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układ o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej
zawarty między 8 państwami w Warszawie w dn. 14 ku.
Przebieg VI! sesp - -

Sejmu Polskiej Hz: czy pospolitej Lodowej

nych, a także konsekwentną! Gdy wicemarszałek Ozga
polityką Polski, zmierzającą' Michalski ogłasza, iż Sejm’ra
m. in. do pokojowego uregu tyfikował układ posłowie

........................

wstają. Długotrwała owacja.
W następnym punkcie po
rządku dziennego wicemar
szałek Sejmu zawiadamia Iz
bę, że członek Rady Państwa
Na posiedzenie Sejmu pr% Zenonem Nowakiem oraz wi W konkluzji wicemarsza Roman Zambrowski zwrócił
byli powitani oklaskami: cepreaesem Rady Ministrów łek Kulczyński w imieniu się z prośbą o zwolnienie ?e
lowania problemu niemiec
kiego. Ogromną wagę ukła
WARSZAWA (PAP). W dniu 19 bm. rozpoczęły się du wzmacnia jeszcze popar
obrady VII sesji Sejmu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. cie jego postanowień przez
Chińską Republikę Ludową.

Hn Szi Mina
WARSZAWA (PAP) - W
.wiązku z 65 rocznica uroMn przewodniczącego Wiet
namskiej Partii Pracującej
Ho Szi Mina I sekretarz KC
PZPR Bolesław Bierut prze
słał depeszę następujące!
treści:
W dniu 65-lecia Waszych
urodzin przesyłam Wam, aro
gi Towarzyszu, serdeczne po
zdrowienia.
Bohaterska wałka narodu
wietnamskiego przeciwko im
perialistycznym kolonizato
rom o wyzwolenie narodowe
i społeczne cieszyła się gorą
cą sympatią polskich mas
pracujących. Dziś z uczu
ciem głębokiej solidarności
śledzimy twórczą pracę naro
du wietnamskiego nad odbu
dową zniszczonego kraju, umacnianiem
Wietnamskiej
Republiki Demokratycznej i
zjednoczeniem swej ojczyzny.
Życzę Wam z głębi serca
długich lat życia, zdrowia i
pomyślnej pracy dla dobra
narodu wietnamskiego i
sprawy pokoju.
m
*
*
Przewodniczący R£dy Pań
stwa PRL Aleksander Za
wadzki przesłał do prezjyden
ta Demokratycznej Republiki
Wietnamu Ho Szi Mina _ de
peszę następującej treści:
Z okazji 65 rocznicy 'Wa
szych urodzin proszę przy
jąć wielce szanowny i dro
gi Towarzyszu Prezydencie,
najgorętsze gratulacje Lady
Państwa Polskiej Rzeczypo
spolitej Ludowej i moje wla
sne.
Życzę Wam z całego serca
długich lat życia w najlep
szym zdrowiu oraz dalszych
wielkich sukcesów w Waszej
pracy dla dobra narodu wiet
namskiego i jego zjednocze
nia.

Komisji Spraw Zagranicz stanowiska członka Rady
nych wnosi o ratyfikowanie Państwa wobec powołania
przez Sejm układu warszaw go na stanowisko ministra
skiego, który służy intere kontroli państwowej. Sejm
som całego narodu polskie przychylił się do tej prośby,
W ostatnim punkcie po
go.
rządku dziennego Izba jedno
Po zamknięciu dyskusji za myślnie zatwierdziła uchwa
rządzone zostało głosowanie. łę Rady Państwa z dnia 16
O godz. 15 Sejm Polskiej Rze kwietnia br. w sprawie zmian
czypospolitej Ludowej jedno w składzie Rady Ministrów.
myślnie powziął następującą Uchwała ta postanowiła:
uchwałę:
1. Powołać ob. Franciszka
„Sejm Polskiej Rzeczypo
Jóźwiaka-Witolda na staI. Ratyfikacja układu o przy
spolitej Ludowej postana * nowisko wiceprezesa Ra
jaźni, współpracy i pomocy
dy Ministrów, odwołując
wia ratyfikować układ o
wzajemnej między I.udową
go ze stanowiska ministra
Republiką Albanii, Ludową
przyjaźni, współpracy i po
kontroli państwowej,
Republiką Bułgarii, Węgier
ska Republiką Ludową, Nie
mocy wzajemnej między 2. powołać ob. Romana Zam
wzywa
miecką Republiką Demokra
browskiego na stanowisko
Ludową Republiką Alba
tyczną, Polską Rzeczpospoli
ministra kontroli państwo
tą Ludową. Rumuńska Repu
nii,
Ludową
Republiką
Buł
bliką Ludową, Związkiem So
wej,
cjalistycznych Republik Ra
garii, Węgierską Republiką 3. powołać na stanowisko mi
dzieckich i Republika Czeeko
Ludową, Niemiecką Repu
nistra przemysłu motory
słowacka, podpisanego w- War
szawle dnia 14 maja 1955 r.
zacyjnego ob. Juliana To
bliką
Demokratyczną,
Pol
II. Zmiana w składzie Ra
karskiego, odwołując go
dy Państwa.
ską Rzeczpospolitą Ludo
ze stanowiska ministra
III. Zatwierdzenie uchwały
wą, Rumuńską Republiką
Rady
Państwa w sprawie
przemysłu maszynowego.
zmian w składzie Rady Mini
Ludową, Związkiem Socja 4. powołać na stanowisko
strów w okresie między VI a
Dowódca 'naczelny Zjednoczonych Sil Zbrojnych, wy
ministra przemysłu ma
VII sesją Sejmu Polskiej Rze listycznych Republik Ra
Znajdująca się w Antwer
dzielonych przez państwa — sygnatariuszy układu o
czypospolitej
Ludowej.
szynowego
ob.
Romana
Fi
pil i przygotowująca się do
dzieckich i Republiką Cze
przyjaźni, współpracy i wzajemnej pomocy, podpisa
delskiego.
rejsu na Morze Śródziemne Izba przyjęła porządek
nego l!t maja w Warszawie — marszałek Związku
chosłowacką, podpisany w
Na tym VII sesja Sejmu
załoga m/s „Czech“ z okazji dzienny, jak również wyra
Radzieckiego I. S. Koniew,
Fot. — CAF
zbliżających się Dni Morza ziła zgodę, aby sprawozdania Warszawie dnia 14 maja Polskiej Rzeczypospolitej Lu
dowej została zamknięta.
1955 r".
zobowiązała się skrócić za komisji, dotyczące zatwier
planowane na II kwartał sa dzenia przedstawionych przez
moremonty o 493 roboczogo Radę Państwa pięciu dekre
dżiny.
tów, wydanych w okresie
M. in. załoga maszynowa między VI a VII sesją Sej
„Czecha“ wykona remont i mu, rozpatrzyć na następnej
przegląd łożysk ramowych sesji.
silnika pomocniczego, remont W pierwszym punkcie po
i wymianę zaworów paliwo rządku dziennego w imieniu
Enuui jacie
wych wydechowych i ssą rządu nabrał głos prezes Ra
cych silnika głównego oraz dy Ministrów Józef Cyran
Oułlesd i Eisenhowera
przegląd i konserwację silni kiewicz. (Przemówienie Jó
NOWY JORK (PAP). Sekretarz
ków, rozruszników i moto zefa Cyrankiewicza w nie
stanu USA Dulles wystąpił w
rów głównych itd. .
wielkim skrócie podajemy
Wyrazem, zadokumentowa roku — aż do układu war- programie telewizyjnym, trans
mitowanym w całych _Stanacu
niem i rozwinięciem tej szawskiego.
Załoga pokładowa zobo obok). ......
Zjednoczonych. Wystąpienie ra
prawdy jest podpisany w Układ ten zrodził się z po go miało charakter dialogu z
wiązała się dokonać przeglą Po krótkiej przerwie, prze
Warszawie dnia 14 maja u- czucia konieczności skutecz Eisenhowerem, przy czym przez
du i konserwacji osprzętu la wodniczący udziela
głosu
cały niemal czas mówił Dulles.
kład o przyjaźni, współpra nego zagwarantowania inte- Na
dunk owe go oraz konserwa sprawozdawcy sejmowej Ko
wstępie Dulles oświadczył,
cy i pomocy wzajemnej mię teresów .ośmiu zaprzyjaźnio że ratyfikacja układów parys
cji i malowania pokryw lu misji Spraw Zagranicach
kich
„natchnęła cywilizacje za
nych
państw.
Zjednoczone
dzy
Ludową
Republiką
Al
kowych, łodzi ratunkowych wicemarszałkowi
Sejmu
chodnią nowym życiem“. Mó
banii, Ludową Republiką dowództwo spotęguje koor wiąc
i burt statku. Załoga hotelo PRL prof, dr Stanisławowi
o traktacie państwowym z
Bułgarii, Węgierską Repu dynację naszych wysiłków Austrią sekretarz stanu oświad
wa postanowiła we własnym Kulczyńskiemu.
czył,
żd stanowisko zajpte prze.2
bliką Ludową, Niemiecką obronnych. Wszystko to wy
zakresie przeprowadzić re
36
wobec kwestii austriac
Republiką Demokratyczną, datnie wzmacnia naszą su ZSRR
perację bielizny statkowej Mówca obrazując znacze
kiej „było dla Stanów Zjedno
werenność,
wzmacnia
gwa
Polską
Rzeczpospolitą
Ludo
czonych
oraz ukończyć malowanie ła nie układu podkreśla, że jest Wysoki Sejmie!
dzynarodową i z jego decy wą, Rumuńską Republiką rancję niepodległego rozwo Dulles niespodzianką“.
on odpowiedzią na wymie
poruszył także sprawę
zienki i kuchni.
dującą o układzie sił na
zwołania konferencji czterech
W
marcu,
przed
dwoma
Poza tymi zobowiązaniami rzone przeciw Polsce i in miesiącami, miałem możność świecie rolą międzynarodo Ludową, Związkiem Socjali ju naszego państwa,
mocarstw na najwyższym szcze
* załoga maszynowa postano nym pokój, miłującym kra referować w Sejmie kilka wą jest — podstawową, obu stycznych Republik Radziec
Toteż zarówno w Polsce blu, co — zdaniem Dullesa —
kryje w sobie zarówno niebez
wiła jeszcze przed Dniami jom układy paryskie. Układ zagadnień z dziedziny sytua stronnie działającą prawdą kich i Republiką Czechosło jak i we wszystkich krajach ,pieczeństwo,
jak i możliwości“.
zawarty
w
Warszawie
wzmac
wacką.
Morza opracować 5 nowych
obozu
pokoju,
układ
war
Duties wypowiedział sie za tym,
naszego życia.
wniosków racjonalizatorskich. nia bezpieczeństwo i suwe cji międzynarodowej.
aby
konferencja
taka miała „oszawski
został
z
radością
po
Działo się to z okazji sesji Jest to prawda, która roz Ten właśnie układ przed
graniczone ramy“.
W zakończeniu telegramu, renność krajów w nim u- budżetowej,
witany
jako
wydatny
wzrost
stawiam
w
imieniu
rządu
świetla
drogi
przyszłości
na
z
okazji
przędło
nadesłanego
przez załogę czestniczących, zacieśnia ich żenią Sejmowi budżetu pań szego narodu, która krzepi Polskiej Rzeczypospolitej Lu naszej wspólnej siły i nasze NOWY JORK (PAP). Jak do
noszą z Waszyngtonu, 18 maja
m/s „Czech“ do Polskich Li współpracę w pokojowym stwa na rok 1955.
serca i umysły wszystkich dowej Wysokiemu Sejmowi go bezpieczeństwa.
odbyła się w Białym Domu kon
nii Oceanicznych, czytamy: budownictwie. Układ ten ma Omawianie sytuacji mię ludzi w Polsce, serca ojców do ratyfikacji.
Taka była odpowiedź na ferencja prasowa, na której za
prezydentowi Eisenhowera
M/s „Czech“ wzywa wszy charakter wyłącznie obron dzynarodowej, roli Polski
matek myślących o przy Na gruncie dotychczas szych krajów, jeszcze ściślej dano
wi szereg pytań, dotyczących
stkie statki Polskiej Mary ny i jest otwarty dla wszyst na terenie międzynarodo szłości swych dzieci, która
zespolonych
w
obronie
poko
spodziewanej
konferencji wiel
istniejących
dwustronnych
narki Handlowej do podej kich krajów. Jego postano wym i zamierzeń rządu pol dodaje im bodźca i otuchy
ju w Europie, na realną groź kich mocarstw oraz stosunków
paktów,
z
których
głównym
wienia
są
w
pełni
zgodne
z
radziecko
amerykańskich.
mowania podobnych zobo
Kartą Narodów Zjednoczo skiego w tej dziedzinie z o- do pracy w budowie coraz podstawowym dla Polski bę odrodzenia militaryzmu Jeśli chodzi o zwołanie kon
wiązań“.
kazji sesji budżetowej pod bardziej kwitnącej i silnej był — stanowiący funda niemieckiego, wskrzeszanego ferencji czterech wielkich mo
to Eisenhower oświad
kreślało równocześnie fakt, Polski, a równocześnie poz ment naszego pierwszego przez imperializm Stanów carstw,
czył, że „niewątpliwie należy
który jest podstawową praw wala nam wszystkim wi dziesięciolecia naszego roz Zjednoczonych. Taka była działać ostrożnie, niezależnie od
dą naszego życia narodowe dzieć pełne zabezpieczenie woju — pakt o przyjaźni, nasza odpowiedź na ratyfika tego, jakie powstają nadzieje“.
dodał, że „zachód
go. Tą prawdą jest, że nasz naszego pokojowego wysił współpracy i pomocy powo cję układów paryskich, na Eisenhower
podchodzi do konferencji czte
olbrzymi pokojowy wysiłek ku, nie tylko w naszej sile, jennej ze Związkiem Radziec przystąpienie Niemiec za rech mocarstw z pozycji siły
we
wspólnej
sile kim, pakt, którego dziesiątą chodnich do bloku atlantyc Większej niż ta, jaka dysponor
budowy nowoczesnej silnej ale
dawniej“. Odpowiadając na
900-milionowego,
zwycięskie
Polski,
wysiłek
całego
na
rocznicę zawarcia obchodzi kiego, na zwiększone tym sa wał
dzie statku — bazy „Morska
pytania dotyczące rokowań, Ei
Wskutek
mym niebezpieczeństwo woj senhower
go,
wciąż
rosnącego
obozu
szego
narodu,
który
z
dumą
oświadczył, iż rządi
liśmy
uroczyście
w
kwietniu
Wola“.
USA „nie wpadnie w pułapkę
— na gruncie tych dwu ny.
katastro spogląda na minione 10-Ie- pokoju i socjalizmu.
polityki
uspokajania
przeciwni
najechania na minę fy.OtoM/tokoliczności
stronnych paktów, w wyni
Naród polski, pochłonięty ka“.
„Czubatka“ zatonął cie niespotykanego rozwoju
kraju,
jego
potencjału
prze
ku rozwoju wypadków w pracą nad rozwojem swoje- Eisenhower udzielił obszernej
zatonął polski iugrotrawler w dniu 10 maja około 15 km mysłowego i jego siły -—
odpowiedzi na pytania dotyczą
Europie zachodniej, a w
na zachód od wybrzeży nor
ce potęgi lotnictwa radzieckiego.
(Dokończenie na str. 2)
„Czubatka“
nasz
wysiłek
umożliwiony
szczególności
w
Niemczech
weskich w okolicy Bergen w
był dzięki temu, że nie by
zachodnich, wyrósł obecnie
Na Morzu Północnym wy czasie sztormowej pogody. liśmy w tym pokojowym wy
wielostronny traktat, potę
darzyła się ostatnio tragicz Przyczyną zatonięcia lugro- siłku sami, że mieliśmy ta
gujący
gwarancję nietykal
trawlera
było
najechanie
na
na katastrofa — zatonął luprzyjaciela jak pierw
ności naszych granic, opar
grotrawler przedsiębiorstwa dryfującą minę — pozosta kiego
szy kraj socjalizmu — Zwią
ty na mocnej podstawie zbio
„Odra“ w Świnoujściu m/t łość po minionej wojnie.
WARSZAWA (PAP). 19 bm
zek Radziecki, że mieliśmy
bezpieczeństwa, opar
".Czubatka“, Zaginęło 14 ry Po katastrofie 24 polskie mocne zaplecze przyjaciół w zmarł w Warszawie w 60 rowego
ty o niewzruszalną solidar
baków z załogi statku: Ale statki z flotylli rybackiej, łodemokracji ludowej, roku życia Tadeusz Sygie- ność państw obozu pokoju i
ksander ■ Jabłoński, Włady wiącej na Morzu Północnym,
orzerwalv
połowy
i
rozpoczęć.
Tą
prawdą
równocześnie tyński, wybitny kompozytor, socjalizmu.
sław Dziudsio. Józef Becala,
ly
poszukiwania,
nie
dały
o^st
ze
upierając
swoją pra twórca i kierownik artystycz W ten sposób wysiłki na
January Erbel, Tadeusz Pone
jednak
rezultatów.
U
wy
-\c
ß
dla
dobra
własnego
naro- ny Państwowego Zespołu Lu rodu polskiego i jego wła
klęgowski, Stanisław Stachebrzeży
Norwegii
znaleziona;du
o
solidarność
państw
o- dowego Pieśni i Tańca .Ma dzy ludowej rozwijają się
ra, Mikołaj Kołodziej, Broni
bozu
pokoju,
zarazem,
w zowsze”.
sław Matynia. Jerzy Rutko została wyrzucona przez mo
konsekwentnie i niezłomnie

Pierwszy sekretarz KC PZPR
— Bolesław Bierut, członko
wie Rady Państwa z przewód
niczącym Rady Państwa Alek
Sandrem Zawadzkim na cze
le, członkowie rządu z preze
sem Rady Ministrów Józefem
Cyrankiewiczem, pierwszymi
zastępcami prezesa Rady Mi
nistrów Piiarym Mincem l

Załoga
m-s »Czech«

ite

i ministrem obrony narodo
wej marszałkiem Polski Kon
stan tym Rokossowskim na
czele.
W loży dyplomatycznej za
jęli
miejsca szefowie i
członkowie szeregu przedsta
wicielstw dyplomatycznych
akredytowani w Polsce.
Posiedzenie otworzył wice
marszałek Sejmu Józef Ozga
•Michalski, proponując na
stępujący porządek dzienny:

podejmowania
zobowiązań

dla uczczenia
„Dni Morza"

Konferencja Warszawska była ważnym odcinkiem
wielkiego (rontu wołki o pokój

»Zachód podchodzi
do konferencji czleiech
z pozycji sity«

i odprężenie międzynarodowe

Józef Cyrankiewicz

w Imieniu Rządu Pil
składa wniosek w Sejmie

o ratyfikacją

Tragiczna katastrofa
na Morzu Północnym

Zgon
T. Sygietyńskieg

wski, Mieczysław Zieliński,
Stanisław Drudzisz, Edward
Krechta, Lucjan Rybarczyk i
Henryk Mucha,
Czterech członków załogi
Czubatki“ ocalało. Są to:

W sobotę dnia 21 bm. w
godz. od 9 do 14 zwłoki za
służonego kompozytora wy
stawione będą na widok pu
bliczny w sali lustrzanej Fil
harmonii Narodowej, po
czym nastąpi eksportacja.
Pogrzeb odbędzie się, na
koszt państwa na Cmentarzu
Wojskowym na Powązkach
w Alei Zasłużonych o godz.
jego wspólną polityką mię- 15,

rze tratwa ratunkowa z cła miarę postępu naszego bu
zwiększaliśmy
łami dwóch ludzi oraz z dwo downictwa,
ma kolami ratunkowymi z nasz wkład do wspólnej siły
obozu pokoju. A ta wspólna
napisem ..Czubatka“*
Ciała dwóch polskich ryba siła z kolei zabezpieczała i
ków poległych śmiercią ma naszą przyszłość i nasze per
rynarza zostaną przywiezio spektywy rozwoju.
Ta nierozerwalna jedność
ne do kraju.
Innych śladów po lugrotra i współzależność wysiłku na
szego narodu z wzrastającą
wierze nie znaleziono.
Rodzinom zaginionych zape siłą całego obozu pokoju, z

Tadeusz Szymański, Broni
sław Lewandowski, Zbigniew
Nakonieczny i
Stanisław
Smigrodzki.
W momencie katastrofy
S&aaaj dowali się oni na pokła wniono opiekę i pomoę.

w imię nienaruszalności
naszych granic, naszego bez
pieczeństwa i niepodległości
od paktu polsko - radziec
kiego, Poczdamu, poprzez go
rzeleckie układy przyjaźni z
Niemiecką Republiką Demo
kratyczną
o wytyczeniu
istniejącej granicy na Odrze i Nysie, których piąta
rocznica mija w lipcu lego

Przed pałacem w Wilanowie kwitną magnolie,
CAF — fot, Śzyperko

>
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Przemówienie Józefa Cyrankiewicza do Edwarda Herriota
Depesza

(Dokończenie ze str. 1)
ropejskich, które chciałyby stanowczym ostrzeżeniem dla całym obozem pokoju. Każ całym społeczeństwie w opar jeszcze bardziej wszechstron WARSZAWA (PAP). W związ
kraju, oczekiwał od rzą doń przystąpić oraz zawiera każdego, kto ośmieliłby się dy krok w tym kierunku Pol ciu o chlubne, postępowe tra nej współpracy między na ku z przyznaniem przez Świato
Radę Pokoju E. Herriotowł,
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drukarni Szczuki zobaczyłem aż do wiosny następnego ro Bernard Białachowski. Zja gdańskim;
no-politycznych.
ku, gdy na Targu Drzewnym wił się linotypista Kirszke,
Tak jak nie rezygnujemy tylko masy jakichś hitlerow w Gdańsku ruszyła wreszcie który w czasie okupacji był Z dywizją kościuszkowską skonale odbierał i niezwykle korowanej ocalałym popier
z wysiłków, by nie dopuścić skich blankietów, pomiesza rotacja gazetowa, zaczątek strażakiem i, zawsze wesoły wrócił ze Związku Radziec szybko pisał, ale bez jakie siem Żeromskiego z tablicy
do wprowadzenia w życie re nych z makulaturą i reszt dzisiejszych Gdańskich Za linotypista Dominik. Zgłosi kiego Oskar Freudenfeld, kie gokolwiek wyboru, po pro pamiątkowej ze ściany czer
stu wszystko to, co nadawała
militaryzacji Niemiec za kami zaopatrzenia wojsko kładów Graficznych.
ło się do pracy jeszcze kilku równik techniczny ekipy łódź ta radiostacja europejska, wonego domku naprzeciw
kiej,
później
dyrektor
dru
Skweru Kościuszki, gdzie
chodnich, by nadal wy wego, walającymi się po ką
maszynistów i zecerów spo
karni. Pracował intensywnie, którą mu się udało złapać. wielki pisarz stworzył swój
trwale dążyć do zjednocze tach. Ani śladu maszyn, ani
LUDZIE
śród
przedwojennych
druka
Jego serwis i komunikaty
nia Niemiec i stworzyć wa jednego regału, ani wspom
rzy gdyńskich. Kręcił się sprawnie, z zapałem, nieste prasowe agencji zagranicz „Wiatr od Morza”. I domek
PIONIERSKICH DNI
runki umożliwiające całemu nienia po czcionkach.
wśród nich Patyk, bosman ty, niedługo. Sterane wojną nych, nadawane fonią, segre i tablicę zniszczyli hitlerow
cy, zostało tylko płasko rzeź
U) IULETYN przeistoczył floty handlowej, który cze serce nie wytrzymało. Umarł
narodowi Niemieckiemu włą Szary uśmiechnął się.
gowała i tłumaczyła red. bione popiersie.
czenie się do prac w dziele — Chodź pan na Mściwo
się w „Dziennik Bałtyc kając na powrót statków do już w roku 1946.
Romana
Tom,
znana
dziś
na
Wielkie było święto, gdy
ki”, gdy do Gdyni przyjecha Gdyni, nie chciał siedzieć
zabezpieczenia pokoju euro ja, tam jest drukarnia,
szym czytelnikom raczej ze „Dziennik Bałtycki” zaczęto
JAK SIĘ WÓWCZAS
pejskiego — tak samo nie p OSZEDŁEM. Dwa roz- ła, w ślad za red. Mikulską, bezczynnie i jak umiał tak
swych felietonów.
drukować na maszynie rota
rezygnujemy z wysiłków by *• klekotane linotypy zmaj cała ekipa dziennikarzy z Ło pomagał przy robocie gazeROBIŁO GAZETĘ
Tylko miejscowa slpzba in cyjnej w Gdańsku. Jeszcze
stworzony przez nas system strował Topczyński. Całą o- dzi. Tam już działał „Czy ty.
p
HCIAŁOBY
się
jeszcze
formacyjna pracowała podob kilka lat i nie tylko druk,
bezpieczeństwa zbiorowego kupację razem z metrampa- telnik”, organizując prasę co 7 POMOCĄ gdyńskim dru
pisać i o innych pracow nie jak dziś, ale początkowo ale i składanie gazety prze
przekształcić w system ogól żem Szarym jakoś przeżyli dzienną w wyzwolonej Pol ^ karzom przyszli fachów
nikach Redakcji i o pierw
noeuropejski.
w Gdyni. Teraz samorzutnie sce.
cy z całej Polski, losem wojny szych urzędnikach admini ograniczać się musiała pra niesiono do nowe.ro gmachu
Dlatego to układ warszaw — nim ktokolwiek o tym po Dziennikarze z Łodzi za rzuceni teraz do Gdyni. Do stracyjnych, ale niesposób wie wyłącznie do Gdyni. Wy przy Targu Drzewnym. Za
do Gdańska — to była drukarzami przeniosła się i
ski pozostaje otwarty dla myślał — zabezpieczyli małą stali gotową bazę. do swej skonały zecer gazetowy z ich tu wszystkich wymienić. jazd
cała
_
wyprawa. . Zresztą * w
Ale to już inna
przyszłej
działalności.
Lino
wszystkich — bez względu drukarenkę na Mściwoja, ja
Warszawy Zygmunt Żbikow Niech mi więc darują to Gdańsku nikt wtedy jeszcze Redakcja.
historia.
na ich ustrój — państw eu kimś trafem nie zniszczoną typy, choć psuły się często, ski, Dzisiejszy redaktor tech opuszczenie.
nie urzędował. Województwo
Witold Meżnickl
£0

Sen. Krzemień

wrócił öo kraju

W 10-lecie

»Ddenhika Bałtyckiego«

| Przy cichej uliczce Mściwoja
j 10 lat temu złożono pierwszy numer

|

„Dziennika Bałtyckiego"

J
y
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Mieszkańcy Gdyni

Będziemy umacniać potęgę morską
Polski Ludowe!

bądą dyskutować
nad planem
gospodarczym
swego miasta

Wiec mieszkańców Gdyni
Matura
rozpoczęta...

Dzisiaj tj. w piątek miesz

kańcy Komitetów Rejono
wych nr 3 (Sródmieście-Zachód), nr. 4 (Wzgórze Nowot
ki), nr. 11 (Obłuże) i nr. 12
(Oksywie) w Gdyni spotkają
się z radnymi MRN dla prze
dyskutowania projektu planu
gospodarczego i budżetu mia
sta na rok 1955. Spotkanie
K. R. nr. 3 rozpocznie się o
godz. 19 w świetlicy ZBM
przy
ulicy Witomińskiej,
K. R. nr. 4 o godz. 19 w
świetlicy Prez MRN przy ul.
Czołgistów, K R. nr. 11 o
godz. 19 w sali Kina „Zwią
zkowiec” prąy ul. Bosmań
skiej oraz K. R. nr. 12 o
godz. 19.30 w świetlicy K. R.
przy ul. Ppłk. Dąbka 47,

Obwodowe Komitety Fron
tu Narodowego zapraszają
mieszkańców Oliwy na zebra
nie, którego celem będzie
zamanifestowanie solidarno
ści naszego społeczeństwa z
uchwałami Konferencji War
szawskiej. Zebranie odbędzie
się w sobotę, 21 bm. o godz.
18,30 w auli Liceum V przy
ul. Polanki 130. Przewidzia
ny jest również program ar
tystyczny.

GDZIE
i KIEDY
TEATRY
GDAŃSK — Wielki — „Grub
ryby“ — godz. 17, koncert sym
ioniczny — godz. 20
GDYNIA — Dramatyczny —
„Ballady i romanse“ — g. 19
SOPOT — Kameralny — „Lisie
gniazdo" — godz. 19

o

„Dzień beż kłamstwa“ od 1. 18
A oto kilka ciekawych da
— godz. 16, 18, 20. „Kameralne
— „Przygoda na Mariensztacie“ nych statystycznych: na I te
Od 1. 12 — godz. 15.30, 17.30, mat pisał — 1 uczeń, na II
19.30, WRZESZCZ — „ZMP-owiec“ — „Opowieść atlantycka“ — 32 i na III — 6 — na ood 1. 7 — godz. 16, 13, 20. „Baj gólną liczbę 39 uczniów do
ka“ — „Zdobycie góry" od 1. 12 puszczonych do egzaminu. Do
godz. 16, 18, 20. OLIWA — „Del
fin“ — „Złodzieje i policjanci" egzaminu przystąpiło: — 22
.
Od 1. 18 — godz. 16, 18, 20. NO dziewczynki i 17 chłopców.
WA7 PORT — „1-szy Maja“ •—
Wśród zdających widzimy
„Błękitne miecze" od 1. 12 —
,
godz. 18 i 20.
bladą, zmęczoną chorobą twa
\
GDYNIA — ,/Warszawa“ — rzyczkę 17-letniej Wandzi
„Godziny nadziei“ od 1. 16 *—
godz, 16, 18, 20. „Atlantic“ — Wawrzyniak, córki robotni
„Ojcowizna“ od 1. 16 — godz. ka z GPZB, która przyjecha
15.30, 17.30, 19.30. „Goplana".— ła taksówką na egzamin pro
„Janosik" od 1. 7 — godz. 15.30,
16.45. „Aleko“ od 1. 16 godz. 18 I sto z/l szpitala, gdzie przeby
i 20. GRABÓWEK — „Fala“ — wała na leczeniu po kompli
„Wzburzyło się morze" I s. od kacjach wynikłych ze złośli
1. 12 — godz. 18 i 20. CHYLO
NIA — „Promień" — „Ekspres wej anginy.
z Norymbergi" od 1. 14 — godz.
Wandzia pisała o Mickie
18 i 20. ORŁOWO — „Neptun“
„Kiedy pobierzemy się" I s.. od wiczu i jak mówi sama —
1. 18 — godz. 15 — „Admirał U- poszło jęj dobrze.
szakow“ od 1. 12 II s. — godz.
Drugi temat wybrał rów
17 1 19. RUMIA — „Aurora“ —
„Niebezpieczna cieśnina“, od 1. nież Romek Kucmer, wyso
12 — godz. 20.
SOPOT — „Polonia" — „Fort ki blondyn o sportowej syl
Eureka“, od 1. 14 — godz. 16, wetce, przewodniczący SKS.
18 20. „Bałtyk“ — „Noc w We Nie zdradził sportu — idzie
necji", od 1. 14 — godz. 15.30, on na WSWF do Poznania i
17.30, 19.30.
za kilka dni ma ^ pierwszą
MUZEA
Muzeum Marynarki Wojennej próbę ze sprawności tizyczGdynia, Bulwar Szwedzki — ot ne j.
warte co dzień prócz poniedział
Trzeci nasz rozmówca, 18ków; w dni powszednie w godz.
go
•
10—15, w niedziele i święta w letni Konrad Iwiński,
spodarz1 klasy, pisał o Żerom
godz. 10—17.
Wycieczki należy zgłaszać w skim. — Po zdaniu matury
przeddzień — tel. 24-11.
Muzeum Pomorskie w Gdań pragnę iść śladami dr Judy
sku otwarte codziennie (z wyj. ma i zostać lekarzem,
poniedziałków) od 10—15, w nie
Inny kierunek
studiów
dziele od 10—18. Wystawy: ma
larstwo i rzeźba gotycka XXV- l chce sobie wybrać ZdżisłsXVI w., gdańska rzeźba kamień 1 wa Czapla, przewodnicząca
na XVI—XVIII w., artystyczne szkolnego kola ZMP, a poza
kraty gdańskie XVII—XVIII w tym, jak podaje wychowaw
meblarstwo holenderskie i gciań
skie XVII—XVIII w., galeria ma ca klasy, najlepsza uczenni
i larstwa holenderskiego XVII w., ca. Po maturze ma zamiar
wystawa obrazów J. S. Sokołow kształcić się w stolicy... w
GDANSK. — ni. Rokossow
skiego 35. WRZESZCZ
ulica
Grunwaldzka 52. SOPOT
uhca Stalina 715. GDYNIA - ul.
Staro wiejska 34. GRABÓWEK
ul Czerwonych Kosynierów 131.
OBŁUZE — ul. Bednarska 11
ORŁOWO — ul. Boh. Stalingra
du 66. NOWY PORT — Ul. Oliwska 83/4.

Szkole Głównej Służby Za
granicznej na wydziale korisularno - dyplomatycznym.
Zdzisi i wszystkim jej kokoleżankom i kolegom życzy
my więc jak najlepszych wy
ników w egzaminach matu
ralnych i w dalszej pracy.

wej”.
blok od Berlina aż po Pe
kin. Na straży naszego Ostatnim akordem potężne
go wiecu było wspólne od'
bezpieczeństwa, naszych śpiewanie „Międaynarodówmorskich i lądowych gra ki”
(jota)
nic staną potężne siły,

Przypominamy o konkursie

Warszawy w Gdyni urządza w
sobotę 21 bm. zabawę taneczną
pod haśłem „witamy wiosnę“,
w świetlicy Prezydium MRN w
Gdyni przy ul. Bema 26. Do tań
ca przygrywać będą dwie or
kiestry, początek o godz. 20-tej.
W programie występy artystycz
ne, loteria fantowa i dużo in
nych atrakcji.
Dochód z zabawy przeznacza
się na rozbudowę Stolicy.

MIGAWKI
Oby na dłużej
„Ten sklep bierze udział
w konkursie czystości . Pro
simy klientów o wpisywa
nie swych uwag dotyczą
cych jego czystości do książ
ki uwag na temat konkur
su i książki zażaleń“ —• gło
si wywieszka w każdym
gdańskim sklepie MHD i
PSS (konkurs trwa od 15
do 31 bm.).
Czy konkurs przyczyni
się rzeczywiście do.... podnie
sienią stanu sanitarnego i
estetyki
uspołecznionych

Orkiestra Jana Caj mera
po raz pierwszy na Wybrzeżu
W niedzielę 22 bm. o go
dzinie 17 odbędzie się na kor
tach tenisowych w Sopocie,
po raz pierwszy w tym se
zonie, występ estradowy z
udziałem orkiestry tanecznej

Polskiego Radła pod dyr. Ja
na Caj mera.
W bogatym programie hu
moru, satyry i piosenki wy
stąpią Lidia Wysocka, Ze
non Wiktorczyk i inni.

Nasza ocena

Trzeci koncert PFB
w festiwalu
muzyki polskiej

Ten konkurs systematy
cznego oszczędzania, któ*
ry rozpoczęliśmy 1 bm.,
organizowany przez reda
keję „Dziennika Bałtyc
kiego" i
PKO będzie

trwać ok. 3 miesiące,
przez maj i czerwiec do
15 lipca. Może w nim
wziąć udział każdy mi es z
kaniec woj. gdańskiego.
Warunkiem konkursu jest
dokonanie na własną ksią
żeezkę
oszczędnościową
PKO trzech wpłat miesię
cznych w wysokości co
najmniej po 50 zł.
Pierwszą wpłatę trze
ba wnieść w maju, moż
na więc jeszcze wziąć udział w konkursie. I nie

tylko, odłożyć pewną kwo
tę pieniędzy, ale zdobyć
w drodze losowania jed
ną z cennych nagród:

Z. B.

rower
radioodbiornik
teczki
skórzane
oraz
interesujące
książki
Wpłacać
można
w
dowolnych
placówkach
PKO, ajencjach PKO przy
zakładach pracy, Gmin.
Kasach Spółdz. i urzę
dach pocztowych. Po do
konaniu wszystkich wpłat
uczestnicy konkursu win
ni w lipcu (do 15.VII) wy
pełnić i nadesłać pod ad
resem
Oddziału Woj.
PKO w Gdyni (10 Lutego
31) kupon zamieszczony
dziś w naszej gazecie
A więc oszczędzajmy!

KUPON KON KU R S O W Y
DZIENNIKA BAŁTYCKIEGO I PKO

Zawiadamiam,

że

dokonałem (lam)

na

książeczkę

PKO Nr................trzech miesięcznych wpłat:
w dniu

zł

w dniu.......................... zł
w dniu

.................. zł

Imię i nazwisko ....

Adres
* i

i

Jako luźny zospólpracownik „Czytelnika“, miałem
zaszczyt brać udział to uroczystości z okazji 100-go
numeru, „Dziennika Bałtyckiego“. Uroczystość owa
odbyła się w Gdyni w lokalu redakcyjnym przy ul.
10 Lutego (w obecnej kawiarni Literackiej). Woje
woda Okęcki tak się wzruszył, że podczas przemówie
nia rozpłakał się. Musiał przemówienia dokończyć wi
cewojewoda Anatol. Nastrój był podniosły i wesoły.
Życzono sobie doczekania 1.000-nego numeru. A tu
już wkrótce będzie 5.000-tysięczny numer. Tak ten
czas biegnie nam szybko. Życzę Redaktorowi i Jego
Szanownym Współpracownikom, ażeby doczekali 15-tysięcznego numeru „Dziennika Bałtyckiego“. Ponieięaz
wielu czytelników „Dziennika Bałtyckiego“ nie należy
do żadnej organizacji, a chciałoby złożyć mu życze
nia, podjąłem się trudu przesiania w imieniu _ tych
szarych mas czytelniczych serdecznych gratulacji, co
niniejszym czynię.
.
BRONISŁAW DUDZIŃSKI

0 tym narki
wiedzieć

gwarantujące niezakłóco
Mimo kapryśnej deszczo
wej pogody w dniu 18 bm
ny, pokojowy rozwój go
ze wszystkich stron zdążały
spodarczy. Będziemy szcze
na PI. Grunwaldzki w Gdy
golnie czujni na zakusy NOWE DROGI
ni tłumy manifestantów z
W PSYCHIATRII
wroga i będziemy umac
flagami , biało-czerwonymi,
Mówić o tym będzie 20 bm. o
transparentami i szturmówniać ciągle potęgę morską godzinie 1S w lektorium TWP
(Grunwaldzka
16 — Teatr La
kami.
Polski Ludowej”.
lek) prof, dr Tadeusz BilikieWiec ten został zorgani
W imieniu mieszkańców wicz.
Biiety do nabycia w kasie Te
we Wrzeszczu zowany przez Miejski Komi Gdyni
przewodniczący Prezy atru Lalek w cenie 1 zł przed
tet Frontu Narodowego w
odczytem
oraz w przedsprzedaży
dium gdyńskiej MRN Kon W Z W TWP,
najchętniej pisali Gdyni dla zamanifestowania stanty
Grunwaldzka 76/78.
Rek
Odczytał
przyjętą
społeczeństwa głośnymi oklaskami rezolu OSTATNI KONCERT
Adamie Mickiewiczu solidarności
gdyńskiego z historycznymi cję, w której czytamy m. in.: SYMFONICZNY
16 bm. uczniowie klas uchwałami Konferencji War
„Mieszkańcy Gdyni u- przed przebudową w gmachu PO
XI w całym kraju rozpo szawskiej, stanowiącymi dal
FB odbędzie się w jej dotych
ważają, że układ o przy czasowej
siedzibie w piątek, 20
częli pierwsze pisemne szy, fundamentalny wkład
jaźni, współpracy i porno bm. o godz. 19.30. Koncert ten
egzaminy z języka polskie narodów obozu pokoju w upoprowadzi
po powrocie ze swej
cy wzajemnej oraz uchwa
go. Ogółem do egzaminów gruntowanie pokoju na ca
podróży artystycznej po NRD dr
ła
w
sprawie
utworzenia
łym
świecie.
Zygmunt Latoszewski. Solistą bę
maturalnych w woj. gdań
wspólnego dowództwa na dzie Władysław Kędra.
skim doipusaczono 1.700 Na trybunie byli obecni: I
Powtórzenie koncertu odbę
szych
sił
zbrojnych
będzie
uczniów, w tym abiturien sekretarz KM PZPR Jan Kru
się w Gdyni w sobotę, 21
gwarancją dalszego zape dzie
bm. o godz. 19.30.
tów z liceów pedagogicz szyński, przedstawiciel Mary
wnienia obronności wy
nych i wychowawczyń narki Wojennej komandor
brzeża morskiego i całego Z DZIEJÖW RYBOŁÓWSTWA
przedszkoli.
Samuel Malko, poseł na Sejm
kraju, oraz utrwalenia i NA POMORZU GDAŃSKIM
Na apelu szkoły ogólno Franciszek Królikiewicz i in
umocnienia pokoju na ca Najbliższy, organizowany przez
kształcącej TPD nr 3 w ni.
lym świecie. Mieszkańcy komitet obchodu 500-Ieeia i Mu
Gdańsku-Wrzeszczu brak dziś Prawie 10-tysięczny tłum
Pomorskie w Gdańsku od
Gdyni — portowcy, mary zeum
czyt, który odbędzie się 20 bm
klas XI, zostały one zgrupo słuchał w skupieniu słów
narze, rybacy, inteligencja
godz, 18 w sali Muzeum, po
wane osobno i za chwilę przy przewodniczącego
MKFN
pracująca, kobiety i mło święcony Zostanie szczególnie
stąpią do egzaminu. Komisja Augustyna Jęki, inaugurują
atrakcyjnemu i mało dotychczas
dzież
wyrażają gorącą popularyzowanemu zagadnieniu,
egzaminacyjna w asyście cego zebranie, oraz referatu
wdzięczność rządowi poi a mianowicie dziejom rybołów
przedstawiciela Wydziału O zast. przew. Prezydium Woj.
morskiego w rejonie Zato
skiemu i uczestnikom kon stwa
Gdańskiej. Prelegentem jest
światy Pręż. WRN, wizyta R. N. Mariana Gregorka, któ
ferencji warszawskiej za ki
mgr
A,
Ropelewski z MIR-u w
tora Pawliny dopełnia ostat ry powiedział m. in.:
wysiłki w celu utrwalę Gdyni.
nich formalności sprawdza
nia pokoju. Ludność Gdy W KLUBIE PRACOWNIKÓW
„Narody nie mogły stać
jąc aulę. — Wszystko w po
ni wraz z całym narodem KULTURY
z założonymi rękoma. Je
rządku.
uczyni wszystko,
aby
Po zajęciu miejsc przjez
ul. Garncarskiej w Gdań
żeli przed 1939 rokiem hit
zwiększyć swój wkład w przy
sku usłyszymy 20 bm. o godzi
uczniów i odczytaniu reguła
lerowcy bezkarnie potrą- j
dzieło wcielania w życie nie 18 piosenki i arie operetko
minu egzaminów — zapada
w wykonaniu ulubieńców
uchwał konferencji war we
fili pokonać kolejno sze
Wybrzeża: Łacińskiej, Mureccisza... — następnie otwarcie
szawskiej.
Uwielokrotni kiej,
Cejrowskiego i Wlazły.
reg państw, to obecnie
koperty z tematami egzami
ona wysiłki nad podnie
nu.
neohitlerowcom przeciw
sieniem morskiej i lądo BAWIMY SIĘ WESOŁO
Pierwszy temat: — Jan
stawiliśmy
zjednoczony
wej potęgi Polski Ludo
Miejski Komitet Odbudowy

Kochanowski jako twórca poi
skiego języka poetyckiego;
drugi: — Uzasadnij słuszność
Uchwał Światowej Rady Po
koju o uczczeniu Adama Mic
kiewicza wielkiego poety i
działacza; trzeci: — Umiło
KINA
wanie człowieka i spraw ludz
wg. inf. Okr. Zarządu Kin
kich w twórczości Stefana
w Gdańsku
GDANSK — „Leningrad“ — Żeromskiego.

DUZURY APTEK
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ze szkoły TPD nr 3

mieszkańcy Oliwy!

skiego.

Życzenia ;' _ z czytelników

Maturzyści
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PROGRAM: K. Sikorski —
III Symfonia, K. Szymanow
ski — I koncert skrzypcowy,
Z. Noskowski — „Step" —
poemat symfoniczny.
WYKONAWCY: Wanda Wił
komlrska — skrzypce. Zdzi
sław Bytnar — dyrygent oraz
orkiestra PO i FB,
Trzeci koncert symfoniczny w
II Festiwalu Muzyki Polskiej
miał w programie dzieło, które
pierwszy raz zabrzmiało na na
szej estradzie. Była to III Sym
fonia Kazimierza Sikorskiego w
formie Concerto Grosso.
Kazimierz
Sikorski,
rektor
Państwowej Wyższej Szkoły Mu
zycznoj w Łodzi oraz profesor
kompozycji PWSM w Warsza
wie, jest wybitnym pedagogiem.
Doskonały znawca teorii kom
pozycji z niezwykłym kunsztem
buduje swoje symfonie. Praca
jest mistrzowska i pod wzglę
dem formalnym idealnie wykoń
czona.
Ale jeśli chodzi o III symfo
nię, którą Sikorski oprawił w
ramy muzyki dawnej, nie przy
ciąga ona do siebie uwagi prze
ciętnego słuchacza ze względu
na małą ilość kontrastów ryt
micznych i dynamicznych. Utrzymana jest w nieco ponurym
nastroju.
Skończyła się symfonia tak ja
koś niespodziewanie, że publicz
ność zachowała ciszę jeszcze
przez długi czas po ostatnim
akordzie, dopóki zaniepokojony
tą ciszą na sali dyrygent nie
zamknął partytury.

Kto więcej sprzeda
Obok kiosku PPK „Ruch1*
przy ul. Stalina (tuż przy
szkole) w Sopocie codzien
nie jest czynne stoisko z
książkami, które wystawia
prowadzący ten kiosk ob.
Wł. K. W związku •z trwa
jącymi obecnie Dniami Oświaty, Książki i Prasy po
stanowił on w okresie let
nim sprzedać 2 tys. egzem
plarzy książek. Już pierw
szego dnia wykupiono 65
egzemplarzy.
A może by PPK „Ruch“
wprowadził współzawodni
ctwo między kioskami w
sprzedaży książek przezna
czając dla najlepszych kios
karzy premie?
(h)

Szwajcarska drużyna ASC
Si. Johann—Basel

gra dziś z Lechią
W dniu dzisiejszym o godzinie 17 na stadionie Budow
lanych, gdańska LECHIA rozegra towarzyskie spotkanie
z zespołem szwajcarskim ASC ST. JOHANN-BASEL. Go
ście są robotniczym mistrzem Szwajcarii.
„Szwajcarzy stanowią wiel zawodnikiem jest prawy łącj
ką niewiadomą” — pisaliś nik Niederberger, który jest

my przedwczoraj omawiając
dzisiejszy występ ASC St.
Johann-Basel. Dziś możemy
uchylić rąbka tajemnicy co
do klasy, jaką reprezentują
przeciwnicy Lechii.
Ii-ligowy zespół szwajcar
ski należy do Robotnicze
go Zrzeszenia Sportowego
SATUS i ma już za sobą
większe doświadczenie w
spotkaniach międzynarodo
wych. W roku ubiegłym dru
żyna ta bawiła na tournee po
Europie goszcząc kolejno w
Paryżu, Brukseli, Antwerpii,
Jugosławii i Niemczech za
chodnich. Nie znamy szcze

gółów występów, możemy
natomiast poinformować na
szych czytelników o sukce
sach tego zespołu w jego ro
dzinnym kraju.
W ub. niedzielę nasi goście
zwyciężyli w spotkaniu mi
strzowskim SF Basel 3:2, a
poprzednio w finale pucharu
Szwajcarii przegrali 1:2. Ostatnio ASC St. Johann-Basel
wygrał kolejno 6 spotkań mi
strzowskich.
Piłkarze szwajcarscy przy
byli do Gdańska w nastę
pującym składzie: Müller,

równocześnie trenerem ze
społu.

Z nowymi rekordami
na Festiwal i Igrzyska
W związku z odwołaniem
w ostatniej chwili rozgrywek
o Puchar Ziem Nadodrzańskich i Nadbałtyckich we
Wrocławiu, w sobotę i nie
dzielę 21 i 22 bm. na stadio
nie Budowlanych we Wrze
szczu odbędą się zawody lek
koatletyczne, organizowane
pod hasłem „Na Festiwal i
Igrzyska więcej rekordów i
mistrzów sportu”.
W zawodach wezmą udział
czołowi zawodnicy Wybrzeża

z Wagner-Bocian, Krzesińską-Duńską, Pestką, Lerczakówną, Kropidłowskim i Ło
mowskim na czele. Zaproszo
no 'również czołowych zawód
ników, reprezentantów Pol
ski z CWKS (Warszawa) i
CWKS (Bydgoszcz) oraz Ko
lejarza (Toruń).
Dla najlepszych zrzeszeń w
ogólnej punktacji Wojewódz
ka Komenda Festiwalowa i
przewodniczący Woj. RN ufundowali specjalne pucha
Hoffmann, Vogel, Fuchs, Wil- ry.
liman, Liechti, E. Roth. H.
Zawody odbędą się w peł
Müller, Niederberger, Bür nym programie i rozpoczną
gin, Zolin, Thüler, Hurter, L. się w sobotę o godz. 16, a w
Roth, R. Roth. Najlepszym niedzielę o godz, 15.

Następnym utworem był
koncert skrzypcowy Karola
Szymanowskiego. Grała go
Wanda Wiłkomirska. Pomi
mo niedawnej uczty skrzyp
cowej wydanej przez Igora
Bezradnego, należy przyznać,
że gra Wandy Wiłkomirskiej
smakowała nam nie mniej,'
jeśli nie więcej.
Przecudny koncert Szyma
nowskiego pełen jakiegoś
żaru, nieokiełznanej namięt
ności w interpretacji naszej 0633
doskonałej artystki silnie od
związkowych
działywał na słuchaczy.

; działaczy

Dyrygent Zdzisław Bytnar łącz
nie"z' orkiestra widocznie uległ
urokowi dzieła w tak świetnym
wykonaniu, że nie akompanio
wał, lecz raczej współodtwarz^ł
doskonale ten trudny koncert.
Na zakończenie wieczoru piąt
kowego przywitaliśmy z przy
jemnością starego, ale jakże mi
łego znajomego: „Step“ Zygmun
ta Noskowskiego. Ten poemat
symfoniczny w formie uwertury
uznany jest za najlepsze dzieło
Noskowskiego
o
wartościach
trwałych i zawsze będzie mile
witany na naszej estradzie, zwła
szcza kiedy jest tak dobrze wy
konany jak tym razem przez: utalentowanego dyrygenta Zdzi
sława Bytnara.

placówek handlowych? Czy
też iv najlepszym razie po
zdobyciu wyróżnienia im
konkursie sklep wróci z
ulgą do codziennego zanie
dbania i niechlujstwa, jak
to już wielokrotnie mieliś
my okazję dotychczas obserwować? Miejmy nadzie
ję, że tak nie będzie.
(jota)

kół

sportowych
W dniu dzisiejszym o godz. 10
w sali konferencyjnej WRZZ
rozpoczyna się trzydniowa kurso - konferencja dla działaczy
związkowych kół sportowych.
Wszyscy zaproszeni na konfe
rencję proszeni są o punktualne
przybycie.

0 mistrzostwo 5523
'

Dziś o godz. 17.30 na boisku
„Arki" w Gdyni rozesrane zo
stanie decydujące spotkanie pił
karskie juniorów o mistrzostwo
miasta Gdyni pomiędzy druży
Władysław Walentynowicz nami „Arki" i Stall.

Miłośnikom gimnastyki ko
munikujemy. że po zakończę
niu zawodów lekkoatletycz
nych (w niedzielę) odbędzie
się pokaz gimnastyki akroba
tycznej w wykonaniu mistrzo
wskiego zespołu Zryw ze
Szczecina.

PTTK zaprasza
na spływ kajakowy
Okręgowa Komisja Turystyki
Wodnej przy Zarządzie Okręgu
PTTK w Gdańsku organizuję w
dniu 22 bm. I Okręgowy Spły w
Kajakowy z torem przeszkód na
rzece Raduni od Krzesznej do
Babiego Dołu.
Zgłoszenia przyjmuje do dnia
Źl bm. OKTW, Gdańsk, ul. Dłu
ga 45, tel. 325-69,

i

NB 119 (3394)
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Dzi£ w radio

Którędy wychodzić?

nie tunelem grozi wypadkiem.

nadzieję, że wraz z szosa otrzy
mają choćby wąziutki chodni
czek. Może by więc obecnie
Prez. MRN w Gdyni naprawiło
to niedopatrzenie?

próbne wprowadzenie abonamen
tów w sprzedaży u kondukto
rów. System ten zdał egzamin
w innych miastach.

W dniu 13 bm., wracając
Eugeniusz S.
£ pracy pociągiem, odchodzą
Gdynia
cym z Gdyni o godz. 15,38,
NIESŁUSZNE ROZUMOWANIE Śpiocha obudzono —
wysiadłem na stacji Gdynia
Grabówek i jak zwykła wy littntitjdi USTACH
W odpowiedzi na notatkę „Dal ALE SPI JESZCZE JEDEN
sze pomysły racjonalizatorskie“
chodziłem z peronu tunelem.
(z
dn. 12 lutego br.!) WPK GG W związku z notatką „Jeszcze
W tym czasie pociąg ruszył ACH, TA DROGA!
nadesłało nam wyjaśnienie, z jeden śpioch“ Woj. Zarząd Łącz
Pół
roku
temu
droga
prowa
i wskutek wstrząsów spadać dząca od dworca w Chylonii do którym trudno nam się pogo ności w Gdańsku zawiadamia,
Mianowicie instytucia ta że lekceważący swą pracę listo
zaczęły leżące na betonowej Demptowa została poszerzona i dzić.
tłumaczy nam, że nie widzi po nosz został ukarany i zobowią
płycie tunelu kamienie. Je wyprostowana. Nie pomyślano trzeby obciążania konduktorów zał się do regularnego obsługi
o pieszych — pisze ob. dodatkową sprzedażą abonamen wania abonentów gazet. Nieste
den z nich rozciął mi gło jednak
M. F. z Gdyni. Tylko z jednej tów ulgowych dla studentów, ty, jednak wpłynęła do nas jesz
wę — aa lany krwią wróci strony oddzielono krawężnikiem gdyż
małe jest zapotrzebowanie cze jedna skarga na, niesumien
szosę od dróżki, z drugiej stro na takie abonamenty w punk nego listonosza. Tym razem cho
łem do domu.
ny rozgrzebano ziemię i pozo tach sprzedaży. Oczywiście — dzi o wioskę Półmieście w pow.
W związku z tym nasuwa stawiono ja na łasce deszczu i
studenci o tym nie wie maiborskim. Listonosz jest tu
się pytanie, którędy mają wiatru. Miejscami jednak grunt skoro
dzą, o czym świadczą właśnie rzadkim gościem i to tylko w
wychodzić podróżni, skoro stwardniał i można było chodzić notatki zamieszczane przez nas. dni pogodne. Gdy wieje silny
jako tako. Niestety jednak, obce Sądzimy, że znacznie wygodniej wiatr, lub pada deszcz — miesz
tablice na budynku stacyj nie
robotnicy oczyszczają szosę]
nabyć abonament w tram-] kańcy wioski daremnie wypa
nym głoszą: „Przejście obok — błoto i żwir z szosy rzucają I jest
waju u konduktora, niż kupo trują poczty. Donosi nam o tym
łopatami
na
dróżkę
dla
pieszych,]
wzbronione, wejście na pe wprost pod nogi przechodniów. | wać go w przedsprzedaży, w „Wyczes“ z Półmieścia. Prosimy
mezawsze dogodnym terminie. WZŁ o zbadanie również i tej
ron tunelem”, a przechodze Mieszkańcy
tych okolic mieli' Prosimy dyrekcję WPK GG o' sprawy.

FACHOWCY POSZUKIWANI
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.
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 o wysokich kwalifika
cjach oraz st. mechanika ze znajomością urzą
dzeń chłodniczych, instalacji i maszyn używa
nych w przemyśle gastronomicznym zatrudnią
Gdańskie Zakłady Gastronomiczne, Wrzeszcz.
Zgłaszać się GZG, Wrzeszcz, Grunwaldzka 130.
2-ch krawców wysokokwalifikowanych do pra
cowni krawieckiej OZR zatrudni Zarząd Por
tu Gdynia. Informacje: dział kadr, Gdynia, Pol
ska 21-______
1223-K
Brukarzy i murarzy do pracy w terenie przyj
mie natychmiast Przedsiębiorstwo Robót Kole
jowych nr 12. Zgłaszać się: Gdańsk - Polanki,
ul. Lęborska.
______
1226-K
Kucharzy wykwalifikowanych zatrudni od zaraz
Grand Hotel „Orbis” w Sopocie, Zgłoszenia
przyjmuje sekcja kadr, pokój 239, od godz. 8
do 16-_______
1227-K
Kierowniczkę Baru Mlecznego z kwalifikacjami
przyjmie natychmiast OZR Stoczni im. Komuny
Paryskiej w Gdyni, ul. Czechosłowacka 2, tel.
54-51 lub 54-25.
1234-K

OMSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
chnią, wygodami w Oruni
na pokój z kuchnią najchęt
niej w nowych blokach —
tel. 317-15 Czesława Oleksak.
3503-G

DOMY, wille (ćwiartki, po
łówki), parcele, gospodar
stwa — kupno, sprzedaż,
załatwia fachowo Wojto
wicz, Bydgoszcz, Zduny 9,
tel. 51-44.
1217-K MŁODE małżeństwo poszu
kuje pokoju. Oferty Biurc
PLAC budowlany zalesiony Ogłoszeń „Prasa“, Gdańsk,
3522-G
1904 m kw. ogrodzony w pod „3522“.
Warszawie - Anin sprze
dam. Oferty Biuro Ogło MĘŻCZYZNA poszukuje po
szeń „Prasa“, Gdańsk, pod koju. Oferty Biuro Ogło
„Anin“.
3534-G szeń „Prasa“, Gdańsk, pod
„3519“.
3515-G
PILNIE sprzedam 1000 m2
działkę. Wiadomość: właści ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
ciel: Gdańsk - Orunia, Żu chnią. samodzielne, komfor
towe w Gdyni, ul. Wielko
ławska 29/3, godz. 16—18.
polska na równorzędne w
SPRZEDAM rozpoczętą bu Gdyni. Wiadomość: Gdy
dowę domku jednorodzin nia, ul. Bema 18 m, 11 ód
nego w centrum Wrzeszcza. godz. 15.
3506-G
Wiadomość: Wrzeszcz, Tar
gowisko, kiosk nr 16.
DOMEK jednorodzinny z
ogródkiem owocowo - wa
SPRZEDAM barak drew rzywnym w Zielonej Górze
niany rozebrany 3 pokoje zamienię na mieszkanie w
z kuchnią. Ostrowski Leon, trójmieście. Wiadomość —
Gdynia - Chylonia, ul. Hel Sopot, ul. Stalina 700 m. 9.
ska Nr 21.
3610-G Jankowski St.
3504-G
SZOPĘ 6x7 nową rozbie
raną sprzedam.
Wiado
mość: Gdańsk, Elżbietańska 10 — II piętro E. Kraw
czyk.
3611-G

ZAMIENIĘ 3 pokoje z ku
chnią, wygodami III piętro,
blisko tramwaju, kolei elek
trycznej we Wrzeszczu na
podobne w dzielnicy ogro
dowej Wrzeszcza lub Oli
wy. Oferty Biuro Ogłoszeń
KUPNO
„Prasa“, Gdańsk, pod —
3492-G
PILNIE zakupię prywatnie „Dziewulska".
felgi samochodowe „WiłliPOSZUKUJĘ
pokoju
bez
sowskie 16“ oraz felgi „Op
lowskie 16“ pięeiootworowe mebli z wygodami na 1 rok
duży wykrój wewnątrz. — dzielnica obojętna. Warun
Oferty Biuro Ogłoszeń — ki do omówienia. Ofert;
„Prasa“, Gdańsk — pod kierować: Gdynia, Krasie
„Felgi“.
3554-G kiego 13 — 2, Stanisława.

LOKALE
ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
chnią wygodami w Gdań
sku na pokój z kuchnią w
Sopocie lub w trójmieście.
Wiadomość: Sopot, Rokos
sowskiego 36 a, I piętro —
godz. 18—21.
3544-G

ZAMIENIĘ 3 pokoje z ku
chnią. wygodami w Olszty
nie na podobne w Gdań
sku, trójmieście lub domek
ewentualnie małe gospoda?
stwo pod Gdańskiem. 6ferty Milnerowicz, Olsztyn.
Działdowska 12/4.
1207-K

ZAMIENIĘ mieszkanie sło
neczne dwupokojowe kom
fortowe w Gdyni na samo
dzielne pokój z kuchnia,
wygodami lub komfortowa
kawalerkę w Gdyni, Sopo
cie. Oferty Biuro Ogłoszeń
„Prasa“, Gdańsk — pod
3568-G
ZAMIENIĘ samodzielne — „3568“.
dwa nokoje z kuchnią Ody
nia, Abrahama 16 m. 2 na SAMOTNA pracująca poszp
podobne w Gdyni, Orłowie. kuje pokoju. Warunki do
Sopocie, Oliwie.
3494-G omówienia. Oferty Biuro
Ogłoszeń „Prasa“, Gdańsk,
ZAMIENIĘ z kolejarzem pod „3548“.
3548-G
mieszkanie komfortowe 3
pokoje z kuchnią, łazienką ZAMIENIĘ 2 nokoje z ku
w Gdańsku - Wrzeszczu na chnia (samodzielny domek)
8 — 2 pokoje z ogródkiem, w ogrodzie w Orłowie na
chlewikiem
w
Skarsze 1.5 lub 1 duży z kuchnia w
wach. Gdańsk - Wrzeszcz, tróimieście. Sopot, poste
Ul. Glinki 7 m. 10. 3477-G restante Polaszek.
1589-P
MIESZKANIE 2 pokoje z
kuchnią, łazienką w śród
mieściu Szczecina zamienię
na podobne w Gdańsku. —
Wiadomość: Gdańsk, Jed
ności Robotniczej 271.

ODDAM pokój dla wczaso
wiczów blisko morza i lasu
na miesiąc czerwiec, lipiec
1 sierpień. Oferty Biuro Ogłoszeń „Prasa“, Gdańsk —
pod „3479“.
3479-G

DOMEK 2 pokoje z kuch
nia. ogródkiem, możność
trzymania inwentarza od
dam na własność za 2 pokoie z kuchnia w Gdyni.
Gdynia, Orzechowa 30.

ZAMIENIĘ trzy pokoje z
kuchnią, łazienką w cen
trum Wrzeszcza na 2,5 łub
3 mniejsze we Wrzeszczu
Zgłoszenia tel. 412-31 godz
13 20.
3547-G
ZAMIENIĘ dom jednoro
dzinny dwa pokoje z kuch
nią, ogródkiem - owocowym,
działką 2500 m kvh. moż
ność trzymania inwentarza
w Oruni, na dwa pokoje z
wygodami w trójmieście.
Oferty
Biuro
Ogłoszeń
„Prasa“, Gdańsk, pod —
»S592'‘.
3592-G
ZAMIENIĘ mieszkanie dwu
pokojowe z kuchnia, ogro
dem, możność hodowli w
Elblągu na podobne w trój
mieście. Wiadomość: El
bląg, Częstochowska 34/1
Sikorska.
3605-G
W CENTRUM
Wrzeszcza
zamienię dwa duże pokoje
ze służbówka i używalno
ścią kuchni na dwa poko
je z kuchnią we Wrzeszczu
lub Sopocie. Oferty Biuro
Ogłoszeń „Prasa“, Gdańsk,
pod „Stomatolog“.
3619-G
ZAMIENIĘ samodzielne 2
małe pokoje z kuchnią,
przedpokojem V piętro w
centrum Gdyni na podob
ne większe z wygodami w
Gdyni lub Sopocie. Wa
runki zamiany do omówie
nia — Sopot poste restante
Huzarska.
1618-P

ZAMIENIĘ mieszkanie w
Sopocie 3-pokojowe z ku
chnią, łazienką przedpoko
jem. centralne ogrzewanie
(etażowe) z ogródkiem I
piętro na podobne w cen
trum. Oferty Biuro Ogło
szeń „Prasa“, Gdańsk —
pod „3574“.
3574-G
POKÖJ z kuchnią słonecz
ne zamienię na większe
Gdańsk ~ Wrzeszcz, Kiliń
skiego 45 m. 1.
3593-G
POSZUKUJĘ dużego poko
ju. Warunki do omówie
nia. Wiadomość: Wrzeszcz,
K. Marksa 151/4, godzina
15—21)._________
3546-G

PRACA
FRYZJERKĘ przyjmę.
Gdańsk, Igielnicka 1.

—

GOSPOSIA potrzebna do
inżyniera z rodziną. Sopot,
Curie - Skłodowskiej 11-2,
godz. 16—20.
3471-G
POTRZEBNA gosposia. —
Wiadomość: tel. 414-03 co
dziennie od godz. 16 (nie
dziela cały dzień).
3387-G
ZAJMĘ się wychowaniem
dzieci w kulturalnym do
mu. Gdynia, Sędzicklego
8/3 Witkowska Maria.
POTRZEBNA gosposia do
chodząca.
Zgłoszenia od
16.30, Oliwa, Noakowskiegc
4 m. 2.
3586-G

na fali 230,1 m
PIĄTEK — 20. maja 1955 r.
6.40
—
Z
piosenką do pracy. 6.55
Sta-Wa-Sopot. — Przeniesienie
Program dnia. 7,00 — DZIEŃ
służbowe polega na przejściu —
NIK.
7,15
— Tańce ludowe. 7,38
pracownika do innego zakładu — Stan pogody.
— wiad
pracy, podległego wspólnej wła. 7.45 — Muzyka. 7.40
7.50 — Aud.
dzy przełożonej, zarządzonym szkolna. 8,05 — Koncert.
8.45 —
przez tę władzę. Jeśli zawarta Pieśni chóralne. 9,00 — Przerwa
jest przy tym nowa umowa o lok. 11.54 — Sygnał stacji i za
pracą, przeniesiony pracownik powiedź rozgłośni lok. 11.55 —
może sprzeciwić się zastrzeżeniu Serwis CZRM dla rybaków lok,
okresu próbnego w tej umowie. 12.15 — Muzyka rozr. 12,30 —
Z listu Waszego wynika, że „Na swojską nutę“. 12,50 —
„przeniesienie“ stanowiło jedy Aud.
dla wsi. 13.00 — Program
nie wyrażenie zgody obu przed i komunikaty
lok. 13.05 — Pro
siębiorstw i centr. zarządu, któ gram dnia. 13.10 — Aud. literae
remu podlega tylko jedno z tych ka. 13.30 — Aud. dla młodych
przedsiębiorstw'. W tjfj sytuacji geografów. 14.00 — Wiad. 14.03
nie nabyliście uprawnień, zwią — Informacje. 14.09 — Kom. o
zanych z przeniesieniem służbo stanie wód. 14.10 — Aud. ęzkolwym. Skoro przedsiębiorstwo o- na. 14.30 — Pop. muzyka *symf.
becnie Was zatrudniające zastrza 15.50 — Akt. felieton na tematy
gło w umowie o pracę okres międzynarodowe. 16.00 — Kon
próbny, może rozwiązać z Wami cert Orkiestry Wybrzeża — lok.
stosunek pracy zgodnie z zasa 15.35 — Radiowa Gazetka Mło
dami przewidzianymi dla tego dzieżowa — lok. 16.50 — Muzy
okresu.
ka tan. — lok. 17.00 — Z życia
Zw. Radzieckiego. 17.30 — Kon
Henryk Olkowski, Gdynia-Wi- cert solistów — lok. 18,05 — Ra
tomino, — W swych planach per dicfwy Dziennik Wybrzeża
spektywicznych WPK GG uwzglę lok. 18,15 — Wiad. 18,20 — Akt.
reportaż morski — lok. 18,28 ■—
dnia budowę linii trolleybuso- Muzyka operetkowa — lok. 19.00
wej Gdynia — Witomlno, lecz — Muzyka i akt. 19,25 — „My
realizacja projektu zależna jest ślenie a odruch warunkowy“.
19.35 — Muzyka tan. 20.20 — Re
od przyznania dodatkowych krej portaż literacki. 20.35 — „Z me
dytów,
i
piosenka nrzez świat“.!

MASZYNĘ do szycia „Sin
ger“ gabinetową sprzedam.
Gdańsk, 3-go Maja 19—3.
RADIO „Pionier“ sprze
dam. Telefon 415-10.
MOTOCYKL z przyczepką
marki FN, pojemność 500
cm3 w* dobrym stanie sprze
dam. Wiadomość: Malbork,
ul. Sienkiewicza 18/6 Matusiak Henryk.
1582-P
RADIO „AT“ sprzedam w
cenie kupna. Teł. 419-28.
MOTOCYKL marki NSU
250 cm czterotakt. stan do
bry sprzedam. Wiezenbąch,
Elbląg. Tamka 10/1. 1592-P
WIRÓWKĘ, maselnicę, do
tarą krowę sprzedam. Ohirko, Orłowo, ul. Wrocław
ska 111.
1597-P

PRZYCZEPKĘ motocyklo
wą i motocykl „Sachs“ 100
cm tanio sprzedam. Orło
wo, Inżynierska 107/2.
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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 S zł
„Dziennik
Bałtycki“ można nabyć we
wszystkich punktach sprzeda
ży dzienników t czasopism

fCŻY

Druk Gdańskie Zakłady Gra
liczne Gdańsk
Zam. 1681 — W-6-3218.
.

MOTOCYKL SHL sprze
dam.
Lange Antoni —
Gdańsk - Chełm, Worcella
13 m. 1 od godz. 15.

SPRZEDAM tokarkę zegar
mistrzowską ósemkę „Boley“. Nowy Port, Ołiwska
63 m. 4.
3620-G

ROWER męski „Bałtyk" — MOTOCYKL marki Norton
sprzedam. Gdynia, Orzesz 500 na chodzie sprzedam
kowej 9—9.
1626-P Gdynia, Czerwonych Kosy
nierów 81 m. 2 GnaczyńMOTOCYKL setkę nowo ski.
1574-P
RADIO „Syrena“ z gwaran czesną na starter sprze
cją sprzedam. Gdańsk-Oru dam. Gdynia, Waryńskiego
1621-P
nia, Głucha 5/5.
3551-G 10—4.
SPRZEDAM lub zamienię
klacz źrebną.
Kasprzak
Jan,
Sopot, ul. Jakuba
Goyki 10.
3573-G

nniiiiiiiiiiiii

RADIO „Mazur - Lux“ i RADIO
„Agę“,
„EAK“,
adapter nowe sprzedam. adapter i bormaszynkę ta
Wrzeszcz. PI. Wybickiego nio sprzedam. Stępowski —
11/4.
3608-G Gdynia, Bema 29/55.
PILNIE sprzedam radio MOTOCYKL marki „Ter„Mazur“ z gwarancją. — . rot“ 500 sprzedam. GdyniaGdańsk - Siedlce. Górka Wzgórze Nowotki, Waryń
11 m. I.
3609-G skiego 22—1.
1625-P

Ogłaszajcie się
w »Dzienniku Bałtyckim«
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CENTRALA ODZIEŻOWA
Biuro Wojewódzkie w Gdańsku

------------------------■............................................I......—

ROWEREK dziecięcy „Bał
tyk“, radio „Syrenę“ z adapterem
sprzedam.
—
Wrzeszcz, — Partyzantów
18/3 Mozgiel.
3591-G

posiadająca hurtownie:
w
GDAŃSKU
MALBORKU
KOŚCIERZYNIE
WEJHEROWIE

WÖZEK dziecięcy głęboki
koszykowy czeski w bar
dzo dobrym stanie sprze
dam. Rumia, ul. Świer
czewskiego 17.
3588-G
MOTOCYKL „Puch“ 250
cm3 sprzedam. Gdańsk Siedlce, Nowe Ujeścisko —
3587-G
ul. Polna Nr 5.

ZAMIENIĘ pokój ze służ
bówką, używalnością kuch POMOC domowa potrzeb RADIO „Mińsk“ 1 aparat
ni, łazienki. Warunki do na. Wrzeszcz, Matejki 8/5, fotograficzny „Zenit“ —
omówienia. Stępowski — godz. 17—19.
S595-G sprzedam. Gdańsk. Podwa
Gdynia, Bema 29/55. 1023-p
le Staromiejskie 96/97—1.
POTRZEBNA
dochodzącą
inteligentna
młoda pomoc domowa. Wrzeszcz, LEŻANKĘ, 2 łóżka, 2 fo
panna pilnie poszukuje po u1 Wojciecha z Brudzewa tele, bieliźniarkę sprze
koju. Warunki do omówie 13/4, (dawn. Zamenhofa) w dam.
Gdańsk, Kustosza
nia. Wiadomość: poste res pobliżu kina „ZMP-owlec“ 5/1.
3533-G
tante Gdynia 1 — Kreft tel. 341-47.
3570-G
Jadwiga.
1627-P
AKORDEONY 2 szt. 80-baPOTRZEBNA pomoc domo
z registrami (jeden
ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku wa. Sopot, Emilii Plater 3. sowe
budowy damskiej) sprze
chnią w centrum Wrzesz
dam.
Gdańsk
- Letn-ca —
cza na większe lub podob ZARAZ potrzebna pomoc Starowiejska 38/1.
3531-G
ne we Wrzeszczu lub So nica domowa. Zgłoszenia:
pocie.
Wiadomość:
— Wrzeszcz, — Rutkowskiego
120-basowy,
Wrzeszcz, Targowisko — 20 a I piętro tel. 424-49 po AKORDEON
kiosk nr 16.
1562-P godz. 15.
35G6-G 18-registrowy sprzedam. —
Orunia, Jedności Robotni
czej 271—1.
3580-G
ZAMIENIĘ mieszkanie 2
Z G U BY
pokoje z kuchnią, komfor
towe z balkonem na rów JANICKI Wacław, Sopot — NUTRIE na wykoceniu —
norzędne w Sopocie, Gdy Pułaskiego 18 zgubił bilet sprzedam. Oliwa, Liczmańni, Gdańsku. Kołobrzegu. służbowy WPK GG. 3590-G skiego 4/4 Zgliński, oglą
Szczawno - Zdrój, ul. Ko
dać w niedzielę.
3578-G
ściuszki 6 m. 3.
1564-P ZGUBIONO karty rejestra
na kajaki wydane KUCHENKĘ elektryczną z
ZAMIENIĘ pokój z kuch cyjne
przez Rejon Dróg Wod piekarnikiem 3 płytki, ma
nią w Toruniu na takie sa nych
w
Tczewie nr od szynę do szycia „Singer“
mo w trójmieście. Zgłosze
— 12487 oraz nr nr stan bardzo dobry sprze
nia: Wrzeszcz, Uphagena 12474
12503,
12500
PTTK - Gdańsk. dam. Gdynia. Dzierżyńskie
4/2.
3536-G
go 87/1, 1 raz dzwonić —
Jan, Gdynia, Czer godz. 18.
3597-G
ZAMIENIĘ 2 pokoje z wy ŁUKA
wonych Kosynierów 73 zgu
godami w śródmieściu Gdy bił legitymację ubezpieczo
ni łub we Wrzeszczu na 3 nego wydaną przez ZUS w MASZYNĘ bębenkową do
w stanie pierwszo
pokoje z wygodami we Gdyni.
1601-P szycia
rzędnym pilnie sprzedam.
Wrzeszczu blisko teatru lub
dworca. Wiadomość: teł. POGORZELSKI Andrzej” Wrzeszcz. — Rutkowskiego
25-92.
'
1602-P Gdynia, Starowiejska 17 — (Jaśkowa Dolina) 46 a/10.
(Wejście z Sienkiewicza).
zgubił legitymacje szkolną
ZAMIENIĘ 5-pokojowe mie nr 347843/487.
3608-G
szkanie w centrum Elblą
TAPCZAN dwuosobowy ła
gu na jakiekolwiek na Wy PREZYDIUM
Powiatowej dny solidny sprzedam. Oli
brzeżu. Wiadomości kiero Rady
wa, Derdowskiego 8 a — 4.
Narodowej
Oddział
wać: Elbląg, Trybunalska Ogólno -• Gospodarczy w
9—4, albo Sopot, telefon Pruszczu
Gdańskim unie RADIO „Aga“ sprzedam.
512-71.
1591-P ważnia zagubione
—
zezwole Klaska. Maria, Wrzeszcz
3572-G
nie na wykup matryc nr Glinki 11/1.
KAWALER poszukuje po G-3 z dnia 22. IX. 1954 r.
koju lub pomieszczenia w
NATYCHMIAST sprzedam
Sopocie. Zgłoszenia: So GOŁASZEWSKI Stanisław, silnik „Hanomag Diesel“
pot poste restante Dobek.
Gdynia. Ppłk. Dąbka 39/1 osobowy na chodzie, ze
żeglar
ZAMIENIĘ 2,5 pokoju Z zgubiłNr książeczkę
10909, zaświadcze skrzynią przekładniowa —
wygodami w Gdyni na po ską
nie zdania do depozytu do oraz motocykl NSU „600“
dobne lub większe w Gdy
osobistego i książecz
ni lub Sopocie (najchęt wodu
ki wojskowej oraz bon kon w bardzo dobrym stanie.
niej z ogródkiem). Wiado trolny 22.
1622-F Oferty Biuro Ogłoszeń —
mość po godz. 18, telefon
„Prasa“, Gdańsk — pod
30-89.
1600-P
LEKARSKIE
„3569“.
3569-G
POKÖJ z kuchnia (prak
DR
med.
Roman
Przylitycznie 2 pokoje) z weran
OPEL Błitza jednotonowespecjalista chorób go
dą zamienię na 2 pokoje z piak,
na chodzie, urządzenie
kuchnią we Wrzeszczu, Oli skórnych, wenerycznych — chłodnicze 7 motorem jed
wie. Wrzeszcz, Wyspiań płciowych przyjmuje co nofazowym, kotły do centr.
skiego 9 a m. 3 a.
3589-G dziennie: Wrzeszcz, ul. Ma ogrzewania od lb do 18 m2
lachowskiego 8 m. 8 (bocz- pow. sprzedam. Gdynia —
ZAMIENIĘ mieszkanie dwa na Jesionowej) tel. 421-38.
tel. 11-54.
1593-P
pokoje z kuchnią, chlewi
ROŻNE
kiem. ogrodem owocowym
na dwa pokoje 7. kuchnią
Gdańskie Przemysłowe
we Wrzeszczu. Suchonino, PRZEPRASZAM ob. Do
Zjednoczenie Budowlane
browolską Annę. Gdynia —
ul. Schumana Nr 2.
w Gdańsku, ul. Żytnia 4/6
Starowiejska 54/2 za nie
OSTRZEGA PRZED KU
PILNIE zamienię 1,5 poko słuszne zarzuty. Kotkowicz
Elżbieta,
Gdynia, święto
ju z kuchnią w centrum
PNEM MASZYNY WA
3582-G
Nowego Portu, ul. Para jańska 103/4.
LIZKOWEJ DO PISANIA,
fialna 7/18 — Puzyna na
2—3 pokoje w trójmieście ZA obelge rzuconą na pa
marki „Olympia“ Nr ew.
lub okolicy.
35G2-G nią Smentoch Marię z ci
614852 skradzionej w mie
sowej przepraszam _ Uh
siącu kwietniu 1955 r.
ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku lenberg Jan, Cisowa. Kło
3577-G
chnią, gazem w Inowrocła sowa 12.
wiu na podobne lub mniej
PODZIĘKOWANIE
sze w trójmieście. Oferty
SPRZEDAŻ
Biuro Ogłoszeń „Prasa“ —
Dr med. II Kliniki We
Gdańsk, pod „Fijałkow KROWĘ mleczna sprze
wnętrznej Akademii Me
ska“.
3561-G dam. Wrzeszcz, Konrada
dycznej w Gdańsku —
Tadeuszowi biBniecLeczkowa 21—4.
3490-G
ZAMIENIĘ dwa małe poko
KIEMU serdeczne podzię
je z wygodami, etażowe KREDENS stołowy, syp lal
kowanie za wyleczenie z
(z kuchni korzysta jedna kę, radio „Pionier“, szafę
ciężkiej choroby i tro
osoba) na pokój 7. kuc unią kuchenną, bibliotekę surze
skliwa opiekę składa
lub podobne. Oliwa, J, Hu dam, Gdynia, SwiętóianHalina macek
sa 19/1. obok apteki.
ska 36 dozorca, godz. 16-19,

21,30 — DZIENNIK W. 21,50
Dziennik Rybacki — lok. 22,00
— Koncert muzyki operowej.
22,35 — Felieton. 22,45 — Utwory
skrzypcowe. 23.05 — Muzyka
symf. 23.50 — OST. WIAD.

STAROGARDZIE

dysponuje

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

skarpetami męskimi krótkimi
bawełnianymi bez gumki
V
o
o
<?

ceny zniżone specjalnym zarządzeniem M.H.W. do zl. 3,50
Żądajcie we wszystkich punktach detalicznej sprzedaży handlu
uspołecznionego woj. gdańskiego.
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P.S.S. Oddział Obrotu Artykułami Spożywczymi

w Gdyni
podaje do wiadomości adresy stepów upoważnionych do sprze
daży konsumentom zbiorowym.
Lp.
Nr sklepu
Adres sklepu
1.
2
ul. Abrahama Nr 20
2.
4
PI. Kaszubski róg Portowej 1
3.
26
ul. Starowiejska 37
4.
50
„ Świętojańska 38
5.
62
„ Sw. Piotra 19
6.
48
„ Czechosłowacka
7.
64
„ Kopernika l
8.
5
„ Śląska 51
9.
70
„ Śląska 40
10.
10
„ Wolności 5
11
84
i, Wolności 49
12.
74
„ Olsztyńska 7
13.
54
„ Chrzanowskiego nr 21
14
17
„ Hetmańska 21
15.
3
» Boh. Stalingradu
16.
11
„ Wielkopolska 40
17„
78
„ Kasztanowa 4
18.
85
„ Łowicka 1
19.
101
„ Sandomierska Nr 4
20.
m
„ Piotrkowska 17
21.
96
„ Czerw. Kosynierów 65
22.
73
„ Czerw. Kosynierów 106
23.
88
» Czerw. Kosynierów 162
24.
14
„ Chylońska 42
25,
28
„ Chylońska 91
26.
6
„ Chylońska 197
27.
87
„ Demptowska 98
28.
99
„ Harcerska 1
29.
95
„ Stawna 8
30.
109
„ Sambora 54
31.
118
„ Energobudowa - Oksywie
32.
21
„ Ppłk. Dąbka 52
33.
35
„ Ppłk. Dąbka 185
34.
18
„ Winc. Gruny 76
35.
52
„ Nowogrodzka 21
36. kiosk 19
„ Rotterdamska 9
37. nab.
71
„ Śląska 33
38. piek. 124
' „ Czerw. Kosynierów 145
39. spoż.
8
„ Czerw. Kosynierów 95
40. piek. 105
„ Stawna 8
41.
9
„ Czerw. Kosynierów 155
42.
61
„ Władysława IV — 24
43. boks
1
„ Hala Targowa
44.
57
„ Starowiejska 7
45.
27
„ Obłuże — ul. Cechowa.
DYREKCJA
Obrotu Artykułami Spożywczymi
Powszechnej Spółdzielni Spożywców
w Gdyni
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