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reprezentowanych na konferencji warszawskiej
zaakceptowały tekst układu

o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej
Konfsmja powzięła również ' '. w sprawie utworzenia
3555

dowództwa

zbrojnych sygnatariuszy układu
Komunikat o posiedzeniu z dn. 13 maja
Dnia 13 maja odbyło się czwarte posiedzenie warszaw
skiej konferencji państw europejskich w sprawie zapew
nienia pokoju i bezpieczeństwa w Europie.

Delegacje na konferencję warszawską
złożyły hołd żołnierzom
777

w walkach e wyzwolenie Polski

WARSZAWA (PAP). W dniu 13 bm. delegacje rzą
dowe uczestniczące w konferencji warszawskiej państw
europejskich w sprawie zapewnienia pokoju i bezpieczeń
stwa w Europie, oddały hołd żołnierzom bohater
skiej Armii Radzieckiej, poległym w wałkach o wyzwo
lenie Polski, składając wieńce na cmentarzu - Mauzo
leum żołnierzy radzieckich w Warszawie.

Obradom przewodniczył szef delegacji radzieckiej,
przewodniczący Rady Ministrów ZSRR N. A. Bułganin.
Na posiedzeniu rozpatrzono wszystkie artykuły ukła
du o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej między
Ludową Republiką Albanii, Ludową Republiką Bułgarii,
Republiką Czechosłowacką, Niemiecką Republiką Demo
kratyczną, Polską Rzeczpospolitą Ludową, Rumuńską Re
publiką Ludową, Węgierską Republiką Ludową i Związ
kiem Socjalistycznych Republik Radzieckich.
Wszystkie tlelegacje państw reprezentowanych na kon
ferencji oświadczyły, że akceptują tekst wspomnianego
układu.
Postanowiono, że podpisanie układu nastąpi 14 maja
w gmachu Rady Państwa Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej.
Na posiedzeniu powzięto uchwałę w sprawie utworze
nia zjednoczonego dowództwa sił zbrojnych sygnatariuszy
układu.

Przed gmachem Urzędu Rady Ministrów, w którym
odbyicają się ubrady konferencji warszawskiej, gromadzą się tłumy publiczności. Pragną onet zobaczyć
uczestników konfcrencji.
CAF — fot. Zygm. Wdowiński

Ludność krajów Azji i Afryki ufa , i

Na uroczystości złożenia rencji warszawskiej., oddały
wieńców obecni byli: I sekre hołd żołnierzom Wojska Pol
tarz KC PZPR Bolesław Bie skiego poległym w walkach
rut wraz z członkami Biura o wolność Polski, składając
Politycznego KC PZPR oraz wieńce
przy grobowcu przewodniczący Rady Pań mauzoleum bohatera walk
stwa Aleksander Zawadzki z faszyzmem gen. Karola
wraz z członkami Rady Pań Świerczewskiego - Waltera.*
stwa.
Na uroczystości złożenia
Pod obeliskiem Mauzoleum wieńców obecni byli: I se
pełnią wartę honorową żoł kretarz KC PZPR Bolesław
i poczynić inne odpowiednie
nierze WP. Po prawej stro Bierut wraz z członkami Bdu
kroki w celu wzmocnienia
nie obelisku kompania hono ra Politycznego KC PZPR
swej zdolności obronnej, jak
rowa Wojska Polskiego z oraz przewodniczący Rady
wicepremiera Rady Państwowej również
w celu zapewnienia
pocztem sztandarowym, a na Państwa
Aleksander Za
swego bezpieczeństwa i po
przeciw niej — dziesiątki wadzki wraz z członkami
i ministra obrony narodowej
koju w Europie, co jest w
pocztów sztandarowych i de Radv Państwa.
chwili obecnej bezwzględnie«,
legacje warszawskich organi
Z kolei wieńce złożyli wj
Chińskiej Republiki Ludowej
konieczne. Odpowiada to nie*
zacji partyjnych oraz organi imieniu swych państw prze
tylko interesom narodów bio
zacji społecznych.
wodniczący delegacji, biorą-5
rąeych udział w niniejszej
Padają krótkie słowa ko,
... w konferencji |
konferencji, lecz także inte
mendy. Kompania honorował
W drugim dniu obrad warszawskiej konferencji resom miłujących pokój na
Wojska Polskiego prezentuje warszawskiej.
broń. Orkiestra gra polski Po złożeniu wieńców dele- j państw europejskich w sprawie zapewnienia pokoju i rodów całego świata.
W przemówieniu wygłoszo
hymn narodowy. Pierwsza gacje zwiedziły groby żołnie bezpieczeństwa w Europie, 12 bm. złożył oświadczenie,
składa wieniec delegacja Pol. rzy Armii Ludowej i Ludo- jak już donosiliśmy, obserwator z ramienia Chin Ludo nyrn na konferencji moskiew
skiej Rzeczypospolitej Ludo-' w£b° Wojska Polskiego po- wych, wicepremier Rady Państwowej i minister obrony skiej przedstawiciel Chińu ^ sklej Republiki Ludowej pod
wej z przewodniczącym de-! ległych w walce o wolność, narodowej Chińskiej Republiki Ludowej gen.ł
PENG
legacji, prezesem Rady Mi-1 Polski,
j TEH-HUAI. Poniżej zamieszczamy tekst tego oświadczenia: iUe.®bł, że polityka agresji i
wojny, prowadzona przez im
nistrów Józefem Cyrankiewi
Rząd Chińskiej Republiki perialistów amerykańskich,
czem na czele.
Ludowej i naród chiński po zagraża nie tylko Europie,
Następnie przy dźwiękach
pierają gorąco warszawską lecz także Azji i innym czę
hymnu Związku Radzieckie
konferencję krajów europej ściom świata. Celem tej po
go wieniec składa delegacja
skich w sprawie zapewnienia lityki jest zdobycie panowa
ZSRR: szef delegacji przewo
pokoju i bezpieczeństwa w nia nad całym światem. Pia
dniczący Rady Ministrów
Europie oraz w pełni apro- nowana przez nich wojna
ZSRR — Nikołaj Bułganin i
jach produkcji broni atomo- bu ją oświadczenie przewod- miałaby objąć cały świat.
członkowie delegacji oraz
wej oraz zniszczenia wszyst-j niczącego delegacji Związku Przyspieszając ratyfikację uambasador nadzwyczajny i
kich jej zapasów, jak rów- j Radzieckiego tow. Bułganina, kładów paryskich i wzmaga
pełnomocny ZSRR w Polsce V
nież bezwarunkowego żaka-! złożone na tej konferencji, jąc remilitaryzację Niemiec
Pantelejmon Ponomarenko.
zu broni atomowej i wszyst-!i, również przemówienia zachodnich imperialiści ame
Następnie przy dźwiękach
Konferencji
kich innych rodzajów broni i szefów delegacji innych kra rykańscy przyspieszają tak
swoich hymnów, wieńce zło
Dl* masowej zagłady przy jedno- jów biorących udział w tej że przygotowania do wojny
żyli obserwator z ramienia —,
czesnym ustanowieniu skute konferencji; pokój i bezpie i dokonują coraz częściej ak
Chińskiej Republiki Ludo
wej na konferencję warszaw MOSKWA (PAP). 12 maja cznej kontroli międzynarodo czeństwo w Azji są bowiem tów agresji w Azji i w in
ską g'en. Peng Teh-huai; zakończyła obrady V Wszech wej nad wykonaniem tego nierozłącznie związane z po- nych częściach świata. Na
zakazu. Ludzie radzieccy u- i bojem i bezpieczeństwem w Bliskim i Środkowym Wscho
członkowie delegacji: Ludo
wej Republiki Albanii; Buł związkowa Konferencja O- waabają za konieczne, aby Europie, . interesy. Chińskiej dzie agresywny blok Stanów
garii, Czechosłowacji, Nie brońców Pokoju. Uczestnicy jednym z pierwszych kro* i Republiki Ludowej są nieroz Zjednoczonych i ich poplecz
związane z interesa- ników stara się ze wszyst
mieckiej Republiki Demokra konferencji wybrali 37-oso- ltów w dziedzinie zakazu bro ■ ł^czarie
rni miłujących pokój krajów kich sił zrealizować nowymi
tycznej, Rumuńskiej Repu bową delegację na świato ni atomowej było zaprzesta Europy.
metodami agresywne plany
bliki Ludowej i Węgierskiej we zgromadzenie przedstawi nie prób z bombami atomo
cieli sił pokojowych i jed wymi i wodorowymi.
„sztabu
Od grudnia 1954 roku, kie zbankrutowanego
Republiki Ludowej.
środkowego
wschodu”
oraz
nomyślnie
uchwalili
zalece
dy
to
odbyła
się
moskiewska
Następnie do Mauzoleum
Związek Radziecki, mając konferencja krajów europej dokonuje bezczelnych zama
zbliżają się przedstawiciele nia dla delegacji.
Wybrany został nowy Ra na względzie interesy współ skich w sprawie zapewnienia chów na suwerenność i nie
ludu Warszawy. Płyta Mau
pracy .międzynarodowej, gó pokoju i bezpieczeństwa w zawiśli narodową krajów
zoleum pokrywa się pękami dziecki Komitet Obrony Po
Na Dalekim
koju, w którego skład- we tów jest przekazać innym ! Europie, upłynęło już prze--) arabskich.
kwiecia.
szło
140
przedstawicieli krajom swoje doświadczenia; szło 5 miesięcy. Przebieg wy Wschodzie we wrześniu 1954
#
*
*
w, dziedżinie badań nad wy.
agresywny blok USA
Następnie delegacje rządo wszystkich warstw społeczeń korzystaniem energii atomo- darzeń w ciągu ubiegłych 5 roku
wraz
z
Anglią, Francją i in
miesięcy
potwierdził,
że
anastwa
radzieckiego.
we, uczestniczące w konfewej do celów pokojowych. | liza i ocena sytuacji, doko- nymi krajami zawarł układ
V Wszechzwiązkowa Kon Energia . atomowa uowinna nane przez uczestników tej manilski, ' na mocy którego
ferencja Obrońców Pokoju służyć, jedynie postępowi i konferencji, były całkowicie utworzony został agresywny
głosi m. in. zalecenie — rozkwitowi ludzkości. Ludzie słuszne. Konferencja mos- blok w Azji południowo wyrażając wolę całego pokój radzieccy w dalszym ciągu, kiewska podkreśliła niebez
(Dokończenie na sir. 2)
miłującego narodu radziec podkreślają konieczność poło pieczeństwo, jakie stanowi
kiego
zaleca
delegatom J żenią kresu wyścigowi zbro ratyfikacja układów pary
na śwAcAp we zgromadzenie jeń i konieczność niezwłocz skich, i wskazała właściwą
przedsta
tawi<icieli sił pokojo nego rozstrzygnięcia proble drogę do rozwiązania próbie Z ostatniej chwili
WARSZAWA (PAP). Dnia wych:
mu powszechnej
redukcji mu niemieckiego i stworze
13 maja br. wyjechał do
1) zapewnić wszystkich u- wszystkich rodzajów broni. nia systemu bezpieczeństwa
Ministrowie
Kambodży
przedstawiciel ezestników światowego zgro
zbiorowego w Europie.
Jesteśmy głęboko przekona
PRL w międzynarodowej ko madzenia przedstawicieli sił
Przedstawiciele państw, któ
misji nadzoi-u i kontroli w pokojowych, że naród radzie ni — czytamy w końcowej
Kambodży, ambasador nad cki ^decydowanie ii kon.se- i czSŚei zalecenia, że świato- re brały udział w konferenułrarstł» we zgromadzenie przedstawi c-h moskiewskiej kierując się
zwyczajny i
pełnomocny k wen tnie walczy
1,1, a mTgL “Si i ciott SH pokoju będzie wie!- uchwałami tej konferencji
Zygfryd Wolniak.
imep k Ju między wszysUd kjm wk]adem n3rxuvr <jo powziętymi w grudniu 1954
) mi narodami, o osłabienie na sprawy zapewnienia trwałe- i roku, postanowili spotkać się
| pięcia międzynarodowego, o
Spasf@lc papierów
pokojowe rozwiązanie spor- go pokoju i pokojowej współ ponownie. aby omówić obecna giełdzie parysWei |{nych
'm*dzy -w^Ä&i p™m sytuację i podproblemów Soro^mie"
na podsta- 5raSy
PARY2 (PAP), w ciągu kilku
P
państwami.
"
*
wspólnie skuteczne kroitatnich dni zaznaczył się na wie w zajemnego porozumiei ^ zawrzeć układy o przy- WIEDEN (PAP). Minisiroostatnich
giełdzie paryskiej ogólny spadek nia stron,
Narody mogą i powinny jaźni, współpracy i pomocy wie spraw zagranicznych An
papierów wartościowych. Spa-j
.
.
wzajemnej mięazy
dek ten, określany w znacznej.
2) zapewnić, ze ludzie ra.
j
j* _i
a pretorów j wzajemnej
j
krajami! gili, Francji i Stanów Zjed
części francuskich kół finanso-1 dzieccy nieugięcie domagają
,, y *
" | europejskimi
uczestnika-'noczonych przybyli do Wied
wych jako „krach“, wywołał
Mają
one
dość
sił,
by
wywal
mi konferencji, aby utwo-jnia celem podpisania traktaduże zaniepokojenie wśród wła- się natychmiastowego zaprze
rzyć zjednoczone dowództwo i tu państwowego z Austrią.
leicieli papierów wartościowych stania we wszystkich kra- czyć zwycięstwo pokoju.

że konferencja warszawska
wniesie bezcenny wkład

do sprawy pokoju na całym świeci®
Uświadczenie

gen. Reng Teh-huaśa

Energia atomowa powinna służyć

pipie rozkwitowi ludzkości
Zalecenia

Wszeciizwiazkowej

U bron co w rokoiu

Wyjazd do Kambodży
przedstawiciela
Polski

spraw zagranicznych
mocarstw zachodnich
przybyli już
do Wiednia

W Wiedniu
©slągfstiĘt®

całkowitą
jednomyślni ść
Komunika! amisasaderów
4 uiasarsttf
WIEDEN (PAP). 12 bm.
w godzinach popołudniowych
ambasadorowie czterech mo
carstw obradujący w Wied
niu nad sprawą traktatu pań
stwowego z Austrią opubli
kowali następujący komuni
kat:
Konferencja ambasadorów
ZSRR, Zjednoczonego Króle
stwa W. Brytanii, USA i
Francji z udziałem przedsta
wicieli Austrii zakończyła po
myślnie sWe prace przygoto
wawcze nad traktatem pań
stwowym, przewidującym od
budowę Austrii niepodległej
i demokratycznej. Osiągnięto
całkowitą jednomyślność co
do wszystkich artykułów
traktatu.
Ambasadorowie i przedsta
wiciele Austrii zbiorą się w
piątek o godz. 8.30 dla zakoń
czenia prac technicznych nad
uzgodnieniem tekstu trakta
tu w czterech językach.
Ministrowie spraw zagra
nicznych ZSRR, Zjednoczo
nego Królestw* W. Brytanii,
USA i Francji z udziałem
przedstawicieli Austrii spot
kają się w Wiedniu w końcu
bieżącego tygodnia dla prze
studiowania i podpisania
traktatu państwowego z Au
strią.

Zgodnie z wolą narodów
(Dalekopis®! ni specjalnego korespondenta
»Dwernika Bałtyckiego«}
ZIS zostanie podpisany układ o przyjaźni, współ
f pracy i pomocy wzajemnej między państwami,
uczestniczącymi w konferencji warszawskiej.
Układ ten, gwarantujący bezpieczeństwo i nietykal
ność granic każdego z podpisujących go państw, bę
dzie miał doniosłe znaczenie dla dzieła pokoju w
Europie i na całym świecie. Stworzy on potężny wał
obronny, rozpościerający się od Bałtyku aż po Ocean
Spokojny i obejmujący 900 milionów ludzi, gotowych
do pokrzyżowania zbrodniczych planów podżegaczy
wojennych i do utrwalenia pokoju.
Jak można było oczekiwać, propaganda imperia
listycznych maniaków wojennych usiłuje pomniej
szyć znaczenie konferencji warszawskiej i jej skut
ków. Lecz niektórzy burżuazyjni politycy i publicy
ści, oceniający rzeczowo sytuację, muszą przyznać
że powstający dziś układ o pomocy wzajemnej, bę
dący fundamentem systemu bezpieczeństwa zbioro
wego, dla wszystkich pokój miłujących narodów Eu
ropy ma ogromne znaczenie.
Walkę w obronie pokoju popierają również na
rody państw Europy zachodniej, należących do pak
tu atlantyckiego. Narody te widzą coraz jaśniej do
jakiej groźnej awantury próbują wciągać je ci, któ
rzy podpisali układy paryskie, przewidujące odbu
dowę Wehrmachtu pod wodzą starych hitlerowskich
generałów. Toteż narody te występują coraz ener
giczniej przeciw wprowadzeniu w życie układów
paryskich i domagają się rokowań w celu uregulo
wania spornych spraw w stosunkach między wielki
mi mocarstwami.
Rzecznicy rządzącej w mocarstwach imperiali
stycznych reakcji, usiłując wprowadzić w błąd opinię
publiczną w tych krajach, utrzymują wciąż, że ro
kowania ze Związkiem Radzieckim nie dają rzekomo
żadnych pozytywnych wyników. Ale obywatele kra
jów zachodnich widzą teraz na przykładzie Austrii
absurdalność tego argumentu kłamliwej propagandy
podżegaczy wojennych. Oto podjęte z inicjatywy
ZSRR i poparte przez cały naród austriacki rokowa
nia czterech mocarstw w Wiedniu dały pomyślne
rezultaty. Należy oczekiwać, że lada dzień zostanie
podpisany przez ministrów spraw zagranicznych
wielkich mocarstw traktat pokojowy z Austrią. Trak
tat ten ostatecznie rozwiąże jeden z punktów spornych
w Emopie i doprowadzi do odprężenia stosunków
międzynarodowych w tym rejonie Europy Środkowej.
Ogromne wrażenie wywarły w całym świecie no
we propozycje w sprawie rozbrojenia, wysunięte kil
ka dni temu przez rząd ZSRR. Konkretne te wnioski
domagają się zarówno zakazu broni atomowej i wodo
rowej, jak i ustalenia maksymalnej liczebności sił
zbrojnych 5 wielkich mocarstw. Przewidują one real
ne terminy, w których mogłaby nastąpić stopniowa
redukcja armii większych i mniejszych państw. Pro
ponują też konkretne metody kontroli rozbrojenia
państw, metody, zapewniające skuteczną kontrolę
i nie zagrażające bezpieczeństwu żadnego kraju.
Na podstawie wciąż nowych radzieckich propozy
cji pokojowych narody świata przekonywują się coraz
bardziej nie tylko o niezłomnej woli pokoju wielkie
go Kraju Rad i sprzymierzonych z nim krajów obozu
socjalizmfc, ale i o realnej możliwości pokojowego
współistnienia i współpracy państw o różnych syste
mach społecznych. To z kolei prowadzi do wzrostu
nastrojów pokojowych w świecie kapitalistycznym,
nastrojów, które przeszkadzają agresorom w przepro
wadzaniu ich niecnych planów. Pod ogromnym na
ciskiem łaknących pokoju mas w swych krajach, in
spiratorzy w-ojennego paktu atlantyckiego musza nie
raz zgodzić ąię na rokowania z obozem pokoju o zła
godzenie napięcia w świecie.
Rosnąca z dnia na dzień bojowa aktywność sił po
koju potrafi bowiem udaremnić zakusy agresorów
i zmusić ich do zgody na pokojowe współistnienie
wszystkich państw, be* względu na ich ustrój społetez
no - gospodarczy. W tej wielkiej walce o pokój, obej
mującej dziś cały świat, ogromne znaczenie ma wzmoc
nienie potęgi i zapewnienie bezpieczeństwa państw
obozu pokoju, dokonane za pomocą układu, który zo**!
stanie <ti&ś podpisany w Warszawie.
Paweł Leszak
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wykona Oświadczenie gen. Peng Teh-huaia

wackiej, Niemieckiej Repub
W Azji i Afryce z każdym
(Dokończenie ze sitr. 1)
wschodniej wymierzony prze liki Demokratycznej, Węgier dniem potężnie!p walka prze
de wszystkim przeciwko skiej Republiki Ludowej, ciwko uciskowi imperialisty
Chińskiej Republice Ludo Rumuńskiej Republiki Lu cznemu, o wolność i niezależ
wej i mający na celu ujarz dowej, Ludowej Republiki ność narodową. W Azji i
mienie narodów azjatyckich. Bułgarii i Ludowej Republi Afryce jest coraz więcej kra
Agresywny
blok USA ki Albanii w sprawie zapew jów, które wyzwoliły się lub
wbrew interesom narodu ja- niema pokoju i bezpieczeń- j walczą o wyzwolenie spod
stwa krajów europejskich. I jarzma kolonialnego. Minął
mnej, który nie tylko przy nów imperialistycznych, ma-j Piskiego przeciwstawia się Pokój
jest
niepodzielny, i bezpowrotnie wiek poniżeń,
jących
na
celu
Przekształcę-j
odzysKamu
.
.niepodległości
czyni» się do dalszego zacicś *
•Jeżeli pokój
w Europie ] wiek samowoli imperiał!nie Półwyspu Bałkańskiego! przez Japonię i jej dążeniu do zostanie naruszony, jeże-] stów. Niedawno odbyła się
w beczkę prochu zagrażają-1 pokojowego rozwoju. Jcieka ń
agresorzy
imperial!- ] w Bandungu konferencja krą
stwami i narodami, lecz był cą Związkowi Radzieckiemup3c S1<? do wszelkich mozli- styczni
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Delegacja i rząd naszego tysięcy ludzi odniosło rany, sobie, towarzysze, historię i innymi krajami demokra Chińskiej Republice Ludo osiągnęły wielkie sukcesy toto™ swycn narodów,. loz*
kraju witają obecnego na dziesiątki tysięcy okupant narodu albańskiego. Do roku cji ludowej w Europie i w wej prowadzona będzie na we wszystkich dziedzinach to^tają nową wojnę światową
tej konferencji przedstawicie wtrącił do więzień lub zes 1912 przez blisko 500 lat Al A?ji, normalne stosunki z in trzech frontach: koreańskim, budownictwa. W obozie tym 7~ o^0f. Pok°to, demcKracji
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wy pokoju i bezpieczeństwa ne przez wojnę naszemu na kupowały włoskie wojska fa z Jugosławią i Włochami,
go narodowego. Gotowi jesteś kich krajów; szerokie masy ka Ludowa wraz ze Związ
rodowi,
podobnie
jak
rany
szystowskie,
a
następnie
fa
w
Europie,
zagrożonego
towi
jesteśmy
nawiązać
ta
zadane
wszystkim
narodom
szyści
niemieccy.
I
dopiero
wskutek ratyfikacji układów
my uregulować w drodze ro ludowe we wszystkich kra kiem Radzieckim i ze wszyst
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tego też naród albański i je- albański stał się wolny i nie jeśli skłonna jest do tego ró dzynarodowe, a także spra go pokojową politykę zagra mu będzie zdecydowanie bro«
Obrona pokoju jest w o- go
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blemem nurtującym miłują
przeciwko
wojnie, przeciwko cymi zaborcami; w ciągu wie sunki z każdym innym pań Nie znaczy to jednak bynaj koju, demokracji i socjaliz cą, na-,, j wspólne pragnienia
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wującym nową wojnę. Rząd swą wolność i niepodległość. mywać takie stosunki z Lu przygotowani na wszelkie nie Radzieckim na czele, obóz by zapewnić jeszcze większy
W układach paryskich, w Ludowej RePubliki Albanii Wyzwolił się on na zawsze, dową Republiką Albanii.
rozkwit naszego kraju, jesz
remiłitaryzacji Niemiec za uważa, że wskutek ratyfika dzięki bohaterskiej walce na Rząd Ludowej Republiki spodziewane przedsięwzięcia ten stał się potężną, ostoją cze szczęśliwsze życie, by
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chodnich, we wciąganiu ich cji układów paryskich — jak rodu radzieckiego przeciw Albanii i naród albański upo
utrzymywać przyjazne sto
do agresywnego paktu Półno to przewidywała konferencja faszyzmowi niemieckiemu o- ważniły naszą delegację do wątpliwości, że na obecnej utrzymania pokoju na całym sunki z narodami wszystkich
cno - atlantyckiego i do tzw. moskiewska — powstała no raz za cenę krwi swych naj złożenia wam uroczystego konferencji opracowane bę świecie.
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„unii zachodnio - europej wa poważna sytuacja w Eu lepszych synów. Wieki całe przyrzeczenia, że poświęcimy dą wszystkie niezbędne sku
kój, występujemy przeciwko
skiej”, my, Albańczycy wi ropie. Napięcie międzynaro wrogowie narodu albańskie wszystkie siły, aby wykonać teczne środki zapewnienia utworzenie Chińskiej Repu wojnie, jesteśmy za pokojo
dzimy bezpośrednią groźbę dowe wzmaga się i zbliżyło go gardzili nim, wtrącali go z honorem zobowiązania wy pokoju i bezpieczeństwa w bliki Ludowej i jej nieustan wym współistnieniem róż
dla bezpieczeństwa, niezawi się niebezpieczeństwo nowej
nędzę i niewolę, knuli pływające z uchwał tej hi Europie. Na polecenie rządu ny rczwój, bez względu na nych systemów politycznych,
słości 1 suwerenności narodo wojny. Sojusz agresywnych przeciwko nięmu wszelkie storycznej konferencji, że Lu Chińskiej Republiki Ludowej to, czy podoba się to impe wszelkimi siłami staramy
wej naszej ojczyzny. Milita- kół Stanów Zjednoczonych, możliwe spiski. Naród nasz dowa Republika Albanii bę oświadczam, że nasz rząd rialistom, czy nie — wpływa się rozszerzyć kontakty eko
ryzm niemiecki będący siłą Anglii, Francji i Niemiec za nie zapomina tego i nigdy dzie zawsze wierna obozowi będzie z wami współpraco- } na zmianę układu sił na kc- nomiczne, kulturalne i han
pokoju i socjalizmu, że stać wał, będzie ze wszystkich j rzyść obozu pokoju. Kraj dlowe ze wszystkimi kraja
przewodnią imperializmu nie chodnich jest już faktem. W nie zapomni.
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Podczas pierwszej wojny Naród albański bezpośred w
stwa w Europie.
Obecni byli szefowie i atta rytorium Chin; impenali-1 garjj i Ludowa Republika
wotnym
interesom
naszego
nio
po
wyzwoleniu
spod
jarz
światowej austriacko - nie
hitlerowskiego, dzięki państwa i naszego, narodu, Na zaproszenie ministra che wojskowi przedstawi ści japońscy musieli przy-, Albanii odbywają konferen
mieckie wojska imperialisty ma
wielkiemu
zwycięstwu okry opiera się na leninowskich Kultury i Sztuki PRL na cielstw dyplomatycznych a znać, że naród chiński cję warszawską w sprawie
ezne okupowały nasz kraj
jest niezwyciężony. Jeśli zapewnienia pokoju i bezpie
tej
chwałą
Armii Radziec zasadach równouprawnienia koncert przybyły delegacje kredytowani w Polsce.
przekształciły Albanię w po kiej nad faszyzmem,
uczestniczące w konferencji Przybyłych na koncert po więc imperialiści rozpętają czeństwa w Europie w wa
wielkich
i
małych
państw,
utwo
le walki, wyrządzając jej ol rzył władzę ludową i nawią poszanowania niezależności i warszawskiej.
witał ze sceny w imieniu wojnę — naród nasz razem runkach poważnego niebez
brzymie szkody materialne zał jak najściślejsze, niewzru suwerenności narodowej i Ze strony polskiej na kon twórców i artystów polskich ze Związkiem Radzieckim i pieczeństwa wojny, które za
1 powodując wielkie straty w
szone więzy przyjaźni ze nieingerowania w sprawy cert przybyli: I sekretarz dyrektor Centralnego Zarżą krajami demokracji ludowej wisło nad ludzkością. Kon
ludziach.
Związkiem Radzieckim i kra wewnętrzne innych państw, KC PZPR Bolesław Bierut du Teatrów — Stanisław niewątpliwie zada podżega- ferencja ma do spełnienia
Podczas drugiej wojny jami demokracji ludowej. Na jest wymownym przykładem wraz z członkami Biura Po Witold Balicki.
czom wojennym druzgocący! ważne zadanie historyczne,
światowej hordy hitlerow sze kraje demokracji ludo nowych stosunków międzyna litycznego KC PZPR; człon W czasie koncertu orkiestra cios, po którym wszelkie ich ] Uwaga narodów całego świa
symfoniczna
Filharmonii
Naro
skie wraz z faszystami włos wej otrzymywały ł otrzymu rodowych, stosunków soc jali kowie Rady Państwa ż prze dowej pod batutą Stanisława żale będą daremne
| ta skupiona jest na tej konto
kimi napadły na nasz kraj ją stałą i bezinteresowną po stycznych, jakie zaPanowały wodniczącym Rady Państwa Wisłockiego wykonała uwerturę Kiedy omawiamy, zagad- ] reneji; ludność krajów Azji
i okupowały go przynosząc moc od Związku Radzieckie między krajami naszego obo Aleksandrem Zawadzkim na „Egmont“ Beethovena, fragmen nienie pokoju, powinniśmy i Afryki, podobnie jak lud
ty suity „Gajane“ Chaczaturia
naszemu narodowi straszli go w budowie nowego i szczę zu.
czele; członkowie rządu PRL na oraz mazura z opery „Halka” mieć na uwadze, że prze ność krajów-Europy ufa, że
we cierpienia, siejąc wszę śliwego życia, w budowie soc Imperialiści amerykańsko- z przewodniczącym delegacji Moniuszki. Pianistka Halina ciwko imperialistycznym pla konferencja ta zakończy się
Czerny - Stefańska wykonała
dzie zniszczenie i śmierć.
nom wojennym walczą rów sukcesem. Jesteśmy głęboko
jalizmu. Między krajami na angielscy nienawidzą Ludo Polskiej Rzeczypospolitej Lu towarzyszeniem
orkiestry kon
Naród albański nie szczę szymi — członkami wielkiej wej Republiki Albanii, po dowej na konferencję war cert fortepianowy C-dur Mozar nież zdecydowanie miłujące przekonani, że kraje potęż
dząc ofiar, wykorzystując sy rodziny socjalistycznej, stale nieważ przestała ona być szawską prezesem Rady Mi ta; państwowy zespół ludowy pokój narody całego świata. nego, niezwyciężonego oboi tańca „Śląsk“ wykonał
tuację powstałą w wyniku rozwija się i umacnia współ pionkiem w ich transakcjach nistrów Józefem Cyrankiewi pieśni
szereg pieśni i tańców regional Obacnie cała ludzkość "występu pokoju, demokracji i sobohaterskiej walki narodów praca i wszechstronna po kosztem • narodu, ponieważ czem na czele, generałowie nych.
puje przeciwko wyścigowi1 cjalizmu. któremu przewodzi
Związku Radzieckiego prze moc wzajemna. W roku 1947 jest punktem oparcia obozu Wojska Polskiego z wicepre Występy przyjmowane by zbrojeń, przeciwko stosowa- Związek Radziecki, zwarte i
ciwko Niemcom hitlerow Ludowa Republika Albanii socjalistycznego nad Adriaty zesem Rady Ministrów mini ły przez obecnych na kon niu broni atomowej, przeciw zespolone — wniosą na obec
skim, powstał jak jeden mąż zawarła z Ludową Republiką kiem, ponieważ jest poważ strem obrony narodowej cercie bardzo serdecznie. Ar ko różnym knowaniom im- nej konferencji
bezcenny
do walki zbrojnej przeciwko Bułgarii układ o prżyjaźni, ną przeszkodą na drodze do Marszałkiem Polski Konst&n tystów obdarowano koszami i perialistów,
zmierzającym ] wkład do sprawy pokoju w
okupantom faszystowskim. wsDÓłoracy i pomocy wzAje realizacji juentyvn&dk »1a tym Rokossowskim na «żele; kwiatów.
do rozpętania nowej wojny. I Europie i na oałym świecie*
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DZIENNIK BAŁTYCKI

W rocznicę powstania ł Dywizji

do Berlina

Już w niedzielę rozpoczynają się

Od Siele
Dni Oświaty, Książki i Prasy
cementowała się braterska przyjaźń
i\

Bibliotekarze bydgoscy i
WARSZAWA (PAP). W niedzielę 15 bm. rozpoczną
się w naszym kraju tradycyjne Dni Oświaty, Książki toruńscy przygotowują w sa
i Prasy. Przebieg tegorocznych „Dni“ będzie niezwykle, łach Biblioteki Miejskiej w
14 maja 1943 r. na te
Bydgoszczy wystawy pod ha
resowało nas wszystko: i jak bogaty i różnorodny.
słem: „Mickiewicz jako poe
jest i jak będzie. O tym! „„ x
......
rytorium ZSRR powstała
„jak będzie” rozprawialiśmy I W stolicy w Al. Stalina i lekcje o osiągnięciach kultu ta i człowiek czynu”.
polska dywizja — I Dy
obszernie i gorąco. Z tym! ^ Pradze, wzorem lat u- ralnych Pomorza Zachodnie
* • *
wizja Piechoty im. T. Ko
iak iftst” _ bvło eoirzei i biegłych, czynne będą kier- go, jak również wieczory li- Szeroka akcja popularyza
OezvwSe
nie
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masze
książkowe.
Czynne
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terackie
z
udziałem
miejscościuszki.
cji czytelnictwa trwać bę
wiadomości ogólnych! o..oknil *1®. ™-. *«•
dzie w czasie Dni Oświa
Pierwsza dywizja prze
cieństwach
hitlerowców,
o
uwierające
najciekawsze gotowano kilka wystaw jak
ty, Książki i Prasy również
tknęło się z wizją Polski dywizji, byli bardzo różni.
szła sławną drogę. Krew !
ciężkich chwilach gnębionej i'wydawnictwa ostatnich ty-jnp. wystawy przekładów na w jednostkach wojskowych.
Ludowej, nauczyło się od- Kościuszkowcy pochodzili z ludności.
kościuszkowców i żołnie-1
Natomiast
wieści
^ni.
_
ijęzyk
polski
z
literatury
raPrzygotowania do niej pro
dróżniać prawdę od kłam rozmaitych części Polski i
rzy radzieckich, przelana!
stwa, wielu stało się no rozmaitych klas społecznych. natury osobistej (o bliskich,! Znani literaci, w czasie .dzieckiej, niemieckiej i pisa wadzi wiele organizacji ZMP
wspólnie pod Lenino i w
wymi ludźmi.
Szeregi żołnierskie dywizji pozostawionych w domu) nie:trwania kiermaszu, rozda- rzy krajów demokracji ludo -owskich i radiowęzłów w
dalszych walkach scemen
oddziałach.
stały się jednak nadzwyczaj docierały, lub bvły bardzo! w&ć będą autografy. War' wej.
towała na zawsze przy
u-e zgłosili «-woj
zwarte. Pierwsza dywizja by skąpe. Jeszcze , w mniejszym szawscy p:!..u=.^c
jaźń między wielkim Kra
jem Rad i Polską. Pierw INICJATOREM powstania ła wielką szkołą nienawiści stopniu zdawaliśmy sobie udział w panad^ 100 spotkasza dywizja brała udział •*- I Dywizji Piechoty im. do wroga, ciemiężcy okupo sprawę, że powstanie dywi- niech z czytelnikami i wieW wyzwoleniu Warszawy iT- Kościuszki był Związek wanego kraju i gnębiciela zji, a szczególnie jej bój na czarach autorskich, k'ore odI w zdobyciu Berlina, Patriotów Polskich w Mo- pozostawionych w nim ro- . ziemi radzieckiej, wywrze będą się w stolicy oraz
Picrwsza dywizja sta- skwie> organizacja naszego dżin, krewnych. Wszystko to! istotny wpływ na podniesie- wsiach i miasteczkach woj.
I» się____
zalążkiem Lu- uchodźstwa w ZSRR, kiero- jednoczyło i spajało tysiące nie ducha ludności w cle- warszawskiego,
*’ # «
dbwego Wojska Polskie- iwana Przez komunistów pol- rozbitków - tułaczy, którzy miężonym przez okupanta;
go i do jej tradycji iskich- Utworzenie polskiej na wezwanie Związku Patrio kraju i wzmoże walkę par-; Muzeum Śląskie we Wrodrogi sięga się niejedno-i formacK zbrojnej nie byłoby tów Polskich przybyli do sie tyzancką z hitlerowcami.
cławiu przygotowało wielką
krotnie podczas szkolenia1 jedna,k możiiwe’ Sdyby nie, leckiego
t . obozu ,z.najodleglej„ . „
Wkrótce po przysiędze by j wystawę pod nazwą „10-lei wychowania żołnierzy, j przychylny stosunek Zwiąż- szych nieraz zakątków Zwiąż j liśmy gotowi do boju i wyje cie książki i czytelnictwa na
* ku Radzieckiego do tej spra-jku Radzieckiego.
’sprawy austriackiego ..akta*
w
pierwszych Dolnym Śląsku”. Na wsi doi
Ale ze wszystkich wspo wy. Rząd radziecki nie tylko ! Kościuszkowcy byli suro- j chaliśmy
1519
i tu państwowego. Faure pod
winien, najdroższe chyba udzielił zgody na formowa |wi. Oczywiście mam na my- dniach września na front, nośiąskiej w okresie „Dni”
kreślił, że „rozładowan o mo
dla nas, kościuszkowców, nie wojska polskiego, ale do-jśli kompletną nieznajomość pod Lenino. Każdy kościusz zorganizowanych zostanie oże być jedynie wynikiem
są te z Siele, z dni pow starczył także bezpłatnieju wielu z nas sztuki woj- kowiec czuł wtedy (a nie koło 1300 punktów sprzeda
wzajemnych ustępstw”.
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wśród
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stawania i tworzenia się wszystkiego, co było potrzeb! skowej. W obozie Kieleckim
dywizji. Dni te bowiem nic ne do organizacji i szkolenia j zagadnienie to urastało do tyków), że popularne w dy ach, POM-ach i spółdziel PARYŻ (PAP). Francuski Odpowiadając na pytanie,
tylko . zapoczątkowały o- dywizji. Stanowisko rządu i poważnego problemu, gdyż wizji słowa dowódców o mar niach produkcyjnych wzmo premier Faure udzielił wy czy możliwe jest stworzenie
kres, zapisany złotymi gło radzieckiego było wyrazem;było bardzo mało oficerów. szu dywizji na Warszawę za żony zostanie znacznie kol wiadu dziennikowi „Aurorę” skutecznego systemu pokoju
na całym świecie, Faure oś
realnych portaż książek.
skaml na stronicach dzie serdecznej przyjaźni i sym-j Pomógł Związek Radziecki, i Ät J b W
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*
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cze szanse rozładowania na
dowego Wojska Polskiego.'rodu polskiego i jego wyzwojdo dywizji wprost z frontu Ale to j.uż należy do innej Interesujący program im pięcia międzynarodowego nie jest pogląd, jakoby system
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*- leńczych aspiracji, było wy- wspaniałych oficerów - inprez przygotowuje Klub Xvlię były tak wielkie jak obecnie. wie wyścigu zbrojeń”.
lu kościuszkowców okre razem przyjaźni i sympatii, i struktorów, którzy chętnie
Władysław Wydra dzynarodowej Prasy i Książ Na dowód tego przytoczył on
Zdaniem Faure’a w chwili
sem głębokich przemian których nie potrafiły _zmącić | przekazywali nowicjuszom
podpułkownik
WP ki w Szczecinie. Będą to preim. in. pomyślne rozwiązanie obecnej najbardziej skompli
duchowych.
knowania Andersów i Sosn-jswe cenne umiejętności i bo
kowanym problemem mię
i gate doświadczenie, zdobyte
Tam, w sieleckim obo kowskich.
dzynarodowym, który może
zie, wielu z kościuszkow Ludzie, z których rekruto- na P°^aciv bitew.
wpłynąć na rozwój stosun
ców po raz pierwszy ze- wały się szeregi pierwszej 1’AUSZĄ dywizji byli ko7
ków międzynarodowych, jest
muniści polscy. Zapo
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tej pracy!
wej Polsce, Polsce bez obszar
Faure — są sprawy Taiwaników i kapitalistów. Polsce
nu, uznania Chińskiej Repu
ICH
ODPOWIEDŹ
Prawdopodobnie mało! nie tłoczyć największe i
prawdy i równości społecz
bliki Ludowej oraz sprawa
IMPERIALISTOM
kto z nas wie, iż niewiele! najbardziej złożone części
nej. Rzecz jasna niejeden z
rozbrojenia.
, nadwozi samochodowych,
słyszał o
t w szczegółach. Pełno tu rót- kościuszkowców
Wystarczy jeden rzut oka Mówiąc o wzajemnych sto
mówiący znak „DO-1. 6W)”;
nego rodzaju błędów. Np stwier j tym już przedtem. O nierów
dzenie, że porty mogą wywie- ności społecznej wielu z nich
— to miano największej TO DZIEŁO KOLEKTYWU na halę montażową, aby mieć sunkach między Francją a
obraz olbrzyma, który rodzi Niemcami zachodnimi, pre
powstanie^*cbroUi ^drogq^morska | mogło dużo powiedzieć, gdyż
maszyny w Europie. Oczy, ^iasZyna jest dziełem wy- się w erfurckich zakładach. mier uznał za rzecz zupełnie
(str. 20 —• 21) jest bzdurne (nie j zaznało jej skutków na wławiście, o ile chodzi o ten; bitnych fachowców nie tylko Piętrzą się wielkie, stalowe, normalną, że opinia publicz
liczące się z tym, że właśnie ży- snej skórze. Dzięki komirni„Wydawnictw
cie gospodarcze kraju, obrót to-! .A._.•
, T.
, ,
rodzaj mechanizmów. A j starych, doświadczonych m- precyzyjnie obrobione bloki; i na we Francji nie wyzbędzie
warowy, tworzy i rozwija por-S®tom polskim, którzy kierowłaśnie „DO-1.600”, ta iżynierów, ale i młodych, w ciągu najbliższych tygod się nieufności wobec Nie
a nie odwrotnie), tak samo;wali wychowaniem żołnieKomunikacyjnych" ty.
najpotężniejsza na konty- ^* ^wychowała już i wy ni złączone w jedną całość,) miec.
bzdurne jak to, że porty kształ-irzy potrafiliśmy zrozumieć
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/TT. ,
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Wydane przez „Wydawni wody
których wynika, że po to istnie
szych problemów polityki
ctwa Komunikacyjne“ bro- ją: przemysł, obrót towarowy, Kościuszkowcy chcieli być
go tłoczenia,- powiększy twórca „DO i. 600“ Paul Ho- do Polski.
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Będziemy z jeszcze większą energię walczyć
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usług?
runi przy placu Oruńskim).! Wśród zespołów instrument
Podczas jubileuszowej imprezy
Dlatego to na ostatniej se- j Niedbale urządzone wy-, talnycłi m:ejsc I i II nie &^
sji DRN Gdańsk — Śród-'stawy, złe warunki sanier- przyznano. III m. przyznano, %
usłyszymy
mandolinistów
mieście padło wiele zarzu- j nc, brak odpowiedniej rekla; orkiestrze
tów pod adresem zarówno my — to nagminnie obserwo Międzyuczelnianego Klubu
samych usług przemysło wane bolączki spółdzielczych Studenckiego z Krakowa.
t\l
U
, iL 40
w Pierwszego miejsca nie
wych jak i rozmieszczenia punktów usługowych
o
punktów w
śródmieściu Gdańsku. Gdy w dodatku to przyznano również żadnemu
Gdańska. Jak wynikało z warzyszy im brakoróbstwo, zespołowi tanecznemu. Dwa
^2) iJL U/Vb\ K*
referatu, wygłoszonego na tak jak to dzieje się w spól- II m. zdobyły Politechnika
Śląska
z
Gliwic
i
WSE
Kra
sesji,
w
b.
^oku
przewiduje
dzielni
„Jedność
Robotnicza“
99
się pełne zaspokojenie po- w Gdańsku, wtedy nie moż- ków; III m. Uniwersytet Po
jjUioCT i WfcuMD
i $\{AJLs*Ui>
(muzyka Zbigniewa Piaseckiego, tekst Stanisławy Fle
trzeb ludności w branży kra i na się dziwić, że klienci nie znański.
szarowej)
wieckiej, szewskiej, metalo- j mają zaufania do gdańskich Wśród zespołów pieśni i
W czasie wspólnej wesołej zabawy odbędą Się wej, rymarskiej i fryzjer- punktów usługowych. Zerwa tańca I m. uzyskała Politech
skiej. Chronicznemu brako-^nie z przerostami organiza- nika Warszawska, II m. Pobłyskawiczne konkursy
wi lokali na punkty usługo- I cyjnymi i usunięcie tych bo- j litechnika Krakowska. Małe
we innych branż można by | łączek w interesie ludzi prä- zespoły wokalne oceniono w
„ZGADUJ-ZGADULA“
j następujący sposób: I m.. Sf
zaradzić wykwaterowUjąc z cy jest nakazem chwili.
Narzekania spółdzielców na j Szczecin (kwartet) oraz WSE Popularny aktor scen warszawskich, biorąc udział
których zwycięzcy otrzymają cenne nagrody ufundo lokali typu przemysłowego
wraz z czytelnikami „Dziennika Bałtyckiego“ w weso
złe warunki pracy niczego] P?znań Jtercet żeński); II m
wane przez:
łym
spotkaniu — zabawie „Zgaduj — zgadula”, będzie ^
WSE
Stalinogród
(sekstet
nie zmienią. Nie zmniejszą
MIEJSKI HANDEL DETALICZNY: • rowerek Przed 18 laty
Kraków uczestnikiem dwu równocześnie jubileuszów. Pierwszy g
również nieufności klientów żeński) i WSP
jubileusz, oficjalny, to — jak wiemy —
g
dziecięcy O torba damska • teczka © para obuwia
do spółdzielczości usługowej, (kwartet). Z solistów najlep
damskiego (importowane) ©para obuwia męskiego {
której jak tej przysłowiowej szym był student Politech'
(importowane) © sweter damski (100. proc. wełny) •
baletnicy, przeszkadzają w niki Krakowskiej ob. Brych
luksusowy komplet brydżowy © parasolka © „Coty”
pracy „obiektywne trudnoś cy, wśród muzyków studen
— importowana woda kwiatowa © szal.
ci”. Trzeba po prostu zmie tów — student WSI z Lub
nić styl pracy. '
(jota) lina.
ARGED: ©serwis do kawy © kuchenka turystycz v
o a drugi... jego — Antoniego Jaksztasa — własny. To |
•«
na © kuchenka elektryczna @ czujnik z gwizdkiem
S znaczy, że Antoni Jaksztas jest na Wybrzeżu równiutko g
(import) © żelazko elektryczne O młotek uniwersal
STANISŁAWA FLESZAROWA
g
50-ty raz.
g
ny (import) © grzałka elektryczna.
„Biuletyn Bałtycki” w nr
g
o
„DOM KSIĄŻKI”: 10 cennych i ciekawych książek.
vOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOC'OOOOOOOOOOOOOO
3 z dnia 10 maja 1945 r. do
541
nosił:
„Kapitulacja Niemiec fak
Piosenka ta, do której muzykę
Nagrody można oglądać w Gdańsku na wysta
skomponował Zbigniew Piasecki,
tem dokonanym”, podając owie w sklepie MHD „Gallux“ we Wrzeszczu przy ul.
będzie po raz pierwszy wykona
na na imprezach 10-lecia „Dzień
Grunwaldzkiej oraz w Gdyni w sklepie MlID na rogu fiejalny tekst aktu kapitulanika Bałtyckiego“.
cyjnego, dalsze depesze zwią
ul. Świętojańskiej i 22 Lipca.
zane z tym historycznym wy
Gdybym co dzień wstawszy rano,
darzeniem i artykuł redak
nie rozpoczął dnia od tego,
cyjny pt. „Pokój”.
że nie pobiegłbym do kiosku
PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW w oddziałach „OR
i nłe kupił „Bałtyckiego” —
„Jedną z przykrzejszych
BISU” w Gdańsku, Wrzeszczu, Sopocie i Gdyni, w
to bym potem, moi drodzy,
Biurze Ogłoszeń RSW „PRASA” w Gdańsku, Targ bolączek Gdyni — donosił
W związku z wzmożonym | dą po godzinach rannego
przez dzień cały czuł się źle.
Drzewny 3/7 oraz w następujących placówkach „Ru dalej „Biuletyn” — jest brak
ruchem pasażerskim w okre \ szczytowego nasilenia. Utrzy
A
dlaczego?
A
dlaczego?
światła
i
wody...
Obecnie
echu”: WRZESZCZ — kioski „Ruchu” obok „Delikate
sie letnim, dyrekcja WPK.muje się ważność ab ona men
Każdy z was to dobrze wie.
sów”, na rogu ul. Grunwaldzkiej i Waryńskiego oraz lektrownia dostarcza prąd z
GG — w myśl życzeń mie- j tów na tej linii do przystań
przed gmachem Teatru Wielkiego, GDANSK *— na 3 źródeł: z lokomobili o sile
szkańców trójmiasta — wzna ku Sopot - Most kierunek
Refr.: „Dziennik Bałtycki” — nasza gazeta,
przeciwko dworca głównego i naprzeciwko Prezydium 30 KVA, motoru Diesla —
wia z dniem 15 bm. kemuni- j Gdynia do godz. 8-ej oraz ho
bliski przyjaciel każdego z nas —
MRN przy ul. Gen. Świerczewskiego, OLIWA — kiosk 48 KVA, który pracuje głó
kację autobusową na linii j noro wane będą abonamenty
wnie
dla
Komendy
Wojen
czyta
go
babcia,
wnuczek
go
czyta
„Ruchu” przy pętli tramwajowej, GDYNIA — kiosk
Gdańsk — Gdynia. Autobu- na odcinku Gdańsk Dworzecnej
i
pompuje
wodę,
oraz
z
i
wszystkim
miło
płynie
z
nim
czas.
„Ruchu” obok dworca.
Oksywia — 320 KVA. Elek
A gdy dę skrzywdzi ktoś lub nabierze, sy na tej linii kursować bę- Okopowa. .
Wyjazd 1-go autobusu z
trownia walczy z wielkimi
szukasz obrony w „śmiało i szczerze”.
Gdańska o godz. 7-ej, a z
trudnościami, z których naj
„Dziennik Bałtycki” — nasza gazeta,
Gdyni o 8-ej; ostatni o godz.
twoja i moja, każdego z nas,
jemnica górskiego jeziora” od większą jest brak paliwa.
23-ej z Gdańska, a o 24-ej z
życzliwej pomocy.
każdy ją lubi, każdy ją czyta,
1. 7 — godz. 17 i 19. RUMIA — Dzięki
Gdyni do Wrzeszcza.
„Aurora“ — „Wczasy z Anio Czerwonej Armii i jej wojen
GDZIE'
słowem: gazeta dla mas w sam raz!
łem“ od 1. 12 — godz. 20.
Częstotliwość kursowania
nego
komendanta
płk,
Sier
i KIEDY
SOPOT — „Polonia“ — „Re
Sam się dziwię, że tak mogę
co godzinę.
zerwowy gracz“ od 1. 7 — godz. giej enko, który, nie żałując
16, 18, 20, „Bałtyk” — „Opo trudu, pomagał, osobiście w
T E A T R Y
od 10-ciu łat codziennie
Szczegóły w rozkładach jaz
wieść atlantycka“ od 1. 7 —
wyszukaniu ropy dla elek
przed wszystkimi czynnościami
GDAŃSK — Wielki — „Grube godz. 15.30, 17.30, 19.30.
dy na przystankach.
ryby“ —■ godz. 20
trowni, miasto otrzymuje
biec do kiosku po ten „Dziennik” —
GDYNIA — Dramatyczny
M U Z E A
—
światło. Obecnie domy, w
że Tomowej felietony
Mieszkańców trójmiasta za
„Ballady i romanse“ — g, 19
Muzeum Marynarki Wojennej
których kable są nieuszko
SOPOT — Kameralny — „Lisi; cclvnia
od dziesięciu czytam lat —
dziwi rzadko spotykany wy
bu I war
Szwedzki
gniazdo“ — godz. 19
otwarte co dzień prócz ponie dzone, mają oświetlenie w
że dlatego lub.,, pomimo
padek: na dużym placu
działków: w dni powszednie v godz. 7—10 wieczór. Sytua
nasza wierna przy jaźń trwa...
przed hotelem „Orbis” w
KINA
godz. 10—15, w niedziele i świę
cja poprawi się za kilka ty
Gdańsku w ciągu paru go
przyjechał
ta w godz. 10—17.
wg inf. Okręg. Żarz. Kin
Wycieczki należy zgłaszać w godni, kiedy Gdynia czerpać
Refr. „Dziennik Bałtycki” — nasza gazeta — itd. dzin wyrosło wczoraj kilka
w Gdańsku
przeddzień — tel. 24-11.
do Gdańska
będzie energię lektryczną z
naście dorodnych drzew.
GDANSK — „Leningrad“ —
DY2URY APTEK
„Godziny nadziei” od i. 16 — g.
elektrowni wodnych w Gdań
No i nagłe — muszę wyznać,
„Tajemnica” jest prosta: pra W niedzielę, 15 bm., Pań
16, 18. 20. „Kameralne” — „Am
wstyd i żal mnie wskroś przenika,
cownicy Zarządu Zieleni
GDANSK — ul. Rokossow- sku. Wodę otrzyma miasto
bicje młodości“ od 1. 7 — godz.
bo po latach tej przyjaźni
Miejskiej przewieźli — sto stwowy Teatr Lalek w Gdań
15.30, 17.30, 10.30. WRZESZCZ — kiego 35. WRZESZCZ — ulica wcześniej. Już w najbliż
„ZMP-owiec“ — . Noc w Wene-1 Grunwaldzka 52. SOPOT -- uli- szych dniach uruchomiona
sku daje dwa przedstawie
ja nie czytam dziś „Dziennika”!
sując system radziecki
?'odz.
13,
18.
20.
ca
Stalina
715.
GDYNIA
—
ul
ej i“ od i. 14 —
No bo jak mam czytać, kiedy
dorosłe drzewa wraz z korze nia doskonałej vkorńedii Be„Bajka“ — „Janosik“ od 1. 7 —’ Starowiejska 34. grabówek“- b^dzie Slówna stacja wodo
kioskarz wita innie wciąż tak:
niami, otulonymi grubą war drzycha Swa tonią „Smok w
godz. 15.30, 13.45. „Aleko” od lat ul. Czerwonych Kosynierów 137 ciągów, tak że nawet Dział16 — godz. 13, 20. OLIWA — OBŁUŻE — ul. Bednarska 11.1 v; Leśne i Witomino
wodę
Pan po „Dziennik”? — Optymista!
stwą ziemi. Aby ziemia nie
•
«
„Delfin“ — „Wakacje p. Huiot” ORŁOWO — ul. Boh. Stałingra-j, ,
Od dwóch godzin go już brak.
wytrzęsła się podczas trans Nieswarowie”. Inscenizację i
miaiy...
od 1. 7 — godz. 16, 18, 20. NO du 66. NOWY PORT — ul. Oliw(bwś)
portu — nasady drzew u- reżyserię opracował T. BolWY PORT — „1-szy Maja“ - ska 83/4.
„Pokolenie“ od 1. 14 — g. 18, 20.
Refr. „Dziennik Bałtycki" — nasza gazeta,
mieszczcno w żelaznych gaty, scenografię — Ali
GDYNIA — „Warszawa“ —
bliski przyjadel każdego z nas,
koszach t. zw. cybantach, po Bunsch, muzykę — Jerzy
„Dzień bez' kłamstwa“ od ł. 18
lecz ten go tylko może dziś czytać,
życzonych z Warszawy, gdzie
godz. .16, 18, '2fi. „Atlantic“ —
kto już o świde do kiosku gna.
były
wielce
pożyteczne Dobrzański.
„Znak życia” od 1. .12 — godz
13.20, 17.30, 19.30. „Goplana” —•
Z przyjemnością donosimy, Przedstawienia odbędą się
Już, prawdę mówiąc, chętka mnie bierze, przy zadrzewianiu placu Oba przedstawienia odbę
„Upadek Berlina“ II s. od 1. 12
by to opisać w „Śmiało i szczerze“.
przed Pałacem Nauki i Kul dą się w siedzibie teatru
gociz. 1C, 1C, 20. GRABÓWEK — że Studencki Teatrzyk Saty dziś w sobotę 14 bm. oraz w
„Dziennik Bałtycki” — nasza gazeta,
„Fala” — „Upiór na sprzedaż” ryczny „Bim-Bom” wystąp: niedzielę i poniedziałek
o
tury.
Między
gdańskimi
od 1. 14 — godz. 18, 20. CHYLO ze
twoja i moja — każdego z nas,
swoim programem pt. godz. 19.30. Bilety nabywać
drzewami powstaną wkrótce (Wrzeszcz, ul. Grunwaldzka
NIA — „Promień“ — „Cienie na
każdy ją lubi, każdy chce czytać,
16), pierwsze o godz. 24.00,
tMwnttci.
torach” od 1. 14 — godz. 17 i 19. „Ahaa” w Państwowym Te można w kasie teatru odj
ale ale każdy szanse tą ma.
<*a) drogi* o .rod* 16.00.
ORŁOWO — „Neptun“ —i „Ta atrze Lalek we Wrzeszczu. godz, 18.

studenckich
zespołów
świetlicowych

„Śmiało
i szczerze

Prolińska

Antoni Jaksztas

Brusikiewicz

Johnstone Walter
Antoni Jaksztas

orkiestra jazzowa CHARLES SQVERY
piosenkę

Dziennika Bałtyckim“

10-lecie

Zanim powstał

|

»Dziennika Bałtyckiego« f

Dziennik
Bałtycki

" Bałtycki«—nasza gazeta

Wznowiona
komunikacja autobusowa
w trójmieście

Drzewa
wyrastają
w jedną noc

„Smok z Hieswarowa“

„Bim-Bom“ wystąpi trzykrotnie we Wrzeszczu
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Wypowiedzenie warunków płacy
vis?nl
dniU stgcznia pracownik otrzymał
Płacy’na
.pracoda™ca wypowiada warunki
ptacy na trzy miesiące z góry.
nie PrhZ°daWCa’ wVP™™dając tylko warunki płacy
lest Z ■ 3T~T S -U*łu& pracownika, lecz gotów
'olacy 9
utrudniać na odmiennych warunkach
7i dednakże warunki płacy stanowią

istotną cześć
o pracę, a przeto wypowiedzenie tych
meTuinZu tl rownoznaczne * wypowiedzeniem sanika TastrJZ • z zastr?e*e™m na korzyść pracowpowiedli 1 -e U> POhga m tym> ŻG P°d°bne wy
powiedzenie obejmuje zarazem złożoną przez pracovpluwie
dalszego zatrudniania pracownika po

Ä

WVPMieiZenia - «

XZ
"^nyck Z.
. A więc jedno z dwojga: albo pracownik przyj
mę złozoną mu ofertę i zgodzi się na obniżenie wyXr Ta’ ülb0■ ~ nie' W P^szym wypadku po
upływie trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia, w
“Oyy.n pracownik pobiera pieippotnie umówioną plaCitma%VląZU}e Się nowa um°wa o pracę na ivarunkach obniżonego wynagrodzenia. W drugim wypadku,
po upływie okresu wypowiedzenia, następuje ostatecz
ne lozimązanie dotychczasowej umowy o pracę i pra
cownik odchodzi.
1
Otóż to sprawie, na którą powołaliśmy się na
wstępie, z postawy pracownika wynikało, że .przyj*
muje złozoną mu ofertę i zgadza się nadal pracować
na. gorszych warunkach wynagrodzenia. Pomimo jed■nak przyjęcia przez pracownika zmiany warunków
płacy —- tuż po upływie okresu wypowiedzenia, a
mianowicie w dniu 2 maja, otrzymał on kolejne pis
mo, z ktorego tuynikalo, że pracodawca uważa stosu
nek pracy za ostatecznie rozwiązany z dniem 30 kwiet
nia. W, tej sytuacji pracownik miał podstawę do wy
stąpienia do sądu z żądaniem trzymiesięcznego od
szkodowania, ponieważ pismo pracodawcy z dnia 2
maja stanoioilo rozwiązanie zawiązanego między Stro
niami nowego stosunku pracy, a nie zachodziła żadna
ważna przyczyna, która uprawniałaby pracodawcę do
niezwłocznego rozwiązania tego stosunku.
Jednakże — jak to ustalił Sąd 8 Najwyższy —
pracownik nie mógł domagać się trzymiesięcznego od
szkodowania przyjmując .za podstawę płacę pobieraną
według, pierwotnej umowy, lecz podstawą tą powin
na być płaca obniżona.
0

(lilHHycA umeu

menty były zawsze w sprzeda
ży w sopockich kinach, nawet
na początku miesiąca.

PRACOWNIK ZACHOROWAŁ
W odpowiedzi
na
notatkę
„Zamknięte“ „Dom Książki“ w
Gdańsku wyjaśnia, że chwilowe
zamknięcie księgarni w Prusz
czu Gd. spowodowane było na
głym wypadkiem choroby praco
wnika.

DU2Y DREWNIANY
ZBIORNIK
Na notatkę „Nie trafiają do
pojemnika“ MZBM nr 1 w Gdań
sku zawiadamia, że śmieci zosta
ty usunięte, a obok pojemników
postawiono
duży
drewniany
zbiornik. Zobowiązano również
MPO do częstszego wywożenia
śmieci.

CZY LISTONOSZ MIAŁ
RACJĘ?

W dzielnicy Stogi. — córki Za
cnoame, gdzie zamieszkuję —
pisze ob. Fr. Miszewski z Gdańska -— nie ma kiosku z gazeta
mi. Toteż od 1946 roku abonuje
„Dziennik Bałtycki“ (tu nastę
puje wiele miłych słów pod na
szym adresem, których przez
skromność nie wymieniamy). Za
bieżący miesiąc listonosz odmo
wił jednak przyjęcia prenume
raty, gdyż, jak oświadczył, nie
otrzymuje wynagrodzenia' za do
ręczame gazet. Czy miał racje?
Prosimy WZŁ o wyjaśnienie... (
ZNÓW SKARGI NA KINA
!
W SOPOCIE
i
Otrzymaliśmy kilka listów ód
miłośników kina z Sopotu, że na
początku kwietnia w obu ki
nach sopockich
brak było w
sprzedaży abonamentów kasjer
ką tłumaczyła nawet, że abona
menty „zostały skasowane“. Pro
simy OZK o wglądnięcie w te
stosunki i sprawienie, by abona

CZEKAŁ 5 MIESIĘCY
W odpowiedzi na notatkę „Zól
wim krokiem“ Wydział Zdrowia
Prezydium Woj. R. N. zawiada
mia, że ob. Kazimierz Lewan
dowski otrzymał okulary w mar
cu br. Zwłoka (5 miesięcy!) na
stąpiła skutkiem braku oprawek
w sklepie optycznym w Tcze
wie.

łomitymwyieh
W czwartek 12 bm. po połu
dniu, podczas nadawania komu
nikatów z VIII Wyścigu Pokoju,
uczeń Technikum Przem. Drze
wnego w Gdańsku, Zdzisław Kra
kówski pozostawił
na
ławce
przed redakcją płócienną tecz
kę,
zawierającą
podręczniki
szkolne . i zeszyty. Prosimy o
przyniesienie teczki do redakcji

Inżyniera z długoletnią praktyką w branży me
talowej na stanowisko kierownika technicznego
oraz kierownika komórki kosztów własnych za
trudnią Gdańskie Zakłady Metalowe Przemysłu
Terenowego w Gdańsku - Wrzeszczu, ul. Grunwałdzka 216. Zgłoszenia przyjmuje dział kadr.
Głównego księgowego z długoletnią praktyką za
trudni natychmiast Oddział Zaopatrzenia Robot
niczego przy Z. B. M. Gdańsk, Wały Jagielloń
skie H/12.
•
1178-K
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. „SZKUNER”, Władysławowo.
Wynagrodzenie ^ dla warsztatowców wg. tabeli
płac pracowników przemysłu maszynowego. —
Zgłaszać się pisemnie lub Osobiście w dziale
kadr „Szkuner” we Władysławowie.
1162-K
Ślusarzy, tokarzy, spawaczy autogenicznych, wy
tacza rzy oraz frezerów zatrudni od zaraz Przed
siębiorstwo Budowy Urządzeń Chłodniczych i
Mechanizacji Rybołówstwa. Morskiogo w Gdyni,
ul.. Waszyngtona 34/36. Zgłoszenia przyjmuje
dział kadr IV piętro, pokój Nr 6.
1182-K

OGŁOSZENIA DROBNE
CZTERY morgi ziemi ogro
dowej i 2 morgi łąki w Ru
DOMEK jednorodzinny — mi! sprzedam. Wiadomość:
murowany (3 pokoje z wy Rumia. Wybickiego 17.
godami), Świder k/Warszawy, ui. Świerczewskiego 18
LOKALE
przy stacji, dojazd kol. elektryczną sprzedam. Wia MIESZKANIE 3 pokoje z
domość na miejscu
lub kuchnią, gazem w Jeleniej
Wrzeszcz, Klonowicza 36/2. Górze (klimat dla słabych
na płuca) zamienię na 2—3
ZABUDOWANIE z parcelą pokoje z kuchnią, gazem,
(mieszkanie wolne) w Chy w trój mieście. Wrzeszcz, Ki
Jonii sprzedam. Wiadomość: lińskiego 47/6, godz. 17—-18.
Gdynia,. Kilińskiego 1/5.
ZAMIENIĘ dwa pokoje z
PLA C budowlany, pięknie kuchnią, wygodami, I pię
poiożopy w Sopocie spri»- tro w Stallnogrodzie na po
da właściciel, Oferty post# dobne w trójmleścle. Ko
resDnte Sopot, WaKaazefc kot, Elbląg,1 Pawia Si—4.

ETAP
14 * V*J9S5
ZGORZELEC
WROCŁAW

m

km

A-ocAunHC«

ZGORZELEC

lat, a Jedynym warunkiem
ZlÓforyja
dopuszczenia do biegu jest;
debry stan zdrowia i nie po-:
WROCLAW
siadanie klasy sportowej.
| GÖRLITZ
Zwycięzcy poszczególnych i
biegów otrzymają 12 nagród
(wyjazd do Warszawy na za
kończenie VIII Wyścigu Po
Pog-oda zapowiada się piękna. Nic więc nie stoi na
przeszkodzie, ażeby niedzielny, uliczny bieg dla młodzie koju), a nauczyciel, który
ży, organizowany przez redakcję „Dziennika Bałtyckie zgłosi najwięcej uczniów do
go“, wypadł imponująco.
biegów jako opiekun grupy Zaledwie kilka dni minęło I rze — Skwer Kościuszki oraz
od wielkiej imprezy masowej! na 50 km na trasie Skwer
zwycięzców
pojedzie także z — ZMP-owskich Raidów Po Kościuszki — Wejherowo i z
Młodzież lubi startować w'dą tylko ci zawodnicy, któzawodach sportowych, a że! rzy przedstawią zaświadeze- nimi do Warszawy.
koju, a już w niedzielę 15 Powrotem.
nagrody są frapujące, do re-|n-ia z odbytych badań lekarbm, młodzież całego kraju W Gdyni o godz. 16 na Pla
Dziś
o
godjz.
14
upływa
ter
dakcji napływają zgłoszenia j skich. Wszyscy uczestnicy bie
stanie na starcie następnej
Grunwaldzkim odbędzie
zespołowe i indywidualne j gu powinni przynieść z sobą min składania zgłoszeń do masowej imprezy kolarskiej. cu
się uroczyste wręczenie na
młodzieży szkolnej z Gdańs- i legitymacje szkolne, lub też redakcji „Dziennika Bałtyc Będą nią ZMP-owskie Wyś gród zwycięzcom ZMP-ow
Ka, Wrzeszcza, Sopoty, a na- inne dokumenty z datą uro- kiego“, Targ Drzewny 3/7. W cigi Kolarskie.
skich Raidów Pokoju i ZMPwet Tczewa. Do niedzielnego dzenia.
owskich
Wyścigów Kolar
wyjątkowych
wypadkach
Jak
już
podawaliśmy,
przy
biegu ulicznego zgłosili się Wielu
zainteresowanych
skich, połączone z wielkim
także sportowcy LZS Orunia biegiem zwraca się z zapy zgłoszenia będą przyj mowa- j gotowania do tych wyścigów festynem
młodzieżowym.
—■ Marian Orzeł, Janusz So taniem czy w biegu ulicz ne w niedzielę na godzinę1 dobiegają w naszym woje
Wszyscy
uczestnicy ZMPwództwie
końca.
kołowski i Szczepan Pycio.
nym może startować mło przed rozpoczęciem biegu.
owskich Raidów i Wyścigów
Jak dotychczas nie zgłosi dzież szkolna jak również Stert do pierwszego biegu W Gdańsku po starcie ho- proszeni są o przybycie na
ły swoich juniorów zrzesze młodzież pracująca. Na. py-| nastąpi o godz 11,30, a zbiór morowym o godz. 9 na Placu tę uroczystość.
a------— —że—'
'
'^cbrań Ludowych start "
nia sportowe, być może dla-1 tanie +~
to odpowiadamy,
w
tego, że w myśl regulaminu; biegu ulicznym startować ka uczestników o godz. 10,30 ;stry nastąpi na ul. Grunbiegu ulicznego „Dziennika j mogą wszyscy chłopcy i przed budynkiem redakcji,jwaldzkiej przy PCK,o godz.
9?
Bałtyckiego“ startować rao-! dziewczęta w wieku 14 — 18 Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. 10,00.
gą w tym biegu tylko zawód j-------------- -------------------------------------Uczestnicy wyścigów wy w Domu Kultury
nicy niesklasyfikowani.
startują do biegów na dystan
Raz jeszcze przypominamy,
w Starogardzie
sie 10 km dla kobiet, 25 km
że do biegu dopuszczeni będla mężczyzn i 50 km dla za
. ,
wodników sklasyfikowanych.
, niedzielę. 15 maja br. o
„ _■
.
:
, . , . i godz. 19-ej W Domu KultuZgłoszema do wyścigów; ry w Starogardzie Gd. zeprzyjmuje
jeszcze
w
dmu
dzi spó! dramatyc2£ny Sądów j
b.
zawodnika
Unii
(Chorzów)
W niedzielę 15 bm. o godz.
siejszym do godz. 15 Miejski projiUratnry z Gdyni wysta17 na stadionie Budowlanych Henryka Hajduka.
we Wrzeszczu wystąpi w me W przedmeesu wystąpią druźy Kormtet Kultury Fizycznej. vy. słynną sztukę Fodora „Ma
juniorów Stali. Wszystkie
czu towarzyskim z drużyną ny
W Gdyni zbiórka uczestni- tura“,
karty wolnego wstępu należy
gdańskich stoczniowców ze wymienić na bilety w WKKF. ków wyścigów nastąpi o
spół piłkarzy węgierskich, Przedsprzedaż biletów ulgowych godz. 9 przy Prez. MRN, a| «fak Już donosiliśmy, zemłodzieży i wojskowych od start ostry ze Skweru Koś-; sPól dramatyczny Sądów i
składający się z zawodników dla
bywać się będzie w dniu zawo
Prokuratury w Gdyni wysta
zrzeszenia wojskowego „Ilon dów od godz. 10 do 14 w kasach ciuszki o godż. 10.
„Matury“ zdobył na
wed” i „Legieroe”, który zaj stadionu.
Wyścig na 500 m dla ko wieniem
eliminacjach
muje 9 miejsce w tabeli I li
biet i mężczyzn odbędzie się wojewódzkich
dramatycznych
gi węgierskiej.
Odwołane zawody na Skwerze Kościuszki, na! zespołów
. , .
.
10 km dla kobiet na trasie
zawodowych p.trw
Węgrzy podczas swego pobytu
.
Sekcja piłki koszykowej WK
na Wybrzeżu zwiedzą Stocznię KF w Gdańsku zawiadamia, że Skwer Kościuszki — Orłowo !“ _™c?ce’. równorzędne ®
Zakładów RybGdańską, spotkają sią ze stocz- przewidziane na 14 i 15 bm. spotU z powrotem, na 25 km dla i zespołem
niow cami
przodownikami
kania o mistrzostwo klasy B w
trasie Skiver bnych w Gdyni.
cy oraz odbędą wycieczkę molo koszykówce żeńskiej zostały od !
zn na
rówką PO porcie gdańskim.
wołane.
: Kościuszki — Rumia ZagóRedakcja:
Gdańs*,
W zespole Stali zobaczymy
Zwycięzca IX etapu
Targ Drzewny 3/7,
po dłuższej przerwie PaprotJan Vesely
Telefony:
Centrala
Tri 350-41
nego oraz nowopozyskanego
Sekretariat
335-60 ' Dz Mtels’-.l

który zgłosi
najwięcej uczniów do biegu

^Dziennika Bałtyckiego“

Dragi naszego województwa zaroją sią jutro
uczestnikami ZMMwskicli Wyścigów Kolarskich

Uafiira“

Pierwszy występ piłkarzy węgierskich
na Wybrzeżu w tym sezonie

na fali 230,1 m
SOBOTA — 14 maja 1955 r.

FACHOWCY POSZUKIWANI

NIERUCHOMOŚCI

Nie tylko zwycięzcy otrzymają nagrody
lecz również nauczyciel wf

X

7.00 — DZIENNIK. 7.15 —
Mozaika rozr. 7.38 — Stan po
gody. 7.40 — Wiad. 7.45 — Tań
ce ludowe różnych narodów.
8.00 — Koncert muzyki operet
kowej. 8.40 — Muzyka baletowa.
9.00 — 11.54 — Przerwa — lok.
11.55 — Serwis CZRM dla ryba
ków — lok. 11.57 — Sygnał cza
su. 12.04 — Wiad. 12.10 — PRZE
GLĄD PRASY. 12.15 — Koncert
solistów. 12.30 — „Na swojską
nutę“. 12.50 — Aud. dla \fsi.

13.00 — Program lok. 13.05 —
Program dnia. 13.10 — Suity or
kiestrowe. 13.50 — Aud. szkolna
14.00 — Wiad. 14.05 — Informa
cje. 14.09 — Kom. o stanie wód.
15.50 — Muzyka. 16.00 — Trans
misja z X etapu Wyścigu Po
koju. 17.30 — Muzyka. 17.55 —
Dźwiękowy Przegląd Tygodnia
„Od Gdańska do Szczecina“lok. 18.15 — Wiad. 18.20 — Aud.
aktualna. 18.35 — „Pieśni i me
lodie ludowe". 19.00 — Muzyk;
i akt. 19.25 — „Opowieść o alche
mikach, królach i zbójach“ —
bajka ludowa. 19.55 — Muzyka
tan. 29.30 — Recital fortep. £1.00
— Poetycki koncert życzeń. 21.30
DZIENNIK. 21.50 — Dziennik ry
backi — lok. 22.00 — Koncert
życzeń. 2.3.00 — „Dla każdego
coś miłego“. 23.50 OST. WIAD.
24.00 — Muzyka tan. — lok. 3.00
— Koniec audycji — lok.

318-97
Dz
Sport
335-65 Śmiało 1 szczerze 345-17
Red nocny 335-66 Pismo re
dagu)e 7espól Administracja:
Gdańsk
Targ Drzewny 3.7
Dyrektor delegatury 335-59
Dział tinansowy 320-94, Cen
trala 350 41, Ogłoszenia 335-80
Pismo wydaje Instytut Prasv
„CZYTELNIK"
Zamówienia i 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 i czasopism
Druk Gdańskie Zakłady Gra
ficzne Gdańsk
Zam. 1601

POKÖJ z kuchnią, gazem,
wygodami, własnym stry
chem, ogródkiem, działką
500 m kw. v/ Sopocie, ul.
Stalina, zamienię na pokój
z kuchnią w Gdyni. Infor
macje: Gdynia, Abrahama
45, tel. 38-50 „Ruch“.

ZAMIENIĘ mieszkanie —
3,5-pokojowe,
komfortowe
w centrum Wrzeszcza na
podobne lub większe z ogródkiem w trój mieście, —
Warunki do omówienia. Oferty Biuro Ogłoszeń „Pra
sa“ Gdańsk pod „3434“.

ZGUBIONO kwit Nr 38 wy
dany 5. I. 55 przez komis
18 Elbląg na zostawiony
płaszcz czerwony, cena 700
zł — na nazwisko Czerzniewska, Elbląg, Mickiewi
cza 58.
1542-P

ZAMIENIĘ pokój z kuch
nią w Warszawie na więk
sze mieszkanie z wygoda
mi w Sopocie lub Gdyni.
Gdańsk - Oliwa, tel. 61G —
godz, 17—20,
1447-P

SAMOTNA poszukuje poko
ju sublokatorskiego, może
być bez mebli. Zgłoszenia
Gdynia, Urząd Pocztowy 1
poste restante — Dobrucka.

SOKOŁOWSKA Krystyna,
Reda, Gdańska 13 zgubiła
legitymację Nr 355/374 Lice
um Ogólnokształcącego w
Rumii.
1539-P

ZAMIENIĘ pokój z kuch
nią samodzielne w Gdyni
na 2 pokoje z kuchnią. —
Gdynia, ul. Władysława IV
17 m. 23.
1530-P

LEKARSKIE

ZAMIENIĘ pokój z kuch
nią w Oliwie na mieszka
nie w Warszawie lub oko
licy. Gontarek, Oliwa, Asnyka 6.
1449-P
MIESZKANIE 3-pokojowe,
I piętro, słoneczne, zamie
nię na 3 pokoje małe lub
2,5 samodzielne z łazienką
(piętro) w Sopocie. Warun
ki do omówienia. Sopot,
Dzierżyńskiego 3, m. 4.
SAMOTNY poszukuje poko-.
ju w Sopocie. Dzwonić
524-34, godz. 7—15.
MIESZKANIE 3 pokoje z
kuchnią, wygodami zamie
nię na 2 pokoje z kuchnią,
wygodami. Wiadomość: —
tel. 423-76, od godz. 17,00.
ZAMIENIĘ 4-pokojowe mie
szkanie z kuchnią, łazienka
w Słupsku, Małachowskie
go 3/3 na 2 względnie 1 do
kój z kuchnią w trój mieś
cie.
1490-P
ZAMIENIĘ mieszkanie —
3-pokojowe w Szczecinie na
2-pokojowe w trójmieście.
Wiadomość: Gdynia, tel.
39-16.
1540-P
ZAMIENIĘ w Chylonii —
przy przystanku trolleybusowym duże samodzielne
dwa pokoje z kuchnią na
dwa pokoje z kuchnia w
Gdyni. Parusińska, Gdynia,
Mściwoja 9/9.
1480-P
ZAMIENIĘ pokój 17 m kw.
w Orłowie, Wrocławska 67
na równorzędne w GdyniOglądać w sobotę od 18—13,
niedzielę od lWo.

ZAMIENIĘ dwa pokoje z
kuchnią, balkonem, samo
dzielne na jeden pokój du
ży z kuchnią, samodzielne.
Gdynia, Śląska 51/19.

PRACA
POMOCY domowej stałej
lub dochodzącej do 3 osób
pracujących poszukuje —
Szkodowska, Orłowo. Boha
terów Stalingradu 66 (re
ferencje).
1476-P
POTRZEBNA pomoc domo
wą do 2 osób i dziecka Re
ferencje konieczne. Zgłoszę
nia w godz.
16—18
—
Wrzeszcz,
Rutkowskiego
46a/3.
1438-P
TOKARSKIE prace wyko
nuję. Broński, Gdynia,' tel.
15-85.
1541-P
POTRZEBNY od zaraz rnło
dy szewc na reperacje C:
utrzymaniem). Gdynia, Por
towa 7.
1531-P

Z GUBI
ZGUBIONO dnia 25. 5. 55 r.
książeczkę kontraktacji inii
na nazwisko Zygadłowska
Maria. Stare Obłuże 15.

W-6-3205

Uczestnicy Wyścigu Pokoju na trasie VI etapu

DR MED. Stanisław Kra
jewski specjalista chorób
skórnych i wenerycznych,
przyjmuje Wrzeszcz,
ul.
Marchlewskiego 13 m. 2 —
tel. 416-97 od godz. 17—19.

nauka
KURS
korespondencyjny
języka międzynarodowego
Esperanto wznowił Zwią
zek Ęsperantystów w Pol
see,
Warszawa, Marszał
kowska 81/32.
I154-K
TANCÖW towarzyskich —
rozpoczynam komplet
16
maja. Zapisy Wrzeszcz. Pi
leckiego 4, dojście Hibne
ra (Morską).
3336-G

RÓŻNE
PODZIĘKOWANIE Dr Ku
lakowi i Dr Kasztelanowi
za przeprowadzoną ciężką
operację mej żony oraz za
troskliwa
opiekę siostrze
Róży oraz całemu persone
lowi oddz. 2/2 składa serde
czne podziękowanie Sliżewski Bronisław.
1511-P
PŁASZCZ męski gabardina
— odebrano omyłkowo nie
swój z pralni chemicznej
Sopot, Pułaskiego 26, Ostrowska. Odbiorcę proszę
o zwrot.
1474-P

ZASADNICZA Szkoła Sa
mochodowa Wejherowo u- ZEBRANIE hodowców nu
nieważnia zaświadczenie re trii przy spółdzielni „Stra
jestracyjne nr 11/54 na za wa“ odbędzie się w niedzie
kup papieru światłoczułego lę 15 o godz. 10 w sali Fron
wydane przez PFRN Wej tu Narodowego w Orłowie,
herowo.
1519-P PI. Górnośląski 9—11.

j PRZYBŁĄKAŁ się pies bia

j ły. po trzech dniach biorę
• na własność. Gdynia, Mic! kiewicza 31 m. 5.
1534-P

TFp n 6
UŻYWANE meble — sy
pialnię i pokój stołowy ta
nio kupię. Oferty z ceną i
opisem kierować: Biuro Ogłoszeń „Prasa“ Gdańsk —
pod „3284“.
32^-G
PIANINO kupię. Sopot, Ko
ściuszki 7—1, telefon 511-93,
Mikołaj czewska.
14?3-p

SPRZEDAŻ
WÓZKI dziecięce, najmod
niejsze fasony:
głębokie,
sportowe, koszykowe, ruro
we na kulkach poleca —
Gdańsk, Kartuska 1.
SZAMOTOWE cegły i pły
ty 30 x 50 oraz bułkodziałkę jak nową tanio sprze
dam. Witka Klemens, Sule
czyno, pow. Kartuzy.
MOTOCYKL „Zündapp“ —
350 ccm na kardan w do
brym stanie sprzedam. Gdy
nia, Bema 14.
3300-G
CZESKI oryginalny wózek
spacerowy sprzedam. So
pot, Grunwaldzka 90/1.
KAJAK sprzedam. Orunia,
Ul. Brzegi 53/3.
3339-G

SAMOCHÖD furgon Merce,RADIO bateryjne, nowe
des 170 V, dobry sprzedam, sprzedam. Oliwa, Drzvma
Welz Józef, Gdynia, Bato- 8 m. 4.
1525
rego 32.
3349-G
RADIOODBIORNIK uniwer
POMPĘ podwórzową stoją salny, nowy sprzedam. So
kową — 8 m rur sprze pot, Rokossowskiego 33 m.
dam. Gdynia - Orłowo, Wro 13.
1524-P
cławska 12.
1503-P
ROCZNEGO psa owczarka
SZAFĘ, lustra, różne dro alzackiego sprzedam. Wia
biazgi tanio sprzedam. — domość: Sopot, 23 Marca 72.
Wrzeszcz, Saperów 10, par
ter. .
1499-P
WAŁ transmisyjny 2,5 m z
kołami bez łożysk sprze
WÓZEK dziecięcy, głęboki dam. Sopot, tel. '519-49.
nowoczesny, stań bardzo do
bry sprzedam. — Rumia,
SPRZEDAM lub zamienię
Świerczewskiego 7.
bryczkę w dobrym stanie
na krowę. Nastały Stefan.
RADIO „Syrena“
sprze Wejherowo - Smiechowo,
dam. Sopot - Kamienny Po Lipowa 7.
1518-P *
tok, ul. Kujawska 31. •
Wózek głęboki, czeski, ko
SAMOCHÖD
4-drzwiowy, szykowy sprzedam. — Tel.
1538-P
6-osobowy, kabriolet limu 53-80.
zyna, nadający się na tak
sówkę w bardzo dobrym
stanie
sprzedam.
Oferty ADAPTER sprzedam. Gdy*
Biuro Ogłoszeń Poznań — nia, Żeromskiego 10 m. 5,
Świerczewskiego 3 — dla oglądać: sobota, poniedzia
1533-P
7393g1187-K łek.
AKORDEON
96-basowv tM,OTOCYKL NSU po k
5-registrowy, nowv snrzctalnYm remoncie zami
dam.' Gdańsk, 3^ Maja?61r,SHL> ,Sop„0t’
5.
3365-GjSi0^lpCa
m‘ h °di!
POMPĘ

nową Boscha, — ROWEREK dzieciecv

czwórkę sprzedam, DzvVo-Jtyk“

nić od 16, tel. 15-27.

sprzedam

Ba;

Gdynh

' Staro wiejska 52, parter.
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Przyjemnym upominkiem dla Zoś

TORCIK Z DEDYKACJĄ

I

do nabycia ir cukierni G.Z.G. „GDAŃSKA"
ul Grunwaldzka nr 100 oraz iu kawiarni
„AKWARIUM" ul. Grunwaldzką nr‘87

g

we Wrzeszczu

o

Na życzenie odsyłamy do mieszkań.

|
Cena torcika upominkowego 43,20 zł.
COOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓOOOOOOOOOOOOOOOOO^OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOÓ

