Oddziały
Wietnamskiej
Armii Ludowej

Układ Warszawski

zawarty został w interesie pokoju

całej Europy

Odpowiedzi Józefa Cyrankiewicza
na pytania redakcji „Nowych Czasów"
MOSKWA (PAP). Redakcja tygodnika „Nowe Czasy“ zwró
ciła sio do uczestników Konferencji Warszawskiej — przewod
niczących delegacji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, Repu
bliki Czechosłowackiej, Niemieckiej Republiki Demokratycznej
i Węgierskiej Republiki Ludowej — z prośba o wypowiedzenie
swego zdania na temat niektórych spraw związanych z praca
konferencji.
Poniżej podajemy w niewielkim skrócie odpowiedzi preze
sa Rady Ministrów PRL, Józefa Cyrankiewicza na pytania „No
wych Czasów“:
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Już wkrótce będziemy ich witali
Uwolnienie marynarzy z m-s »Gottiuald«

Dnia 1S maja br. od
działy armii ludowej Wiet
namskiej Republiki De
mokratycznej toki oczyiy
do Haifongu; przejmu
jąc to miasto na podsta
wie porozumień genew
skich od ivladz francu
skich. Ludność Haifongu
zgotowała wkraczającym
oddziałom ludowym entu
zjastyczne powitanie.
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PYTANIE: Jak Towarzysz bezpieczeństwo pokój miłu
Premier ocenia wpływ raty. jących państw?
fikacji układów paryskich na
ODPOWIEDZ: W Ukła
sytuację międzynarodową?
Już w najbliższych dniach J ralnego ONZ wysyła pismo
dzie Warszawskim zobowią
na lotnisku we Wrzeszczu | Centralna Rada Związków
ODPOWIEDŹ: W wyniku zaliśmy się przede wszyst
powracających marynarzy z Zawodowych.
ratyfikacji powstało w Niem kim do podjęcia wspólnej ak
m-s „Gottwald” powitają ty Tak więc już wtedy, gdy
czech zachodnich niebezpie cji w wypadku napaści na któ
siące mieszkańców Wybrze nasz piękny statek m-s „Pre
czne ognisko wojenne, zagra regokolwiek z uczestników.
ża, powitają ich łzy radości zydent Gottwald” w asyście
zające pokojowi i bezpieczeń Bezpieczeństwo każdego z
żon, dzieci ł krewnych, któ wycelowanych na niego luf
uczestników jest zatem za
stwu całej Europy.
rzy przez długie miesiące armatnich dobijał do na
Zamiary militarystów nie gwarantowane przez wszyst
mieckich są skierowane za kie inne państwa uczestni
BYDGOSZCZ (PAP). W Ja żyli w niepokoju o swych brzeża pirackiej meliny w
równo przeciwko krajom Eu czące w układzie. Jako rzecz nikowic na Pomorzu powsta najbliższych. Żyli w niepo porcie Kao-IIsiug, Rząd PRL
ropy wschodniej, jak i Eu nową wprowadziliśmy do na ją nowe ogromne zakłady koju, czy ich bliscy prze trzy rozpoczął swe starania, któ
ropy zachodniej. Nie ukry szych stosunków7 wzajem sodowe. Ich produkcja bę mają katusze, zadawane im rych nie przerwał aż do osią
czangkaiszekowskich gnięeia celu.
wają oni również swych za nych zjednoczone dowódz dzie niemal równa łącznej przez
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zywają „dobroczynną misją narodowego Biura Pracy w
jąc zgodnie z żywotnymi in two, pozwoli zespolić na trzebowanie naszego prze na Dalekim Wschodzie”.
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teresami narodu polskiego sze wysiłki obronne, uspra mysłu, ale znacznie zwiększy
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Przeciwnie, powitamy każ szawski przewiduje, że w dziecką, również całe wypo dowej rozpoczął interwencję.
Narodowe jednomyślnie ra
de państwo, które wyrazi go razie zawarcia układu ogól sażenie nowowznoszonej fa Ta pierwsza nota skierowa rodowego Republiki Czecho Republiką Ludową, Niemiec tyfikowało ten układ.
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Karty NZ. Znaczenie Ukła
prowadzenia. Tę samą datę
tycznego KC Komunistycz
du Warszawskiego wykracza
PEKIN (PAP). Jak podaje nej Partii Czechosłowacji, z Z.dalekich łowisk Morza
noszą odręczne pisma mini
zatem daleko poza problema
stra spraw zagranicznych agencja Nowych Chin, woj prezydentem Republiki Anto Północnego otrzymaliśmy de
tykę Europy wschodniej. Za
Stanisława Skrzeszewskiego ska radzieckie opuściły cał ninem Zapotockym na czele, peszę radiową od załogi suwarty on został bowiem w
do przewodniczącej Zgroma kowicie bazę morską w Por członkowie rządu, przedsta perirawiera Szkoły Rybołów
interesie pokoju całej Euro
WARSZAWA (PAP). Na użytku. W zasadzie zakon dzenia Ogólnego oraz do se cie Arthura, przekazując ją wiciele partii politycznych i
stwa Morskiego „Jan Turlejpy i jestem przekonany, że drzwiach coraz większej li czono już wszystkie roboty
jednostkom Chińskiej Armii organizacji społecznych, człon ski”» który po przeszło 2-tyrównież i narody państw Eu czby sal i pokojów w części w pomieszczeniach od 8 do kretarza generalnego ONZ. Ludowo - Wyzwoleńczej.
kowie korpusu dyplomatycz godniowym rejsie ma powró
ropy zachodniej wdzięczne wysokościowej Pałacu Kul 32 kondygnacji w tej części Również do sekretarza genePrzed opuszczeniem Portu nego oraz liczni dziennika cić do Gdyni w nadchodzą
będą uczestnikom Warszaw tury i Nauki im. J. Stalina gmachu. M. in. gotowe są
Arthura oficerowie radzieccy rze i korespondenci zagra
cy piątek 27 bm.
skiej Konferencji za ich budowniczowie
zawieszają pokoje i sale na 27 kondyg
zapoznali swoich kolegów niczni.
wkład w dzieło ogólnoeuro kartki z napisami w języku nacji, gdzie mieścić się bę
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legają środki gwarantujące mieszczenie oddane jest do zyjnej. Obecnie na szczycie
wiednie plany i dokumenty. słowackiej oraz utrwalenia ny, a zadania z dziedziny
iglicy montowana jest ante
pokoju w Europie i na ca astro-nawigacji, które ucznic
na telewizyjna.
łym świecie wygłosił premier wie mieli przed sobą, speł
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niu kierowników nauk. Ist
jaźni na 32 kondygnacji. W
Siroky.
środku sali ustawiona bę nęła 4 rocznica podpisania
Wnioski Komisji Spraw niała obawa, że rejs ten nie
dzde, przysłana już do War układu o pokojowym wyz
Zagranicznych
i
Komisji przyniesie pożądanych rezul
szawy, makieta Pałacu wy woleniu Tybetu.
Konstytucyjno - Prawnej, za tatów, ponieważ na przeszko
konana z masy plastycznej
MOSKWA (PAP). Za wy lecające ratyfikację Układu dzie stały złe warunki nawi
w jednej z moskiewskich
W ciągu 4 lat w Tybecie bitne zasługi położone na Warszawskiego, zreferowała gacyjne, zwłaszcza sztormo
pracowni. Nad makietą tą zaszły ogromne przemiany. polu rozwoju literatury pię posłanka do Zgromadzenia wa fala. Jeśli jeszcze doda
pracowało przez 2 tygodnie
my, że przed paroma dniami
Dzięki pomocy narodu chiń knej i w związku z 50 rocz
T) RUGA połowa maja — to przede wszystkim okres
połowy i nauka na „Turlej80 radzieckich plastyków.
nicą urodzin, Prezydium Ra
powrażne dy Najwyższej ZSRR odzna
przygotowań do zbliżających się sianokosów, to
W wielkiej sali kongreso skiego osiągnięto
skim” odbywały się przy ni©
okres intensywnego remontu maszyn i narzędzi rolni
wej trwają ostatnie roboty sukcesy w budownictwie go czyło w dniu 23 maja pisarza
bardzo majowej pogodzie,
wykończeniowe. Zmontowa spodarczym i kulturalnym Michajła Szołochowa orde
czych, potrzebnych do sprzętu siana i pielęgnacji
mianowicie wśród śniegu —
no już wszystkie wygodne kraju.
to będziemy mieli obraz nie
upraw buraków, ziemniaków i innych roślin.
rem Lenina.
miękkie fotele, łącznie z awesołych perspektyw załogi
Oceniając dotychczasowy przebieg remontów w.
Szołochow zdobył ogrom
paraturą nadawczą.
i uczniów szkolnego statku
POM-ach naszego województwa trzeba stwierdzić, że
W związku z czwartą ro ną popularność w Związku
naszych adeptów rybołów
większość z nich wykonała już swoje zadania. Świad
cznicą podpisania układu o Radzieckim i aa granicą. Je
BERLIN (PAP). Zachodnio - stwa. Zwyciężyły jednak hart
czy o tym fakt» że wiele POM-ów zakończyło remont
pokojowym wyzwoleniu Ty go powieści „Cichy Don” i niemiecka
agencja prasowa DPA
kosiarek, kultywatorów, obsypników i opielaczy. War
betu dalaj lama opubliko „Zaorany ugór” weszły do donosi o epidemii duru brzusz i zdecydowane dążenie do
to przy tym podkreślić, że właśnie te POM-y które
wał oświadczenie, w któ skarbnicy kultury ogólno nego w powiatach Hagen i En pokonywania trudności, jak
nepe - Ruhr. Liczba zachorowań i poziom wyszkolenia.
miały dotychczas opinię maruderów, wyremontowały
rym stwierdza, iż pod kiero ludzkiej.
sięga 450. Dwie miejscowe szko
już cały sprzęt rolniczy, potrzebny do zbliżających się
Komunistycznej
WARSZAWA PAP. W wnictwem
ły w Hagen i Gevelsberg prze
Poaa połowami i praktycz
kształcone zostały w szpitale.
prac. Np. POM-y w Piaskach i w Milejewie wyremon
dniach 21—23 maja br. odby Partii Chin i dzięki pomo
nymi
ćwiczeniami z dziedzi
Rozeszły się pogłoski, że wy
towały sprzęt jako jedne z pierwszych w naszym wo
ło się plenarne posiedzenie cy Armii Ludowo-Wyzwoleń
buch epidemii duru brzusznego ny nawigacji, uczniowie po
jewództwie. Podobnie jest w POM-ach w Żelaznej
oraz przedstawiciela
Centralnego Komitetu Stron czej
związany jest z badaniami In znawali i teorię, mianowicie
stytutu Bakteriologicznego IG kpt. Gorządek wystąpił z wy
1 Nowej Wsi, które przystąpiły obecnie do remontu
rządu Chin Ludowych
w
nictwa Demokratycznego.
Farben.
maszyn, będących własnością okolicznych spółdzielni
Aktualne zadania Stron Tybecie w ciągu minionych
kładem na temat terenów ry
produkcyjnych.
lat powstały» tu banki, in
nictwa Demokratycznego obackich Islandii, Grenlandii,
Cały sprzęt i maszyny rolnicze, niezbędne do prze
raz rozwój sytuacji między stytucje handlowe, ośrodki
Morza Barentsa, Wyspy Nie
prowadzenia sianokosów i pielęgnacji roślin, wyre
narodowej omówił sekre rolnicze, urzędy pocztowe i
dźwiedziej i Jan Mayen,
montowały także przodujące zazwyczaj POM-y w
tarz generalny Centralnego szkoły. Chłopi tybetańscy PARYŻ (PAP). W korespon
W ten sposób młodzież ry
dencji
z
Waszyngtonu
agencja
Rudnie, Wejherowie i Pucku. Gorzej natomiast jest
Komitetu Stronnictwa De otrzymali pożyczki, buduje
backa
z
„Turlejskiego”,
przygotowaniach“”3^^
mokratycznego Leon Chajn. się dła nich nowe domy mie |
w POM-ie w Sztumskim Polu. Nie wyremontowano
wzbogacona nowymi doświad
tu jeszcze wszystkich kultywatorów, siewniki stoją
Plenum podjęło uchwałę, szkalne, korzystają z bezpła usa do konferencji czterech,
wysiłki ekspertów RZYM (PAP). Dnia 22 bm. nad czeniami z ostatniego rejsu,
podkreślającą rolę Stronni tnej opieki lekarskiej. Wszy „Wszystkie
zepsute, nie mówiąc już o snopowiązałkach i mlocarDepartamentu Stanu i Białego zachodnim Adriatykiem przeszła
niach, z których każda wymaga gruntowniejszej na
ctwa jako partii politycz stkie narodowości zamiesz Domu zmierza;;?, obecnie — do gwałtowna burza, która spowo przystąpi wkrótce do egza
nej
reprezentującej
róż kujące Tybet są równoupra daje agencja — do przygotowa dowała znaczne straty w lu minów w kończącym się ro
prawy. Wprawdzie maszyny te będą potrzebne dopie
kontrofensywy zachodniej dziach — zabitych i rannych ku szkolnym.
ne środowiska
miejskich wnione, państwo gwarantuje nia
ro w okresie żniw» ale właśnie teraz czas już pomyśleć
przeciwko kampanii dyplomaty oraz wyrządziła poważne szko
warstw pośrednich i wskazu całkowitą wolność wyznań. cznej, jaka podjął Związek Ra dy.
Na zakończenie depesza po
o ich remoncie. I to solidnym remoncie. Doświadczenia
dziecki. Waszyngton zdaje sobie W Ankonie wiatr osiągnął daje, że „Kierownictwo, za
tegorocznych siewów wiosennych wykazały bowiem, że
jącą na aktualne kierunki i
Zacieśniająca się jedność doskonale sprawę z wpływu, ja szybkość 100 km na godzinę. łoga i uczniowie, zaokrętowa
formy działalności Stronni
pracownicy warsztatów naprawczych POM-u w Sztum
ki inicjatywa radziecka wywiera Temperatura opadła w ciągu kil
ctwa, mającej na celu wzma — stwierdza w zakończeniu na opinie publiczną w Europie ku godzin z 16 do 5 stopni.
ni na „Janie Turlejskim” po
skim Polu remontu *ą
7 ?.y»y niedbale.
U wybrzeża San Benedetto del zdrawiają serdecznie redak
ganię udziału inteligencji dalaj lama — między naro i nawet w Ameryce“.
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nym uszkodzeniom jakie zdarzały się POM-owsklm
cję „Dziennika Bałtyckiego*'
narodu o zabezpieczenie po
maszynom w czasie v. o sennych siewów, pracownicy
tarzy na temat artykułu dzien W Loreto runęło drzewo, któ z okazji jej 10-lecia, życząo
koju i wykonanie zadań na skim stała się fundamentem nika „Prawda", oskarżającego pe ro strzaskało stojący pod nim długich rejsów wzdłuż 4
warsztatów powinni jeszcze raz skontrolować stan na
i wne koła zachodnie o chęć za autokar.
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prawionych kosiarek, obsypników i opielaczy.
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Nowe nadzieje świata
Radzieckie propozycje rozbrojenia
wskazują narodom
prostą drogę

mm RMMEGO
W związku z 10-leciem istnienia Waszego pisma,
PPiUR „Arka“ w Gdyni zasyła Wam, Towarzyszu Re
daktorze, oraz całej załodze redakcji najserdeczniejsze
życzenia dalszej owocnej pracy.

nik „Neves Chronicie“, - w
W przeddzień otwarcia hi
dniu 11 bm. pisał:
storycznej Konferencji War
Jako przedsiębiorstwo rybackie chcemy Wam spe
„Nowy rosyjski
plan cjalnie podziękować za Wasze zainteresowanie się spra
W pierwszym kwartale br. szawskiej, rząd ZSRR prze
światowego rozbrojenia mu wami rybołówstwa morskiego. Wasza krytyka była nam
tytuł przodującego przedsię dłożył obradującej w Londy
si być poważnie potrakto często pomocną vre właściwej organizacji pracy, zwr. cala
biorstwa resortu żeglugi u- nie podkomisji rozbrojenio
wany... Stwarza on naj uwagę na zaniedbane odcinki, mobilizowała do wykony
zyskało Polskie Ratownic wej ONZ nowe propozycje w
większą nadzieję na osiąg wania planowych zadań, przyczyniając się do lepszego
two Okrętowe. Nadając ten sprawie redukcji zbrojeń i
nięcie porozumienia od funkcjonowania całego aparatu administracyjnego.
zaszczytny tytuł Polskiemu usunięcia groźby nowej woj
czasu, gdy Wschód i Za
Ratownictwu Okrętowemu, ny.
Spodziewamy się, że w dalszym ciągu będziemy
chód rozpoczęły dyskusję
międzyzakładowa
komisja
Od czasu zakończenia woj
współpracować w atmosferze obopólnego zrozumienia
współzawodnictwa
wzięła ny światowej Związek Ra carstw mają być zreduko mają być zniszczone przed nad tym trudnym zagad i zaufania.
pod uwagę wysoką gotowość dziecki niezmordowanie wal wane do takiego uzgodnio końcem 1957 r. Jednocześ nieniem. Stanowiska ko
dyrektor I, Oleszkiewicz
techniczną jego taboru pły czy o powszechne rozbroje nego poziomu, by żadne z nie mają też być zlikwido munistyczne i zachodnie
zbliżyły się nagle do nada
przewodniczący Rady Zakładowej J. Mordarski
wającego, przeprowadzanie nie i o trwały pokój na ca tych państw nie mogło po- wane wszystkie bazy na tejącego się do wprowadze
pokojowi i renach obcych krajów7,
remontów we własnym za łym świecie. Na arenie ONZ ważnie zagrażać
kresie oraz duże osiągnięcia dyplomacja radziecka wy w świecie. Dotychczas rządj W celu uniknięcia groźby nie nia w życie programu roz
.
w oszczędności paliwa. M. suwała
nieraz konkretne USA, sprzeciwiając się ra-; spodziewanej napaści jedne brojeniowego“.
in. dzięki wykonaniu remon projekty wstrzymania wyści dżieckim propozycjom żaka | go państwa na drugie, mię-i Nie ulega wątpliwości, że
tów we własnym zakresie, gu zbrojeń i zawarcia ukła zu użycia broni jądrowych. | dzynarodowe placówki kon koła rządzące państw impe
załoga s/s „Herkules” prze du w sprawie zakazu broni utrzymywał, że jego zapasy i troli mają być zainetalowa I balistycznych, działające w
Mocarstwa bomb atomowych są swego |
dłużyła znacznie czas eksplo termojądrowej.
dziernika 1954 r. wysyła na
we wszystkich krajach w | interesach bogacących się
(Dokończenie ze ßtr. 1)
atacji kotłów oraz zwiększy zachodnie z USA na czele rodzaju przeciwwagą wobec i tych miejscach, gdzie odby'"”a wojnach monopolistów w New Yorku, metalowców stępną notę, podając dodat
ła szybkość jednostki o 1 odrzucały jednak stale pod rzekomo liczniejszych ra- j wa się zazwyczaj koncentra będą nadal usiłowały saboto do redakcji „Union” i pra kowe , szczegóły grabieży.
różnymi pretekstami kolej dzieckich sił zbrojnych. I-jcja wojsk, czyli w wielkich wać radzieckie propozycje wie
milę na godzinę.
wszystkich
naszych 20 listopada 1954 i’, nowa nota,
rozbrojenia. związków zawodowych do do której załączono oświad
lotniskach, węz powszechnego
Polskie Linie Oceaniczne ne propozycje radzieckie. Cc dąc zatem na ustępstwa i j portach,
angielsko-fran-; łach kolejowych i na auto- Ogromny nacisk łaknących j branżowych związków czenia marynarzy ze statku
zajmując drugie miejsce więcej, politycy waszyngtoń przyjmując
„Praca”, którzy powrócili do
we współzawodnictwie — wy scy grozili jednocześnie rzu cuski wniosek, by siły zbrój!Gradach. Międzynarodowym pokoju mas ludowych świa- lSA i innych krajów,
konały z. nadwyżką plan I caniem bomb atomowych na ne ZSRR, Chin Ludowych lj kontrolerom mają też być ta kapitalistycznego sprawia j Mimo niezbitych dowodów, kraju. Tak na tę notę, jak i
władcy
m°*jrząd USA w swej nocie z 20 na następną notę z 12 lutego
kwartału br.
Załogi stat miasta ZSRR i krajów de USA zostały zredukowane j udostępnione materiały do jednak, ze
do maksymalnej liczby pół tyczące wydatków budżeto carstw zachodnich wbrewjmaja 1954 roku wypiera si?* br. rząd USA odpowiada z
ków tego przedsiębiorstwa mokracji ludowej.
Koła rządzące państw im tora miliona ludzi, a Anglii wych państw na cele woj- swej woli nie mogą obecnie i wszystkiego i udaje, że nic cynicznym spokojem, że —
zaoszczędziły ponadto w I
perialistycznych
zapewnia i Francji do 650 tysięcy żoł wSkowe, by mogli oni kontro przeciwstawić się wysiłkom 10 całej sprawie nie wie. Tym nic nie ma z tym wspólnekwartale br. 181,6 ton paliw
jąc
wciąż
pod
naciskiem
o- nderzy, Związek Radziecki j lować wykonanie planu roz obozu pokoju w7 kierunku I czasem w miesiąc później go.
płynnych i 389,7 ton węgla.
złagodzenia napięcia roi?* |nadchodzi nowa wiadomość: Przy pomocy Szwedzkiego
Za najlepszy statek Pol pinii publicznej, że dążą ja pozbawił mocarstwa zachód-i brojenia.
dzynarodow7ego. Musieli oni j samoloty USA ostrzelały na Czerwonego Krzyża, który
skiej Marynarki Handlowej koby do złagodzenia napię-|nie ich głównego argument
POD NACISKIEM
zgodzić się na traktat poko- wodach' Dalekiego Wschodu od początku serdecznie zajął
w I kwartale br. uznany zo cia międzynarodowego, w rze lu Przcciw zakazowi broni;
jowy z Austrią i na zwoła dwa polskie statki handlowe się sprawą marynarzy _ zi
MAS LUDOWYCH
stał „KILIŃSKI”.
Drugie ezywistości kontynuują swą j masowej zagłady. Poza tym 1
nie spotkania szefów rządów „Braterstwo”
SRR
proponuje
s
zwołanie
i
„Pokój”. „Gottwalda”, rodziny uwię
agresywną
politykę,
obliczo-1
ŚWIATA
miejsce uzyskał statek Pol
wielkich mocarstw, na któ Rząd polski wysyła natych zionych na Taiwanie pol
konferencji
światowej,
na
ną
na
przygotowanie
nowej
skiego Ratownictwa Okrę
KAPITALISTYCZNEGO
skich * marynarzy wysyła
rym ma też być omówiona miast notę protestacyjną.
towego — „Światowid”. Dwa i strasznej wojny atomowej. której zostaną ustalone roz
ją tragiczny w swym wy
sprawa
rozbrojenia.
miary
roz,brojenia
innych
Nowe
radzieckie
propo
Radziecki nato
trzecie miejsca zajęły statki Związek
AMERYKANIE
razie telegram do Między
zycje wywołały sensację w
Konsekwentna polityka po
„Nowa Huta” — PLO i „Du miast, wierny swej trady państw.
„UMYWAJĄ” RĘCE
narodowej Ligi Czerwonych
kapitalistycznym. kojowa naszego obozu prze
Przystępując do rozbroje świecie
najec” — Polska Żegluga cyjnej polityce pokojowej,
Tym razem odpowiedź nad Krzyży i Półksiężyców, bła
odpowiadającej interesom i nia mocarstwa mają — w Wiele burżuazyjnych gazet konuje narody Zachodu, że
Morska.
dążeniom wszystkich naro myśl radzieckiego planu — musiało uznać, że ZSRR po wojna nie jest nieunikniona chodzi bardzo szybko. W na gając o pomoc w uwolnie
We współzaw odnictwie mię dów, robi nadal wysiłki w złożyć uroczyste zobowiąza czynił już tak daleko idące i że pokojowe współistnie cie z 6 sierpnia 1954 roku niu.
dzy portami zwyciężył Za kierunku powszechnego roz nie. że nie będą stosować ustępstwa w celu osiągnię nie państw o różnych systę- rząd USA wyraża swe zdzi Interwencję dyplomatycz
rząd Portu Gdynia. Drugie brojenia i rozwiązania dro broni jądrowej. Wyjątki w cia porozumienia, że mocar mach społecznych jest moż wienie z powodu polskich ne, przemówienia ministra
miejsce» zajął Zarząd Portu gą rokowań wszelkich spo celu obrony przed agresją stwom zachodnim, które mu liwe.
Ostatnie radzieckie protestów, gdyż... znana jest Skrzeszewskiego w ONZ, apele, rezolucje, pisma odręca
Szczecin.
rów między państwami.
mogą być dopuszczone tyl szą liczyć się z nastrojami propozycje rozbrojenia wska dobroczynna misja lotnictwa ne, oświadczenia, wszystko
ko w wypadku, gdy Rada narodów, trudno będzie te żują narodom prostą drogę USA na Dalekim Wscho to, co można stosować na fo
ZSRR POZBAWIŁ MOCAR Bezpieczeństwa ONZ wyra raz odrzucić pokojowe ofer do pokojowego życia, wol dzie...
A więc zagrabienie statku rum międzynarodowym, sto
STWA ZACHODNIE ICH zi na to zgodę. Zapasy bomb ty radzieckie. Tak np. an nego od groźby nowej wojny. „Praca” i „Prezydent Gott- suje nasz Rząd, aby uzyskać
gielski
mieszczański
dzienPaweł
Leszak
załogi
GŁÓWNEGO ARGUMENTU atomowych i wodorowych
wald”, ostrzelanie bezbron zwolnienie dzielnej
„Gottwalda”. Przy pomocy
«grwruiSw
nych
statków
„Braterstwo”
i
W swych propozycjach
„Pokój”, czy powolna śmierć szeregu międzynarodowych
przedmiotem otirad ZSRR wskazuje, że
japońskich rybaków po pró organizacji, a przede wszyst
pokój można utrwalić tyl
bach bomby wodorowej — kim zasługującego na pełne
konferencji PAN
ko w atmosferze wzajem
to w pojęciu rządu USA nasze uznanie Szwedzkiego
Czerwonego Krzyża załoga
nego zaufania między pań
„dobroczynna misja”!
w Gdańsku
D60B
stwaml. W celu wytworze
Ale Rząd PRL nie ustaje „Gottwalda” wraca do kra
nia takiej atmosfery, rząd
w swych staraniach. 4 paź ju.
Polska Akademia Nauk —<
radziecki wysuwa konkret
Komitet Inżynierii Lądowej
ne wnioski położenia kre
organizuje w dniach 26 — 29
su propagandzie wojennej,
bm. w gmachu Instytutu Bu
zlikwidowania baz strate
downictwa Wodnego PAN w
gicznych na obcych teryto
Gdańsku - Wrzeszczu przy
riach, wycofania z Nie
ul. Majakowskiego 11 (gmach
upowszechnieniem
metody
miec większości wojsk 0Politechniki Gdańskiej) -trzy
Klai w naszych zakładach.
kupacyjnych czterech mo
dniową konferencję, poświę
Skończyło się na zorganizo
coną zagadnieniom mechani carstw oraz usunięcia prze
waniu w jesieni ub. roku
szkód w wymianie handio
ki gruntów i fundamentowa
1*** ..Uajowców" Wyto
Przeszło 120 delegatów zwią tek nieszczęśliwych wypaddycyjnej procesji, ponie
wej między krajami wscho
nia.
za.
zków branżowych woj. gdań
waż na pobliskim wzgórzu
dniówek ze 100.000
skiego zapełniało przez dwa ków
du i zachodu.
Niedociągnięcia w pracy
wznosi się posąg Wenus,
W pierwszym dniu obrad,
dni — 14 i 15 bm. — salę w roku 1952 do 33.000 w ro
artykule
wstępnym wychodzącej
w
„Domu Drukarza" w Gdań ku 1954. Sieć bibliotek związ WRZZ, spowodowane niedo
Nowe propozycje radziec
ą kąpieli.
tj. 26 bm. uczestnicy konfe
„Rokowania
jugosłosku,
obradując
nad
działalno
pt,
stateczną więzią .z załogami,
Miejscowy burmistrz, li
rencji wezmą udział w wy kie zawierają też program
ścią
Wojewódzkiej
Rady kowych wzrosła w 186 bi
wiańsko-radzieckie“
stwier
cieczce do Zjednoczenia Bu stopniowego rozbrojenia, któ
berał
i
antyklerykał,
Związków Zawodowych. By bliotek zakładowych i 47 wynikły przede wszystkim z
dza m. in.:
ła to III Międzyzwiązkowa punktów bibliotecznych, a braku szerokiego
aktywu
downictwa
Inżynieryjno - re ma być przeprowadzone
stwierdził, że posąg We
Konferencja. Udział w niej liczba czytelników powięk związkowego
przy Woje
„Przybycie najbardziej nus jest znamieniem cywi
Morskiego, gdzie odbędzie się etapami w latach 1956—
wzięli m. in. sekretarz KW
Autorytatywnej radziec lizacji i oparł się usunię
pokaz robót fundamento 1957. W końcu tego okresu
PZPR Szymański i przedsta szyła się o 11 tysięcy. Czyn wódzkiej Radzie. Działacze
wiciel CRZZ Bendkowski.
kiej delegacji rządowej ciu rzeźby, godząc się na
wych. Tegoż dnia zwiedzą armie pięciu wielkich monych jest ponad 800 zespo zakładowi, skupieni w róż
— Konferencja zw. zaw. łów amatorskich.
nych
komisjach,
współdziała
do Belgradu w celu prze tomiast na częściowe osło
oni Instytut Budownictwa
Wybrzeża — podkreślił w re
prowadzenia rokowań
z nięcie nagości posągu pod
Wodnego PAN, a następnie
feracie sprawozdawczym prze
Osiągnięcia te są świade jąc z WRZZ niewątpliwie
wodniczący WRZZ ob. Leit ctwem systematycznego roz pomogliby prezydium rady
naszymi
kierownikami czas procesji.
wysłuchają referatu prof. B.
Figlarny
geber
—
odbywa
się
tuż
po
uchwycić najważniejsze pro
Rossińskiego n. t. „Kryteria
państwowymi świadczy %v wietrzyk sprawił jednak
kampanii sprawozdawczo-wy woju pracy związków, wzro
pierwszym rzędzie o zna niespodziankę,
klasyfikacji gruntów”.
borczej w instancjach zakła stu
wskutek
roli i oddziaływaniu blemy terenu, rozpracować
dowych i okręgowych. Kam związków zawodowych
je, skierować współzawod
cznym sukcesie procesu czego pobożne niewiasty
na
W piątek 27 bm. prof. Wła
pania ta wykazała wzrost ak
normalizacji i polepsze w orszaku San Nicola z
tywności mas związkowych. pracę i życie mas członkow nictwo na walkę o obniżkę
dysław Wędziński wygłosi
kosztów własnych.
nia jugosłowiańsko - ra Bari spuszczały skromnie
Stwierdzenie to znalazło skich.
referat pt. „Kierunki postę
swe odbicie na przebiegu kon
dzieckich stosunków mię oczy, mijając posa^g bez
Oceniając przebieg dysku
pu w metodyce laboratoryj
Referat i dyskusja wyka
ferencji, w dyskusji nad spra
dzypaństwowych.
wstydnej, acz pięknej bo
wozdaniem WRZZ. Szczegól zały jednak jeszcze wiele sji należy zwrócić uwagę, że
nych i potowych badań grun
nie aktywny udział w obra
W pomyślnym rozwoju gini. Ksutdz Pahnieri 0tu”, zaś mgr inż. St. Kądziai MOSKWA (PAP). Z lotniska
przedstawiciele
organizacji
niedociągnięć
w
pracy
dach wzięli delegaci, repre
„Burmistrz
tego procesu były od sa świadczyl:
ko n. t. „Kryteria wyznacza pod Moskwą wystartował 21 bm.
zentujący poszczególne zakła WRZZ, której zadaniem jest zakładowych za mało mówi
mego początku zaintereso ma po swej stronie szata
dy pracy,
nia nośności 1 stateczności potężny wiełomotorowy samolot
— według statutu — koor li o niedociągnięciach w kie
wane wszystkie
miłują na, lecz za mną stoi San
fundamentów oraz podłoża”. radziecki „ZSRR - N 480“, uno Ruch związkowy Wybrze dynacja
współzawodnict
poczynań ruchu rowaniu
sząc na pokładzie niezwykły ła ża spotkał swą wojewódzką związkowego w dziedzinie wem. Dyskutanci główną uce pokój kraje, co znalaz Nicolo, wiem kto odniesie
W dalszej części konferen dunek w postaci zmontowanego
ło również swój wyraz w zioycięstwo
współzawodni wagę skupili na tym, co ich
cji referaty wygłoszą: mgr traktora. Traktor ten przezna konferencję znacznymi suk rozwijania
działalności ONZ.
inż. P. Szawernowski, mgr czony jest dla dryfującej na cesami w mobilizacji mas ctwa i upowszechniania lep bezpośrednio boli, tj. na tru
Mające nastąpić spotka
inż. C. Steckiewicz, prof. I. krze lodowej stacji badawczej pracujących do realizacji za szych metod pracy, w wal dnościach rad zakładowych
nie w Belgradzie, 71a któ
Kisiel, mgr inż. R. Molisz, „Biegun Północny - 55“ na Oce dań gospodarczych, w walce ce o systematyczne podno w załatwianiu spraw miesz
rym niewątpliwie oniaivia
o poprawę warunków byto szenie stopy życiowej pracu kaniowych. Nie przewijała
prof. W. Fogany, prof. W. anie Lodowatym,
się, niestety, nuta walki o
ne będą,
nierozwiązane podaje, że znany aktor i
wych ludzi pracy. Wkład jących.
Budryk i prof. K. Kochmań
podniesienie stopy życiowej
Traktor będzie użyty przez za swój w te sukcesy wniosła:
problemy
jugosłowiań reżyser włoski Edoardo
ski.
Wielu
dyskutantów
stwier
łoge stacji do oczyszczenia tere
ludzi pracy przez wygospo
sko - radzieckich stosun De Filippo, który wraz
Wojewódzka
Rada
Związ
dziło,
że
zadań
tych
WRZZ
nu
pod
lotnisko,
które
urządzo
Na zakończenie uczestnicy
ków między państwoiaych, ze swym zespołem weź
zostanie na krze. Będzie on ków Zawodowych, ulepsza nie spełniała w dostatecz darowanie miliardów zło
wezmą udział w wycieczce ne
również służyć do przewożenia jąc stale styl &vej pracy, nym stopniu. Instruktorzy i tych oszczędności. Ten brak
stworzy możliwość rozwią mie udział w Międzynaro
do Łeby. (ch)
sprzętu i zaopatrzenia.
zania iv zasadzie kompielc dowym Festiwalu Sztuki
zwiększając pomoc dla in członkowie prezydiom rady, w dyskusji mówi o tym, że
su spornych zagadnień i Dramatycznej, rozpoczystancji okręgowych i bezpo stwierdzając wypaczenia w organizacje zakładowe i czę
tym samym ich konkret nającym się w dniu Ad bm.
średnio zakładowych. Suk stosowaniu nowych metod ściowo okręgowe, słusznie
nego rozwiązania iv prak w Paryżu, oświadczył, vj
cesy te ilustrują następują pracy, pogoń we współzawo troszcząc się o zaspokojenie
tyce, a więc zapewni opar czasie wywiadu, udzielo
ce dane. W r. ub. 73 proc. dnictwie za liczbą zobowią potrzeb ludzi pracy, wypusz
cie radziecko - jugosło nego redakcji UNITA, ze
zatrudnionych na Wybrzeżu zań, bez systematycznej wal czają ze swego pola widze
wiańskich stosunków mię- rząd włoski nie zezwolił
uczestniczyło we współzawo ki o ich wpływ na obniżkę nia zasadnicze swe zadania:
dsypaństwowych na zdro na wystawienie słynnej
dnictwie pracy. 39.000 osób kosztów własnych (jak np. nieustanną walkę o pełną
wych podstawach.
komedii „Neapol miasto
pracowało lepszymi, wydaj w budownictwie Wybrzeża, realizację planów produk
milionerów*1, ponieważ sta
niejszymi oraz ekonomicz- które podniosło w roku ub. cyjnych we wszystkich wska
ekonomicznych.
nowi ona jakoby „znlewa
niejszymi metodami. Rozwi wskutek brakoróbstwa, prze źnikach
gę dla ludności Neapolu“,
nął się ruch racjonalizator stój ów maszyn i ludzi, bra Stan ten nakłada na WRZZ
Sztuka ta wyświetlana
ski, przynosząo gospodarce ku troski o materiały ivp. nowe odpowiedzialne zada
będzie podczas Festiwa
Wybrzeża i całego kraju straty w wysokości 50 mi nia. Należy wzmóc walkę ze
donosi, że: mieszkańcy lu w wersji filmoioej.
dziesiątki milionów złotych lionów złotych), krytykując strony wszystkich instytucji
niewielkiej
miej scow ości I rzedstawia ona cierpie
oszczędności. W sprawozdaw za to zarządy okręgowe, któ związkowych o pełne wyko
Casielvetere to
pobliżu nie mieszkańcóio Neapolu
czym okresie powstało 12 re nie pomogły w przezwy nanie stojących «przed Wy
Beneventu obchodzili uro w okresie wojny, okupacji
gospodar
klubów techniki i racjonali ciężaniu tych ujemnych zja brzeżem zadań
czyście święto swego pa hitlerowskiej i
czych.
okupacji
zacji. Większa troska ze stro wisk.
trona San Ncolo z Bari, amerykańskiej.
ny organizacji związkowych
Praca nad upowszechnie
Realizację tych zadań poksiądz Angelo Rühmen
De Filippo ośw'■<(hzyl,
o zapewnienie ludziom nale niem nowych metod była w erzyla konferencja nowooświadczył jednak, ze ji- /.e wystawi również inna
żytych, bezpiecznych warun niesystematyczna. M. in. nie wybranej Radzie, której prze
gura
świętego
nie
może
ków
pracy spowodowała dostatecznie pracował w ub. wodniczący m nad - pozostał
ze swych licznych kome
80NSKA SÜWBRJINNOSC
być niesiona podczas tra diim
(a)
(Neues Deutschland) zmn’riszfnie stłaeonych wshw okresie aparat WRZZ nad ob. Stefan Leitgeuer.

do pokojowego życia

Już wkrótce będziemy ich witali

Zagadnienie mechaniki

Nie tylko sprawy bytowe

ale w równej mierze wszechstronne

planów produkcyjnych

winno być troską wszystkich instancji związkowych
III międzyzwiqzkowa konferencja
województwa gdańskiego
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Mieszkańcy Gdyni Przed
będą dyskutować

nad planem gospodarczym
swego miasta
Dzisiaj w środę 25 maja br. o
*odz. 19 mieszkańcy Komitetów
Rejonowych nr 6 (Chylonia) i
nr 13 (Gdynia - Port) spotkają
się z radnymi gdyńskiej MRN
dla przedyskutowania projektu
planu gospodarczego i budżetu
miasta na rok 1955. Spotkanie
K.R. nr 6 odbędzie się w świet
licy Komitetu przy ul. Chyloń
skiej 91, a k.r. nr 13 w świet
licy Kolejowej przy ul. Mar
chlewskiego (za wiaduktem).

M Oświaty, Książki i Prasy
w liiiiliotekach pyisiiczsiyciś
Dnia 26 hm. o godz. 16 w czy
telni młodzieżowej nr 5 w Gdań
sku przy ul. Ogarnej 79 odbę
dzie się spotkanie dr Przewłoc
kiej z młodymi czytelnikami. Dr
Przewłocka wygłosi odczyt pt.
„Przez lądy i morza“. Po odczy
cie — dyskusja.
Tegoż dnia o godz. 15 w wy
pożyczalni nr 15 we Wrzeszczu
przy ul. Marchlewskiego 15 mgr
Kochanowska wygłosi prelekcję
pt. „Nowelistyka Marii Konop
nickiej“,

sezonem turystycznym

Za kilka dni

GZG odczuwają brak żarówek
naczyń

"

, ', ręczników i '

89653852

Wzmożony ruch turystycz
ny w sezonie letnim w Gdań
sku wymaga powiększenia
liczby miejsc konsumpcyj
nych w zakładach zbiorowe
go żywienia.
Ponieważ kilka zakładów
zlikwidowano, gdyż nie odTo był tisehs

6536

powiadały koniecznym wymo
gom higieny
(„Pawilon”,
„Stoczniowiec”, „Pod Żura
wiem”, „Nowator”, „Zaką
ska”, „Nowa” — bez zaple
cza), jak również zlikwido
wała się większość prywat
nych zakładów gastronomicz
nych, sytuacja - zatem przed
sezonem nie wygląda zbyt
różowo.

Gdańsk

1
J1
w
|

remisuje

z Poznaniem
w i etapie
współzawodnictwa

wić o należytej czystości i
higienie w zakładach. Istot
ną bolączką jest również
szczupłość kadr sezonowych
pracowników gastronomicz
nych np. wykwalifikowanych
kucharzy, co odbija się uje
mnie na jakości dań.
Do obowiązków Wydziału
Handlus Prezydium MRN na
leży rejestracja wycieczek,
informowanie
turystów o
punktach żywienia zbiorowe
go, kierowanie ich do odpo
wiednich zakładów gastrono
micznych na posiłki, zabez
pieczanie miejsc dla wycie
czek oraz zabezpieczenie pe
wnej rezerwy miejsc kon
sumpcyjnych, jak również
masy towarowej dla żywie
nia zbiorowego.
(.jota)

SWlATloi

obejrzymy
piękną wystawą

10-letni dorobek
plastyków
Wybrzeża
Bramka prowadząca na ta
rasy pawilonów przy molo
w Sopocie jeszcze zamknięta,
ale w pawilonach już zaczął
się ruch. Po tarasach kręcą
się ludzie, coś wnoszą, coś
robią w głębi sal wystawo
wych. Cóż się tam dzieje?
Czy przygotowuje się jakaś
nowa wystawa?
Tak. I to niemała. Jak
niemały jest 19-letni do
robek plastyków Wybrzc-

Mnie trzeba wychować
Nieletni Bazyli Szek
tłukł szyby, dzieciom zło
śliwie psuł zabawki.
— Trzeba go było wy
chować — grzmiał basem
ojciec i strzelał potępiają
cym wzrokiem vj matkę.
— To chłopak. Tyś go
powinien wychować — akompaniowała mama.
— Trzeba mnie było
wychować — wtórowało
dziecię strzelając z procy
vj okno sąsiada.
Bazyli Szck skończył
szkołę. Ukończył uniwer
sytet. Zajął niezłe stano
uńsko, na którym oszczę
dzał zwierzchników, nie ża
lował kolegów i szczuł
jednych na drugich. Mi
tygowany — wstrząsał
tzw. sumieniem własnym
i stwierdzał:
—. Macie rację, macie,
ale mnie trzeba wycho
wać.
Na zewnątrz występo
wał godnie, obcych za
chwycał swymi historycz
nymi wypowiedziami; kia
skali, klaskali, aż wyklaskali Bazylego na samo
dzielne- stanowisko.
—
Ja jestem swój
chłop — zagaił przedsta
wiając się pracownikom
— może jestem trudny,
ale mnie trzeba wycho
wać...
Wszystkim przypadł do
serca. — Faktycznie swó)
chłop — określili pracow
nicy, ale io spokojnej in
stytucji,, gdzie
Bazyli
Szek był dyrektorem, coś
się gwałtownie
zaczęło
psuć. Ludzie się żarli.
Zicołano zebranie, na

którym nieśmiało, poje
dnawczym głosem wytyka
no dyrektorowi złą poli
tykę kadroioą, Bazyli bił
się w piersi:
— Macie rację, ale
mnie trzeba wychować...
Rozeszli się w podnio
słym nastroju. Wkrótce
po zebraniu ludzie znów
zaczęli na siebie icarczeć.
Robotę zaivalali. Trzech
pracowników poprosiło o
zwolnienie. Bazyli wez
wą) ich do siebe:
— Może byłem złym
zwierzchnikiem — mówił
— trzeba mi było zwrócić
uwagę... mnie trzeba 'wy
chować...
Tymczasem stosunki sta
ly się nie do zniesienia.
Pracownicy chodzili do
ne urologów, przyton i niej
si organizowali zebrania,
szeptem i .nieśmiało wypo
minując dyrektorowi to
i owo.
Na piątym z kolei, kie
dy Bazyli przekonywał,
że... trzeba go wychować,
sześć osób zostało razem,
sześć osob ivy krzyknęło
zgodnie:
— Dość! Dość mącenia
i szczucia, dość judzenia
i zniechęcania ludzi do
pracy, dość nienormal
nych stosunków i nieśmia
łych zebrań. Nie wycho
waliśmy człowieka, choć
by i dyrektora dotych
czas — nasza ivina. Ale
go jednak wychowamy i
Kolektywnie !
Po czym zobowiązanie
złożyli na piśmie.
len
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Mieszkańcy Gdańska zgo
Dziś we Wrzeszczu dną się, że wynik remisowy
Od pęki
(dokładnie 10,7 : 10,9), uzy
recital wokalny skany przez nasze miasto w
okresie współza
GZG przygotowują tarasy
Zofii Jnnukouicz pierwszym
wodnictwa o czystość z Po
kawiarniach „Morskiej”,
w
i Czesława Balmislueijn znaniem — jest co najmniej „Warszawskiej”, „Oliwskiej”
zaskakujący. Czyżby Poznań,
Dziś (25 bm.) w sali kameral miasto o ustalonej w tym oraa w Domu Kultury w No
nej Państwowej Średniej Szko
wym Porcie (od 1. VI będzie
ły Muzycznej we Wrzeszczu (ul. względzie reputacji, stojące można jeść na świeżym po
Partyzantów) wystąpią: laureaci tuż przed inauguracją Mię
wie trau). Zakład sezonowy w
Ogólnopolskiego Konkursu Śpie
Przed kilkoma dniami pi
waczego Zofia Jnnukowicz (so dzynarodowych Targów Po Jelitkowie czynny będzie od
prań) i Czeslaw Babiński (bary znańskich, aż tak obniżył lo 15 czerwca. Do wyżej wymię saliśmy o drzewach, które
ton). W programie pieśni 1 arię ty, że zjechał do poziomu
wyrosły w ciągu jednej nocy
kompozytorów polskich i ob Gdańska, o którego czystości nionych należy dodać jeszcze na placu przed „Orbisem“ w
cych., Przy fortepianie Włady
specjalny lokal „Orbisu”, kil
Już następnego
sław Walentynowicz, słowo wią stali mieszkańcy mają wyro ka punktów kolejowych za Gdańsku.
żące Adolf Malinowski. Począ bioną opinię? Prawdą jest,
dnia wpłynęły do nas listy
kładów
gastronomicznych
otek recitalu o godz. 19.30.
że dufni w tę opinię pozna raz 7 barów mlecznych. I to od mieszkańców ul. Siennicniacy nieco popuścili cugli i
kiej, w których żalą się, że z
są bardziej tolerancyjni wo wszystko!
Ponieważ dotychczasowy ich skwerku zabrano kilka
bec brudków i brudów w stan sanitarny, jak i wygląd drzew. Nie negują oni konie
Spotkanie
czności szybkiego uporządko
swym mieście.
estetyczny zakładów gdań
i rodzinami rybaków
„Raymonde Dien'
Ale przecież Gdańsk od skich pozostawia wiele do wania placu, ale zapytują
dłuta Adama Smolany
padłby w przedbiegach, życzenia, przeprowadza się czy odpowiednich drzew, oczy
„Arki“
gdyby komisja z Poznania zatem generalne remonty wa wiście przy pewnym nakła
ża. W pawilonach przy
Dyrekcja 1 rada zakładowa
obejrzała np. malownicze wszystkich niemal restaura dzie pracy, nie można by zna
przy PP 1 UR. „Arka“ w Gdyni
leźć w okolicznych lasach.
molo
w pełnym toku są
sterty
śmieci
na
ulicach,
cjach.
organizuje w czwartek 26 bm
oczekujące na wywiezie Aparaty do rozwoju piwa Zainterpelowany w
o godzinie 16.30 w świetlicy
Już bowiem prace przygo
tej
Gdańskiego Przemysłowego Zjecl
nie i roznoszone przez beczkowego zostały już na sprawie dyrektoi■ Zarządu
towawcze do otwarcia wy
będzie oceniać współzawodnictwo
noczenia Budowlanego w Gdyni
wiatr, psy i dzieci, albo prawione. Nie brak naczyń Zieleni Miejskich w Gdań
(ul. Jana z Kolna 12) spotkanie
stawy,
która będzie prze
stosy gruzów z remonto stołowych i sprzętów kuchen sku wyjaśnia nam, że drze
kierownictwa
przedsiębiorstwa
przedfestiwalowe
glądem twórczości na
* rodzinami rybaków, zatrndnio
wanych domków, zaściela nych. Brak natomiast żaró wa przesadzane muszą byó
nych w PP i UR „Arka“.
jące całymi dniami chod wek, naczyń emaliowanych, wyjątkowo zdrowe. Ale to
szych plastyków w ciągu
Z inicjatywy Zarządu Miej nież komitetów organizacyj
W programie część oficjalna i
skiego ZMP w Gdańsku po nych w większych zakła
niki lub centrum piękne ręczników i obrusów. Ponad nie argument
część artystyczna.
10 lat Polski Ludowej.
go Gdańska — okolice
wstała Komenda Festiwalo dach pracy.
Wprawdzie Zarząd Zieleni
Na spotkanie to dyrekcja i ra
to ze względu na trudności
Na wystawie tej, której ot wa. Będzie ona kierowała
Komenda mieści się przy
da zakładowa zapraszają wszyst
hali targowej, które w dni w zdobyciu spłuczek, kranów Miejskich obiecuje zasadzić
kie rodziny rybaków „Arki“.
targowe żywo przypomi mosiężnych itd. trudno mó w zamian przy ul. Siennickiej warcie nastąpi 29 bm, zoba przebiegiem prac przedfesti- Żarz. Miejskim ZMP Gdańsk prace
malarzy- walowych, pracą propagan Wrzeszcz, ul. Kniewskiego
nają Pikutkowo Małe, lecz
drzewa szybko rosnące tj. to czymy
gdańszczan jeszcze przedwo dową, sportową, wydawa lla, tel. 414-16.
nie
stolicę
morską
kraju
pole.
Na
to
jednak
potrzeba
GDZIE1
pewnego czasu, a tymczasem jennych takich, jak Mokwa> niem biuletynów informa
Tego poznaniacy nie wi
i
skwerek przy ul. Siennickiej, Gasiński czy Chlebowski; cyjnych.
Konkurs czytelniczy
dzieli, bo wybór 61 instytu
cji i ulic (tyle ze swego po interesują się prasą ozdoba bloków mieszkalnych plastyków, którzy przyje
Głównym zadaniem Ko
TEATRY
chali
na
Wybrzeże
z
Wileńi miejsce wypoczynku za
mendy Festiwalowej jest oGDANSK — Wielki — „Bocia bytu obejrzeli) miał charak
Z okazji Dni Oświaty, Ksią mieszkałych tam rodzin ro szczyzny np. Rogińskiego, cena
niątko“ — godz. 20; „Grube ter loteryjno - wyrywkowy
współzawodnictwa
ryby“ — godz. 17
Placówki biblioteczne dla
Może nawet i lepiej, bo do żki i Prasy odbyło się w szko botniczych, jest zeszpecony w Michałowskiego i Łosowskie przedfestiwalowego w po
go; tych, którzy zorganizo
GDYNIA — Dramatyczny — następnej oceny będzie czas le podstawowej nr 1 TPD w najładniejszej porze roku.
dorosłych zorganizowały kon
szczególnych
zakładach
pra
„Ballady i romanse“ — g. 17
wali m, in.: zaraz w pierw
kurs czytelniczy z nagroda
Gdyni spotkanie przedstawi
Na placu przed „Orbisem“ szym okresie powojennym cy. Na pierwszym posiedze
SOPOT — Kameralny — „Lisie zaprowadzić porządek.
ciela
naszej
redakcji
Witolda
gniazdo“ — godz. 19
ma „wyrosnąć“ w sumie 89 szkołę sztuk plastycznych w niu Komendy zalecono Za mi.Należy podać tytuły ksią
Szczególnie w wyglądzie
posesji Poznań uzyskał dużą Urbańskiego z uczniami klas drzew. Czy to znaczy, że bę Sopocie — jak Studnicki czy rządom Dzielnicowym i za żek, w których występują ni
KINA
przewagę nad nami, to samo IV do VII tejże szkoły. Red. dą ogołocone z nich i tak nie Wnukowa. Znajdą się rów kładowym ZMP powołanie źej wvmienieni bohaterowie:
wg infor. O kr. Żarz, Kin
odnosi się do czystości ulic, Urbański wygłosił prelekcję, liczne jeszcze inne w Gdań nież na wystawie prace mło do 28 bm. komitetów festi BARBARA NIECHCICOWA.
w Gdańsku
walowych we wszystkich
stanu higienicznego piekarń, w której naszkicował proces sku skwerki?
dych plastyków, wychowan dzielnicach miasta, jak rów STEFAN SZCZUKA, JA
GDANSK — „Leningrad“ —•
powstawania i produkcji ga
ków
szkoły,
jak
np.
Jackie
„Dzień bez kłamstwa“ od l. 18 sklepów mięsnych, interna zety i książki. Dowodem du
KUB SMOTER, PIOTR MA
I jeszcze jedna sprawa:
god. 16, 18, 20. „Kameralne“ — tów i hoteli robotniczych,
wicza i Usarewicza, a także
RESZ, PIETREK OSTRÓŻ„Na granicy“ od 1. 12 — godz, Natomiast kontrolowane za żego zainteresowania się dzie czy naprawdę dokładnie zba
KA,
ZENON
ZIEMBIE15.30, 17.30, 19.30. WRZESZCZ —
ci tym problemem było wie dano i nawieziono teren, aże tych, którzy opuścili trójmia
kłady
gastronomiczne
i
sto
„ZMP-owlec“ —- „Opowieść aWICZ, ppor. MARKIEWICZ,
by drzewa zasadzone nie u- sto i dziś tworzą tzw. grupę
tlantycka“ od 1. 7 — godz. 16, łówki, szkoły i przedszkola le pytań, dotyczących szcze
szczecińską. Wystawa będzie
TEOFIL GRODZICKI, PA
18, 20. „Bajka“—..Wilhelm Tell“ okazały się ogólnie czystsze gółów drukowania, robienia schly? Wykopy wskazują, że
WEŁ CZYŻ, ANDRZEJ UOd l. 14 — godz. 16, 18, 20. OLI
jest tam gruz (cegła, a na przeglądem wszechstronnym,
klisz
itp.,
na
które
prelegent
placówki
WA — „Delfin" — „Wczasy z od poznańskich,
RIASZEWICZ i złożyć w za
wet żelazo) —- wątpliwa po zaprezentuje nam różne tech DLA WYMIENIAJĄCYCH
udzielił
dodatkowych
odpo
Aniołem“ od 1. 12 — godz. 16, służby zdrowia równie oce
niki twórczości plastyków POZWOLENIA
klejonej kopercie w najbliż
żywka dla korzeni drzew.
18, 20. NOWY PORT _ „1-SZy niono w obu miastach, po wiedzi.
szej wypożyczalni. Termin
Wybrzeża, różne indywidual NA PROWADZENIE
Maja“ — „Młodzieńcze lata“ od
(wki)
(h)
dobnie jak i wkład pracy
POJAZDÖW MECHANICZNYCH nadsyłania rozwiązań upły
1. 12 — godz. 18 i 20.
ności twórcze.
społeczeństwa w formie noGD YNIA — „Warszawa“
Referat Komunikacji Drogo wa z dniem 15 czerwca br.
„Godziny nadziei“ od 1. 16 — wozałożonych zieleńców, pias
Rzecz jasna, nie będzie wej przy Prezydium MRN w So
godz. 16, 18, 20. „Atlantic“
pocie
w związku z wymiana po
^485
dorobku plastyków w wy zwoleń na prowadzenie poj.
„Fort Eureka“ od 1. 14 — godz. kownic dla dzieci, uporzjąd
15.30, 17.30, 19.30. „Goplana“ — kowanych podwórek, klatek
mech.
przyjmować będzie inte
stroju gdańskich kamieni resantów
„Wiedźmy“ od 1. 12 — godz. 16, schodowych, piwnic itp. Or
od 23 bm. do 15 lipca
18, 20 GRABÓWEK — „Fala“ — ganizacyjnie lepiej spisał się
czek. Tę dziedzinę na wysta wyłącznie we wtorki, czwartki
„Dumna królewna" od 1, 7
1 soboty od godz. 8,00 do 15,00,
wie obrazować będą jedynie w inne dni interesantów nie bę
szczególnie jeśli
godzina 18 i 20, CHYLONIA Gdańsk,
Zaszczytny jest zawód p\e
— „Promień“ — „Złodzieje i po chodzi o komitety blokowe.
fotografie. Również nie zo dzie się przyjmować,
licjanci“ od I, 18 — godz. 18
lęgnlarki, ale — by zostać
Właśnie też od komite
j 20, ORŁOWO — „Neptun“ —«
staną pokazane znane już WYMIANA POMP
dobrą, wykwalifikowaną „sio
„Miłość kobiety“ od 1. 18 — g. tów blokowych w głównej
Miejskie Przedsiębiorstwo Wo
dziś w całej Polsce i za gra dociągówtrzeba kilku lat nau
17 i 19. RUMIA — „Aurora“ —
i Kanalizacji w Gdań etrą“
mierze
zależeć
będzie,
czy
„Taksówka 3886“ od 1, 18 — go
nicą tkaniny projektowane sku zawiadamia, iż w związku ki i praktyki. Wiedzę tę moż
dzina 20.
dorównamy i w przyszłości
Kurs obejmuje następu lub podstawowym mogą
z wymianą pomp dopływ wody na zdobyć na Wybrzeżu w
przez plastyków Wybrzeża.
do dzielnic: SIEDLE, SUCHONlSOPOT — „Polonia“ — „Swią Poznaniowi, który — nie
jące katedry:
być przyjęci kandydaci,
toczny wieczór" od 1. 12 — go mniej od nas zdumiony re
NO oraz WRZESZCZ (do ulic Państwowej Szkole Pielęgnia
I. Historia KPZR,
posiadający doświadcze
dzina 16. 18, 20. „Bałtyk“ —
Na razie jeszcze w salach Rutkowskiego, Pawłowskiego i rek przy AM we Wrzeszczu
„Noc w Wenecji“ od L 14 — misem — na pewno żywiej
Z. Historia polskiego ru nie w pracy politycznej
Na Wzgórzu) zostanie ograniczo (obecnie odbywają się zapi
wystawowych walają się tro ny
godz. 15.30, 17,30. 19.30.
w- dniach od 23—28 bm.
zainteresuje się czystością
lub społecznej oraz przo
chu robotniczego,
ciny i papiery, drogę zagra DJa uzupełnienia potrzeb mie sy).
swych ulic, sklepów i do
3. Ekonomia polityczna downicy produkcji —maj
M U Z E A
szkańców dzielnicy CHEŁM w
Na zdjęciu: lekcja prak
(sa)
kapitalizmu i socjalizmu, strowie, nowatorzy, racjo
dzaj a. pozwijane czerwxrae zaopatrzeniu w wodę, M, P. tyczna nakładania opatrun
Muzeum Marynarki Wojennej mów,
Wodoc.
i
Kanal,
uruchomi
becz
Gdynia, Bulwar Szwedzki — ot
4. Materializm dialekty nalizatorzy.
chodniki, a obrazy stoją pod kowozy.
ku „chorej“, którą jest jedna
warte co dzień prócz poniedzial
Na uniwersytet zgłaszać
czny i historyczny.
z wychowanek szkoły.
kćw; w dni powszednie w godz
ścianami. Rzeźb jeszcze nie
się
mogą
zarówno
człon
10—15, w niedziele i święta w
Ponadto aktualne zagad
rozpakowano.
godz. 10—17.
W najbliższa sobotę 28 bm.
nienia z sytuacji między kowie partii, jak i bezpar
Wycieczki należy zgłaszać, w Gdańskie Zakłady Gastronomicz
tyjni. Przy zgłaszaniu na
przeddzień — tel, 24-11,
narodowej i wewnętrznej.
Między deskami skrzyń wi
ne organizują kilka zabaw. „Bal
Muzeum Pomorskie w Gdań szampański" odbędzie się w re
Zajęcia odbywają się 1 leży złożyć następujące
dać wyciągniętą ku górze
sku otwarte codziennie (z wyj stauracji „Pod kominkiem“ (ul.
dokumenty:
raz w tygodniu od godz.
poniedziałków) od 10—15, w nie
1. podanie o przyjęcie
dłoń „Raymonde Dien” Ada
16 do 81.
dziele od 10—18. Wystawy: ma
larstwo i rzeźba gotycka XIV—
ma Smolany, której zdarzyło
Kandydaci na WUML na WUML,
XVI w„ gdańska rzeźba kamień
2. życiorys,
winni odpowiadać nastę
się w crjasie transportu nie
na XVI—XVIII w., artystyczne
3. wypełnioną ankietę
pującym warunkom:
kraty gdańskie XVii—XVIII w.,
szczęście — uszkodzona zo
personalną.
meblarstwo holenderskie i gdań
1. Przygotowanie ideo
skie XVII—XVIII w., galeria ma
Zgłaszać
się
należy
stała
jej druga ręka. Dalej
logiczne w zakresie co
larstwa holenderskiego XVII w.,
stoją dwie skrzynie, których
najmniej
zakończonego do wydziałów propagan
wystawa obrazów J. s. Sokołow
•kiego.
programu grupy samo dy KM w Gdańsku, Gdy
zawartości niełatwo się do
kształcenia lub równorzę ni i Sopocie, lub też bez
DYŻURY APTEK
myślić. Są to „Żniwiarki”
pośrednio
do
WUML,
dne oraz umiejętność sa
GDANSK — ul. Łąkowa 16.
Gdańsk, ul. Kalinowskie
Morno-jpopławskiego;
przywę
WRZESZCZ — ul. Grunwaldzka Grunwaldzka 84). „Bal koloromodzielnej pracy nad lite
36. OLIWA — ul. Leśna 1. SO- wy“ w „Akwarium“ (Grungo 7/8 (gmach Wojewódz
drowały cne na wystawę...
raturą marksistowską.
FOT — uł. Stalina 791. GDYNIA waldzka 87) i w odnowionej re
2. Wykształcenie ogólne kiego Zarządu Łączności).
■— Skwer Kościuszki 22. GKA- j stauracji „OHwskiej" (Armii Raprzepołowione. Ale za kilka
BOWEK — ul. Czerwonych Ko- i dzieckiej 1) — „Bal kwiatowy“,
Wieczorowy Uniwersytet
w zasadzie średnie lub ró
dni wszystko już będzie przy
synierów 137. OBŁU2E — ul. Warto dodać, że na wszystkich
wnorżądne. Z wykształcę
Marksizmu-Leninizmu
Bednarska 11. ORŁOWO — ul. balach przewidziano wiele niegotowane do oglądania.
ulem niepełnym średnim
Boh. Stalingradu 66. NOWY spodzianek 1 atrakcyjnych llOw Gdańsku
(it)
t CRT — ul. Oliwska 83/4*
iprez*

Czy koniecznie

ze skwerków
w mieście

i

M

DZIENNIK BAŁTYCKI

Miejska Komenda Festiwalowa

dzieci

KIEDY

»Czy znesi tych ludzi«?

U tym warto
wiedzieć

“

Wieczorowy Uniwersytet

Marksizmu-leninizmu

przy KW PZPR w Gdańsku
ogłasza zapisy na ill kurs

W sobotę trzy bals...

(

W szkole
pielęgniarek

NR 123 (8398J

DZIENNIK BAŁTYCKI

mmmsmmmm

S^MMMuwjsUte
Ktoś

re wpłacaliśmy odpowiednie
kwoty. Pozostały jeszcze do
Od 1 sierpnia do 15 wrze odebrania dwa tomy — IV
śnia ub. r. księgarnie „Domu i V, które mieliśmy otrzy
Książki” przeprowadzały sub mać „wkrótce”. To „wkrót
skrypcję na „Dzieła Wybra ce” trwa już, niestety, pięć
miesięcy..
Ktoś tam nie dopilnował
sprawy i poderwał zaufanie
czytelników. Toteż obecnie,
gdy ogłoszona została sub
skrypcja na dzieła Żerom
skiego, postanowiłem nie za
pisywać się, bo skoro wy
dawnictwo nie potrafiło odDowiednio zorganizować wy
syłki książek w subskrypcji,
trwającej tylko pół roku, co
dopiero będzie w okresie 2
i pół lat trwającej subskryp
cji dzieł Żeromskiego?
Nie chodzi mi o wpłacone
ne” Elizy Orzeszkowej. Przy i nie zwrócone pieniądze, ale
zgłoszeniu opłacało się przed oczywiście jedynie i wyłącz
płatę w wysokości 22,50 zł; nie o te dwa tomy, których
potwierdzenie na piśmie u- brak dekompletuje mi ca
stalało wysyłkę 12 tomów łość.
dzieł do końca grudnia 1954
Mirosław Sirko
roku.
Puck
Do końca ub. r. otrzyma
Czekamy na wyjaśnienie
liśmy dziesięć tomów, za któ
nie dopilnował

Kirynt, bracia tnaoncy i Kobyla liski
w reprezentacjach Polski na mecze z Rumunią
Prezydium Sekcji Piłki Nożnej GKKF zatwierdziło na
swym ostatnim posiedzeniu na wniosek trenerów państ
wowych składy pierwszej i drugiej reprezentacji polskiej
na mecze międzypaństwowe z Rumunią, które rozegrane
będą w dniu 29 bm.
W skład pierwszej repre-jtom); POMOC:
Suszezyk
zentacji Polski, która w I (Ruch Chorzów), Zientara
dwóch grupach 25 i 26 bm. j (Gwardia Warszawa). ATAK:
wyjedzie
do
Bukaresztu, | Kempny i Brychcy (obaj
wreszli następujący piłkarze: j CWKS Warszjawa), Machorek
„
,
. , (Gwardia Warszawa), Cieślik
,
Szymliowhi’i (Ruch chorzów)_ Easikiewicz
w™®: Gwardia Wnmaw».
NA: Masheli (CWKS W7 ars za |v
wa),
KORYNT
(Lechia i Na rezerwowych wyznaczę
Gdańsk), Cichoń (Połonia Bylni zostali: Wyrobek (Ruch

W Pałacu Kultury i Nauki

„Domu Książki“. „RED.

(ilHHmk
&

DLA DOBRA PERSONELU
W odpowiedzi na notatkę „Mo
kro, ciemno i zimno“ dyrekcja
WPK GG wyjaśnia, że lokal
na fali 230,1 m
sprzedaży biletów na Targu Wę
glowym w Gdańsku traktowa
SKODA — 25 maja 1955 r.
ny jest jako pomieszczenie tym
6.45 — Orkiestra dęta. 6.55 —j czasowe, do czasu przydzielenia
Program dnia. 7.00 — DZIEŃ- j przez Prezydium MRN innego,
NIK. 7.15 — Suity na orkiestrę! odpowiedniego lokalu. Tej zimy
7-45 — Duety i zesp. harmoni-j nieznani osobnicy zerwąli papę.
stów. 8.05 — Koncert orkiestry, j zabezpieczającą strop, przez c j
8.40 — Koncert solistów. 9.00 —Swe wszystkie szczeliny dostał
Przerwa lok. 11.55 — Serwis CZ się śnieg, powodując zaciekł na
RM dla rybaków — lok. 11.57 — j ścianach. Wprawdzie WPK GG
Sygnał czasu. 12.04 — Wlad. | twierdzi, że przecieków tych „z
12.10 — PRZEGLĄD
PRAS Y. j przyczyn technicznych“ zabez12.15 Melodie ludowe.
12.50 —; pieczyć się nie da, nam wydaAud. dla wsi. 13.00 — Program je się jednak, że do czasu przy
i komunikaty — lok. 13.05 — dzielenia nowego lokalu, co oby
Program dnia. 13.10 — „Szehe- nastąpiło jak najprędzej, należy
rezada“ — opow. W. Wejsacjy. odpowiednio zabezpieczyć do
14.10 — Aud. dla kl. III — IV. tychczasowy.
14.30 — Koncert solistów. 15.00 —
Suita Wendyńska. 15.25 — Mu MOŻE ZLE SZUKAM?
zyka. 16.00 — Aud. dziecięca.
16.20 — „Już jutro“. 16.25 — Za Mam motocykl SHL, w któ
gadki muzyczne. 16.45 — Muzy rym spaliła mi się żarówka szo
ka rozr. — lok. 17.00 — Z życia sowa. Zdawałoby się — pisze ob.
Związku Radzieckiego. 17.30 — Aleksander Ryziński z Helu —
Muzyka tan. — lok. 17.45 — Re że nie ma w tym żadnej trage
portaż gosp. — lok. 17.53 — Mu dii, po prostu należy kupić no
zyka rozr. — lok. 18.05 — Redio- wą żarówkę. Niestety, jednak
wy Dziennik Wybrzeża — lok. już od 3 miesięcy motor mój
18.15 — Wiad. 18.20 —- Reportaż stoi bezczynnie (bez oświetlenia
rybacki — lok. 18.28 — Amator nie można jeździć), a ja przy
skie zespoły świetl.
lok. 19.00 każdej okazji, kiedy jestem w
— Muzyka i akt. 19.25 — Aud. Gdyni, szukam żarówki — na
o książce J. Putramenta ,,Roz próżno. Może więc żle szukam?
staje“. 19.45 — Muzyka tan. 20.15 Bo wściekłość mnie ogarnia na
— Opera J. Verciiego „Otello“ myśl, że z powodu takiego dro
21.30 — DZIENNIK. 21.50 — biazgu nie mogę korzystać z mo
Dziennik rybacki — lok. 22.00 toru.
— d. c. opery „Otello“. 23.07 — W imieniu strapionego czytel
Muzyka tan. 23.00 — Muzyka nika prosimy handel uspołecz
rozr. 23.50 — OST. WIAD.
niony o odpowiedź.

Pracowników wykwalifikowanych na stanowi
ska: kierowników sklepów branży spożywczej,
warzywniczo - owocowej i włókienniczej, in
struktora handlowego, księgowego i magazynie
ra art. spożywczych zatrudnimy natychmiast.
Zgłoszenia osobiste przyjmuje Dyr. M.H.D. „Uzdrowiska”, Sekcja Kadr w Pucku, Plac Wolno
ści 15.______ _
1233-K
Ogniomistrz posiadający wyszkolenie z zakresu
ochrony p.-pożarowej potrzebny od zaraz. Tech
niczna Obsługa Samochodów Okręgu Gdańskie
go — Gdynia, ul. Czerwonych Kosynierów 189.
1263-K
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. Kościuszki 6-__________
1256-K
Głównego inżyniera - energetyka obeznanego
z budową kotłowni
zatrudni
natychmiast
Dyrekcja budowy Janikowskich Zakładów Sodo
wych w Janikowie k. Inowrocławia. Warunki
płacy wg taryfikatora dla pracowników przemy
słu chemicznego. Mieszkanie zapewnione. Poda
nia wraz z życiorysem i podaniem kwalifikacji
kierować na adres: Janikowskie Zakłady Sodo
we — Janikowo k. Inowrocławia, woj. bydgoskie________
1271-K

OGŁOSZENIA DROBNE
NIERUCHOMOŚCI

LOKALE

POŁOWĘ baraku murowa ZAMIENIĘ

nego z cegły (2 pokoje z
kuchnią) w dobrym stanie
sprzedam, Gdynia - Gra
bówek, ul. Komuny Parys
kiej 10 b.
S752-G

jednorodzinny
domek, w Gdańsku - Ol‘szynki, ul. Bratki 3 na po
kój z kuchnią we Wrzesz
czu.
374.10

PARCELA w Orłowie z
planami i cegłą przy ul.
Druskienickiej do sprzedadania. Wiadomość: Orłowo.
Druskienicka 20 b (przed-!
ostatni przystanek trolleybusowy 23).
US2-P

STARSZY samotny poszu
kuje pokoju sublokatorskie
go lub przy rodzinie. Dziel
nica obojętna. Oferty Biu
ro
Ogłoszeń „Prasa“ —
Gdańsk pod „3754“.
3754-G

SOPOT: willę z ogrodem
2300 m. kw. przy strumy
ku
(wolne trzypokojowe
mieszkanie) blisko plaży,
parku — stary domek z ogrodem 900 m. kw. sprzeda
Biuro
Otlewski,
Sopot,
Świerczewskiego 2 — tel.
624-31.
1687-P

2 POKOJE z kuchnia, sło
neczne z wygodami w
Szczecinie zamienię na ta
kie samo lub mniejsze w
trójmieście.
Wiadomość:
Gdańsk - Wrzeszcz, ul. De
otymy 5 m. 4.
3759-G

DWA pokoje z kuchnia,
służbówką, wygodami za
mienię na domek jednoro
dzinny z ogródkiem owo
CEGŁY większą ilość ku cowym. Warunki do omó
pię. Oferty Biuro Ogłoszeń wienia. Gdańsk, ul. Pod
„Prasa“ Gdańsk pod „Ce Zrębem 7 m. 3 (przy Prez.

KUPNO

gła",

3762-G WRN),

3766-G

kolarze
na start
Podobnie jak w latach iH
biegłych redakcja „Dzienni
ka Bałtyckiego” organizuje *
okazji Dnia Dziecka i Dni
Oświaty, Książki i Prasy wy
ścigi na rowerkach i hulaj
nogach dla dzieci od lat 2 do
10. Wyścigi te odbędą się już
w najbliższą niedzielę 29 bm.
w Gdyni« Gdańsku i Sopocie.

Chorzów), Bartyla
(Ruch munii rozegrane będzie spotka
pomiędzy młodzieżową ka
Chorzów), Pieda (CWKS War nie
dra Poiski i reprezentacją Ło
ssawa), AIszer (Ruch Cho dzi i województwa łódzkiego.
rzów) i Pohl (CWKS War Skład młodzieżowej kadry bę
dzie wyłoniony spośród następu
szawa).
jacych piłkarzy, wytypowanych
Kierownikiem skipy; piłka przez Prezydium Sekcji Piłki
rzy polskich, wyjeżdżających Nożnej: Dymarezyk (Poionia By
Staniszewski (Stal Poz
do Bukaresztu, będzie prze tom),
nań), Pest (Stal Świdnica), Ma
wodniczący Sekcji Fiłki Noż larz (Cracovia), Widera (AKS
(Gwardia
nej GKKF Rajkowski, a tre Chorzów),
ków, K.rcMichel
(Polonia
Bytom), Kra
Ko Z*»««“1» ,d? Wyścigów nanerami Koncewicz i Woź łodziej (Gwardia Kielce). Żychoń! leży nadsyłać do redakcji
niak.
(Stal Siemianowice), wróbel (Ko „Dziennika Bałtyckiego”, zaPoznań), Liberda (Poionia
W skład drugiej reprezen iejarz
Bytom), Satora (Garbarnia Kra znaczając na jakiego rodzaju
tacji Polski, która spotka się ków), Piechowiak (Kolejarz Po rowerku (trójkołowy lub dwu
będzie zgłoszone
z drugą reprezentacją Ru znań). Nowak (Górnik Szombier i kołowy)
• dziecko startowało oraz wiek
munii na stadionie Włóknia ki)'
Trenerem zespołu będzie FOrza w Lodzi, weszli następu RYS.
dziecka.
jący zawodnicy:
BRAM
KA: Gronowski II (Lechia
Gdańsk), OBRONA: Masłoń
(Stal Sosnowiec), Orłowski i
Woźniak (obaj CWKS War
szawa); POMÓC: Wiśniewski
(Gwardia Warszawa), Bieniek
(Garbarnia Kraków); ATAK:
W poniedziałek 23 bm. w ski, zamieszkały w StalinoJezierski (Włókniarz Łódź), lokalu Polskiego Komitetu grodzie. Z jednym błędem
Majewski (Stal Sosnowiec), Olimpijskiego nastąpiło zam nadesłano 243 kupony.
Norkowski II (Gwardia Byd knięcie trzeciego konkursu
Dwaj uczestnicy konkursu,
goszcz). Jankowski (Górnik PKOl na odgadnięcie wyni
którzy nadesłali bezbłędne od
Zabrze), Cechelik (CWKS ków VIII Wyścigu Pokoju.
powiedzi.
otrzymują
po
Warszawa).
Komisja konkursowa poNa rezu wowych
wyznaczę ,daje do wiadomości, że u- 100.000 zł, a ci, którzy na
„
m zostali: Stefamszyn (Gwar j czestnicy konkursu, którzy w desłali kupony z jednym błę
dia Warszawa), Durniok i [pierwszej rubryce kuponu dem, otrzymają po 2.365,89
Grzywocz (obaj CWKS Kra- i wytypowali trafnie 9 zawod- złotych.

2 uczestników konkursu PK01

wygrało po 100.000 zł

D§i

FACHOWCY POSZUKIWANI

Najmłodsi

ków), Soporek (Włókniarz
Łódź), KOBYLAŃSKI i GRO
NOWSKI I (obaj Lechia
Gdańsk), Dominik (Górnik
Zabrze).
Kierownikiem zespołu jest
wiceprzewodniczący
Sekcji
Piłki Nożnej GKKF Nowa
kowski, a trenerami Brzo
zowski i Górski.

J ników

z pierwszej 10 i wypełnili równocześnie drugą
rubrykę kuponu bezbłędnie
popełnili błąd.
Uczestnicy konkursu, któ
rzy w drugiej rubryce kupo
nu wytypowali trafnie dwie
drużyny z pierwszej trójki,
wypełniając równocześnie ru
Jako przedmecz spotkania dru brykę pierwszą bezbłędnie,
gich reprezentacji Polski i Ru-i popełnili także jeden błąd.
Po obliczeniu ilości błędów komisja konkursowa bra
ła pod uwagę sumę błędów
z obu rubryk kuponu.
Ostatecane wyniki kon
kursu przedstawiają się na
stępująco: w konkursie bra
ło udział 774.912 ważnych ku
Dziś o godz. 20 w hali TWP P°nów- Bezbłędne odpowieodbędzie się finałowe spotkanie \ dzi stwierdzono 2, Autorami
o Puchar Polski w koszykówce1: ich są Karol Skrzypiec z

Puchar Polski

w koszykówce
kobiet

Fragment westibulu przy sali koncertowej.
CAF—fot. Zyg. Wdowiński

SAMOTNA kulturalna pra
cująca poszukuje pokoju w
trójmieście. Mioduszewska,
Gdynia, Kasztelańska 4/2,
tel. 17-48.
3723-G

KAWALERKĘ z tarasem
zamienię na pokój z kuch
nią lub duży pokój. Gdy
nia, Świętojańska 116 —
9a.
1688-P

MIESZKANIE w śródmieś
ciu Torunia, 2 pokoje z ku
chnią zamienię na podobne
w Gdańsku. Oferty Biuro
Ogłoszeń „Prasa“ Gdańsk
pod „3767“.
3767-G

PRACA

TRZY pokoje z kuchnią,
łazienką, ogródkiem we
Wrzeszczu zamienię na ró
wnorzędne dwa pokoje naj
chętniej w Gdyni. Oferty
Biuro
Ogłoszeń „Prasa“
Gdańsk pod ,,3765“. 3765-G
DWA pokoje z kuchnia,
służbówką, pełny komfort,
I piętro w centrum Gdy
ni zamienię na takie ga
mo w Sopocie. Wiado
mość: Gdynia, Sieroszew
skiego 15.
1652-p
MIESZKANIE: dwa poko
je z kuchnią (wszelkie wy
gody) zamienię na 3 poko
je z kuchnią, względnie 3,5
tylko na terenie Gdvni.
Gdynia poste restante Rąbaiski.
3889-P

PORTRECISTA - malarz
przyjmuje od firm wyko
nywanie portretów. Wyko
nanie solidne i tanio. Lę
bork poste restante Rut
kowska.
1631-P

kobiet
na szczeblu wojewódzkim!rmaWownśH
CWułńw (nnrzta
unmierlz.v
pomiędzy SPARTA
SPARTĄ r«nANSIO
(GDANSK)! HUejSCOWOSCl LZUiOW (.pOCZIU
Tychy) oraz Bolesław Bresiń
i GWARDIĄ (GDANSK).

BEREZIUK
Antoni,
—
Wrzeszcz, Kościuszki 80
zgubił
przepustkę
stałą
Stoczni Gdańskiej. 37/2-G

RÓŻNE
WYSIEWAM TRUTKĘ na
moim terenie. Głompiewski Szczepan, Gdynia, Dę
bińskiego 101.
1635 P

21. BM. ZGINĄŁ seter ir
landzki, wabi się „Tupunia“. Odprowadzić za wy
GOSPOSIA dochodząca po nagrodzeniem. Gdańsk, Wa
trzebna. Zgłoszenia po 16,30 łowa 8-5 (przy gazowni),
3750-G
Oliwa, Noakowskiego 4 m tel. 322-04.
i (boczna Grottgera i Or
kan a).______________ 3737-G UWAGA młode mamusie,
duży wybór wózków dzie
POMOC do dziecka potrzeb cięcych, najnowszych mo
na. Niklas. Gdańsk, Kar deli, również części poleca
tuska 68 m. 11, od godz. 16. „Bazar
Dziecięcy",
—
3733-G Wrzeszcz, Marchlewskiego
7, teł. 417-39.
3697-G
POMOC domowa zaraz po
trzebna. Wrzeszcz, Politech SKŁADAM serdeczne po
niczna 17a - 6.
3771-G dziękowanie za przeprowa
dzoną poważną operację i
troskliwą pełną serca opie
ZGUBY
kę lekarską Dr. W. Wieloszewsklemu i J. BitkowOSEŁKA Antoni, Wrzeszcz, skiemu z Kliniki Chorób
Leczkowa 1 zgubił legity Kobiecych we Wrzeszczu.
mację służbowa nr 23421. Marta Bukowska.
3764-G
3756-G

SPRZEDAŻ
KOZAK
Władysław,
Wrzeszcz, Grunwaldzka 131a
SAMODZIELNY ładny po zgubił
przepustkę
stałą WÖZKI dziecięcie — głębo
kój ze służbówka, parter Stoczni Gdańskiej.
3757-G kie i spacerowe, najno
wsze fasony — duży wybór
w centrum Sopotu zamie
nię na podobne w Gdyni. ZGUBIONO
uprawnienie poleca firma „Bajka“, Gdy
Tel. 35-01 do godz. 15. — na prowadzenie jednostki nia, Świętojańska 97.
1674-P
Kobylińska.
1690-P rybackiej
wydane przez
Morski Urząd Rybacki w
DOMEK jednorodzinny — Gdyni na nazwisko Recki KROWĘ holenderkę, 2 dni
po ocieleniu sprzedam. Wa(wolne mieszkanie) moż Franciszek, Rewa nr 87.
ność trzymania inwentarza
16G5-P chlik, Pleniewo Duże nr 7
3749-G
lub nutriii zamienię na do
mek jednorodzinny lub 3 HNAT
Teresa,
Gdyniapokoje z kuchnia w trój- Chylonia, Helska 25 zgubi RADIO „Pionier" sprze
mieście. Wiadomość: teł. ła indeks nr 446 PWSP.
dam. Wrzeszcz, Aldony 9
317-05 od 9—15.
3775-G
1680-P m. 3.
1676-P

Zamieszczanie ogłoszeń
o zgubieniu dokumentów!
Przypominamy, że zgodnie z zarządzeniem Prezesa Rady Mini
strów z dnia 30. VIII. 1954 r. (Monitor Polski nr 83/54 — poz. 9S2)
druk ogłosasń O UTRACIE DOKUMENTÓW osobistych
może nastąpić tylko na podstawie pisemnej decyzji orga
nu, który zaginiony dokument wydal (zaświadczenie),
z adnotacją o* celowości i konieczności zamieszczania
ogłoszeń w prasie.
Przez dokumenty osobiste rozumieć należy t*3 wszystkie doku
menty, które wystawione zostały na nazwisko osób i służą do
stwierdzenia ich tożsamości (legitymacje służbowe, związkowe,
szkolne, przepustki itp.).
Równocześnie zawiadamiamy, że nie zamieszczamy ogłoszeń
o zgubieniu:
dowodów osobistych, kart meldunkowych i dokumentów
wojskowych.
BIURO REKLAM I OGŁOSZĘ# GDAŃSK

KUCHENKĘ gazową z pie
karnikiem,
szafę
trzydrzwiową, stoły: jadalny,
kuchenny, łóżko dębowe z
nocnym stolikiem sprze
dam. Oliwa, Leśna 1—3,
I piętro.
1677-F
MOTOR SPALINOWY do
łodzi w bardzo dobrym sta
nie sprzedam. Skarszewy,
Dworcowa 6.
3753-G
CEGŁY czerwonej Większą
ilość (oczyszczonej) sprze
dam.
Nicponia,
poczta
Gniew — Kwiatkowski Sta
nisiaw.
3C002-G

____

aedakcja. Gdańs*
Drzewny S/7
Tf G Peletony: Cer .rai*
■
350-41
Sekretariat
iDy 335-60
Dz Miej si. t
318-97
Dz. Sport
335-65, Śmiało 1 szczerze 345-1?
Red. nocny 335-66 Pismo re
daguje zespół Administracja:
Gdańsk Targ Drzewny 3/7
Dyrektoi delegatury 335-59
Dział finansowy 320-94. Gen
erała 350-41, Ogłoszenia 335-80
Pismo wydaje Instytut Prasy
„CZYTELNIK“
Zamówienia i wpłaty na pre
numeratę „Dziennika Bałtyc
kiego" przyjmują listonosze,
— Cena prenumeraty wynosi
miesięcznie 5 zł
„Dziennik
Bałtycki" można nabyć we
wszystkich punktach sprzeda
ży dzienników \ czasopism.

CZY Tar8

Druk Gdańskie ZaJciady Gra
ficzne Gdańsk
Zam. 1731

W-G-774

!$-

MOTOR BMW 350 cm — ide i „MECHANIKA“ 11 tomów
alny stan, oraz części za- 1300 zł. sprzedam. Gdańsk,
pasowe, dyferencjał i ogu
3769-G
mienie sprzedam. Wiado Kartuska 97 m. 5.
mość: Lębork, 10 Marca 6.
„Aga"
ciemne,
3163-G RADIO
„BAK“ adapter i wiertarkę
2 SILNIKI 3 PS, 7 PS ~— ręczną sprzedam. Gdynia,
sprzedam. Gdynia - Chylo
1686-F
nia,
Komuny Paryskiej Bema 29/55.
101-4.
1681-P
D2 WIG ARKĘ
budowlana
SIATKĘ ogrodzeniowa w frekweneyjną 1 ton na pod
ramach oraz parcele 2000 woziu — warnik elektrycz
m. — 55.000 zł. sprzedam. ny „Gródek“, 40 Itr. — noZgłoszenia: Spółdzielnia im. v'ę i branie frakowe rozm.
Nowotki, Gdynia, Święto średni 1,75 sprzedam. Gdy
jańska 98, tel. 38-96.
nia,
Róży
Luxemburg
1683-F 16/1.
1684-F

TABELA WIĘKSZYCH WYGRAKYCH

13 Krefowej Loterii Pieniężnej
rautu 13 KLP z 20. V. 1955 r.
Wygrana 30.000 zł padła na Nr
10933
!
Wygrana 20.000 zl padła na Nr,
68435
Wygrane 10.000 zł padły na Nr Nr
50343 53568 87303
Wygrane 5.000 zł padły na Nr Nr
9333 16966 26817 33313 43051 64286
65352 77669 115825
Wygrane 2.000 zł padły na Nr Nr
1572 5559 11788 1§018 16741 33595
36782 47002 47079 50515 54026 59351
66885 87449 99317 101349 101794
101922 105820 114156 114243 115089

S dzień ciągnienia

Wygrane 1.000 zł padły na Nr Nr

374 3708 5480 8634 10601 12266 16418
16434 16733 16992 18694 18811 20040
20710 20755 2080f 21644 23464 28032
31510 37105 37367 38584 39621 39690
40198 40755 42790 42929 44081 45841
47683 50521 51108 51612 52743 52997
53207 53295 55124 61071 61122 61507
61750 65824 66965 68600 69368 73455
77811 80832 88350 89029 91836 95288
07631 08690
100655 101563 101597
103136 103823 104288 104026 105488
111304 111737 114312 117175 II8I89
119882.

I rautu 13 KLP 21.V.1955 r.

4 dzień ciągnienia
Wygrana 120.000 zł padła na Nr 29936 30878 31261 ?2?36 35149 35641
87293
37219 40537 43480 45896 48167 48343
Wygrana 60.000 zl padła na Nr 50137 50954 51821 52163 54272 54801
116271
54892 57432 58297 59719 61785 63150
Wygrana 40.000 zł padła na Nr 64052 64806 64901 72137 72810 74953
112089
75005 76772 76841 80867 82528 84096
Wygrana 80.000 zł padła na Nri 86515 91234 91589 91933 92008 94539
106984
i 95178 95274 95827 95993 96511 97078
Wygrane 10.000 zł padły na Nr Nrj 97376 38285 98812 98834 99080 99934
5613 22110 66339 117404
i 100736 103283 103470 106683 106939
Wygrane 5 000 zł padły na Nr Nri 108687 114866 115322 116853 119096
27049 52998 61424 70734 75753 77543 11 <9^77.
83984
... 36099 114381
. Wygraną seryjną w wysokości 60
Wygrane 2.000 zl padły na Nr Nrl rłotych otrzymuje każdy numer lo953 z290 5639 7311 (671 13257 22501 j su kończący sic na- 02 04 07 19
24424 24528 40060 42458 44205 46564! 21, 27, 28 37 35 40 44 48 52 53
54132 66782 67366 73847 90463 916081 57, 37,’ 72 75* 81 ’ 84’ 91 93’ 94’ 98’
96768 *8746 98776 107596 107942! 99 z wyłączenie^ jednak tych’nu11 „650 U 7545
j merów losów, które zostały już wv” ygrane 1-000 zł padły na Nr Nr; losowane w ciągnieniu I rzutu 13
323 "63 6250 7078 7920 8650 9489; KLP. IV zanuan -vCh wvle mvanveh
11394 13920 15004 15129 15165 16145 = numerów wvgmoe h-v-"
17VW ,7896 19816 19940 22054 241671 ją niewvlosov, - •« w tym o mnienii*
2-1Ü72 25802 28967 29597 29716 29793 bezpośrednio wyfcze hvf;e7 losóv^

