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do ratyfikacji
MOSKWA (PAP). Agencja!
TASS donosi:
Bada Ministrów ZSRR skie
rowała do Prezydium Rady
Najwyższej ZSRR w celu ra
tyfikacji układ o przyjaźni,
współpracy i pomocy wza
jemnej między państwami
europejskimi, podpisany w
Warszawie dnia 14 maja
1955 r.

Młodzież współzawodniczy
o prawo uczestniczenia w Festiwalu

Młodzież Pomorza pracu
je też nad przygotowaniem
licznych podarunków
dla Ambasador USA
swych kolegów i przyjaciół
Dnia 21. V. 1955 r. ozza granicy. M. in. młodzi
kolejarze z węzła PKP Klu
WARSZAWA (PAP). Prze puścił Warszawę wice
czyki pow. Toruń zbudowa wodniczący Rady Państwa premier Rady Państwo
li miniaturowy parowóz.
Aleksander Zawadaki przy wej i Minister Obrony
jął w dniu 23 bm. na audien Narodowej Chińskiej Re
*
*
*
okazji
Ludowej
yen.
cji ambasadora nadzwyczaj publiki
WARSZAWA (PAP). Z całego kraju nadchodzi co
— Koleżanki i koledzy! — nego i pełnomocnego Stanów Peng Teh-huai, który z
raz więcej meldunków o rozwijającym się wśród mło Naprzód do walki o przo
Zjednoczonych Ameryki w ramienia swego rządu
NOWY JORK (PAP). W dzieży współzawodnictwie pracy o prawo uczestnicze downictwo w pracy, a spot Polsce Josepha Earłe Jacob- brał udział w charakte
(PAP). Z oka
ub. tygodniu w związku z u- nia w Festiwalu.
kamy się na Festiwalu Mło sa, który złożył przewodni rze obserwatora w Kon zjiWARSZAWA
10 rocznicy utworzenia
roczystym obchodem w Sta W Zakładach Przemysłu udział w pracach nad zago dzieży w Warszawie — tak czącemu Rady Państwa listy ferencji
Warszawskiej
Bezpieczeństwa We
nach Zjednoczonych „dnia Dziewiarskiego im. W. Gła- spodarowaniem łąk w doli brzmią ostatnie słowa apelu uwierzytelniające.
państw europejskich w Korpusu
wnętrznego odbyła się 21 bm.
armii” wiele wybitnych oso żewskiego we współzawod nie rzeki Rakutówki.
junaczek 326 brygady „SP“
sprawie zapewnienia po w sali Domu Kultury przy
bistości amerykańskich wy nictwie przedfesti wałowym
koju i bezpieczeństioa w Al. Wyzwolenia w Warsza
pracującej w PGR Gościpowiadało się na temat sto uczestniczy cała załoga mło
mierz, pow. Gryfice, wysto
Europie.
wce uroczysta akademia. W
sunku sił lotniczych USA i dzieżowa. Najlepsze wyni
sowanego do wszystkich bry
Na zdjęciu: gen. Peng prezydium akademii zasie
w
Rumyr.ii
Związku Radzieckiego, pod ki indywidualne uzyskują
gad SP i robotników rol
Teh-huai, I zastępca pre dli: członek Biura Politycz
WARSZAWA (PAP). Rada zesa
kreślając wielkie osiągnięcia ZMP-owcy: S. Wiktorski,
nych w woj. szczecińskim.
Rady
Ministrów nego KC PZPR, wiceprezes
ZSRR w dziadzinie lotnic M. Zydlewicz i M. Galicki,
Dziewczęta z 326 brygady Państwa Polskiej Rzeczypo PRL Zenon Nowak i Mar Rady Ministrów — Franci
twa.
którzy podnieśli o 12 proc. ja
wykonujące systematycznie spolitej Ludowej mianowała szalek Polski Konstanty szek Jóźwiak - Witold, mi
Poświęcony problemom lot; kość produkowanych przez
130 proc. dziennej normy po Jana Izydorczyka ambasado Rokossowski na lotnisku nister spraw wewnętrznych
nictwa tygodnik „Aviation siebie tkanin.
mogły wydatnie
załodze rem nadzwyczajnym i pełno w Warszawie.
— Władysław Wicha, dowód
* * *
CAF.—fot. Kondracki
Week” stwierdza, że osiągnię
PGR w Gościmierzu zakoń mocnym PRL w Rumuńskiej
ca KBW — gen. bryg. Wło
cia radzieckie unicestwiły w Do czynu festiwalowego w Hucie im. Lenina czyć sadzenie ziemniaków. Republice Ludowej.
dzimierz Muś, przedstawicie
praktyce dotychczasową prze na Pomorzu przystąpiło do
Dziewczęta urządzą rów
le Vvrojska Polskiego, WOP,
wagę techniczną Stanów Zje tychczas ok. 120 tys. chłop KRAKÓW—NOWA HUTA nież boisko do siatkówki oMO i ORMO.
dnoczonych w dziedzinie lot ców i dziewcząt, którzy pod (PAP). W piątek 20 bm., w raz wystąpią z własnym pro
Akademię zagaił szef Za
nictwa”.
jęli ponad 13 tysięcy zobo Hucie im. Lenina popłynęła gramem artystycznym w
rządu Politycznego KBW —
Związek Radziecki — pi wiązań indywidualnych i ze energia elektryczna z nowe okolicznych
spółdzielniach
płk. Puteczny. Zgromadzeni
sze tygodnik — zademonstro społowych. Młodzież wiej go, kolejnego turbozespołu, produkcyjnych i PGR-ach.
minutą milczenia uczcili pa
wał w czasie defilady po ska bierze udział w pracach który po okresie prób i regu
wi szczepienia podlegają no mięć bohaterskich żołnierzy
wietrznej 1 Maja myśliwce społeczno-gospodarczych ta lacji włączony został do ek
worodki, dzieci i młodzież do Korpusu, którzy oddali swe
nowego typu o „sylwetce bar kich jak np. budowa dróg, sploatacji wstępnej.
18 roku życia oraz osoby w- życie w walkach z faszystów
Po I-ym i Il-im piecu mar
dziej nowoczesnej niż samo melioracja łąk i pól, papula
wieku powyżej 18 lat, zgłasza skimi bandami.
loty amerykańskie”, oraz ryzowanie siewu kukury tenowskim, wielkim piecu nr
jące się na studia wyższe, do Następnie minister Spraw
bombowce turbośmigłowe o dzy, remonty świetlic i na 2 oraz potężnej walcowni
WARSZAWĄ (PAP). Dzię zakładów szkolenia lub do Wewnętrznych — Władysław
Członkowie zgniataczu, jest to już piąty
ki wielkim nakładam pań skonalenia
ukośnych skrzydłach, których prawa boisk.
zawodowego Wicha, pozdrowił żołnierzy
nie posiada lotnictwo amery ZMP < w Grabkowie pow. wielki obiekt, który w bież.
W ubiegłą sobotę i nie stwa oraz poważnej rozbudo wszelkiego typu i stopnia, a KBW i życzył im dal
Włocławek biorą gremialny roku rozpoczął pracę w kom dzielę bawili na Wybrzeżu wie placówek mających za także zgłaszające się do pra szych osiągnięć w ich trud
kańskie.
binacie im. Lenina. Wszyst architekci z południowej Bra zadanie leczenie i zapobiega cy w placówkach przeciw nej pracy dla dobra Polskiej
kie urządzenia i aparaturę zylii ze stanu Rio Grande do nie gruźlicy, liczba agonów
Rzeczypospolitej Ludowej.
gruźliczych.
pomiarową do nowego turbo Sul.
W imieniu Wojsk Wew
na tę najgroźniejszą choro
zespołu
otrzymaliśmy ze Kierownikiem delegacji jest bę społeczną zmniejszyła się Szczepienia powtarzane bę nętrznych Republiki Czecho
Związku Radzieckiego.
prof. Pereiza Poiwa Ebrado w 6 największych miastach dą w 2, 4, 7, 12, 15, i 18 roku słowackiej pozdrowienia prze
Nowouruchomiony turbo Ruy oraz młodzi architekci, Polski z 18 na 10.000 miesz życia, aż do uzyskania pozy kazał płk. Jan Kucharz.
zespół produkować będzie etywnego wyniku badania tu Referat nt. historii Korpu
przed rokiem ukoń kańców — w latach 1936/8, berkulinowego,
nergię, z której korzystać bę którzy
wskazujące su Bezpieczeństwa Wewdo 8,3 w roku ubiegłym. Dla
czyli
studia:
Da
CunhskLuiz
dą nie tylko oddane już do Carlos, Da Cunha Carheiro uzyskania jednak dalszycłi go, iż szczepiony nie jest już nętrznego
wygłosił dowódca
użytku obiekty w Kombina Fernando Jorge, Ari Mazzini postępów w zwalczaniu gruź podatny na zakażenie gruź KBW — gen.
bryg. Włodzi
cie im. Lenina, ale także Ganarin, Moacyj
licy niezbędne jest wprowa licą.
mierz Muś.
wiele zakładów produkcyj Margues, Fabio daMoojem
Rosa dzenie obowiązku szczepień
MAJA 1954 r. o godz. 15.28 czasu pekińskiego
nych i tysiące odbiorców na
Santo Ribeiro i jedna kobie ochronnych. Obowiązek ten
został ostrzelany i zatrzymany siłą przez kanowsi i w miastach.
już w wielu pań
jilerkę czangkaiszekowskich piratów polski statek
O wielkości turbozespołu ta Suely Marianie Franco istnieje
stwach, m. in. w Związku
handlowy „Gottwald”, który Płynął do Chin Ludowych.
świadczy fakt, że ilość wypro Netto.
Radzieckim, krajach demo
Już kilka dni wcześniej statek nasz był patrolowa
dukowanego przez niego prą Bnazylijczycy — warto do kracji
ludowej, Francji, w
dać
—
czynni
członkowie
Ko
ny i obserwowany przez samoloty amerykańskie. Dzia
du wystarczyłaby do zasile
krajach skandynawskich, Ja 5784
ło się to na pełnym morzu, w miejscu, które w dzien
nia w energię elektryczną mitetu Pokoju, wybrali się ponii.
niku okrętowym określa się pozycją 23 stop. 24’ północ
miasta, liczącego około 100 specjalnie do Polski, o któ
rej wiele słyszeli, a szczegól
Koplenig. Po dyskusji nad
Jak wykazują doświadcze
„
o 128 stop. 27’ wschód.
tysięcy mieszkańców.
Uchwała KC
nie o jej odbudowie, o nowej nia, liczba zachorowań na
referatem plenum uchwaliło
Statek został obsadzony i uprowadzony przez uzbro
architekturze.
rezolucję, w której czytamy
gruźlicę wśród osób szczepio
jonych czangkaiszekowców. Przez dłuższy czas nie zna
Komunistycznej m. in.:
Po zwiedzeniu osiedli ro nych spada przeciętnie 10liśmy dalszych losów załogi. Z górą rok marynarze
botniczych w Gdańsku i krotnie, przy czym poszcze
„KC KPA uważa za naczelne
z „Gottwalda” znajdowali się w pirackiej niewoli.
do Adenauera Wrzeszczu oraz Głównego gólne złośliwe postacie tej
i najważniejsze zadanie zapew
Partii Austrii
Dopiero gdy powrócili marynarze z m/s „Praca”, z ich
nienie
i umocnienie neutralno
Miasta,
goście
opuścili
Wy
choroby, jak np. zapalenie
opowiadań dowiedzieliśmy się, że załoga „Gottwalda”
ści i niezawisłości Austrii; za
dążą do storpedowania brzeże, by udać się do Stali- mózgu
WIEDEN
(PAP).
Jak
done
i
opon
mózgowych
na
danie
to
precyzuje w sposób na
mimo terroru nie załamała się, że walczy o powrót
nogrodu, Krakowa, Oświęci tle gruźlicznym oraz gruźlica si biuro prasowe KPA, 20 stępujący:
konferencji czterech
do kraju.
mia i innych miast Polski. prosówka prawie nie wystę maja obradowało plenum a) Naród austriacki pragnie i
BERLIN (PAP). Wychodzący
Dziś dwudziestu marynarzy z „Gottwalda” znajdu
domaga się szybkiej ratyfikacji
w Kolonii „Rheinischer Mer
pują u dzieci szczepionych. KC Komunistycznej Partii traktatu
państwowego przez par
je się już w drodze do Sztokholmu, gdzie — jeśli do
kur”, będący tubą Adenauera,
Austrii, które rozpatrzyło za lament austriacki
i parlamenty
Szczepienia
przeprowadza
występuje otwarcie przeciwko
pisze pogoda — oczekuje się ich 25 bm. o godz. 19.
czterech
wielkich mocarstw.
ne będą nową, lepszą niż do dania partii w związku z za b) Neutralność
konferencji
czterech wielkich
Austrii
powin
Na samolocie, który już opuścił Taiwan, znajdują
mocarstw nawołując, by mocar
tychczas odmianą szczepion warciem austriackiego trak na być potwierdzona w konsty
się: kapitan statku MIKOŁAJ SZEMIOT, asystent po
stwa zachodnie postawiły Zwiąż
tatu
państwowego.
tucji.
ki BCG, tzw. „szczepem bra
kowi Radzieckiemu warunki nie
kładowy ERWIN NETKOWSKI, I mechanik JAN NO
fotografiki
Referat poświęcony temu c) Zgodnie z porozumieniem
do przyjęcia i w ten sposób
zylijskim”. Od początku br.
WAK zastępca kapitana ZBIGNIEW NAWROT, I of.
rząd austriacki po
niemożliwiiy pomyślny wynik
zagadnieniu
wygłosił przewo moskiewskim
w
całym
kraju
stosowana
WARSZAWA (PAP). 20 bm. w
winien skierować wszystkie swe
EDMUND AUKSZTUKAILIS, II of. TADEUSZ DRĄkonferencji.
dniczący
KC
Komunistycz
gmachu
Zachęty
odbyło
się
ojest
wyłącznie
ta
nowa
szcze
wysiłki
w
tym
kierunku, aby
Tygodnik ten wysuwa „oba
CZKOWSKI, radiooperator JAN ARCZYNSKI, II me
nej Partii Austrii Johann wielkie mocarstwa uznały te
wy”, że konferencja szefów czte twarcie V ogólnopolskiej wysta pionka BCG.
chanik BOGUSŁAW BEDNARUK, III mechanik ALEK
wy
fotografiki.
%
neutralność.
rech wielkich mocarstw mogła
Na wystawie, która jest prze
W myśl wchodzącego obec
SANDER ROTECKI, IV mechanik STANISŁAW LA
by „stać się początkiem końca
d) Ścisłe przestrzeganie posta
glądem całorocznej pracy arty nie w życie rozporządzenia
wolnego
świata“.
Przy
stole
kon
nowień
traktatu państwowego
SEK, szef stewardów JERZY GRZEŚKOWIAK oraz
ferencyjnym znalazłby się bo stów fotografików, zgromadzono ministra zdrowia, obowiązko
Starcia
zbrojne
zarówno ze strony Austrii, jak
JERZY DOLACINSKI, ZDZISŁAW CZAJKA, PIOTR
wiem jeszcze jeden piąty niewi 243 zdjęcia.
również
ze
strony
innych
JAMPICII, FRANCISZEK WARDYN, MARIAN ŁĄCZ
dzialny partner — dążenie na
państw — sygnatariuszy układu,
na granicy
rodów do osłabienia napięcia
jest postulatem żywotnie waż
KOWIAK, ANTONI ŻERO, JULIAN POCIEJEWSKI,
międzynarodowego. A z tym
egipsko- izraelskiej nym.
HENRYK GRONEK, BAUGELIS TSOLAKIS.
partnerem — jak twierdzi „Rhei
Port rybacki we Władysławowie
e) Najważniejszym warunkiem
nischer Merkur” — mężowie sta
Na pokładzie samolotu znajdują się również urny
PARYŻ (PAP). Jak donosi obrony i zapewnienia neutral
nu mocarstw zachodnich musie
ności
Austrii jest polityka po
prasa,
21
bm.
w
okolicy
Gazy
g prochami Brunona Skrzypkowskiego i Jerzego Ruliby się Uczyć.
doszło do nowego starcia zbrój koju i wzajemnego porozumie
—
szowskiego, którym tragiczna śmierć nie pozwoliła
nego między wojskami Egiptu i nia miedzy narodami. Dlatego
wrócić do kraju.
Izraela — trzeciego z kolei w też naród austriacki musi zwra
Przeair^ia wyborcze
ciągu ostatnich trzech dni. We cać baczna uwagę na to, by
11 marynarzy załamało się. Wyrzekli się oni swego
wszystkich trzech przypadkach rząd austriacki w przyszłości po
kraju, dali się omotać wrogiej propagandzie. Być mo
Edena i fVlac Miliana
— jak stwierdza prasa — napa parł wszelkie wysiłki zmierza
ści dokonały wojska izraelskie. jące do położenia kresu zimnej
że uwierzyli, że czangkaiszekowcy nie wypuszczą ich
LONDYN (PAP). Jak donosi
Ataki te zostały odparte; woj wojnie oraz do utrwalenia po
nigdy z niewoli. Nie wierzyli w swoje siły.
agencja Reutera, premier angiel
ska izraelskie poniosły poważne koju”.
ski
Eden
wygłosił
21
bm.
wy
straty.
O stratach Egipcjan pra
Piracka napaść i uprowadzenie przemocą dwóch
borcze przemówienie telewizyj
sa nie wspomina.
polskich statków na pełnym morzu było jaskrawjm
Komunikat radzieckiej
ne. oświadczając, że konferen
Do poważnego incydentu do
pogwałceniem wolności żeglugi i ogólnie uznanych
cja czterech mocarstw „na naj
szło w okolicy Gazy 21 maja.
służfiy informacyjnej
wyższym szczeblu” odbędzie się
norm prawa międzynarodowego. Napad i uprowa
Według doniesień prasy, wojska
za kilka tygodni. Stwierdził on,
izraelskie na sześciu samocho
w Austrii
dzenie „Gottwalda” było drugim aktem gwałtu, doko
że godzi się nawet na dwie ta
dach ciężarowych przecięły linie
kie konferencje, o ile zajdzie te
nanego w rejonie Taiwanu, wobec polskiej bandery,
WIEDEN (PAP). Jak podale
demarkacyjna i wtargnęły na
go potrzeba. Eden podkreślił, że
terytorium kontrolowane przez radziecka służba informacyjna
w rejonie, w którym patrolują siły zbrojne USA.
konferencja czterech mocarstw
Egipt, wymiana ognia karabino w Austrii, wysoki komisarz am
Wypada zaznaczyć, że w tym czasie, kiedy dokona
na najwyższym szczeblu „może
wego i artyleryjskiego trwała basador nadzwyczajny i peł
stać się doskonałym punktem
nomocny ZSRR w Austrii i. i,
na została napaść na „Gottwalda”, obradowała konfe
około dwóch godzin.
wyjścia do programu prac, ja
lijiczow odwiedził 20 maja kan
rencja genewska. Ten fakt dokonania w tym samym
kie stoją przed nami, a które,
clerza
federalnego
Republiki
czasie na rozkaz USA przez klikę czangkaiszekowską
być może, potrwają kilka mie
Austriackiej J. Raaba i poinfor- .
sięcy”.
go, że radzieckie komen
nowej prowokacji posiadał szczególną wymowę. Koła
SIraik w szwedzkiej mował
Spośród zagadnień, które będą
dantury wojskowe aż dó chwili
rządzące w USA systemem gangsterstwa usiłowały za
mogły być omówione
„przy
wycofania
Austrii wojsk ra
marynarce handlowej dzieckich zpozostaną
wspólnym stole“, Eden wymie
kłócić rozwój pokojowych stosunków handlowych, a
tylkto w
nił „problem bomby wodorowej
tych
miastach
i powiatach Au
w szczególności stosunków między krajami Azji a in
SZTOKHOLM (PAP). Wobec
oraz problem rozbrojenia i przy
strii
wschodniej,'
w
których
znaj
nymi kontynentami, nie dopuścić do odprężenia mię
zerwania rokowań o nową umo
szłości Niemiec”. Wyraził on na
dują się obecnie radzieckie od
wę zbiorowa między oficerami działy
dzieję, że zagadnienia te zosta
dzynarodowego.
„
wojskowe.
marynarki handlowej a właści
ną uregulowane.
Dawniej, w średniowieczu piratom musiało się pła
Funkcje chwilowo pozostają
cielami firm armatorskich, zwią
Minister spraw zagranicznych
cić za wziętych do niewoli ludzi sowity okup. Czangzek zawodowy kapitanów, sztur cych jeszcze radzieckich komen
Mac Milian w przemówieniu wy
manów
i
radiotelegrafistów dantur wojskowych będą przy
głoszonym w Bromley (hrabkaiszekowscy piraci XX wieku bez okupu zwolnili
W porcie rybackim we Władysławowie wybudo
szwedzkiej marynarki handlowej tym ograniczone jedynie do pel
two Kent) oświadczył, że roko
naszych marynarzy. Przestraszyli się bowiem protestu
wano nowoczesne. . warszt-a ty remontowe i slip do re
nienia służby garnizonowej, zwią
proklamował strajk.
wania czterech mocarstw odbępostępowych ludzi na całym świecie. Przestraszyli się
Spodziewane jest, że do koń zanej z przebywaniem wojsk.
i dą się latem i być może spowo- montu kutrów.
ca
maja,
w
miarę
powracania
j
dują
zwołanie
jeszcze
jednej
Komendantury te nie będą
nieugiętej postawy olbrzymiej większości załogi polNa zdjęciu: przy remoncie kutra pracuje bryg a
statków^ z rejsów dalekomors więcej sprawowały kontroli nad
konferencji szefów rządów w
fkiego statku.
da Leona Mileięczyha.
CAF — fot. Uklejewski
kich, strajk obejmie blisko 300 działalnością lokalnej adrat '
celu osłabienia napięcia między I
1 narodowego.
» (podg.)
statków handlowych,
Itrącji jłustriackiej* w

120 tysięcy

lawet w USA chłopców i dziewcząt Pomorze
uzsafą przewag'
izuje zobowiązania
lotnictwa

złożył I sty uwierzytelniające
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Tam czekają

na wasze rące...
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ZEROKA asfaltowa szo
sa wije się łagodnie
wśród zielonych pól.
Daleko za nami widać mgli
ste zarysy nadwiślańskich
wałów. Jesteśmy na Żuła
wach, które chlubią się tym,
że noszą miano „północne
go spichlerza kraju“.
Nasza marszruta wiedzie
najpierw do PGR Gajewo.
Po drodze przyglądamy się
pracującym na polach chło
pom. Większość z nich koń
czy już sadzenie ziemnia
ków. Żyzna i urodzajna zde
mia Żuław nagradza ich
trud obfitymi plonami.
Ale oto i Gajewo. Wysia
damy na PGR-owskim dzie
dzińcu, gdzie krzątają się
żwawo robotnicy. Wielu z
nich przyjechało do Gajewa
z odległych części kraju, jak
np. Tadeusz Chrzan i Hen
ryk Socha, którzy jeszcze
do niedawna pracowali w
woj. kieleckim.
— Czujemy się tu dobrze
— opowiada bardziej roz
mowny Henryk Socha. —

Dlaczego konserwatystom pilne
Londyn, w maju.
Partia polityczna, będą
ca u władzy w Wielkiej
Brytanii, zawsze może
przyśpieszyć wybory pow
szechne, jeśli przypusz
cza, że w danym momen
cie opinia publiczna znaj
duje się po jej stronie i
że taka sytuacja zapewni
jej zwycięstwo w no
wych wyborach. Tego ro
dzaju kalkulacje leżały
u podstaw decyzji konser
watystów, by nie czekać
na wygaśnięcie kadencji
parlamentu i ogłosić wy
bory na dzień 28 maja br.
Przypuszczenia, że chwi
la obecna jest bardziej
sprzyjająca dila pozyska
nia większości w nowym
parlamencie, opierali oni
na kilku przesłankach.

do wyborów
(Korsspoiiiiencja własna »Dziennika Bałtyckiego«)

cyzowane sumy na produk tyczna. W takiej sytuacji
konserwatyści mają zamiar
cję bomby wodorowej.
W chwili obecnej istnieje wyciągnąć korzyści z faktu,
jednak jeszcze pewna nie iż partia labourzystowska
wielka nadwyżka budżeto nie znajduje się bynajmniej
wa, którą konserwatyści bę w szyku bojowym i że na
dą, oczywiście, usiłowali wy skutek polityki prawicowe
zyskać w swej kampanii wy go kierownictwa, które usiłu
borczej, jako swą „zasługę“ je wyeliminować elementy
w dziedzinie „zdobycia do postępowe z łona partii, w
brobytu“.
Ponieważ maj masach
labourzystowskich
jest ostatnim miesiącem, w panuj e*’ zniechęcenie i roz
którym statystyki gospodar czarowanie.
cze mogą być przedstawione Brytyjska partia komuni
w korzystnym świetle, po styczna wysunie swoich kan
śpiech partii rządzącej w dydatów w niektórych okrę
przeprowadzeniu nowych wy gach wyborczych, a w innych
borów znajduje jeszcze jed popierać będzie kandyda
no uzasadnienie.
tów labourzystowskich. W
Jak wykazały ostatnie wy ten sposób ma ona zamiar
bory samorządowe, w kraju przyczynić się do wykona
Pierwszą z nich jest stano panuje na ogół apatia poli nia najbliższego dla niej w
wisko rządu konserwatystów
w sprawie rokowań czte
rech mocarstw. Premier Eden powiędnął niedawno, iż
jest on zwolennikiem roz
mów ze Związkiem Radziec
kim na najwyższym szczeb
lu. Powtórzył to następnie
minister spraw zagranicz
nych Mac Milian. I jak przy
STALINOGRÖD (PAP). W piastowskim Bytomiu roz
puszcza się ogólnie, sprawa poczęły się w dniu 22 bm. uroczystości inaugurujące ob
ta będzie jednym z głów chód 990-lecia miasta.
nych punktów
platformy
'■' viC'ßk
Uroczystości dziewięćsetle- niczą tej części Górnego Ślą
wyborczej konserwatystów,
którzy wyobrażają sobie, iż cia miasta trwać będą w cią ska i życzę wam jak naj
przeciętny obywatel brytyj gu czerwca i lipca br. Zło lepszych sukcesów w pracy
ski bezkrytycznie uwierzy, żą się na nie m. in. konfe dła dobra tego miasta, dla
że „najbardziej doświadczo rencja naukowa Polskiej A- dobra Polskiej Rzeczypospoli
ny dyplomata Wielkiej Bry kademii Nauk poświęcona tej Ludowej. Serdecznie po
tanii, Eden, najlepiej popro przeszłości miasta i Ziemi zdrawiam weteranów ruchu
wadzi rokowania z Rosjana Bytomskiej, wystawy i róż robotniczego i bojowników o
mi i zapewni nam długo norodne imprezy artystyczne. wyzwolenie tej części Gór
trwały pokój“.
W dniu 22 bm. odbyła siię nego Śląska.
900-lecie tego miasta jest
Oczywiście, idea długo w sali Państwowej Opery
trwałego pokoju jest niez Śląskiej w Bytomiu uroczy nie tylko piękną historyczną
miernie bliska przeciętnemu sta sesja Miejskiej Rady Na uroczystością tej prapolskie.)
obywatelowi brytyjskiemu. rodowej, na którą przybył ziemi śląskiej, ale równocześ
Ale Anglicy, lepiej zoriento gorąco witany przez miesz nie świętem dzisiejszych wie!
wan-i w polityce międzynaro kańców miasta członek Biu kich zwycięstw i osiągnięć
dowej, rozumieją doskona ra Politycznego KC PZPR, Górnego Śląska, jego pełne
Jest akurat przerwa o-! roześmiane dziewczęta, zaja le, iż rokowania prowadzo prezes Rady Ministrów Józef go rozmachu rozwoju, obiadowa. Udajemy się wraz Udając smaczny obiad. Ape- ne w okresie, zanim pan Cyrankiewicz. Po zagajeniu gromnego wzrostu jego roli
z grupą robotników sezcno-jtyty dopisują, skoro ma się Eden zmusił Francuzów do sesji wygłosił on przemówie i znaczenia, jakiego nigdy
przedtem nie miał, ale bo też
wych do miejscowej stołów już za sobą kilka godzin so \ ratyfikacji układów parys nie, oświadczając m. in.:
i Polska nigdy w historii nie
kich, miałyby o wiele więk
ki. Czysto w niej i estetycz lidnej pracy.
„W imieniu Polskiej Zjed przeżywała takiego przeło
sze szanse powodzenia.
nie. Przy stołach siedzą już
Jak widzimy, konserwa noczonej Partii Robotniczej i mu, jaki teraz utorował jej
tyści poprowadzą walkę Rządu Polskiej Rzeczy posp o drogę do rozwoju dobrobytu
wyborczą przed nowymi litej Ludowej serdecznie po i siły.
wyborami, opierając się zdrawiam was — obywateli Święciliśmy niedawno 10
głównie na hasłach poko miasta Bytomia, klasę robot rocznicę rozgromienia barb a
rzyńskiego hitleryzmu, który
jowych. Jest to wyraźne
naprzód ujarzmił naród nie
uznanie faktu, iż tego ro
miecki, a potem próbował
dzaju hasła przemawiają
podbijać Europę. Tak zawsze
najlepiej do
społeczeń
kończy się i kończyć się bę
stwa angielskiego.
Drugim ważnym zagadnie
dzie z niemieckim militaryzniem, którego nie można po
mem. Gdy próbuje on zno
minąć w kampanii wybor
wu podnosić głowę rozbitą
czej, jest sprawa pogarszają
RADOM (PAP). Uroczyście dziesięć lat temu — nasz na
jj cej się sytuacji gospodar- i radośnie obchodzili w dniu ród, który dobrze pamięta
’’ czej. Rezerwy złota i wa 21 bm. mieszkańcy Radomia doświadczenia historii, wy
lut Wielkiej Brytanii zmniej 800 rocznicę istnienia miasta. ciągnął z tego wszystkie
„Dni
Radomia”,
które wnioski.
sza ją się znacznie, co powo
duje ograniczanie importu. trwać będą do 30 maja br.,
W interesie bezpieczeństwa
Oznacza to dla Anglików ob zainaugurowane zostały uro pokoju w Europie, zawarliś
jjniżenie poziomu życia; obci czystą sesją Miejskiej Rady my niedawno taki układ mię
) nanie zaś importu surowców Narodowej w sali Teatru im. dzy 8 państwami, który
.. Ioznacza bezrobocie. Sytua- Stefana Żeromskiego. Wzięli wzmacnia naszą przyjaźń z
A po pracy kto żyw śpię- wspomnieć i o samej Stacji ja gospodarcza ulegnie rów w niej udział m. in.: wice
szy do świetlicy. Można w Selekcji Roślin w Dębinie. j> nież pogorszeniu na skutek marszałek Sejmu PRL — Jó potężnym Związkiem Radziec
niej poczytać książki i cza Pracownicy jej przygotowu faktu, iż trzeba będzie zna zef Ozga-Michalski, wicemi kim i z innymi krajami pra
sopisma, można też posłu ją do uprawy na Żuławach leźć w budżecie dodatkową nister kultury i sztuki — gnącymi pokoju i bezpieczeń
chać radia, które wraz z najlepsze gatunki zbóż i ro sumę 100 milionów'’ funtów Stanisław Piotrowski oraz stwa, w tym również z wal
adapterem znajduje się w ślin. M. im. hoduje się tu na utrzymanie wojsk brytyj przedstawiciele PZPR i Pre czącą o zjednoczone pokojo
świetlicy. Słowem — mło specjalną odmianę pszenicy skich w Niemczech oraz zdo zydium Wojewódzkiej i Miej we Niemcy Niemiecką Repu
bliką Demokratyczną.
dzi robotnicy mają tu za ozimej i jarej, tzw. odmianę być znaczne, a bliżej niespre skiej rad, narodowych.
Posiadamy zjednoczone do
pewniony miły i kulturalny małborską, dostosowaną do
wództwo wydzielonych przez
odpoczynek.
warunków glebowych i kliosiem państw sił zbrojnych.
Przy okazji wat to również vi?tycznych Żuław.
W ten sposób wchodzimy
w drugie dziesięciolecie Pol
ski Ludowej wzmocnieni po
tężnyrn sojuszem 8 państw
zdecydowanych przeciwsta
wić się poczynaniom rewiz
jonistów i odwetowców adenauerowsklch,
zdecydowa
nych pracować dalej nad
zbudowaniem siły i dobro
bytu naszych krajów».
Wy, rodacy ze Śląska, je
steście jedną z czołowych sił
w naszym budownictwie”.
Zarabiamy też nieźle. Na
wyżywienie wydajemy ma
ło, bo stołówkę mamy na
miejscu. W sumie za cało
dzienne wyżywienie płaci
my tylko 9 zł.
Tadeusz Chrzan i Henryk
Socha przybyli do Gajewa
jako niewykwalifikowani ro
botnicy połowi. Dziś dzię
ki pracowitości awansowa
li już na pomocników traktorzyrty. W przyszłości przy
odpowiednim
podnoszeniu
swoich kwalifikacji zostaną
na pewno traktorzystami, bo
droga do awansu otwarta
jest dla każdego pracowni
ka PGR-u.
Z Gajewa marszruta na
sza wiedzie do Stacji Selek
cji Roślin PGR w Dębinie.
Pracuje tu wielu robotni
ków sezonowych, których
nazwiska widnieją na tabli
cy współzawodnictwa. W
parze z wynikami pracy idą
zarobki robotników. Np. M.
Michalska w dniu 17 bm. za
robiła aż 70 zł, a W. Langer
53 zł.
i

Wielki dzień piastowskiego Bytomia
Uroczystości z okazji

9@f$-l@€ia miasta

800-lecie
Rcdomia

— Naszą dumą jest jed-lka — który, jak wykazały
nafc bobik żuławski — mó- nasze doświadczenia, warwi inż. Krystyna Losowie- j to tu hodować. Poza tym
pracujemy nad wyhodowa
niem specjalnej, wysoko
piennej odmiany ziemnia
ków, przystosowanej do uprzeciwgośćcowy prawy na Żuławach.

Nowy lek

WROCŁAW (PAP). Specjaliści
Jeleniogórskich Zakładów Far
maceutycznych opracowali meto
dę otrzymywania nowego leku
hormonalnego, który znajdzie
szerokie zastosowanie w lecze
niu schorzeń gośćcowych.
Nowy preparat, zwany „Cor
ticotropin“, jak wykazały wstęp
ne badania, przeprowadzone w
szeregu klinik, przewyższa zale
tami używany od kilku lat lek

praęciy/gęlćcotyy Acth,

Jak więc widzimy — waż
ne i odpowiedzialne zadania
spełnia Stacja Selekcji Ro
ślin PGR w Dębinie. W ich
realizacji obok naukowców
biorą również udział robot
nicy sezonowi i ofiarni pra
cownicy stacji.
Dalsza nasza trasa wie-

dzie przez PGR-y Nowy
Staw i Lichnowy. I tu, po
dobnie jak poprzednio, spo
tykamy wszędzie pracowni
ków sezonowych. Z pracy i
warunków bytowych są na
ogół wszyscy zadowoleni.
Mieszkają w czystych i
schludnych pokoikach, zao
patrzonych w
niezbędny
sprzęt domowy. Trochę kło
potów
przysparza
brak
sprzętu sportowego, bo mło
dzież chciałaby po pracy
zagrać w siatkówkę, czy pił
kę nożną. Uważamy jed
nak, że zespół PGR Tralewo
zaradzi tym kłopotom mło
dych robotników.
Podróż nasza zbliża się

PRZYWRO CENIE
PRASTAREGO HERBU
PIASTOWSKIEGO
już ku końcowi. Mkniemy
Ze wzruszeniem wysłucha
znów asfaltową szosą, mija
jąc wioski i osiedla. Na wie li zebrani projektu uchwały
lu budynkach błyszczą w Miejskiej Rady Narodowej
promieniach słońca barwne
z dnia 22 maja br. o przy
plakaty:
wróceniu miastu Bytom pra
„Chłopcy
{ dziewczęta!
Zgłaszajcie się do prac iv starego herbu piastowskieGospodarst-lgo.
Herb ten wyobraża: w
Państwowych
wach Rolnych, Znajdziecie^ prawej części tarczy górni
tam godziwą pracę i zaro ka rąbiącego kilofem wębek. Dokładne informacje,\
, .
skierowanie, bezpłatny bilet'i ”‘e ‘
CZ?SC1 lewej tarczy
na przejazd do miejsca pra,-t— połowa Orła Piastowskiccy otrzymacie w referacie go w kołorze złotym na tle
zatrudnienia Prezydium Po-I „s
niebieskim.
wiatowej lub Miejskiej Ra
dy Narodowej“.
Uchwała ta została jedno
myślnie przyjęta wśród go
Romuald Bukowski
rącej owacji.

tej chwili zadania: spowo
dować klęskę konserwatys
tów w wyborach oraz umoż
liwić powrót rządów Labour
Party, popieranych przez ma
sY, które wywierają na nią
presję w kierunku pokojo
wego ustalenia stosunków
międzynarodowych.
Derek Kartun

Już 1 czerwca
pierwsze obiekty
osiedla „Przyjaźń11
będą przekazane
władzom polskim

WARSZAWA (PAP). W
związku z przekazaniem Pol
see przez rząd ZSRR osiedla
„Przyjaźń“ w Warszawie,
przedstawiciel PAP uzyskał
następujące informacje:
Osiedle „Przyjaźń“ przez
naczone zostało na miastecz
studiującej młodzieży.
Premier Burmy ko
Jak się przewiduje, pierw
sze obiekty tego osiedla bę
MOSKWA (PAP). — Agencja dą przekazane przedstawi
TASS donosi z Belgradu:
cielowi Ministerstwa Szkol
W Belgradzie podano oficjał
nie do wiadomości, że na zapro nictwa Wyższego 1 czerw
szenie prezydenta Tito przybę ca br.
dzie do Jugosławii premier Bur
Osiedle „Przyjaźń“ użyt
my U Nu.
kowane
dotychczas przez ra
Wizyta premiera U Nu trwać
dzieckich budowniczych Pa
będzie od 6 do 16 czerwca br.
łacu Kultury i Nauki im. J.
zbudowane siłami i
Pracowaiczka ambasady Stalina,
środkami ZSRR na obszarze
francuskiej w Pradze ok. 120 ha jest samowystar
czalnym osiedlem mieszka
trudniła się
wyposażonym w
szpiegostwem niowym,
sklepy i w obiekty kultural
PRAGA (PAP). Jak komuniku no - socjalne.
W osiedlu
je tutejsze Ministerstwo Spraw „Przyjaźń“ znajdują się 83
Wewnętrznych, dnia IB maja zo
stała ujęta współpracowniczka budynki tzw. hotelowe o łą
ambasady francuskiej w Pradze cznej kubaturze ponad 140
Ivonne Gossart w chwili, gdy tys. m sześć. W każdym bu
otrzymywała pewien dokument
0 charakterze antypaństwowym dynku, oprócz 16 pokoi znaj
1 szpiegowskim.
duje się kuchnia, umywal
Ministerstwo Spraw Zagranica nia oraz duży pokój — świet
nych podjęło odpowiednie kro
ki w celu niezwłocznego wyda lica. Oprócz tego oddzielną
lenia Ivonne Gossart z Czecho kolonię stanowią 83 domkl
słowacji.
jednorodzinne.
Osoby, które przekazywały jej
W osiedlu znajduje się tak
wiadomości o charakterze szpie
gowskim i materiały wrogie wo że kino, obliczone na 500
bec Republiki Czechosłowackiej, miejsc i klub, w którym w
zostały aresztowane.
różnego rodzaju imprezach
może uczestniczyć jednocześ
Zlinczowanie
nie 650 osób. Dużą atrakcją
ksiądza murzydskiego dla przyszłych mieszkańców
miasteczka będzie stadion
w USA
sportowy. W oddzielnych bu
NOWY JORK (PAP). Dzien
nik „Ossnew York Post“ donosi, dymkach znajduje się osiedlo
że członkowie organizacji rasi we ambulatorium,
łaźnia,
stowskiej zamordowali w jed stołówka na 350
miejsc,
nym z miast stanu Missisipi
księdza murzyńskiego J. U. Lee, sklepy i punkty usługowe
który odmówił wykreślenia swe oraz centralna kotłownia, ogo nazwiska z listy wyborców. grzewająca wszystkie obiek
Lee został zabity wystrzałem z
rewolweru przez grupę rasistów, ty osiedla.
znajdujących się w samocho
Całe osiedle „Przyjaźń“
dzie. Zniknęła również Murzyn
ka, która była świadkiem mor poprzecinane jest Biedą ulic
z nawierzchijią asfaltową.
det stwa.

przybędzie do Jugosławii

Ciekawostki

zm ŚWIATA
A WSZYSTKO PRZEZ
TEN FEZ...
"AilEDAWNO pisaliśmy
■L' o tym, że pewien kolunihij ski przemysłowiec
zaproponował byłemu kró
łowi Farukcwi objęcie u
niego stanowiska dyrekto
ra fabryki naczyń kuchen
nych. Obecnie „bezrobot
ny“ król, który z pałaco
wej willi na przedmieściu
Rzymu przeprowadził się
do skromnego mieszkania
w mieście i jest w poważ
nych kłopotach finanso
wych, otrzymał nową pro
pozycję.
Tym razem angielski
impresario
kabaretowy
Woolley zaproponoioał Fa
rukowi wystąpienie na
scenie na egzotycznym tle
palm, zaklinaczy wężóio i
połykaczy ognia, aligato
rów i krokodyli. Zadanie
byłego króla polegałoby
na ukazyiuaniu się w tra
dycyjnym fezie i na objeż
dżaniu wraz z całą trupą
teatróio w większych mia
stach i w miejscowościach
nadmorskich, gdzie kró
lewski fez powinien ściąg
na.6 do teatru liczne tłumy
ciekaivych.
Na razie Faruk nie dal
jeszcze odpoiviedzi. Nie
loiadomo więc, co vjybierze: naczynia kuchenne
czy egzotyczne krokodyle.
RAKIETĄ DOOKOŁA
ZIEMI
JMlEMIECKI inżynier
1" Messcrschmitt
jest
obecnie doradcą» w fabry
ce Hispano Aviacion i spę
dza co roku 5 miesięcy w
Hiszpanii, kierując w Se
willi konstrukcją myśliw
ców odrzutowych, których
koszt ma być znacznie niż
szy od kosztów aparatów
amerykańskich.
Jak podaje dziennik ma
drycki
„YaMesserschmitt projektuje rów
nież „pocisk rakietę — sa
telitę“. Rakieta składała
by się z trzech części, z
których pierwsza odłączy
łaby się od całości po os.ągmęciu przez pocisk
vjysoko&ci U00 km. Druga
część zostałaby z kolei od
łączona, na wysokości 10

tys. km, na której ostat
nia część rakiety ustabili
zowałaby się krążąc doo
koła ziemi z szybkością 8
km 600 m na sekundę.
„Satelita ten — kończy
dziennik „Ya“ — mógłby
być wyposażony iv płyty
aluminiowe dla odbijania
światła słonecznego. Skut
ki takich płyt byłyby ni
szczycielskie“.
Zamiast pokojowej pra
cy dla dobra ludzkości —
fantastyczne projekty ni
szczycielskie. Na zacho
dzie
(Niemiec)
bez
zmian...
PODMORSKA OPERA
CJA
n O minuty spędził pod
Wodą chirurg, któ
ry przeprowadził „podmor
ską“ operację niewidomej
ryby.
Dr George Blasdel, oftalmolog ze szpitala w
Los Angeles, wyposażemy
w lekki skafander ze zbiór
nikieni tlenu, dokonał operacji na głębokości prze
szło 6 metrów, w toivarzystwie zawodowego nur
ka, który pomagał mu w
roli pielęgniarza. Opera
cja polegała na przeszcze
pieniu nowej rogówki na
oku
20 - kilogramowej
płaszczki, która uszkodzi
ła sobie oczy uderzając o
przedmioty
ozdabiające
jej akwarium.

Satyra polityczna
W wyborach do Landtagu
w Dolnej Saksonii adenauerowska CDU straciła znowu
Dół miliona głosów. W ten
więc sposób od wyborów do
Bundestagu w 1953 r. Ade
nauer utracił już 2.750.0M
głosów.

Jego prawdziwa wielkość.
(Neues Deutschland*

M
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znajdą doskonałe warunki Wyfafcefai
Zamiast kwiatków
drapieżcę z tropiku
Wydra czy Mika

Prezydium DRN we
Wrzeszczu
zawiadamia,
że dziś. tj. 24 bm. o godz.
17 w Młodzieżowym Do
mu Kultury przy ul. Waj
deloty 13 odbędzie się na
rada
przewodniczących,
zastępców i sekretarzy
społecznych
komitetów
blokowych. Po naradzie
występ amatorskiego z es
połu artystycznego.

nik wodny wraz ze stawem
(oko wodne). Teren jest tu
ukształtowany amfiteatral
nie.

zajął się również i trawnlkiem ?

ulicą Narwiańską po terenie
Zoo O km) i rozwiąże pro
blem komunikacyjny na 110
hektarowym terenie. Jak po
dał projektant, przez Zoo
o liwskie będzie mogło przejść

Przed dworcem w Oliwie
jest trawnik. Szkoda tyl
ko, że zamiast kwiatów jest
tam pełno papierów i in
—■ Nie uważam za słusz
nych śmieci.
ne, aby na jeziorze, znajdy,
Świat arktyki
Czy nie razi to zawiadow jącym się w centrum ZOO
Wśród wysokiego zadrzewię
cy stacji? Może by pracow oliwskiego, instalować łód
mia zamieszkają tu białe nie
nik, który sprząta perony, ki dla spacerowiczów — za
dźwiedzae — świat arktyki I
oponował w dyskusji nad
(trzeci punkt zainteresowa-;
W Biurze Projektów Budownictwa Komunalnego w Gdań
projektem przyszłego ogro
sku na posiedzeniu rady technicznej w dniu 20 bm. rozpa
nia dla zwiedzających). Tra-j
du zoologiczmgo jego au
trzono w obecności całego kolektywu fachowców, inżynie
tor.
rów - plastyków oraz planistów dwa projekty urządze sa zwiedzania jest zaprojek-'
nia ogrodu zoologicznego w oliwskiej dolinie Leśny Młyn.
towana między basenami. Z
•i,
— Dlaczego? — zdziwił
Zostały one przedstawione przez projektantów inż, Zakoltyłu za nimi będzie się mieś
skiego wraz z zespołem (projekt pierwszy) i ini. Ste
się wnioskodaicca.
cić
kwarantanna
i
wystawa
fana Eleka z zespołem (projekt drugi).
W związku z trwającymi
zwierząt domowych.
Wizja ogrodu zoologicznego w Oliwie, jaką przedstawił
— Bo wiadomo, czym ta
obecnie Dniami Oświaty,
inź. Zakolski, porwała słuchaczy swym pięknem, celowoś
Na pobliskim płaskowzgórzu
Książki i Prasy Wojewódzka kie „rozrywki“ się kończą
cią i rozmachem. Nic dziwnego więc, że w szerokiej dys
kusji, jaka wywiązała się po omówieniu przez projektantów
w kasie zamieszkają z\v:e-jw ciągu jednego dnia 56 ty i Miejska Biblioteka Publicz ■—• odparował projektant. —
ich koncepcji, zwyciężyła koncepcja ini. Zakolskiego, któ
nad planem
rzęta, których królestwem] gjęcy zwiedzających. Koszt; na organizują w czy tein i- Wraz z amatorami łódek
ra zostanie uzupełniona częściowo przez pewne szczegóły
jest las i wzgórza, a więc:; budowy ogrodu zoologiczne-! młodzieżowej nr 2 w Gdań- na jeziorze będą również
zaczerpnięte s koncepcji lnż. Eleka.
koziorożce, muflony i kozi- go wyniesie okol® 39 mil. zło'sku przy ul. Kartuskiej 245 pływały i... próżne butelki,
gospodarczym
ce. Rezerwat ten będzie od tych, a będzie ona trwała 10 dziś o godz. 14 spotkanie 3 a tvtedy trudno będzie od
Jak stwierdził w czasie dysku wchodzimy bowiem w pusty
grodzony od zwiedzających lat,
sji prof. inż. Różański (katedra
literatem mgr Kochanowską, różnić wydrę od „litrówki
planowania regionalnego Pol. nię.
fosą.
która omówi twórczość Ada A przecież w ZOO musi pa
Tak
oto
wygląda
koncepTp
będą
Gd.),
teren
doliny
Leśnego
Mły
Dzisiaj, we wtorek 24 km. o
nować ład i spokój, nic za
Puszczenie trakcji mecha ,
godz. 19 mieszkańcy komitetów na. gdzie mieści się Zoo, jest
wielbłądy, nicznej czy akumulatorowej ' ’ na podstawie której o- ma Mickiewicza.
dostojeństwa
kłócający
rejonowych nr 1 (Śródmieście), wyjątkowo odpowiedni i należy
W
części
artystycznej
—
re
p
raco
wątły
będzie
projekt
zebry, »tru
wspaniałej, tamtejszej przy
nr 10 (Oriowo) i nr 14 (Wielki do najpiękniejszych w Europie.
cytacje.
wstępny
budowy
Zoo;
zo
sic, perlic*
Kack), w Gdyni spotkają sie z Wizja przyszłego Zoo w ujęciu
(jota)
stanie on przesłany do Tegoż dnia o godz. 17 w rody.
radnymi MRN dla przedyskuto inż. Zakolskiego oczarowała siu
ki, żyrafy
wania projektu planu gospodar chaczy. W olbrzymim skrócie
PKPG, aby fundusze na bu wypożyczalni nr 8 we Wrze
(akcent wy
czego i budżetu miasta na rok wygląda ona następująco:
dowę ogrodu zoologicznego szczu przy ul. Wojska Pol
sokościobieżący.
w Oliwie zostały uwzględnio skiego 8 literat Z. Meissner
wy).
Do
Spotkanie K. R. nr 1 odbędzie
ZOO PRZYSZŁOŚCI
ne w Narodowym Planie Go wygłosi odczyt pt. „Opowia
drugiej części (środka nasie w świetlicy „Pagedu“ przy
ul. Abrahama, K. R. nr 10 w
... to tytuł imprezy, jaką or spodarczym na 1956 r (jota) danie o starym Gdańsku”.
wodnionego)
Dzisiejsze Zoo przestało dwie drogi. Tu poprowadzą ganizuje „Estrada” 24 bm. o
świetlicy Komitetu przy ulicy
zamieszkaBoh. Stalingradu 23, a K. R. nr być swego rodzaju menaże-j
14 w świetlicy Komitetu przy rią, tak jak bywało nią do-i ją słonie, nosorożce, tapiry. i godz. 19.30 w świetlicy Pre
„ZJAWISKA A TEORIA
"Ul
ul. Orłowskiej 7.
zydium MRN w Gdyni (ul.
PRAWDOPODOBIEŃSTWA«
!
tychczas.
Ponieważ
cała j
SŁONIE, NOSOROŻCE, Bema 26). Będzie to widowi
25 bm. o godz. 17.30 w auli
dolina Leśnego Młyna sta
sko
satyryezno-muzyczne
w
Pol. Gd. (III p.) mgr J. Blum,
TAPIRY
nowi rezerwat przyrody, na
adiunkt Polskiej Akademii Nauk,
wykonaniu artystów krakow
wygłosi odczyt popularno - nau
leży podtrzymać i wzboga
Zwierzęta te będą posiada skich z udziałem znanego hu Państwowy Teatr „Wybrzeże“ Hollywood
wyprodukowało kowy pt. „Zjawiska a teoria
cić ten układ w warunkach ły .w swych domkach mas morysty Alojzego Potempy.
wystawił niedawno sztukę ame również film pt. „Lisie gnia prawdopodobieństwa".
jak najbardziej naturalnych, kowanych wybiegi dośrodko Sprzedaż biletów od godz. 17 rykańskiej
Członkowie oraz sympatycy
pisarki
LILIAN
25 bm. o godz. 17 w sali gdyż jest to jedyny tego we. Centrum terenu stanowi w kasie obok świetlicy.
HELLMAN pt. „LISIE GNIA zdo“, w którym rolę Reginy Pol. Tow. Matematycznego pro
szeni są o liczne przybycie.
ZDO“. Autorka ta, mało znana Giddens grała Bettie Davies.
Teatru Wielkiego w Gdańsku rodzaju teren w Europie.
taflę wodną % basenami dla Tę samą imprezę mogą o- polskiemu widzowi, zdobyła w
POSIEDZENIE NAUKOWE
odbędzie się wieczór baleto
W
Związku
Radzieckim
grane
okresie
międzywojennym
duży
zwierząt
wodnych
i
ptactwa
bejraeć mieszkańcy Nowego
Można w tym terenie wyod
rozgłos na zachodzie sztuką były
wy z udziałem orkiestry sym rębnić
Po wojnie dwie sztuki P. T. L.
pelikany).
Wał Fortu 25 bm. o godz. 19 w „Childrens
trzy fragmenty. Pierwszy (flamingi,
hour“,
wystawioną
W dniu 24 bm. o godz, 18.30
fonicznej PO i FB pod dyr. rozpoczyna się od ul. Kcścier- ziemny zabezpieczy dolinę Morskim Domu Kultury.
w Nowym Jorku w 1934 roku i Heilman: „Rodzina Ferelli“ i
sali wykładowej II Kliniki
Zdzisława Bytnara w wyko skiej. Drugi — to centrum, przed wiatrami. Przy obec Sprzedaż biletów w cenie graną w dwa lata później w Pa. „Lisie gniazdo“. W roku 1947 Ka w
Chirurgicznej
AM w Gdańsku
stoi obecnie budynek Oś
ryżu pt. „Les innocentes“ (Nie roi Adwentowicz kreował w „Li odbędzie się posiedzenie nauko
naniu uczniów Państwowej gdzie
Szkolenia Kadr Spółdziet nej ul. Kowieńskiej zaproje 9—12 zł w godzinach 15—20. winne).
we
PTL
z
następującym
porząd
sim
Gnleździe“
rolę
Horacego
Szkoły Baletowej. W progra rodka
czości. Trzeci rozpościera sie od ktöwano gospodę. Stąd bo
kiem dziennym:
Giddens.
mie: tańce klasyczne, tańce ul. Spacerowej. Linie tramwa wiem rozpościera się wspa
1. Pokazy kliniczne — S. Htdoprowadzone do zbiegu
ludowe, muzyka, pieśni, re jowe,
roszek z III Kliniki Chorób We
ulic Kościerskiej i Spacerowej niały widok na Dolinę Rado
Akcja sztuki rozgrywa się wnętrznych
Na ekranach trójmiasto
cytacje oraz balet „Bocia- przybliżą Zoo do mieszkańców ści i Dolinę Leśnego Młyna.
w południowych Stanach A- amyloidowej).(przypadek nefrozy
nlątko”, w inscenizacji Jani trójmiasta.
(Zoo oliwskie stanowi część
meryki
w początku XX wie 2. W. Wądołowski z I Kliniki
ny Sobczak-Jarzynówny, w
AMG (przypadek tzw.
przyszłego parku kultury i
Przy
przystanku
końco
ku.
Głównym
bohaterem Chirurg.
układzie
choreograficznym
samoistnego pęknięcia śledzio
wypoczynku). Idąc dalej dro
sztuki
jest
tu
pieniądz,
a
wym
zaprojektowano
budyń
ny).
kolektywu
pedagogicznego ki kasowe, kioski, ewentual gą dojdzie się do skał (loka
chęć zdobycia „dużo, dużo 3. Wyświetlenie filmu z Insty
pSsb.
tutu Onkologii w Warszawie o
ną przechowalnię peów itp. ta zespołu małp). Ponieważ
pieniędzy” głównym moto leczeniu
operacyjnym raka sut
Przedsprzedaż biletów prowa Za kasami znajdzie się par- teren Zoo jest ogromnie roz
rem akcji. Zawarcie spółki ka z objaśnieniami J. Giedroyć.
dza placówki ..Orbisu“ w trój- j fja przed wejściowa do Zoo legły (9 km drogi) trzeba da
włókienniczej
dla
budowy
fa
mieście oraz kasa bi’etowa Te-j /}»« m długości).
REKRUTACJA NA STUDIA
Ona to lej stworzyć nowy bodziec
bryki w pobliżu plantacji ba W
14 i
atru Wielkiego w sod z. 12
PAŃSTW, WYŻSZEJ SZKO
16 - 19. Ceny biletów: 3, 6, winna przygotować i uspo dla dalszego zainteresowania
wełny, spółki, która ma przy LE
FILMOWEJ W ŁODZI
i 12 Zł.
koić wzrokowo przybyszów zwiedzających. Będzie nim
nieść udziałowcom miliono Kandydaci
na studia do FWSF
dzięki bogatym kolorystycz egzotarium 140 m długości.
we zyski, staje się przyczy w Łodzi winni
składać podania
zaprojektowany
nie terenom łąk. Przez mo Tu został
ną rozbicia dwu rodzin Hub- za pośrednictwem dyrekcji szkól
świat tropiku.
do których uczęszczają, do Wy
numer.taluą
bramę,
ozdobio
bardów
i
Giddensów
—
prze
GDZIE 4
działu Oświaty Prez. WRN w
ną rzeźbami zwierząt z brą
ciwstawia siostrę bratu, żonę Gdańsku, ul. 3 Maja 9, pokój
Przez znaj
zu, turysta wejdzie swobod
mężowi, matkę córce. W wał nr 30 (tel. 3-25-81, wewn. 113).
dujące s!q
składania podań upły
nie i dopiero po przejściu 160
ce o największe zyski zwy waTermin
w tymtere
10 czerwca. Wszelkich infor
TEATRY
m skontrolują i ego bilet wej
cięża Regina Giddens. Lecz macji udziela 'Wydział Oświaty
nie
wzgó
GDANSK — Wielki — „Pan ścia bileterzy. W tejże partii
jej zwycięstwo jest równo codziennie w godzinach urzędo
rze przebi
Twardowski“ — godz. 19
wych. Ter fenowy - pełnomocnik
cześnie jej klęską.
ty będzie
GDYNIA — Dramatyczny — przedwejściowej stanie bu
rekrutacyjny przyjmuje intere
„Ballady i romanse“ — g. 17 dynek pedagogicum, poświę
korytarz
santów w poniedziałki (godz.
Satukę
wyreżyserował:
Ła
15 — 16).
conego
zagadnieniom
życia
SOPOT — Kameralny — „Lisie
podziemny j
zarz
Kobryński.
Oprawę
pla
gniazdo“ — godz. 19
zwierząt. Dalej będzie się
„STARE I NOWE
dla zwie-j
styczną dał Feliks Krassow W JAZZIE“
mieścić ośrodek usługowo- dzających. W korytarzu za-!
KINA
ski. Obsadę stanowią; Hali We wtorek, 24 maja w kawiar
gospodarczy — zaplecze, mie mieszkają w klatkach ty gry
wg infor. Okr. Żarz. Kin
na Cieszkowska, Magdalena ni klubu Zw. Zaw. Prac. Kul
szkanie kierownictwa oraz sy. pumy, jaguary. Ich klat
w Gdańsku
w Gdańsku, Garncarska
i Grodyńska, Juliusz Lubicz- tury
punkt trakcji mechanicznej,
18/20 — o godz. 18 odbędzie się
GDANSK — „Leningrad“ — jak również podjazd i par ki będą oświetlone z góry.
!
Lisowski,
Maria
Nochowicz,
koncert z płyt gramofonowych,
Wybiegi drapieżców mają sta
„Dzień bez kłamstwa“ od 1. 18
Maciej Nowakowski, Józef który zobrazuje rozwój jazzu w
god. IG, 18, 20. „Kameralne“ — king na 100 wozów osobo nowie rodzaj
tropikalnych
Wkrótce na ekranach trójmiasta z--ha czy my film
ciągu wielu łat.
„Na granicy“ od 1. 12 — godz. wych. oraz parking dla auto
Skwierczyński,
Jerzy
Śliwa,
ogrodów, przylegających do
produkcji francusko-włos kiej „Urok szatana". Re
Bilety w cenie zł 5 są do na
15.30, 17.30. 19.30. WRZESZCZ —
Helena Sokołowska, Kazi bycia w przedsprzedaży w se
W trzeciej części
„ZMP-owiec“ — „Opowieść a- karów. Pierwsza część ogro wzgórza.
żyser: Rcne Clair, Na zdjęciu: Gerard Philippe to
mierz Talarezyk, Irena Tro- kretariacie Zw. Zaw. Prac. Kul
tlantycka“ od 1. 7 —• godz. 16. du winna uderzyć w wyo znajduje się polana (zajęta
roli Henryka.
— reszta biletów przy wej
18, 20. „Bajka“—„Wilhelm Tell“ braźnię widza kontrastem,
jecka, Michał Werchowskl. tury
obecnie przez łosia) i zbiórściu w dniu imprezy.
Od 1 14 — godz. 16, 18, 20. OLI

niedźwiedzie polarne,
wielbłądy, żyrafy, zebry

Spotkanie

literałami

Mieszkańcy Gdyni

a
%
! %

swecjo miasta

Przy drzwiach

0 tym warto
wiedzieć

»Lisie gniazdo«
w Teatrze „Wybrzeże“

Wieczór baletowy

i KIEDY C

WA. — „Delfin“ — „Wczasy z
Aniołem“ od 1. 12 — godz. 16,
18, 20. NOWY PORT — „1-szy
Maja“ — „Młodzieńcze lata“ od
1. 12 — godz. 18 i 20.
GDYNIA — „Warszawa“ —
„Godziny nadziel“ od 1. 16 —
godz. 16, 18, 20. „Atlantic“ —
„Fort Eureka“ od ł. 14 — godz.
15.30, 17.30, 19.30. „Goplana“ —
„Wiedzmv“ od 1. 12 — godz. 18,
18, 20. GRABÓWEK — „Fala“ —
„Wzburzyło sie morze“ II s. od
1 12 — godz. 18 1 20. CHYLONIA
— „Promień“ — „Złodzieje i po
licjanci“ od 1. 18 — godz. 18
i 20. ORŁOWO _ „Neptun4 —
„Miłość kobiety“ od 1. 18 — g.
17 i 19. RUMIA — „Aurora“ —
„Taksówka 3886“ od 1. 18 — go
dzina 20.
SOPOT — „Polonia“ — „Swia
teczny wieczór“ od 1. 12 — go
dzina 16, 18, 20. „Bałtyk“ —
„Noc w Wenecji“ od 1. 14 —
godz. 15.30, 17.30. 19,30.

— generalny, kluczowy po zespołu amatorskiego. O ileż styczną połączyła kulturalna związał całość muzyką 3. Za
a teksty z dużym wdzig
mysł wiążący oałość.
bowiem łatwiej jest grać i i przemyślana reżyseria. To, wadzki,
Idem śpiewanych piosenek na
Tym „słoniem” stał się tworzyć naturalne, przekony co zrobił Cybulski i pomaga pisał Z. Ciesięlsfci (Chustka,
Dwa cienie i Bim-bom). Dużo
„duch". Duch uśmiech, duch wające postacie, gdy operuje jący mu Kobiela, jest bez w
tym rewiowym programie sub
kpina z ducha, duch saty
sprzecznie dużym reżyser telnego
humoru i dobrej sa
ryczny — symbol realnego
skim osiągnięciem i wielka tyry.
sakoda, że obaj mają za
odczuwania i radości życia.
Czyżby więc nic nie za
A sprawa radości życia to
miar opuścić Wybrzeże.
sługiwało tu na krytykę? Na
AM grypę i nie mam lat swe skomplikowane obowią- przecież sprawa troski o
W tym wszystkim jest je
dwudziestu
zki tak dobrze, jakby nic in człowieka...
szcze jedna sprawa, godna pewno można by znaleźć błę
Grypę mam z ich winy, ale nego w życiu nie robiła), gdy Zrodziła się wreszcie kon
podkreślenia — głębokie ko dy, ale czyż można mieć pro
0 tę nadwyżkę lat nie mogę się uczestniczy w wyrzuca- cepcja całości, na której po
leżeństwo
zespołu. Nie ma tu tens je do utalentowanego
mieć do nich pretensji, a niu(!) zza kulis reżysera ważnie zaważyła bogata wy
miejsca na zawiści i intrygi, dziecka, gdy zrobi „siusiu”?
szkoda... To znaczy szkoda (Zbigniew Cybulski ma bo obraźnia młodych plastyków
nie ma ważniejszych i mniej
nie pretensji, lecz różnicy wiem tak potworną tremę za z Bielickim i Fedorowiczem
ważnych, nie ma różnic po Wyrośnie z tego.
lat. Pisanie bowiem czegoś o wszystkich, że wolą go mieć na czele.
między zespołem aktorskim
IE podobał mi się tylko
w
czymś tak młodym, świeżym w czasie spektaklu na widow TRUDNO
mi
tu
was
a
technicznym,
bą,
nie
ma
w pierwszej części kon
1 pełnym entuzjazmu zobo ni), gdy się jednym słowem
• wszystkich wymienić,
różnic między reżyserem a feransjer. Ktoś z „mecena
wiązuje do podobnej reakcji. widzi tyle gorącego zapału — twórcy programu, musiał
mm
zespołem.
sów” od kultury powiedział:
MUZEA
Mimo zawiłego wstępu do trudno w nim nie uczestni bym bowiem wymienić wszy
„On wam psuje program, bo
Muzeum Marynarki Wojennej myśliliście się już,na pewno,
DOWIEDZIAŁEM
już
na
czyć.
stkie nazwiska kilkudziesię
, .
Gdynia Bulwar Szwedzki — ot-, .
się jąka”. Wypowiedź ta
*
początku,
że
mi
się
pro
mi
o
przedstawieZapał i entuzjastyczna cioosobowego zespołu, ale
warte co dzień prócz poniedziałi że chodzi
ków: w dni powszednie w goetz. nie studenckiego teatrzyku chęć stworzenia czegoś no
gram ,,Bim-bom” podoba. wzbudziła kpiny zespołu i
wydaje mi się, że wśród
W
10—15, w niedziele i święta w „Bim-bom”.
Gdyby
mię jednak ktoś za-, nie całkiem słusznie.
wego
była
od
początku.
War
godz. 10—17.
waszych gorących serc naj
pierwszej części chcieliście
pytał, które jego „numery” pokazać
To bowiem widowisko ob to było widzieć gorączkę gorętsze jest serce „Wowa“
Wycieczki należy zgłaszać w
„sztampę” i to nie
przeddzień — tel. 24-11.
najbardziej — to byłbym w
serwując po raz drugi, tym
całkiem wyszło, a już naj
Muzeum Pomorskie w Gdań razem zza kulis, nabawiłem pierwszych grudniowych roz Bielickiego.
kłopocie,
bo
właściwie
wszy
mów, gdy rodziła się kon Powiedziałem, że „zrodziła
sku otwarte codziennie (z wyj.
mniej konferansjer, który
stkie.
poniedziałków) od 10—15, w nie się grypy. To, że studenci cepcja programu.
się koncepcja”. Wy wszyscy,
miał
zbyt wiele wdzięku,
dziele od 10—18. Wystawy: ma przy tym zimnie i przecią
Doskonałe jest np. w pomyśle
larstwo i rzeźba gotycka XIV— gach, panujących na scenie E3RAŁ w nich udział reżyser którzyście już widzieli jej re
.Spotkanie na rogu“, a przy który wbrew założeniom po
zespołu Zbigniew Cybulski alizację na scenie, zwróćcie
XVI w., gdańska rzeźba kamien
tym świetnie zagrane. To samo dobał się widowni.
na XVI—XVIII w., artystyczne i za kulisami, chodzą zdrowi, — zapaleniec, kiórego nie po uwagę, jak mało w niej nie
trzeba powiedzieć o „cyrku“
„filmach“, o „szachach“ i „ma
kraty gdańskie XVII—XVIII w„ kładę na karb gorącej „tem trafił zgasić marazm teatru „Wy
Podobał się jej zresztą ca
potrzebnego
słowa.
brzeże“,
był
tam
i
jego
przyja
rzeniu“, o... wszystkim.
meblarstwo holenderskie i gdań
ły
program. Słyszałem np. ta
Z tym „słowem” był naj
skie XVII—XVIII w., galeria ma peratury” całego zespołu. Ta ciel, również młody aktor Bo
Zaskakuje w tym amatorskim
larstwa holenderskiego XVII w., zaś „temperatura” to sprawa gumił Kobiela i byli wreszcie ci większy kłopot — kto napi
przecież przedstawieniu dojrza ką uwagę: Gdyby to nasz
najważniejsi:
Zdzisław
Ciesiel
wystawa obrazów J. S. Sokołow najważniejsza.
łość form scenicznych. Świetna teatr zrobił tak dobre spek
ski, Jacek Fedorowicz, Janusz sze teksty. Dla warszawskie
•kiego.
Jest np. scenografia (Krzyżanów
tym zaś wypadku, gdy Probe, Włodzimierz Bielicki go teatrzyku pisał Szpalski, cię własnym 3łov,em, gdy w ski, Pakszys, Jagodziński, a wie takle“. Albo inna niemniej
DUŻURY APTEK
„Wowem“
zwany,
byli
i
inni
—
le pomysłów plastycznych — charakterystyczna uwaga sie
się patrzy na pracę bry studenci Politechniki i Wyższej a u nas?
określonej sytuacji jest się Bielicki i Fedorowicz). Doskona dzącej za mną starszej już
GDANSK — ul. Lakowa 16.
gady
technicznej
(po
ostat
Szkoły
Sztuk
Plastycznych.
—
Poradzimy
sobie
—
po
WRZESZCZ — ul. Grunwaldzka
le operują światłami, niezmier
sobą.
36. OLIWA — ul. Leśna 1. SO- nim przedstawieniu brygadzri Trzeba bowiem wiedzieć, że ze wiedział Zbyszek Cybulski —
nie w programie ważnymi Iwa- panu „O, już nie mogę się
Zaskakująca zaś
p°t —ui. Stalina 79i. Gdynia s£a mało życia nie postradał spól teatrzvku „Birn - bom“ jest oprzemy się o średniowieczr- \A/ ten sposób
nek, Grochowicz i Filip. Podziw śmiać”...
cały zespół budzi
zespołem
międzyuczelnianym,
— Skwer Kościuszki 22. GRAaktorskie ustawienie ról
BOWEK — ul. Czerwonych Ko wśród owacji, jaką mu zro zorganizowanym przy Politech ne „mimy” żakowskie, o za ' ' stał się współautorem przez T. Wojtycha (błazen, kow była reakcja po skończeniu
synierów 137. OBŁUŻE — ul. bił zespół), gdy się obserwu nice Gdańskiej.
sady „commedia dell’arte”,.. programu. Pojedyncze zaś in boj, wódz plemienia Maobab), spektaklu — nikt nie śpię«
Bednarska U. ORŁOWO — Ul. je skupioną uwagę inspicjen
Największym problemem I to było wspaniałe pocią dywidualności w jedną zbio D. Anders i T. Chyłę (film wło szył się do szatni.
Boh.
Stalingradu 66.
NOWY
J. Fedorowicza (duch) i
ta (Julito Schlichtinser pełni zażartych dyskusji był „słoń” gnięcie w odniesieniu dc rową indywidualność arty ski),
PORT - ul. Oliwska 88/4.
wielu innych. Bardzo dobrze1
Andrzej Pawluk

»Mocno trzymającym się za ręce
droga wolna«
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Czy PRO

będzie wykonywało
prace

f

DZIENNIK BAŁTYCKI

to

c dno morskie od Świnoujścia do Szczecina

Marynarze

H »Stalowa Wola«

m

zadanie załogi »Inż. Wendy«

0 wspłpracy zaległ ze steeznwsaim
zagranicznych
j zrealizowanych zobowiązaniach
klientów

powrócili
z gościny

na zlecenie

Zaterkotał motorek, wpra
wiając w drżenie drobny ka
dłub i „Lucyuka“ ruszyła
środkiem kanału, zostawiając
w tyle pasmo spienionej wo
dy. Sekretarz organizacji par
tyjnej KAZIMIERZ JASZCZYSZYN trzymając pad pa
chą plik kolorowych tygod
ników, ogarniał troskliwym
spojrzeniem, poczynione spra
wunki: 5 garnków emaliowa
nycłi, tłuczek do kotletów i
kartofli, kilka kartonów sło
dyczy. Oficer k. o. JÖZEF
GÖBSK.I lustrował .badawczo
nadciągające z północy ciem
ne chmury.
Czyżby wycieczka turysty
czna albo podróż na bezlud
ną wyspę? Nie. Zadanie sto
jąee przed tymi ludźmi jest
dalekie od beztroskiego ro
mantyzmu, Czeka Ich długi
okres trudnej i odpowiedział
nej pracy. Te sprawunki —
to ostatni etap przygotowań
na drogę. A dalsza podróż
odbędzie się nie „Lucynką“,
lecz jedną z największych w
Europie pogłębiarek „iKŹ.
WENDA“, należącą do Przed
ssębiorstwa Robót Czerpal
nych i Podwodnych w Gda.ń
Eku.

W tych dniach wróciła dfl
Gdyni delegacja marynat/ siat
■ ku „Stalowa Wola“, bar.
a z
i okazji Dnia Hutnika w bucie
'Stalowa Wola. Uroczyście i w
j pizyjcnmej atmosferze s pędzili
1 marynarze czas u hutników.
,! W niedzielę, w czasie akade
mii rozpoczynającej Dzień Hut
nika, przewodniczący rady za
kładowej huty Stalowa Wola
j wręczył delegacji marynarzy u, pominek przedstawiający trój■ ząb Neptuna z wygrawerowany*
j i mi literami „RLO“. W imieniu
jl delegacji marynarskiej przemó) j wił II oficer HILARY LITEWI j SKI, któr:/ wręczając hutnikom
j; album obrazujący pracę załogi
j! statku i życie portów, do któ! i tych zawija „Stalowa Wola“,
I; życzył hutnikom jeszcze więk!! szych osiągnięć w pracy zawoJ i dowej dla dobra naszego kraju.

mechanikowi Czesławowi Ja — Udajemy się w morza
nikowi, a nad całością spra celem pogłębienia toru wod
wował nadzór kpt. Bolesław nego na trasie Świnoujście —
Siewert.
Szczecin, dotychczas bowiem
Rozpoczęły się zimowe dni, tv większe statki z pełnym ob
godnie 1 miesiące, wypełnione
wytężoną pracą. Wkrótce już by ciążeniem zmuszone są przed
ło widoczne, kto wywiązuje się zawinięciem do Szczecina zo
ze swych zadań najofiarniej. stawiać połowę ładunku w
Przy konserwacji statku i czysz
panieważ na
czeniu kotłów
wyróżnili się Świnoujściu,
członkowie załogi: Wiśniewski. drodze do Szczecina jest ara
Missczyński, Bułatowicz i Ku płytkie dno.
cza. Przy naprawie maszyn pra
ccwali najłepiej maszyniści: Jur
To jest ostatni etap na
czyli i Niedbała, oraz starsi pa
Jacze: Ztiral, Pietrewicz i Ka szej pracy w Pianie 6-Ietmiński.
nlm. Postanowiliśmy zreali
Zbttżał się 1 Maj. Dla uczcze zować go do dnia 30 listopa
nia święta, klasy robotniczej za da, a postanowienia swego
iogu postanowiła swe roczne za
dania produkcyjne wykonać NA dotrzymamy na pewno!

Dyrekcja, Polskiego Ra
townictwa
Okrętowego
wystąpiła
niedawno z
wnioskiem, by w okresie
Międzynarodowych Tar
gów urządzić w Poznaniu
stoisko, obrazujące 10 łat
pracy i osiągnięć PRO i
by równocześnie ofero
wać swe usługi obcym
państwom.
Inicjatywa ta ma wiele
szans powodzenia, gdyż
polscy ratownicy zdobyli
wicie uznania za swepra
Pogłębiarka s/s „Inż. Wenda“ wyremontowana,
ee, których niegdyś nie
pomalowana „jak nowa“ oczekuje przy nabrzeża
chcieli się podjąć nawet
MIESIĄC PRZED TERMINEM,
Gdańskiej Skoczni Remontowej sygnału odcimwwatak świetni specjaliści,
Pożegnalną wizytę u sympa
W związku ■/, tym, nałeżaio prrv
nia, by udać się w morze na spełnianie iva.żnego za
jak Duńczycy, uważani
spieszyć remont. I to zostało wy tycznej załogi spędzamy na 0i giądaniu urządzeń pogłębiarki.
dania dla gospodarki marskiej naszego kraju.
do niedawna za najlep
kr. sane.
|Nie darmo stanowi ona obiekt
Brygady JURCZYKA 1 NIED : dumy pracowników PRC i P.
szych ratowników w Eu
BAŁY
Ski
k-ił v «
gurłzłn cza:
ropie.
jej maszyn starczyłaby jaukładania łożysk w u? u śruboy ^• i Moc
ko siła napędowa dla 4 statPrace ratownicze, wy
I
ków takich jak „Sołdek“. Olbrzy
konywane przez PRO na
; śnie grodzie — zbiorniki o ruzlecenie klientów z agrar
! chomych ścianach i otwieranym
i
dnie, potężne koła rozpędowe
nicznych, mogłyby się
i pomp ssących, imponujące rury
Właśnie wioząca nas mo
stać poważnym źródłem
bagrownicze
z filtrami — każda
dukujące gotowe wyroby.
dopływu dewiz do nasze torówka przybiła do nabrze
! o wadze ponad 20 ton — wszyDla zwiększenia efektów eża
.Po
trapie
przechodzimy
! siko to razem tworzy potężny
go skarbu.
(d)
konomicznych statków-bajj
i mechanizm, zdolny w ciągu do
na pokład „Inż. Wendy”.
by wydobyć 10.000 m sześć, pias
przewidziano również przenie
Wszystko jest już w pełnej
ku lub iłu z dna morskiego.
sienie sześciu z nich na roz
gotowości do odjazdu. Jed
rachunek gospodarczy.
Konstrukcja urządzeń bagrow
nak nie tylko bliski wyjazd
może
wykorzystać
również
Miesięcznik
radziecki
„Ryniczych zbudowana Jest w ten
W.
powoduje zadowolenie.
sposób, by wydobyty grunt mo bnoje Choziajstwo“ zamieścił nasze rybołówstwo dla uspra
— Ponawigaeyjny remont
żna było wyładowywać bezpo w nr 1/55 artykuł W. M. No- wnienia połowów dalekomor
średnio pod dno statku, względ wikowa — zastępcy dyrekto skich.
średni naszej pogłębiarki zaj
nie górą z prawej lub lewej
kończyliśmy miesiąc przed i
na Departamentu Techniki
burty.
Radzieckie połowy elespe
terminem — mówi z dumą!
Ministerstwa Przemysłu Ryb
I jeszcze ostatnie pytanie. —
dycyjne, tj. połowy, dokony
oficer Górski.
nego
ZSRR,
poświęcony
od
Skąd pochodzi nazwa „Inż. Wen
w oparciu o statkida“?
— A roboty było dużo —
bytej w końcu ub. r. nara wane
baąy. wykazują % roku na
do
dodaje II mechanik Edward
— Inż. Wenda to pierwszy, za dzie aktywu radzieckiego ry rok poważny rozwój. I tak
służony budowniczy portu gdyń bołówstwa na temat ekspe
Dolega. — Trzeba było prze Kpt. s^s
Wendy**
Statek szczecińskiej pro prowadzić
do 22 grudnia ubr. zło
remont pomp ba- j Bolesław Siewert z bager skiego.
dycyjnych połowów śledzia np.
dukcji „MALBORK” po kil growniezych, głównych ma-1 mistrzem Wiśniewskim dowiono 454.000 cet. śledzia
Życząc
sukcesów
i
spełnie
na
Płn.
Atlantyku.
Artykuł
ku rejsach bliskich wypływa szyn napędowych, wind smoj lamują ostatniej kontroli
więcej niż w 1953 r. Flotylla
nia chlubnych zamierzeń, ten zawiera szereg interesu przemysłu
obecnie z węglem do Leixoes
rybnego Łotew
sprawności
urządzeń
i
me
kowych, wymienić śruby na
żegnamy
ambitną załogę jących danych, które niewąt
w Portugalii. Jest to pierw pędowe
chanizmów sprzętu bager- „Inż. Wendy“. Pomyślnych pliwie zainteresują również skiej SRR wykonała plan
itp.
szy po wojnie rejs polskie — To, że remont wykona mis trzowskiego,
w 120 proc., a flotylla
Wiatrów!
(elte) czytelnika polskiego i które roczny
go statku do tego kraju.
tzw. trustu bałtyckiego — w
liśmy
praed
terminem
—
go maszyny głównej. Brygada
Następnie „Malbork” uda
115,9 proc. Przodujące zało
MISZCZYNSKIEGO przyspieszy
się do Afryki, by w Casa uzupełnia kpt. „Inż. Wendy” ła o 10« godzin czyszczenie tan
gi lugrów i trawlerów osią
Bolesław
Siewert—należy
za
ków
wodnych.
Brygada
KUCY
blance zabrać ładunek su wdzięcząc w dużej mierze
gnęły w ub. r. rekordowe od
oczyściła o 230 godzin wcześniej
rowców dla naszego przemy ofiarności naszej załogi, jak dziobowy
Iowy,
sięgające
przeszło
tank wodny itd.
Po przejściowym okresie 0słu. Ten długi rejs będzie i sumiennej pracy robotni
10.000 cet. na statek rocz
— Przez ten czas między
jeszcze jednym egzaminem ków Gdańskiej Stoczni Re załogą a stoczniowcami na
nie. Wyniki te rybacy ra-j słafcienia ruchu w porcie
sprawności dla nowej jed montowej.
dzieccy zawdzięczają m. in. gdańskim znowu panuje owiązało się prawdziwe, do
mianowicie łowią normalnie opanowaniu całorocznych po żywienie. Mimo to dotych
nostki.
brze
pojęte
koleżeństwo.
Ra
I tak słowo po słowie, zda dzili nam, pomagali, służąc
dorsza i śledzia włokami, na łowów śledzia na Płn. Atlan czas nie notowano przestoju
(wi)
nie po zdaniu potoczyły się
noc zaś wyrzucają zestawy tyku niezależnie od warun żadnego statku, a wprost prze
swym
doświadczeniem
i
przy
wspomnienia, tworząc histo
pławnicowe.
ciwnie, wiele prac przeładun
ków atmosferycznych.
rię pięknego przykładu zhar kładem. Szybkie tempo re
I kowych odbywa się w przyW ten sposób załogi „armontów
zawdzięczamy
w
du
Tym
niemniej
w
radziec
monizowanych,
twórczych
mierze takim stoczniow Dobrze zapowiadający się kowskie” w ostatniej deka kim rybołówstwie śledzio ! spieszonym tempie.
wysiłków robotników stocz żej
com jak Dargacz, Morawski, sezon pławnicowy połowów dzie kwietnia uzyskały 200 wym tkwią jeszcze poważne Np. ostatnio statek ra
niowych z załogą pogłębiar Goliński i wielu innych, któ łososia zechęcił również kie kg pozaplanowego łososia, w
rezerwy, których wykrycie dziecki „BOHDAN CHMIEL
ki.
nazwiska trudno spa rownictwo „Arki” do wypo ciągu maja zaś spodziewają umożliwi dalsze zwiększenie NICKI”
w Gdańskiej
— Załoga nasza jako pier rych
ukończył na dwa
się
złowić
jeszcze
ok.
1
tony.
sażenia kilku 17-metrowych
połowów. Do rezerw tych au i pół dnia przed terminem
wsza w resorcie Minister miętać.
Sturz a i Remontowej stwa Żeglugi postanowiła w — Praca w stoczni przy jednostek bazujących w He Głównym motorem poło tor zalicza wciąż jeszcze nie wyładunek pszenicy,, a sta
czyniła się również do pod lu w sprzęt łososiowy.
wów pozaplanowego asorty dostateczną popularyzację do tek bandery tureckiej „RUDyrekcja Gdańskiej Stocz czasie remontu przejść do wyższenia naszych kwalifika
mentu ryb w „Arce” jest wal świadczeń przodujących za- : SEN‘‘ opuścił port o 15 godzin
pracy
akordowej
na
karty
Załogi
tych
kutrów
w
dru
ni Remontowej odpowiada
cji zawodowych, co pozwoli
ka o nowoczesną ultraczułą mg, nadmierne postoje Si2„- j wcześniej po sprawnym ża
robocze
w
stoczni.
Podzieli
giej
połowie
kwietnia
rozpo
jąc na artykuł pt.: „Załoga
nam na otoczenie jeszcze lep
echosondę Simrade’a, bardzo ków w remoncie i w portach, | ładowaniu cementu,
poprawiła już swą pracę” liśmy się na grupy. Załoga szą opieką „Inż. Wendy” w częły też połowy dorszowo- potrzebną dla zwiadu rybac- płynność
kadr, niedociągnię- 1
— wyjaśnia, że z dniem 1 maszynowa pod kierunkiem nadchodzącym okresie eks łososiowe systemem prakty kiego. Echosonda zostanie cia zwiadu rybackiego.
Najważniejszy jednak suk
I
mechanika
Aleksandra
Woj
kowanym
z
niezłym
skul
kwietnia br. zaangażowano
ploatacji.
^ i zakupiona za dewizy, uzyska
ces osiągnięto przy wyła
Ciechowskiego
i
II
mechani
Na
rok
bieżący
przewi
kiem
w
ostatnich
lekarza, który przyjmuje co
— A jakie będzie zadanie, przez spółdzielnię „Jedność: !.ie z pczaPlanowych połowów dziano zasadnicze zmiany dunku soi ze statku bandery
ka Edwarda Dołęgi rozpo
dziennie przez 8 godzin.
„MARIETTA”.
które
macie obecnie do speł Rybacka”. W ciągu dniaj ososia*
dla usprawnienia przemysło brytyjskiej
Skoordynowano
również częła pracę przy nap-awie nienia?
Dzięki
dobrej
organizacji
wego
zwiadu
rybackiego.
współpracę 3 Przychodnią maszyn, a załoga pokłado
pracy i pełnemu wykorzy
Mianowicie
przy
każdej
eks
wa
pod
kierunkiem
bagerLekarską Stoczni Gdańskiej,
pedycji działać będzie grupa staniu urządzeń technicz
która w większym niż do rnistrza Edwarda Kopecia
operacyjna zwiadu, dysponu nych wyładowanie statku utychczas stopniu będzie u- w ślusarni. Nad naprawą
jąca jednym statkiem zwia kończono na 6 dni przed
dzieląc
pomocy
załodze sprzętu bagermistrzowskiego
dowczym na każde 15—20 terminem.
czuwał sekretarz POP Kazi
Stoczni Remontowej.
jednostek łowczych oraz gru- j
W najbliższym czasie am mierz Jaszczyszyn, organiza
pa zwiadu perspektywiczne- i Ho tak poważnego osiągbulatorium lekarskie GSR torem prac pokładowych był
go (przy centralnym kierów- cięcia przyczyniły się przede
zostanie przeniesione do ob bosman Józef Bizewski, re
nictwie bazy), dysponująca wszystkim z wydziału II bry
szernego 7-pokojowego po mont kotłów powierzono III
gady numer 202 — Jana
12 statkami.
mieszczenia w nowym bu
Taka organizacja zwiadu Rolki, 203 — Franciszka Bar
dynku administracyjnym.
rybackiego umożliwi lepsze ca i 209 — Józefa Materny,
Jednak w dalszym ciągu
Stocznia Remontowa pozo
badanie wydajności łowisk i oraa dźwigowi: Kazimierz
przerzucanie statków łow Tomasikiewicz, Jan Buńka,
staje bez własnej karetki
wielką pomocą
czych na uprzednio zbadane!Józef. ?*urek * IIcnryk Sa&a"
pogotowia ratunkowego. Tra
rejony, zapewniające wyso-! n0WSiU'. Czynem tym portow
ktujemy to jako pilną „spra
dla studentów
kie połowy
! cy wltaJi 11 zakładową kon
wę do załatwienia” przez Mi
nic rrtrUm-c
ferencję
partyjno-ekonomicz
nis'terstwo Żeglugi, które po fecimeJogii okrętów
Dla zwiększenia wyników
I na
otrzymaniu przydziału karę Na Politechnice Gdańskiej
ekonomicznych flotylli daletek z Ministerstwa Zdrowia szczególnie aktywną pracą wy
komorskiej przewidziane jest Poza tym udał się w
winno w pierwszej kolejno różnia się koło przy katedrze
w br. próbne przeniesienie kolejny rejs do Finlandii
technologii
okrętów,
którego
ości uwzględnić
potrzeby piekunem jest profesor DOEK10 statków łowczych każdej siaieii polski „ŚLĄSK” z
Gdańskiej Stoczni Remonto FER. Jak informuje nasz kores
ekspedycji na rozrachunek drobnicą,
przy
nabrzeżu
pondent RYSZARD GRZYWINwej.
gospodarczy, jak to ma już drzewnym duński „ELLENS
SKI, jedną z form rozszerzania
miejsce na trawlerach flo BORG” ukończył swój zała
przez studentów wiadomości na
tylli murmańskiej. Przewi dunek na 24 godziny przed
bytych podczas wykładów sta
nowią zebrania połączone z refo
dziane jest również szersze terminem, a „WISŁA” żabie
ratami stoczniowych inżynierów
stosowanie nowych narzędzi ra tarckę do portów zachod
budownictwa okrętowego.
połowów.
Ostatnio np. inż. Myśliwiec
nio-europejskich.
zapoznał członków koła z nowo
Dużą uwagę zwrócono na
czesną metodą spawania auto
Ostatnio 2 statki przywio
matycznego sekcji do montażu
zwięksaenie jakości ryby. W
kadłuba, oraz ze sposobem budo
tym celu uznano za nieżbęd-l zły dia naszych PGR-ów na
.. wy kadłuba systemem blokosuperfosfaty
ne dostarczanie statkom łowi w®z sztuczny
Po wojnie w porcie szczecin- wym.
„SOŁBEK z Antwerpii
skim wykonane zostały inwesty Najwięcej zainteresowania wy
czym lepszych beczek, jaki.'~ »SOŁDEK”
cje olbrzymich rozmiarów. Pra- j kazują studenci III roku sekcji
również staranniejsze obcho ! * radziecki „SEWASTOPOL”
cc te jednakże nie są ukoóczo-! technologii okrętów, którzy li
dzenie się z nimi na jedno-;2 rAfryki Północnej,
ne, ale trwają w dalszym clą-1 ezęszczają licznie na każde zegu. Między innymi obecnie w branie kola. Warto, by wzięli
stkach łowczych i statkach-! z Gdyni przybył „HUBasenie Górniczym stawia się nich wzór STUDENCI IV RO
bazaeh. Zobowiązano rów-j
KOŁŁĄTAJ“ po drobdalsze 2 wielkie dźwigi.
KU. Wykonują oni obecnie pra
Nowe urządzenia przeładunko ce dyplomowe, a rozszerzenie
nież załogi jednostek low- 51lC^
Chin Ludowych,
we są polskiej produkcji; posz poziomu wiadomości przyniosło
czych do szybszej obróbki ^ a statek bandery grec
czególne partie dźwigów dostar by im niewątpliwie dużo korzy
kiej „MAEWA” rozpoczął ła
beczkowania śledzia.
cza Huta Lenina, a montują bry ści i pomocy.
. . ,
dowanie cementu przeznacz.«
gady Mostostalu.
Trzeba również, bv przewod
2 lutego br. zamieściliśmy pierwsze zdjęcie z budowy
„10-tysięcznika“.
Przy pracach montażowych za niczący kola — SKRZYPINSKI
Wreszcie jako najważniej- nego dla Turcji. W najbliż
Przedstawiało ono moment wmontowania pamiątkowej tablicy na dno statku.
jęte są brygady Zygmunta Wę przejawi! więcej zainteresowania
szy środek podniesienia jako j szych dniach oczekiwane
A oto jak dziś_ wygląda „plac budowy“, którym jest pochylnia.
gierskiego i Kazimierza Kłama organizacja pracy na tym odcin
sei śledzia uważa się zasad- j jest przybycie innego statku
na. Prace przebiegają zgodnie z ku. bowiem wszystkie dotychcza
Na „10-tysięcznlku“ zamontowano już ponad 160 różnych sekcji, l - 'lub
harmonogramami,
niczą zmianę pracy statków- j greckiego ~ „ATENA", któI sowę osiągnięcia kolo może zaopasany
plątaniną
rusztowań
z
każdym
dniem
pnie
się
w
górę,
dorównując
sivą
Obydwa dźwigi rozpoczną pra j wdzięcząc jedynie bezinteresow
baz, które mają być prze- j ry wiezie z Argentyny’ zbowysokością U - piętrowej kamienicy.
Fot. Ferster
cę jeszcze w bieżącym roku.
nej i ofiarnej pomocy inż. Doerkształcono w swe;/« rotizajuiże dla Polski.
<wi) i fera.
(It)
pływające przetwórnie, pro-^
(elte)

Jak rybołówstwo radzieckie

zamierza

swe połowy ekspedycyjne

Pierwszy po wojnie
rejs
polsliego statku

Mimo

wzmożonego rucha

Portugalii

w porcie
gdańskim

Za złowionego łososia

rybacy „Arki" zakupią

nowoczesną
echosondę

Poprawia się

opieka lekarska

Tak dziś wygląda »dziesięciotysięcznik«

Koło naukowe

Budowa
nowych slźwiąów

w porcie szczecińskim

przeładunek
dokonywany jest
terminowo
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DZIENNIK BAŁTYCKI

SMlMM waetäe
Jak długo mamy czekać?
Do grudnia 1954 r. włącz
nie byliśmy stałymi pracow
nikami PPiUR „Arka“ w
Gdyni, oddział we Władys
ławowie. W związku z za
rządzeniem Min. Żeglugi o
utworzeniu „Szkunera“ we
Władysławowie staliśmy się
automatycznie pracownika
mi tego przedsiębiorstwa.
Pracownicy „Arki“ otrzy
mali premię za grudzień w
dniu 30 marca br., o nas
jednak, choć premia za gru
dzień przysługuje nam tak
samo, jak innym ówczesnym
pracownikom „Arki“ — zu
pełnie zapomniano. Po pew
nym czasie jednak „Arka“
przesłała listę premiowa
nych za grudzień do „Szku
nera“ z poleceniem wypłaty.
„Szkuner“ premii nam nie
wypłacił, ponieważ,
jako
przedsiębiorstwo powstałe z
dniem 1 stycznia br., nie
miał na to funduszów, a poza
tym, w myśl zarządzenia
CZRM w Szczecinie wszelkie
rachunki do grudnia 1954 r.
włącznie miała regulować
„Arka“.
J ak
dotychczas sprawa
stoi na martwym punkcie, a
pieniędzy jak nie było tak
nie ma.
Pracownicy działu
połowów i radiostacji
„Szkuner“ Władysławowo
Czas zakończyć odsyłanie
poszkodoivanych od „Arki“
do „Szkunera“ i z powro
tem. Należność za pracę po
winna być wypłacona bez
zwłoki.
RED.

USfßGM
obecnie nie zacinają się

W odpowiedzi
„Drzwi otwierają
Oddział Eksploat.
wie wyjaśnia, że
kalni kolejowej w

na notatkę
się kilofem“
PKP w Tcze
drzwi pocze
Pinczynie zo

lepiane były na służących temu
celowi słupach.
BYLE NIE ZA WIELE
MUZYKI!
Rokrocznie w maju — pisze
ob. Zdzisław Czajkowski z So
potu — uruchamiane są głośni
ki między molem a Łazienka
mi Połudn. Głośniki czynne są
przez cały sezon — od rana do
późnego
wieczora.
Okoliczni
mieszkańcy proszą o wyłącza
nie głośników po zamknięciu
plaży, pragną bowiem po pra
cowitym dniu spędzać wieczory
w ciszy i spokoju przy otwar
tych oknach. Całkowicie zgadza
jąc się z autorem listu, że wszel
ki nadmiar — nawet muzyki —
jest na dłuższą metę męczący,
spodziewamy się, że nasze sta
nowisko
podzieli
Prezydium
MRN w Sopocie.
TRZYDNIÖWKA
W sobotę (30 kwietnia) Usługo
wy punkt szewski w Pruszczu
Gd. był nieczynny. Dlaczego?
Nie wiadomo... 2 maja rzekomo
odbywał się tam remanent...
Trzy dni chodził ob. Edward
Kurzępa z Wojanowa i dziecię
ce buciki nie zostały zrepero
wane. A w punkcie usługowym
w Pszczółkach szybko i spraw

Głównego księgowego o wysokich kwalifika
cjach i znajomości przedsiębiorstwa typu prze
mysłowego, zatrudnimy z dniem 1 czerwca 1955
r. Wynagrodzenie wg Układu Zbiorowego w Bu
downictwie. Zgłoszenia należy kierować do Dy
rekcji Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Produk
cji Pomocniczej Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Koś
ciuszki 6.
1256-K

zespołów pieśni i tańca III miej
wodem szczepienia na nazwisko i
u, T\/Dr>d-rło-r-,r
Franciszka Knobel, przyniesiony i‘'3lj Walu M*oazie~ysee zdobył zespół spółdzielni
przez ob. Józefa Machnowskiego Przy okazji warto dodać, że
z Wrzeszcza, — do odebrania w w eliminacjach wojewódzkich „Gryf“ z Władysławowa.
redakcji.
‘wiejskich zespołów artystycz-

KOMFORTOWY słoneczny
pokój w śródmieściu Gdy
ni z używalnością kuchni
i Wygód zamienię na 2 sa
modzielne z wygodami w
jtrójmieśeie. Warunki do omówienia. Oferty poste re
stante Gdynia 1, Kasper.
1654-P
STUDENT poszukuje polio
ju w trójmiaście. Oferty
Biuro
Ogłoszeń
„Prasa“
Gdańsk pod „3713“. 3713-G

Kosiarzy do koszenia trawników z możliwością
wysokich zarobków w akordzie — poszukuje pil
nie Zarząd Zieleni Miejskiej w Gdańsku-Óliwie,
Ul. Opacka 12.
1254-K

POKÖJ z kuchnią w Po
znaniu zamienię na podob
ne lub większe w trój mie
ście. Wiadomość: teł. 420-51.
160S-P

10 wykwalifikowanych tokarzy, 1 szlifierza na
ostrzałkę, 1 brakarza ze znajomością montażu
ewentualnie obróbki mechanicznej oraz 1 tech
nika - mechanika do kontroli technicznej za
trudni od zaraz Gdańska Fabryka Wyrobów
Metalowych. Zgłaszać się po uprzednim skiero
waniu z Urzędu Zatrudnienia pod adresem
Gdańsk,, ul. Łąkowa 35/38 — dział kadr. Wa
runki płacy do omówienia na miejscu.
1264-K
.......... mi ..mrmm immmmmmmmmmmmma

MIESZKANIE 3 pokoje Z
kuchnia, łazienką, komfor
towe zamienię na podobne
2 pokoje z kuchnią w trójmieście. Michalewski Józef,
Jelenia Góra,
Świętojań
ska I m. 2, teł. 38-56.
_____1617-P

OBWIESZCZENIA
Hurtownia nr 5 „Arged” w Gdyni zawiada
mia odbiorców, że w związku z inwentaryzacją
półroczną magazyny Hurtowni będą zamknięte,
a mianowicie:
1. Magazyn Branży Chemicznej — w okresie
od dnia 1—8 czerwca br.,
2. Magazyn Branży Metalowej i SzczotkarskoDrzewnej w okresie od dnia 1—12 czerw
ca br.
Sprzedaż wstrzymuje się z dniem 29 maja br.
1239-K

ogłoszenia dnobne
DOBRY silnik przyczepny
do łodzi oraz samochód
KDF-wojskowy lub amfi
bię kupię. Oferty: Warsza
wa, Radziwiłowska 10 m. 4
Lächert,
I249-K

PARCELE budowlane pod
jednorodzinne domki w ce
nie od 20.000 zł. sprzeda
Spółdzielnia im. Nowotki —
Gdynia,
Świętojańska 93
teł. 38-96.
1628-P RAMĘ platformy, osie lek
kie, kółka masywy, moto
IDEALNĄ połowę willi w pompę wirnikową, rury, sa
Gdyni - Orłowie sprzedam. turator, młockarnię — ku
Pośrednicy wykluczeni. — pię. Oferty Biuro Ogłoszeń!
Zgłoszenia: "Wendłand, Po „Prasa“, Gdańsk pod „Ra-!
znań. Rokossowskiego 41 ma“.
3702-G
m. 33.
1246-K
DOMEK jednoroddzinny
większym ogrodem, blisko
miasta kupię (miejscowość
obojętna). Oferty Biuro Ogłoszeń „Prasa“ Gdańsk,
pod „Kupię".
3706_G

LOKALE
DWA pokoje z kuchnią, ła
zienką w Witominie zamie
nię na większe w Gdyni,
Orłowie, Grabówku. Tel.
33-53.
1663-P

>M piętrowy za 70.000
rzedam. — Skarszewy — 2 POKOJE z kuchnią, służ
vorcowa 26, Stefanowski. bówką, pełny komfort, f
1667-P piętro w centrum Gdyni
zamienię na takie samo
POSZUKUJĘ WSPÓLNIKA w Sopocie, Wiadomość: —
do
wykończenia domku. Gdynia,
Skoroszewskiego
Wrzeszcz, teł. 410-50. 3742-G 15.
1652-P

KUPNO
pociągową o■koło i m. toczenia kupimy
natychmiast. W iadorność :
zakopane, skrytka pocztowa 81*
1650-P

tokarnię

3,5 POKOJU komfortowego
w Gdyni zamienię na dwa
mieszkania
samodzielne.
Wiadomość: teł. 42-25.
____________________ 1533-P

PRZYJMĘ kobietę do współ
ROWEREK „Bałtyk“ dzie nego pokoju,
Wrzeszcz,
Gdynia, Czer Kochanowskiego 7/7.
wonych Kosynierów 156a-l,

na eliminacjach centrainych

nie załatwiają klientów, Czyż
więc nie można by i w Pruszczu?

na fali 230,1 m
WTOREK — 24 maja 1955 r.
6,55 — Program dnia. 7,00 —
DZIENNIK. 7,15 — Muzyka rozr
7,38 — Stan. pogody. 7,40 —
Wiad. 7,50 — Äud. szkolna. 8,05
— Koncert. 8,45 — W szybkich
rytmach. 9,00 — Przerwa lok.
11,55 — Serwis CZRM dla ryba
ków — lok. 11.57 — Sygnał cza
su. 12,04 — Wiad. 12,10 — PRZE
GLAD PRASY. 12,15 — Muzyka
rozr. 12,30 — Polskie melodie
tan. 12,50 — Aud. dla wsi. 13,00
— Program i komunikaty — lok.
13,05 — Program dnia. 13,10
Recital na 2 fortepiany — K.
H. Jastrzębskie — Gdańsk. 13,30
—• Aud. dla kl. VII. 14,00
Wiad, 14,09 — Kom. o stanie
wód. 14,10 — Aud. dla kl. III.

3670-G

SAMODZIELNE duże 2 po
koje z kuchnia, możność
zrobienia 3 pokoju zamie
nię na mniejsze 2 pokoje z
kuchnią lub pokój z kuch
nią i pokój samodzielny w
Gdyni, Wiadomość: Gdy
nia, Czołgistów 2/2.
3671-G
ZAMIENIĘ 2 słoneczne po
koje z kuchnia, łazienką,
w śródmieściu Gdańska na
samodzielny pokój z kuch
nią. Oferty Biuro Ogłoszeń
„Prasa" Gdańsk pod ,,Nowe“.
3638-G
2 POKOJE z kuchnia, ogro
dem owocowym, możność
trzymania inwentarza za
mienię na 3 pokoje z ła
zienką, we Wrzezsczu. —
Gdańsk _ Suehonino,
ul.
Beethovena 108-1.
3701-G
SPOKOJNY pracujący stu
dent IV r. Medycyny poszu
kuje pokoju przy rodzinie.
Proszę zgłaszać: Wrzeszcz.
Rutkowskiego 5/6. _3682-G
ZAMIENIĘ 2 mieszkania:
1,5 i 2 pokoje z wygodami
w Gdańsku na domek jed
norodzinny z ogrodem w
trójmieście. Wiadomość: —
Gdańsk, Kozia 6/1, godz.
15—18.________________3703-G
3-POKOJOWE
mieszkanie
z. kuchnią, wygodami, sło
neczne w Szczecinie zamie
nię na podobne lub mniej
sze najchętniej w Oliwie
lub Wrzeszczu. Wiadomość:
teł. 417-14 w godz. 17—19.
_______________ 3734-G
SAMOTNA kulturalna pra
cująca poszukuje pokoju
w trójmieście. Mioduszew
ska, Gdynia, Kasztelańska
4/2, tel. 17-48.
3728-G
STUDENT poszukuje poko
ju. Oferty Biuro Ogłoszeń
„Prasa“ Gdańsk pod „3723“,
______________________3723-G
POKÓJ z osobnym wej
ściem, służbówka, central
nym ogrzewaniem, używal
nością kuchni, łazienki, po
remoncie zamienię na 2 po
koję z kuchnia samodziel
ne w Gdyni. Warunki do
omówienia. Gdynia, Święto
jańska 114/7, godz, 17—20.
3724-G

swi

woj. gdańskiego

Ostatnio w Białymstoku nych w grupie pierwszej w po
skończone zostały elimina szczególnych dyscyplinach arty
cje centralne wiejskich zes stycznych (chóry, zespoły instru
połów teatralnych. Z nasze mentalne, taneczne itd.): hargo województwa brały w monista Czesław Burdyk z
nich udział zespoły: gromadź FGR-u Burczak zajął I miejsce,
Helena Samsonowska, Gdańsk. ki z Zaborni („Szkice wę zespół instrumentalny P. G. R.
— Kasjerkę na przystanku Sw. glem”) i Powiatowego Domu Dzierzgoń uzyskał III miejsce,
Wojciech ukarano za niedociąg Kultury z Lęborka („Imieni chór WDK Lipusz — II miejsce,
nięcia w pracy.
chóry Warsztatów Naprawczych
ny pana dyrektora”).
Tadeusz Poiempski, Wrzeszcz.
PGR-u Starogard i PGR-u RuW ub. sobotę rozpoczęły socin — III miejsca, zespół dra
— Projekt Wasz zainteresował
WPK GG i w najbliższym czasie się w Olsztynie czterodnio
matyczny świetlicy gromadzkiej
będzie rozpatrzony komisyjnie'
przy
udziale
przedstawicieli we eliminacje centralne wiej w Zaborni — I miejsce, bryga
skich
amatorskich
zespołów
MRN w Gdańsku.
da agitacyjna z Rudna—II miej
Mieszkańcy ulicy Adwokackiej muzyki, pieśni i tańca, W eli sce, zespoły taneczne WDK Li
i Wrocławskiej w Orłowie. — minacjaeh tych bierze udział pusz i świetlicy gromadzkiej w
Hodowla lisów ulegnie do dnia ponad 150 zespołów, zrzesza
31 sierpnia br. całkowitej likwi jących przeszło 6 tys. osób Rudnie — II miejsce, a kartu
dacji. Inne zwierzęta futerkowe
ski zespół pieśni i tańca „Ka
IV WEJHEROWIE NIE BRAK
będą hodowane w warunkach Nasze województwo reprezen szuby“ — II miejsce.
GWOŹDZI
nie
zagrażających
otoczeniu,
zgo
tują
zespoły
pieśni
i
tańca— sygnalizuje ob. P. S. z Gdy dnie z obowiązującymi w tej
ni, przyjrzawszy się drzewom, mierze przepisami.
„Kaszuby” z Kartuz i Wiej Ponadto wyróżniono zespoły
rosnącym na ul. Armii Ludowej
skiego
Domu Kultury w Li- taneczne świetlicy gromadzkiej
i Sobieskiego w Wejherowie.
puszu, zespół taneczny z Ru w Sulęczynie i PGR-u Rusocin
Do pni drzew przymocowuje się
dna oraz orkiestra SP z Tcze oraz zespół teatralny z Nowej
tam gwoździami najróżniejsze
afisze i ogłoszenia, gdy tymcza
w a. Dwa pierwsze zespoły Wsi w pow. lęborskim. W gru
sem betonowe słupy do ogło-|
oraz zespół pieśni i tańca pie drugiej orkiestrze dętej SP
szeń stoją nie wykorzystane. Pro
PGR-u Rusocin ponadto zo z Tczewa przyznano II miejsce,
simy wejherowską MRN o roz
toczenie opieki nad ulicznymi
stały już zakwalifikowane do a orkiestrze dętej SP z Koście
drzewami i dopilnowanie, by Portfelik z pieniędzmi i do- udziału w V Światowym Fe- rzyny — III miejsce. Spośród
wszelkie afisze i ogłoszenia na

stały naprawione. Dróżnikowi
polecono codziennie sprawdzać,
czy okoliczni chuligani nie ozdo
bili lokalu nowymi napisami.
Wybudowanie nowej poczekalni
zaplanowane jest na rok 1956.
ZAKŁÓCENIA ODBIORU
RADIOFONII...
...w Gdańsku i Wrzeszczu zgła
szać należy
telefonicznie pod
nr 8 lub 311-20 (Biuro Napraw
Urzędu Telekom, w Gdańsku,
Długa 22/25), w Oliwie zaś i So
pocie pod nr 511-33 (Biuro Na
praw Urzędu w Sopocie). Dono
si nam o tym Woj. Zarząd Łą
czności w Gdańsku, wyjaśnia
jąc jednocześnie — w odpowie
dzi na notatkę „Albo mruczy,
albo się jąka“, że instalacja abonenta na Oruni została wyre
montowana.

FACHOWCY POSZUKIWANI

NIERUCHOMOŚCI

Zespoły wiejskie

14.30 — Muzyka symf. 15,00 —
Pieśni radzieckie. 15,25 — Kon
cert solistów. 16,00 — Piosenki
Wybrzeża. — lok. 16,30 — Z cy
klu „10-lecie powrotu“ — „Ple
bania w Starym Krakowie“ —
Alfreda Sobeckiego — lok. 16,43
— Reportaż „Szyper“ — lok.
16.50 — Muzyka tan. — lok. 17,00
— Aud. dla dzieci. 17,30 -— Aud.
poetycka —• lek. 17,50 — Muzy
ka rozr. 18,05 — Radiowy Dzień
nik Wybrzeża — lok. 18,15 —
Wiad. 18,20 — Komentarz mor
ski — lok. 18,25 — Rozmowy
o muzyce — lok. 19,00 — Muzy
ka i akt, 19,25 — „Wspomnie
nia i wrażenia“ — pamiętniki
H, Modrzejewskiej. 19,45 — Kom
pozytor tygodnia — F. Smetana.
20.30 — Aud. aktualna. 20,45
„Z tańcem po święcie“, 21,30 —
DZIENNIK. 21,50 — Dziennik ry
backi — lok. 22,00 — „Desant na
kamiennej wyspie“ — pow. W.
Zukrowskiego i J. Przymanowskiego. 22,20 — Muzyka tan.
22.50 —. Aud. kameralna. 23,07
Sonaty instrumentalne. 23,50
OST. WIAD.

2 OSOBNE pokoje, każdy
z używalnością kuchni, ła
zienki zamienię na miesz
kanie dwupokojowe lub je
den duży w Sopocie. So
pot, poste restante, zimny.
3721-G
3-POKOJOWE
mieszkanie
w centrum Wrzeszcza na
dające się dla lekarza za
mienię na takie samo łub
mniejsze w trójmieście. Oferty Biuro Ogołszeń ,,Pra
sa“ Gdańsk pod „3741“.
3741-G
ZAMIENIĘ luksusową ka
walerkę w Gdyni. Targo
wa 27-79 na dwa pokoje z
kuchnią w Sopocie.
1671-P
POSZUKUJĘ pokoju sub
lokatorskiego. Wiadomość:
Gdynia,
ul. Kwidzyńska
5/1.
1670-P
ZAMIENIĘ samodzielne
kawalerki na samodzielny
duży pokój z kuchnią ;
wygodami. Gdynia, Święto
jańska 87 m. 13.
1609-P
POKÖJ z wnęką, kuchnią,
łazienką, samodzielny w
Gdyni zamienię na dwupo
kojowe mieszkanie komfor
towe. Wiadomość: Gdynia,
Ujejskiego 33/8, tel. 44-86,
1658-P
POKÖJ z kuchnią, wygoda
mi w Sopocie. Stalina
655/3 zamienię na podobny
lub 1,5 pokoju w trójmie
ście.
3744-G

PRACA
CZELADNIK krawiecki na
duże sztuki wysokokwali
fikowany na stałe potrzeb
ny. Wrzeszcz, Grunwaldz
ka 53/3, Moneta.
371G-G
GOSPOSIĘ starsza uczci
wą przyjmę. Zgłoszenia:
Baranowski, Wrzeszcz, Ka
rola Marksa 129/8, w godz.
17—19, tel. 413-43.
3600-G
GOSPOSIA dochodząca po
trzebna. Zgłoszenia po 16,30,
Oliwa, Noakowskiego 4 m.
(boczna Grottgera i Or
na).
. 3'37-G
POSZUKUJĘ kwalifikowa
nej pielęgniarki niemowląt
na godzinny ranne. Tel.
337-51.________________ 3732-G
GOSPOSIA z referencjami
potrzebna zaraz. Wrzeszcz,
Kochanowskiego 59/3.
3726-G
POMOC domowa potrzebna. Gdynia, Śląska 92 —
Szatkowski.
3718-G
ZGUB Y
SZABLINSKIEJ, Gdynia —
Słupecka
19 skradziono
kwit komisowy 3149 komisu
34 oraz 3056 komisu 19.
T657-P
SADOWSKA Regina. Gdy
nia, Świętojańska 81 zgubi
ła kwit komisowy nr 299
wystawiony przez komis 21.
1639-P

___ ^ Redakcja
Gdafrs*.
CZ/V! larg Drzewny S/7
telefony Centrala
350-41
Secretarial
335-60 Dz Miejski
318-97 Dz
Sport
335-65, Śmiało 1 szczerze 345-17
Red nocny 335 66 Pismo re
daguje zespół Administracja
Gdańsk
Targ Drzewny 3 7
Dyrektor delegatury 335 59
Dział finansowy 320-94. Cen
trala 350 41, Ogłoszenia 335-80
Pismo wydaje Instytut Prasy
„CZYTELNIK"
Zamówienia i wpłaty na pre
numeratę ..Dziennika Bałtyc
kiego" przyjmują listonosze
— Cena prenumeraty wyimsi
miesięcznie 5 zł
..IR' mik
Bałtycki" można nabyć we
wszystkich punktach sprzeda
ży dzienników ł czasopism
Druk Gdańskie Zakłady Gra
ficzne Gdańsk
Zam. 1721

JANINA Joszczuk, Gdynia,
Krasickiego 2/7 zgubiła le
gitymację nr 143 rodzinną
wydana przez Szkołę Mor
ską.
1662-P
MUZIOŁ, Wrzeszcz, Zbyszga z Bógdańca 27 zgubił
kwit. komisowy 3284 z 28.
12. 54, komisu MHD nr 34,
Gdynia._______
1647-P
GONTAUCZYK Jerzy, Brze
źno, Gdańsk 4 zgubił legity
maeję szkolną nr 027538.
__________________ 3708-G
DYREKCJA PGR Ełctniki
unieważnia pieczątkę: „Ze
spół PGR Błotniki, pow.
Gdańsk, Gospodarstwo Błot
niki II p-ta Cedry Wielkie,
st. kol. wąskotor. Błotnik.
— Kierownik gospodarstwa,
Księgowy techniczny“.
___________1250-K
SKRADZIONO legitymację
studencką nr 2679 AMG na
nazwisko Haryniecka Bar
bara.
1665-P
MOSZCZYŃSKI
Jan,
—
Wrzeszcz, Klonowicza DS
5 zgubił przepustkę Stoezni Gdańskiej.
3700-G
PURZYCKA Jadwiga, —
Wrzeszcz. Dubois 63 zgubi
ła legitymację służbową nr
70079 AMG.__________ 3735-G
ZD2ALIK
Adam, Oliwa,
Grunwaldzka 495/5 zgubił
bilet
rodzinny nr
2082
WPKGG._______
3740-G
TURZYNSKI Antoni. Go
rzów Wlkp., Chrobrego 7
zgubił legitymację krwio_
dawcy nr 3508.
3743-G
KŁOSIŃSKI Józef, Gdynia,
22 Lipca 23/17 zgubił za
świadczenie
motorzysty
kutr. nr 161 wydane przez
GUM.
1673-P

NAUKA
POSZUKUJĘ korepetyto
ra matematyki dla uczen
nicy kl. X. Wiadomość:
Gdynia - Orłowo, ul. Wiel
kopolska 55a.
3699-G

W-6-3230

Nieustające zainteresowanie
Dzisiejszymi radami i
wskazówkami chcę pomóc
niektórym matkom. Po
nieważ każda kobieta lubi
budzić nieustające zainte
resowanie, a więc i kobie
ta —■ matka — pragnę jej
zwrócić uwagę na naj
prostsze środki, wiodq.ee
do tego celu.
Przeczytaj do końca —
nie pożałujesz! A więc:
Dobrze jest, pchając wó
zch przed sobą, oglądać
wystawy sklepowe. Ręczę
za skutek. Wszystkie ko
lejno rozjeżdżane osoby
zwrócą na ciebie uwagę.
Dobrze jest także, spot-.
kawszy drugą, matkę z
wózkiem, złączyć się w ma
cierzyński dwuszereg i,
mile gawędząc, robić lek
kie spustoszenia na chód
niku. Osoby, schodzące z
yjaszej przyczyny na jezd
nię (z braku miejsca na
ww chodniku), będą na
was patrzeć w niekłama
nym podziwie i długo odprowadzać wzrokiem...
Wchodząc do sklepu naj
lepiej jest wózkiem taraso
iv a ć drzwi. Zaintereso
wanie i dzieckiem, i tobą
—- pewne, pytania w ro
dzaju „a któraż to mat
ka‘ — gwarantowane.
Ogromną.
popularność
może sobie też wyrobić ko
bieta w tramwaju lub po
ciągu z dzieckiem nieco
starszym (chodzi). Wy
starczy dziecko postawić
przy oknie na ławce. Je
żeli się da — na przeciw
ległej, żeby ci nie brudzi
ło bułkami sukienki. Sze
reg osób będzie ci się wy
trwale przyglądać, a jeże
li wysiadaja.c nie ze
trzesz zadeptanej ławki,

SKŁADAM serdeczne po
dziękowanie
doktorowi
Skalskiemu za dobrą opie
kę i wyleczenie z chorób
ciężkich i przewlekłych oraz bardzo serdeczny sto
sunek do pacjentów. E.
Mołotkin.
3694-G
PODZIĘKOWANIE Dr. Adamowi Raczyńskiemu i dr
Szkolnickiemu za przepro
wadzenie
po raz drugi
skomplikowanej
operacji
oraz siostrze Cecylii i pie
lęgniarzowi Alosiowi Krau_
zemu za troskliwa opiekę
składam serdeczne podzię
kowanie. Roman Kasper.
______________
1664-P
UWAGA! Wysiałem trutkę
na działce przy ul. Dem
bińskiego 138, Przybylski
Stefan.
1634-P

SPRZEDAŻ
KURY nioski sprzedam.
Sopot, Mickiewicza 13 m. 6,
tel. 517-12.
16G6-P
PRACTINA
Tessar
2^8
sprzedam. 7.000. Tel. 332-19.
1561-.P
AKORDEON „Skandalu“ 96
basów, 6 reg., oraz radio
AT sprzedam, Gdynia, ul.
313 Nr 27a m. 4.
1658-P
MASZYNĘ „Singer“ bardzo
dobrą 1 stół stolarski sprze
dam. Gdynia, Olsztyńska 39
m. 2.
1659-P
WESTFALKĘ węglowo - ga
zową i gazową sprzedam.
Wrzeszcz, Łukasiewicza 3/7
(koło Polskiego Radia).
3677-G
MASZYNĘ do szycia uni
wersalną Zig - żag — o_
lirętkę mało używaną sprze
dam. Gdynia, Słowacktegogo 42/1.
3445-G

LEKARSKIE

WIĘKSZĄ ilość cegły czer
wonej oczyszczonej sprze
dam. Nicponia, p-ta Gniew
— Kwiatkowski Stanisław.
3609-G

BADANIE serca elektro
kardiograficznie Wrzeszcz.
Politechniczna 14. tel. 423-34
(boczna Hubnera) od 13—18
oprócz sobót.
3691-G

WÖZEK sportowy oryginał
ny czeski, stan bardzo do
bry, rower damski ..Bał
tyk“ sprzedam. Tel. 417-39.
godz. 9—13, 15—19.
389:i_G

z całą pewnością będą o
tobie jeszcze długo mówić,
a więc osiągniesz to, co
chcesz: zainteresow an i e sobą.
W „elektrycznym“ najwłaściwiej będzie omijać
przedziały z niebieskim
pasem i napisem „clla
matki“. W gronie in
nych kobiet-matek wie
le tracisz, ponadto dziec
ko może nabawić się ko
kluszu. Najlepiej wybie
rać wagony dla palących.
Dym dezynfekuje (mamy
przykład na mszycach), a
nadto w wagonach tych
jest
najwięcej
męż
czyzn. Ustąpią ci miej
sca z olbrzymią radością
i zainteresują się „dlacze
go nie w przedziale dla
matek z dziećmi“...
Wreszcie jeszcze jedna
rada: straszcie dzieci dok
torem i fryzjerem. Upciv
niani, że po wizycie u jed
nego, a dokonaniu postrzyżyn u drugiego, obaj
nie prędko cię zapomną.
Zostawisz niezatarte wra
zenie. Ja np. jeszcze dziś,
po pół roku, rzewnie
wspominam młodą mamę
i jej trzyletniego bobas
ka, który — choć związa
ny ręcznikiem —- potłukł
fryzjerowi lustro, po czym
wyniesiono go z ostrzyżo
ną połową blond włosków.
Wszyscy byli głęboko za
interesowani mamą...
Pamiętajcie o moich ra
dach!
Pamiętajcie
o
tych sposobach budzenia
sobą. ■— przy pomocy
dziecka — niesłabnącego
zainteresowania, co nam,
kobietom, przecież tak
bardzo leży na sercu...
len

UWAGA młode mamusie,
duży wybór wózków dzie
cięcych, najnowszych mo
deli, również części poleca
„Bazar
Dziecięcy“,
—
FISHAMONIUM wielkie o- Wrzeszcz, Marchlewskiego
7,
tel.
417-39.
3697-G
raz pianino sprzedam ta
nio. Orłowo, Zwycięstwa
257.
3695-G RADIO AT i Mazur - L
sprzedam. Gdańsk -.Chełm,
Worcella
13,
MOTOCYKL SHL w do Stanisława
3731-G
brym stanie sprzedam. — m. 4.
Wrzeszcz, Czarna 4/4, Józe
fowicz.
3685-G NAMIOT 4 x 4 m. w do
brym stanie sprzedam. Oli
RADIO „EAK“ super ta wa, ul. Chłopska 14, do
nio sprzedam. Oliwa, Grun
3730-G
waldzka 581/3.
3680-G jazd „4“.
WESTFALKĘ węgłową —
sprzedam. Gdynia - Orło
wo, ul. Wrocławska 98 m.
2.
1661-P

WÖZ ogumiony w dobrym
stanie z koniem sprzedam.
Mazur Amadeusz, Ciechoci
no, p-ta Reda, pow. Wej
herowo. ,
3700-G
RADIO 7-lampowe, 6 zakre
sowe
nowoczesne sprze
dam. Gdańsk'/ Sempołowskiej 7/5 (boczna Łąkowej).
37.11-G

RAMY motocyklowe DKW
350 i 200 cm. sprzedam.
Wrzeszcz, Grunwaldzka 52
m. 5 po południu.
372S-G
ADAPTER automat 10-płytowy sprzedam. Wrzeszcz,
tel. 312-40.
3722-G
RADIO „AGA“ i adapter
sprzedam. Orłowo, Wielko
polska 30-8.
3729-G

WÓZEK sportowy oryginał
ny — czeski sprzedam.
ADAPTER nowy sprzedam.
(1200). Tel. Gdynia 18-05.
3736-G Wiadomość: Gdańsk - Oru
nia, ul.
Żuławska 105/5.
16.
MOTOCYKL DKW 125 cm. Zgłaszać się od godz.3739-0
sprzedam. Gdańsk - Suchonino, Beethovena 82.
3735-G BIBLIOTECZKĘ biurko, fo
teliki, stolik na kółkach i
OPONY 750 x 20 sprzedam inne sprzedam. Sopot, Czer
wonej Armii 46 II piętro.
Wrzeszcz, Chrobrego 61-1.
1675-P
3738-G

Wpisy na kursy dla potrzeb domowych
ZAKŁAD DOSKONALENIA RZEMIOSŁA
Gd. - Wrzeszcz, ul. Miszewsldefo 12
Nr tel. 413-62
ogłasza wpisy
na następujące kursy dla potrzeb domowych:
1. KRAWIECTWA,
2 BIELIŹNIARSTWA
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. Wy brzeżna 11 Oddział Z. D, R.

ROŻNE
ZNALEZIONO teczkę skó
rzaną. Odebrać: Gdynia,
Władysława IV, blok 38/33.
1672-P
DR. PROF. KANI z Aka
demii Medycznej we Wrze
szczu za uratowanie mi ży
cia przez skuteczna opera
cję, oraz lekarzom i pie
lęgniarkom I KI. Chirur
gicznej Oddz, 4-B za tros
kliwą opiekę składam po
dziękowanie. Dachowski Ta
deusz.
3714-G
PODZIĘKOWANIE Dr Sto
matologii Henrykowi Zie
lińskiemu, Gdjmis, Święto
jańska 13 m. 4 za szybkie
i skuteczne wyleczenie z
poważnej choroby jamy
ustnej składa Kempiński
Stanisław.

H55-JF

CENTRALA ODZIEŻOWA BIURO WOJEWÓDZKIE
W GDAŃSKU
zawiadamia,
że w dniach od 1 do 9 czerwca br. Hurtownia w Gdańsku nie
będzie prowadziła sprzedaży z powodu inwentaryzacji półrocznej.
Dbając o właściwe zaopatrzenie terenu w artykuły odzieżowe,
prosimy P.T. odbiorców o poczynienie zwiększonych zakupów 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 odzież roboczą i służbową należy nadal kiero
wać na adres Gdańsk, ul. Łąkowa Nr 39/44.

NR 122 (3397)

Młodzież przygotowuje się

W takim składzie
pojada bokserzy

do igrzysk harcerskich

do Bedlna
Kierownictwo)
Głównego Komitetu Kultury
Fizycznej zatwierdziło oetatnio na wniosek Pre
zydium
Sekcji Boksu
skład reprezentacji Pol
ski na bokserskie mi
strzostwa Europy, które
odbędą się od 27 maja
do 5 czerwca br. w Berlinie zachodnim.
A oto skład reprezenta
cji Polski w kolejności
wag od muszej do cięż
kiej :
Kołder. Stefaniuk, Soczewiński, Niedświedzlci,
Drogosz, Ponanta, Piętrzy
kowski II, Piórkowski,
Grzelak i Węgrzyniak.
Jako rezerwowi zostali
wyznaczeni: Milewski, Wa
lasek i Wojciechowski.

gong obwieści początek

strzostw l§ls

W dniach 22 — 26 czerwca od
będą się w Gdańsku CENTRAL
NE LETNIE IGRZYSKA HAR
CERSKIE, w których weźmie udział około 2.000 dziewcząt i
chłopców z całej Polski. Obec
nie w całym kraju odbywają się
harcerskie
igrzyska
szkolne,
miejskie i powiatowe, które dro
ga eliminacji wyłonią reprezen
tacje na igrzyska wojewódzkie i
jni sił. Wprawdzie nie ozna- centralne.
I cza to gwarancji uzyskania Także młodzież szkolna naszewojewództwa intensywnie
I podobnego sukcesu, jaki o- ■
przygotowuje ,się
' siapnelismv na rinjni
Przygotowuje
się do igrzysk har
;
na ringu war-1 cerskich.
I tak np. w Gdyni odj saawskim
(wydaje się, że• były się już eliminacyjne spot! jesteśmy obecnie słabsi —; Hania w piłce ręcznej, w któ; „
i,.i
„„.Aoi
i rych uczestniczyło 25 drużyn
;d JUK. JUZ
Wj-Zej
WSpO- szkolnveh

zespół szkoły TPD z Grabów
ka.
Odbył się także w szkołach
czwórbój lekkoatletyczny (bieg
60 m, skok w dal, skok wzwyż,
rzut piłką palantową), w którym
uczniowie niektórych szkół wy
kazali dobre przygotowanie i osiągnęli jak na swój wiek dos
konale wyniki.
Np. JAN ADAMKIEWICZ
ze szkoły nr 14 skoczył w
dal 5,35 m, JÓZEF KRAL ZE
ze szkoły nr 18 w skoku
wzwyż osiągnął wynik 140
cm, Maria KARWA ze szkoły
nr 18 skoczyło w dal 4,40 m,
a FOPKE,
uczeń szkoły
nr 11, rzucił piłką palantową
na odległość 70 m.
W dalszym ciągu odbywają się
Do finałowych spotkań za igrzyska miejskie, w których wy
kwalifikowało się po 5 dru omona
„___
_____________
będzie
reprezentacja
żyn dziewcząt i chłopców. Gdyni na igrzyska wojewódzkie.
Wśród drużyn dziewcząt
ir-j
-----......... ........Harcerskie igrzyska wojewódzlepiej wypadła drużyna szko twa gdańskiego odbędą się 4—5
ły nr 14, a wśród chłopców czerwca w Tczewie.

Dziś wyjeżdża do Berlina reprezentacja
pięściarska
lat mnieliśmy —- siły naszych!
I ,P°;sId’ którą w dniach 27 maja - 5 czerwca startować ! 25 TADEUSZ
— mistrz GRZELAK,
Euranv wasi
wzro-j
ÄrnTeXSiM3f.,Sry' *5 * “I" « V *•.woi ! P«cięikiej. Stoczył 264 yj.; przeciwników
SIy),
w«, raczej
„m
«
sły),
jednak doświadczę-!
i«t S
f ÓW !ki z l!-ćrydl P^egrał 27. 36 nie i rutyn», jakie posiatonych uczestników (m « *24
*?z?y zgIoszo' j spotkań międzynarodowych, ’ ią nasi reprezentanci, oraz
nych Uczestników (173 z 24 państw) rekordowy.
jw tym 28 w reprezentacji strategia trenerów ze StamI Do Berlina przyjechały już'państwowych
(porażki
z‘polski! mera na czele, każe przewi! pierwsze ekipy.
Przebywa! Francją i‘Finlandią a ze' BOHDAN WĘGRZYNIAK,■ Jywać, . że w tym wielkim
i tam już od paru dni druży*i Szwecją zaledwie renr's)
22 ~ wicemistrz Europy! koncercie europejskim po
lna NRD, a od niedzieli
‘
a J wagi ciężkiej. Stoczył 177 winniśmy się znaleźć wśród
zespoły Związku Radzieckie! mledVna6stw<Jw?oh
i walk’ 2 którTch
przegrał 11
międzypaństwowych itl*
i tur-j™’/
^orycn przegrał
11..{ czołowych zespołów.
go, Anglii, Francji, Belgii Ü liiejów wskazuje na wzrost d _ ‘^, ^esią!':a °^dzie ?e
A, Skotnicki
Hiszpanii,
j poziomu dużej liczby bokmłodszycn w turnieju
Historia mistrzostw Jest ściśle i serów z poszczególnych kra ^ keninfikin}- Sredn^ wiek repowiązana z nazwiskami Pola
■*ów. Tak więc walka o f^mKę^y
2 lata 1
ków. Wprawdzie na pierwszych
zdobycie złotych pasów mi
mistrzostwach w 1925 r. starto
tylko jeden Polak (WENDE
,
»
dali gimnastycy wałprzegrał
strzowskich, jak i utrzy Jak wynika z ostatnich j
w pierwszej walce), j
meldunków, pięściarze poi-1 <2. VI3 O SI M 3 rC Cl
ale już w 12 lat później w Me-j manie prymatu w boksie
europejskim będzie dla na scy czują się dobrze i nale
dłolanie zdobywamy drużynowe i
mistrzostwo Luropy (tytuły zdoi
szych pięściarzy bardzo ży mieć nadzieję, że na 27
zaciężą
byli POLLS i CHMIELEWSKI, j
maja staną w Berlinie w pe!
Wybrzeże słynie ze znaw wicemistrzami zostaii SOBKO- j ciężka.
ców pięściarstwa i zapalo WIAK i SZYMURA). Sukces ten '• »»
A v,„v
oto „„„CLÄi
sylwetki mwwur
zawodni
w irójmeczu
nych kibiców piłki nożnej. STSK? “i USS|W». którzy brom« b?dą naII Liga
Natomiąst, jeżeli chodzi o ski, wicemistrzami czortek, I szych barw narodowych:
gimnastycznym
zainteresowanie
lekkoatle PISARSKI i SZYMURA).
j HENRYK KURIER, lat 25
W rozegranych w niedzielę
tyką, jest ono znikome, rów Pierwsze po wojnie mistrzo- _
Fnmnv ,
mil
W
ub. sobotę i niedzielę w
organizują znów Iriandczynust-z Luropy wagi mu- spotkaniach o mistrzostwo
Rające się ignorancji. Około stwa
cy. Z Dublina nie wywozimy i szej. Stoczył w swej karie- II Ligi piłkarskiej uzyskano hali TWF we Wrzeszczu ro
1.000 widzów na stadionie jednak w. 1947 -- żadnych
' *
- -lau- '- rze —
- - , z których
- - 184 walki
prze następujące wyniki: Polonia zegrano trój mecz gimnastycz
11
J
v
Budowlanych podczas nie row. Dopiero w 1949 r. w Oslo i |
ny z udziałem zespołów TWF
1951 r. w Mediolanie KASPER, i
lxdzielnych zawodów LA, w CZAK i CHYCHŁA wznawiają i ZENON STEFANIUK, lat (Leszno) — Stal (Gdańsk) 0:2, ae Szczecina, Stałinogrodu i
Cracovia
—
Naprzód
(Lipiny)
dniu, kiedy w Gdańsku nie zwycięskie tradycje pięściarstwa 1 94
,
HLiwz Europy wagi ko 2:0, AKS (Chorzów) — Bu Gdańska.
było żadnych imprez sporto polskiego, a już pełny triumf! 24
osiągamy w 1953 r. w Warsza- i guciej. Stoczył
168
walk,
dowlani (Opole) 4:3, Sparta W konkurencji kobiet w
wych — to dowód jedno wiei przegrał 12.
(Warszawa) — Górnik (Wał- klasie I zwyciężyła Ciesiel
stronnych
zainteresowań
ska, przed Rożek i Toczko
Drużyna, która za 3 dni' ZDZISŁAW SOCZEWlN- brzych) 3:1, Górnik (Zabrze) (wszystkie z Gdańska). W
sportowych
mieszkańców
Gdańska.
___ _
stanie na ringu berlińskim SKI*
24 — mistrz Polski!— Górnik (Bytem) 4:0, klasie II trzy pierwsze miej
A przecież jak dużo wra- 1 isst słabsza, niż sławna „dzie wagi piórkowej. Stoczył 158 CWKS (Kraków) — Tarnovia sca zdobyły gdańszczanki:
mn siatka“ z 1953 r. Ubyli W:mlk' przegrał 21.
11:0> CWKS (Bydgoszcz) — Dąbrowska, Zdanowicz i Sa
żeń i emocji dostarczyć mo
gą inne dyscypliny sportu, międzyczasie tak doświadczę i HENRYK NIEDŹWIEDŹ- Gwardia (Kielce) przełożony rnowska. W klasie III trium
przekonały się tysiące tniesz ni pięściarze, jak mistrz o-! KI, lat 22 — stoczył 134 na termin późniejszy.
fowała Piątkiewicz ze Stalikańców Gdyni, zebranych limpijski i dwukrotny mistrz walki, przegrał 13.
tabela
nogrodu, przed Nowicką
Po kostki w piachu, w kłębach kurzu odbywają dzieci
------przed -----^
muszlą „vuvuw,^
koncertową Europy Chychła, wicemistrz
LESZEK DROGOSZ, lat 1. Budowlani (Opole) 12:4 16:12 (Gdańsk) i Nowacką (Stalino
zajęcia WF, rozgrywając swoje „mecze towarzyskie“, przy
11:5 14:4
na Placu Grunwaldzkim i, i olimpijski Antkiewicz i mistrz 22 — mistrz Europy ' wagi
w
.. Naprzód^Lipiny)
.
gotowują
się do igrzysk harcerskich. Zapytacie — gdzie? Na
J
11:5 11:7 gród).
wszystkich placach i boiskach szkolnych w Gdyni.
niestety, kilkuset
gdań- i Europy Kruża. Mimo najlepj lekkopółśredniej. Stoczył 196! 4. sparta° (w-wa”
10:6
11:9
Na pierwszym zdjęciu widzimy finałowy mecz w piłco
W
klasie
I
mężczyzn
zwy
sZczan na stadionie Budów- : szycn cłięci i dobrego przy- i walk z których przegrał za- 5- Cracovia
9:7
8:7
ręcznej dziewcząt ze szkół nr 14 i TPD z Grabówka. Mecz
9:7 10:10 ciężył Kucharczyk ze Stalilanych, oglądając piękny j gotowania nie mogą ich je- ledwie 7 — rekord, jakim! 7.' cwTs
ten odbył się w antysanitarnych warunkach na placu przy
7:7 11:5 nogrodu, zaś w klasie II
ogródku
jordanowskim.
pokaz ^ -gimnastyki akroba- j.szczo z-a^^pic^Panante, So-!_ poza Chychłą — nie może! 8* stal (Gdańsk)
7:7 10:6 triumfował Zrębslci (Gdańsk),
Drugie zdjęcie przedstawia „towarzyski mecz piłkarski“
tycznej w wykonaniu zespo- | ozev/
i Ni6d2^vicdzki, Zj poszczycić siię żfldcn z
Gwardia (Kielce) 7:7
chłopców7,
rozgrywany w wolne popołudnia bez opieki wy
chowawcy na boisku przy szkole nr 2. Trzeba mieć dobra
lu szczecińskiego
Zrywu, *ei ^’ójki największe nadzie j skich pięściarzy. 31 spotkań* ul Pofonia (?ÄL 6:8 li-ii i Przed Kingopuiosem (Szcze
6:8
8:ii
i
ein).
W
klasie
III
zwycięstwo
kondycję
i
.końskie“ zdrowie, ażeby w takim piachu grać
zorganizowany przez redak je wiązęmy a Niedźwiedź-; międzynarodowych, w tym 112. aks (Chorzów)
6:8
przez 3 godziny bez przerwy.
io:i5 odniósł Łukomski, przed Ko
13. CWKS (Kraków)
cję „Dziennika Bałtyckie kim, którego odwrotna po-; tylko 2 przegrane.
4:12 17:13
A jednak członkowie komitetów rodzicielskich przy gdyń
2:14 4:32 chańskim (obaj z Gdańska).
skich szkołach i radni MRN, chociaż codziennie przechodzą
go“ i WKKF.
<ycja i silny ciios może spo-s MARIAN PON4NTA 1«+ 14. Tarnovia
Pozostali
gdańszczanie
zajęli
obok
boisk szkolnych, nie dostrzegają widocznie dzieci, ba
114
Estetyka ruchu, doskonałe wodować zamieszanie wśród! ,9 _
wiących się w piasku i kurzu. W przeciwnym bowiem wy
jf I inn
miejsca: Jastrzębski — 5,
wyczucie równowagi przez kandydatów do tytułu mi-jJLj stoczył 114 walk- Prze
padku
w trosce o zdrowie dzieci doprowadziliby place szkol
uiyu
Górski - 6, Czubała — 7,
ne w Gdyni do należytego stanu.
akrobatów, tworzących 3- strzowskiego w wadze lek-1 0 ____ *
kiej.
Próbkę
swych
dużych
|
ZBIGNIEW
PIĘTRZYKOWojtkiewicz
i
Witz
—■
ex
piętrowe piramidy, „tygry
2®
sia“ skoczność i zwinność możliwości zademonstrował j
skoczków, wykonujących sal Polak
ta w przód i w tył, przerzu w Sofii
ty i przev/roty zachwyciły see, wygrywając m. in. z mi
publiczność i były owacyj strzern olimpijskim Zacharą SKI, lat 25 — stoczył 163 Karlino — Pomorzanin (To-1 W punktacji drużynowej
ruń) 0:1, (0:0), Brda (Byd- j mężczyzn i kobiet zdecydonie oklaskiwane.
Podczas gdy nasza repre walki, przegrał 17.
goszcz) — Sparta (Szczecinek) wane zwycięstwo odnieśli
Na szczególne wyróżnie zentacja nie jest tak silna,
3:1 (0:1), Gwardia (Koszalin) gimnastycy Gdańska, zdoby
nie zasłużyła doskonała pa jak dwa lata temu, inne ze
— Kolejarz „Arka” (Gdynia) wając 1.751,80 pfet., 2) Stali
ra akrobatów Zofia Lanka- społy narodowe bardzo się
przełożony.
mer i Zbigniew Gajewski wzmocniły. Francuzi, którzy
nogród — 1.407,95 pkt, 3)
MOWSKI osiągnął w kuli naj
lepszy
tegoroczny
wynik —
oraz skoczkowie Kinigopu- w Warszawie nie odegrali ża
Szczecin — 1.275,10 pkt.
TABELA
15,64
m. RUSINÖWNA w kuli
los, Pad emski i Milonas.
Ńa szczególną uwagę za
1. Gedania
13:3 27:4
dnej
roli,
obecnie
po
sensa
......
.
uzyskała
12,92
m.,
a
IWASZKIE
_______
, .
. -TNiedzielne spotkania ligi pitki
(Gdynia)
12:4 17:13 sługują w tych zawodach...
Uwaga,
dziewczęta
i cyjnym
WICZ rzuciła dyskiem 41,52 m.
zwycięstwie nad Nie ręcznej przyniosły następujące 23.. Sparta
Kolejarz (Gdynia) 10:4 25:8
chłopcy!
miecką Republiką Federalną wyniki: Gwardia Gdańsk — aks 4. Pomorzanin (Tor) 10:6
*
*
*
17:9
Rozegrane
w
Poznaniu
zawo
Zachwycając się występa 13:7
_Z okazji 10 rocznicy utworze-'
8:6 10:8
adają, femTO;“"»,“ Jgf JgSffiKI 5. Sparta (Włocł)
dy
lekkoatletyczne
(pięciobój
nia
Korpusu
Bezpieczeństwa
mi szczecińskich akrobatów sprawią taką niespodziankę,; 5(i!5), lzs Szczepanowice ■— 6. Sparta (Szczecinei 8:8 12:11
mężczyzn i trójbój kobiet oraz Wewnętrznego odbyły się w War
Chojniczanka
8:8 10:11 kich rozbieżności
punkto bieg na 15 km.) przyniosły dobre szawie
zapewne każde * Was prag jak w 1947 r., gdy z Dublina! Unia Kraków 7:5 (5:2), azs 87.. Brda
(Bydgoszcz)
6:8 14:17
m. in. zawody lekkoatle
• ......................
•
Wrocław — Włókniarz Łódź 16:11 9. Gwardia (Gdańsk) 4:10 5:12 wych, jakie obserwowaliśmy rezulataty. RUSEK (Kolejarz Po tyczne. w których startowali czo
nęło ćwiczyć tak jak oni. wywieźli
tytuł drużynowego
usta- i IVF
Stal Kuźnia Raciborska — 19. LZS Karlino
4:12 12:31 w czasie trójmeczu. Różnica znań) w biegu na t15• km. ...
łowi1 Ław
zawodnicy
uuiuu.y yuiauy
polscy Z)z Gu/l
GRA-•
Mogą się spełnić wasze mistrza Europy. Po wygra (11:6),
Sparta Stalinogród 17:1 (0:1).
rekord Po,.,ki wynikiem ] jem, BARANOWSKIM i KUP
2:10 7:17
marzenia, jeżeli zapiszecie nej Anglików z USA 10:8
Irw^>naieZałi ZYKIEM na czele. Zawody
0:12 5:22 w ocenie poszczególnych sę
się i systematycznie ćwiczyć wzrósł też bardzo apetyt sy
dziów, która nieraz przekra nosD ^(i-ues50 A CWKS 1 wy’ jprzyniosły kilka dobrych wyników. M. in. BARANOWSKI uzybędziecie w sekcji akrobaty nów Albiomu. Chęcią rewan
czała 1,5 pkt., naprawdę kom nosn öu.iu.8.
Dobry wynik uzyskała w trój_; 3kal w biegu na 100 m. najlepcznej. Składajcie swoje zgło żu pałają gospodarze turnie
promituje. Warto, by sekcja boju
GAWELÖWNA (Stal) —jszy tegoroczny wynik —- 10,7,
szenia do działu sportowego ju — bokserzy NRF, którym
gimnastyki WKKF przed zbli 1711 pkt., tj. o 14 pkt. mniej ort KUPCZYK wygrał bieg na 800 m
rekordu
Polski. W poszczegól- j w 1.55,6, przed GRAJEM — 1.57,0
żającymi się mistrzostwami
„Dziennika
Bałtyckiego“, nie za bardzo wiodło się w
konkurencjach Gawełównąia SZYMAŃSKI uzyskał w biega
Gdańsk, Targ Drzewny 3/7. ostatnich meczach międzywojewództwa postarała się nych
uzyskała: 100 m. — 13,1, kula —Ina 400 m. 51,3.
*
4«
*
Kolejne kontrolne zawody na te zawody o sędziów z na 10,51 i skok wzw^ż — 146.
leżytymi kwalifikacjami.
nież°b7awartnicv zs^riu^v’' Na czwórmeczu lekkoatletyczoszczepników
rozegrane
w
I tym razem nie powiodło się
(Id) STÄÄÄ SM *SÄS
hokeistom WŁÓKNIARZA (Oli Warszawie przyniosły kilka
wa), którzy w spotkaniu o wej dobrych rezultatów.
Sidło
Białoruskiej SRR i Ukraińskiej
ście do I Ligi hokeja na trawie
SKR uzyskano szereg dobrych
pozostałych trzech kolarzy. Na ulegli na własnym boisku SPAR bez specjalnego wysiłku uzy
wryuików.
Najlepsze z nich to:
20 km przed meta SZUTARSKI CIE (Września) 1:2 (1:0). Przez skał „przyzwoitą“ odległość
młot — KRIWONOSOW 58,52,
i DANYŁOW odrywają się od cały czas meczu gdańszczanie 74,98
przed
Radziwonowityczka
—
CZERNOBAJ
4,30, skok
KWADY, ale, kiedy zdobyli już mieli lekką przewagę, a poraż
W dal GRIGORIEW 7,44 i KREdość dużą przewagę, przebija ka obciąża poważnie napastni czem — 69.08 i Kopyto —
USZKOW 7,42, 400 m — IGNAgumę SZUTARSKI. Po zmianie ków, którzy niepotrzebnie wysu 66.12. ^ Dobrze dysponowana
T JEW 47,4 oraz wśród kobiet: ku
gumy SZUTARSKI w szalonym wali ssę na pozycje spalone i
Na trasie Gdynia —- Chwa tempie,
— ZYBINA 16,00 i 400 m. —
które miejscami przekra zbyt dużo kombinowali na polu Ciachówna pokonała swoją
57,62 m rzucił oszczepem la
szczyno — Karczemki — cza 60 km/gedz. zbliża się do bramkowym przeciwnika.
rywalkę Majkę ustanawia W niedzielę zakończyły
SOŁOPOWA 56,3.
się
na
stadionie
Budowla
Niedźwiedź
z
Warszawskie
DANYŁOWA
i
KWADY.
Na
me
WT
bardzo dobrej formie znaj
Wejherowo — Gościcino i
Pierwszą bramkę uzyskał z za jąc wynik lepszy od dotych
cie brakowało mu do nich oko mieszania po ładnej akcji na
nych zawody lekkoatletycz go Startu. Drugie miejsce duje się ANUFRIEW, który w
z powrotem odbyły się w nie ło
czasowego
rekordu
Polski—
na 10.000 m uzyskał 29:10,6
100 m.
Pawłowski. Po przerwie
ne o Puchar Wojewódzkiej zajął Wieńsko (Bud)
— biegu
dzielę wojewódzkie mistrzo Zwyciężył na finiszu o dłu padu
min. Wynik ten jest o 10,8 sek.
środkowy napastnik Sparty Mi 47.71. Majka rzucała również
Festiwalowej i 54,43. W rzucie młotem tył lepszy od dotychczasowego re
stwa górskie w kolarstwie na gość roweru Danyłow przed klas wyrównał z przeboju, a na bardzo dobrze uzyskując — Komendy
przewodniczącego
Prezy ko 1 zawodnik przekroczył kordu ZSRR, ustanowionego na
dystansie 108 km dla zawód Kwadą, zdobywając tym sa 5 min. przed końcem spotkania 46.77,
przytomnie wykorzy
dium Woj. RN.
50 m. Był mim Konch (Bud.), tym dystansie przez KUCA.
nilców klasy I i II, 50 km dla mym tytuł górskiego mis Adamski
stał moment nieuwagi obrońców
* * *
W
drugim
dniu
zawodów
który uzyskał wynik 51,24
zawodników klasy III oraz trza województwa gdańskie Włókniarza, uzyskując zwycię
pomimo chłodu i znacznego m. Tylko 13 cm. zabrakło Rekordzista świata w rzucie
ska bramkę dla swego zespołu.
28 km dla zawodników kla go na 1955 r.
HELD (80,41) popra
*
*
sje
wiatru lekkoatleci uzyskali do 50 m. Kowalikowi z oszczepem
sy młodzieżowej i niesklasywił w niedzielę na zawodach w
WYNIKI NA 108 KM:
w przedmeczu o mistrzostwo
dość dobre wynikli. Niespo Floty. Jego wynik: 49,87 Modesto (Kalifornia) swój re
fikowanych.
1. Danyłow (Flota)
3:30,58 klasy
wojewódzkiej spotkały się
kord o 1,33 m., uzyskując fan
Start ostry nastąpił ze Skweru 2. Kwarta (Zryw)
3:30,58 zespoły Włókniarza I b Oliwa i
dziankę sprawiła młoda za m.
tastyczny wynik 81,74. Pobito
Kościuszki w Gdyni i zgroma 3. Szutarski (Flota)
3:31,16 Zrywu (Gdańsk). Po ciekawej i
wodniczka
CWKS (Byd
również dwa rekordy świata w
dził przeszło 100 kolarzy z ca 4. Samel (Stal)
3:33,03 wyrównanej grze mecz zakoń
goszcz) Słowińska, zwycię W punktacji drużynowej biegach. Na 880 yardów SAN
łego województwa. Pierwsi wy 5. Pijanowski M. (Bud.)
3:34,53 czył się wynikiem bezbramkoI
miejsce
zajęła
Sparta
—TOK uzyskała 1.48,5, a sztafeta
startowali kolarze na 108 km. 6. Malinowski
..o... (Bud.)
3:39,38 wym. (Id)
żając w biegu na 80 m ppł.
Już od samego startu ruszyli j 7. Glebowicz (Flota)
513 punktów przed Budo Uniwersytetu Texas przebiegła
3:40,13
Duńską
Krzesińską
i
Bo
4 x uo yardów w 40,2.
oni w ostrym tempie, co spowo- 8" . Chłopecki
* * (Flota)
3:40.13
Sekcja szermiercza GKKF cian-Wagner. Słowińska i wlanymi — 409 pkt, Zry W lekkoatletycznych mistrzo
dowąło, że słabsi zawodnicy po 9. Potrykus (Bud.)
3:43,59
wem
—
388,2
pkt.,
AZS
—
kilkunastu kilometrach
pozo 10. Kuntz (Bud.)
stwach Krakowa, które rozegra
3:47.28
— organizator wielkiego mię Duńska uzyskały czas 11,8
WYNIKI NA 50 KM:
stali w tyle. Na 25 km z grupy
— no bez udziału zawodników kia
dzynarodowego turnieju pod sek., a Bocianówna o 0,1 336 pkt., Kolejarzem
czołowej inicjują ucieczkę KWA 1. Świeczkowski (Kol.)
1:38,15
I i mistrzowskiej, startowa
232,5 pkt., Flotą — 51 pkt., sy
cz*as II Międzynarodowych sek. gorszy.
DA ze Zrywu i SZUTARSKI z 2. Pijanowski W. (Flota) 1:39,47
ła nie notowana dotychczas ilość
z Gdyni
Startem
—
35
pkt.,
Gwar
1:40,30
Floty, którzy w szybkim tempie 3. Gosz (Budowl.)
627
zawodników i zawodniczek.
Igrzysk Sportowych Młodzie Doskonały wynik uzyska
1:40,32
zdobywają kilkusetmetrową prze 4. Papiernik (LZS)
Najlepiej spisali się juniorzy
W dniu dzisiejszym o godz. 18 ży otrzymała ostatnio zawia ła Duńska w skoku wzwyż, dią — 20 pkt., LZS — 15
1:41,37 w sekretariacie kola sportowego
wagę nad grupą czołową. Uciecz 5. Naruszewicz (Bud.)
którzy uzyskali szereg dobrych
pkt. i Unią
12 pkt.
WYNIKI
NA 23 KM:
ka ta na półmetku zostaje zli-,
................ ...
Kolejarz „Arka“ przy uL Hry domienie od Federacji Sasr przechodząc w pięknym sty
wyników, w tym 3 nowe rekor
kwidowana przez DANYŁOWA ' i j 1. Pakuła (Flota)
56:57 niewieckiego w Gdyni, odbędzie mierczej USA, w którym A- lu poprzeczkę na wysokości
dy okręgu krakowskiego Usta
W punktacji drużynowej nowili
57:14 się organizacyjne zebranie sek
GLEBOWICZ A z Floty.
I 2. Pancek (Sparta)
je: KASPRZAK '(Gwar
miejsce zajął dia) — tyczka, 3,50 m.. STRA
58:04 cji tenisowej. Wszyscy gdyńscy merykanie zapowiadają przy 1,51 m. Drugie miejsce za juniorów I
Na 70 km z czołówki odpadaj 3. Konieczko (Sparta)
GLEBOWICZ, który nie wytrzy-j 4. Foremny (Sparta)
58:05 amatorzy tenisa proszeni są o jazd do Warszawy 5 zawod jęła Błażejczyk
(AZS) — Zryw przed Budowlanymi i DO
WSKI
(Gwardia)
dysk (11
kg.) -- 43,37
m. i’ Gwardia^
58:07 przybycie na zebranie.
ipuJe nąfjiucogego tempa przez 5. Glina (LZS)
1,36 m.
ników i 2 zawodniczek.
Spartą.

Pierwszy na Wybrzeżu

Zryw - TWF

szczecińskiego TIF
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oskmk wßM IśloaMów
w kraju i zagranicą

Fantastyczny rekord w oszczepie
Itiii ®s!i mat

Liga

piłiii ręcznej

81,74 m

1 znów
niepowodzenie

Danyłow, Swieczlowski i Pakuła

listów Włókniarza

Oszczepnicy

nie próżnują

górskimi mistrzami

Dotkliwe zimno obniżyło poziom

województwa

zawodów lekkoatletycznych w Glińsku

Szermierze USA
przyjadą

do Warszawy

Uwaga, amatorzy tenisa

—
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