Człowiek, który zaznał
piawdziwej wolności,
nigdy nie da się jej
pozbawić
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Zgiomadzenie Państwowo
Węgierskiej Republiki
Ludowej

PIĄTEK 21 MAJA 1955 R.

CENA 20 GR.

Marynarze z m-s »Prezydent Gottwald«
powrócili do ojczyzny

po rocznej niewoli u czangkaiszekowskich piratów
Około 80 tysięcy mieszkańców Wybrzeża
z radością i dumą witało bohaterską załogą na lotnisku w Gdańsku

ratyfikowało

Układ Warszawski
BUDAPESZT (PAP). Dnia
25 maja odbyła się nadzwy
czajna sesja Zgromadzenia
Państwowego Węgierskiej Re
publiki Ludowej. Na porząd
ku dziennym sesji stała spra
wa ratyfikacji Układu War
szawskiego.
Referat o konferencji war
szawskiej państw europej
skich w sprawie zapewnie
nia pokoju i bezpieczeństwa
wygłosił przewodniczący Ra
dy Ministrów Węgierskiej Re
publiki Ludowej szef delega
cji węgierskiej na Konferen
cję Warszawską Andras Hegedues.
Po dyskusji sesja Zgroma
dzenia Państwowego jedno
myślnie ratyfikowała układ
o przyjaźni, współpracy i po
mocy wzajemnej między kra
jami — uczestnikami Kon
ferencji Warszawskiej. De
putowani przyjęli tę uchwałę
hucznymi, długotrwałymi oklaskami.

łzy w oczach. Dopiero po
dłuższej chwili do „gottwal
dowców, otoczonych przez
grono najbliższych przeci
skają się z trudem ich to
warzysze, oficerowie i mary
narze innych statków. I zno
wu w serdecznych uściskach
splatają się ręce. To nic, że
z bladych twarzy „gottwalJ
dowców“ przebija zmęcze
nie, że malują się na nich
przeżyte cierpienia, napię
cie walki. Wyzwoleni mary
narze promieniują radością.
Wrócili do kraju!
Radość pierwszego spotkania
Nie wszyscy wrócili. Bru
Ferster
Fot.
MOSKWA (PAP). W celu
non Skrzypkowski i Jerzy
usprawnienia państwowego
Ruszkowski zmarli w nie
planowania gospodarki na
woli.
rodowej ZSRR, Prezydium
W serdecznych, gorących
Rady Najwyższej ZSRR de
słowach przemawia do „gotkretem z dnia 25 maja br.
twaldowców“ w imieniu spo
zreorganizowało Państwowy
łeczeństwa Wybrzeża wice
Komitet Planowania Rady
przewodniczący Prezydium
Ministrów ZSRR i utworzy
Woj. RN Marian Gregorek,
ło na jego bazie:
witając ich na ziemi ojczy
a) Państwową Komisję Ra
stej.
dy Ministrów ZSRR do Per
Marynarze opuszczają kabinę samolotu
— Wasz powrót jest nie
spektywicznego Planowania
Fot. — Ferster
tylko waszym
zwycię
Gospodarki Narodowej (Go
stwem
—
powiedział
on
spian ZSRR),
przez długie miesiące żylij aktywnemu poparciu tych
m.
in.
—
jest
zwycięstwem
Powracających z Tai w niepewności o życie naj-j wysiłków przez cały nasz całego narodu, który jesz
b) Państwową Komisję Go
naród i postępowych lu
wan a marynarzy z m/s bliższych im osób.
cze bardziej wzmoże swo
spodarczą Rady Ministrów
dzi
na
całym
świecie.
„Gottwald“ na lotnis
Z górą rok upłynął od
je wysiłki w walce o po
ZSRR do Bieżącego Plano
ku w Gdańsku oczekuje czasu, gdy 13 maja 1954 r.j Jest godzina 17,10. Samo
kój i umocnienie naszej
wania Gospodarki Narodo
około 80 tysięcy ludzi, a o godz. 15,28 czasu pekiń-jlot Polskich Linii Lotni(Ciąg dalszy na str. 2)
wśród nich górnicy z ko skiego nasz piękny statek, czych, który wystartował ze
wej
(Gosekonomkomisja
palni „Prezydent Got „Prezydent Gottwald“
zo-1 Sztokholmu, podchodzi do
ZSRR).
twald“, rodziny, delega stał ostrzelany i siłą zatrzy- ■ lądowania. Na powitanie
Prezydium Rady Naj wyż
cje załóg statków zako many
przez kanonierkę wyciągają się ręce oczekują
szej ZSRR powołało na sta
twiczonych w Gdańsku i czangkaiszekowskich
pdra-jcych. W rękach kwiaty, na
nowisko
przewodniczącego
Gdyni — polskich, radzie tów. Kapitan statku Miko- j twarzach radość i łzy. Jesz
Państwowej Komisji Ra
ckich, szwedzkich, przed łaj Szemiot, zdążył jeszcze :cze chwila i- samolot ląduje,
dy Ministrów ZSRR do Pers
stawi ciele partii i władz. nadać swoją ostatnią depe- Dopiero teraz, gdy umilkł
pektywicznego Planowania
Na trybunie zajmują m. szę radiową z m/s „Gott- j warkot motorów, można uGospodarki Narodowej N.
in. miejsca I sekretarz wald“, że uzbrojeni czang- j słyszeć wrzawę radosnych
K. Bajbakowa, zwalniając
KW PZPR Jan Trusz, se kaiszekowscy wdarli się na! okrzyków,
go od obowiązków ministra
kretarz KW PZPR Izy pokład, że od kilku dni jesz i z kabiny
przemysłu naftowego ZSRR,
dor Kunat, wiceprzewod cze przed zbrojną napaścią
na stanowisko przewodni
niczący Prez. Woj. R. N, statek nas-z był patrolowa dzą marynarze z m's „Preczącego Państwowej Korni
zydent Gottwald“, a więc
Marian Gregorek, generał ny przez samoloty USA.
kapitan statku Mikołaj Szesji Gospodarczej Rady Mini
ny konsul ZSRR .w Gdań
za nim „Gottwald“ dobi j miot, asystent pokładowy
strów ZSRR do Bieżącego
sku N. Tałyzin, prze jałI w
asyście wymierzonych j Erwin Netkowski, I mechaPlanowania Gospodarki Na
wodniczący Zarządu Głów do niego
dział do nabrzeży j nik Jan Nowak, z-ca kapirodowej — pierwszego za
nego Związku Zaw. Pra taiwańskiego
MOSKWA (PAP).
Dnia
portu Kao- tana Zbigniew Nawrot, I
stępcę przewodniczącego Ra
cowników Żeglugi Szyna- Hsiung, rząd nasz
skierował oficer Edmund Auksztukai- 26 maja delegacja rządowa
dy Ministrów ZSRR M. Z.
Na trybunie rodziny spotykają swoich bliskich
rowski i inni.
Socjalistycznych
notę protestacyjną do rządu ;tis, II oficer Tadeusz Drąż- Związku
Saburowa.
*
Fot. — Ferster
Republik
Radzieckich
w
USA, żądając zwolnienia 26 :kowski, radiooperator Jan
składzie:
członek
Prezydium
Arczyński, II mechanik Bo. Już za chwilę wszyscy tu j
statku,
Powrót naszych maryna gusław Bednaruk, III me- Rady Najwyższej ZSRR i
obecni
powitają bohater- J
sekretarz
KC
skich marynarzy, którzy nie j rzy z przeszło rocznej nie- j chanik Aleksander Rotecki, pierwszy
KPZR N. S. Chruszczów
załamali się piod terrorem j woli zawdzięczamy wy IV mechanik Stanisław La- (szef delegacji), przewodni
czangkaŁszekowców, którzy I trwałej, konsekwentnej i sek, szef stewardów Jerzy czący Rady Ministrów ZSRR
godnie utrzymali honor pop nieustępliwej walce nasze j Grześkowiak oraz Jerzy Do A. Bulganin, pierwszy za
skiej bandery. Powitają ich' go rządu, zmierzającej do i łaciński, Zdzisław Czajka, stępca przewodniczącego Ra
łzy radości żon i dzieci, krej uwolnienia bezprawnie u- Piotr Jampich, Franciszek dy Ministrów ZSRR I. Miwnych i przyjaciół, którzy1 więzionych Polaków oraz Wardyń, Antoni Żero, Ju kojan, [przewodniczący Ko
lian Pociejewski, Henryk
Gronek, Baugelis Tsolakis misji Spraw Zagranicznych
Narodowości Rady
Po przeanalizowaniu sytu
(jeden z marynarzy Marian Rady
acji międzynarodowej, która
Łączkowiak, pozostał chwi Najwyższej ZSRR, członek
KC
KPZR
i
redaktor
na
się wytworzyła oraz warun
Iowo w Bangkoku w związ
ków ratyfikacji układów pa
ku z koniecznością przepro czelny „Prawdy“ D. T. Szeryskich — powiedział N. A.
wadzenia operacji żołądka. piłow, pierwszy zastępca mi
Bułganin — uczestnicy Kon
Po powrocie do zdrowia, któ nistra spraw zagranicznych
■iczesftttücy k«9n?arenc|i PAN
ferencji Warszawskiej nie
rego stan nie budzi specjal ZSRR A. A. Gromyko i za
stępca
ministra
handlu
za
mogli nie dojść do wniosku,
rozpoczęli wczoraj obrady w Gdańsku nych obaw, Łączkowiak nie granicznego ZSRR P. N. Ku
MOSKWA (PAP). 25 maja na Kremlu odbyło się że konieczne jest podjęcie
zwłocznie przybędzie do kra
mykin, jak również towarzy pod przewodnictwem K. J.
Woroszylowa posiedzenie skutecznych kroków w celu
Wczoraj już od rana w nich to właśnie i dla studen ju).
szące im osoby, opuściła Prezydium Rady Najwyższej ZSRR.
zapewnienia bezpieczeństwa
Instytucie
Budownictwa tów politechniki zakładamy
Wodnego P.A.N. w Gdańsku głośniki i szykujemy miej Do wychodzących wycią Moskwę i udała się do Ju
Na posiedzeniu obecni byli: przewodniczący Rady swych narodów i obrony ich
panował niecodzienny ruch. sca w hallu obok sali — do gają się ramiona żon, dzieci, gosławii.
Ministrów ZSRR N. A. Bułganin, pierwszy zastępca pokojowej pracy oraz zamk
BELGRAD (PAP). Dnia przewodniczącego
rodziców, krewnych, którzy
Z całego kraju przybywali o- daje inż. Przewłocki.
Rady Ministrów ZSRR i minister nięcia drogi agresorom w Eu
całują
marynarzy,
ściskają
26
bm.
o
godzinie
17
przy
by
statni delegaci na konferen Wczoraj przed południem
Spraw Zagranicznych ZSRR W. M. Mołotow, przewod ropie. W tym właśnie celu
radują
się,
mają ła do Belgradu radziecka de niczący komisji spraw zagranicznych Rady Związku M. państwa — uczestnicy Kon
cję, przygotowywano salę o- uczestnicy konferencji odbyli ich,
legacja rządowa.
ferencji Warszawskiej — pod
brad, zaopatrywano bufet, wycieczkę do Zjednoczenia
Na lotnisku witali delega A. Susłow.
pisały 14 maja układ o przy
instalowano pośpiesznie głoś Budownictwa InżynieryjnoPrezydium
Rady
Najwyższej
ZSRR
rozpatrzyło
wnio
cję prezydent Jugosławii
jaźni,
współpracy i pomocy
niki w głównym hallu.
Morskiego w Gdańsku, gdzie
Broz Tito, członkowie rządu sek Rady Ministrów ZSRR w sprawie ratyfikacji ukła wzajemnej.
— Doprawdy, jesteśmy za odbył się m. in. pokaz wbi
jugosłowiańskiego, deputo du o przyjaźni, współpracy i pomocy wzajemnej, pod
Podkreślając znaczenie te
skoczeni przybyciem tak licz jania elementów
ścianki
wani
do
jugosłowiańs pisanego w Warszawie 14 maja 1955 r.
go układu, N. A. Bułganin
nych delegacji — oświadczył szczelnej przy pomocy wibra
kiej Skupazyny, ambasador Referat o układzie wygło W rezultacie ratyfikacji tych stwierdził, że stwarza on
nam zaaferowany sekretarz torów.
ZSRR w Jugosławii W. A. sił na posiedzeniu Prezydium układów wojskowych pow trwały fundament zapewnie
techniczny konferencji inż. Następnie zwiedzono Insty
Związku Zaw. Wałków i wszyscy pracow Rady Najwyższej ZSRR prze stała groźba odrodzenia mi- nia bezpieczeństwa krajów
Przewłocki. — Zagadnienia tut Budownictwa Wodnego
nicy ambasady radzieckiej. wodniczący Rady Ministrów litaryzmu niemieckiego, ogni obozu socjalistycznego, wzmo
mechaniki gruntów i funda PAN, a po wspólnym ©bie
Szef delegacji ZSRR N. S. ZSRR, N. A. Bułganin.
ska nowego niebezpieczeń cnienia ich zdolności bojowej
mentowania, którym poświę dzie nastąpiło oficjalne ot
Chruszczów złożył na lotni
stwa wojny w Europie. Przy i przygotowania się do od
eona jest konferencja, są u warcie obrad konfei*encji,
dniach 28 i 29 bm. sku oświadczenie przed mi
łączenie remilitaryzowanych parcia sił agresji.
REFERAT
nas stosunkowo młodą gałę którego dokonał prof. Żenczy w WMorskim
Domu Kultu krofonem.
Niemiec zachodnich do blo Układ o przyjaźni, współ
zią nauki, dlatego też nie or kowski, przewodniczący kon ty (Gdańsk—Nowy Port)
N. A. BULGANINA
Ulicami
udekorowanymi
ku
północno - atlantyckiego pracy i pomocy wzajemnej
ganizowaliśmy zjazdu, lecz ferencji.
odbędzie się II Krajowy flagami jugosłowiańskimi i
konferencję, przewidując nie Po referacie wstępnym Zjazd Delegatów Związ radzieckimi delegacja udała N. A. Bułganin podkreślił, wzmaga agresywny charakter oraz decyzją utworzenia zje
że ratyfikacja układów pa tego bloku wojskowego, wy
wielu uczestników.
to
prof. Hückela, rektora Poli ku Zawodowego Pracow się do przeznaczonego dla ryskich przez parlamenty mierzonego przeciwko Zwiąż dnoczomego dowództwa
—- Tymczasem napłynęły techniki Gdańskiej, prof. Ros ników Żeglugi, którego niej pałacu w Dedinje.
krajów zachodnio - europej kowi Radzieckiemu i krajom dowód, że sprawa obrony
państw obozu socjalistyczne
masowe zgłoszenia delegatów siński wygłosił referat p.t. celem jest podsumowanie
Delegację radziecką górą skich, dokonana pod naci demk..racji ludowej.
wielu zainteresowanych in „Kryteria klasyfikacji grun działalności w okresie od co witali mieszkańcy stoli skiem Stanów Zjednoczo
Wskrzeszaniu militaryz- go przed ewentualną agresprawa obrony pokojostytucji i zakładów nauko tów”. Dyskusją nad refera I Zjazdu, oraz wytyczenie cy Jugosławii, którzy zapeł nych i Anglii wbrew woli i mu niemieckiego towarzyszy |
wych z całej Polski, którzy tami zakończono pierwszy zadań na przyszłość dla nili wszystkie ulice, wiodą interesom narodowym tych wzmaganie się aktywności i ue" oracy ich narodów i
dosłownie nie mogą pomie dzień obradce z lotniska do pałacu w De krajów, zmienić w sposób]sił agresji w innych ęzęś-1nletypalności ich granic i
organizacji związkowej.
ścić się w sali obrad. Dla
(elte)
dinje.
istotny sytuację w Europie.! ciach świata,
, j (Dokończenie aa str. 2) j

W Prezydium

Bady Najwyższej
ZSRR

?7Ą

Delegacja
rządowa
przybyła

da Jugosławii

Sprawa obrony pokojowej pracy
narodów obozu socjalistycznego

stanęła na mocnym gruncie

Po wycieczce do ZBIM
zwiedzeniu Instytutu Budownictwa Wodnego

Prezydium Bady najwyższej ZSBB

jednomyślnie ratyfikowało

Układ Warszawski
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Krajowy Zjazd
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DZIENNIK BAŁTYCKI

Marynarze

Referat

Nowi gospodarze starej siedziby

O. iuiganlna

dożów weneckich

Rady Najwyższej ZSRR

koronek w Burano, lud we
w Prezydium
RZYM, w maju.
necki, rozmawiali z ożywie
Gdy przed kilkoma tygod
niem o swym zwycięstwie,
nilami byłem w Wenecji, uli
o swym nowym Domu. A
ce i place tego pięknego Korespondencja własna »Dziennika Bałtyckiego« z Rzymu na balkonie jednego ze sta
(Dokończenie ze str. 1)
miasta pokryte były cienką de wszystkim prowadzićjce Wenecji w dniu otwarcia rych pałaców, stojących od
obszarów
stanęła wraz z za
Niesposób
jest
teraz
rozma
warstwą
śniegu.
Ten
niezwy
(Dokończenie ze str. 1)
zgodnie z prawem, aby niej nowego Domu Ludowego, wieków nad Canal Grande, warciem ‘Układu Warszaw
| promieniał radością. Mary-i zjawiły się postacie robotni skiego na mocnym i pew
ludowej ojczyzny. Od dziś wiać z obleganymi ze wszy kły dla królowej Adriaty dać się sprowokować.
znów jesteście wśród nas. stkich stron marynarzami i ku widok nie sprawiał jed W październiku ub. r. roinarze, gondolierzy, traga- ków włoskich i włoskiej mło nym gruncie.
Czeka was wypoczynek, a wypytać ich o bliższe szcze nak wcale smutnego wraże botnicy weneccy opuścili jrze portowi, robotnicy z po- j dzieży robotniczej, pozdraJednakże znaczenie pod pi
następnie powrót na mo góły pobytu w pirackiej nie nia. Zwłaszcza, że ludność dom nad Canal Grande, ale I bliskiego Mestre i Porto jwiając tłumy zapełniające sanego w Warszawie ukła
woli. Z kilku urwanych zdań miasta przeżywała w owym w marcu br. powrócili nad I Malghera, robotnicy huty! ulice starej Wenecji.
rze, na statki, do swojej kpt.
du nie ogranicza się do te
Szemiota: „Jestem dum czasie niezmiernie radosną
A. Barsilio
szkła w Murano i fabryki
pracy.
sam kanał.
go — powiedział N. A. Bul
ze swojej załogi, która w uroczystość — inaugurację ten Wysiłek,
W imieniu marynarzy wi ny
dzięki
które-!
ganin. — Układ stanie się
nie załamała się nowego Domu Ludowego.
ta przybyłych przewodniczą iwiększości
mu stało się to możliwe, |
niewątpliwie nowym potęż
wytrwała”
oraz
Zbigniewa
\
cy Zarządu Głównego Zwiąż Nawrota: „Mówili do mnie Kampania, maccarthystow wydaje się niektórym lu-j
nym bodźcem do dalszego za
dziom nieprawdopodobny. |
ku Zawodowego Pracowni czangkaiszekowscy piraci: da ska, którą się już wsławił
cieśnienia braterskiej współ
ków Żeglugi Szynarowski.
pracy między krajami obo
my ci specjalny zastrzyk, u- obecny rząd włoski, skupiła W ciągu pięciu miesięcyj
Wyraża on uznanie dla mrzesz, a my ogłosimy, żeś się ostatnio na robotniczych udało się robotnikom we- j
zu socjalistycznego oraz roz
hartu ducha i niezłomnej po umarł na serce” — można za domach
ludowych.
Pięć neckim zebrać sumę 33
woju stosunków gospodar
stawy polskich marynarzy, ledwie w drobnej części zdać miesięcy temu, na rozkaz milionów lirów. 33 milio-; SZANOWNY OBYWATELU REDAKTORZE!
czych i kulturalnych między
którzy wytrwali, nie zalama sobie sprawę, ile musieli prze ministra spraw wewnętrz ny, zebrane przez ludzi j
nimi w oparciu o zasady
Proszę
przyjąć,
chociaż
nieco
opóźnione
z
powodu
li się w niewoli czangkaisze cierpieć nasi marynarze, za nych, usunięto w Wenecji
biednych, oznaczają sze mojej nieobecności w kraju, ale niemniej szczere i naj
wzajemnego
poszanowania
kowskich piratów, wywal nim wywalczyli sobie wol organizacje lewicowe z Do reg wyrzeczeń, niedojada lepsze gratulacje dla całego 'Zespołu Redakcyjnego
ich niezawisłości, suweren
czyli powrót do kraju i do ność.
nie, pozbawienie się nie „Dziennika Bałtyckiego“ w 10 rocznicę istnienia za
mu Ludowego, którego sie
ności oraz nieingerencji w
swych rodzin.
dzibą był „dom Matteotie-, tylko przyjemności, ale . i
ich sprawy wewnętrzne.
służonego pisma. Życie artystyczne Wybrzeża Gdańskie
Rodziny niecierpliwią się, go“. Był to dawny dom par| rzeczy koniecznych. Każ
W imieniu „gottwaldow- pragną
Następnie N, A. Bulganin
go, a w tym także działalność Filharmonii Bałtyckiej
jak
najszybciej
być
dy
lir,
zebrany
przez
we
ców” zabiera głos kapitan sam na sam z odzyskanym tii faszystowskiej, który po
podkreślił, że ogłoszone w
i
naszej
młodej
Opery
znajdowały
w
ciągu
tych
lat
neckich robotników, jest zaivsze najżyczliwsze poparcie i uznanie na łamach
statku Mikołaj Szemiot oraz
Włoch przyzna
przeddzień rozpoczęcia oojcem, synem czy wyzwoleniu
bardzo ciężko opłacony.
jego zastępca Zbigniew Na mężem,
ny został organizacjom ludo
brad Konferencji Warszaw
„Dziennika
Bałtyckiego“,
prawdziwego
sojusznika
i
bratem.
Pragną
dowiedzieć
wrot.
wym. Pozostał on
jednak
skiej nowe propozycje rzą
współtowarzysza walki o rozwój życia kulturalnego
wszystkich szczegółów. nadal
Mówią oni o nieugiętej się
własnością państwa i NIE TYLKO W WENECJI
du radzieckiego w sprawie
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Wystawa prac
PRZED SUWERENNOŚCIĄ
„Będziemy postępować zgodnie z prawem. zgadza my się z góry m decyzje
4 mocarstw w sprawie Austrii! (Adenauer).
PO SUWERENNOŚCI
„Granica polska nuisi być zrewidowana.,, żądamy zwrotu majątku nazistowskie
go w Austrii:“ (Adenauer).
(Daily Worker)

prof. Ctto Nagła
WARSZAWA (PAP). 25 bm. wj
gmachu Zachęty została otwarta |
wystawa prac malarskich wybić
nego malarza niemiępkiego prof.
Otto Nagła, zorganizowana sta
raniem Komitetu Współpracy
Kulturalnej z Zagranica.
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Budżet i plan

gospodarczy

powiatu gdańskiego

Gdańska MRN uchwaliła budżet

Sprawa

W sobotę, o godz. 10,
rozpocznie się w sali kon
ferencyjnej Prez. PRN
w Pruszczu Gdańskim
zwyczajna sesja gdań
skiej Powiatowej
Rady
Narodowej. Temat głów
ny — uchwalenie budże
tu i planu gospodarczego
powiatu gdańskiego na
rek bieżący.

Nietrudno jest ustalić pewną hierarchię problemów, naj
żywiej obchodzących każdego z nas: zagadnienia mieszkanio
we (bo każdy gdzieś musi mieszkać), handel, zdrowie (wiele
osób korzysta z pomocy lekarskiej), usługi, (pomoc krawca
czy szewca, rzadziej innych rz emieślników). wreszcie szkol
nictwo podstawowe, przedszkola, świetlice i żłobki. Lecz z
istnieniem i należytym funkcjonowaniem każdego z tych re
sortów jak najściślej związane są finanse. Po prostu bez pie
niędzy nie można wybudować domu, nabyć choćby kilogra
ma cukru, szewc również nie zreperuje bucika. O tym wszy
scy dobrze wiemy, ale i często zapominamy, taka już ułom
ność ludzkiej natury.

MIGAWKI
pieniędzy Wyfarsoefał
Malarska satyra

zdrowia, dalej szkoły, przed
szkola i żłobki — następne
w naszej hierarchii) zajmują
poczesne miejsce. Na te cele
bowiem przeznaczono olbrzy
mią sumę ponad 61,5 toll, zł,
co stanowi niemal połowę
budżetu.

że wymienimy dla przykładu
Dom Kultury w Oruni czy
oliwskie Zoo?
Bez obawy, że popełnimy
plagiat powtórzyć można;
od nas samych, od naszej
uczciwości na każdym kro
ku, od naszej gospodarskiej
troskliwości zależy podnie
sienie warunków bytowych
społeczeństwa. Trzeba też
szybciej odrobić znaczne żale
głości z przyczyn naszego
niedopatrzenia, i często lek
ceważenia w przeszłości.
(sa)

dzień nowe fragmenty ma*
larskiej satyry.
Dowcipne, interesujące i
Ape
w pomysłowym artystycz
nym ujęciu...
Więcej serca dla zieleni
— Co? gdzie?
Gdańszczanie byli bardzo
Artystyczne
malarstwo
ścienne w kawiarni Klubu zaniepokojeni losem giną
ZZ Prac. Kultury (Gdańsk, cych iviekowych lip w Mei
Rokossowskiego we Wrzesz
Garncarska 18/20).
czu. Na szczęście historycz
Wykonują je studenci ną aleję lipową udało się
PWSSP pod kierownic uratować wielkim nakładem
twem artystycznym prof. kosztów i pracy.
J. Żuławskiego.
Po wymianie ziemi wokół
Goście kaiviarni z zainte drzew zasiano tam trawę,
resowaniem obserwują co która stanowi piękne tło dla
majestatycznych lip. Cóż z
tego, kiedy niektórzy „po
gromcy zieleni“
tratują
świeżo zasiane
trawniki.
(Nie tylko zresztą ive Wrze
szczu, ale w całym trójmieście).
Tacy wandale nie zaslugu
ją na żadne względy i dla
tego MO będzie stosowała
wobec nich surowe sankcje
żą przyjemnością ze względu łącznie z kierowaniem spra
na pięknie brzmiący instru wy do Kolegium Orzekające
ment głosowy bohaterskiego go przy Prezydium MRN.
(jota)
barytona o rozległej,, równoim ............. ni
brzmiącej skali.

Nierzadko miewamy sporo finansowych, skrócenie termi
prac, podniesienie ich ja
kłopotu z wyrównaniem su nów
kości — to najważniejsze mo
my naszych rozchodów z do menty, które zapewnić mogą go
chodami, opierającymi się w spodarskie wykorzystanie całej
na ten cel przeznaczonej.
ogromnej większości rodzin sumy,
Rozbudowa, konserwacja, re
na zarobkach ojca czy matki monty oraz unowocześnienie sie
wodocia,gowej i kanalizacyj
lub obojga rodziców. Z re ci
(przy wzmożeniu dyscypli
Masza ocena
guły rozchody rosną, rosną nej
ny rozsądnego zużycia wody
nasze potrzeby i wymagania, przez mieszkańców) pochłoną du
sumy z tej samej rubryki.
nie zadowalamy się jakimś że
Za sumą tą kryją się m. in.
Sąsiaduje z nimi MPO (mimo że
prymitywem, chcemy nieźle paląca sprawa taboru nie mo trzy nowe szkoły podstawowe
zjeść, dobrze się ubrać, nie gła na razie jeszcze znaleźć roz w br„ wzrost liczby przedszkoli
„ORBIS“ żałować sobie rozrywki. Lecz wiązania), dalej konserwacja do 14, (w tym duże kredyty na
dróg, ulic i placów (po dożywianie dzieci, świetlice, ow Gdań- jeśli ma się w kieszeni 100 budowa
►
nad 5,5 miln. zł.) oraz zieleń grody jordanowskie, kolonie i
półkolonie), rozwój bibliotek,
sku poda- zł, to nie można wydać 150 miejska.
trzy nowe żłobki dzielnicowe.
zł,
dlatego
ustalamy
pewną
-'..-'ń H ■"
Suma ta pozwoli także na zwiek
je do wia
Biuro Koncertowe PFB zor
. *4
szenie ilości godzin pracy leka
kolejność wydatków, na czo
do mości
rzy, powiększy także ilość przy ganizowało dla dwóch miesz
ło wysuwając najpilniejsze i
chodni przyzakładowych do 49 kańców Wybrzeża — laurea
wszystkim najkonieczniejsze, aby stop
wobec 24 przed pół rokiem.
tów Ogólnopolskiego Konkur
zakładom niowo zaspokoić wszystkie
Wreszicie usługi, które win su Śpiewaczego Zofii Januny zbliżyć się do mieszkań kowicz i Czesława Babińskie Wykonał on w części pierw
pracy, któ potrzeby. Przy tym okaże się
na pewno, że wiele wydat
ców, bo plan tegoroczny prze go szereg koncertów w So szej: Recitativ i arię z Orato
re zgłosi- ków
można było zmniejszyć:
widuje organizację 133 no pocie, Gdańsku, Starogardzie, rium Haydna, „Pory roku“ oły udział niepotrzebnie we wszystkich
raz pieśni Rachmaninowa. Ry
wych punktów usługowych, Lęborku i Tczewie.
bickiego i R, Straussa.
swych pracowników w wy* pomieszczeniach równocześ
szczególnie w pokrzywdzo Na koncercie sopockim Zofia W drugiej, operowej części,
jeździe do Poznania, że z nie świecą się żarówki; przez' Ogólny plan obrotu han nych dzielnicach.
Janukowicz w części pierwszej Czesław Babiński czarował nas
arię z oratorium „Me wspaniale brzmiącymi ariami: z
dniem 25 maja br. rozpoczę szpary w drzwiach na klat dlu (drugi problem w naszej Wzrastające potrzeby zaspokoi wykonała
Haendla oraz pieśni Mo op. „Bal Maskowy“ — Verdiego,
kę schodową i w oknach cie hierarchii) podniósł się o bli- z jednej strony rozszerzenie asor sjasz“
„Książę Igor“ — Borodina i ku
to przyjmowanie wpłat.
(zwłaszcza mebli, obu niuszki, Franza i Faure.
pło uciekało przez całą zi ko 14 proc. w porównaniu tymentu
Część drugą wypełniły arie: pletami Toreadora z op. „Car
wia i odzieży dziecięcej), z dru
Bizeta. Na bis wykonał PIĘKNA INICJATYWA
Każde
przedsiębiorstwo mę i trzeba było „kombino z rokiem ub. Oznacza to tak giej zaś produkcja uboczna z su Sańtuzzy z op. „Rycerskość Wie men“
śniacza“ Mascagniego, Jolanty z dramatyczną arię z op. „Benve SPÓŁDZIELCÓW GDYŃSKICH
wpłaca na konto „Orbisu“ wać” dodatkowy węgiel, a że wzrost dostawy ar tyku rowca odpadowego.
op. „Jolanta“ Czajkowskiego i nuto Cellini“ Diaz a.
Oczywiście nie oznacza to, Hrabiny z op, „Hrabina“ — Mo
łączną sumę należności za buciki syna nie czyszczone i łów podstawowych: cukru, że uchwalony budżet skoń niuszki.
Nowością koncertu było Ną dorocznym walnym zgro
Poza programem Zofia
nie smarowane pastą — zbyt masła, mleka, mięsa, makaro
wprowadzenie
słowa wiążą madzeniu członków PSS w Gdy
Janukowicz
zaśpiewała
jeszcze
wycięczkę, w terminie do prędko się „skończyły”.
nu od 8 do 13 proc. Usunię czenie doskonale ustalił naj arię z op. „Madame Butterfly“ cego w wykonaniu Adolfa ni oraz uroczystej akademii dla
10 czerwca włącznie. Przed Przenieśmy nasze domowe cie braku współpracy i koor pilniejsze potrzeby miasta i Pucciniego, pieśń Greczaninowa
uczczenia 10-lecia spółdzielczoś
i „Krakowiacz Malinowskiego, który w spo ci w Gdyni zebrani podsumo
siębiorstwa, które w swych rozważania wiele szczebli dynacji między hurtem, de chronologicznie wskazał ich „Pierwiosnek.“
sób
prosty
i
miły
scementoka“ Moniuszki.
wali osiągnięcia spółdzielni, któ
zgłoszeniach nie podały ro wzwyż — na stopień gospo talem i transportem powin kolejność.
Ale gdyby np. przedsię Cały ten program artystka wał te poszczególne numery ra w ciągu 10 lat rozwinęła się
no
wreszcie
dodatnio
odbić
darza
miasta:
MRN,
która
programu,
zastępując
żywym
dzaju wycieczki, winny nie
wykonała
z
doskonałą
znajo
biorstwa,
remontujące
1 odgrywa dziś dominującą rolę
ostatnio ustalała plan gospo się na finansowych i gospo
zwłocznie skomunikować się darczy i budżet Gdańska na darczych efektach przedsię
mieszkania skrupulatniej mością 'techniki wokalnej, słowem martwe litery progra w zaopatrzeniu ludności miasta.
mu.
świetną
dykcją
i
wyraźnym
dbały o jakość prac i oW 1945 r. przedsiębiorstwo po
u Sekcją Turystyki Orbisu, rok bieżący. Zacznijmy mo biorstw handlowych. Zwła
szczędnosć
materiałów, podaniem tekstu poetyckie Partie fortepianowe śpie siadało 12 sklepów, a obecnie
celem uzgodnienia rodzaju i że od dyskusji, bo do ref er a szcza, że sieć powiększy się
gdyby mniej pobłażliwe go. Walory te, przy ciepłym, wanych utworów -wykonał ni ponad 160 sklepów różnych
kosztów wycieczki. Wpłaty tów zawsze można powrócić. o dalszych 58 sklepów i 122
branż handlu uspołecznionego.
oceny wydawały biura pięknym głosie o dużej skali żej podpisany.
stoiska
sezonowe,
wymagać
Przemawiało
wielu
radnych,
należy dokonywać na k-to
kadr mankowiczom, co u- dynamicznej stawiają ją w Władysław Walentynowicz Przy omawianiu podziału zy
występowali oni w imieniu więc będzie jeszcze większej
sku za rok 1954 zebrani na wnio
NBP — IV Oddz. Miejski różnych dzielnic i połaci sprężystości i elastyczniejszej
łatwia im uprawianie na rzędzie czołowych, rzadko
sek ob. Sasinowskiego postano
dal tego procederu, gdyby spotykanych śpiewaczek-pieGdańsk, 305-7-50.
miasta, wskazywali, że je organizacji zaopatrzenia.
śniarek.
wili przekazać 10.000 zł na budo
szerszym frontem ustawlo
„Orbis“ zaznacza, źe zgto szcze to trzeba koniecznie Osobne zagadnienie to wal
wę pomnika ofiar terroru hitle
no się do wcale nie nikłe Interpretacja pieśni, ta naj
•zenia, na które nie będzie zrobić, tamto uwzględnić, na ha z mankami, problem in
rowskiego wr Piaśnicy koło Wej
go rolnictwa w Gdańsku wyższa sztuka wokalna, jest
rokrycia gotówkowego po owo przeznaczyć ileś tam ty teresujący przede wszystkim
herowa.
(ogólna powierzchhia 4.520 jej żywiołem. Nawet arie osięcy złotych, Wjimwiedzi te dyrekcje pionów handlo
W Piaśnicy hitlerowcy roz
dniu 10.VI., nie będą brane iwiadczą o dużej znajomości
ha, z tego użytków rol perowe Zofia Janukowicz od
wych, lecz również komisje
strzelali ponad 20 tys. Polaków.
twarza
tak
jak
pieśni,
przez
nych
3.880
ha,
sadów
i
opod uwagę.
j potrzeb miasta, o tym, że handlu rad, komitety skle
W 10 rocznicę wyzwolenia Wy
grodów 424 ha, zaś global co w jej -wykonaniu staje się
radni coraz pewniej czują się powe i blokowe, radnych i
brzeża zawiązał się w Wejhero
na produkcja warzyw za interesująca nawet ta popu
w roli gospodarzy.
kupujących, bo przecież ich
wie komitet budowy pomnika z
spokaja zaledwie 1U po larna „wykrzyczana” przez
(l)GDZIEO
Ale równocześnie — bodaj kosztem manka te powstają,
przewodniczącym Prez. MRN w
trzeb rynku) — to z tych wszystkie soprany świata a
u wszystkich dyskutan
Wejherowi» oh. Eugeniuszem
“4 KIEDY £> że
kilku tylko przykładów ria z „Madame Butterfly”.
tów — wystąpiła ta sama ce
Kasykiem na czele. Prace nad
Czesław Babiński jest nato
wynika,
że
wyższe
mogły
cha: jednostronność żądań
ukończeniem budowy pomnika i
T E A T R T
miast typowym śpiewakiem
by
być
sumy
i
objąć
no
uporządkowaniem 28 masowych
GDANSK — Wielki — teatr w bez wskazania możliwości,
operowym.
W
pieśniach
ezu
we obiekty w poszczegól
terenie
skąd uzyskać fundusze na
nych działach gospodarki je się gorzej niż w ariach Ostatnio w „Domu Książ grobów są w toku.
GDYNIA — Dramatyczny — wskazane przez nich cele. To
i śpiewa je też po operowe
miejskiej.
„Ballady i romanse“ — g. 11
ki*' odbyło się losowanie na NAJMŁODSI
właśnie ta „ułomność natury
Lecz to zależy w ogrom mu. Ale słucha się go z du gród między tych uczestni PRZYGOTOWUJĄ SIĘ
SOPOT — Kameralny — „Lisie
ludzkiej”,
o
której
wspomi
gniazdo'1 -*• godz. 19
nym stopniu od powszechno
ków IV Konkursu Czytelni DO OBCHODU
naliśmy na wstępie.
ści społecznej, rzeczowej kon
KINA
czego w naszym wojewódz SWEGO ŚWIĘTA
Mamy w bież. roku na po
Spotkanie
troli właściwego, oszczędne
wg infor, Okr. Żarz. Kin
twie, którzy nadesłali kupo Dzieci przedszkola nr 25 przy
trzeby Gdańska 130 mil. zło Urządzenia socjaino-kultu- go wydatkowania naszych
w Gdańsku
ny konkursowe. Organizato ul. Kasprzaka w Gdyni z zapa
tych, stanowiących określo ralne (a więc także sprawy
mieszkańców
przecież pieniędzy na nasze
rami konkursu w skali kra łem przygotowują się do zbliża
GDANSK — „Leningrad“ — ną, składową część budżetu
potrzeby i dla naszego dobra.
„Dzień bez kłamstwa“ od 1. 18 całego państwa. Każde prze
jowej były: Ministerstwo O- jącego się Międzynarodowego
z radnymi
god. 16. 18, 20. „Kameralne“ —
Bo jeśli występują braki w
światy i „Dom Książki“ Dnia Dziecka. Przy pomocy Itie
„Na granicy“ od 1. 12 — godz. kroczenie tych 130 mil. zł si
pościeli szpitalnej lub odży Dziś o godz. 19 w świetlicy ra przy czym nagrody ufundo rowniczki przedszkola ob. Zofii
15.30, 17.30, 19.30. WRZESZCZ — łą rzeczy musiałoby się od
dy
zakładowej
ZNTK
w
Gdań
wianiu chorych, czyż nie sku przy ul. Przetocznej odbę wała ta ostatnia instytucja. Trecz - KuezeroweJ i całego per
„ZMP-owiec“ — „Opowieść a- bić na budżecie ogólnopańtlantycka“ od 1. 7 — godz. 16,
jest to rezultat braku gospo dzie się spotkanie członków Ob Konkurs przeznaczony był sonelu wychowawczego dzieci
18, 20. „Bajka“—„Wilhelm Tell“ stwowym. Dodajmy zaś, że
darności? A czy zawsze pre wodowego Komitetu Frontu Na dla uczennic i uczniów szkół uczą się tańców, piosenek oraz
od 1 14 — godz. 16, 18, 20. OLI w' porównaniu z resztą woje
rodowego nr 6 z radnymi do
zydia rad wychodziły z ko Miejskiej
WA — „Delfin“ — „Wczasy z wództwa Gdańsk został po DZIECI O UZDOLNIENIACH
i Dzielnicowej Rady podstawowych i zakończył deklamacji dla jak najradośniej
MUZYCZNYCH
Aniołem“ od 1. 12 — godz. 16,
nieczną
pomocą
finansową
na
Narodowej, poświęcone omówię się 30 ub. m.
szego uczczenia swego święta.
Komisja badania uzdolnień
18, 20. NOWY PORT — „1-szy ważnie uprzywilejowany pod
niu
planu
budżetu
dla m. Gdań
Maja“ — „Szwedzka zapałka“ względem finansowym, otrzy przy Państwowej Szkole Muzy przeciw czynom społecznym, ska na rok 1955.
Tytuł
przodującej
szkoły
POMNIK CHOPINA
cznej — Oddział Sopot (Wester niewyczerpanej skarbnicy ist
odń. 16 — godz. 18 i 20.
W części artystycznej wystąpi
mując na swoje potrzeby platte
18) codziennie w godzi niejąeych, realnych rezerw, zespół artystów Wybrzeża.
w konkursie należy się nie W SOPOCIE
GDYNIA — „Warszawa“ —
blisko
1/7
budżetu
woje
nach
16
—
18
(oprócz
niedziel
i
„Godziny nadziei“ od 1. 16 —
wątpliwie Szkole Podstawo Na ostatnim posiedzeniu Ko
godz. 16, 18, 20. „Atlantic“ — wódzkiego. Mowy więc być świąt) do 15 czerwca przeprowa
wej nr 3 w Kwidzynie, któ mitetu Blokowego nr 11 w So
„Fort Eureka“ od 1. 14 — godz. nie może o „skąpieniu” na dza badania zdolności dzieci (od
lat 7) do gry na skrzypcach, wio
rej młodzież nadesłała naj pocie, które odbyło się w ub.
15.30, 17.3.0, 19.30. „Goplana“ —
przewodniczący tego
„Wiedźmy" od 1. 12 — godz. 16, Gdańsk; natomiast cały cię lonczeli i fortepianie.
więcej kuponów konkurso tygodniu,
komitetu ob. Niewęgłowski wy
18, 20. GRABÓWEK — „Fala“ — żar spoczywa na właściwym, SPRZEDAŻ ABONAMENTÓW
wych.
Tak
się
też
szczęśli
stąpił
z
projektem
postawienia
„Dumna królewna“ od 1. 7 — umiejętnym, rzeczowym go TRAMWAJOWYCH
wie złożyło, że w losowaniu pomnika ku czci wielkiego na
godzina 18 i 20. CHYLONIA
WE
WRZESZCZU
kompozytora Fryderyka
— „Promień“ — „Tęcza nad Sio spodarowaniu tą wielką skąd
główna nagroda — rower szego
Z powodu remontu punktu
Chopina.
waeją“ od 1. 7 — godzina 18 inąd sumą.
sprzedaży
biletów tramwajo
padła
na
ucznia
VII
klasy
Po
krótkiej,
ożywionej i peł
i 20. ORŁOWO — „Neptun“ —
przy Targu Drzewnym w
Powróćmy teraz do naszej wych
tejże szkoły — Tadeusza Ko nej zrozumienia dyskusji posta
„Historia jakich, wiele“ od 1. 12
Gdańsku — sprzedaż abonamen
nowiono zwrócić się z odpowied
godz. 17 i 19. RUMIA — „Auro hierarchii problemów.
złowskiego.
tów od 26 bm. na czerwiec od

Uyjeżdżąjąry

aradowe

mm

Koncert laureatów

ogólnopolskiego konkursu śpiewacze!

fisi

Krótko
0 różnych
sprawach

Szczęśliwi

zdobywcy

nagród

w IV Konkursie
C/ylchm/ym

U tym warto
wiedzieć

Na wystawie plastyków

ra“ — „Młodzieńcze łata“ od
lat 12 — godz. 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.

MUZEA
Muzeum Marynarki Wojenne]
Gdynia, Bulwar Szwedzki — ot
warte co dzień prócz poniedział
ków; w dni powszednie w godz.
10—15, w niedziele i święta w
godz. 10—17.
Wycieczki należy zgłaszać w
przeddzień — tel. 24-11.
Muzeum Pomorskie w Gdań
sku otwarte codziennie (z wyj.
poniedziałków) od 10—15, w nie
dziele od 10—18. Wystawy: .ma
larstwo i rzeźba gotycka XIV—
XVI w., gdańska rzeźba kamien
na XVI—XVIII w„ artystyczne
kraty gdańskie XVII—XVIII w„
meblarstwo holenderskie i gdań
skie XVII—XVIII w., galeria ma
larstwa holenderskiego XVII w„
wystawa obrazów J. S. Sokołow
skie go.
DYŻURY APTEK

bywać się będzie we Wrzeszczu
przy ul. Grunwaldzkiej 76, róg
Rutkowskiego.

Z globalnej sumy 47 mil.
zł przeznaczono na gospo
darkę komunalną i mieszka
niową (5 proc. więcej niż w
roku ubiegłym). Ponad 20
mil. zł w tej rubryce, pój
dzie na remonty kapitalne
12.747 izb w 579 budynkach
(po zła środkami własnymi
przedsiębiorstw remontują
cych, wynoszącymi ok. 8
mil. zł). Z dodatkowego 1.200
tys, zł przeprowadzona zo
stanie konserwacja i remont
dalszych 1050 izb w budyn
kach prywatnych.

GDANSK — ul. Łąkowa 16.
WRZESZCZ — ul. Grunwaldzka
36. OLIWA - ul. Leśna 1. SO
POT — m. Stalina 791. GDYNIA
— Skwer Kościuszki 22. GRA
BÓWEK — ul. Czerwonych Ko
synierów 137. OBŁU2E — ul. Zaostrzenie kontroli nadzoru
Bednarska 11. ORŁOWO — ul. nad tymi pracami, ustalenie
Boh.
Stalingradu 66.
NOWY rzeczowego ich zakresu w sto
sunku do Istniejących środków
FORT - ul. Oliwska 83/4.

DLA FARMACEUTÓW
Zarząd Oddziału Pel. Tow.
Farmaceutycznego zaprasza w
dniu 28 bm. o godz. 18-tej do
Małej Sali Wykładowej Wydzia
łu Farmaceutycznego AMG na
zebranie naukowe, na którym
prof, dr St. Krauze wygłosi re
ferat pt. „Badanie toksyczności
barwionych tkanin bawełnia
nych“.
MŁODOŚĆ MICKIEWICZA
Prelekcję pod tym tytułem
wygłosi dziś o godz. 14 w czy
telni młodzieżowej w Nowym
Porcie literatka E. Kobylińska.
Po prelekcji występy artystycz
ne.
TERMIN SZCZEPIENIA
DZIECI PRZECIW OSPIE
ZOSTAŁ PRZEDŁUŻONY
Panujące chłody prawdopodob
nie spowodowały, źe tylko nie
znaczny procent dzieci poddano
szczepieniu. W związku z tym
Wydział Zdrowia MRN w Sopo
cie przedłuża termin szczepienia
przeciw ospie do dnia 30 bm.
Szczepienia są prowadzone we
wszystkich poradniach.
Ponadto zaznacza się, że szcze
pienia przeciw błonicy obowią
zują dzieci po ukończeniu 3
miesięcy życia i prowadzone są
obecnie przez cały rok. Szczepić
można jednocześnie przeciwko
ospie i błonicy bez szkody dla
zdrowia dziecka.

Na wystawie 10 letniego dorobku plastyków Wy
brzeża w Sopocie oglądać będziemy m. in. obraz Ka
zimierza Śramkiewicza „Po rekordowym załadunku“.
Obraz ten, podobnie jak wiele innych, które znajdują
się w pawilonach, ma już swą bogatą historię.
Wystawiony na wystawie „Plastycy w walce o po
kój“ otrzymał 11 nagrodę Min. Kultury i Sztuki (1 na
grody nie było); w roku 1950 odbył podróż do Buda
pesztu i Pragi z vjyslawa polską plastyki; xv roku 1952
brał udział w wystawie plastyki polskiej w Moskwie;
również w rokit 1952 zawędrował na Biennale do We
necji; wreszcie stał się stałym mieszkańcem Galerii Ma
larstwa Współczesnego w Poznaniu skąd też, tylko z
wizytą, przybył teraz na Wybrzeże, na wystawę w
Sopocie.
Przeszłość boga,ta, prawda f
(it)

Poza tym uczennice 1 ucznio
wie: Olga Choma ze szkoły w
Sadlinkach, K. Nakonieczna z
Pogorzałej Wsi, K. Marziński z
Lęborka. Bogumiła Gemzik z Łe
by. Lucyna Koldstram z Żuko
wa, Ryszard Ginter z Sumina,
Janusz Urbanowicz ze Starogar
du, Marek Kalisz z Elbląga, Hen
ryk Kunert z Tczewa, Ludwik
Rachanowski z Jastarni, Man
fred Ehrilich z Rumii Zagórza,
Jadwiga Data z Waplewa, Józef
Lewandowski z Kobyla, Bogumi
ła Pobłocka z Orłowa, Elżbieta
Czarbowska z Małego Kacka, Je
rzy Langner z Gdyni, Inga Unczal z Oliwy, Bronisława Narkut
i Bronisława Jankowska z Wrze
szcza oraz Elwira Niklasz z So
potu wylosowali pióra wieczne,
zaś piłki do siatkówki otrzyma
ją: Eberhard Pamiński z Sobie
szowa, Urszula Tutlewska z Gdy
ni, Jerzy Kleist ze Skarszew,
Hilda Dietrich z Pucka i Antoni
Redlińskl z Tczewa. Wreszcie
150 dalszych uczestników kóńkur
sów otrzyma książki.

Wręczenie nagród rzeczo
wych odbędzie się na organi
zowanym przez Wydział Oświaty Prez. WRN Zjeździe
Uczestników IV Konkursu i
Czytelniczego — 28 bm. we
Wrzeszczu. Nagrody książ
kowe zostaną rozesłane pocz|
tą.
(it) i

nim wnioskiem do Prezydium
MRN w Sopocie.
Prezydium MRN w Sopocie
wyraziło zgodę na budowę tego"
pomnika, który ma stanać u
zbiegu ulic Kościuszki i Chopi
na.
Fundusze Komitet Bloku nr 11
będzie gromadził drogą imprez,
w czym powinny dopomóc inne
komitety blokowe. W najbliż
szych dniach utworzy się korni
tet Budowy Pomnika im. Fry
deryka Chopina w Sopocie.

«
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Odmowa udziału
w akcji społecznej
Pracownicy pewnej instytucji zobowiązali się wy
jeżdżać na niedzielę na wieś, do pomocy w pracaoh
rolnych. Jedna z pracownio odmówiła wyjazdu tłuma
cząc się złym stanem zdrowia. Skutek był taki, że zo
stała ona niezwłocznie zwolniona z posady.
Przed sądem pracownica powołała się na lekarza,
który ją badał i który w charakterze świadka zeznał,
ze istotnie stwierdził u niej przewlekły nieżyt żołądka
i bóle reumatyczne. Stan ten — zdaniem lekarza —
nie był jednak tak poważny, by mógł uzasadniać wy
danie świadectwa zwalniającego od wymaganego przez
instytucję wyjazdu.
Powstałokwestia: czy odmowa przez pracownika
wzięcia udziału w akcji społecznej w dniu wolnym od
pracy upoważnia pracodawcę do niezwłocznego rozwią
zania umowy o pracę bez wypowiedzenia?
Rozważając powyższą kwestię Sąd Najwyższy
stwierdził przede wszystkim, że „obowiązek pracy spo
łecznej obywatela jest jedną z zasad współżycia spo
łecznego
Państwie LudowymJednakże jest to
obowiązek ogólny, pozostający poza stosunkiem jrracy,
a przeto naruszenie tego obowiązku nie może samo
przez się stanowić podstawy do rozwiązania umowy o
pracę.
Zapewne, w każdym wypadku należy ustalić, czy
chodzi o spełnienie obowiązku służbowego, którego wy
konanie może przypaść również na niedzielę — w za
mian za wolny dzień w tygodniu, pzy też chodzi wy
łącznie o pracę społeczną.
Jeśli ch-odzi właśnie o pracę niedzielną mającą cha
rakter społeczny, to tylko w wyjątkowych okoliczno
ściach odmowa ze strony pracownika mogłaby usprawiedliwiać traktowanie jej jako podstawy do wypowiedzenia. Tylko w „szczególnie rażących“ — jak to okre
ślił Sąd Najwyższy — wypadkach, w których instytu
cja może utracić zaufanie do pracownika i nie może go
nadal zatrudniać bez narażenia na niebezpieczeństwo
swej normalnej dzialaln ości, byłoby dopuszczalne nie
zwłoczne zwolnienie pracownika.
W omawianej sprawie okoliczności takie nie za
chodziły. Pracownica odmówiła wyjazdu na ivies z
powodu złego stanu zdrouńa. Pracownika chorowitego,
potrzebującego w wyższym stopniu wypoczynku nie
dzielnego, należy traktować oględniej i nie można po
mijać uzasadnionej w jego przekonaniu przyczyny od
mowy udziału w akcji społecznej. W żadnym razie
zaś nie można w podobnej sytuacji zwalniać pracowni
ka bez wypowiedzenia.

SPOMOMECBAtTVßkl
Berlin pod znakiem boksu
Kom Jako przeciwników Wło
chów. W wadze muszej Jasiński
przegrał z Nardecchia. w kogu
ciej Sobkowiak trafił na póź-j
niejszcgo mistrza Sergo. Stan j
„meczu“ był 4:0 dla Włochów, j
W piórkowej Czortek pokonał j
wicemistrza z 1937 roku Carto- j
nesl, a Kowalski w lekkiej wv-|
prezentowane przez 26 za grał z Pełre. A więc 4:4. Jako i
(NRD
i
NRF
wodników
__,
, , .... _
piąte spotkanie polsko - włoskie j
pełne dziesiątki, Sura
„utrzoMw odby-j
**
.
.
|ła Sie walka Pisarskiego z Bona j
Fakt ten jednak nie wy-jüj0> Wygrał Pisarski. Szósta wal!
wołuje zachwytów u Nietnp0iSko - włoska odbyła siej
ców. Każdy ze sportow- ;w flnale. Musina wygrał w pól-1
ców tak NRD, Saary jak i|clężkiej z Szymura.
NRF opowiada się za tym, j
ostatnich mistrzostwach od |
by jak najszybciej doszło; i,yj0 sic 7 spotkań polsko - ra- j
do
wystawienia
przez j dzieclticii, z tego 4 w finale. Stej
Niemców jednej silnej re faniuk wygrał ze Stiepanowem.
prezentacji.
Kruża z Zasuchinem. Chychła zę
„Mamy nadzieję, że to już Szczcrb.ykowem, a Węgrzyniak
ostatni raz występują nasi przegoni z SzociUasem. Po dro
bokserzy w trzech reprezen dze do mistrzowskich tytułów
tacjach” — piszą wszystkie Kukier pokonał Bułakowa, a
dzienniki.
Drogosz Mlednowa. Poza tym
Jengibarian wygrał z AntkiewiW OBOZIE POLSKIM
czem.

Polscy pięściarze wzbudzają

Najmłodsi
kolarze
na starcie

największe zainteresowanie

Już tylko dwa dni dzie
lą nas od niedzielnego
wyścigu na hulajnogach
(Telefonem od specjalnego wysłannika)
i rowerkach, organizowa
nego
przez redakcję,
Berlin, 26 maja
„Dziennika Bałtyckiego“
28 lat temu Berlin był miejscem mistrzostw pięściar
z okazji Międzynarodowe
skich Europy. Nic dziwnego też, że gdy po tylu latach
go Dnia Dziecka oraz
doczekał się znów organizacji mistrzostw, wszystko co
Dni Oświaty, Książki i
żyje w Berlinie żyje zagadnieniami boksu. Stały się |
Prasy.
one punktem centralnym wszystkich zainteresowań tak
W ciągu ostatnich 2
w Berlinie zachodnim jak i wschodnim. Prasa przepeł
dni do redakcji wpłynęło
niona jest wywiadami z uczestnikami i informacjami na
wiele zgłoszeń od naj
temat zawodników, szanse zespołów i poszczególnych za
młodszych
miłośników
wodników omawia się na każdym miejscu.
sportu kolarskiego
lub
od ich opiekunów.
—
Szocikas
Jedną z ciekawszych pozy CIĘŻKA
W Gdańsku uczestnicy
cji w omawianiu szans ma (ZSRR), Stubnick (NRD), Wę
wyścigów winni się sta
berlińska
popołudniówka grzyniak, Netuka (CSR).
wić o godz. 9,30 w Alei
„B.Zam.Abend”. W piśmie Przewidywania popołudRokossowskiego
przed
tym za najpoważniejszych niówki nie są oczywiście ni
Pomnikiem Czołgistów, w
kandydatów do tytułów mi czym chyba więcej poza sym
Gdyni najmłodsi kolarze
strzowskich uważa się nas tę patiami dyktowane. Bo nie
zbiorą się o godz. 12.?0
ma np. w nich mowy o ta
pujących zawodników:
na Skwerze Kościuszki,
MUSZA — Kukier, Basel, kim pięściarzu jak jedyny
a w Sopocie na molo o
PRZED LOSOWANIEM
(NRF). Stolników (ZSRR), Szkot Mc Quillan. Jest to za
Dziwne przypadki sprawia godz. 15,30.
Drużyna polska przybyła,,
, .
Majćioch (CSR), Borrini wodnik legitymujący się do
Pisemne i telefoniczne
skonałym
bilansem.
Na
95
do
Berlina
w
środę,
budząc
losowanie.
Nic dziwneg
(Włochy).
alk, jakie stoczył w swej j oczywiście wielką sensację. 1 też, że wszystkie kierownic; zgłoszenia należy nadsy*
KOGUCIA — Stefaniuk, karierze wygrał
łać do redakcji do sobo
88, a tego Sława drużynowego mistrza twa czekają na nie z wiel i ty (do godz. 13). Również
^Panow (ZSRR); Schwarz j ^^ przez ko.‘ Tootle- z roku 1953 oraz udział w
na miejscu wyścigów bę
(NRF), Ha.imi (ti ncja).
j gitymacja nie byle jakiego naszym zespole aż 7 repre ką niecierpliwością.
dą przyjmowane zgłosze
PIÓRKOWA — Hamalal- ciosu> którego muszą się zentantów z warszawskich Nasze nie inaczej...
nia.
nen (Finl.), Zachara (CSR), strzec wszyscy wymieniani mistrzostw przy zwycięskim
A. Skotnicki
Zasuchin (ZSRR), Martin kandydaci do tytułu mistrza, ostatnio pochodzie reprezen
<Fr.),
między nimi zaś Drogosz, tacji — wszystko to wpły
LEKKA —Kurschat (NRF), gdyż Mc Quillan walczy w wa na to, że Polacy są jed
Juhasz (Węgry), Riantainen wadze lekkopółśretlniej.
nym z głównych ośrodków
(Finl.).
Gospodarze bardzo wiele zainteresowania.
lekkopółSrednia —
Nasi zawodnicy mający
miejsca poświęcają gościom,
Drogosz, Jengibarian (ZSRR), szczególnie tym najsławniej
doświadczonych
opieku
Szahats (Węgry), Iwamis szym. Torma i Papp, najstar nów zachowują się spo
(CSR).
kojnie. Kierownictwo sta 25 bm. rozpoczął się w hali drużyn świata Węgier, Pol
si uczestnicy mistrzostw (star
PÓŁŚREDNIA — Heide- to wali w 1947 roku w Dubli
ra się jak najlepiej odsu Gwardii w Warszawie mię ski, Francji, Włoch, Belgii i
rnann (NRF), Isajew (ZSRR), nie) są tu bardzo popularni. nąć od zawodników myśl dzynarodowy turniej w sza Austrii.
Budai (Węgry).
Przypomina się ich pierwsze o zbliżającym się turnie bli z udziałem najsilniejszych Otwarcia tvurnieju dokonał
LEKKOSREDNIA — Papp spotkanie (Torma wyelimi ju. Spacery, rozrywki, lek
przewodniczący sekcji szer
imprezy międzynarodowe. Jest
to zasada obowiązująca w całym (Węgry), Pietrzykowski, R. nował Pappa), a później nie
kl trening dla rozruszania
mierki GKKF — Fiński,
kraju. Karty te podlegają wy Carolli (NRD), Burhe (Ir!.).
który serdecznie powitał
kończącą się listę sukcesów. kości to wszystko, co ro
mianie na bilety wolnego wstę
ŚREDNIA — Wemhoener Fapp, dwukrotny mistrz o- bią nasi pięściarze. I słu
przybyłych do Warszawy czo
pu — w miejscu i w czasie, za
WISIEN BYŁ LICZNIK
Szatkow (ZSRR), limpijski, zdobywca dwu sznie, bo jeśli ktoś dotych
znaczonym na afiszach, ew. o- (NRF),
lewych szermierzy świata.
Na notatkę „Grzesznik bez głoszonym w prasie. Bilety wol
najlepiej
Sjoelin
(Szw),
Tita
(Rum.),
winy“ obszerne wyjaśnienie o- nego wstępu (na imprezy kra
tytułów mistrza Europy nie czas nie przygotował się
Turniej zainaugurował mec*
trzymaliśmy z Woj. Przeds. In jowe — karty wolnego wstępu) Koutny (CSR).
miał szczęścia w Warszawie. do mistrzostw, w ciągu strzelają w LPŻ
Polska—Austria, w którym
kasa w Gdańsku. W momencie uprawniają do zajęcia ściśle oPÓŁCIĘŻKA — Nietschke Po dramatycznej walce prze 48 godzin przed pierw
wyłączania prądu w mieszkaniu kreślonego miejsca i nłe upraw
szym gongiem nie odrobi W dniach 21 1 22 bm. na atrzel zwycięstwo odnieśli szabliści
ob. Ziółkowskiego W. P. I. nie niają do zajmowania zwykłych (NRD), Torma (CSR), Grze grał z Tiszynem i teraz
nicy Ligi Przyjaciół Żołnierza w polscy 11:5.
było powiadomione przez Za miejsc płatnych.
lak, LÜvassi (Węgry).
wszystkich interesuje czy zaległości treningowych.
Gdańsku przy placu Zebrań Lu
kład Zbytu Energii, że eksper
dowych odbyły się wojewódz
Węgrowi
uda się „come O ile wszyscy starają
tyza wykazała wadliwe działanie
kie zawody strzeleckie w kon
licznika. Prąd w mieszkaniu
back”.
Redakcja: Gdańa*.
się
zawodników
odciągnąć
kurencji kobiet i mężczyzn. Or
„grzesznika“ został natychmiast
Aud. dla kl. VII. 14,00 — Wiad.
Targ Drzowny 3/7
Trochę podobna sprawa jak najdalej od turnieju to ganizatorem zawodów był Klub
po wydrukowaniu naszej notat
14.05 — Wiad. 14,09 — Kom. o
telefony: Centrala
Sportów
Ogólnowojskowyćh
ki włączony, a sumę rachunku
stanie wód. 14,10 — Ąud. dla kl. jest z Tormą. Zawodnik ten
350-41
Sekretariat
odpowiednio skorygowano.
I—IL 14,30 — Melodie operetko był asem wagi półśredniej, a sami myślą właśnie o nim. przy Zarządzie Wojewódzkim
335-60
O* Miels’:',
we i filmowe. 14,55 — Studenci
LPZ
w
Gdańsku.
Najlepsze
wy
318-97
Dz
Sport
wspomina się
POWÓD RADIOFONICZNY
PWSM przed mikrofonem. 15,25 teraz walczyć będzie w pół Najczęściej
335-65. Śmiało 1 szczerze 345-17
NIE CHCE GRAC
— Koncert mandoiinistów. 16,00 ciężkiej z niemniej szymi niż przeszłe mistrzostwa
Euro niki w wieloboju mężczyzn u- Red. nocny 335-66 Pismo re
Koncert Orkiestry Wybrzeża
Choć w dniu 2 kwietnia uiści
daguje zespół Administracja:
szansami na mi py, snując domysły co spot zy1)skali:
lok. 16,20 — Problem dnia — lok. niegdyś
na fali 230,1 m.
SZUROWSKI 885 pkt., 2) No
łem wymagane opłaty za zain
Gdańsk Targ Drzewny 3 7
16,25
—
D.
c.
koncertu
—
lok.
strzowski
pas.
stalowanie głośnika w mieszka
piątek, 27 maja 1955 r.
kia nas w zbliżających się wicki 874 pkt., 3) Szulc 858 pkt., Dvrektor delegatury 335-59
16,35 — Radiowa Gazetka Mło
niu — pisze ob. Jan Duraj ze
Wiele miejsca gazety po mistrzostwach, a co zależy 4) Górski 849 pkt., 5) Malinow Dział finansowy 320-94. Cen
5,48 — Gimnastyka. 5,58
syg dzieżowa — lok. 16,50 — Muzyka
Zblewa — dotychczas nie słyszę
trala 350-41, Ogłoszenia 335-80
święcają swoim zawodni
dźwięku
muzyki z głośnika, nał czasu. 6,00 — DZIENNIK. tan. — lok. 17,00 — Z życia Zw.
od losowania, wyznaczone ski 844 pkt., 6) Łapszewicz 836 Pismo wydaje Instytut Prasy
Radzieckiego. 17,30 — Osiągnię
gdyż instalacja założona została 6,15 — Koncert ork. dętej. 6,33
kom.
Starają
się
koło
nich
pkt.
.CZYTELNIK“
tylko częściowo, a dowód radio Kalendarz. 6,40 — Melodie ludo cia muzyczne 10-lecia — lok.
stworzyć atmosferę jak na j go na 27 maja, na godz. 9 Wielobój kobiet: 1) BLASZ- Zamówienia t wpłaty na pre
18.05 — Radiowy Dziennik Wy
foniczny, który mi wręczono — we. 6,55 — Program dnia. 7,00
lepszą, co może wiele przy rano.
KOWNA (Gdańsk) 549 pkt., 2)
uporczywie nie chce grać. Czy DZIENNIK. 7,15 — Mozaika mu brzeża — lok. 18,15 — Wiad.
numeratę „Dziennika Bałtyc
naprawdę W2Ł ograniczy się tyl zyczna. 7,38 — Stan pogody. 7,40 18.20 — Aud. morska — lok. 18,28
czynić się do sukcesów. Losowanie potrafi robić różne Miazek (Gdańsk) 528 pkt., 3) kiego" przejmują Uatonosse,
—
Radiofonizacja
opowieści
„A—
Wiad.
7,45
—
Aud.
dla
dzieci
ko do rozgrzebania roboty i po
Cena prenumeraty wynosi
figlfe.
Weźmy
choćby
dla
przy
Przypomina się tu, że o- kładu mistrzostwa z roku 1939, Niedzielak (Gdańsk) 523 pkt., 4) —
bierania opłat za nieistniejący starszych. 8,05 — Koncert orlcie litet uchodzi w góry“ — lok.
5 zł
„Dziennik
statnie
mistrzostwa (w kiedy to kandydatami do tytułu Leszakowska (N. Dwór) 517 pkt., miesięcznie
stry. 8,45 — Walce J. Straussa. 19,00 — Muzyka i akt. 19,25 —
głośnik?
Bałtycki“
można nabyć we
9,00 — Przerwa lok. 11,55 — Ser „Zielona taśma“ — pog. 19,35 —
i
Warszawie)
5)
Kolej
(Elbląg)
510
pkt..
6)
Śli
Mediolanie
mistrza
drużynowego
były
Pol
wszystkich
punktach
sprzeda
wis CZRM dla rybaków — lok Muzyka. 20,00 —Kompozytor ty
ska, Włochy i Niemcy. Nasi re wińska (Gdynia) 509 pkt.
ży dzienników i czasopism
były pasmem triumfów go ! prezentanct,
11,57 — Sygnał czasu. 12,04 — godnia — Fryderyk Smetana.
obrońcy
zdobytego
Wiad. 12,10 — PRZEGLĄD PRA 20.20 — Reportaż literacki. 20,35
spodarzy. A gospodarze te-1 w 1937 roi^u pierwszeństwa mieli Podani wyżej strzelcy wezmą Druk Gdańskie Zakłady Gra
SY. 12,15 — Utwory na gitarę. — „Z melodią i piosenką przez
gorocznych mistrzostw są IW 1938 roku na swym koncie po udział w IV Centralnych Zawo ficzne Gdańsk
C. K., Sopot. — Karty wolne 12,30 — „Na swojską nutę“. 12,50 świat“. 21,30 — DZIENNIK. 21,50
w sytuacji, jaka nie była; rażkJ^ w meczach miedzypaństwo dach LP2, które odbędą się
go wstępu na imprezy sportowe, — Aud. dla wsi. 13,00 — Pro — Dziennik rybacki — lok. 22,00
W-6-3236
wydawane przez wszelkie wła gram lok. 13,05 —• Program dnia. — Koncert symf. 22,52 — Felie
udziałem
ani Wlochow ani: tylli0 Pajali też chęcia reWaniu. dniach od 4—9 czerwca tor. w Zam. 1761
dze sportowe (WKKF, GKKF, 13,10 — „Muszkieter z Itamary- ton. 23,02 — D. c. koncertu. 23,50
Olsztynie.
Polaków.
Niemcy
będą
reLos
wyznaczył
aż
pięciu
Pola—
OSTATNIE
WIADOMOŚCI.
ki“
—
pow.
M.
Rusinka.
13,30
prasowe itd.), nie są ważne na
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Polska — Austria lt: 5

w pierwszym dn u turnieju szablowego
Bfaszkówna i Szumski

ó^uKedktRSmmi

DOMEK jednorodzinny na 2 POKOJE z kuchnią w STESSEL Rozalia, Gdynia.
trasie Gdynia — Sopot ku Kielcach zamienię na po Tatrzańska 15 zgubiła kwit
pię. Oferty Biuro Ogłoszeń dobne lub większe w trój komisowy Nr 3422 Komisu
3826-G
„Prasa“ Gdańsk pod „3807“. mieście. Maria Dukaezew- Nr 30 w Gdyni.
3807-G ska, Gdynia 4, ul. Chyloń
Techników elektryków ze znajomością projekto
ska
165.
3836-G
wania urządzeń energo - elektrycznych zakładów
GRUSZECKI Jan, Oliwa,
LOKALE
Beniowskiego 34 zgubił le
przemysłowych przyjmuje od 1 lipca br. Zjedno
FOKÖJ z wygodami we gitymację,
przepustkę do
czenie „Elektroprojekt” Ekspozytura w Gdań
3-POKOJOWE mieszkanie z Wrzeszczu zamienię na po portu Gdynia, Małych Por
kuchnią, możność trzyma kój z kuchnia w trój mie tów, Stoczni w Gdyni i
sku. Zgłoszenia osobiste w Ekspozyturze Gdańsk,
3832-G Gdańsku
nia inwentarza z ogrodem ście. Tel. 427-33.
wydane
przez
ul. Chmielna 26/28, pok. 38.
2181-K
w Elblągu, zamienię na po
GUM i Straż Obiektów
dobne w trójmieście. Ad DWA małe pokoje z kuch Portowych.
1729-P
Płytkarzy na wyjazd — zatrudni natychmiast
res: Wacław Szrama. El nią, komfortowe (Swiętojań
ska) zamienię na podobne
bląg, płk. Dąbka 209.
Budowlana Sp-nia im. Świerczewskiego w Oli
Helena, Letnie3815-G o większym metrażu. Gdy PŁOTKA
wie, ul. Grunwaldzka nr 571.
1282-K
nia. tel. 20-07.
1727-P wo, Starowiejska 39 zgubi
ła legitymacje Zw. Zaw
1,5 POKOJU z kuchnią, sa
Kierownika robót budowl., kierownika sekcji
LETNICY poszukują miesz przepustkę Stoczni Remon
1711-P
modzielne
z ogródkiem, kania na miesiąc lipiec, mo towej.
wykonawczej i kierownika zatrudnienia poszu
możność
trzymania
inwen
żliwie
z
osobą
do
gotowa
kujemy i zatrudnimy od dnia 1 czerwca 1955 r.
Stanisława.
—
tarza w Oliwie zamienię nia. Blisko morza w Orło MAKOS
Warunki płacy wg układu zbiorowego w budow
wie,
Sopocie, Jelitkowie Gdańsk - Burkowo zgubiła
na
podobne
lub
mniejsze
lub pobliżu. Zgłoszenia kie legitymację Zw. Zaw. nr
nictwie, Zgłoszenia przyjmuje Sekcja Kadr Bu
samodzielne bez ogródka rować: Częstochowa, 7 Ka 116912.
3820-G
dowlanego Przedsiębiorstwa Powiatowego w
mienie 25, sklep galanteryj
we
Wrzeszczu.
Oferty
Biu
Wejherowie, ul. 12 Marca 207.
1277-K
ny z torbami.
1291-K TATAREK Wł„ Elbląg Zgu
ro Ogłoszeń „Prasa" —
biła 2 kwity komisowe
Gdańsk pod „3806“.
STARSZE bezdzietne mał MHD Sklep 47, Nr 8888 i
Ogniomistrz posiadający wyszkolenie z zakresu
żeństwo
poszukuje
pokoju.
3806-G
8593.
1709-P
ochrony p.-pożarowej potrzebny od zaraz. Tech
Warunki do
omówienia.
niczna Obsługa Samochodów Okręgu Gdańskie
MIESZKANIE 2 pokoje z Gdynia, poste restante No HEINRICH Maria, Orunia,
1723-P
go — Gdynia, ul. Czerwonych Kosynierów 189.
kuchnią, wspólną łazienka, wak.
Smolna 2 zgubiła legityma
1268-K
ogrodem w Gdańsku - Cheł
cję Nr 02279 WPKGG.
mie zamienię na mniejsze
PRACA
3817-G
w trójmieście. Oferty: Biu
Komisantów na prowizji do sprzedaży lodów
ro Ogłoszeń „Prasa“ — POMOC domowa potrzeb SCHWABE Jerzy, Wrzeszcz,
poszukuje Dyrekcja MHD. Artykuły Spożywcze,
Gdańsk pod „Maryla“.
Gd.-Śródmieście, ul. Chmielna 81/82. Zgłoszenia
3811-G na. Gdynia, Starowiejska, Wasowskiego 15 zgubił dy
plom Nr 0014 ukończenia
kiosk naprzeciwko apteki.
przyjmuje Sekcja Kadr w godz. od 8—13. 1294-K
____________________ 1706-P studiów wyższych wyda
W SOPOCIE pokoju 2-osony
dnia 30. 3. 55 r. przez
bowego, słonecznego, bli
Kucharzy, kucharki 1 pomoce kuchenne od zaraz
Gdańska, wy
sko mola na sierpień poszu POMOC domowa do dwóch Politechnikę
3816-G
przyjmiemy. Zgłoszenia: Dział Kadr GZG, Gdy
kuję. Drygaą, Poznań, Chu- osób i małego dziecka po dział Łączności.
trzebna.
Zgłoszenia:
godz.
doby 15._______
1272-G
nia, ul. Abrahama 91, teł. 45-97.
1300-K
19—20, Wrzeszcz. RutkowROŻNE
MŁODA krawcowa poszuku sklego 46a—3.________ 1698-P
Je pokoju przy rodzinie, POMOC
dochodząca po WYSIEWAM trutkę na mo
najchętniej w Oliwie, Wrze trzebna.
Zgłoszenia:
— jej działce. Kuszewska Sta
szczu lub Sopocie. Oferty Wrzeszcz, Kilińskiego
Gdańsk - Oliwa,
37-4. nisława.
Biuro
Ogłoszeń
„Prasa“
ul. Polanki 62.
3322-G
BARAK z placem 1800 m Gdańsk pod „3823“. 3823-G
NIERUCHOMOŚCI
ZGUBY
kw. przy ul. Północnej —
RĘKAWICZKĘ męską, skó
WILLĘ trzyrodzinną w cen Gdynia - Chylonia nadają ZAMIENIĘ duży pokój z
trum Bydgoszczy 170.000 zł cym się na ogrodnictwo kuchnią, wygodami w Płoc ŁUKASZEWSKIEJ Kazimie rzana na futerku zgubiono.
Zwrot wynagrodzę. Furdal
rze,
Wrzeszcz,
Karola
Mark
ku na podobne w Sopocie.
oraz inne obiekty korzyst
Gdańsk - Nowy
nie sprzeda — poszukuje sprzedam. Zgłoszenia: Gdy- j Wiadomość: Jerzy Bucki. sa 163 skradziono przepust Bożenna,
Po”t, ul. Wyzwolenia nr 8,
Wojtowicz Bydgoszcz, Zdu nia - Chylonia, ul. Kra- j Płock, Obrońców Stalingra kę Stoczni Gdańskiej.
IV
Gimnazjum.
1722-P
3821-G
1708-P
1725-P du 7/8.
nv 9. tel. 51-44.
1290-K kowska nr 1.

FACHOWCY POSZUKIWANI

OGŁOSZENIA DROBNE

LEKARZOM Szpitala Miej
skiego w Elblągu Ord. Dr.
Wysockiemu, Wilczewskie
mu,
Jonasowi, Prochowskiemu,
Brzozowskiemu,
siostrze oddz. Teresie Kołaczyk za wyleczenie z bar
dzo ciężkiej choroby i tro
sKliwą opiekę składam naj
serdeczniejsze podziękowa
nie. Pacjent Czerwionka.
1710-P

KAJAK nowy dwuosobo
wy przystosowany do żagla
sprzedam. Orunia, Brzegi
53/3.
3824-G

POMPĘ wytryskową „Bo
scha“ czwórkę prawa no
wą okazyjnie sprzedam,
Dzwonić 15-27 Gdynia.
______________________ 1726-P

CIĘŻKIE osie 8-dziurowe,
opony z dętkami 900 x 20
sprzedam. Oliwa. Armii Ra
dzieckiej 6.
3825-G

RADIO „Syrenę" z gwa
rancją sprzedam. Gdynia,
ul. 313 nr 31/15, od godz. 17.

SŁUPKI wykończone do
ogrodzenia 160 wys. sprze
dam. Gdynia - Witomino.
SPRZEDAŻ
Osiedle dla Marynarzy k.
Radiostacji (Kalinowski).
1724-P
RADIO
„AT“ sprzedam.
Gdańsk, 3 Maja 18-la.
3780-G KIOSK
tanio sprzedam.
Warunki do omówienia.
UWAGA młode mamusie. Gdańsk - Wrzeszcz, ul. Je
3799-G
Duży wybór wózków dzie sionowa 14b—15.
cięcych, najnowszych mo
deli, również części poleca MOTOR elektryczny 3 PS
„Bazar
Dziecięcy“
— 380 V sprzedam. Ógladać:
Wrzeszcz, Marchlewskiego Orunia, Gościnna 10 War
7, tel. 417-39.
3697-G sztat.
3812-G

MASZYNĘ do szycia bęben
kową „Neumana“ sprze
dam. Orłowo, Inżynierska
49/3.
1721-P
PIANINO krzyżowe dobrej
marki (Seiler), sprzedam,
Pruszcz Gdański, Kościusz
ki 3.
S819-G
sprzedam. Sopot,
ul. Marchlewskiego 7.
,
3831-G

konia

Miejski Handel Mięsem w Gdańsku zawiadamia wszystkich
P.T. Odbiorców towarów dla żywienia zbiorowego, że z dniem
1 czerwca 1955 r. sprzedaży na terenie Gdańska i Sopotu dokony
wać będą tylko poniżej wymieńione sklepy:
Sklep Nr 3
Gdańsk—Orunia, Gościnna 2
6
Gdańsk—Orunia, Jedn. Robotniczej 81
9
Gdańsk—Chełm, Mariana Buczka i
12
Gdańsk—Siedlce, Kartuska 69
82
Gdańsk—Siedlce, Kartuska 124
16
Gdańsk— Elbląska 20
42
* Gdańsk—Wrzeszcz, Hibnera 12
43
Gdańsk—Wrzeszcz, Grunwaldzka 44
47
Gdańsk—Wrzeszcz, Chrzanowskiego 2 :
56
Gdańsk—Wrzeszcz, Mickiewicza 24
59
Gdańsk—Wrzeszcz, Kościuszki 27
68
Gdańsk—Oliwa, Grunwaldzka 505
36
Gdańsk—Nowy Port, Parafialna 8
74
Gdańsk—Wrzeszcz, Śniadeckich 7
Punkt Rozdz.
Gdańsk, Szeroka 14.
Sklep Nr 200
Sopot, ul. Rokossowskiego 36

