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DL

Rząd PRL postanowił
25m£ ^TÄ.-5!zorffanizowac w „Przyjaźni
miasteczko studenckie
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Dobrze łowią
ar K owcy
gorzej natomiast
wiedzie się
w maju

morderca
0 rozwijającej się szybki hodowli, Kolaborant,
i szpieg Boryczka
_o_ niebieskich i, srebrzystych lisach skazany na karą śmierci
oraz niektórych doświadczeniach PGR
w Rumii-Zagórzu

GWARANCJA POWO
WARSZAWA (PAP). 20 po, zorganizowanie dostar
DZENIA
bm., w trzecim dniu toczą czania żywności hitlerowcom
Nie brak w PGR-ach o- cego się przed Wojskowym przez AK, wysyłka ludności
fiarnych, chętnych i praco Sądem Garnizonowym w polskiej do Niemiec pod kon
witych ludzi, którzy dają z Warszawie procesu Adama trolą AK, ochrona hitlerow
odpowiedzialny — sukcesy Rzucewskie i rekowskie siebie maksimum wysiłku. Boryczki,
ztłożyli zeznania skich transportów wojsko
są pewne.
lisy znajdują nietylko chęt Znajdziemy ich w każdym świadkowie oraz wygłoszone wych przez AK itd.
I nic dziwnego, że osobnik
HODOWLA LISÓW PRZY nych nabywców w trójmie- gospodarstwie, w każdym ze zostały przemówienia stron.
ście (np. w spółdzielni prza- spole PGR. Zespół PGR w Świadkowie
potwierdzili z takimi, jak oskarżony kwa
NOSI DODATKOWE
twórczo-hodowlanej „Stra Rumii - Zagórzu szczyci się fakty zbierania przez osk. lifikacjami już w 1947 r. zna
DOCHODY
wa’’ w Orłowie, w zespołach yrn, że ma takich przodu Boryczkę wiadomości szpie lazł się*w kierownictwie de
Zespół PGR w Rumii — hodowlanych Itp.), ale rów jących pracowników hodow gowskich, kopiowania doku legatury WIN.
Zagórzu wyróżnia się jeszcze nież w sąsiednich wojewódz lanych, jak Józef Hebel z mentów i legitymacji oraz Delegatura WIN w Londynie,
która miała kierować 1 koordy
I spośród innych zespołów w twach. Znane są bowiem z UjRiccwa, odznaczony Brą odcisków pieczęci różnych in nować
kontrrewolu
I naszym województwie i tym, wysoki ej jakości. Jest w tym zowym Krzyżem Zasługi, stytucji państwowych i orga cyjnego działalność
podziemia w Polsce, nie
;że jest jedynym, który pro zasługa kierowników ferm Franciszek Kolp z Osłonina, nizacji oraz inne zarzuty ak reprezentowała nikogo.
Delegatura WIN w Londynie,
wadzi na szeroką skalę ho lisich w Rzucewie i Rekowie Brunon Lesner, Franciszek tu oskarżenia.
to ośrodek wywiadu najpierw
Wolożyńskiego, i Wantke, Feliks Walter i
dowlę srebrzystych i niebies Zygmunta
Działalność osk. Boryczki W angielskiego, potem amerykańKażdy okresie okupacji naświetliły ze- skiego, który za pieniądze ankich lisów. Zapoczątkowano starego, doskonałego fachów- i dziesiątki innych.
świadków: Jerzego Bara- gjelskie i amerykańskie wykoją w r. 1947 w gospodarst ca i Konstantego Borusie- z nich wkładem swej pracy znania
nowskiego i Jerzego Tymana, i nywal wszelkie najbardziej brud
wie Rekowo i po dłuższym wicza, którzy wraz z członka przyczynia sdę do nowych o- byłych podwładnych oskarżone ne, najbardziej podle polecenia,
okresie niepowodzeń, spo mi brygad hodowlanych tro siągnięć w hodowli, do go w wileńskim okręgu AK. | Podobnie jfk delegatura WIN,
wiele brakowało do pełnego wy
rentowności Stwierdzili oni, że Boryczka, no; dla roboty szpiegowsko - d.vwer
wodowanych epidemią i nie skliwie opiekują się swoimi podniesienia
konania planu majowego, ryba
szacy w latach okupacji pseudo- syjnej z ramienia wywiadu imPGR-ów.
cy indywidualni zaś pozostali w
zawsze troskliwym nadzo pupilkami.
nim „Tońko“, brał udział m. | perialistycznego stworzona była
Nasze
PGR-y
w
okresie
tyle, bowiem tylko znikoma
in.
w zamordowaniu w okolt-jtęż i Rada Polityczna. Jak 'wy*
Należy z uznaniem pod
Uważamy, że warto by
ilość większych jednostek indy swego istnienia przeszły tru- rem, rozrosła się wreszcie
each
Puszczy Rudnickiej rodzl-jnika z przewodu sadowego. Ra
kreślić
inicjatywę
Komi
łoby zastanowić się nad
wSnah xd?Cu\°2Wala sie na!dną dro*ą NHWOju. Wiele z do dwóch dużych ferm w
ny złożonej z trzech osób, która! da Polityczna, która niby grupu
tetu Zespołowego PZPR, współpracowała
Rekowie i Rzucewie. Ta na
z partyzantka) je SN spod znaku Sojki i Biemożliwością upowszechnię
Do końca miesiąca pozostało
i R^OŻe się już poszczycić ogół mało jeszcze popularna
który najlepszych człon radziecka. Potwierdzili także leckiego. WRN Białasa, Arcijeszcze kilka dni. Powinny być; Pięknym dorpbkiem gospofakt
uczestniczenia
Boryczki w szewskiego, Ciołkosza i tzw.
dziedzina hodowli nia hodowli lisów w na ków Partii skierował do zasadzce na partyzantów,
one jak najracjonalniej wyko-j darczvm który 7 roku na u nas
w wy NID Źenczykowskiego — rów
rzystane, aby rybacy indvwidu,
■ ’ f
,z rofU. n® zwierząt futerkowych jest,
szych PGR-ach, bo —- jak pracy w brygadach liedow niku której zabito żołnierza ra nież od samego początku wyko
alni i spółdzielcy mogli w tym 10 ^ WZr&sta. Dlatego też, tbó
nywała z polecenia wywiadu adzieckiego.
lanych.
Dzięki
temu
wzro
widzimy na przykładzie ze
miesiącu zameldować o pełnym wiąc o trudnościach i niedo- jak się okazuje, bardzo in
Sw. Tyman stwierdził m, In., merykańskiego brudną robote
sło
poczucie
odpowiedzial
wykonaniu planu.
<cz) maganiach w pracy PGR-ów, tratna. Świadczy o tym fakt,
że
kontakty
dowództwa
AK
z
szpiegowską na kraj.
społu w Rumii-Zagórzu — ności brygad za powierzo
że w ub. r. na. prelimin.owahitlerowcami były trzymane w W toku przewodu sadowego
nie można pomijać ich osiąg.___.
.. ,
hodowla ta mogłaby stać ne im prace, za rozwój po tajemnicy przed żołnierzami stosunkowo wiele czasu poświę
nięć i sukcesów w różnych
1 «n* «««Hsow 1?r*y"
cono „operacjom finansowym“
się nowym źródłem docho wierzonej im gałęzi ho AK.
A9łon.ii,<>lAł.
„działaczy“ emigracyjnych. Hr.
dziedzinach gospodarki rol- Chód 1.095.000 *ł. uzyskano
Po
zamknięciu
postępowa
dowli.
aż
2.182.637
zł.
Rostworowski, kierownik placów
dów dla PGR-ów.
nej.
Ogromne znaczenie dla po nia dowodowego sąd udzielił ki delegatury w Belgii, przywła
szczył
sobie 5.000 dolarów^
głosu
stronom.
Prokurator
lepszenia metod pielęgnacji
dzień gofowości CHLUBNIE WYKONANE
Wśród kliki emigracyjnej odby
zwierząt rzeźnych ma fakt, wojskowy kpt. Czesław Sro wa sie nieustanna, stała walka
ZADANIA
każdego z każdym o dolarowe
że w bieżącym roku wszyscy ka oświadczył m. in.:
Oskarżony Boryczka za względy dolarowego -wywiadu,
członkowie brygad hodow
Zespół PGR w Rumii - Za
nieustanna
walka, w której
lanych zostali przeszkoleni mordował szereg osób — Po prym wiodą naturalnie tacy „mę
górzu nie jest najlepszym^
żowię
stanu“
jak Mackiewicz,
laków
i
Rosjan
za
to,
że
na
przyzakładowym
kursie
zespołem w naszym woje
Zaleski, Mikołajczyk. Bór - Ko
fachowym, przez co wzbo współpracowały z partyzant morowski,
wództwie. A jednak mimo
Anders, Sosnkowskl,
Zgodnie z zarządzeniem to warto o nim kilka słów
gacili swoje praktyczne do ką radziecką. Morderstwa te nie wymieniając innych ryb 1
Z okaaji 10-lecia Waszego pisma przesyłamy ca
Prezydium Wojewódzkiej Ra powiedzieć. Warto, chociaż
świadczenia
najnowszymi nie wymagają chyba komen rybek.
łemu zespołowi redakcyjnemu serdeczne tyczenia dal
I w tym szacownym gronie
dy Narodowej w Gdańsku, by dlatego, że właśnie tu uwiadomościami ze swojej tarzy, wskazują jasno i wy
szej owocnej pracy.
dzień 24 maja br. będzie miano wspólnym wysiłkiem
raźnie przeciwko komu w ądrajców i ’szpiegów znalazło
specjalności.
Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
dniem gotowości do akcji całej załogi rozwinąć hodo
Wszystko to w sumie gwa istocie rzeczy walczyła góra sią odpowiednie miejsce,
Zarząd Oddziału „Trójmiasto”
miejsce w kierownictwie de
przeciwstonkowej.
rantuje, że brygady hodow wileńskiego AK.
wlę, umocnić w każdym pra
Do najbliższego więc wtór cowniku gospodarstwa po
Z okazji 10-lecia „Dziennika Bałtyckiego” przesy lane zespołu nie zawiodą Równolegle do walki z par legatury WIN dla osk, Bo
ku w miastach, wsiach, spół czucie odpowiedzialności za
pokładanych w nich nadziei, tyaantką radziecką toczą się ryczki.
łam w imieniu pracowników i swoim własnym ser
dzielniach prod, i PGR-ach dalszy jej wzrost.
że chlubnie wykonają zada pertraktacja z hitlerowską Długo trwa idylla delega
deczne życzenia dalszych sukcesów i owocnej pracy.
powinny być
zakończone
nia, jakie postawiło w dzie Abwehrą. Platforma tych per tury WIN-u w Londynie z
Gazeta Wasze w okresie swej działalności wniosła
Ubiegły rok obfitował tu
przygotowania do poszuki
dzinie hodowli przed każdym traktacji to: wspólne opera WIN-em w kraju. Aż w grud
poważny
wkład
w
rozwój
życia
politycznego,
gospo
wań indywidualnych, lustra w znaczne osiągnięcia. Dzię
PGR--em III Plenum KC na cje przeciwko partyzantom niu 1952 r. ostatni przywód
darczego i kulturalnego polskiego Wybrzeża. Nie wąt
cji ogólnych i likwidacji wy ki systematycznemu zwięk
szej Partii,
radzieckim, wspólne opera cy WIN-u ps. „Kos” i ps.
pimy, że następne lata pomnożą Wasz dorobek dla do
zgłosili się do
krytych ognisk stonki ziem szaniu pogłowia bydła, trzo
(Boi.)
cje
wileńskiego AK i Gęsta- „Wiktor”
bra całego społeczeństwa.
władz bezpieczeństwa, wy
niaczanej.
Niech współpraca na polu krzewjenia prasy po
dy chlewnej i rozwijaniu na
rzekając się swej antypań
między Wami a naszym przedsiębiorstwem, trudnią
Niezależnie od kontroli, szeroką skalę hodowli kur.
stwowej
i anty na rodowej
cym się kolportażem „Dziennika Bałtyckiego”, jeszcze
jaką w związku z tym w plan produkcji zwierzęcej zo
działalności.
bardziej się umacnia.
dniu 24 bm. przeprowadzi
Prokurator przytacza m.
służba
ochrony
roślin, stał wykonany z dużą nad
PUP i K „Ruch” w Gdańsku
In. fragmenty oświadczenia
dyrektor S. Glapiak
wszystkie organizacje spo wyżką. Przyniosła ona w re
„Kosą“ i „Wiktora“, która
łeczne i komisje rolne rad zultacie ponad 600 tys. zł
mówią o wrażeniu, jakie
narodowych winny dopilno dochodu. Wraz ze wzrostem
młodzi przodownicy Gdańska
Zarząd Wojewódzki Polskiego Czerwonego Krzyża
wywarł na nich ogrom
w Gdańsku w imieniu 50-tysięcznej i’zeczy swoich
wać przygotowań do zwal
prac dokonanych przez wła
czania groźnego szkodnika. produkcji zwierzęcej zwięk
członków na Wybrzeżu przekazuje z okazji 10-lecia
dzę ludową we wszystkich
„Dziennika Bałtyckiego” dla zespołu redakcyjnego ser
Jednocześnie Prezydium szyła się w ub. roku wydaj
W spotkaniu, które odbyło skiej i Wojewódzkiej Ko dziedzinach,
deczne gratulacje oraz życzenia dalszej owocnej pracy
Woj. Rady Narodowej po ność mleka od krów — i to
A co przeciwstawiała te
się w dniu wczorajszym w mendy Przedfestiwalowej.
wiadamia o wylocie z gleby aż o 426,9 I, co umożliwiło ,dla dobra Polski Ludowej i socjalizmu.
mu druga strona? ,
sali
konferencyjnej
Prezy
Jednocześnie
wyrażamy
tą
drogą
podziękowanie
za
chrząszczy stonki ziemniacza zespołowi wykonanie dostaw
Młodzi przodownicy pracy NADZIEJE WOJNY. A w wvnf
dotychczasową współpracę w dziedzinie propagandy dium MRN wzięli udział mło podjęli dla uczczenia zbliża o ku wojny —- ..wodzowie“ 7 Łon
nej. Szkodnik ten w poszu
dynu zapowiadał! utratę na
dzi
przodownicy
pracy,
ini
mleka
z
poważną
nadwyżką,
zdrowia i oświaty sanitarnej, w szerzeniu której ze
kiwaniu żeru zatrzymuje się
cego się Festiwalu wiele cen szych ziem zachodnich,
spół redakcyjny szedł nam z wydatną pomocą, będąc cjatorzy czynu przedfestiwa nych zobowiązań produkcyj W piśmie Marlołka. znajdują
na zielonych częściach roś bo w 11.5 proc.
lowego ze Stoczni Północnej,
cym sie w archiwum win, czyta
łącznikiem PCK ze społeczeństwem.
lin przyczepiając się do
nych, które w poważnej mie my
Liczby te, jak widać, są
o Andersie, że jeżeli Ame
Wyniki, osiągnięte w pracy nad ochroną zdrowia z Gdańskiej Stoczni Remon rze przyczynią się do obniż rykanie
liści drzew owocowych, ro naprawdę imponujące. Są
i Anglicy poprą go prze
towej,
ZBM-u,
Rejonowej
obywateli,
a
szczególnie
nad
zmniejszeniem
liczby
ciwko jego emigranckim konku
ślin zbożowych i innych.
najlepszą odpowiedzią na
Zbiornicy Złomu, pracowni ki kosztów własnych poszczę rentom, to okaże cn ustępli
wypadków
wśród
dzieci,
są
poważnym
wkładem
pracy
Dlatego też należy w cza argumenty tych wszystkich,
cy handlu uspołecznionego gółnych zakładów produkcyj wość w sprawie granic zachod
Waszego zespołu.
sie wykonywania prac polo- którzy nie dostrzegają roli i
oraz
mniejszych zakładów nych, przynosząc wiele milio nich.
Zarząd Wojew, PCK w Gdańsku
Czy trzeba mocniejszego do
nów złotych oszczędności.
wych zwracać szczególną u- znaczenia PGR-ów w roz
produkcyjnych.
wodu zdrady narodowej, czy
V-prze wodni czący
wagę na obecność chrząsz woju produkcji zwierzęcej.
trzeba
mocniejszego dowodu, że
Na spotkanie przybyli rów Spotkanie, przy tradycyj wyrzutki
Zofia Bełdowicz
emigranekłe sa goto
czy, a przede wszystkim do Liczby te wreszcie potwier
nież przedstawiciele KW nej lampce wina, połączone we sprzedać wszystko i wszyst
kładnie lustrować poletka dzają jeszcze raz starą praw
kim.
byle
tylko przez jakiś jesz
PZPR
i
KM
PZPR,
przewód
z występami zespołu artys
Serdeczne życzenia dalszych 10 lat składa Wasza
chwytne, przeciwstonkowe, dę, że tam, gdzie istnieje tro
cze czas utrzymać sie na po
niczący Prezydium MRN ob. tycznego Prezydium MRN, wierzchni.
1
.lietonistka
wcześnie wschodzące ziem ska o rozwój hodowli, gdzie
Cybulski, ZW i ZM ZMP upłynęło w miłej, przyjaciel A jaka role przydzielił wy
Krystyna
niaki i plantacje pomidorów. każdy czuje się za nią współ
wiad amerykański i ich emioraz przedstawiciele Miej- skiej atmosferze.
Słyszymy jeszcze dość
często wiele krytycznych
^0662729
uivag pod adresem na
Zarzuca
Rybacy „ARKI“ wykonali w szych PGR-óio,
ciągu 2 pierwszych dekad bm.
się im marnotrawstwo,
74,6 proc. miesięcznego planu, a
brak troski o robotnika,
licząc również rybę, która znaj
do
duje się na jednostkach będą karygodny stosunek
cych obecnie w morzu — 87 mienia państwowego, nie
proc. Jest to najlepszy wynik dostateczne postępy tu roz
we
wszystkich
prżedsiębiorwoju produkcji roślinnej
stwach połowowych na naszym
odcinku wybrzeża.
i zwierzęcej.
Słuchając
Rybacy dalekomorscy „DAŁtych krytycznych uwag,
MORU“ wykonali do 20 bm. 74,S
proc. planu, spółdzielczość 60,5 potępiających w czambuł
proc., a rybacy indywidualni
gospodarkę PGR-ów, za
najmniej, bo tylko 51,9 proc. ma pominamy zwykle o pod
jowego planu połowów.
stawowej sprawie: zarzu
Porównanie wykonania planu
rybaków indywidualnych z wy ty te nie zawsze polegają
konaniem planu przez arkowców na prawdzie, a w żadnym
dowodzi najlepiej, że tylko wy
wypadku nie można tv okorzystanie wydajnego obecnie
łowiska
klajpedzkiego
może parciu o nie uogólniać sy
przynieść sukcesy w walce o
tuacji, jaka panuje w
plan. Arkowcom, którzy łowili
na tym wydajnym łowisku, nie PGR-ach.

rybakom

do walki ze stonką

MMI

ziemniaczaną

Dla uczczenia V Festiwalu
Młodzieży i Studentów

lipn urodo xyfnych

Wydarzenia międzynarodo
we ostatniego okresu: konfe
rencja państw Azji i Afryki
w Bandungu, zapowiedź spot
kania czterech — na najwyż
jzym szczeblu, nowe propo
zycje radzieckie w podkomi
sji rozbrojeniowej ONZ w
Londynie, konferencja war
szawska i radziecka propozy
cja sfinalizowania traktatu
państwowego z Austrią, stały
się realną podstawą nowvcii
nadziel wszystkich ludzi, pra
gnących utrzymać pokój.

RADZIECKIE
PROPOZY
CJE W SPRAWIE ROZ
BROJENIA
7 WIĄZEK Radziecki wystąpił z jeszcze jedną
doniosłą inicjatywą przedkła
dając podkomisji rozbroje
niowej ONZ w Londynie no
we wnioski rozbrojeniowe.
Związek Radziecki skonkre
tyzował wniosek w sprawie
maksymalnej liczebności sił
zbrojnych 5 wielkich mo
carstw. Przyjęcie tego wnio
sku oznaczałoby poważną re
dukcję największych armii.
Związek Radziecki wystąpił
z nową koncepcją w sprawie
kontroli rozbrojenia, wiążąc
ten problem ze sprawą wza
jemnego zaufania między mo
carstwami. Trudno bowiem
przypuścić, aby mocarstwa
zechciały dopuścić obcych
kontrolerów do swych za
kładów zbrojeniowych; wsku
tek tego ZSRR zaproponował
zacząć kontrolę od ustano
wienia placówek kontro!

nich, ażeby problem nicmiec
kl rozwiązać podobnie jak
problem austriacki. Oznacza
loby to dla amerykańskich
polityków wyrzeczenie się
agresywnego Wehrmachtu,
jako podstawowej siły zbrój
nej w bloku atlantyckim,
skierowanej przeciwko kra
jom obozu pokoju.
W wywiadzie udzielonym
13 maja zachodnio-niemiec„naśladownictwem paktu at ludzi, których łączy wspól kiernu dziennikarzowi „Ge
lantyckiego”.
nota interesów gospodar neral Anzeiger” ka'nclerz au
stwierdził:
Układ nasz jest układem czych i politycznych, któ striacki Raab
istotnie obronnym i pokojo rych łączy wspólny cel; u- „decyzja w sprawie Austrii
poważnie zmniejsza ryzyko
wym, zgodnym z ideą syste irwalenie pokoju.
mu bezpieczeństwa zbioro
konfliktów w Europie”. I rze
wego i torującym drogę te TRAKTAT PAŃSTWOWY czywiście podpisanie trakta
mu systemowi. Wystarczy
tu państwowego w dniu 15
Z AUSTRIĄ
wspomnieć tylko, że jest on
maja br., które dzięki inic
W
czasie
poufnych
obrad
4
jatywie ZSRR stało się fak
otwarty dla każdego pań
ministrów spraw zagranicz
stwa niezależnie od ustroju,
nych w wiedeńskim pałacu tern, jest przekonywającym
Belvedere, Jakie odbyły się dowodem tego, że polityka
podczas gdy pakt atlantycki
w przeddzień podpisania pań porozumienia posiada zdecy
jest ugrupowaniem wyraźnie
stwowego traktatu z Austria,
skierowanym przeciwko pań
Dulles ostro zaprotestował dowaną przewagę nad poli
przeciwko koncepcji wyzna
stwom socjalistycznym.
tworzenia
bloków
czenia
Wiednia na miejsce tyką
Do uczestników konferen
spotkania wielkiej czwórki. państw. Możemy za paryskim
cji warszawskiej wpłynęła
Sekretarz stanu USA nie bez
powodu zajał takie właśnie „Monde” powtórzyć ostrzeże
depesza od młodego małżeń
stanowisko.
Wiedeń w ostat
stwa z Sofii, które zawiada
nich dniach stał się symbo nie pod adresem przywód
mia, że swej pierworodnej
lem polityki porozumienia,
symbolem możliwości załat ców zachodnich, by wzięli to
córeczce urodzonej 11 maja
wiania spornych problemów pod uwagę, „jeżeli chcą ubr. na cześć konferencji na
w drodze pokojowej, a to
dało imię — Warszawa. Mo
przecież nie Jest pożądane zyskać poparcie opinii pu
rUa mocodawców Dullcsa Z
żemy być dumni z tego, że i
blicznej, która na całym świe
Wall Streetu.
ten historyczny układ ośmiu
cie od bieguna do bieguna
zawarty został w nasaej sto
J UŻ dzisiaj rozlega się co
zaczyna
wierzyć w możli
licy. Dziś nie jesteśmy osa
J raz więcej głosów w ca
motnieni, tak jak w 1939 r. iej Europie, a przede wszyst wość pokoju”.
Z nami jest 900 milionów kim w Niemczech zachód-'
Marian Podgóreozny

NA ARENIE MIĘDZYNARODOWEJ
nych w dużych portach, na
lotniskach i węzłach komuni
kaeyjnych. Nowy projekt ra
dziecki zawiera swego rodzą
ju „kalendarz rozbrojenia”,
przewiduje mianowicie kon
kretne i realne terminy po
szczególnych etapów rozbro
jenia. a między innymi ter
min wejścia w życie zakazu
użycia broni atomowej i wo
dorowej.
UKŁAD WARSZAWSKI
Konferencja
warszawska
dla nikogo nie była niespo
dzianka. Była ona logicznym
wynikiem wydarzeń, kon
sekwencja zapowiedziana Je
szcze na konferencji mo
skiewskiej. Układ warszaw
ski był logiczna odpowiedzią
na wciągnięcie Niemiec za
chodnich
do
zachodniej
wspólnoty militarnej, — tak
określił charakter konferen
cji warszawskiej burżuazyjny dziennik paryski „Com
bat“.

I/ONFERENCJA warszaw
ska wielu ludziom na

zachodzie

uprzytomniła, że

wciągnięcie Niemiec zachod
nich do paktu atlantyckie
go było krokiem zmierzają
cym w kierunku pogłębienia
podziału zarówno Niemiec
jak i Europy na dwa prze
ciwstawne sobie bloki. Na
próżno szczekacaki BBC i
„Głosu Ameryki” twierdzą,
że groźba odrodzenia zabor
czego militaryzmu niemiec
kiego w ogóle nie istnieje,
że jest to „sztuczne niebez
pieczeństwo”,
wymyślone
przez nas.
Z tym „sztucznym niebez
pieczeństwem”, niestety, nasa
naród jak i narody całej Eu
ropy miały okazję zetknąć
się w 1939 r. To sztuczne
niebezpieczeństwo kosztowa-,
ło nasz naród 6 lat okupa
cji, 6 milionów obywateli i
bezmiar zniszczeń. I napraw
dę bardzo mało jest naiw
nych, którzy by wierzyli
„Głosowi Ameryki”, że układ 3 państw europejskich
zawarty w Warszawie jes

granckle sługusy — Polakom?
Wynika to jasno i niedwuznacz
nie z tzw, pytań, które we wrześ
niu 1952 r. polecił wywiad ame
rykański przedstawić WIN-owi
w kraju iak również z planu
„Wulkan“.
Plan „Wulkan“ to zgoda, to
pomoc do niszczenia Polski —
rękami Polaków. Na realizacje
planu „Wulkan“ wyrazili zgodę
emigracyjni zdrajcy.

Przypomnę, że tym, który
przysłał plan „Wulkan“ oraz
pytania wywiadowcze, był
właśnie osk. Boryczka.
W konkluzji prokurator
zażądał dla zdrajcy narodu
polskiego Adama Boryczki
kary śmierci.
Obrońca oskarżonego ad w.
Jan Zambrowski wysunął
w przemówieniu szereg oko
licznośei łagodzących, do któ
rych zaliczył przede wszyst
kim skruchę i przyznanie
się do winy Boryczki.
Osk. Boryczka w „ostat
nim słowie“ zapewniał sąd,
iż jeg^A zeznania były szcze
re i prosił o uwzględnienie
tej okoliczności.
21 bm. Wojskowy Sąd Gar
pizonowy w Warszawie oglo
sił wyrok w spra .cie Adama
Boryczki, zdrajcy narodu poi
skiego — kolaboranta, mor
dercy polskich działaczy nie
podleglośeiowych i party
zantów radzieckich, a nastę
pnie wieloletniego płatnego
agenta wywiadu amerykań
skiego i angielskiego, szefa
łączności delegatury WIN.
Wyrokiem sądu Adam Bo
ryczka skazany został na ka
rę śmierci.
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Praga i Hamburg
$3 niewolone
z pracy

Szczecina
« równych stron «wiata naptyv,;: a Ito portu szczecińskie
go wyrazy uznania 1 depesze po
cuwpune za dobrze wykonane za
dania związane z obsługą stat
ków obcych ł szybkim oraz spra
Wnym załadunkiem.
Z HAMBURGA nadszedł list,
w kiorym agent firmy „Nor
dische Schiffsfahrts und Betrach
tungskantor« pisze. Iż jest bar
dzo zadowolony % załadunku to
waru na motorowiec „Furka“.
W Uście podkreśla się, iż kaPi-an statku zwrócił uwagę na
doskonała współpracę w Szcze
cinie pomiędzy nim i iodołamaczamx, pilotami i wszystkimi
Instytucjami portowymi.
Również z PRAGI CZESKIEJ
od firmy „Cechofracht“ nade
szły łisty o takiej treści:
„Przedsiębiorstwo nasze ćzarterujące tonaż przeznaczony; dla
przewozu tarcicy przez Szcze
cin do Anglii, jest z Waszej pra
cy> jak również z pracy wszy
stkich instytucji portowych zado

DZIENNIK BAŁTYCKI

>

Rybacy z Łeby zapomnieli, że są gospodarzami

Wiele ostatnio pisaliśmy o
Łebie, o potrzebie przyspie
szenia jej aktywizacji przez
pełne wykorzystanie portu 1
zaplecza.
Uwzględnialiśmy
również dużą rolę tamtejszej
spółdzielni rybackiej „Dzie
sięciolecie PRL“ w realizacji
tego zadania. Zwracaliśmy
uwagę na duże osiągnięcia 100 proc., a szereg dyskutan
załóg kutrowych w wykony tów narzekało na antysaniwaniu planu kwietniowego, tarne warunki pracy, brud
podkreślając wysoką wydaj
ność łebskich łowisk i wska itp. w różnych działach. Jak
zując, a nawet stosunkowo więc planowano, lub może
szeroko omawiając sukcesy na co wydatkowano owe su
takich przodujących ryba
ków, jak załogi „Łeb 8“ z my?
szyprem WALBURGIEM, kto
ra nawet w okresach malej DŁUGA LITANIA SKARG
wydajności umiała obniżać
planowane koszty połowów.
I ZAŻALEŃ
Wstrzymaliśmy się jednak
od ogólnej oceny działalno
Ob. Witkowska, przodują
ści spółdzielni. Dokonali lej
ostatnio sami członkowie na ca patreszarka mówiła o czę
wj'stych przestojach w prze
walnym
zgromadzeniu
w
dniu 8 maja br.
twórni. W wędzarni brak

i że naprawa zła zależy

przede wszystkim od nich samych
DLACZEGO NIE WAL
CZYLI ZE ZŁEM?
I takich wypowiedzi było
więcej, a każda z nich wska
zywała olbrzymie niewyko
rzystane rezerwy, brakoróbstwo, marnotrawstwo, zanied
bania, które właśnie stały się
powodem owych strat. Cha
rakterystyczne w tych gło
sach było całkowite niezro
zumienie sytuacji albo raczej
fałszywe jej zrozumienie.

nię”. Spółdzielcy bagatelizo
wali to wszystko, co już zro
biono w ostatnich czasach
dla aktywizacji Łeby. Pogłębtarka, której tak pragnęli
to — zdaniem niektórych —
„żadne rozwiązanie” — im
potrzebne nowe, wielkie mo
lo.
CZEKALI NA „MANNĘ
Z NIEBA”
Mieli pretensje do wszyst
kich, zapomnieli tylko o so
bie i o owym przysłowiu, któ
re mówi, że kto chce gospo
darzyć na dużym, musi się
gospodarki nauczyć na ma
łym. Zapomnieli, że spółdziel
nia musi wypracować sama
swój rozwój, a nie oczekiwać
na mannę 35 nieba. Przypo
minała się tu popularna baj
ka o rybaku i o złotej ryb
ce.

Zarówno referaty sprawo drzewa do pieców, powstały
Mówili to przecież spółdzielcy,
zdawcza obecnego przewod z powodu zaniedbania, po członkowie
spółdzielni, oskarża
niczącego zarządu ob. Kędzio wodował przerwy produkcyj jąc namiętni“ gospodarkę spółry, rady nadzorczej jak i ne — jak stwierdził ob. We I dzielni nie wykazywali zupełnie
ie przecież oskarża
dyskusja wykazały, iż w 8- sołowski. Inny z dyskutan zrozumienia,
ją siebie samych, że to przecież
ciomiesięcznym okresie spra tów, ob. Jackowski z działu jest ich spółdzielnia, w której
Wrażenie ze zgromadzenia
wozdawczym spółdzielnia ta przeładunków wyjaśnił, jak są gospodarzami.
wo’one“.
c!e to nie usprawiedliwia
Fakt, że nikt nie wspomniał
W innym liście ta sama firma rządziła się bynajmniej nie to wskutek braku współpra nawet o jakichkolwiek próbach wynieśliśmy bardzo smutne.
pisze:
najlepiej. W przeciwstawie cy działu połowów z przeła poprawienia tego stanu rzeczy, Zle się gospodarzy spółdziel
„Wiadomość Iż obecnie pod niu bowiem do takich przo dunkami dochodziło do prze że dyskutanci widzieli zło. a nie nia „Dziesięciolecie” i nie
wyższyliście zdołneść przeładun dujących
spółdzielni, jak
Pru-' Pr”bowali z nim walczyć — Jest jest to bynajmniej wina tyl
kową tarcicy na 35 standartów „Certa” w Szczecinie, czy stój ów jednostek. Ob
znamienny. Czekali do ko kierownictwa, ale przede
wania tej ryby. Postępowa
nad Zalewem
sinowski wspomniał o ry' j bardzo
ma. nzkodobę ino cno nas cieszy,
romadzenia i zwracali się z ża
nie takie jest wysoce krzyw
gdyż przez to Szczecin staje się „Jedność Rybacka w Gdyni, bach, które 2 dni czekają nie iłami i skargami do stołu prezy- wszystkim całego szerokiego
automatycznie najlepszym por które ostatnio na walnym raz w chłodni na przerób.
aktywu, który nie wykazy ws Władysławowie dzące dla rybaków i nie po
tem bałtyckim również port zgromadzeniu
winno mieć w żadnym wy
rozdzielały tracąc klasą. Mówiono o zu- i czsf, jakby od nich wyczeku- wał gospodarskiej troski, nie
względem, przeładunku tarcicy“.
Sezon węgorzowy na na padku miejsca.
dochody, pełnym niemal braku życia i iac pomocy. Nikt natomiast nie pomagał zarządowi i czekał
Listy t« najlepiej mówią o o- swym całonkom
siągnieeiaeh załóg Szczecina i o walne zgromadzenie „Dziesię Świetlicowego.
(c)
i wspomniał o tym, co
- zrobiła jakiejś nieokreślonej pomo szym terenie rozpoczął się -w
pozycji, jaka Port ten zdobył
własna zakładowa organizacja cy z zewnątrz. Korzenie zaś br. wyjątkowo wcześnie. Już
ciolecia” miało zadanie za
sobie w święcie“.
partyjna, jak walczyła ze złem,
O
brakcrćbstwie
w
war'
w
kwietniu
rybacy
ze
spół
(w). twierdzić pokrycie kilkuset- sztatach remontowych wiek które w postaci chaosu zakradło tego wszystkiego sięgają je
się do spółdzielni. To przemilczę szcze głębiej — nie odczu dzielni „Pokój” w Tolkmictysięcznych strat z funduszu
mówił Szyper A. Detlaff, a j nie było również znamienne,
zasobowego.
wało się w pracy spółdzielni ku, która posiada swe bazy
Skąd się wzięły te straty? wypowiedź jego uzupełnił ob.
Zdecydowanie
alarmujący
KIEROWNIKA
POLITYCZ rybacki® nad Zalewem Wiś
W e&tm®
Czy istotnie można je było Banaś naświetleniem przy był także ton, jakim przema- NEGO — organizacji partyj lanym, złowili ponad 1,5 to
ny tej cennej, eksportowej
złożyć na karb przyczyn o- czyn niejednokrotnie kilku'
nej.
ryby.
dla pragnących biektywnych,
o jakich nie wych przestojów remonto
Wydaje się, że wnioski są
śmiało wspominały refera
taboru,
ale
już
z
góry
targo
Trzeba zmienić jak Maj przyniósł niespodzie
ekonomiczne
ty? Czy dni sztormowe i wanych jednostek z powodu wali się o to, jaki ma on być: jasne.
osiedlić się
najszybciej
dotychczasową at wanie dobre wyniki. Do 17
błahostek,
np.
braku
kompo
caasowe zamulenia portu rao
„łodzi, to oni nie chcą”. Skąd mesferę w spółdzielni, której bm. spółdzielnia „Pokój”
zycji,
czy...
piłki
do
cięcia
znaczenie
gą je usprawiedliwić? Nie, a
inąd dobremu szyprowi Kuzdołała wykonać 143 proc.
w każdym razie tylko w nie metalu. Co gorsza, w war szowi wyrwało się nawet, że cele i zadania są poważne i planu połowów węgorza. Re
sztatach nikt dokładnie nie „jak macie dawać łodzie, to sprecyzowane. Ona ma prze
Do naszej redakcji napły wielkim stopniu.
wie, kto jest odpowiedzialny lepiej zamykajcie spółdziel- cież być drożdżami pełnej kordowy połów uzyskali spól
wają coraz częściej listy z
aktywizacji Łeby. Dlatego też dzieley 5 bm. przywożąc łącz
za troskę o te drobiazgi.
pytaniami, do kogo należy MILIONOWE REMANENTY
konieczne jest, by jej człon nie do baz 4668 kg. tej war Polski Komitet Normali
Ob. Zteman opowiedział hi
kowie wszyscy wyciągnęli tościowej ryby. Jednak już zacyjny i Naczelna Organi
zwracać się w sprawie osied Główne przyczyny wyszły storię 37 włoków, pozosta
na jaw częściowo
właściwe wnioski z dotych po 12 maja połowy znacznie zacja Techniczna organiauwionych pod gołym niebem
lenia się w mało zaludnio jednak
samokry tycznych — trzeba na deszczu i mrozie przez
czasowych błędów i z praw osłabły ze względu na ozię ją konkurs na najlepszą pra
nych, a potrzebujących rąk przyznać — referatów, jak i wiele tygodni i ich całkowi
dziwą troską o ich własne, bienie się.
cę omawiającą ekonomiczne
do pracy osadach rybackich. z dyskusji.
wspólne
dobro pomagali w Najbardziej cenny, poszu skutki stosowania norm.
tym zniszczeniu. Nie ma do
pracy zarządowi. Krajowy kiwany i chętnie nabywany
Wszystkich zainteresowa Okazało się więc przede wszy tąd specjalnej hali do sieci,
że młoda spółdzielnia uCelem konkursu jest popu
Związek winien C2jęściej prze przez naszych zagranicznych
nych informujemy, że w stkim,
rządziła się — delikatnie mówiąc a przecież pusty, leżący nie
sprawie osiedlenia się w o- — bardzo źle. Brak było współ daleko spółdzielni budynek
prowadzić kontrolę spółdziel odbiorców jest węgorz żywy. laryzacja i propaganda nor
pracy nadzorczej z zarządem, za
ni, dawać jej jasne wytycz Dlatego też spółdzielnia „Po malizacji, zebranie rzeczo
s&dach rybackich należy rząd
współpracował z Kra po PCWM posiada urządze
zwracać się do Krajowego jowymnieZwiązkiem
Spółdzielni nia do suszenia sieci, nikt Nowy, majowy numer „Tech- ne i pomóc organizacyjnie. kój” przygotowała swe base wych materiałów dotyczą
Komitetowi
Powiatowemu ny, aby było miejsce na prze cych ekonomicznych skut
Związku Spółdzielni Rybo Rybołówstwa Morskiego 1 z rząd się tym jednak nie interest)- j niki i «ospo l i ki
tylko podporządkowywał się
łówstwa Morskiego w Gdy ka
PZPR w Lęborku sygnalizu chowywanie złowionej ryby. ków norm oraz zapoczątko
Jego zaleceniom, nie utrzymując, wał. Ob. Burzyński zwrócił Zarządu Głównego ZW. Zaw.
ni, ul. Waszyngtona 34, (tu jednocześnie kontaktu z wła uwagę na straty wynikające Prac. Żeglugi, poświęcony omó jemy niepokojącą martwotę Niestety, przy szczytowych wanie badań nad metodami
taj zgłaszają się ci, którzy dzami terenowymi. Główny księ z niepełnego wykorzystywa wieniu osiągnięć pracowników liczebnej organizacji partyj połowach, gdy baseny pełne określania skutków stosowa
dotychczas nie ma pełne
gospodarki morskiej we współza nej przy spółdzielni. Uważa
pragną przystąpić do spół gowy
były węgorzy, nie udało się nia norm.
go rozeznania w sprawach ma nia fabryki ledu.
wodnictwie
pierwszomajowym.
dzielni rybackiej), lub do jątkowych spółdzielni. Kierow
Jako drugi artykuł wstępny za my, że opisany na podstawie zapobiec zaśnięciu pewnej W konkursie winni wziąć u*
Woicwńiizhie
Przede
normamieszczono
opracowanie
St. walnego zgromadzenia stan części rvhv
komisji osiedleńczej
przy nictwo nie kontrolowało na bie
wojcwoaz^ie dział
nxRt0Tzy
orazwszystkim
pracownicy
bezżąco pracy poszczególnych dzia
TROJNARA
o dziesięcioleciu jest w pewnym sensie tego części ryoy.
WEN w Gdańsku, ul. Oko łów
Przedsiębiorstwo Hurtu Ryb pośrednio zatrudnieni w produ
spółdzielni, pozostawiając je
portu szczecińskiego.
kcji
w
różnych
specjalnościach,
powa. Dotyczy to jednak tyl lekkomyślnie „na głowie“ kie
wynikiem.
nego w Gdyni nic podstawiło
Niezmiernie ważnemu zagad pracownicy kontroli technicznej,
ko tych, którzy posiadają rowników tych działów. A
nieniu pracy naszej FLOTY, a
JERZY GEAJTER na czas wagonu (podobno nie biur konstrukcyjnych, kalkulato
działach
tych,
tymczasem,
brak
WAŻNE KARTY RYBAC było tylko przysłowiowego „dzla
mianowicie kierunkom uspraw
z własnej winy) i przez to rzy kosztów własnych, ekonomi
nienia remontu statków, po
KIE.
da i baby“.
usnęło około 5 ton węgorza ści.
święcony jest artykuł Głównego
Oto w magazynach spół
Nie posiadający kart ry
tracąc częściowo swą klasę. Treść pracy konkursowej win
Inżyniera Gdańskiej Stoczni Re
ńa zawierać ogólne omówienia
backich winni
uprzednio dzielni zalegają na ok. mi ci© mraaB-firaaffasf
montowej, W. MILEWSKIEGOstosowania norm w zakładzie,
Drugi artykuł w tym dziale —
Żakowe połowy węgorza ilość
zgłosić się w Gdańskim lion złotych zapasy ponad
i zakres stosowanych norm,
pióra St. BUTNICKIEGO — oz „Nowej Huty“ mawia
analizę
kosztów produkcji przed
Urzędzie Morskim w Gdyni, normatywne, zamrażające ka
prowadzą także rybacy ło
zagadnienie kruchości
normalizacją
oraz
produkcji
uJ. Chrzanowskiego 10.
pitał obrotowy. Plan wydat
stali w spawanych kadłubac!
Dzieci z sanatorium im. J. okrętowych.
dziowi Półwyspu Helskiego. znormalizowanej.
(c) ków na BHP wykonano w Marchlewskiego w Otwocku
Mają oni poważne i słuszne Należy też omówić ewent. ko
nautycznych kpt.
k. Warszawy przesłały dla ż. Zw.zagadnień
opracowania normy i kosz
S. GORAZDOWSSI anali
pretensje do „Szkunera”, któ szty
ty poniesione wskutek zmian w
marynarzy statku „Nowa Hu zuje problem szybkości umiar
organizacji,
wyposażeniu i pro
ry
zupełnie
nie
przygotował
ta” własnoręcznie wykonany kowanej w świetle międzynaro
dukcji zakładu, spowodowane
dowych przepisów o zapobiega
się
do
sezonu
węgorzowego.
wprowadzeniem
normy.
album, obrazujący życie i od niu
zderzeniom na morzu i do
budowę stolicy oraz list. W tychczasowego orzecznictwa.
W
pracy
konkursowej
należy
Rybacy łodziowi z Kuźnicy też uwzględnić analizę bezpośre
w Sopocie
liście tym czytamy m. in.:
—tereny przyszłości
Problematykę
ekonomicznołowią
węgorza
żywego,
kla
dnich
efektów
technicznych
i e„Przede wszystkim chcemy prawna reprezentuje artykuł M. W Sopoeie trwają już In syfikatorzy „Szkunera” zaś konomlcznych oraz pośredniego
CHORZELSKIEGO o odpowie
wpływu
norm
na
inne
odcinki
światowego rybołówstwa morskiego nawiązać łączność z tymi dzialności cywilno - prawnej za tensywne prace nad organi przyjmują go za śniętego tyl życia gospodarczego.
marynarzami, którzy nie ma usługi pilotowe oraz W. SZCZYT
Światowe połowy ryb, zwie nych połowów spożywa się w sta ją nikogo z rodziny, bo i TA o analizie pracy wydziałów zowaniem wystawy, która o- ko dlatego, że nie przygoto
Woj. gdańskie posiada ol
wano odpowiedniego basenu
przeładunkowych.
rząt i roślin morskich wynoszą nie świeżym, ok. 32 proc. w sta
brazowaó będzie dziesięcio (ewent. sadzy) do przechowy brzymie zakłady produkcyj
rocznie ok. 30 milionów ton. Jest nie solonym, suszonym i wędzo wśród nas są tacy koledzy,
to naturalnie cyfra przybliżona, nym, ok. 10 proc. przerabia się których rodzice zginęli w W dziale rybołówstwa morskie
ne, toteż w konkursie winno
znajdujemy
artykuł
P. letni dorobek resortu żeg
gdyż nie wszędzie są prowadzo na mączkę i oleje, ok. 7 proc. — Warszawie w czasie wojny”. go
wziąć udział jak najwięcej
KWIATKOWSKIEGO o wydaj
ne dokładne statystyki rybackie. na konserwy i pozostałe 10 proc.
pracowników bezpośrednio
Rybołówstwo jest na Swiecie za na różne inne produkty.
W zakończeniu listu czyta ności połowów pławicowych iu- lugi. Będzie to największa z
jęciem wielu milionów ludzi 1 Podział na rejony połowu, u- my: „Nasze małe, dziecięce grów i lugrotrawlerów na Mo dotychczas organizowanych
zatrudnionych w produkcji
rzu Północnym oraz ktp. ż. w.
daje zatrudnienie o wiele więk widoczniony na poniżej zamiesz
w różnych specjalnościach.
szej jeszcze liczbie pracujących czonej mapce wykazuje, jak bar serca, są z Wami w Waszych Z. ZEBROWSKIEGO o sterze wystaw o tematyce morskiej.
dzo jest eksploatowana półkula ciężkich i często niebezpiccz aktywnym na lugrotrawlerze.
w przemysłach pomocniczych.
Prace konkursowe od 2 do
Celem
tej
wielkiej
impre
Polowy
według gatunków północna i jak dużych zasobów nych rejsach. Życzymy szczę W kronice stowarzyszeń nauko
20 stron maszynopisu należy
przedstawiają się w ogólnym za możemy się jeszcze zapodziewać
wych omawia się działalność zy jest zapoznanie szero
na półkuli południowej. Posiada śliwego powrotu do ojczyzny Komisji Prawa Morskiego ZPP, kich
rysie następująco:
rzesz społeczeństwa
nadsyłać do dnia 15 paździer
Ryby śledziowate —- 5.200.000 ona bowiem wielkie ilości ryb Wam i kapitanowi Waszego Zespołu Transportu Morskiego
nika br. na adres: Polski Ko
ton (21 proc.), ryby dorszowate i skorupiaków, dotychczas (prócz statku. Harcerskie pozdrowię PTE w Warszawie oraz Tereno polskiego z całokształtem do
_3.400.000 ton (14 proc.), ryby rejonów przybrzeżnych i poło
wej Sekcji Finansów Wybrzeża robku Polski Ludowej na
mitet
Normalizacyjny —
nia
ślą
chłopcy
z
grupy
im.
wu
wielorybów)
prawie
nie
eks
PTE
w
Sopoeie.
łososiowate — 500.0C0 ton (2
Redakcja „Normalizacją” w
morzu oraz przedstawienie
proc.ł, makrele i tuńczyki — ploatowane.
Kościuszki”.
Z zagadnień słownictwa mor
Warszawie, ul. Świętokrzy
1.400.000 ton (6 proc.), plastugi — Tam, w niedalekiej przyszłoś
skiego S. LUDWIG przedstawia osiągnięć zawodowych ludzi
Album wraz z listem zosta projekt
600.000 ton (2 proc.), inne ryby ci, muszą pójść potężne statkiska 20/22 z zaznaczeniem
morza — marynarzy, ryba
układu
rzeczowego
słów
morskie — 6.400.000 ton (25 proc.), przetwómie. Stamtąd przy odpo nie przekazany załodze „No nika morskiego. Ponadto za ków, wodniaków, portowców
.^Konkurs”.
s,
ryby słodko i słonawowodne — wiedniej gospodarce można uzy wej Huty” po powrocie stat mieszczono omówienie wyników
i stoczniowców. Wystawa ob Przedsiębiorstwopołowów
4.700.000 ton (19 proc.), skorupia skać brakujące wielu niedoży
Najlepsze
prace
zostaną
ankiety
słownikowej
oraz
spra
ki i mięczaki — 2.000.000 ton (8 wionym krajom poważne ilości ku do kraju, gdyż w tej wozdanie z narady dyskusyjnej fitować także będzie w wiele
rybackich „Szkuner“ weWła !lvZr°fni?n.e!^rzy. czy™ przy'
proc.), wieloryby — 2.000.000 ton białka zwierzęcego. Ryba bo chwili znajduje się on na tra nad sprawami słownictwa mor źródłowych
dokumentów,
znano szereg nagród pi*
wiem jest pożywieniem tak war
(8 orce.)
skiego, zorganizowanej przez
Widzimy więc, że na rybołów tościowym, że miliony ludzi, wy sie Aleksandria — Casablan Komisję Morska Towarzystwa świadczących o naszych od dysławowie otrzymało ostat ! niężnych od 2000 zł dc 000
stwo morskie przypada ok.. 80 łącznie odżywiających się ryba ca,
Przyjaciół Nauki i Sztuki w wiecznych prawach do Porno nio 30 radiotelefonów, wypro
proc. połowów, a ryby śledzio mi i jarzynami, są równie silne
Od)
Gdańsku.
rza Zachodniego i szerokie dukowanych po raz pierw
wate zajmują ilościowo pierw i zdolne do pracy. Jak ci, którzy
Z drobnych pozycji numeru go dostępu do morza.
sze miejsce. Ok. 41 proc. ogól spożywają mięso.
szy w Zakładach im. Ka
wymienić należy omówienie do
świadczeń POLSKIEJ ŻEGLU
Rl&acy
Dając syntetyczny, obszer sprzaka w Warszawie.
GI MORSKIEJ w Szczecinie w
zakresie zastosowania na stat ny i bogaty obraz życia i
Radiotelefony są już insta
kach wykresów pracy oraz kil
Władysławów
ka notatek z pracy zagranicznej pracy ludzi morza wystawa
(m. in. o elektrycznym urabia spełni dwojaką rolę: wycho lowane na kutrach. Obecnie
niu wody kotłowej oraz o spezłowili delfina
więc wszystkie jednostki ry
typie suwnicy, przysto w-awczą i poznawczą. Każdy
Oto mapka, 0_ ejalnym
sowanej do , obsługi ładunków bowiem, kogo choć trochę backie „Szkunera“ posiadać
Wielkie było zdziwienie r
brązującą dotych- na paletach)
będą radiotelefony, pozwala baków kutra „Wła 59” przed
dziale recenzji zamieszczo ciekawi morze i jego znaczasowe
połowy noW omówienie
książek Z. BĄ-|
,
jące na utrzymywanie sta siębiorstwa „Szkuner” z Wła
po ezeme dla rozwoju gospo
na morzach całe- BLEWSKIEGO „Współpraca „„„i
dysławowa, kiedy w czasie
jtów morskich z transportem lą darki narodowej, znajdzie łej łączności załóg z lądem. wyciągania sieci przeznaczo
go świata. Morza | dowym“. J. MORO CZŃIKA „Dopółkuli południo- kun*eutacja przewozowa w trans dla siebie na wystawie sze Jak wykazały próby, radio nych do połowów łososia
porcie międzynarodowym“ oraz
telefonami polskiej produkcji znaleźli w nich wielką rybę.
wej wykorzystywa S. WYSZKOWSKIEGO „Elektro reg interesujących, atrakcyj
rybacy porozumieć się mogą
Po dokładnych oględzi
nych i ciekawych ekspona
ne są w nikłej tyl technika okrętowa“.
_, Numer uzupełniają Przeglądy
ze swą bazą z każdego łowis nach okazało się, że złcwicko części, tam teil Dokumentacyjne Instytutu Mor tów, dokumentów, plansz.
ka bałtyckiego.
ł Morskiego Instytutu
no młodego delfina długości
należy przyszłość skiego
Wystawa, której otwarcie
Rybackiego, obszerną bibliogra
fia
zawartości
czasopism
mor
rybołówstwa św1a skich ZSRR i NRD oraz prze przewiduje się już w maju, Radiotelefony takie otrzy 160 cm, wagi ok, 50 kg.
towego.
gląd nowych książek zagranicz trwać będzie do sierpnia mają wkrótce także kutry
Złowienie delfina na Bał*,
nych.
włącznie.
przedsiębiorstwa „Arką“*
tyku należy, do, rzadkości,

Polowy węgorza
niespodziewanie osłabły,

iieieoągriiąc organizacyjnych

Konkurs
na pracę omawiającą

w osadach rybackich

stosowania norm

Nowy numer
„Techniki
i Gospodarki
■ Morskiej“

ecs

Największa

wystaw d

üorza półkuli południowej

o tematfce morskiej

Rybacy

„Szkunera”
otrzymali

radiotelefony

polskiej produkcji

M

Tu mówi
Gdańsk
Impreza z okazji 10-lecia Rozgłośni Polskiego
Radia, w której mieszkań
cy Gdyni mieli okazję uczestniczyć w sobotę, bę
dzie dziś 3-krotnie powtó
rzona we Wrzeszczu w
hall sportowej: o godz. 14
i 20 oraz dodatkowo dla
młodzieży i wojska (ceny
ulgowe) o godz. 11.
WszyscĄ^
mieszkańcy
Gdańska mają więc moż
Dość usłyszeć Wysocką,
Bodalska. Dąbrowskiego,
Wiktorczyka i grę zespo
łu Cajmera.
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Krzewicielom wiedzy w dniu ich jubileuszu
Ostatnie przedstawiania
„Grubych ryb“
u Gdańsku

Już same tytuł}) czytane na afiszach zaciekawiają
i intrygują: „Pleśń jako sojusznik człowieka w walce
z chorobami zakaźnymi„Energia atomowa w służbie
pokoju„Czy życie istnieje tylko na ziemi“?
Czasem w tym dniu jesteś zajęty, czasem masz
juz bilety do kina lub po prostu chciałeś wypocząć, ale
pytanie przeczytane gdzieś na słupie lub w tramwaju
nie daje ci spokoju. Bez długiego szperania w biblio
grafii, bez wyszukkuania lektury — możesz na nie
otrzymać odpowiedz. Jeszcze rzucasz okiem na cenę
wstępu na odczyt: jest bardzo niska — 1 lub 2 zł; jesz
cze upewniasz się, kio będzie jego autorem. I zawsze
niezmiennie obok nazwiska odczytasz: prelegent TWP.

Zofia

Janukowicz

i Oiesław Babiński

MIGAWK

WyßVjoeäzi
Zdrapać!
U zbiegu ulic Grunwaldz
kiej i Partyzantów
we
Wrzeszczu, mieści się ustroń
ny budyneczek, a w nim m.
in. kiosk z papierosami.
Spory napis na frontonie
d.omku głosi, że jest to
„Tankstelle“.
W kiosku rzeczywiście na
pełnia się kieszenie i 'papie
rośnice wyrobami naszego
przemysłu tytoniowego, ale
czy nie można by tego po
wiedzieć po polsku?

herowa do Gdyni o godz,
5.55 jest z reguły zapełnio
ny. „Dopełnia przepełnie
nia“ Reda, a co się dzieje
na peronie w Rumii — Za
górzu, to stwierdzić mogą
ci, których los zmusza ko
rzystać z tego pociągu.
Krótko mówiąc „najwy
godniejsze“ miejsce — to
stopnic wagonóio dosłownie
oblepione pasażerami.
Dlaczego DOKP nie uru
chomiła w tym czasie po
ciągu lokalnego Rumia —
Gdynia? Mieszkańcy Rumii
proszą, i to bardzo o szybką
i pozytywną decyzję.
JŁ*

W dniu 26 bm. nastąpi
zamknięcie sali Teatru Wiel
kiego w Gdańsku.
laureaci
Stali bywalcy teatru — a
trzeba przyznać, że Gdańsk
ogólnopolskiego
ma najwierniejszą publicz
ność z całego trójmiasta — i
miłośnicy oper będą więc
przez lato pozbawieni swego Uchwałą Prezydium Rady i ki nauki polskiej, popularyteatru, który musi ulec re Ministrów dokładnie 5 latlzowane odczytami sylwetki
montowi, a przede wszystkim temu powołano do życia To- j czołowych pisarzy takich jak
Bolesław
przebudowie sceny. Przez warzystwo Wiedzy Powszeeh j Hugo Kołłątaj,
.. #
w nej, uznane za stowarzyszę-! Prus, czy Eliza Orzeszkowa W końcu ub. m. zakończył
krótki okres dzielący
nas od
Poranne utrapienia
amknięcia sceny w Gdań- ,n-‘e wyższej, użyteczności pu- j — nakłania tym samym nie się Ogólnopolski Konkurs
ku będzie tam szła nadal! .^znej Gkwnym „ego celem tylko do udziału w nasrtęp- Śpiewaczy. W eliminacjach
Pociąg osobowy pracow
Migawka o migawce
iesząca się niesłabnącym po P® , Kształtowani© naukowe-1 nych prelekcjach, ale i do wojewódzkich tego konkur niczy, wychodzący z WejW Klubie Pracowników wodzeniem komedia Bałuc-i8,0 światopoglądu społeczeń- | samodzielnego
poznawania su w całym kraju brało uWe
wczorajszej migawce
Kultury (Gdańsk, ul. Garn kiego pt. „Grube ryby”.
I
;PVZ£a
naj- j danego tematu, a więc znów dział około 1.460 kandyda
pt. „Czeskie buciki“ ' zamie
carska 18/20) w poniedzia
ważniejszych zjawisk suma Ido rozwoju masowego czy tel tów', do eliminacji central
rzaliśmy pochwalić Zakłady
łek 23 bm. o godz. 19 odbę Jedna z najlepszych komę' dzących w przyrodzie, oma nictwa.
nych dopuszczono 291 kandy
Obuwia w Otmęcie, a tym
dzie się koncert fortepiano dii Bałuckiego, doskonale, lo wiani© i wyjaśnianie budo Bo nie tylko odczyty organi datów. Zadaniem konkursu 95
czasem przez jedną „zgu
wy muzyki czeskiej w świe
wy wszechświata, powstania zuje TWP. Wprawdzie prelegen było zorientowanie się w na
bioną“ literkę zmienił się
tnym wykonaniu Elviry HoZarządu Wojewódzkiego TWP szych możliwościach w dzie
życia na ziemi, pochodzenia ci
zupełnie sens migawki.
w Gdańsku w minionym 5-leciu
dinarzovej.
człowieka.
dzinie
wokalistyki
i
jedno
• [ wygłosili ich 22.237 (zamiast pla
Ostatnie zdanie winno
nowanych 21.013) przy frekwen cześnie wyłonienie ewentu
Tematyka odczytów wy cji 1.234.223 osoby, wprawdzie alnych reprezentantów na
brzmieć: „Ta pomyłka w
chodzi jednak daleko poza na wieś pi-zypada z tego 16.184 Międzynarodowy
ocenie...“, a nie „Ta pomył
Konkurs
odczyty dla 722.701 osób, ale rów
najważniejszą i podstawową nie
GDZIE
ka w cenie..“.
ważne sa także dyskusje ze organizowany w związku z
,dia Towarzystwa problema słuchaczami, pogadanki, badanie V Światowym Festiwalem We wtorek, 24 maja w kawiar
i KIEDY
klubu Zw. Zaw. Prac. Kul
tykę. Zajmuje się bowiem ich zainteresowań i oceny do Młodzieży i Studentów w ni
tury w Gdańsku, Garncarska
prelekcji za po
zagadnieniami międzynarodo tychczasowych
16/20 — o godz. 18 odbędzie się
T« A T R T
mocą rozdawania kartek - an Warszawie.
koncert z płyt gramofonowych,
wymi, ekonomicznymi, rolni kietek. ważne są wreszcie me
GDAŃSK — Wielki — niedz.
który zobrazuje rozwój jazzu w
„Grzech“ — godz. 15, „Grube
czymi (w tym zoo- i agro- tody ilustrowania odczytów.
Uczestnicy konkursu po ciągu
wielu lat.
ryby“ — godz. 20, pon. „Stra
I
choć
w
niedostatecznym
techniką)
humanistycznymi,
dzieleni
byli
na
grupy:
śpie
Usłyszymy- płyty, które nagrali
szny dwór“ — godz. 19.
m.
in.:
Duke Ellington, Louis
jeszcze
stopniu
stosuje
się
a
nawet
astronomicznymi
owaków
zawodowych,
uczą
GDYNIA — Dramatyczny —
bracia Dorsey, Jack
„Ballady i romanse“ — godz.
i epidiaskopy, cych się i amatorów, przy Armstrong,
raz — jeśli można tak po ilustracje
Hylton,
Harry James, Benny
na eliminacjach
19, pon. nieczynny.
choć
rzadko
jeszcze
wykorzy
wiedzieć
—
regionalno-lokal
ocenie
reprezentantów
tych
Goodman,
Lionel
Hampton, Nat
SOPOT — Kameralny — „Lisie
Goneila,
Glenn
Miller,
Count
stuje się tak cenną pomoc, poszczególnych grup stoso nymi i okolicznościowymi.
gniazdo“ — godz. 19, pon. nie
Basie, Fats Waller i ln.
czynny.
Bilety w cenie zł 5 są do na
W pierwszym — z tych dwóch jak aktualne filmy oświato wano naturalnie różne kry
WRZESZCZ — Lalek — „Smok
Ostatnio we Wrocławiu za
we
—
pocieszający
jest
fakt
teria.
Warto
podkreślić,
że
bycia w przedsprzedaży w se
ostatnich
—
wypadku
będą
to
w Nieswarowie“ —- godz. 17,
odczyty
„Gleba
i
jej
uprawa
na
kretariacie
Zw. Zaw. Prac. Kul kończone zostały centralne
wzrostu
szeregów
prelegen
w
grupie
amatorów
po
raz
pon. nieczynny.
Żuławach“ lub „Morskie porty tów i podnoszenia się ich po pierwszy w tego rodzaju kon tury — reszta biletów przy wej eliminacje robotniczych ze
śeiu w dniu imprezy.
Polski Ludowej“; w drugim po
społów muzyki, pieśni i tań
KINA
świecone uczczeniu rocznic na ziomu fachowego. Są nimi kursie wzięli udział śpiewa
Wg. inf. Okr. Zarządu Kin
ca, w których wzięło udział
rodowych jak np. Roku Koper młodzi naukowcy — lekarze cy ludowi, występujący w
w Gdańsku
nikowskiego (1954 r.), Roku jtylic
ponad 190 zespołów, obejmu
strojach ludowych i przy a
biewiczowskiego (br.), 10-Iećia i inżynierowie, dziennikarze
GDAtfSK — „Leningrad" —
jących blisko 10 tys. osób.
kompaniamencie
instrumen
i
przodujący
nauczyciele,
aPRL.
lub
uatrakcyjnieniu
i
te
niedz. por. „Teatr zwierząt“ —
Spośród zakładów pracy Wy
matycznemu wzbogaceniu ta gronomowie i zootechnicy. tów charakterystycznych dla
godz. 12, „Dzień bez kłamstwa“
brzeża, reprezentowanych na ekich ogólnokrajowych imprez
od i. 18 — godz. 14, 16, 18, 20.
reprezentowanego
regionu,
liminacjach
naj
jak Dni Oświaty, Książki i Pra Wszyscy .którzy mając odpo
pon. — godz, 16, 18, 20. „Kame Rysunek przedstawia An
będq dyskutować większy sukcescentralnych,
odniosła STOCZ
sy.
wiednią wiedzę chcąc nieść
ralne" — niedz. por. „Opowieść drzeja Kuryllo w karyka
NIA GDAŃSKA, której zespoli'
o złym wietrze“ — godz. U,
do ludzi, podawać w spo Nas interesują szczególnie
uzyskały szereg nagród. I tak
W tegorocznych „Dniach”, ją
dwie pierwsze grupy: śpię
„Przygoda na Mariensztacie" od turze Juliana Żebrowskie
w grupie zespołów pieśni i tań
sób
przystępny,
popularny
1. 12 — gOdZv 13,30, 15.30, 17.30/ go jako Pagatouńcza w
a ściślej w 5-rocznicę powsta
waków
zawodowych
i
uczą
ca Stocznia Gdańska zdobyła
19.30, pon. „Na granicy“ od 1. 12
nie obniżając jednak nauko cych się, v/ tych grupach bo
„Grubych
rybach“
nia
Towarzystwa
tj.
22
bm.
jedno z trzech miejsc, w gru
qiisimrfarczyjm
-- godz. 15.30, 17.30,
19.30
wego poziomu odczytu.
pie zespołów tanecznych — II
po
raz
pierwszy
obchodzić
wiem
reprezentanci
Wybrze
WRZESZCZ — „ZMP-owiec“ — gicznie zbudowana, o wartmiejsce,
chórów mieszanych —
W Zarządzie Wojewódz ża zdobyli zaszczytne, czoło
niedz. „Opowieść atlantycka“,,.
będziemy
„Dzień
TWP”.
III
miejsce, orkiestr dętych —
od i. 7 — godz. 14, is, is, 20, pon.! kim tempie akcji, wspamakim TWP w Gdańsku istnie we miejsca. Spośród 113 uIII miejsce, orkiestr symfonicz
godz, is, 20 o godz. is film „Ju-ś.jej plastyce postaci i komizZwiększy się jeszcze nasi ją cztery sekcje naukowe:
— II miejsce. Ponadto so
tro bęazie za pozno“ „Bajka“ —; .
, , '
.■
czących się, dopuszczonych Jutro w poniedziałek 23 maja nych
lista
Stoczni Gdańskiej, Kos
lenie
aktualnych
odczytów.
biologiczna,
fisyczno-chemicz
niedz. por. — „Arinjta“ — godz mie wydobywanym z meodo
eliminacji
centralnych,
mieszkańcy
Komitetu
Rejonowe
mowski,
otrzymał wyróżnienie.
1 czekiwanych sytuacji, wpro Na książkowych kiermaszach na i nauki o ziemi, pedago
12, „Zdobycie góry“ od 1, 12
go nr 8 (Witomino) spotkają się
Na eliminacjach centralnych
godz. 14, 16, 18, 20, pon. „Wil wadza nas w światek kra pojawią się popularne „małe giczna i rolnicza. Na ich I miejsce uzyskała Zofia Ja o godz. 19 w świetlicy Ochotni dobrze
wypadł również ZESPÓL
helm Teil“ od i. 14 — yociz. 16,
nukowicz (sopran), student czej Straży Pożarnej przy ul.
I TAŃCA ZIEMI KA
18, 20, OLIWA — „Delfin" — kowskiego mieszczaństwa z biblioteczki TWP” i miesięcz czele stoją profesorowie wyż ka PWSM w Sopocie, zaś z Chwarznieńskiej 6 z radnymi PIEŚNI
SZUBSKIEJ
Z KOŚCIERZYNY,
niedz. por. „Saławat wódz Basz drugiej połowy XIX wieku. nik „Wiedza i Życie”.
sziych uczelni, których coraz grona 45 śpiewaków zawo gdyńskiej MRN dla przedysku który uzyskał
wyróżnienie w
kirów“ — godz. 12 — „Złodzieje
towania
projektu
planu
gospo
Po
zamknięciu
sceny
w
więcej
wstępuje
do
TWP.
Bo
grupie
zespołów
i tańca,
Współdziałanie TWP z ko
i policjanci“ od 1. 13 — godz.
dowych laureatem III nagro darczego i budżetu miasta na a którego chór pieśni
zajął jedno z
Gdańsku
aktorzy
Teatru
dzisiaj
wiemy
już
wszyscy:
14, 16, 18, 20. pon. „Wczasy z Amitetem wykonawczym Dni
rok 1955.
został
Czeslaw
Babiński
dy
trzech
miejsc.
niołern“ od 1. 12 — godz. 16, 18, „Wybrzeże’’ rozpoczną objazd
prelegent TWP to nie tylko
Ponadto z zespołów Wybrzeża
śpiewak naszej
>0. NOWY PORT — „1 Maja“ —■ obsługując pobliskie sceny: Oświaty i żywy udział To specjalista w określonej dzie (baryton),
na eliminacjach centralnych wy
warzystwa w trwających oniedz, por. „Aleksander Matro
Opery Bałtyckiej.
różniono:
w grupie zespołów ta
sów“ — godz. 11, „Błękitne mie Oksywie, Wejherowo. Puck, becnie imprezach wypływa dżinie wiedzy — to również
necznych — zespół STOCZNI
cze“ od 1. 12 — godz. 16, 18, 20. Lębork,
Malbork, Sztum, m. in. z rezultatów działal świadomy działacz społecz I właśnie tych dwoje usłyszy
IM.
KOMUNY
PARYSKIEJ, W
pon. „Lew Tołstoj“ od 1. 7 — Kwidzyn, Starogard, Nowy
my w programie pieśni i arii
grupie zespołów pieśni i tańca
ności TWP: z budzenia zain ny, podnoszący poziom kul kompozytorów polskich i obcych
godz. 18 i 20.
— zespół kościerskiej MO, a w
GDYNIA — „Warszawa" — Dwór, Tczew, Nowy Port o- teresowania
społeczeństwa turalny i kwalifikacje zawo w najbliższy poniedziałek (23
grupie
solistów — Adolfinę
niedz „Godziny nadziei“ od 1. raz stocznię.
om.) o godz. 19.30 w Teatrze Ka
dowe setek ludzi.
do
czytelnictwa,
z
odsyłania
Cierzun — solistkę Zakładów
Zarząd
Spółdzielni
„Impreza"
16 — godz,14, 16, 18, 20. pon. —
meralnym
w
Sopocie,
w
środę
Mięsnych w Gdańsku i Sperling
słuchaczy odczytu do intere-j I im właśnie, krzewicielom (25 bm.) w sali kameralnej Pań informyje posiadaczy szczęśli —
godz,16, 18, 20.
„Atlantic" —
solistkę MO w Kartuzach.
niedz. „Ojcowizna“ od 1. 16 —
sujacej ich lektury, do wskal wiedzy i postępu w dniu ju- stwowej Średniej Szkoły Muzy wych numerów l-majowej lote Warto
jeszcze wspomnieć, że
godz. 13.30, 15.30, 17.30, 19.30. pon.
cznej (ul. Partyzantów) we Wrze rii fantowej, aby odebrali swoje sekstet żeński
zjywania
źródeł
i
autorów;
bileuszu
ich
organizacji
ży
Gdańskich Zakla
„Fort Eureka“ od 1. 14 — godz.
szczu, w czwartek (26 bm.) w
dów
Mięsnych
w konkurencji
czymy:
OWOCNEJ
PRACY.
wypływa z faktu, iż wydoby
15.30,
17.30, 19.30. „Goplana" —
sali Liceum Pedagogicznego w wygrane do 31 bm., gdyż w prze 27 małych zespołów wokalnych
niedz. por. „Jasna droga“ —
Lęborku.
(ZET)
wające postępowe pierwiastciwnym wypadku przejdą one uplasował się na 11 miejscu.
12, „Janosik“ od 1. 7 —
(it)
na własność spółdzielni.
{Odz.
aufohiiKOue
odz. 14.15, 15.30, 18.48, „Aleko“

konkursu śpiewaczego

wystąpią na Wybrzeżu

Koncert muzyki czesk e

Stare i nowe

w jazzie“
Audycja muzyczna
przy czarnej kawie

Sukcesy zespołów

Sfoc/.ni Gdańskiej
centralnych we Wrocławiu

Mieszkańcy Gdyni
nad planom

suojjo miasta

Sprawdźmy
numery losów

Nowe, letnie linie

Od 1. 16 — godz. 18 i 20. pon.
„Wiedźmy“ od 1. 12 — godz. 16,
18, 20. GRABÓWEK — „Pala“ Ekspozytura P.K.S. Gdańsk
niedz. por, „Sprawa do załat podaje do wiadomości, że z
wienia“ — godz. 14. „Wzburzyło dniem 22 bm. wprowadzony
się morze“ I s. od 1. 12 — godz.
16, 18, 2Ö. pon. „Wzburzyło się zostaje letni rozkład jazdy
ńiorze" II s. od 1. 12 godz. 18 i autobusów PKS. Uruchomio
20. CHYLONIA — „Promień" —
niedz. „Ekespres z Norymberg!“ ne zostaną nowe linie: Ko
od 1. 14 _ godz. 16, 18, 20. pon. ścierzyna — Wąglikowice;
„Złodzieje i policjanci“ od 1. 18 Sztum — Postolin: Puck —
— godz. 18 i 20. ORŁOWO —
„Neptun" — niedz. „Kiedy się Wierzchucino — Białagóra;
pobierzemy“ od 1. 18, ser. I — Gdańsk — Krynica Morska
godz. 15, „Admirał Uszakow“ II gdzie nad Mierzeją Wiślaną
S, od i. 12 — godz. 37 i 19. pon.
„Miłość kobiety“, od 1. 18 —- znajduje się piękna plaża.
godz. 17 i 19. RUMIA — „Auro Autobus, tej linii wyjeżdża
ra" — niedz. „Niebezpieczna z Gdańska o godz. 9.00. Po
cieśnina“ od 1. 12 — godz. 18,
18, 20. pon. „Taksówka 3886“ od wrót do Gdańska o godz.
1. 18 — godz. 20. OBŁUŻE — 18.37.
„Związkowiec" — niedz. „Baj
Obecna linia Gdańsk —ki“ — godz. 15, „Dwa hektary
ziemi“ od 1. 7 — godz. 17.30. 2Ó. Borzechowo przedłużona zo
SOPOT — „Polonia" — niedz. stanie przez Wdę, Skórcz do
por. „Wśród lodów oceanu“ —
godz. U0 i 12. „Fort Eureka“ od Osieka, a linia Gdańsk —
1. 14 — godz. 14, 16, 18, 20. pon. Mierzeszyn do Suchej Huty.
„Świąteczny wieczór“ od 1. 12 —
Na liniach Gdańsk — Kar
godz. 16, Ą8, 20. „Bałtyk" —
niedz. por. „Wyspa skarbów -Ü tuzy i Gdynia — Rewa zo
godz. 11.30. „Noc w Wenecji“ od stanie zwiększona częstotli
1, 14 — godz. 13.30, 15.30, 17.30,
19.30, — pon. — godz. 15.30, 17.30, wość kursów.
19.30.
Planowane jest także uru
MUZEA
chomienie poza rozkładem
Muzeum Marynarki Wojennej
Gdynia. Bulwar Szwedzki — ot dodatkowej linii Puck — Ja
warte uo dzień prócz poniedzioł strzębia Góra — Karwia (od
ków; w dni powszednie w godz. 15. 6.).
10—15, w niedziele i święta w
Należy jednak zaznaczyć,
godz. 10—17.
Wycieczki należy zgłaszać w że wobec braku odpowied
przeddzień — tel. 24-11.
Muzeum Pomorskie w Gdań niej ilości autobusów na nie
sku otwarte codziennie (z wyj. których liniach kursować bę
poniedziałków) od 10—15, w nie dą samochody przystosowa
dziele od 10—18, Wystawy: ma
larstwo i rzeźba gotycka XIV— ne.
XVI w„ gdańska rzeźba kamien
na XVI—XVIII w„ artystyczne
kraty gdańskie XVII—XVIII w.,
meblarstwo holenderskie i gdań
»kle XVII—XVIII w„ galeria ma
łarstwa holenderskiego XVII w„
wystawa obrazów J. S. Sokołow W związku z trwającymi obec
»kiego.
nie Dniami Oświaty, Książki i
DUŻURY APTEK
Prasy, Zźrząd Miejski TPPR w
GDAŃSK — ul. Lakowa 16. Gdym zaprasza swoich członWRZESZCZ
ul. Grunwaldzka; ków i sympatyków na godz. 19
S6. OLIWA
ul. Leśna 1. SO- dnia 23 bm do świetlicy PrezyPOT — ul. Stalina 791. GDYNIA ,dium MRN przy ul. Bema na
— Skwer Kościuszki 22. GRA wodewil pt. „Bosman z bajki*
BÓWEK — ul. Czerwonych Ko- w wykonaniu zespołu ZPG Gdy
»ynierów 137. OBŁU2E — ul. nia.
Bednarska 11. ORŁOWO — ul. Bilety w cenie f, i 1 s
»c
Boh. Stalingradu 66. NOWY do nabyeta w aektetarleete zm
XPPSL
J QRT — ul. Oiiwska 8 S/4.

Bosman z bajki

Młodzież Wybrzeża w czynie
przedfestiwalowym
Za przykładem załóg mło
dzieżowych wielkich zakła
dów przemysłowych w na
szym kraju, za przykładem
ZMP-owców z Warszawskiej
Fabryki Samochodów Osobo
wych, młodzieży z Zakładów
Chemicznych w Dworach
k. Oświęcimia, młodzieży
wiejskiej, uczniów i studen
tów — również młodzież na
szego województwa staje do
czynu
przedfestiwalowego
by jak najlepszymi osiągnię
ciarni w pracy i nauce ucz
cić V Międzyn a rodowy Festi
wal Młodzieży i Studentów.
Do Wojewódzkiej Komen
dy Festiwalowej wpływają
wciąż nowe meldunki ze Sto
czni Gdańskiej, z „Zamechu”, meldunki młodych ry
baków i młodzieżowych za
łóg na naszych jednostkach
pływających, ze szkół i uczelni o podejmowaniu współ
zawodnictwa przedfestiwalo
wego, przekraczaniu planów
produkcyjnych, o dodatko
wej produkcji.
Wysiłek młodzieży ZMPowskiej i jej wspaniała po
stawa mobilizuje niezorganizowanych i starszych do
zdwojenia wysiłku w pracy.
Na szczególne uznanie za
służyła młodzież studiująca
na uczelniach w Gdańsku, a
szczególnie studenci Politech
niki Gdańskiej i Wyższej
Szkoły Pedagogicznej. Posta
nowill oni uczcić Festiwal
masowym udziałem w pra
cach źniwno - omlotowych 1
melioracyjnych na Żuła'

M. in. nie został odebrany:
rower damski, portfele, teczki,
kąpielówki, nesesęr.
Oto numery szczęśliwych lo
sów: 4872, 509, 7830, 5964, 1289,
1614, 10814, 7988, 2860, 6598, 5055.
Niech więc ppsiadacze jeszcze
raz sprawdza numery i odbiorą
cenne wygrane.

„Trójka

w Festiwalu — zostaną wy
różnione trzy najlepsze zes
poły redakcyjne.
Poza tym dla przodują
Dziś o godz. 11 po raz owach. Do prac zgłosiło już cych zespołów redakcyjnych
statni w teatrze „'Wybrzeże”
swój udział ponad 1100 stu WKF przeznacza szereg cen
w Gdańsku zostanie wysta
dentów. Niewątpliwie liczba nych nagród.
(gp)
wiona opera dziecięca W.
ta jeszcze wzrośnie.
Od 1 czerwca Okręgowy Walentynowicza „Trójka mu
Co jest czynnikiem mobi
Zarząd Kin w Gdańsku za rarza Dzięcioła“.
lizującym naszą młodzież w D/-7B
miast dotychczasowych abo
pracy?
Dyrekcja WPK GG powiada
Marzeniem każdego chłop mia, iż poczynając od 21 bm. namentów miesięcznych, któ
Królko
ca, czy dziewczyny jest wy uruchamia stałą komunikację do re stwarzały niekiedy nieporo
Zoo.
zumienia
między
personelem
o
różnych
sprawach
jazd w sierpniu do Warsza
kin i publicznością, wprowa
wy na Festiwal. Ale w Fes
dza karnety. Są one o tyle CUCHNĄCY ZAGAJNIK
tiwalu uczestniczyć mogą tyl
wygodniejsze, że już przy Na przemieśeiach Wrzeszcza
ko najlepsi, najofiarniejsi
jednej strony ulic Ludo
kupnie otrzymuje się bilety wzdłuż
pracownicy, studenci i ucz
wej, Kmiecej i Gomułki ciągnie
na
z
góry
ustalone
filmy
w
się
pas
młodego zagajnika. Nie
niowie. Dlatego też ruch
wybranym przez kupującego stety. drzewa i zieleń nie do
przedfestiwalowego współza
starczają
świeżego powietrza z
dniu i godzinie. Karnet może winy samych
wodnictwa objął szerokie rze
mieszkańców tych
być
jedno
i
dwuosobowy.
A
Autobusy kursować będą co
ulic (np. ob. Buraka i Załuskie
sze młodzieży.
dziennie z wyjątkiem ponie ponieważ wystawiany jest na go), którzy wysypują popiół i
działków od godz. 10-ej do go okaziciela, może być zawsze odpadki kuchenne na skraj la
KONKURS KOMENDY
dziny 19-ej z dworca kolejo
su. Duże sterty gnijących śmie
wego w Oliwie.
wykorzystany.
ci zatruwają powieti’ze. Zagajnik
FESTIWALOWEJ
nie spełnia swego zadania; za
miast przyciągać w słoneczne
Aby umożliwić wyjazd na
dni ludzi na wypoczynek — od
Festiwal, Wojewódzka Ko
Konik
polny
i
mrówka"
w
Gdyni
strasza. Wszyscy łaknąc^/ wypo
menda w Gdańsku ogłosiła
czynku na łonie przyrody mu
szą wybierać się na majówki w
konkurs na najlepszą gazet
odleglejsze okolice.
kę ścienną, związaną tema
Niech Prezydium MRN jak
tycznie ze zbliżającym się
najrychlej zajmie się tą sprawą.
Należy uprzątnąć śmieci i umieś
Festiwalem. Do konkursu do
cić tablice ostrzegawcze zabra
puszczone będą gazetki ścień
niające dalszego wysypywania
ne wykonane zarówno przez
odpadków, a winnych narusza
nia porządku pociągnąć do odpo
zespoły redakcyjne, jak rów
wiedzialności karnej.
nież i indywidualnie.
Wystawy gazetek ścien
CZAS ZLIKWIDOWAĆ
nych, wykonanych przez mło
TE PAMIĄTKI
dzież szkolną z powiatów i
W Brzeźnie przy ul. ul. Gdań
miast, odbędą się 5.VI. br.
skiej i Korzeniowskiego, na bu
Na wystawę wojewódzką,
dynkach nr 2, 5 i 19 zmyły dej szcze cienka powłokę nietrwałej
która odbędzie się 20 czerw
farby
i znowu, nawet z dużej
ca zakwalifikowanych będzie
odległości można odczytać ol
10 gazetek ściennych. Po
brzymie reklamy w języku nie
nadto wystawy gazetek wy ^ W niedzielę 22 bm. o godz. 15 w Teatrze „Wybrzeże“ w mieckim dawnych sklepów.
Sezon wycieczek zbliża się, na
konanych przez zespoły mło-, Gdyni Społeczne Ognisko Baletowe ‘wystawia bajkę pt. leży
więc jak najszybciej zlikwl
dzieży wiejskiej odbędą się! „Konik- polny j. mrówka“
dowaó te „pamiątki", świadczą
30 lipca br.
| Zdjęcie przedstawia scenę z „jesieni“.
ce • niedbalstwie gospodarzy.
Józef Klapacz
Nagrodą — uczestnictwem I Sprzedaż biletów od godz.lS w kasie teafru.

murarza Dzięcioła“

Nom karnety do kin

; z zoo

korespondent 1

m

121 (3306)

DZIENNIK BAŁTYCKI

Dzieci muszą mieć miejsce
de zabawy

dało w najbliższej okolicy,
na przedłużeniu ul. Chopina,
piękny teren zadrzewiony i
Zapraszamy Was na ul. pokryty murawą. Było to
Piastowską nr 3 w Oliwie miejsce wypoczynku po pra
dla obejrzenia naszego pod- cy dla dorosłych i zabaw
y/órka, które zostało skopa dla dzieci. W zeszłym roku
ne na ogródki przez kilku lo teren ten częściowo zaorano
katorów, W domu naszym i posadzono ziemniaki. Obec
mieszka około 30 rodzin, jest nie wycięto część drzew i za
więc oczywiście dużo dzieci. orano pozostały kawałek.
Dzieciaki najboleśniej odczu Wydaje się to co najmniej
wają brak podwórka do za dziwne, gdyż z jednej strony
baw, ponieważ żadna matka dużym nakładem pracy sa
nie chce wypuszczać dziecka dzi się drzewa i urządza
na ulicę, a na podwórku ba kwietniki, a z drugiej nisz
wić się już nie mogą, bo ca czy się bezmyślnie tereny za
łe zajęte jest na działki i du drzewione. Czy o zaoraniu
ży śmietnik, z wielką ilością tego terenu . wycięciu drzew
śmieci rozsypanych dokoła, wie Dzielnicowa Rada Naro
bo w pojemnikach się nie dowa we Wrzeszczu?
mieszczą.
Antoni Rozpierski
Na próżno dzieci nasze cze
Wrzeszcz
kały na przyjście ciepłych
Uwagi
autorów listów
dni. Większą- część dnia i obecnie spędzają w domu, bo wydają nam się słuszne.
samych wypuścić ich na uli Trudno wymagać od ma
cę nie można, a na długie tek, by zostawiały dzieci
spacery z dziećmi, niestety,
żadna gospodyni nie ma cza samopas na ulicy, lub za*
mykaly je w domu w pięk
su.
Maria Stańczyk
ny, nńosenny dzień. Zada
Oliwa
niem komitetów blokowych
jest zapewnienie dzieciom
terenów' do zabawy.
Osiedle stoczniowe przy
Red.
Al. Wojska Polskiego posia
NIK. 7,15 — Koncert mandolinlstów. 7,38 — Stan pogody. 7,40
>— Wiad. 7,45 — Kurs jęz. rosyj
skiego. 8,PO — Koncert rozryw
kowy Ork. Śląskiej. 8,45 — Rewelersi śpiswaia. 9,90 — Przer-|
wa. 15,55 — Serwis CZRSt dla!
rybaków — lok. 11,57 — Sygnał!
czasu. 12,04 — Wiad. 12,10 —•(
na fali 230,1 m
Prasegl. prasy stoi. 12.15 — 2esp.i
NIEDZIELA — 22 maja 55 r.
harmonistów. 12,40 — A ud. dial
„
.
wychowawczyń przedszkoli. 12,50!
n^^nr84?!, P0S«y: JM*7r - And. dla wsi. 13,00 - OmóDZIENN-K. 8.10
Muzyka. 8.1« wjenie programu i komunikaty'
- „Z mikrofonem od wsi do:_ ,ok. l3fM __ Program dnia.!
wsi» - lok. 8.30 - Kalendarz 13<10 „ „Ucieczka“ — pow. T.
historyczny Ziemi PomorskiejŁopalewsUie
1330 _ Aud.
°k. 8.32 - Regionalna muzyką)szkoina d5a u!. vill „Chłopiec
ludowa
lok. D.00
„Futro .! salsklch stepów» — I. Neverliumoreska B. Karbowskiej. 8.20 f , u co _
Ut05 _ Tliror.
Zespoły świetlicowe przed mi j ^ Je. UM _ KOm. o stanie
krofonem — Gdańsk. 8.40 — wód. 14,10 — Aud. szkolna ala
And. dla dzieci. 10.00 — Nowe Ul. III—IV „Uczmy sic śpiewać“.
nagrania. 10.30 — Poezja i mu 14,30 — Koncert solistów. 35.00 —
zyka. 11.00 — Notatnik kultu Polska muzyka baletowa. 15,25 —
ralny —- lok, 11.20 — Koncert Piosenki radź. 10,00 — Koncert
Życzeń — lok. 11.42 — Problemy Orkiestry Wybrzeża — lok. 16.20
niemieckie — lok. 11.57 — Syg —„IV szkole oświetlonej wie
nał czasu. 12.04 — Koncert fe czorem“ — lok. 18,23 — 1). c.
stiwalowy muzyki polskiej. 13.05 Ork. Wybrzeża — lok. 18,40 —
— „Jak Polska długa i szeroka». Felieton „Śladami tradycji» —
13.35 — Muzyka. 14.10 — Sznurek Jok. 16,30 — Muzyka taneczna —
ojca Hauclieeorne‘a (słuchowisko lok. 17,00 — Z życia Związku
wg noweli Guy de Manpassan- Radzieckiego. 17,30 — Muzyka
ta). 15,00 — Aud, „Całokształt! operowa — lok. 17,45 — Ko/.matwórczości Chopina“. 15.30 — z;wiamv
słuchaczami — lok.
życia Związku
Radzieckie
1 17,50 1— D. c. muzyki operowej
16.00 — Koncert ork. i chóru
lok. 18,03 — RADIOWY DZIEŃ
PR. 17.00 — Wind. 17.05 — „Na'Njk WYBRZEŻA — lok. 18,15
marginesie wielkiej polityki“.' WJad. 18,20 — Audycja stocznioie.li>
Muzyka tan. 19.30
„Z wa — lok.
— Z piosenką
portow i mórz» — lok. 18.43 — !po śwlccie _ mu. is.oa — MuzyMuzyka tan.
lok. 20.09
Kon ka j aktualności. 19,25 — Utwocert zespołu Jerzego Haralda. ry fortepianowe. R. Schuman2C.30 — „W mikrofonowej sieci“;na> 19,50 — Koncert Chóru Wroc
— aud. satyryczna — lok. 20.50 iaWskiego. 20 0 _ Felieton muUlubione melodie — lok. 21.30 ______
........ zmierzch imzyczny — „Świt
DZIENNIK. 21.50 — Serwis ry presjonizmu« — k. Slromengebacki
lok. 21.s2 — Lokalne j ra; 21,13 — „Biedna Magdale
wiad. sportowe. 22.00 — Ogolno-jna« __ onow. Savcnio Strati. 21,30
polskie wiad. sportowe. 22.30 — _ dziennik. 21,50 — Dziennik
„Z boisk i stadionów» — lok.; ryfcacUi „ !ok, 22,00 — „Desant
22.40 — Muzyka różnych naro-i na kamiennej wyspie“
pow.
dów. 23.50 —■ OST. WIAD
J. PrzymaW. Żukrowskiego
nowskiego. 22,20 — Muzyka taPONIEDZIAŁEK 23 maja 1955 r.jneczna. 22,40 — Koncert symfo6,40 - W rytmie walca. 6,55 — |nlc*ny. 23,30 - Muzyka na doProgram dnia. 7,00 _ DZIEŃ- Ł>rah°c* 23«J0 — Ostatnie wiad.

FACHOWCY POSZUKIWANI
Głównego księgowego, posiadającego długoletnią
praktykę z zakresu księgowości przemysłowej
1 gospodarki finansowej oraz
Technika - mechanika na stanowisko kierowni
ka technicznego, posiadającego co najmniej
10-letnią praktykę w przemyśle metalowym, za
trudni od 1 łipca br. Wytwórnia Aparatów Na
tryskowych Sp-nia Pracy im. 1-go Maja w Gdy
ni, Migały 11 a.
1222-K
Fielęgniąrka dyplomowana do żłobka Stoczni
Gdańskiej potrzebna. Pokój zapewniony. Zgło
szenia osobiste lub pisemne do sekcji przyjęć
działu kadr Stoczni Gdańskiej, ul. Jana z Kolna
nr 31.
1244-K
Projektantów: konstruktorów bud., elektryków,
oraz kosztorysantów mechaników zatrudni Biuro
Projektów Inwestycyjnych Skupu — Wrzeszcz,
ul. Konopnickiej 7.
1231-K
Magazyniera z praktyką do hurtowni Gdynia
poszukuje od zaraz Wojewódzkie Przedsiębior
stwo Hurtu Galanteryjnego Centrogal, Gdańsk
Zgłaszać się w sekcji kadr, Wrzeszcz, Grun
waldzka 48/50, II piętro, pokój 44, 1
1243-K
Kucharzy wykwalifikowanych zatrudni od zaraz
Grand Hotel „Orbis” w Sopocie. .Zgłoszenia
przyjmuje sekcja kadr, pokój 239, od godz. 8
do 16.
1227-K
2 referentów zaopatrzenia obznajomionych z czę
ściami silników spalinowych względnie artyku
łami różnymi poszukują Zakłady Remontu Ma
szyn Budowlanych w Gdańsku, ul. Siennicka
30/40. Zgłaszać się w poniedziałek 23 maja br.
w dziale zaopatrzenia.
1235-K
Pracowników' wykwalifikowanych na stanowi
ska: kierowników sklepów branży spożywczej,
warzywniczo - owocowej i włókienniczej, in
struktora handlowego, księgowego i magazynie
ra art. spożywczych — zatrudnimy natychmiast.
Zgłoszenia osobiste przyjmuje Dyr. MHD „Uz
drowiska”, sekcja kadr w Pucku, Plac Wolno
ści 15.
1233-K
Kosiarzy do koszenia trawników z możliwością
wysokich zarobków w akordzie — poszukuje pil
nie Zarząd Zieleni Miejskiej w Gdańsku-Oliwie,
ul. Opacka 12.
1254-1'

Lekkoatleci na cześć Festiwalu
biją rekordy Polski na stadionie " ' ' .'
39987474

Wczoraj na stadionie Bu
rozpoczęły się
MISTRZ POLSKI dowłanych
dwudniowe zawody lekkoa
w akrobatjce
tletyczne o puchar Woje
wódzkiej Komendy Festiwa
wystąpi rziś w Odyni i 0 ansk? lowej i puchar przewodni
Na zawody gimnastyczne czącego Prezydium Woj. RN.
Technikum Wychowania Fi W zawodach biorą udział
zycznego, które
odbywają czołowi zawodnicy Wybrze
eię w tym roku w Gdańsku, ża oraz lekkoatleci z Warsza
przybyli młodzi gimnastycy, wy, Bydgoszczy, Torunia i
uczniowie TWF ze Stalino- Olsztyna.
grodu i Szczecina.
Korzystając z obecności w W pierwszym dniu zawo
Gdańsku zespołu gimnasty dów z uzyskanych wyników
ków szczecińskich, którzy są na wyróżnienie zasługują:
mistrzami Polski w gimna- mężczyźni: rzut dyskiem:
styce akrobatycznej, redak Krzyżanowski — 42,40 m,
1,82
cja „Dziennika Bałtyckiego“ I skok wzwyż: Cecula
wspólnie z Wojewódzką Ko'm, skok o tyczce: Krzcsińmendą Festiwalową i WKKF j ski — 3,80 m i Zaglaniczny
organizują dziś o godz. 16 w — 3.50 m.,
Gdyni na Placu Grunwaldz-1 100 m: Mach W. — 11,5,
kim (w muszli koncertowej) 3000 m: Zimny — 8:31,8.
i na stadionie Budowlanych! Kobiety: 100 m: Ławicka
we Wrzeszczu na zakończę-!— 12,6, kula: Gumińska —
nie zawodów lekkoatletycz- j 12,16 m, skok w dal: Krzenych pokaz gimnastyki akrojsińska — 5,66,
Słowińska
batycznej.
(CWKS Bydg.) — 5,46, skok
Akrobaci szczecińscy poka wzwyż; Malinowska — 1,32.
żą piękną 30-osobową pira-j Startując samotnie Hausmidę wyobrażającą Pałac leber w chodzie na 5 km wy
Kultury-i Nauki, skoki akro nikiem 22 min. 34 sek. ustabatyczne i ćwiczenia dwójki!nowił akademicki rekord
mieszanej.
---------- 4-----------------------—.

Polski, a po drodze pobił
rekord Polski na 2 km —
8:46,6.
Dziś o godz. 15 rozpoczy
nają się finały i dalsze kon
kurencje w b. silnej obsa
dzie. M. in. w biegu na 80
m ppł. spotkają się: Bocianówna, Duńska - Krzesińska
i Słowińska. Sprinter ki; Ler
czakówna, Bocianówna, Ła
wicka i Białkówna spróbu
ją pobić rekord Okręgu w
sztafecie 4X100.
Po zawodach odbędzie się
pokaz akrobatyczny.

imprezy sportowe
LEKKOATLETYKA
GDANSK, stadion Budowla
nych, godz. 15 — zawody lekko
atletyczne t udziałem' czołowych
zawodników polskich. Po zawo
dach pokaz gimnastyki akroba
tycznej w wykonaniu zespołu
Zryw (Szczecin).
PIŁKA NOŻNA
SOPOT, boisko Kolejarza, go
dzina 11 — spotkanie o mistrzo
stwo III Ligi: Gedania — Ko
lejarz (Lębork).
GIMNASTYKA
GDYNIA, Plac Grunwaldzki —
godz. 16 — pokaz gimnastyki ; krobatyczncj w wykonaniu ? •
strzowskiego
zespołu
Zryw
(Szczecin),
HOKEJ NA TRAWIE
OLIWA, boisko Włókniarza, —
godz. 16 — spotkanie o wejście
do Ligi hokeja na trawie: Włók
niarz (Gdańsk) — Sparta (Wrze
śnia). ~
PIŁKA RĘCZNA
SOPOT, boisko Kolejarza, go
dzina 16 — spotkanie o mistrzo
stwo Ligi piłki ręcznej: Gwar
dia (Gdańsk) — Budowlani (Clio
rzów).
SOX’OT, boisko Kolejarza, go
dzina 15 — spotkanie o mistrzo
stwo klasy A mężczyzn: Gwar
dia Ib (Gdańsk) — LZS (Oru
nia).
GDANSK, stadion Gwardii —
przy ul. Elbląskiej, godz. 11 —
spotkanie o mistrzostwo kl. A
kobiet: Gwardia (Gd.) — LZS
(Orunia).
STRZELECTWO
GDANSK, strzelnica przy Pla
cu Zebrań Ludowych, godz. 8 —•
wojewódzkie zawody strzeleckie
LPŻ. Zawody odbywają sie rów
nież na strzelnicy w Bretowie.
PŁYWANIE

KOLARSTWO
GDYNIA, Skwer Kościuszki —
godz. 11 — start do górskich wo
jewódzkich mistrzostw Wybrze
ża. Zbiórka zawodników o go
dzinie 9.45 przy ul, Zygmunta
Augusta.

».■BÄisä«« uw&Vijm
1 spawacza elektrycznego, 2 spawaczy autogenicz., 1 tokarza, 1 ślusarza narzędziowego, 2 ślu
sarzy monterów, 1 pomoc ślusarza, 1 elektryk nawijania motorów elektrycznych, 3 elektryków
monterów, 1 stolarza, 1 cieślę, 3 murarzy, 1 bla
charz - dekarz, 1 szklarz samodzielny, 1 zdun,
5 ślusarzy przyjmie natychmiast PP i UR „Ar
ka” w Gdyni. Zgłoszenie przyjmuje dział kadr —
Gdynia, ul. Waszyngtona Nr 34/36, I p. 1247-K

ZAMIENIĘ 2 pokoje małe
z kuchnia samodzielne w
Sopocie, ul. Grunwaldzka
97 a m. 2 na 2 większe sa
modzielne z kuchnią w So
pocie.
3681-G
SAMOTNY inżynier poszu
kuje pokoju umeblowane
go. Telefonować: 337-25 lub
835-74 godz. 7 — 15.

POKÓJ z obiadami i kola
cjami dla trzech osób na
Wybrzeżu na lipiec i sier
OGŁOSZENIA
pień poszukiwany. Zgłosze
nia: Sopot, Stalina 788 —
2 POKOJE z kuchnią, bal Spółdzielnia „Ton“. 3710-G
NIERUCHOMOŚCI
konem, wygodami, chlewi
WILLĘ lub domek z ogród kiem, ogrodem, działką w 4-POKOJOWE
mieszkanie
klein na trasię Gdynia — Gdańsku, Siennicka 17/1 — ze służbówka, wygodami w
Orłowo, kuplą. Oferty. Biu zamienię na dwa pokoje z
ro Ogłoszeń „Prasa», — kuchnią wygodami na tra centrum Wrzeszcza zamie
sie Orunia — Oliwa z pra nimy na dwa mieszkania
Gdańsk, pod „Zabski“.
cownikiem ZNTK. 3646-G
dwupokojowe
samodziel
ODKUPIĘ udział domku
jednorodzinnego względnie ZAMIENIĘ 3 pokoje z ku ne w trój mieście. Telefon:
426-11,
mieszkania samodzielnego
spółdzielczego, w Sopocie chnią w Słupsku na dwa z
«i waw—■—|f|
lub
Gdyni
ewentualnie kuchnią w trójmieście. OPRACA
przystąpię do spółki przy ferty Biuro Ogłoszeń „Pra
wykończeniu domu, Warun
ki do omówienia. Gdańsk, sa‘\ Gdańsk, pod „3669“. POTRZEBNA zaraz pomoc
tel, 314-16.
3433-G
ZAMIENIĘ 2,5 pokoju, sło do dziecka (7 godz. dzien
Wrzeszcz, Sienkiewineczne, c, o. z łazienka, nie).
KUPNO
śpiżarką, niekrepująee z cza 10 m. 6 (referencje). __
KUPIMY mały laboratoryj kuchnią na 2 pokoje we POTRZEBNA gosposia. —
ny młynek do przecierania Wrzeszczu lub Sopocie, nie Wiadomość: tel. 414-03 co
farb. Zgłoszenia: Zakład wyżej pierwszego piętra. — dziennie ęd godz. 16 (nie
Chemii Fizycznej Politech Tel. 426-86 od 6—10 lub tel.
1633-P dziela cały dzień).
3387-G
niki Gdańskiej.
3505-G 525-65.
ELEKTRYCZNĄ* maszynę
do prasowania brelizny ku
pię. Oferty z podaniem ce
ny i firmy wykonania kie
rować: Biuro Ogłoszeń —
„Prasa“, Gdańsk — pod
„3553“.
3553-G
TERMOS do lodów jeden
lub dwa kupię. Sawicki —
Gdańsk - Brzeźno, Dwor
ska 9/1,
3689-G

LOKALE
ZAMIENIĘ 2 pokoje z ku
chnią w Poznaniu na po
dobne w Gdyni. Informa
cje: tel. 35-40.
1610-P
MŁODY inżynier samotny
poszukuje niekrępującego
pokoju
najchętniej
w
Gdańsku. Oferty Biuro Ogłoszeń „Prasa», Gdańsk —
pod „3683».
3688 G

Wpisy na kursy dla potrzeb domowych
ZAKŁAD DOSKONALENIA RZEMIOSŁA
Gd, - Wrzeszcz, ul. Miszewskiego 12
Nr tel. 413-62
ogłasza wpisy
na następujące kursy dla potrzeb domowych:
1. KRAWIECTWA,
2. BIELIŻNIARSTWA
3. DZIEWIARSTWA RĘCZNEGO
4. PANTOFLARSTWA
5. CIASTKARSTWA
Zapisy przyjmują i bliższych informacji
udzielają sekretariaty kursów:
GD. - WRZESZCZ,
ul. Miszewskiego 12, Nr tel. 413-62
ELBLĄG,
ul. Wybrzeżna 11 Oddział Z. D. R.

Pod włos

Ten ciści na „zielonej trawce“
Sekcja tenisowa gdań
skiego AZS sprawuje już
od dłuższego czasu opie
kę nad taką samą sekcją
w Ludowym Zespole Spor
towym Osowa. Cóż w tym
niezwykłego — zapyta na
pewno niejeden z czytel
ników?
I nie byłoby naprawdę
w tym fakcie nic dziwne
go, gdyż współpraca obu
kół układa się naogól po
myślnie, gdyby nie tro
chę „dziwny» charakter
opieki AZS-u.
Otóż tenisiści gdańscy,
wyjeżdżając do
Osowy,
spotykali się na miejscu
z nadzwyczaj gościnnym
przyjęciem, oddawano im
do dyspozycji wygodne
smtnie, gdzie mogli nie
tylko się rozebrać, ale po
grach umyć.
A w Gdańsku, dokąd
sportowcy wiejscy z Oso
wy przybywali z rewizy
tami? W Gdańsku poza
możliwością gry na kor
tach AZS przy ul. Hanki
Sawickiej, akademicy nie
mogli udostępnić gościom
nawet skromnej szatni,
gdyż oszklony pawilonik
o powierzchni kilku me
trów kwadratowych, trud
no takim mianem okre
ślić, nie mówiąc o możli
wości umycia się po grze.
Kilka lat temu, gdy doi
na część kortów przy ul.
Hanki Sawickiej należała
do Budowlanych, udostęp
niono tenisistom szatnie z
natryskami w domku
klubowym, zajmowanym
przez Młodzieżowy Dom
kultury. Obecnie MDK
zamieniło szatnie i umy
walnie na pomieszczenia
klubowe, a tenisiści pozo
stali dosłownie na „zielo
nej trawce".
Sprawa ma o tyle jesz
cze charakter skandalicz
ny, że ostatecznie budy
nek, zajmowany przez
MDK, stanowił zawsze
nierozłączną część obiektu
sportowego, jakim są kor
ty i w takim charakterze
przejął go od poprzednie
go gospodarza MDK,
Zdawałoby się, że kto
jak kto, ale właśnie MDK
powinien być jak najbar
dziej zainteresowany w
rozwoju sportu na Wy
brzeżu. Tymczasem nie
tylko, że nie udostępnia
on tenisistom szatni, ale
na placyku, gdzie mieści

się „ściana“ tenisowa, ustawił w samym środku
drewniane podium, nisz
cząc przy okazji ogrodze
nie. Najsmutniejsze jed
nak jest to, że rezydujący
wr najbliższym sąsiedztwie
Zarząd Wojewódzki ZMP
przypatruje się
temu
wszystkiemu beztrosko.
AZS zwracał się w tej
sprawie już do wielu in
stancji, m. in. do WKKF
i Prez, MRN, a ostatnio
i do GKKF. Wszystkie te
instancje nie uważały na
wet za stosowne udzielić
w tej sprawie akademi
kom odpowiedzi. Jest to
tym bardziej niepokojące,
że po wielu niepowodze
niach WKKF-u w zakre
sie należytej opieki nad
gospodarowaniem obiek
tami sportowymi w na
szym województwie, była
wreszcie okazja, aby za
demonstrować, że uchwa
ła o odpowiednim wyko
rzystaniu obiektów spor
towych nie są jeszcze jed
nym papierkiem, ale obo
wiązują zarówno nasze
władze tercnowre, jak i
Związek Młodzieży Pol
skiej. Niestety, WKKF
znowu pokazał, źe nie po
trafi walczyć o zagwaran
towane sportowcom pra
wa.
Sportowcy nie tracą jed
na nadziei, spodziewając
się, że może inspekcja
władz sanitarnych i zam
knięcie kortów pobudzi
nasze władze sportowe do
żywszego działania.
R. 8t.
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Ceirral»
Secretarial
Dz Mlejshi
318-07
Dz Sport
335-65, Śmiało 1 szczerze 345-17
Red, nocny 335-66 Pismo re
Uagiije zespół Administracja
GdańEl:
Tars Drzewny 3 7
Dyrektor delegatury 335-59
Dział finansowy 320-94 Cen
trale 350 41, Ogłoszenia 335-80
Pismo wydaje Instytut Prasv
„CZYTELNIK"
Zamówienia ) wpłaty na pre
numeratę „Dziennika Bałtyc
kiego“ przyjmują listonosze
— Cena prenumeraty wynosi
miesięcznie 5 zł
„Dziennik
Bałtycki“ można nabyć we
wszystkich punktach sprzeda
ży dzienników i czasopism

TO. 350-41
q>iSKi 335-60

Druk Gdańskie Zakłady Gra
ficzne Gdańsk
Zam. 1711 — W-6-770

bilard stołowy, termę le
ZGUBY
karską, aparat do masażu
WIECZNE pióro bez nasad szklany sprzedam. Sopot —
Wybickiego
41 m. 2. 3693-G
ki f-my Scnaeffers zgubio
no między AM a Stadio
nem. Uczciwy znalazca .pro MOTOCYKL DKW 350 typ
szony jest o zwrot za wy Sachara, stan bardzo dobry
nagrodzeniem ao Red. „Dz. sprzedam. Wrzeszcz, Karo
Bałtyckiego“ — Dział Miej la Marksa 116/3,
3690-G
ski,
1255-K
WÓZEK spacerowy dziecię
'"”f'r’z"e"d"a
cy — wzór czeski w stanie
dobrym
sprzedam.
—
MOTOCYKL NSU — 250
prawie nowy sprzedam. Re Wrzeszcz, Chodowieckiego
3637-G
montuję motocykle NSU — 4—1.
czterotakty. Zakładam ory
ginalne:
cylindry, tłoki, BIAŁE żelazne łóżko, lo
karbowody, głowice, tryby, dówkę elektryczną wyma
łańcuchy, koła. Warszawa, gająca remontu sprzedam.
ul. Grochowska 333 Warsz Wrzeszcz, Grunwaldzka 6lc
tat.
1201-K m. 10 (róg Waryńskiego).

V"

RADIO „Syrena“ z gwaran
cją sprzedam. Gdańsk — FOTEL dentystyczny dwuPI. 1 Maja 4/5.
' 3S7S-G teleskopowy w dobrym sta
nie sprzedam. Wrzeszcz —
AKORDEON
koncertowy ul. Mierosławskiego 10,
120-basowy,
16-registrowy
pilnie sprzedam. Gdańsk — NOWE radio ĄT - super i
Jana z Kolna 7/8.
3673-G adapter czeski pilnie gprza
dam. Oglądać: Wrzeszcz —
MOTOCYKL 7,Jawę'« 250 Twarda 17 m. 6 od 15—19.
ccm sprzedam.
Gdynia Witomino, ul. Łączna 14.
MASZYNĘ do szycia elek
tryczna nowa sprzedam. —
MASZYNĘ, igłę do podno Wiadomość: tel. 518-62.
szenia oczek sprzedam oyaz
wszelka naprawa. Warsztat KIOSK, składany (2 x 1,751
elektrotechniczny, Gdynia, sprzedam. Wrzeszcz, ul. Je
ul. Bema 21.
163S-F sionowa 14 b m. 17. 3717-G

UWAGA, młode mamusie,
duży wybór wózków dzie
cięcych, najnowszych mo
deli, również części poleca
„Bazar — Dziecięcy» —
Wrzeszcz, Marchlewskiego
7, tel. 417-39.
3697-G
AKORDEON wysokiej kla
sy 140 basów — sprzedam.
Wrzeszcz, Orzeszkowej 6
m 2.
3712-G
PIANINO mało używane
sprzedam. Wiadomość: —
Wrzeszcz, Kilińskiego 35/6
tel. 415-57. •
3715-G
MOTOCYKL SHL sprzedam. Gdańsk - Orunia —
Ramułta 3 m. 1 sobota i
niedziela od 16—20. 3594-G
SAMOCHÓD osobowy BMW
typ 326 sprzedam. Oglądać;
Gdynia, Słupecka 32 ni. 1
od godz. 16 do 19. 3462-G

Ogłaszajcie się •
w »Dzienniku Bałtyckim«
99999999999999

CENTRALA ODZIEŻOWA BIURO WOJEWÓDZKIE
W GDAŃSKU
zawiadamia,
że w dniach od 1 do 9 czerwca br. Hurtownia w Gdańsku r '
będzie prowadziła sprzedaży z powodu inwentaryzacji półroczne;
Dbając o właściwe zaopatrzenie terenu w artykuły odzieżowe,
prosimy P.T. odbiorców o poczynienie zwiększonych aakupów do
dnia 31 maja 1955 r.
Faktury na towar zamówiony a nie odebrany do dnia 31. 5. 55 r.
godz. 15-ta zostaną anulowane.
Zawiadamiamy również zainteresowane Zakłady Pracy Woje
wództwa gdańskiego, że magazyn Konsumentów Zbiorowych (wy
dawanie odzieży służbowej i roboczej) został przeniesiony z ul.
Łąkowej w Gdańsku, do nowego pomieszczenia Gdańsk — Letniewo, ul. Załogowa Nr 17, dojazd tramwajem Nr 3.
Zamówienia na odziież roboczą i służbową należy nadal kierować na adres Gdańsk, ul. Łąkowa Nr 39/44.

„ KRONIKI
kulturalno

WVÖRZE2Ä
Wystawa »Jan Kafejko»
w Bolgwadzifflie gdaAshim
Staraniem Muzeum Pomorskie
go w Gdańsku przybyła Z CBWA
w Warszawie na Wybrzeże
wystawa objazdowa pt. „Jan Ma
tejko“. 12 bm. otwarto ją w Po
wiatowym Bomu Kultury w Sta
rogarclzie skąd przewieziona zo
stanie po dwu tygodniach do Mu
zeum w Elblągu, a następnie da
innych miejscowości wojewódz
twa gdańskiego. Pracownicy nau
kowo - oświatowi Muzeum Po
morskiego organizują w każdej
miejscowości zwiedzanie zbioro
we wystawy, zwłaszcza przez
młodzież szkolną i w ustalone
dni
oprowadzają
wycieczki.
Prócz tego w godzinach wieczór
nych wygłaszają oni odczyty o
życiu i twórczości Matejki dla
słuchaczy dorosłych.

Konkurs usa »Mowo
pamiętniki eMspśw*

NR 20

NIEDZIELA, 22 MAJA 1955 R.

ROK XI.

Rewolia w Gdańsku
Historia Gdańska posiada
liczne i zaszczytne karty
walk ustrojowo-spolecznych i
klasowych. Ciągną się' one
na przestrzeni całej Jego
przeszłości. Przed dzisiejszą
nauką historyczną stoi zada
nie nie tylko wydobycia i
przedstawienia tych walk,
często pomijanych w opraco
waniach burżuazyjnych, ale
również wykazania wielu zafałszowań w opracowaniach
rzekomo Już przebadanych
i przedstawionych dziejach
Gdańska.

Redakcje czasopism: „Groma-'
da — Rolnik Polski“, „Spółdziel j
nia Produkcyjna“,
„Chłopska
Droga“, „Przyjaciółka“, „Robot
nik Rolny“, „Polskie Radio“ oraz wydawnictwo „Książka i
Wiedza“ ogłosiły konkurs pod
nazwą „Nowe pamiętniki chło
pów“.
W związku z niedawno ob
Uczestnikiem konkursu może
być każdy mieszkaniec wsi. Mo chodzonym 500-leeiem po
gą w nim też uczestniczyć, nad wrotu Pomorza do Polsk.
syłając pamiętniki, wszyscy ci,
zainteresowa
którzy ze wsi wyszli do miast, szczególnym
niem ze strony historyków
ale są z nią nadal związani.
W konkursie przewidziane są cieszył się okres,
kiedy
wysokie nagrody. I — 10 tys, zł, Gdańsk wspólnie ze stanami
dwie II — po 5 tys. zł, trzy III
— po 3 tys zł, cztery IV — po pruskimi podjął walkę wy
2 tys. zł oraz 10 wyróżnień po zwoleńczą przeciwko bezpra
1.000 zł. Termin nadsyłania prac wiu i uciskowi krzyżackie
upły wa I grudnia br.

w roku 1456
posiadającej.
Po obaleniu!rady miejskiej, niezależnie
starej rady lud gdański i no- od jej" składu. Wymierzony
we władze gorąco podkre był zatem również przeciw
ślili swoją wierność królowi ko nowej radzie. Najważ
polskiemu i przysięgli nigdy niejsze uprawnienia rady
nie wrócić pod panowanie, miały przejąć nowe organa
krzyżackie. Mimo tego rada powoływane przez ogół kup
oczerniła w liście do króla ców i rzemieślników. Organa
cały ten, tylko przeciwko te stanowić miały czynnik
niej wymierzony ruch, jako nadrzędny i kontrolujący pra
prokrzyżacki.
cę rady. We wszystkich wła
Jest to Jeszcze Jeden dowód, dzach miejskich przewidzia
że posługiwanie się oszczer no podział wpływów między
stwem politycznym przez reak
cję jest rów-nie stare jak walka kupców i cechy z pominię
klasowa. Słusznie K. Marks kry ciem patrycjatu. Cały ten
tykował historyków
średnio plan
reformy ustrojowej
wiecznych i burżuazyjnych za
to, że wierzyli „każdej epoce przedstawiono gubernatoro
(tj. klasie panującej) na słowo, wi królewskiemu w Prusach.
wierzyli we wszystko, co o so Janowi Bażyńskiemu, z proś
bie samej mówiła i myślała“. O
tym trzeba również pamiętać bą o poparcie jego reali
zacji.

naruszalność rządów boga
tego patrycjatu w miastach
hanzeatyekich i zapewniają
cych wzajemną pomoc miast
dla utrzymania tych rzą
dów. Oznaczało to przekre
ślenie osiągnięć rewolty 1456
roku i przywrócenie reak
cyjnych rządów patrycjatu
w Gdańsku.
EDMUND CIEŚLAK

W raz z pełnią wiosny rokrocznie nadchodzą
Dni Oświaty, Książki i
Prasy. Książka jest dziś
iv Polsce dostępna dla każ
dego, toięcej, jest przyja
cielem każdego, ale w
Dniach Oświaty staje się
szczególnie bliską.

By Mickiewicz
stanął wśród na
żywy

ba przeto — stwierdził dyr. Pańsłd ną zakończenie rozmowy
uzbroić sic w cierpliwość. Ais
jest jeden problem, który już w
najbliższym czasie może i powi
nien być rozwiązany, problem
ważny i wcale nie łatwy na te
renie Gdańska, mianowicie wy
bór odpowiedniego miejsca pod
pomnik.

Konkurs
ii

„Rejsów1
$9

Bomu Książki“

5J

Jakie to ballady?“

Tegoroczne Dni Oświaty,
Książki i Prasy obchodzimy
w roku poświęconym pamię
ci naszego wielkiego poety,
w Roku Mickiewiczowskim.
W związku z tym tematem
drugiego konkursu organizo
wanego wspólnie przez „Rej
sy“ i „Dom Książki“ są po
pularne i znane ballady Ada
ma Mickiewicza.

H fi YŚL wzniesienia w
U w Gdańsku pomnika
FAŁSZYWE
Adama Mickiewicza
E spotkała się z jednogło
OSKARŻENIE
śną gorącą aprobatą ze
Zwrócenie się do guber strony całego społeczeństwa.
A optymizmem napa
natora królewskiego stało się Świadczą o tym zarówno
wająca wypowiedź dy Niżej zamieszczamy pięć
Gdańsku zwiększył działalność
bezpośrednią przyczyną krwa wypowiedzi ogłoszone w
rek lora Pańskiego po
usługową. Do szczególnie waż
CZARNA PLAMA
wego rozgromienia grupy „Rejsach“, jak prowadzone zwala na wyciągnięcie kilku fragmentów z ballad Mic
nych osiągnięć tego teatru na
leży stałe obsługiwanie miast
Kogge’go przez nową radę. na ten temat rozmowy i wniosków
W tym tak chlubnym dla
praktycznych, kiewiczowskich, każdy % in
pozawojewódzkich i większych
On sam wraz z kilkoma swoi przede wszystkim spontanicz zmierzających do skierowa nej. Cała trudność polega
Gdańska okresie
wsi. Ostatnio np., w ciągu 6 dni dziejów
mi zwolennikami ginie w lu nie
pobytu w Elblągu gdański teatr istniała rzekomo, według do
objawiana gotowość nia sprawy na drogę reali bowiem na tym, aby przy
lalek dal 12 przedstawień kome ty chczasowych badań histo
tym 1457 r. pod mieczem ka współudziału
w realizacji zacji. Proponuję mianowicie: pomnieć sobie, z której baldii Bedrzycha Swatonia „Smok
ta na rynku gdańskim. Na dzieła drogą składek,
1. aby egzekutywa Wojewódz
w Nicswarowie“. którą obejrzało ryków, czarna plama w po
zbió kiego
Komitetu Obchodu Boku i;,riv rlmv
resztę jego zwolenników rzu rek, robocizny itp.
staci rewolty w r. 1456,
ponad 3600 widzów.
fragment został
Mickiewiczowskiego
przylotoway
cono banicję i wypędzono z
zwłaszcza szczególnie aktyw
ła dJa władz centralnych me wyjęty i w takiej kolejności
Sprawa
dojrzała
więc,
aże
miasta wraz z rodzinami. by jej nadać bardziej kon moriał uzasadniający potrzebę
Mamuty żyły na Pomorza nej w czasie tej rewolty gru
wzniesienia pomnika w Gdań jak podane są fragmenty
Trudno było zabijać czy wy
Py Marcina Kogge’go, podob
Zachodnim
pędzać ludzi za samo zwró kretne formy. Na wy ciągnię sku;
no agenta krzyżackiego. Na
2. aby spowodowała wniesie wypisać tytuły tych ballad
Kilka tysięcy niezwykle cieka cjonalistyczni historycy nie
cenie się do przedstawiciela cie pewnych w tym kierun nie do budżetu Prezydium Woje w kuponie konkursowym.
wych i cennych eksponatów skła
zwierzchniej władzy królew ku wniosków pozwala prze wódz klej Rady Narodowej na Kupon, czytelnie wypełnio
da się na otwarta ostatnio w Mu mieccy skwapliwie podkre
1956 odpowiedniej pozycji na
skiej, nawet kiedy to stało prowadzona przez podpisa rok
zeum Pomorza Zachodniego w ślali ten fakt. Polscy histo
rozpisanie i przeprowadzenie I nv
, i przesłać
na
Fot. Ferster
Szczecinie wystawę geologiczna rycy nie potrafili się temu
się poza plecami rady. Dla nego w dniu 14 bm. rozmo konkursu na projekt pomnika; ny, wyciąć
Ą
1
obrazującą rozwój ziemi i życia
wa z dyrektorem Pańskim 3. aby powołała do życia osob adres: „Dziennik
tego
też
dla
uzasadnienia
su
Bałtycki“
przeciwstawić
w
oparciu
na niej od najstarszej epoki do
_
_
korzystaniu ze źródeł do rowych represji oskarżono w Ministerstwie Kultury i ną społeczną Komisję Budowy _ , „ ,
czasów pojawienia się człowieka naukową analizę zachowa przy
Pomnika a. Mickiewicza w Gdansk, Targ Drzewny 3/7
tyczących rewolty zwłaszcza, kle
rozumnego.
grupę Kogge’go j zdradziec Sztuki — sekretarzem egze by MeroWSSCiÄdSS?a*ydo' z do?iskiem 113 kopercie kon
nych źródeł.
dy
pisali
Je
stronnicy
patrycjuJednym z najciekawszych, a
ką działalność na rzecz Krzy kutywy Ogólnopolskiego Ko
zarazom najrzadszych w świecie Dziś, po powrocie Gdańska do szowskiej rady.
zakończenia;
kurs „Jakie to balladv“? Ter
żaków i przygotowywanie mitetu Obchodu Roku Mic jej«. pomyślnego
okazów jest olbrzymi skamlenia Polski, historycy mają po raz
aby redakcje prasy miejsca-!
, ,
- .
kiewiczowskiego.
ły amonit - głowonóg, spókrew-i ^erwszy nieograniczony dostęp
GRUPA
wydania im miasta.
we.t. „Dziennika Bałtyckiego“ i i mm nadsyłania
rozwiązań
niony z ośmiornicą, z epoki kro I" ° Przebogatych źródeł znajduYNIKA z niej, że Ko ..Głosu Wybrzeża“, przeprowa
A
przecież
zwolennicy
KogMARCINA KOGGE
dowej. a więc sprzed ok. 1000; •1a;ych
w Archiwum i Bige‘go nigdy nie byli prokrzyżacmitet rozważał już tę dziły w najbliższym czasie upływa 31 bm. (decyduje
min. lat.
| «notece Naukowej PAN-u w
nastawieni i, jak wspomina
swoich czytelników kon data stempla pocztowego).
sprawę i ma ją na u- wśród
W rewolcie i obaleniu pa ko
Na wystawie znajdują się rów! pdaósku. Zachowane tam dony, pawet na tajnym żebranin
kurs z nagrodami, ufundowany
nież
eż wydobyte z dna różnych I kuiilenty' Pomimo wywiezienia tryc juszowskiej rady dużą w przeddzień obalenia starej ra wadze. Argumenty przyta mi przez społeczeństwo i insty
wol części Przez okupanta cło zachorzek i Jezior na terenie woj.
odegrała grupa, której dy (noc z 1 na 2 października czane na rzecz pomnika A. tucje Wybrzeża, na temat miej Autorów trafnych rozwią
szczecińskiego małe ślimaki, ry dnich Niemiec, pozwalają na rolę
przewodził
bogaty ' kupiec chcVpoSn^^mSla^kSyS Mickiewicza w Gdańsku są sca pomnika.
zań czekają piękne nagrody
nowe
przebadanie
całego
próbie
by i skamieniałe drzewa z epo
tEST jeszcze jedna kwe .
ki paloogenu. Znaleziska z oko mu rewolty z roku 1436, a zwła Marcin Kogge. Składała się j hem. Pomimo zdemmcjowania
książkowe,
w pierwszym rzę
J
stia,
o
której
nie
j
szcza
sprawy
oceny
działalności
lic Kołobrzega — część kłów i
ona z rzemieślników oraz ?iarc.ina,. Krssef?° jako agenta
kości mamuta świadczą, że przed grupy Marcina Kogge‘ego,
** możemy ani na chwilę i dzie dwa egzemplarze minia
Krzyżackiego przez dwu uczesŁ
częściowo kupców. Grupa ta ników tego zebrania nie rczpra
wieiuset tysiącami lat te olbrzy
zapomnieć. Mickiewicz, któ- turowego wydania „Pana
mie zwierzęta żyły na Pomorzu JESZCZE JEDEN DOWÖD nie zdołała wprowadzić Mar wiła się z nim wówczas ani sta-!
iry zostanie wzniesiony w Tadeusza“ w oprawie ze
Zachodnim.
cina Kogge'go do nowej ra ra rada, ani też nowa, mimo że
| Gdańsku na cokole, powi
Przypatrzmy się stosun dy. Historycy burżuazyjni przytłaczająca większość miesz
czaństwa gdańskiego i sami zwo
nien stanąć nie ponad nami skóry.
Ważne wydawnictwa
kom gdańskim w połowie tłumaczą to faktem, że skom lennicy
Kogge‘go zdecydowanie
XV w.
ale wśród n a s — bli
Nagrody te zostaną przy
promitował się on jako agent opowiadali się po stronie Polski,
dia krajoznawców
ski, żywy, przyjacielski, oto
Radę i ławę — naczelne orga krzyżacki na tajnym zebra a przeciwko Krzyżakom. W tych
znane
drogą losowania. Li
niezwykle łatwo mcż
i niłośników przyrody na władzy w Gdańsku — nie niu swoich zwolenników, od warunkach
czony serdecznymi naszymi
na było pozbyć sie groźnego
podzielnie opanował bogaty pa
stę
nagrodzonych
zamieści
uczuciair
’,
powinien
stanąć
Pierwszy numer Dziennika U- tryc
jat. Zasięgał on rady kup bytym w przeddzień obale przeciwnika. Skompromitowanie
II
rzędowego,
wydanego w br.
jako poeta narodowy, niepo my w numerze „Rejsów“ 12
i cechów jedynie wówczas, nia starej rady (noc z 1 na swego najzagdgjałszego przeciw
przez Prez. Woj. RN w Qflań- ców
nika mogło mleć decydujące zn?
kiedy to było d’a niego dogod
równany mistrz słowa pol
sku przynosi niezwykle cenny ne, zwłaszcza kiedy sam nie 2 października 1458 r.), o czenie dla starej rady, którą od
skiego, nasz nauczyciel i wy czerwca br.
materiał dla krajoznawców i mi chciał ponosić odpowiedzialności
upadku
w
momencie
denuncja
łośników przyrody. Znajdą tam za niektóre ważkie decyzje, a w czym doniesiono radzie. Tym cji dzieliły tyiko godziny. Mar
ehowswca, jako płomienny
om wykaz, a także opis i okreś pierwszym rzędzie zą wprowa czasem źródła wyraźnie mó cin Kogge ginie z ręki kata do
bojownik o najpiękniejsze
lenie położenia kilkulziesięciu dzanie coraz to nowych 1 uciąż wią, że kiedy na . zebraniu piero w kilka miesięcy po de
KUPON KONKURSU
ideały ogólnoludzkie, szer
najważniejszych zabytków przv- liwych podatków potrzebnych padło pytanie, czy miasto ma nuncjacji w chwili, kiedy dal
rody, znajdujących się w na dla prowadzenia walki wyzwo
wyraźnie dowody swego zd.ee\ mierz
postępu,
wolności
i
poddane krzyżakom, dowanie propolskiego nastawie
szym województwie. Zabytki te, leńczej przeciwko Krzyżakom. być
braterstwa pomiędzy naro
wzięte obecnie pod urzędową o- Ucisk podatkowy najsilniej od wszyscy uczestnicy krzyk nia w postaci szukania pomocy
dami. Toteż aby w t a chronę winny być — w myśl czuwała biedota miejska. Pa
i
oparcia
u
strony
polskiej
dla
zarządzenia — strzeżone i oto tryc jat, wręcz przeciwnie, boga nęli — nie. Stronników Kog swych radykalnych, w porówna
k i m charakterze
mógł
czone jak najtroskliwszą opieką cił się dzięki dobrej koniunktu ge’go nie możemy zatem w niu do postulatów reszty mieszwspółuczestniczyć w naszej
społeczeństwa oraz powołanych rze wojennej, pożyczkom udzie żadnym wypadku podejrze czastwa, planów zmiany ustroju
czynników.
codziennej walce o lepsze i
Gdańska.
lanym miastu, feudałom polskim
Zarządzenie powyższe zrozu nawet samemu królowi i dzię wać o prokrzyżackie nasta
piękniejsze jutro, aby stał
wienie,
chociaż
sam
Kogge
miałe jest ze względu na dużą a
wykorzystaniu dia siebie wiel
PRZYWRÓCENIE
się
żywym
źródłem
wartość naukową tego rodzaju ki
kich korzyści z nadań, jakie wzbudza takie podejrzenie
reliktów jak prastare drzewa, Gdańsk uzyskał wracając do
krzepiącym nas w naszych
RZĄDÓW
ze względu na utrzymywa
głazy czy różnorodne zespoły ro Polski.
! pracach, powinniśmy jak
nie korespondencji ze stroną
słmne. Niektóre z omawianych
PATRYCJATU
najpełniej i jak najgłębiej
obiektów posiadają wartość cle
Z takim stanem rzeczy lud krzyżacką (głównie w spra
kawy cli pamiątek historycznych. gdański nie chciał się pogo
Jakim istotnym celom słu
poznać jego dzieła, jego ży
wach
handlowych).
Zanim
Wymienić tu np. można słynną
żyła krwawa rozprawa z
cie i epokę, w której żył.
Aleję Sobieskiego w Rzucewie, dzić. Niezadowolenie i wrze rozstrzygniemy tę sprawę,
To właśnie powinno być na
Imię i nazwisko
która wg. miejscowych przeka nie przeciwko patrycjatowi popatrzmy o co walczył Mar grupą Kogge’go w lutym
1457 r. pokazały najbliższe
zów zasadzona została przez kró narastało. Doprowadziło ono
naszym terenie głównym za
ein Kogge i jego zwolennicy. dni
la, w czasie jego pobytu w tej
„Mickiewicz“
po jej dokonaniu. Swiad
miejscowości. Inny zabytek le do obalenia patrycjuszow- Kiedy większość klasy posia
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Niech litewskie prowadzą was bogi!
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Oddział Gdański
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Trzej jesteście i macie trzy drogi.
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