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samolocie wtedy, gdy znajdował 20. GRABOWSKI (Pol.) 60:26,26
łatwopalnej taśmy nitrocelulozo Komisja rządowa stwierdziła, Tito — prowadzić wobec całego wni przystąpieniu do Paktu
się on na lotnisku w Hongkon 38. KLABINSKI (Pol.) 60:55.59
w ej buchnął płomień. Z miej że w czasie wyświetlania filmu świata rokowania na zasadzie ró
Atlantyckiego
i
uważamy,
sca, gdzie ustawiona była apa ekipa kinowa nie zastosowała wnouprawnienia; cały zachód i
47. LASAK (Polska) 61:32,25
sabotażu gu.
ratura i leżały wyświetlone już podstawowych przepisów bezpie cały wschód wiedzieć hędą o że czas obecnie na rokowa
Korespondent dziennika „Thi- KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA
przeciwpożarowego. czym rozmawialiśmy i w jakich nia, a nie na pobrzękiwanie
rolki filmów, ogień rozszerzył czeństwa
DELHI (PAP). Hinduski tygo mes o£ India" donosi z Singa
VIII WYŚCIGU POKOJU
się niezwykle gwałtownie i mo Nie była zorganizowana opieka sprawach porozumiewamy się,
„Blitz“ w artykule wstęp
powiedział dnik
mentalnie objął całą salę. Zapa przeciwpożarowa nad salą, w lctó gdyż nie zamierzamy w danym sza belką. Tito
nym omawia nowe szczegóły do puru, że — jak wynika ze wstęp 1. CSR — 176:45,17
nowała panika. Ponieważ jedyne rej odbywał się seans, co było wypadku uprawiać zakulisowych dalej, że Jugosławia pragnie tyczące katastrofy
samolotu nych badań komisji ekspertów 2. NRD — 176:56,33
drzwi wejściowe oraz dwa okna, tym bardziej karygodne, że wy manewrów i działać na czyjąkol utrzymać jak najlepsze sto „Kashmir Princess“, w której — lotniczych — na samolocie mia 3. Bułgaria — 178:00,10
wychodzące na rynek, znajdowa świetlano film na taśmie łatwo wiek szkodę. Nie będziemy temu
jak wiadomo — zginęło szereg ły prawdopodobnie miejsce dwie 4. ZSRR — 178:01,22
sunki z krajami Zachodu.
ły się w pobliżu miejsca gdzie palnej.
5. Belgia — 178:03,55
winni, jeżeli na zachodzie będą
członków delegacji chińskiej na
Czterech
członków
ekipy
kino
Na
zakończenie
Tito
pono
wybuchł pożar, widzowie rzucili
musieli się rozczarować ci, któ
konferencję w Bandungu oraz eksplozje — Jedna w pomiesz 6. POLSKA ■— 178:06,11
się przede wszystkim w kierun v/ej aresztowano. Dochodzenie rzy żywili jakiekolwiek złudze wnie wyraził przekonanie, że dziennikarze polski i austriacki. czeniu bagażowym, a druga w 7. Dania — 178:40,56
ku dwóch okien bocznych oraz toczy się przeciwko wszystkim nia co do tego, że Jugosławia
Nie ulega najmniejszej wątpli- komorze prawego skrzydła. Wła 8. Szwecja — 178:49,01
rokowania radziecko - jugo
sceny, za którą znajdowały się winnym zaniedbań.
9. Francja — 180:01,19
Blitz“ — że ka
stanie się czymś innym aniżeli
również okna. Niestety, były Śledztwo prowadzi Generalna tym, czym jest obecnie.
.słowiańskie będą posnnię- |
"rezultatem sabota dze lotnictwa cywilnego w Sin 10. Rumunia — 180:06,08
one zabite deskami. Szybko prze Prokuratura, która delegowała
żu. Bomba zegarowa była umie gapurze uważają, że katastrofa 11. Pol. franc. — 182:23,26
ciem
konstruktywnym
1
Prezydent
Tito
oświadczył,
paliła się ściana, przy której u- na miejsce dwóch odpowiedział
12. Finlandia — 182:28,45
szczona w tylnej części praw’ego
stawiony był aparat projekcyj nych pracowników. Nadzór nad że stosunki Jugosławii ze ogromnym wkładem do spra skrzydła samolotu, tuż za zbior „Kashmir Princess“ była jaskra 13. Anglia — 182:37,29
ny. Wtedy runął palący się dach, śledztwem objął zastępca gene Związkiem Radzieckim i z wy utrzymania pokoju na nikiem paliwa“.
14. Austria — 192:56,55
wym aktem sobotnią,
ralnego prokuratora 1-1... Kazi pozostałymi krajami Euro całym świeeie,
przygniatając część widzów.
15. Albania — 206:37,4®
, \ Tygodnik wskazuje, It przapro
....... .,
k akcji ratunkowej brały u- mierz Kcsztirko, .. ■

»Austria odzyskała wolność.
Udział Pana w tej sprawie
był bardzo wybitny«
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Traktat

czyni

Streszczenie austriackiego
traktatu państwowego

Rozwiązanie
problemu j winni przygotować inną
austriackiego ma poważnej edpowiedź niż zwykłą od
Podpisany 15 maja br. w masowej zagłady, ani doko interesów mniejszości naro
znaczenie dla wszystkich j mowę, jeśli chcą uzyskać Wiedniu przez przedstawicieli nywać żadnych doświadczeń dowych w Austrii.
# % #
narodów Europy. Przede! poparcie opinii publicznej, ZSRR, Stanów Zjednoczo z tymi rodzajami broni. Nie
wszystkim wycofanie wojsk j która na całym świecie nych, Anglii i Francji oraz będzie ona posiadać ani pro CZĘŚĆ VI (Stosunki gos
amerykańskich, angielskich j od bieguna do bieguna za i ministra spraw zagranicz- dukować gazów trujących, podarcze) przewiduje w arty
i francuskich z sąsiadują-j czyna wierzyć w możli- jnych Austrii traktat państwo broni bakteriologicznej, po- kule 29, że do czasu zawar
lwy składa się ze wstępu, ciśków zdała sterowanych cia układów handlowych mię
taryzacja Niemiec zachod cego z Węgrami i z Cze-j weść pokoju".
W atmosferze niebywa nich i pozwoli jej zreduko chosłowacją kraju przy czy Istotnie narody całego świajo części obejmujących 38 ar- ani dział o zasięgu ognia dzy poszczególnymi członka
mi ONZ a Austrią, rząd au
przekraczającym 30 km.
łego entuzjazmu całego wać do minimum niopreduk ni się w niemałym stopniuj ta przekonują eię coraz bar-jiykułów i 2 aneksów,
narodu austriackiego mi tywne wydatki na cele woj do wzrostu poczucia bez- j dziej, że mogą wywalczyć j Tytuły poszczególnych czę- Mocarstwa sojusznicze za striacki kierować się będzie
pieczeństwa tych państw i trwały pokój, że mogą zmu- ści są następujące: I —- Po strzegają sobie prawa dołą w stosunkach z nimi ogól
nistrewie spraw zagrani skowe.
demokracji ludowej. Trak- j sić rządy mocarstw zachod- stanowienia polityczne i te czenia do tej listy innych ro nymi zasadami największego
cznych ZSRR, USA, An
Drugim, bardzo korzyst tat wiedeński osłabia po-; nich do uznania głoszonej
glii i Francji podpisali w
rytorialne, II — Postanowie dzajów broni, które mogą uprzywilejowania i niestoso
niedzielę traktat pokojo nym dla ludności Austrii zycje agresorów i wzmae- j przez nasz obóz zasady poko nia dotyczące sił zbrojnych i być w przyszłości wynale- wania dyskryminacji.
CZĘŚĆ VII (Rozstrzyganie
wy z Austrią. Wojska czynnildem jest zagwaranto nia pozycje obozu pokojd. j j owej współpracy państw ó lotnictwa, III — Wycofanie ziohe.
wielkich mocarstw wkróf wane w artykule 29 traktatu To z kolei utrudnia reałi- j różnych systemach spolecz- wojsk sojuszniczych, IV
Austria zwróci mocar- sporów) zajmuje się procedu
ce po ratyfikacji traktatu pokojowego prawo tego kra zację wojennych układów j nych. Wytrwała i konsezczema wynikające z woj | stwom sojuszniczym cały po- rą regulowania spornych za
mają opuścić terytorium ju do handlowania z kim! parysklch i zwiększa szan* | kwentna polityka pokojowa j n V — Własność, prawa i niemiecki sprzęt wojenny, gadnień, j-akie mogą wynik
tego kraju, który uzyska! chce. Poprzednio, ulegając | se dalszego odprężenia wjZSRR, Chin Ludowych i in-' interesy, VI — Stosunki go-1 oprócz sprzętu, który będzie nąć przy realizowaniu posta
wpływom USA Austria od-j stosunkach międzynarodo- j nych państw obozu socjaliz- spodarcze, VII —• Rozstrzy-1użyty do uzbrojenia armii nowień artykułu o własności
pełną suwerenność.
cięła się od swych tradycyj-j wych.
Narodów Zjednoczonych w
i mu oraz ofiarna walka onych rynków zbytu w Euro Poza tym neutralizacja Au j brońców pokoju w świecie ganię sporów, VIH — Różne | austriackiej,
postanowienia gospodarcze,! Austria zobowiązuje się w Austrii.
W okresie między dwiema pie wschodniej, co wyszło jej;
* • •
fitrii i oczekiwana w związ-! kapitalistycznym zbiera te- IX —- Postanowienia końco- i pełni współpracować z mo
wojnami republika austriac
CZĘŚĆ VIII (Różne posta
wieioletnich wy wę.
ka
carstwami ' sojuszniczymi w nowienia gospodarcze) ustala
właszcza w ostat- CZĘŚĆ I traktatu (Posta-! celu niedopuszczenia do podgła
w szczególności w artykule
,
.
__
__ ,.......... „Oodaiach nowe propo
w rozgrywkach między pań nięiego pizemysłu
T ,-e j nowienia polityczne i tery to- lbc^a Przez Niemcy jakich- 31, że żegluga na Dunaju po
precyzyj-. s,+rcj2 pokojowe mas ludo-i zycje radzieckie
stwami imperialistycznymi, nych maszyn Obecnie zas:
a irialne) ,stwierdza, że Austrii kclwiek kroków zmierzają winna być wolna i otwarta
ch w jjrajach Europy za-! rozbrojenia, radzieckaa inicjat
do których należała też zna rząd wiedeński zamierza rozj chodniej# Ludność wciągnię-1 tywa, która doprowadziła do
zostają prawa cych do odbudowy niemiec dla obywateli, statków han
czna część jej gospodarki. wmąc intensywną wymianę j tych w układy paryskie kra I rozwiązania problemu au- suwerennego, niepodległego i kich sił zbrojnych i poten dlowych i towarów wszyst
Niemcy hitlerowskie zagar handlową również z ZSRR i
demokratycznego
państwa. cjału wojskowego poza gra kich państw na zasadzie rów
nęły Austrię w 1938 roku i z krajami demokracji ludo " jów widzi na przykładzie; striackiego, pokojowy chara Mocarstwa sojusznicze oś nicami Niemiec.
że przy współpracy j kter układu warszawskiego, wiadczają, że — zgodnie z po Postanowienia części II ności jeśli chodzi o opłaty
wciągnęły ją w ostatnią woj wej, których możliwości na-i Austrii,
portowe i nawigacyjne oras
ze
Radzieckim
[zapowiedziana wizyta przyZwiązkiem
Radzieckim;zapowiedziana
nę, po której kraj ten został bywcze są wprost nieogram-,
stanowieniami traktatu — bę traktatu pozostaną w mocy, warunki żeglugi handlowej.
zabezpieczyć
sobie
i
wódców
radzieckich
w
Jugookupowany przez zwycięskie czone.
*
*
*
To -pozwoli^ Aus am | ep0kojne życie i wzrost do-1 sławi i i inne kroki naszego dą szanowały niepodległość dopóki nie będą zmienione w
wojska czterech wielkich mo rozwinąć swą gospodarkę / brobytu. Przykład Austrii obozu, przekonały miliony i integralność terytorialną całości lub w części w dro
CZĘŚĆ IX (Postanowienia
dze porozumienia między mo końcowe) przewiduje m. in.
carstw. Obecnie naddunaj- podnieść stopę życiową lua-; jest szczególnie pouczający j obywateli krajów zachod- Austrii.
carstwami sojuszniczymi a w artykule 34, że w. ciągu
ska republika staje się wre nosci pracującej.
Mocarstwa
sojusznicze
włą
; dla społeczeństwa republiki | nich, że istnieją dziś realne czą do niemieckiego traktatu Austrią lub po uzyskaniu
szcie pańistwem zupełnie nie
bońskiej, które wbrew «loko możliwości złagodzenia na- pokojowego klauzule zapew przez Austrię członkostwa okresu najwyżej 18 miesięcy
zawisłym, które będzie mo
od dnia wejścia w życie
DZIĘK1
POKOJOWEJ
jnanej
ratyfikacji układów pa pięcia międzynarodowego
niające uznanie przez Niem ONZ w drodze porozumienia traktatu, szefowie przedsta
gło prowadzić samodzielną i
utrwalenia
pokoju.
cy suwerenności i niepodle między Radą Bezpieczeń wicielstw dypkttńatycznych
odpowiadającą jego intere POLITYCE RADZIECKIEJ ; ryskich nada! sprzeciwia się
! wskrzeszeniu Wehrmachtu.
W obliczu takich nastro głości Austrii oraz wyrzecze stwa a Austrią.
som narodowym politykę.
czterech wielkich mocarstw
Wszystko to naród austriac!
rządy mocarstw zachod nie się przez Niemcy wszel
* #
*
w Wiedniu będą, działając w
W przeddzień ceremonii w ki zawdzięcza pokojowej po-! REALNE MOŻLIWOŚCI jów
nich
nie
mogą
dłużej
zby
Wiedniu, burżuazyjny angiel lityce wielkiego Kraju Rad. ^ ZŁAGODZENIA NAPIĘCIA wać propozycji radzieckich kich roszczeń terytorialnych CZĘŚĆ m traktatu (Wy porozumieniu, reprezentować
i politycznych w stosunku do
ski dziennik „Manchester Związek Radziecki walczył
cofanie wojsk sojuszniczych) mocarstwa sojusznicze w sto
Guardian“ pisał:
„Austria od długiego czasu o traktat MIĘDZYNARODOWEGO zwykłą odmową. Dlatego mo Austrii.
przewiduje,
że wojska mo simkach z rządem austriac
gło dojść do porozumienia
będzie wolna i prowadzić bę państwowy, zapewniający na
Burżuazyjna gazeta fran w sprawie Austrii. Dlatego Mocarstwa sojusznicze oś carstw sojuszniczych i perso kim we wszystkich spra
dzie wcale niezłe życie“.
rodowi austriackiemu wol cuska „Monde“ 13 bm. pi też doszło do zgody w spra wiadczają, że zakazane jest nel komisji sojuszniczej o- wach dotyczących interpret»
polityczne lub gospodarcze
cji postanowień traktatu. W
Niezłego życia naród au ność i trwały pokój. Dyplo sała:
wie bliskiego spotkania sze połączenie się Austrii z Niem puszczą Austrię w terminie myśl artykułu 37 do traktatu
striacki spodziewa się teraz macja radziecka napotykała!
90
dni
od
chwili
wejścia
w
fów
rządów
wielkich
mO'
„Mimo różnic w sytuacji
głównie — w wyniku dwóch jednak wciąż przeszkody pięj Niemiec i Austrii należało carstw, na którym omawia cami. Austria w pełni uznaje życie traktatu i w miarę moż może przystąpić każde pań
poważnych czynników. Jeden trzone przez mocarstwa za-j by się dziwić, gdyby po ne będą najważniejsze pro swą odpowiedzialność w tej ności nie później niż 31 gru stwo, które było w stanie
wojny z Niemcami i w dniu
z nich, to zapowiedziana chodnie, usiłujące wy korzy- j podpisaniu traktatu au blemy międzynarodowe. Nie sprawie i nie połączy się z dnia 1955 roku.
8 maja 1945 r. należało do
neutralność kraju, która ma stać małą kapitalistyczną Au! striackiego nie nastąpiła ma bowiem siły, która mo Niemcami ani pod względem
ONZ, a nie jest sygnatariu
być zagwarantowana przez strię dla swych własnych ce! podobna próba rozwiąza głaby się oprzeć potężnej wo politycznym, ani pod wzglę
gospodarczym. Austria CZĘSC IV traktatu doty szem traktatu.
wielkie mocarstwa. Jeszcze łów. Ale ostatnie rozmowy | nia problemu niemieckie li łaknących pokoju naro dem
nie zawrze z Niemcami żad czy roszczeń wypływających W myśl artykułu 38 trak
niedawno koła rządzące Sta austriacko-radzieckie w Moss go. Przywódcy zachodni po dów.
Paweł Leszak nego porozumienia, mogące z wojny.
tat wejdzie w życie niezwło
nów Zjednoczonych jawnie kwie wytworzyły taką sytuaj
go przyczynić się bezpośred Artykuł 21 stwierdza, że cznie po złożeniu dokumen
głosiły intencje wykorzysta cję. w której mocarstwa za
nio
lub
pośrednio
do
jej
po
od Austrii nie będą żądane tów ratyfikacyjnych przez
nia w celach wojennych na chodnie, nie mogąc przed ca
łączenia z Niemcami. Nie do odszkodowania wynikające z ZSRR,
Wielką Brytanię,
turalnej twierdzy, jaką two łym światem znaleźć się w
puści ona do istnienia lub istnienia stanu wojny w Eu USA i Francję z jednej stro
rzą austriackie Alpy. Taka roli jawnych wrogów poko
działania na swym teryto ropie po 1 września 1939 ro ny oraz Austrię z drugiej
perspektywa nie zachwycała ju oraz małych narodów, mu
rium organizacji mających ku.
strony. Dokumenty ratyfika
oczywiście mieszkańców tych siały ustąpić ze swego antyna celu doprowadzenie do Artykuł 22 reguluje szcze cyjne złożone będą na prze
stron. Lecz oto dzięki wysu pokojowego stanowiska. Po
połączenia
Austrii
z
Niemca
gółowo sprawę aktywów nie
ZSRR.
niętej przez rząd radziecki nieważ cały naród austriac
mi i nie dopuści także do mieckich w Austrii, ustala chowanie *u rządu
*
*
propozycji Austria ma stać ki poparł propozycje ZSRR,
prowadzenia
na
swym
obsza
Niedociągnięcia w organi
jąc m. in. środki zapewnie
(Dokończenie ze str. 1)
Do traktatu dołączone są
się państwem neutralnym na Stany Zjednoczone musiały
rze propagandy na rzecz po nia praw Związku Radziec
dwa aneksy. Pierwszy zawie
wzór Szwajcarii. Zapewni to zgodzić się na likwidację nych osiągnięć, umiejętności zacji przemysłu znajdują od łączenia się z Niemcami
bicie
w
strukturze
zarządu
w
szczególności
w
kiego,
ra listę broni i sprzętu wo
jej ludności spokojne życie, swych baz strategicznych w przewidywania dalszego roz przedsiębiorstw. Partia i rząd
Traktat stwierdza, że gra dziedzinie przemysłu nafto jennego, o którym mowa w
ochroni ją przed groźbą, ja Austrii i na neutralizację te woju nauki i techniki.
żądają
radykalnego
wykorze
nice Austrii pozostają taki wego i żeglugi na Dunaju.
części II traktatu, a drugi
ką stanowiła dla niej remili go kraju.
N. A. Bulganin stwierdził
* * #
stwierdza, że postanowienie
następnie, że wprowadzanie nienia kaneelaryjno - biuro mi, jakimi były 1 stycznia
stylu kierownic 1938 roku.
CZĘŚĆ V (Własność, pra traktatu, dotyczące aktywów
przodującej techniki i polep kratycznego
twa, redukcji aparatu admi Austria gwarantuje wszyst wa i interesy) reguluje w ar niemieckich w Austrii, wyko
szania organizacji produkcji nistracyjnego,
usprawnienia
nie należy traktować jako jego pracy i podniesienia ja kim swym obywatelom rów tykule 25 sprawę własności nywane będą zgodnie z za
zjawiska izolowanego w oder kości kierownictwa. Te wska ne prawa bez względu na ra Narodów Zjednoczonych w sadami. ustalonymi w poro
sę, płeć, język lub religię Austrii.
zumieniu radziecko-ąustriacwaniu od ludzi pracujących
w produkcji. Bez szerokiego zania partii wciąż jeszcze oraz zapewnia im wolność Artykuł 26 dotyczy zabez kim z dnia 15 kwietnia 1935
niedostatecznym stopniu słowa, prasy, wyznania i po pieczenia własności, praw i roku.
udziału robotników, techni w
wprowadzane są w życie. Na glądów politycznych.
ków,
inżynierów,
konstrukto
leży
ulepszać
strukturę
(Od specjalnego wysłannika)
rów i technologów, bez stałej administracji fabryki, likwi- Austria będzie miała rząd
demokratyczny, utworzony na
nie,
bo
czeski
bramkarz
Hlavaty
twórczej
współpracy
między
Niezwykłe uroczyście po
dować niepotrzebne ogniwa podstawie powszechnych, woi
broni.
witała Warszawa uczestni świetnie
Po przerwie grający z wiatrem pracownikami nauki a pra łączyć drobne komórki dane [nych, równych i tajnych wy
ków Wyścigu Pokoju. Na u- wojskowi raz po raz suną na cownikami produkcji do ni go zakładu.
j borów.
gości, zaś Czesi próbują czego się nie dojdzie.
licach, przybranych sztur- bramkę
Nie wątpimy — powiedział Austria zobowiązuje się do
kontrataków. Jeden z nich udaje
N.
A.
Bulganin
podkreślił
mówkami i różnojęzycznymi się — i w 7 min. pada wyrównu
następnie Bułganin — że we [prowadzić do końca rozpotransparentami już od godz. jaea bramka. Piłkarzy wojsko dalej, że w dziedzinie ponnie wspófcawotlnicfwie ekonomi [ czętą przez Komisję Sojuszwych
to
nie
załamuje
—
i
w
15
12 zbierali się najżarliwsi min. BRYCHCY strzela drugą sienią wydajności pracy i o- cznym między dwoma syste niczą .likwidację partii i orpariowania nowej techniki mami społecznymi zwycięży ganizacji narodowo - socjalizwolennicy wyścigu, zajmu bramkę.
wał się ostatnio w remoncie
jąc najlepsze pozycje dla Pod koniec meczu znowu zawsze wielką rolę odgrywa system socjalistyczny, jako j stycznych zarówno polityczstrzela trzecią — i ło i będzie odgrywało w przy
w Gdańskiej Stoczni Remon
obserwacji ulic,
którymi BRYCHCY
bardziej postępowy. Wiado-jnych, jak wojskowych i pa
jak się okazało — ostatnią bram
towej, został wyposażony w
przebiega trasa na stadion kę, dzięki której CWKS wygry szłości współzawodnictwo so rno jednakże, że zwycięstwo i ramilitarnych. Dołoży ona
cjalistyczne.
nowe urządzenia. Przede
Wojska Polskiego. Okna i wa z Rudą Hvezdą 3:1.
piłkarze zeszli z boiska , N. A. Bułganin porusza z nie przychodzi samo — zwy: wszelkich starań, aby wykowszystkim zainstalowano ubalkony, a nawet dachy i —Kiedy
cięstwo organizują i tworzą rzenić z życia politycznego,
z drżącym sercem oczekuje
16 bm. opuścił port gdyń rządzenia chłodnicze, dzięki
latarnie zostały już wcześ my dalszych meldunków, bo kolei zagadnienie organizacji ludzie. Aby odnieść zwycię gospodarczego i kulturalnego
niej zajęte przez żądnych wiem — jak doniósł jeden z po produkcji i cytuje następują stwo we współzawodnictwie wszystkie ślady hitleryzmu. ski, udając się na łowiska którym możliwe będzie stałe
przednich — w czołówce wyści cą wypowiedź W. I. Lenina:
emocji warszawiaków.
ekonomicznym nad kapitaliz Austria zobowiązuje się Morza Północnego, statek — dostarczanie dla naszego
gu jedzie Kubr i dwaj Belgo
Odświętnie przybrany sta wie: Verhelst i Van Looveren. „Ani koleje, ani transport, mera musimy mieć przodują także rozwiązać na swym te- baza dalekomorskiej flotylli przetwórstwa świeżej ryby z
Czołówka na przedmieściu ani też żadne wielkie massy cą technikę, jak najlepszą! rytorium wszystkie organiza- rybackiej „Fryderyk Cho dalekich łowisk. Niestety jed
dion Wojska Polskiego, któ
rego bramę otwarto już o Warszawy wyprzedziła na ny i przedsiębiorstwa nie mc organśzaeję produkcji i wyżjcje faszystowskie — politycz pin”, który będzie zaopatry nak, w pierwszym rejsie
godz. 12 szybko zapełnił się stępną grupę o 3 min. Kiedy gą prawidłowo funkcjono szą wydajność pracy
ne, wojskowe i paramilitar wać v/ żywność i paliwo, „Chopina” urządzenie to nie
warszawiakami, wśród któ speaker ogłosił, że czołówka wać, jeżeli nie ma jedności W zakończeniu Bułganin ne, jak również inne organi nieść pomoc techniczną oraz będzie mogło jeszcze być urych, jak kwiaty na barw wpadła już na plac Dzier woli zespalającej ogół ludzi wezwał uczestników konfe zacje prowadzące wrogą dzia odbierać złowioną rybę od ruchomione, gdyż trzeba za
nej łące, skrzyły się różno żyńskiego — na trybunach pracy w jeden organ gospo rencji. aby skoncentrowali łalność przeciwko któremuś przebywających tam 40 jed instalować brakujące agre
kolorowe sukienki wiosenne zawrzało. Wszyscy zerwali darczy, pracujący z precyzją główną uwagę na następu z państw należących do ONZ nostek rybackich.
gaty. Na „Chopinie“ zainsta
warszawianek, bo pogoda do się z miejsc i — wpatrzeni mechanizmu zegarowego”.
lub działalność mającą na ce „Chopin”, udając się -w lowano także wzorem ub. ro
jących
sprawach,
które
zda
pisała — jak mówią miesz w bramę stadionu z niepo
Jeżeli rozpatrywać prze
Komitetu Centralnego lu pozbawienie narodu au swój pierwszy rejs w tym ku wytwórnię konserw ryb
kańcy stolicy — „w dechę“. kojem oczekiwali na pierw mysł jako całość, to tu szeze niem
striackiego jego praw demo roku, został doskonale zao nych.
O godz. 15 stadion przepełnio szych kolarzy. Kiedy na bież solnej ostrości nabrały obce KPZR i Rady Ministrów kratycznych.
patrzony, zabierając m. in
Poważną innowacją jest
ny po brzegi, a na zieloną mu nię wjechał pilot wyścigu nie sprawy specjalizacji i ko ZSRR śą szczególnie ważne:
Austria zobowiązuje się 28 tys. beczek na ryby, za sprawa przeładunku ryby w
rawę boiska wybiegli piłkarze1)
Jak
najszybsze
opraco
w produkcji.
RUDEJ HVEZDY (CSR) i CWKS, nad stadion- uniosły się ty operowanie
zachować w mocy uchwalone pasy węgla, ropy, żywności, morzu ze statków łowczych
którzy —T po ceremonii powita siące gołębi, wypuszczonych Nadszedł czas, abyśmy w tej wanie i opanowanie przodu przez rząd i parlament au słodkiej wody i sprzętu po na bazę. Z udziału w doko
nia — rozpoczęli towarzyskie z klatek przez warszawskich dziedzinie dokonali zwrotu w jąeej techniki, udoskonale
striacki po 1 maja 1945 roku łowowego.
nywaniu przeładunku zwol
spotkanie. Od pierwszych mi
kierunku rozszerzenia koope nie technologii i organizacji i zatwierdzone przez Komi Załogi jednostek rybac nione zostały załogi statków
nut szybko prowadzona gra przy gołębiarzy.
produkcji
w
celu
radykalne
kuwa uwagę publiczności. Piłka
Kilka sekund za pilotem racji i tworzenia przedsię
kich posiadać będą na statku łowczych, lecz dokonywać
rze obu drużyn zademonstrowa na stadion wpadają dwaj biorstw wyspecjalizowanych. go podniesienia wydajności sję Sojuszniczą ustawy ma
jące na celu likwidację reżi — bazie swój zakładowy o- ich musi swoimi siłami sta
li wiele Ciekawych zagrań, w któ
pracy.
rych większą dojrzałość taktycz kolarze w ciemno - niebies
W dziedzinie organizacji
mu hitlerowskiego i przy środek zdrowia z dobrze w7y tek — matka.
na i techniczną pokazali Polacy. kich koszulkach: Verhelst i produkcji specjalną uwagę
2) Lepsze
wykorzystanie wrócenie ustroju demokra poisażonym gabinetem lekar
Statkiem bazą dowodzi
W obronie gości, którzy zajmu Van Looveren, a jeszcze pa
istniejących
urządzeń
i
prze
tycznego. Austria zobowią skim i dentystycznym, rent kpt. Stanisław Gogcla, który
powinniśmy skierować na
Ja w I lidze piąte miejsce — za
rę
sekund
za
nimi,
w
nie
grali w tym meczu doskonali
problemy rytmiczności pracy strzeni produkcyjnych.
zuje się także zachować w genem, diatermą i izbą cho ma za sobą bogate doświad
piłkarze CSR — dwaj bracia bieskiej koszulce drużyno przedsiębiorstw i wykorzysta
3) Umocnienie dyscypliny mocy ustawę z 3 kwietnia rych. Statek zabrał 30 fil czenie, jeśli chodzi o prze
Hlavaty, inż. Walazik i dr La wego przodownika wyścigu
nia rezerw wewnętrznych. państwowej \ jako zadanie 1919 roku, zakazującą przy mów fabularnych, biblioteki mysłowe połowy na dalekich
sków w napadzie. W początkach
gry Czesi stwarzają pod bramka — wjechał Kubr.
Komitet Centralny Partii i najbliższe — wykonanie i wrócenia ustroju monarchi- wymienne, instrumenty mu łowiskach. On to dowodził
polską groźne sytuacje, lecz po
Na dalszych kolarzy mu
planu pań stycznego i powrotu na tron zyczne, gry towarzyskie o- „Morską Wolą” w roku 1952,
15 min. gra się wyrównuje i z sieliśmy poczekać przeszło 3 Rada Ministrów ZSRR uwa przekroczenie
żają, że nierytmiczna praca stwowego na rok bieżący — dynastii habsburskiej
kolei atak CWKS coraz częściej
raz sprzęt sportowy dla sek dokonując po raz pierwszy w
strzela na bramkę gości. Jedno min. Kiedy w grupie następ przedsiębiorstw — to zjawi ostatniego roku piątej pięcio
*
% #
cji bokserskiej i strzeleckiej. histerii naszego rybołówstwa
niedopatrzenie dobrze grającej nej ujrzeliśmy koszulki Po sko haniebne i niedopuszczal łatki — przez każde przedCZĘŚĆ II (Postanowienia Na st-alku czynny będzie tak przeładunków ryby w morzu.
obrony czeskiej — i w 25 min. laków — na stadionie za
ne.
Należy
skoncentrować
siębiorstwo wre wszystkich dotyczące sił zbrojnych i lot że punkt pocztowo-telegra Kierownikiem wyprawy na
wypad wojskowych
przynosi
pierwsza bramkę, strzeloną przez wrzało i wszyscy dopingując wszystkie siły, aby w naj wskaźnikach.
'nictwa wojskowego), prze ficzny, który będzie przyj „Chopinie” mianowany zo
BRYCHCEGO. Gra za,ostrza się i ich — skandowali: „Kró-lak szybszym czasie skończyć z
4) Redukcja 1 potanienie widuje, że Austria nie będzl mować i doręczać listy ry stał dyrektor PPiUR „Arka”
■w 40 min. za faul, popełniony ga-zu!“
tym poważnym niedociągnię aparatu administracyjnego w posiadać ani produkować bro baków do kraju i z kraju. Leon Oleszkiewicz.
przez obronę czeską CWKS strze
L. Stefanowicz I ciem w pracy przemysłu.
la karnego, jednak bezskutecz
przemyśle.
ni atomowej i innej broni „Chopin”, który znajdo
(o) i

wolnym i dostatnio

żylącym krajem

Przemówienie
N. A. Bulganina

witano kolarzy

w stolicy Polski

Wyremontowali!)

i doskonale wyposażony statek-baza
„Fryderyk Chopin"
wyszedł

na lorze Północne

Plan

gospodarczy
i budżet
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DZIENNIK BAŁTYCKI

MR 117 (3392)

»Dziennik Bałtycki« w oczach czytelników

munt Czarnota, tenor Pań nych w Gdyni, doskonała la i dlatego tak szczerze mó
stwowej Opery Bałtyckiej, odtwórczyni roli Zofii Far wię, co myślę.
*
*
*
którego
spotkałam przed men w „Grzechu“ Żerom
Ach, ten „Dziennik“ jak
gmachem Teatru Wielkiego skiego.
we Wrzeszczu z „Dzienni — Łączy mnie z „Dzienni on łyisi,
Tak, że czytać go się mu
kiem Bałtyckim“ pod pachą. kiem“ wierna i wytrwała
W najbliższy piątek, 20
— Czy lubię wasze pismo? dziesięcioletnia miłość — si!
maja br. o godz. 9,30 w
— zastanawia się popularny odpowiada z uśmiechem na Odpowiedziała krótko na
sali konferencyjnej Prez.
Rudolf z „Cyganerii“ w moje pytanie, czy lubi naszą moje pytanie popularna se
MRN przty ul. Świerczew
kretarka sopockiego teatru
odpowiedzi na moje pytanie. gazetę.
skiego 8—12 rozpocznie
— Gdy nie mogę kupić Iwona Stembrowicz, znana z
— Ależ tak. bez wątpie
się sesja Miejskiej Rady
nia! Tylko niestety trudno „Dziennika“, to pożyczam poczucia humoru.
Narodowej w Gdańsku.
(jota)
go zdobywam, bo w kiosku go od znajomych. Ale dlaNa rogu ul. Świętojańskiej nigdy go nie ma. Z prawdzi
Tematem głównym seäji
i
Czołgistów
w
Gdyni
zatrzy
będzie uchwalenie planu
wym zainteresowaniem czy
gospodarczego i budżetu mała się przed kioskiem z tam szczególnie wiadomości
terenowego na rok bieżą gazetami taksówka nr 70, polityczne na pierwszej stro
Jej k ikrowca. Bernard Płot nie. Stwierdzam jednak z
cy.
ka. wyskoczył z wozu i pod przykrością, że za mało miej
biegł do kiosku żądając sca poświęca pismo spra
„Dziennika“.
wom muzyczno - artystycz
— Chwała Bogu jest jesz nym.
cze, bo wcześnie! — uśmiech — Co zatem chciałby pan
nął się z zadowoleniem wsią wprowadzić
wystqpiq
nowego w
dając do wozu.
„Dzienniku“?
— Czy chętnie czyta pan
— Dla artysty — mówi
„Dziennik Bałtycki“? — za
po namyśle Zygmunt Czar
gadnęłam kierowcę, pogrą
nota — najważniejsza jest
żonego w lekturze wyników
świadomość, że nie pracu
je w próżni, że porusza
Miłośników muzyki symfo Wyścigu Pokoju na ostatniej
stronie.
serca słuchaczy i znajdu
nicznej zainteresuje szczegół
Fot. Ferster
nie występ naszego znakomi — -Chętnie? Ależ ja za je oddźwięk wśród wi
tego pianisty Władysława nim gonię codziennie, jak dzów. Czy nie można by czego „Dziennik Bałtycki“
Kędry, który wykona z to za jakim skarbem! Czy nie w Dzienniku przeprowa poświęca tak mało miejsca
dzić ankiety na temat: ja amatorskiemu ruchowi arty
warzyszeniem orkiestry jed sądzi pani, że jak nasi kolakie opery pragnęliby uj stycznemu? Dlaczego w nim
ną z najnowszych pozycji
rzeć na scenie Wybrzeża jest mimo wszystko tak ma
polskiej literatury fortepia
nasi widzowie, czy podo ło humoru? „Dziennik Bał
nowej, koncert Stanisława
ba im się projekt całkowi tycki“ uważam za przyjadęWisłockiego.
tej przebudowy teatru
Ponadto w programie, za
W związku z trwającymi
gdańskiego, czy milczenie
mykającym cykl koncertów
obecnie „Dniami Oświaty,
słuchaczy w czasie spekta
w ramach II Festiwalu Mu
Książki i Prasy“, Miejska Bi
klu jest milsze artystom
zyki Polskiej, usłyszymy: Mo
blioteką Publiczna w Gdyni
niż oklaski przy otwartej
niuszki — uwerturę koncer
przygotowała dla swoich czy
scenie, jak bardziej zbli
tową „Bajkę” oraz jedno z
telników wystawy książek i
żyć operę do słuchaczy ltd.
najwybitniejszych osiągnięć
Życzę serdecznie „Dzienni
W I Klinice Po zaprojektowała liczne wieczo
Karola Szymanowskiego: II
kowi Bałtyckiemu“, — koń
łożniczej
przy ry czytelnicze i spotkania
symfonię.
czy rozmowę artysta — aby
ul. Klinicznej we literatami Wybrzeża.
Będzie to zarazem pierw
zwiększył wielokrotnie swój
Wrzeszczu
w Centralna Wystawa Książki ot
szy po dwumiesięcznej przer
warta została dla zwiedzających
nakład.
dniu 12 maja uro w
wie, oczekiwany z wielkim
wypożyczalni przy Skwerze
dziły się trojaczki. Szczęśli Kościuszki 15. Obrazuje ona do
zainteresowaniem występ dra
Zygmunta Latoszewsklegsy,
Żarliwych
czytelników wą matką gdańskich trojacz robek 10-lecia naszej literatury.
Fot. Ferster
Wystawę literatury młodżieżo
który przed kilku dniami po rze „przypedalują“ na nasze „Dziennika Bałtyckiego“ spot ków jest 27-letnia Irena Po- wej
urządzono w czytelni mło
yyrócił z bogatego tournee
kać można wszędzie. Toteż bieżyńska, pracownica Sana dzieżowej przy ul. Świętojań
drogi,
to
będą
mieli
lepsze
skiej
38.
torium
Przeciwgruźliczego
w
nic
dziwnego,
że
w
Domu
koncertowego po N.R.D.
wyniki?
Gniewie.
Zdrojowym
w
Sopocie
zoba
Wieczory czytelnicze dla doro
— Ach, jest pan więc mi czyłam jakąś zaczytaną w
Jak nas poinformował or słych i młodzieży odbędą się we
wszystkich placówkach miej
łośnikiem kolumny sporto „Dzienniku
Dziś
'1 kobietę. Była dynator kliniki dr Miero skich bibliotek.
wej, a co pan jeszcze lubi to znana ze sceny amator sławski, zarówno matka jak
W spotkaniach literatów z czy
czytać?
skiej Irena
Oleszkiewicz, i trojaczki, trzy dziewczyn tełnikami
wezmą udział: Irena
— „Śmiało i szczerze“
ki,
czują
się
bardzo
dobrze.
Przewłocka,
Róża Ostrowska, Sta
urzędniczka
Zakładów
RybKultury
odparował bez namysłu Ber
nisława Fleszarowa, Eugenia Ko
chanowska,
Lech Bądkowski
W sali widowiskowej Klubu nard Płotka — i to łącznie z
Eugenia Kobylińska.
ZZ Prac. Kultury w Gdańsku moją żoną Gertrudą, która
(ul. Garncarska 18-20) odbędzie
Na zakończenie „Dni“ 26 bm.
się w Środę 18 bm. o godz. 18 mi robi w domu istne piew świetlicy Pr»». MRN w Gdy
koncert prof. Stanisława Lewiń kłó, jeśli wrócę bez „Dzien
ni
odbędzie się narada kultural
skiego. W pępgramie muzyka: nika“. Chcąc nie chcąc mu
no - oświatowa.
Chopina, Rachmaninowa, Grana
dosa, Albeniza, Debussy'ego i szę go pożyczać gdzie się
Lewińskiego.
da! Żona kazała mi nawet
DLA CZYTELNIKÓW
Prezydium MRN dodaje, że ze
TYTUŁ NADAL
zaprenumerować „Dziennik“,
względu na szczupły personel
Z GDAŃSKA
Z SE usterki te nie od razu mo
AKTUALNY
ale listonosz przynosił go tak
gą być spostrzeżone i usunięte.
Również
dyrekcje Biblio
późno
do
domu,
że
kupowa
W
artykule
pt.
„Oby
jak
naj
nj GDZIE*
Nie możemy jednak powstrzy
łem na mieście drugi egzem prędzej“ (Dz. Bałt. Nr 67) kryty mać się od uwagi, że w omawia tek Wojewódzkiej i Miej
ii/ i KIEDY
stan sanitarny lokali nym wypadku
pisaliśmy, i“ skiej w Gdańsku nie zapo
plarz. Nie wiem, co bym ro kowaliśmy
sklepowych w Gdańsku. Dyrek
płonie już kilka dni :
bił bez „Dziennika“ czekając cja MHD komunikuje, że w skle „iampa
teatry
rzędu“ —- ponieważ zaś tego ro mniały o swoich czytelni
pie nr 20 przeprowadzono już dzaju historie powtarzają się co kach. Biblioteki te zorgani
GDAŃSK — Wielki — „Grube na pasażerów!
gruntowny remont (nie wiemy pewien czas, należałoby jednak
ryby“ — godz.
zowały szereg odczytów, spot
Pasażer
właśnie
nadszedł.
GDYNIA — Dramatyczny — Ob. błotka dał gazu i znikł jednak czy zapewniono mu od zwrócić baczniejszą uwagę na
powiedni sprzęt). Sklepy zaś Nr funkcjonowanie zegarów sterują kań oraz wieczornic z boga
„ßallady i romanse“ — g. 19
tym programem artystycz
SOPOT — Kameralny — „Lisie na zakręcie ulicy, pożegnaw 26 i 42 zostaną wyremontowane cych.
w najbliższym czasie. Wszystkie
finansowe na oświetlę nym.
gniazdo“ — godz. 19
szy mnie miłym uśmiechem. inne odremontuje się w okresie nie...środki
ulic Długiej i Długiego Tar
* y. *
późniejszym. Pozostaje nam tył gu zostały przez Prezydium za
Dnia 20 bm. o godz. 18 w wy
KINA
ko powtórzyć tytuł poprzednie bezpieczone.
—
Śpieszę
się
na
próbę
—
Zainstalowanie pożyczalni nr 1 we Wrzeszczu
inf.
Okr.
Zarządu
Kin
wg.
go artykułu: oby jak najprę lamp jest uzależnione od zakoń przy ul. Grunwaldzkiej 44 ob.
w Gdańsku
wyjaśnia uprzejmie Zyg- dzej!
czenia robót budowlanych,
X. Meissner wygłosi ciekawy od

nasesiiMBNwGdańsKu

Miarą zainteresowania czy
telników dla pisma są ich li
sty, czy też ich artykuły, ja
kimi codziennie zasypują redakeję. Miarą sympatii i uznania. ewentualnie niezado
wolenia są ich opinie, jakie
wygłaszają przy różnych oka
zjach ganiąc lub chwaląc
swój „dziennik“.
Korzystając więc z naszego
10-Ietniego jubileuszu prze
prowadziliśmy błyskawicznie
kilka wywiadów z czytelnika
mi, którzy przypadkowo na
winęli się nam pod rękę.

Latoszewski i Kądra

w najbliższym koncercie
symfonicznym

Dni Oświaty,
Książki i Prasy
na Wybrzeżu

Trojaczki

we Wrzeszczu

w Klubie Pracowników

Cek mm] Sm/tykl

GDANSK — „Leningrad"
„Godziny nadziei** od 1. 16 — g.
16, 18, 20. „Kameralne“ — „Przy
soda na Mariensztacie“ od 1. 12
_.
godz 15.30,
17.30,
39.30.
WRZESZCZ — „ZMP-OWiec" —
„Noc w Wenecji" od 1. 14 — g.
16. 18, 20. „Bajka" — „Zdobycie
góry“ od 1. 12 — godz. 16, 18, 20.
OLIWA — „Delfin“ — „Złodzie
je i policjanci“ od 1. 18 — godz.
16, 18, 20. NOWY PORT —
,1 Maja“ — „Tajemnica górskie
go jeziora“ od 1. 7 — godz. 18
i 20.
GDYNIA — „Warszawa" —
.Dzień bez kłamstwa“ od 1. 18 —
godz. 16, 18, 20. „Atlantic“ —
„Ojcowizna“ od 1. 16 — godz.
15.30, 17.30, 19.30. „Goplana" —
„Janosik“ od 1. 7 — godz. 15.30,
16.45; „Aleko“ od 1. 16 — godz.
13 i 20. GRABÓWEK — „Fala“
— „Promienie śmierci“ Od 1. 14
— godz. 18 i 20. CHYLONIA „Promień" — „Kalinowy gaj“
Od 1. 14 — godz. 17 i 19. ORŁO
WO —- „Neptun" — „Upiór na
sprzedaż“ od 1. 14 — godz. 17 i
19. RUMIA — „Aurora“ — „Was
sa Żeiaznowa“ od 1. 12 — g. 20.
OBŁU2E — „Związkowiec“ —
„Gol“ od 1. 7 — godz. 17.30, 20.
SOPOT — „Polonia“ — „Fort
Eureka“ od 1. 14 — godz. 13, 18,
20. „Bałtyk“ — „Opowieść atlan
tycka" od 1. 7 — godz. 13.30,
17.30, 19.30.
MUZEA
Muzeum Marynarki Wojennej
Gdynia, Bulwar Szwedzki — ot
warte co dzień prócz poniedział
ków; w dni powszednie w godz.
10—15, w niedziele i święta w
godz. 10—17.
Wycieczki należy zgłaszać w
przeddzień — teł. 24-11.
Muzeum Pomorskie w Gdań
sku otwarte codziennie (z wyj.
poniedziałków) od 10—15, w nie
dziele cd 10—18. Wystawy: ma
larstwo i rzeźba gotycka XIV—
XVI w., gdańska rzeźba kamien
na XVI—XVIII w., artystyczne
kraty gdańskie XVII—XVIII wmebiarstwo holenderskie i gdań
skie XVII—XVIII vv., galeria ma
larstwa holenderskiego XVII w„
wystawa obrazów J. S. Sokołow
' DUŻURY APTEK
GDANSK — ul. Rokossow
skiego 35. WRZESZCZ — ulica
Grunwaldzka 52. SOPOT — uli
ca Stalina 715. GDYNIA — ul.
Starowiejska 34. GRABÓWEK —
ul. Czerwonych Kosynierów 1ST.
OBŁUŻE — ul. Bednarska 11.
ORłOWO — ul. Boh. Stalingra
du Ó6. NOWY PORT — ul. Oliw-,
tka 83/4,

Wśród wielu skomplikowa
nych urządzeń, jakimi dyspo
nuje Instytut Wodny Pol
skiej Akademii Nauk vj
Gdańsku, znajduje się mikro
skop elektronowy produkcji
radzieckiej,
powiększający
około 120 tys. razy. Oddaje
on wielkie • usługi w bada
niach prowadzonych pi'zez
naukowców pod kierunkiem
laureata Nagrody Państwowej prof, dr Romualda Cebertowicza nad przekształce
niem gospodarki wodnej na
szego kraju.
Na zdjęciu: prof. R. Ceber
towicz i mgr. E. Juszkiewicz
przy mikroskopie elektrono
wym.

Ponieważ zaś w odpowiedzi
MHD czytamy, żę „odnośnie in
nych braków i niedociągnięć ze
strony personelu postały podjęte
pewne (?) kroki celem ich zlik
widowania“ — przypominamy,
że wśród tych „pewnych kro
ków“ nie powinno zabraknąć wy
posażenia personelu w odzież o*
chronną oraz wymagań, by po
siadał on aktualne karty zdro
wia.

PREZYDIUM MRN
W GDAŃSKU DONOSI...
...że defekty przestarzałych ze
garów sterujących, opóźniają
cych się lub przesuwających go
dżiny oświetlenia pewnych dziel
nic miasta — powodują niepo
trzebne włączanie prądu do la
tarń ulicznych w dzień. Tak by
ło również z lampą przy zbiegu
ulic Kowalskiej i Na Piaskach w
Gdańsku, o którym to wypadku
pisaliśmy w migawce pt. „Jaś1
niej słońca“ (Dz. Bałt. Nr 47).

szczególności zaś wykończenia
przedproży na Długim Targu, na
których zostaną one ustawione.
O oświetlenie tej ulicy dopomi
naliśmy się w artykule pt. „Bi
ją dzwony na alarm“ (Dz. Bałt.
Nr 42) i w migawce pt. „Kiedy
na Długim Targu?“ (Dz. Bałt,
Nr 59).

Dziś w radio
na fali 230,1 m
ŚRODA — 18 maja 55 r.
5.48 — Gimnastyka. 5.58
Sygnał czasu. 6.00 — DZIENNIK
6.15 — Polskie melodie ludowe.
6.33 — Kalendarz. 6.40 — Aud
dla wychów, przedszkoli. 6.45 —
Organy Wurlitzera. 6.55 — Pro
gram dnia. 7.00 — DZIENNIK,
7.15 — Z piosenką do pracy. 7.38
— Stan pogody. 7.40 — Wiad.
7.45 — Gitara i saksofon. 8.00 —
Koncert orkiestry PR. 8.40 Koncert solistów. 9.00 — Przer
wa lok. 11.54 — Sygnał stacji i
zapowiedź rozgłośni lok. 11.55 —
Serwis CZRM dla rybaków
lok. 11.57 — Sygnał czasu. 12.04
— Wiad. 12,10 — PRZEGLĄD
PRASY. 12.15 — Melodie ludowe
różnych narodów. 12.50 — Aud,
dla wsi. 13.00 — Program i ko
munikaty lok. 13.05 — Program
dnia. 13.10 — „Latarnik“, fragm.
opow. H. Sienkiewicza. 13.30
Aud, szkolna. 14.00 — Wiad.
14.05 — Informacje. 14.09—Kom.
0 stanie wód, 14.10 — Aud. dla
klasy IV. 14.30 — Muzyka czeska
1 słowacka. 14.55 —- Muzyka rozr.
15.25 — Różycki: fragmenty z ba
letu „Pan Twardowski“. 16.00 —
Aud. dla młodzieży — lok. 13.20
Problem dnia — lok. 16.25 — Za
gadki muzyczne — lok. 16.45 —
Muzyka rozr. — lok. 17.00 — Z
życia Związku
Radzieckiego.
17.30 — Uczniowie szkół muzycz
nych — lok 17.45 — Rep. Hen
ryka Małolepszego pt. „Puck
100“ — lok. 17.53 — Muzyka —
lok. 13.05 — Radiowy Dziennik
Wybrzeża — lok 18.15 — Wiad.
18.20 — Reportaż „Arkowskie ku
try wychodzą na łowiska Morza
Północnego — lok. 18.28 — Aud.
świetlicowa — Sprawy kultury
we Fromborku“ — lok. 18.50 —
„Atomowe sygnały“, pog. red.
Ireny Stankiewicz. 19.00 — Mu
zyka i akt. 19.25 — Aud. o ksiąź
ce Iwana Gonczarowa pt, „Zwy
kła historia". 19.45 — Koncert
estradowy. 20.45 — Reportaż li
teracki. 21.00 — Muzyka tan.
21.30 — DZIENNIK. 21.50 —
Dziennik rybacki — lok. 22.00 —
MutyJca, 23.52 — OST. WIAD.

czyt pt. „Z życia starego Gdań
ska“.
22 bm. w niedzielę w dwóch
wypożyczalniach młodzieżowych
na Oruni przy ul. Żuławskiej 19
odbędzie się wieczór baśni, połą
czony z programem artystycz
nym w wykonaniu młodzieży.

DMftW Biwemo
Życzenia wciqż naplywajq
Z okazji 10-lecia składamy Wam życzenia dal
szego rozwoju i dalszej owocnej pracy.
. „DELIKATESY“, SOPOT
Zespołowi „Dziennika Bałtyckiego“ z okazji 10-le
cia powstania Waszego poczytnego pisma w imieniu
pracowników Zjednoczenia PGR Gdańsk przesyłam
życzenia dalszej owocnej pracy iv krzewieniu przodu
jących metod w rolnictivie na naszym Wybrzeżu.
1NŻ LEONARD SZAREJKO
dyrektor Zjednoczenia PGR Gdańsk
Dyrekcja i Rada Miejscowa Biura Wojewódzkie
go Centrali Odzieżowej w Gdańsku z okazji 10-lecia
„Dziennika Bałtyckiego“ składa całemu zespołowi re
dakcyjnemu serdeczne życzenia dalszej owocnej pracy.
dyrektor (Adam Sokołowski)
Rada Miejscowa
Z okazji 10-lecia „Dziennika Bałtyckiego“ prze
syłamy redakcji i całemu zespołowi pracowników ser
deczne gratulacje i życzenia owocnej pracy.
Składamy jednocześnie gorące podziękowanie za
wielce życzliwą i skuteczna, współpracę z nami na
polu krzewienia idei oszczędności pieniężnych w sze
rokich masach ludności miejskiej i wiejskiej.
POWSZECHNA KASA OSZCZĘDNOŚCI
ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI. GDYNIA
ZWIĄZEK ZAWODOWY
PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWYCH
i SPOŁECZNYCH
RADA MIEJSCOWA
Redakcji i współpracownikom „Dziennika Bałtyc
kiego“ z okazji 10-lecia dalszej owocnej działalności
życzy Wojewódzki Zarząd Przedsiębiorstw i Urządzeń
Komunalnych w Gdańsku.
DYREKTOR, SEKRETARZ
PODST. ORG. PART. i RADA MIEJSCOWA

MIGAWKI
Trzydniowy mecz piłkarski
Z cenną inicjatywą ivystąpili piłkarze gdyńscy,
propagując przy pomocy
specjalnej tablicy spotka
nie
piłkarskie
między
LZS-em z Karlina i Spartą gdyńską w dniu 15 bm.
Tablicę ową ustawiono na

Tu mówi
Gdański
Z okazji 10-lecia Rozgłoś
ni Polskiego Radia w Gdań
sku, w sobotę 21 bm. w Za
kładowym Domu Kultury w
Gdyni (przy ul. Polskiej 32)
o godz. 16,30 i o godz. i9.30,
a 22 bm. we Wrzeszczu w
hali sportowej przy ul. Sło
wackiego o godz. 14 oraz o
godz. 20 odbędzie się impre
za artystyczna pt. „Tu mówi
Gdańsk“ z udziałem Kry
styny Bodalskiej i Tomasza
Dąbrowskiego (piosenki), Li
dii Wysockiej (humor), Ze
nona Wiktorczyka (słowo
wiążące) oraz orkiestry ta
necznej Polskiego Radia pod
dyr. Jana Cajmera.

rogu ul. Czołgistów i Świę
tojańskiej. Czyżby jednak
mecz ten przeciągnął się aż
io „trzydniówkę“?
Bowiem tablica stoi do
tychczas, oparta melancho
lijnie o słup reklamując
ciągle ów mecz piłkarski,
co śiciadczy o dziwnej opie
szałości organizatorów im
prezy w sprawach „porząd
kowych“.
(jota)

Tafsmnica przystanku
trollayfjiisawego
„Konia z rzędem ternu“
jak mówi przystoicie —
kto odgadnie, w jakich od

—

stępach czasu chodzą trollejbusy na linii Gdynia —
Sopot.
A może rozkład jazdy na
tej trasie objęty jest taje
mnicą służbową? — Jeżeli
tak — to pasażerowie nie
mają pretensji.
R. K.

Aby nie płacić alimentów

zimną krwią zamordował swojo tliłeś!

Dzięki pomocy społeczeństwa organa MO
Każda zbrodnia pociąga za so
bą karę. Szczególnie w naszyjt)
ustroju, który jest wyczulony ńą
sprawy moralności, który taję
pieczołowita troską otacza czło
wieka. wszelka zbrodnia jest bez
względnie ścigana, a jej spraw
cy pociągani do surowej odpo
wiedzialności. Żaden zbrodniarz
w Polsce Ludowej nie może li wał w części koszty utrzymania
czyć na pobłażanie, nie może są dzieci. Dla Kaczmarka jest to je
dzić, iż jego czyny prędzej czy dnak niewygodne. Uchyla się
później nie wyjdą na jaw. Ina więc od tych propozycji jak mo
czej sądził widocznie FELIKS że i wreszcie w końcu roku 1950
KACZMAREK, zamieszkały o- zrywa ze swą przyjaciółką kon
statnio w Gdańsku, przy ul. Sa takt. Chcąc zatrzeć za sobą
dowej 8. w hotelu robotniczym wszelkie ślady wymeldowuje się
ŻBM. Sądził on, iż uda ńau się z Łodzi, a będąc ciągle w rozja
zatrzeć za sobą ślady i oszukać zdach jest nieuchwytny.
organa MO, że czyn jego, wyra Stefania Dukoń nie może po
finowany i ohydny, nigdy nie dołać utrzymaniu 2 dzieci i dla
będzie ujawniony. Stało się je tego zwraca się do sądu o przy
dnak inaczej.
znanie alimentów. Organa MO
W roku 1949 Feliks Kaczmarek włożyły wiele trudu, by natra
mieszkał w Łodzi. Pracował tam fić na ślad Kaczmarka. W mar
w Zakładach Państ.wowych Sil cu br. zostaje on ujęty przez mi
ników Wysokoprężnych. Jeździł licję w Łodzi i oddany w ręce
służbowo po całej Polsce załat sądu w Gdańsku, który orzeka,
Kaczmarek obowiązany jest
wiając sprawy swej instytucji, iż
trafił też pewnego dnia do Gdań płacić alimenty w wysokości 300
ska. Tutaj, w stołówce ZBM po zł miesięcznie.
znaje przypadkowo Stefanię Du Dla Kaczmarka wyrok ten jest
koń zam. w Oliwie przy ul. Ad wysoce niewygodny, ale dosko
mirała Dykmana 5/3 i nawiązuje nale się maskując, Kaczmarek
r, nią rozmowę. Następnego dnia ukrywa awę niezadowolenie. Po
spotyka się z nią ponownie i zostaje w Gdańsku, gdzie pracu
tak dalej... W rezultacie tej je w ZBM, a mieszka w hotelu
„przyjaźni" w 1930 r. przyszły robotniczym. Bardzo często od
na świat bliźniaki, dwóch chłop wiedza teraz swą przyjaciółkę
ców — Marian i Henryk. Stefa okazując duże zainteresowanie
nia Dukoń zwraca sie kilkakrot dla dzieci. Kupuje im słodycze,
nie w listach do Kaczmarka, chodzi z nimi na spacery, sło
(który opuścił Gdańsk, gdy do wem przyzwyczaja je do siebie.
wiedział się, że jego przyjaciół Wszystko to, ta rzekomo ojcow
ka zostanie matka), by przyje ska czułość wiąże się jednak u
chał 1 zawarł z nią związek mał niego z ukrytym w głębi duszy

wykryły
wyrafinowanq
zbrodnię

żeński lub przynajmniej pokry zamiarem popełnienia zbrodni, i

9 maja br. Stefania Dukoń
przyprowadziła dzieci z przed
szkola i pozostawiła je bawiące
się na podwórku, sama zaś uda
ła się do miasta po zakupy. Tym
czasem nadszedł Kaczmarek. Wy
wołał chłopców z podwórka i wa
biąc je słodyczami nakłonił na
spacer. Poszli. Kaczmarek skie
rował się najpierw do Jelitko
wa nad morze, chcąc je utopić.
Tutaj jednak spostrzegł, że krę
ci się w pobliżu za dużo statków
i zaniechał tej myśli. Udał się
z chłopcami w kierunku lotni
ska w pobliże ul. Czerwonego
Sztandaru w Oliwie, gdzie znaj
duje się duże pole pokryte ro
wami, pozostałymi z ostatniej
wojny. W jednym z tych rowów,
odległym o 300 m od najbliższej
siedziby ludzkiej, ukrył się, roz
dał jeszcze dzieciom cukierki i
kazał im bawić się. Po pewnym
czasie przywołał do siebie jedne
go — Mariana — udusił go. Po
dobnie po chwili postąpił z dru
gim chłopcem — Henrykiem.
Wyrodny ojciec zagrzebał szyb
ko martwe ciała dzieci i powró
cił do swej przyjaciółki, biorąc
perfidnie udział w poszukiwa
niach zaginionych chłopców Osobiście udał się do Polskiego
Radia z prośbą, by ogłosiło o
ich zaginięciu.
Niedługo jednak zbrodnia Ka
czmarka pozostała w tajemnicy.
Dzięki pomocy społeczeństwa
wyszła ona w całei swej ckrop
ności na jaw i morderca znalazł
się za kratkami. Czeka obecnie
na sprawiedliwy i surowy wy
miar kary, którego domaga sie
społeczeństwo Gdańska, oburzo
ne w najwyższym stopniu tą
ohydną zbrodnią,
(czes)
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Piłkarze szwajcarscy
przybywają dziś do
Nasz kochany „Dzien
niku Bałtycki“ !
I my, Tvjoi najmłodsi
czytelnicy — pierwszacy
przyłączamy się do ogól
ny en zyczeń z okazji Twe
go 10-lecia. Choć czasem
jeszcze trudno nam czytać
niektóre wyrazy i składa
my je po literkach, ale
czytamy Cię chętnie, bo
chcemy wiedzieć, co dzieje
się na świecie.

prawa prowadzić chłopców
po ulicy, inni twierdzili, że
są to „dzieci, które nie wie
dzą, co robią”, inni wreszcie

Zwiedzając

ojczysty kraj

tów. Założeniem konkursu i
zasadniczym warunkiem w
działu w nim jest, by w cza
Konkurs „Wędrujemy po i ZSP, znalazł wielu zwoi en sie od 1 maja do S0 września
rodzinnym kraju”, organizo ników, którzy udziałem w br. grupy wycieczkowe 5
wany przez ZMP, Minister- wycieczkach chcą powitać V 30-osobowe zorganizowały od
stwo Oświaty, CUSZ, PTTK j Festiwal Młodzieży i Studen 10 do 16 całodziennych wyi cieczek.

poznajemy jego piękno

Książka

i

Dotychczas najwięcej wycie
czek zgłosiło się ze szkół. I tak
np. Technikum Finansowe w So
pocie zgłosiło już 5 grup, a Te
chnikum Handlowe w Sopocie 2
grupy. Słabiej natomiast napły
wają zgłoszenia z wyższych uczeini i zakładów pracy. Np. z
Politechniki Gdańskiej zgłoszono
dotychczas tylko 2 drużyny, a
z Akademii Medycznej — 1.
Przypominamy, że drużyny,
które zgłoszą się do konkursu
po 30 maja br., nie będą mogły
korzystać z pomocy finansowej
Wojewódzkiej Komisji Konkur
sowej.
Słabe zainteresowanie konkur
sem wykazują Wydział Oświaty
Woj. RN i DOSZ, które nie przy
i s.yłają nawet swych przedstawi
cieli na posiedzenia komisji kon
kursowej, w wyniku czego wie
le szkół jeszcze nawet nie wie
o tym, że taki konkurs istnieje
(np. szkoła nr 9 w Gdyni).

sport

Klasa l b
Szkoły nr 38 w Oliwie
ile kwmy

młoriociaoich chuliganów!

przypominali stróżowi, że „i
on sam był kiedyś dziec
kiem’” itd. itd.
Uważam, że chłopcy w
tym wieku dobrze wiedzą, co
robią, a postawa przechod
niów była jak najbardziej
niewłaściwa.
Wiedząc, że
wszystko uchodzi mu bezkar
nie, chłopak dziś depcze tra
wnik, jutro zerwie kwiaty ze
skweru, później zniszczy płot
— w ten sposób sami wycho
wujemy chuliganów.

W Gdyni przy Skwerze Ko
sciuszki posiano świeżą tra
wę. Dwóch chłopców (12—14
lat) skróciło sobie drogę, dep
cąc trawnik. Mimo wezwa
nia stróża, starszego człowie
ka, w dalszym ciągu biegli
po trawniku, brzydko wy
śmiewając się z dozorcy.
Przechodnie schwytali chło
paków i oddali ich w ręce
stróża, a ten poprowadził ich
do najbliższego milicjanta.
Marian Pietruszewski
W czasie prowadzenia chło
paków zebrała się spora licz
Wrzeszcz
ba przechodniów i wszyscy,
jak jeden mąż, stanęli w ob
Całkowicie zgadzamy się
ronie łobuziaków. Jedni wy z autorem listu.
myślali stróżowi, że nie ma
Red.

FACHOWCY POSZUKIWANI
Wykwalifikowanego kalkulatora norm (normistę), obzmajomionego dokładnie z pracą biur pro
jektowych poszukuje Miastoprojekt, Gdańsk, ul.
Bielańska 5. Wynagrodzenie zgodnie z zarządze
niem nr 132 przewodniczącego PKPG. Zgłoszenia
w dziale kadr.
12Q3-K
2 starszych księgowych poszukuje od zaraz Aka
demia Medyczna w Gdańsku, ul. Curie - Skło
dowskiej 3 a.
1209-K
Tokarzy, szlifierzy i frezerów zatrudni od zaraz
Gdańska Fabryka Maszyn i Odlewnia we Wrze
szczu, po uprzednim otrzymaniu skierowania z
Urzędu Zatrudnienia.
1210-K
Głównego księgowego i rewidenta poszukuje od
zaraz Oddział Zaopatrzenia Robotniczego przy
Gdańskim Przemysłowym Zjednoczeniu Budow
lanym. Reflektuje się tylko na siły wykwalifiko
wane. Warunki płacy do omówienia na miejscu,
Kierownictwo O. Z. R., Gdańsk, ul. Żytnia 4/6.

OBWIESZCZENIA
ZAWIADOMIENIE. Wojewódzkie Przedsię
biorstwo Produkcji Pomocniczej zawiadamia, że
wydaje bezpłatnie trociny i wióry w dowolnveh
ilościach, instytucjom państwowym, spółdziel
czym i osobom prywatnym z tartaku we Wrze
szczu, ul. Kościuszki nr 6 w godzinach od 7 do 15
w dni powszednie oraz w soboty od 7 do 13. —
Dyrekcja
1206-K

OGŁOŚ ZEÜ1H
KUPNO

*Ü£

OPONY niereperowane —
600 x 16 oraz 450 x 17 ku
pię. Wrzeszcz, Danusi 8-13,
Cembrzyńska.
3423-G

POKOJE z kuchnią, sło
neczne w Bydgoszczy za
mienię na podobne w trój
miaście. Oferty Biuro Ogło
szeń „Prasa“, Gdańsk, pod
„3414".
3414-G

MAGIEL mechaniczny, du
ty w dobrym stanie kupię.
Zgłoszenia: Gdynia, Czer
wonych Kosynierów 33 —
Eieszke.
1357-P

POKOJU umeblowanego —
łub bez metali poszukuję od
zaraz. Oferty Biuro Ogło
szeń „Prasa“, Gdańsk, pod
„Adwokat“.
3418-G

„FIAT“ lioo lub 500 poszu W CENTRUM Gdyni 2 po
kiwany. Tel. 33-36 po połud
balkon, wspólna ku
niu.
1556-P koje,
chnia 4 piętro, zamienię z
wojskowym
na samodziel
L O KALE
ne dwupokojowe z kuchnia
v/ innej dzielnicy lub na
2,5 POKOJU komfortowe w trasie kolei elektrycznej. —
Gdyni, Skwer Kościuszki Oferty poste restante Gdy
zamienię na mieszkanie z nia, Kozakowa.
1578-P
ogrodem. Poste restante —
Gdynia — Szewczyk.
MIESZKANIE 3 pokoje Z
P i O JE z kuchnią, sło kuchnią, I piętro, ciepłe,
neczne w Toruniu zamie słoneczne zamienię na 3 po
nię na podobne w trójmie- koję lub 2,5 w Gdańsku ście. Oferty Biuro Ogłoszeń śródmieściu w nowych blo
„Prasa“, — Gdańsk, pod kach lub Wrzeszczu. Wa
„3412“.
3432-G runki do omówienia —
Gdańsk, — Sempołowskiej
3543-G
2 POKOJE z kuchnia, ła 13 — 3.
zienka samodzielne w Gdy
ni - Grabowku zamienię na DUŻY pokój z używalnoś
samodzielne % lub 2llt po cią kuchni (gaz, wygody)
koju w trójmiaście. Oferty w Gdyni zamienię na ka
Biuro Ogłoszeń ..Prasa“ — walerkę lub podobny. Ofer
Gdańsk, pod „3539“,
ty poste restante Gdynia 1
Helena Małecka.
1576-P
MIESZKANIE pokój z ku
chnia (możność trzymania 2 duZe pokoje z kuchnia,
inwentarza), działka przy wygodami w centrum Wrze
domowa i ogrodem zamie szcza zamienię na 2 małe
nię na półtora pokoju w pokoje z kuchnią w Sopo
trój mieście. Wrzeszcz. Par cie, Gdyni. Wiadomość tel.
tyzantów 85 — 3.
3527-G 321-07.
852S-G

W dniu 15 maja 1955 r. zmarł
M P.

W dniu otwarcia Dni Oświaty, Książki i Prasy również
i uczestnicy biegu ulicznego „Dziennika Bałtyckiego“ zainte
resowali się stoiskami książkowymi, jakich pełno było w nie
dzielę w trójmiaście.
Na zdjęciu uczestniczki biegu (od lewej): Walaszkiewicz,
Schafeck, Kasprzycka i Babińska z uwagą przeglądają książ
ki sportowe, wyłożone na stoisku Domu Książki przy Targu
Drzewnym.
Fot. Ferster

POKÓJ 20 m kw. z osob DERC Franciszek, Gdańsk,
nym wejściem zamienię na Dąbrowskiego 5 zgubił prze
podobny lub pokój z kuch pustkę nr 16538 stoczni
______ 3407-G
nią. Gdynia, Starowiejska Gdańskiej.
28 — 13.
1379-P
MARUSZEWSKI
Mieczy
MIESZKANIE 3-pokojowe sław, Gdańsk - Wrzeszcz,
duże z kuchnia, wygodami Partyzantów 89/2 zgubił
zamienię na mieszkanie przepustkę stałą Stoczni
3408dwupokojowe z kuchnią i Gdańskiej.
1 oddzielną kawalerkę. —
Zjednoczenie
Gdańsk, Chmielna 95/4. Ogią GDAŃSKIE
dać godz. 18—19.
3512-G Elektromontażowe unieważ
nia przepustkę osobową nr
BP 407 na wejście do por
DWA pokoje z kuchnią w tu
na nazwisko Ker
Gdańsku zamienię na po lin Gdynia
Henryk.
8425-G
kój z kuchnią samodzielne.
Oferty Biuro Ogłoszeń — STACHOWIAK Barbara' —
„Prasa“, Gdańsk, — pod Oliwa, Grunwaldzka 486,
,.3581".
3531-G Stefaniuk Zofia, Oliwa —
Grottgera 24 zgubiły indek
NIBtCBĘPUJĄCY pokćJ z sy.
3427-G
używalnością łazienki, ku
chni we Wrzeszczu zamie UNIEWAŻNIAM zgubioną
nię na większy. Oferty Biu pieczątkę treści: „Zbignie
ro Ogłoszeń „Prasa“, — wa Szokńluk, lekarz“.
Gdańsk, „Wanda“.
1583-P
GAL Marianna, Gdańsk —
Grobla Angielska 10/9 zgu
PRACA
biła przepustkę stała Stocz
ni Gdańskiej.
3431-G
STOLARZA, który samo
dzielnie poprowadzi stolar WOCIANIEC
Adam
—
nię, przyjmę natychmiast. Wrzeszcz, Traugutta 63 zgu
Warunki do omówienia. — bił legitymację krwiodaw
Ciemicka, Łasin, Rynek 21. cy.
3523-G
POMOC domowa potrzeb
na. Gdańsk, Plac Wałowy
15 d (koło Woj. RN) Jani
szewski.
3424-G

WIERCIŃSKI Piotr
Gdańsk, Salwator 5 zgubił
przepustkę elektrowni „Oło
wianka“.
3405-G

3579-G

ŻONA I RODZINA

BARTKOWIAK Władysław,
Skarszewy, gen. Sikorskie
go 1 ostrzega sąsiadów, że
wysiewa na łąkach truciz
nę.
3421-G

Podobnie jak w roku ubieg
łym komisja turystyki pieszej
PTTK organizuje 22 bm. trady
cyjny pieszy raid gwiaździsty do
Jeziora Otomińskiego. Jako nun
kty wyjścia raidu zostały usta
lone miejscowości: Wrzeszcz •
Lotnisko, Oliwa, Orunia, Jodłowo, Przywidz, Straszyn i Żuko
wo. Regulamin raidu można otrzymać w placówkach PTTK.
Termin zgłoszeń upływa w dniu
dzisiejszym.

SPRZEDAŻ
RADIO „AT", maszynę do
pisania sprzedam. Telefon
310-46, godz. 16—20. S415-G
BRYCZESY gabardina 100•/»
na wzrost średni (objętość
pasa 110 cm) sprzedam. So
pot, Stalina 732-1.
3417-G

Redakcja: Gdańaa
Targ Drzewny 3/7
telefony
Central*
350-41
Sekretariat
335-60
Dz. Miejski
318-97
Dz. Sport
335-65. Śmiało i szczerze 345-17
Red. nocny 335-68 Pismo re
daguje zespół Administracja:
Gdańsk Targ Drzewny 3/7
Dyrektor delegatury 335-59
Oział finansowy 320-94, Cen
trala 350-41. Ogłoszenia 335-80
Pismo wydaje instytut Prasy
„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 < ' czasopism
Druk Gdańskie Zakłady Gra
ficzne Gdańsk
Zam. 1641 — W-6-3213

PIANINO krzyżowe okazyj WÓZEK głęboki czeski —
nie sprzedam. Gdańsk, Ro stan dobry sprzedam. —
botnicza 10 m. 1.
3439-G Gdańsk, Gdyńskich Kosy
nierów 5/4 Mazur, dzwonić
3529-G
MOTOCYKL DKW - NZ w 3 razy.
dobrym stanie — biegi noż
ne i ręczne sprzedam. Tel. PLATFORMĘ 2-tonową —
345-12.
3436-G sprzedam. Tczew, Bałdowska 10, Antoniewicz.
MOTOCYKL SHL sprzedam
Gdynia — Czechosłowacka MOTOCYKL NSU 350 cm
11/10.
1550-P sprzedam. Gdynia, Czerwo
nych Kosynierów 78 a KI.
ROWER dziecięcy (do S lat) SZAFKĘ - stolik pod adap
zagraniczny, na dwóch kół
kach sprzedam, Gdynia — ter sprzedam. Gdynia, Be
22 Lipca 28 — 17, Jadwiga ma 29—63, godz, 16—18.
Jankowska.
1558-P
MOTOCYKL marki „Nor
WÓZEK autko (łożyska kul ton“ 500 na chodzie sprze
ko we), stan dobry sprze dam. Gdynia, Czerwonych
dam. Gdynia, Podlaska 4. Kosynierów 81 — 2 Gnaczyński.
1374-P
RADIO sprzedam. Wiado WESTFALKĘ węglową —
mość: Gdańsk, ul. Bisku sprzedam. Gdynia, ul. No
pia 24 B m. 37, Osiak, go wogrodzka
38 a — 1. 1S73-P
dzina 16—20.
3399-G

Nigdy ni« zapomnianej
Pani Dr Stefanii Horoszek, Docentowi Tadeu
szowi Dykowi za troskli
wą opiekę i trafną dia
gnozę, Siostrom Rokosz,
Fostiak, Krzysicy, Sandurskiej, Tymińskiej za
pełne poświęcenie, oraz
De Witkowskiemu — Re
jon Sopot — za okazanie
serca w czasie choroby
serdeczne podziękowanie
składa
mgr Kozłowska
35S5-G

MOTOCYKL
„Jawę“ 250 MOTOCYKL „Zündapp“ —
TOKARKĘ do drzewa lub cm sprzedam. Gdynia - W i 200 sprzedam. Gdynia, tel.
45-63, Stachiewicz.
1548-P
drykierkę
sprzedam.
— tomino, ul. Łączna 14,
Gdańsk — Dolna 7, warsz
tat.
3420-G PIANINO w bardzo do
brym stanie sprzedam. —
MOTOCYKL Victoria“ 250 Gdańsk, Kartuska 80 m. 10.
sprzedam. Gdynia, Wolno
ści 40.
3422-G MOTOCYKL DKW NZ —
350, stan dobry sprzedam.
PSA wilczura sprzedam. — Tel. 417-05 Hłasko.
3530-G
Wrzeszcz, Kilińskiego 42/5.
SAMOCHÓD osobowy stan
MOTOCYKL „Sokół“ 125 bardzo dobry sprzedam,. —
sprzedam. Oliwa. Arkoń- Gdynia, Starowiejska 35 — ^9999999999991
Pka 57.
3435-G tel. 14-66, Kąkolewski.

Gdańskie Przemysłowe
Zjednoczenie Budowlane
w Gdańsku, ul. Żytnia 4/6
OSTRZEGA PRZED KU
PNEM MASZYNY WA
LIZKOWEJ DO PISANIA,
marki „Olympia“ Nr ew.
614852 skradzionej w mie
siącu kwietniu 1955 r.

P.S.S. Oddział Obrołu Ady kiłami Spożywczymi

Ogłaszajcie się

w »Dzienniku Bałtyckim«

w Gdyni
podaje do wiadomości adresy sklepów upoważnionych do sprze
daży konsumentom zbiorowym.
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CENTRALA ODZIEŻOWA
Biuro Wojewódzkie w Gdańsku
posiadająca hurtownie:
w

GDAŃSKU
MALBORKU
KOŚCIERZYNIE
WEJHEROWIE
STAROGARDZIE
dysponuje

dużym wyborem zefirowych koszul męskich
W PIĘKNYCH KOLORACH
z podwójnym kołnierzem i mankietami
w cenie 63.— z!
które w pełni zastępują popelinę

skarpetami męskimi krótkimi
bawełnianymi bez gumki
|

ceny zniżone specjalnym zarządzeniem M.H.W. do zl. 8,60

*
X
0

Żądajcie we wszystkich punktach detalicznej sprzedaży handlu
uspołecznionego woj. gdańskiego.

ó

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooóóooooóoooooooóoooóooo

Dziś jeszcze kupisz szczęśliwy los
u; kolekturach Monopolu Loteryjnego
GDAŃSK

PODWALE GRODZKIE 8 —MHD
.naprzeciw dworca
ŚW. DUCHA 17

WRZESZCZ

GRUNWALDZKA — 107 — P.D.T.
GRUNWALDZWA 68
Świętojańska 68

GDYNIA

do Jeziora
Otomińskiego

ZAGINAŁ pies duży Ber
nardyn. Ostrzegam przed
kupnem. Wiadomość wyno
grodzę. Tel. 511-03, Sopot.

ZNALEZIONO zegarek „Atłantic" w Gdańsku. Zgło
sić się: Orunia, Jedności
Robotniczej 8/4, godz. 18-29.

RÓŻNE

raid gwiaździsty

OSTRZEGAM przed kup
nem skradzionego w dniu
16 maja br. na ul. Szero
kiej obrazu olejnego (dwa
konie).
Flisikowska,
—
Gdańsk, Rzeżnicka 47 a—3.

OBELGĘ rzuconą na Ob.
Małgorzatę Sikorską i ob.
Bronisława Trzebiatowskie
go odwołuję i przepraszam
Jan Zając, Elbląg. 1567-P

tacji tego kraju, która w ub.
sezonie odniosła kilka cen
nych sukcesów.
W Polsce Szwajcarzy sta
nowią wielką niewiadomą i
dopiero po piątkowym me
czu będziemy mogli zorien
tować się, jaką klasę repre
zentują.
Bilety ulgowe na piątkowe
spotkanie mogą otrzymać
rady zakładowe i koła spor
towe w Radaie Okręgowej
Budowlanych. Przedsprzedaż
biletów prowadzą oddziały
„Orbisu”.

tradycyjny pieszy

NAGRODZĘ uczciwego zna
lazcę za zwrot żakietu po
pielatego, który spadł z bał
konu przy ul. Folitechnicz
nej 6/5 w niedzielę. 3525-G

LEKARZOM oraz pielęg
niarkom chirurgii dziecię
cej w Gdańsku za troskli
wą opiekę w czasie choro
by syna serdeczne podzię
kowania składają Gomerscy.
3430-G

POMOC domowa potrzeb
na. Gdynia, ul. Starowiej
ska (kiosk naprzeciwko ap
teki).
1559-P BANASZKIEWICZ Janina,
Gdynia zgubiła legitymację
SAMODZIELNA,
starsza, szkolna nr 038899 wydaną
uczciwa gosposia potrzeb przez Liceum Technik Pląs
na. Zgłoszenia: Kosznik — tycznych w Gdyni - Orło
1572-P
lekarz wet. Pelplin. 1566-PG wie.

(Mic&at Swiderski
Nabożeństwo żałobne odbędzie się we
środę dnia 18 maja o godz. 8.30 w kościele
Gwiazdy Morza w Sopocie.
Pogrzeb z kaplicy cmentarnej w Sopocie
odbędzie się dnia 19 maja o godz. 16.
O czym zawiadamiają pogrążeni w smutku

DOCENTOWI Kliniki Urolo
gicznej p. Lorencowi ser
deczne podziękowania za
pomyślne dokonanie opera
cji obu nerek składa Jan
Adamczyk ze Szczecina.

ZGUBIONO legitymację —
służbowa nr 01820 na nazwi
sko Bławat Zygmunt. Ucz
ciwego znalazcę proszę ó
zwrot legitymacji na adres
Gdynia 11, Sokoła 19, Bła
wat Zygmunt.
1570-P

ZGUBY

Drużyny należy zgłaszać w Wy
dziale Oświaty Woj. RN (dla
szkół podległych Ministerstwu
Oświaty), w DOSZ (dla szkół za
wodowyeh), w PTTK (wycieczki
młodzieży pracującej) i w ZSP
(dla młodzieży akademickiej).
Dzienniczki konkursowe można
otrzymać w zarządach ZMP, od
działach PTTK, w ZSP, wydzia
łach oświaty i DOSZ.

W dniu dzisiejszym w godainach rannych przybywa
do Gdańska drużyna mistrza
robotniczego Szwajcarii ASC
— St. Johan-Basel. Szwajca
rzy, jak już podawaliśmy, ro
zegr-ają w piątek o godzinie
17 spotkanie z gdańską Lechią, która, nie mając w nie
dzielę 22 bm. spotkania ligo
wego (spotkania o mistrzo
stwo I Ligi zostały przeło
żone na inny termin), będzie
mogła bez obawy przemę
czenia zagrać z gośćmi.
Szwajcarzy, wamocnieni kil
koma zawodnikami drużyn
ligowych, powinni zaprezen
tować się dobrze, trudno
jednak snuć jakieś horosko
py na temat wyniku. Szwaj
carską piłkę nożną znamy
tylko z występów reprezen

Gdańska

i
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Adres sklepu
ul. Abrahama Nr 20
PI. Kaszubski róg Portowej 1
ul. Starowiejska 37
„ Świętojańska 38
„ Sw. Potrą 19
„ Czechosłowacka
„ Kopernika 1
„ Śląska 51
„ Śląska 40
„ Wolności 5
„ Wolności 49
„ Olsztyńska 7
„ Chrzanowskiego nr 21
„ Hetmańska 21
„ Boh. Stalingradu
„ Wielkopolska 40
„ Kasztanowa 4
„ Łowicka 1
„ Sandomierska Nr 4
„ Piotrkowska 17
„ Czerw. Kosynierów 65
„ Czerw. Kosynierów 106
„ Czerw. Kosynierów 162
„ Chylońska 42
„ Chylońska 91
Chylońska 197
„ Demptowska 98
„ Harcerska 1
„ Stawna 8
„ Sambora 54
„ Energobudowa - Oksywi
„ Ppłk. Dąbka 52
„ Ppłk. Dąbka 185
„ Winc. Gruny 76
„ Nowogrodzka 21
„ Rotter damska 9
„ Śląska 33
„ Czerw. Kosynierów 145
„ Czerw. Kosynierów 95
„ Stawna 8
„ Czerw. Kosynierów 155
„ Władysława IV — 24
„ Hala Targowa
„ Starowiejska 7
„ Obłuże — ul. Cechowa.
DYREKCJA
Obrotu Artykułami Spożywczymi
Powszechnej Spółdzielni Spożywców
________ w Gdyni

Nr sklepu
2
4
26
50
62
48
64
5
70
10
84
74
54
17
3
11
78
85
101
111
96
78
88
14
28
6
87
99
95
109
118
21
35
18
# 52
kiosk 19
71
nab.
piek. 124
spoż.
8
piek.
105
9
61
boks
1
57
27

