Dziennik
był w 40 min. Janik, Wipog. Urszuli Lipińskiej. 19.35 —
Bałtycki“ można nabyć we
i W Lionie trwają drużynowe
TCTFnt^TFT
rt 0007 ■j'?
Kompozytor tygodnia — Frydedzów ok. 10 tys.
! akademickie mistrzostwa w sza W NIŁDZIŁLĘ O GODZ. 17
wszystkich punktach sprzeda
aud.. siowno-muz.! Odebrany jastrzębiowi ranny
chach. Startująca w mistrzost
NA STADIONIE
ży dzienników i czasopism
’ ü/r., Reportaż literacki. 20.3j gołąbek nr 0949 ii>6 B jest do owach drużyna polska uzyskała
BUDOWLANYCH
vTirIUo?rBi? tan-“-30 ~
debrania u ob. ?.larii Kos w
LECHIA PRZEGRYWA dotychczas następujące rezulta
Druk Gdańskie Zakłady Gra
,2 ff„„ Dziennik rybacki jantarze (poczta Stegna w pow.
MECZ PIŁKARSKI
ty: w meczu z Francją 4:0,
ficzne Gdańsk
W COTTBUS
lok. 22.00 — Festiwal Muzyki nowodworskim).
ZSRR
—
0:4,
Norwegią
—
2,5:1,5,
HONVED
LEGIEROE
—
Polskiej — koncert symf. 22.20
*
.
ń
Z AKTIVIST BRIESKE Finlandią 2:1 (partia Brzóski
— Felieton. 22.30 — Koncert.
^
STAL GDANSK
Zar
— W-6-3203
i odłożona) oraz z CSR 0:3 (par
1:3
Zwycięzca VIII etapu
23,00 •— Muzyka tan. 23.50 — i Pierścionek do odebrania w re

Napływają dalsze zgłoszenia
do biegu ulicznego

Młodzi

„Dziennika iaityckiago“

koszykarze

rozpoczynają dziś
mistrzostwa

Recital Pawła Lewieckiogo

Koszykarki AZS
do Francji

lia Bydgoszcz -

tittMMtfdmwms

Naprzód (Lipiny) Górnik (Bytom) 1:0

OST. WIAD.

dakcji.

FACHOWCY POSZUKIWANI
Wykwalifikowanych szkutników, silnikowców,
taklarzy, malarzy, ślusarzy, tokarzy, dekarza,
murarza, hydraulika, technologa szkutniczego,
inspektorów (silnikowego i kadłubowego), kal
kulatora robót mechanicznych, zatrudni natych
miast P. P. i U. R. „SZKÜNER”, Władysławowo.
Wynagrodzenie dla warsztatowców wg. tabeli
płac pracowników przemysłu maszynowego. ~
Zgłaszać się pisemnie lub osobiście w dziale
kadr '„Szkuner” we Władysławowie.
1182-K
St. asystenta naukowego z wyższym wykształce
niem zatrudni od zaraz Zakład Naukowo - Ba
dawczy Poraj, p-ta Wicko, powiat Lębork. Wa
runki Jpłacy wg. układu zbiorowego.
1166-K
Intendenta, maszynistkę oraz demonstratora fil
mowego przyjmie od zaraz Zarząd Woj. T. W. P.
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka 76/78.
Inżynierów technologów z długoletnią praktyką
warsztatową oraz znajomością zagadnień obrób
ki wiórowej i plastycznej zatrudni Centralne
Biuro Konstrukcyjne Przemysłu. Drobnego —
Pracownia Konstrukcyjna Nr 4 w Gdańsku Wrzeszczu, ul. Marchlewskiego Nr 8.
1173-K
Kierownika warsztatu radio - precyzyjno - elek
trycznego o wysokich kwalifikacjach z praktyką
zawodową zatrudni od 1. 6. 55 r. Spółdzielnia
Inwalidów „Wybrzeże”, w Gdyni, ul. Abraha
ma 24.
1175-K
Technika lub nadzorcę melioracyjnego, zdolnego,
młodego, z praktyką w wykonawstwie, poszuku
je od zaraz łąkarski zespół PGR Charbrowo.
Mieszkanie po okresie próbnym zapewnione.

mŁmzE
NIERUCHOMOŚCI

DROBKE

KUPIĘ mały domek jedno
rodzinny z ogródkiem owo
PARCELE budowlane w cowym w .miejscowości ną
Gdyni - Cisowie sprzedam. Helu. Szczecin, Wandy Zie
leńczyk 8—22, Łyszkiewicz,
Cisowa, Chylońska 330,

Benno Funda (NRD)

ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
chnią, samodzielne w Gi
życku na podobne w trój
mieście. Poste restante —
Gdańsk 6 (Wrąpszcz), pile1591-P
PARCELE budowlane w Ci wicz.
sowie sprzedam. Gdynia,
NA
lipiec
i
sierpień
potrze
Czerwonych
Kosynierów
20—4.
1489-P bne mieszkanie nad mo
rzem dla matki z S-giem
dzieci, najchętniej w Oli
SPRZEDAM barak murowa wie,
Orłowie,
Sopocie,
ny (pokój z kuchnią, wol Wrzeszczu, Gdyni lub miej
ne mieszkanie). Gdynia, Ko scowości blisko morza. Oinuny Paryskiej 12b.
ferty 5781 „Prasa“, Kra
ków’, Rynek 46.
1155-K

0,5 HA ziemi z domem lub
bez w trójmieście kupię.
Oferty Biuro Ogłoszeń —
„Prasa“ Gdańsk pod „3370“.

KUPNO

ZAMIENIĘ mieszkanie 2
„FIAT“ 1100 lub 500 pilnie pokoje z kuchnia, I piętro
poszukiwany, stan obojęt z ogródkiem, możność trzy
ny. Tel. 38-36, po południu. mania inwentarza, Rudniki,
Miałki Szlak na pokój z
kuchnią. Wiadomość: —
WANNĘ kąpielowy o dłu Gdańsk
- Suchonino,
uł.
gości do 1,20 cm kupię. — Schumana
26.
Dzwonić 511-85.
1507-P
ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
MOTOCYKL SHL lub WFM chnią w centrum Wrzesz
najchętniej nowy kupię. — cza na takie samo lub wię
Tczew, tel. 1453.
lesze w Grudziądzu. Wiado
mość: Wrzeszcz, Konrada
Wallenroda 13, m. 8 lub
LOKALE
Grudziądz, ul. Brzeźna 12,
m. 20.
3373-G
2 POKOJE, służbówka, I
piętro, słoneczne, wspólny ZAMIENIĘ 2 mieszkania po
korytarz zamienię na sa 2 pokoje z kuchnią na je
modzielne mniejsze w So dno trzypokojowe mieszka
pocie, Wrzeszczu. Sopot, po nie w Sopocie. Sopot, Wy
14G7-P
ste restante. Budziszewska. bickiego 20/3.'

DYREKCJA GDYŃSKICH ZAKŁADÓW
PRZEMYSŁU PIEKARNICZEGO
w trosce o zapewnienie konsumentom dosta
wy pieczywa jak najwyższej jakości, prosi
0 składanie wszelkich swych spostrzeżeń
1 reklamacji celem wyciągnięcia właściwych
wniosków.
Uwagi i reklamacje prosimy przesyłać na
adres:
Gdyńskie Zakłady Przemysłu Piekarniczego
w Gdyni, ul. Witomińska 10.

tia Szymańskiego odłożona).

PRACA

NAUKA

POTRZEBNA od zaraz po
moc do dziecka rocznego
(lekarzy). — Sanatorium
Dzierżążno k/Kartuz, Ko
zakiewicz.
1502-G

KURS
korespondencyjny
języka międzynarodowego
Esperanto wznowił Zwią
zek Esperantystów w Pol
see,
Warszawa, Marszał
kowska 81/32.
1154-K

ZGUBY

TANCÖW towarzyskich —
rozpoczynam komplet 16
maja. Zapisy Wrzeszcz, Pi
KRAWCZYK Witold, So leckiego
4, dojście Hibne
pot, Mickiewicza 11 zgubił ra (Morską).
3336-G
zaświadczenie nr 427, wy
stawione przez Morski USPRZEDAŻ
rząd Rybacki w Gdyni.
ŁOBOCKI Tadeusz, Gdy
nia, Ujejskiego 25/4 zgubił
zaświadczenie Nr 1060 wy
dane 21. 4. 1955 r. przez
PPD „Dalmor" o zdepono
waniu książeczki wojsko
wej.
1513-F

MOTOCYKL SHL na teles
kopach MO 5, nowy sprze
dam. Wiadomość telefoni
cznie 421-03, godz. 8—-13.

SAMOCHÓD DKW F-7
stan dobry sprzedam. —Wrzeszcz, ul. Puszkina 7/2,
GROCHOCKA Danuta — od godz. 18—20.
3337-G
Gdynia - Grabówek, Kalksztajna 14 J zgubiła przepu RADIO nowe „Pionier“ ~
stkę wydaną przez Zakła j sprzedam. Siedlce, Ogińt skiego 7/3.
3371-G
dy Rybne Nr 3.

AKORDEON 96-basowy —
5-registrowy, nowy sprze
dam. Gdańsk, 3-go Maja 16
m. 5.
3365-G
SPRZEDAM lub zamienię
wózek autko na spacero
wy. Wrzeszcz, Racławicka
2/3.
3377-G
KUCHNIĘ gazową i węglo*
wą z piekarnikiem tanio
sprzedam, Oliwa, Armii Ra
dzieckiej 6 m. 5.
MASZYNĘ do szycia pierw
szorzędną znanej njarki —
bębenkową, gabinetową —
sprzedam. Oliwa, Liczmańskiego 8—2 '(przedłużenie
ul. Westerplatte).
V

AKORDEON
80-basowy,
5-registrowy sprzedam. So
pot, Stalina 690, m. 4 —
godz. 16—19.
3369-G
*

Zawiadamiamy Miłych Konsumentów, że w dniu 14 maja br.

RADIO „Syrena“
sprze
dam. Wiadomość: Rakiej.
Wrzeszcz, Matejki 1/2.
TAKSOMETR Halma, star.
bardzo dobry sprzeda Ma:
einkowska Helena, Gdynia,
ul. Korzeniowskiego 14—1.
PASIEKĘ sprzedam. Prabu
ty, 15 Grudnia 8.
SZAFĘ używaną (do rze
czy), bieliźniarkę, lodówkę
na lód sprzedam. Gdynia,
Abrahama 26/3.
1504-P
WÓZEK bliźniaczy spacero
wy w dobrym stanie sprze
dam. Gdynia, Czerwonych
Kosynierów 67/14.
RÓŻNE

OBELGĘ rzuconą na Ob.
Rozalię Badziąg z Żarnow
ca odwołuję i Ob. Badziąg
przepraszam. Agnieszka Kul
pa.
•
1156-K.
ZARZUTY stawiane prze
ciwko Kluk Helenie co
fam i przepraszam. Reków
ski Jan, Dziemiany.

I

kaiuiarnia-dandng „AKWARIUM“ me Wrzeszczu
9

nie będzie dostępna dla ogółu
ze względu na zarezerwowanie sali.

Ogłaszajcie się

w »Ozlsnniku Baltyikifn«

Natomiast zabawa
„ZIELONEGO KARNAWAŁU“
odbędzie się w tym dniu

ui kaiuiarni „MORSKA“ przy ul. Grumualdzkiej 63

Wszystkim, którzy bra!
udział w pogrzebie ton
mojej
Ś. t p. WALERII
GOŁOMBIEWSKIEJ
składam najserdecznie,
sze Bóg zapłać. W głębi
kim smutku pogrążeni
MĄŻ I DZIECI

