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W a r s z a w a 1(SAP). W zagadnieniu od
budowy naszych portów na pierwszy plan
wysuwa się kwestia przystosowania możli
wości przeładunkowych do potrzeb gospodar
czych. Na skutek zniszczeń możliwości te obecnie są bardzo małe i, aby zwiększyć je,
trzeba uczynić duży wkład techniczny, na któ
ry w obecnych warunkach gospodarczych
brak odpowiednich środków.
Brak ten zmusi nas do zwrócenia się o
pomoc do zagranic^. Prośba o pomoc ogra
niczy się tylko do środków technicznych i
finansowych, gdyż personel techniczny po
wiadamy w wystarczającej ilości.
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ODBUDOWA PORTU GDYŃSKIEGO
W związku z odbudową portu gdyńskiego
foczą się obecnie rozmowy z duńskim inży
nierem Wojrudem, który budował port w
Gdyni. Projektowane jest zaangażowanie go
do odbudowy falochronów, które uległy zni
szczeniu.
Obecna dzienna zdolność przeładunkowa
obu portów, w Gdyni i Gdańsku, wynosi
37.400 ton. W portach tych zatrudnionych Jest
przeszło 13.000 lodzi.
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SPRAWY REWINDYKACYJNE
W zakresie rewindykacji na pierwszym
miejscu postawione są zagadnienia zwrotu na
szego mienia morskiego, wywiezionego przez
Tłiemców.
Dla przeprowadzenia rewindykacji zorga
nizowano specjalne misje, które pracują w
Berlinie i Hamburgu.
Największą bolączką w pracy naszych
portów jest brak holowników. Z Niemiec od
zyskaliśmy dotychczas 8, poza tym kilka wy
pożyczyliśmy ze Szwecji i z USA,
Sprawą holowników zainteresowani są
Anglicy i Związek Radziecki. Państwa te rów
nież odczuwają duży brak sprzętu tego typu.
Rewindykacja naszych kutrów rybackich
również napotyka na trudności, spowowane brakiem odpowiedniego rejestru. ,
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NASZE STRATY WOJENNE
Straty poniesione przez naszą marynarkę
w sprzęcie i urządzeniach wynoszą 300 mi
lionów złotych przedwojennych. Zniszczenia
w samych urządzeniach portu gdyńskiego się
gają sumy 122 milionów z! przedwojennych.
Straty w tonażu floty handlowej, licząc po
cenie zakupu, obliczane są na sumę 80 milio
nów zł przedwojennych. Flota rybacka po
niosła w taborze i urządzeniach straty obli
czone na 27 milionów zł. Zniszczenia Stoczni
w Gdyni i w Gdańsku wyrażają się sumą 43
milionów zł przedwojennych, ,
ZAGADNIENIA ŻEGLUGI
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Iw. Zawodowych
Polska Bandera Handlowa na morskich szlakach światowych DelogaioieminKomiistrasjiRzymowski
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Dążeniem naszym jest pokrycie strat w to
nażu przez przydział jednostek floty niemiec
kiej z przydziału wynoszącego 15 proc, tona
żu b. marynarki Rzeszy, który otrzyma, jako
odszkodowanie, Związek Radziecki.
W związku z tym nie ustalono jeszcze ma
ksymalnego planu rozbudowy naszej floty,
gdyż jest to uzależnione od ilości taboru, Ja
ki mamy otrzymać tytułem odszkodowań.
Odbudowa żeglugi przybrzeżne] napotyka
na duże trudności z powodu braku taboru,
gjyż posiadamy obecnie tylko jeden state/k
przybrzeżny „Królowa Jadwiga", Dużą rów
nież przeszkodą jest zaminowanie naszych
wód.
W dniu 2 marca została rozwiązana mię
dzynarodowa organizacja żeglugi UMA (Uni
ted Maritime Antbority), dzięki czemu otrzy
maliśmy 7 statków, które powróciły już do
kraju. Należy się spodziewać, ie w najbliż
szym czasie powróci do Polski szereg stat
ków, należących do poszczególnych towa
rzystw armatorskich, przebywających dotych
czas w Andlii. Towarzystwa te te rozporząJą 35 większymi jednostkami morskimi.
REMONT STATKÓW
Potrzeby spowodowały, ie szereg statków
uległo przeróbkom, dla przystosowania ięh do

potrzeb transportu wojennego. Niektóre z
nich, jak np. „Sobieski**, który jeszcze trzły
miesiące będzie słiążył aliantom, będzie re
montowany po powrocie w stoczniach kra
jowych. Natomiast „Batory**, z powodu bra
ku odpowiednich warsztatów, będzie remon
towany w Belgii. Dla zorganizowania remon
tu statków w kraju, Dania obiecała przysłać
nam odpowiednich fachowców morskich za
równo inżynierów, jak i majstrów.

PLANY NA PRZYSZŁOŚĆ
Plan rozbudowy naszej marynarki handlo
wej przewiduje odbudowę wszystkich na
szych linij okrętowych przedwojennych oraz
wejście do wszystkich konferencji żeglugo
wych, do których należeliśmy i do tych, któ
re przejęliśmy po Niemcach.
W dziedzinie szkolnictwa morskiego prze
widuje się utworzenie drugiej szkoły mary
narki handlowej w Szczecinie.

W a r s z a w a . — W dniu 25 marca
br. minister spraw zagranicznych Win
centy Rzymowski przyjął delegację ko
misji Zw. Zawodowych z toto. Rusinkiem
na czele, która po miesięcznym pobycie
w Zw. Radzieckim, wróciła do kraju.

Sesja Rady Bezpieczeństwa
N o wy J o r k, 26. 3. — W sali gry skie, radzieckie i brytyjskie. Udział
w koszykówkę, znanej nowej szkoły gry Francji, Chin i innych państw będzie ra
dla kobiet Huster College nastąpiło w czej miał charakter symboliczny.
dniu 25 bm. o godz. 7.30 wieczorem
Przypuszcza się, że Stany Zjednoczo
otwarcie sesji Rady Bezpieczeństwa. ne i W. Brytania dostarczą kontyngentu
Prasa zamieściła charakterystyczny ko
mentarz radia moskiewskiego, ogłoszony
w dniu otwarcia sesji. „Utworzenie ONZ
Sprawa Persji —
— podał komentator moskiewski — jest
W a s z y n g t o n, 26. 3. — Na inau
wyrazem woli narodów, pragnących za
pobiec powtórzeniu się tragedii wojny guracyjnej sesji Rady Bezpieczeństwa
sekretarz stanu Byrnes odczytał orędzie
światowej.
Niema dziś narodu, któryby nie iprdg- powitalne prez. Trumana, stwierdzając,
nął pokojowego rozwiązania problemów iż Stany Zjedn. dają wyraz swej chęci
współpracy ze wszystkimi narodami
światowych.
W kołach politycznych utrzymuje się, świata, w celu osiągnięcia bezpieczeń
że rząd perski zamierza uznać autono stwa pokoju w ramach ONZ. Zwraca
mię Azerbejdżanu perskiego i usunąć re jąc się do delegatów, Byrnes podkreślił,
akcyjnych urzędników z czołowych urzę iż przeżywamy chwilę niezwykłej do
dów, Dużą uwagę zwraca się również niosłości.
Zgodnie ze statutem ONZ, Rada Bez
na konferencję, która się odbywa mię
dzy przedstawicielami pięciu mocarstw pieczeństwa rozpoczęła swe urzędowa
w Nowym Jorku. Przedmiotem konfe nie.
Członkom Rady Bezpieczeństwa nie
rencji jest sprawa sił zbrojnych ONZ.
Siły te liczyć będą prawdopodobnie wolno wydalać się poza obręb Nówego^
2 miliony żołnierzy. Wejdą do nich Jorku, gdyż obowiązkiem ich jest stać
przede wszystkim oddziały amerykań na straży pokoju.

sił morskich i powietrznych, a Zw. Ra
dziecki odda do dyspozycji ONZ armię
lądową.
Nad wojskami ONZ będzie sprawo
wane łączne dowództwo". (PAP)

Orędzie Prezydenta Trumana

Wielkie mocarstwa nie powinny panować
nad małymi narodami
Wywiad z ambasadorem Lan^e
W a s z y n g t o n , 26. 3. — W odpo neralissimusa Stalina o równości wszyst
wiedzi na pytanie przedstawiciela agen kich państw, oraz o tym, że wielkie mo
cji prasowej Lopinga w sprawie poli carstwa nie powinny panować nad ma
tycznego znaczenia wywiadu udzielone łymi narodami.
Rząd polski ma pełne zaufanie do
go przez Stalina korespondentowi ame
rykańskiemu, ambasador Lange, delegat tego oświadczenia i w tym duchu prowa
Polski w Radzie Bezpieczeństwa oświad dzi swoją politykę. Polska przywiązuje
czył:
wielką wagę do dobrych i przyjaznych
„W zupełności podzielam stanowisko, stosunków między wielkimi mocarstwa
że wszystkie narody pragną pokoju i ni mi, a w szczególności między Stan. Zjed
gdy nie brałem poważnie głupich pogło noczonymi, W . Brytanią i Zw. Radziec
sek o nowej wojnie. Żadne z wielkich kim. Każde nieporozumienie między ni
mocarstw nie chce wojny i to wystar mi wpływa szczególnie na pozycję poli
cza dla zabezpieczenia pokoju. Szcze tyczną j ekonomiczną Polski. (PAP).
gólne znaczenie posiada zapewnienie ge-

Dowódca okupacji amerykańskie! w Niemczech
skaiży się już na działalność grup nacjonalistycznych
B e r l i n (ZAP). Dowódca amerykańskich
wojsk okupacyjnych w Europie, gen. Mc. Narney, oświadczył w piątek w wywiadzie pra
sowym, że wątpi bardizo, by przydziały żyw
ności w strefie amerykańskiej w Niemczech
dało sćę utrzymać na dotychczasowym pozio
mie. Import żywności z Ameryki znacznie się
zmniejszył; to też zapasy poważnie stopniały.
Ostateczna decyzja w sprawie wysokości
pnzydzśałów dla Niemców uzależniona jest od
odpowiedzi rządu amerykańskiego, który ma
oświadczyć, ile pszenicy będą mogły Stany
Zjednoczone przysłać do Niemiec. Odpowiedź
ta oczekiwana jest w najbliższych dniach.
Gen. Mc. Narney jest przekonany, że ob
niżenie racja żywnościowych nie da się unik
nąć, lecz nde nastąpi to przed 1 kwietnia. W
kwietniu będzie trzeba prawdopodobnie obńiżyć przydziały do 1325 lub nawet do 1300
kalorii dziervle. W ciągu lata prawdopodob-

nile nastąpi wysyłka dużej alości obcokrajow
ców uprowadzonych na roboty do Niemiiec,.
co powinno w strefie amerykańskiej nieco
poprawić sytuację żywnościową.
Gen. Mc. Narney skorzystał z okazjii i pod
kreślił wzrastającą aktywność grup nacjona
listycznych i grup wrogich sojusznikom w
Niemczech. Władize okupacyjne postanowiły
tym grupom poświęcić obecnie więcej uwagi.
Ta wypowiedź gen. Mc. Narney jest bardzo
charakterystyczna a świadczyło tym, że Ame
rykanie niie ukrywają swego niezadowolenia
z owoców, jakie wydaje ich liberalna potu
tyka w odniesieniu do okupow Nu mieć.
N<ie wyciąga on jednak właściwych wnio
sków z tego niepowodzenia, bowfem oświad
cza w tym samym wywiadizie, że sytuację zna
cznie mógłby poprawić centralny zarząd Nie
miec, którego nie można jednak wprowadzić
wskutek oporu Francji,

Siły zbrojne ONZ
Statut ONZ niema na celu hamowa
nia wszelkich zmian w ciągle zmieniają
cym się świecie.
Nakłada on jednak na wszystkie pań
stwa, należące do ONZ, obowiązek wy
rzeczenia się użycia siły.
Żadnemu państwu nie przysługuje
prawo jednostronnego rozwiązania kon
fliktu. O ile nieporozumienie między
dwoma państwami nie da się usunąć
drogą pertraktacji, sprawę należy prze
kazać Radzie Bezpieczeństwa. Dlatego
Rada zawsze musi być gotowa do szyb
kiego działania.
Zagadnienia, z powodu których naro
dy dawniej chwytały za broń, będą te
raz rozwiązywane przez Rade Bezpie
czeństwa.
Na wszystkich państwach ciąży obo
wiązek udzielenia poparcia Radzie Bez
pieczeństwa, by mogła ona wykonać swe
trudne zadanie. Minister Byrnes przy
pomniał chwilę utworzenia Stan. -Zjed
noczonych .przed 160 laty. Był to eks
peryment i niewielu ludzi wierzyło wów
czas, iż nowo utworzony organizm prze
trwa dni próby. „Jestem przekonany
— zakomunikował Byrnes — iż statcl
ONZ jest drogowskazem na drodze po
koju". (PAP).

iDsygoia ordsry jigsiłowisAskiigo
dla Premiera Rząd*1J?dioś(il aroilowej
W ar sza w a, 26. 3. — W dniu 25
bm. ambasador jugosłowiański w War
szawie wręczył ob. Premierowi OsóbceMorawskiemu insygnia najwyższego or
deru jugosłowiańskiego „Oswobodzenia
Narodowego", nadanego przez prezy
dium Federacyjnej Republiki Narodów
Jugosławii, a przywiezionego przez mar
szałka Tito.
Wręczając order, ambasador jugo
słowiański wygłosił krótkie przemówie
nie, w którym zaznaczył, iż naród Ju
gosławii widzi w premierze przywódcę
narodu polskiego, stojącego na czele i
na straży w ciągle jeszcze trwającej
walce o ideały i swobodę demokracji.
W odpowiedzi ob. Premier w serdecz
nych słowach podziękował za wyróżnie
nie i podkreślił łączące oba kraje sło
wiańskie więzy przyjaźni, które w cza
sie obecnej wojny tak bardzo się za
cieśniły. (PAP],

„GŁOS POMORZA**

Strona 2

Rafia tein a H e i PPS

Podczas Zjazdu Chłopów - Socjalistów w
Warszawie na propozycję tow. min. Matu
szewskiego przyjęto przez aklamację nastepn*
tacą listę członków Naczelnej Radiy Chłop
skiej PPS.:
Tow. tow.: Edward Osóbka - Morawski,
Stefan Matuszewski, Nowicki Marian, Świąt
kowski Henryk, Mamrot Kazimierz, Mikoła
jewski Bronisław, Ladkowski Zygmunt, Śwl*
dowski Władysław, Turek Tadeusz, Sokół Bo
lesław, Karpiński Stanisław, Kępczyński Win
centy, Niemyski Stanisław, Rubrvch Jan,
Bruktowicz Aleksander, Błaszczyk Jan, Wojtysiak Franciszek, Wróbel Kazimierz (Kra
ków), Pilarski Aleksander (Pomorze), Zycho
wicz Antoni (D. Śląsk), Wierchowicz Leon
(Pomorze), Frannis Bernard (Kraków), S s szko
Kazimierz (D, Śląsk), Urbanik Andrzej (D.
Śląsk), Wojtłowski Tadeusz (Pomorze) Zach.),
Grabowski Aleksander (Warszawa', Szejner
Edward (Poznań), Wasilewski Władysław
(Lublin), Baranowski Aleksander (Warszawa),
Michalak Stefan (Warszawa), Kamionka Sta
nisław (Kraków), Czerwonka Władysław (Lnblin), Lechczyński Jan (Kielce), Witkowski
Jan (Kielce), Okaz Macie? (Kielce), Banasiak
Józef (Łódź), Majewski Władysław (Radom),
Noworgla Dominik (Radom), Stanik Wacław
(Radomsko), Sztandar Edward (Wieluń), Kar
piński Stanisław (Wieluń), Sowa Ludwik (Gli
wickie), Leuk Franciszek (Radomskie), Kroguiec Jan, Wasita Stanisław (Kozienieckie),
Owieczka Jan (Olkusz), Woźniak Władysław
(Rzeszów), Czekaj Ludwik (Grójeckie), Kowal
czyk Ant. (Prądnickie), Schab Wincenty (Kra
ków), Bogusz Stan. (Kieleckie). Woźniak An
toni (Pomorze), Giszko Aleks. (Kraków), Dwo
rakowski Siefan (D. Śląsk).

M W da iDłodz. lanzamkiti

Wa r s z a w a . — Dnia 24 hm. w ramadh
Tygodnia M’odzieży odbyła się na Placu Sas
kim wielka ćaf.lada młodzieży. Wokoło swych
©ztadarów rg^Tiadzili aię członkowie: Z, W.
M. — Z. M. D „Wici", Akademicki Związek
Młodych „Życie ' Przysposobienie Budowlane,
Klub Sportowy Z. W. M. „Zryw", delegacje
młodzieży żydowskiej, koalicjon lewicowy.
Przybyła również licznie młodzież niezrzeszona. Do zgromadzonej młodzieży przemówił
Minister Oświaty, podkreślając zasługi młodzie
ży w walce z hitlerowskim najeźdźcą oraz wkład
młodzieży w odbudowie kraju. W imieniu
komisji porozumiewawczej przemówiła ob.
Krystano.
Następnie
delegacje
wszystkich
or
ganizacji młodzieży złoży'y wieniec na grobie
Nieznanego Żołnierza, poczym udały się przed
gmach Rady Ministerstwa, gdzie przybył ob.
Prez. Bierut w towarzystwie Prem. Osóbki-Mo
rawskiego. Ob. Prezydent przemówił w krót
kich i serdecznych słowach — „Polska wierzy
w was, jako przyszłość narodu polskiegol Oj
czyzna apel-uje do was o pomoc w dziale -od
budowy. Wierzę, że jak z zapałem szliście do
walki i składaliście swe młode życie w po
trzebie, tak teraz będziecie pierwsi budowniczy
Polski. Niech żyje młodzież — przyszłość na
rodu polskiegol"
Z kolei odbył się przemarsz młodzieży
zrzeszonej w demokratycznych organizacjach
mł odz ie żowych.

Spśłi ziolizy aparat M n y
(M a ń
Na 1 ©tycznia rb. było już czynnych 1.016
spółdzielni oszczędnościowo - pożyczkowych.
(Banków Ludowych, Spółdzielczych, Kas Stefczyka).
Na 1 marca rb. liczba ta wzrosła o dalsze
50 placówek.
Suma bilansowa ze 117 milionów na 30-go
września r. ub. wzrosła do 209 milionów na
31 grudnia r. ub.
Największy wzrost wykazują lokaty na ra
chunkach bieżących. Łącznię z wkładami oszczędnościowymi wynoszą one 101 milionów.1
Pożyczki.udzielone członkom wzrosły z 68
milionów na 128 milionów.
Własne kapitały wynoszą ponad 45 milio
nów, a liczba członków przekroczyła już pół
miliona.
Na tak zwanych terenach po maik owych
pod względem ilości czynnych już spółdzielni
przoduje Okręg Poznański, obejmujący 42 po
wiaty: Z kolei idziie Okręg Toruński, obejmu
jący 20 powiatów i Gdański 14 powiatów.
Okręgi: Olsztyn, Wrocław, Koszalin organi
zują pracę w zakresie spółdzielni kredyto
wych.
Nasilenie prac organizacyjnych w ostatnim
okresie znacznie się wzmogło.

Bestawy butairtwa dla kolei

K a t o w i c e . Hutnictwo dostarcza obec
nie kolejom miesięcznie 10.500 ton szyn ko
lejowych, 1200 sztuk gotowych zestawów ko
łowych do wagonów, żelazo do budowy mo
stów, 500 ton stali resorowej Itd. Hutnictwo
ma obok przemysłu metalowego, maszynowe
go, elektrotechnicznego 1 drzewnego główne
zadania w dziele odbudowy i rozbudowy ko
munikacji. Od przemysłu hutniczego oczeku
je się bowiem dostawy szyn, dźwigarów do
budowy mostów, blachy 1 żelaza kształtowe
go do budowy parowozów 1 wagonów, kół 1
osi wagonowych oraz parowozowych, druta,
siali sprężynowej dla warsztatów itd. Wyko
nanie inwestycyj, przewidzianych 3-Ietnim
planem, powiększy jeszcze bardziej produk
cję przemysłu hutniczego i umożliwi mu da
leko idące przyczynienie się do usprawnie
nia 1 rozwoju komunikacji.

Powrót Marsz. Tito do Belgradu
B e l g r a d (PAP). Ludność Belgradu wyle
gła przed dworzec kolejowy, by powitać Mar
szałka Tito, który przybył w dniu 25 bm. do
stolicy Jugosławii. Wszystkie ulice prowa
dzące do dworca były przepełnione mieszkań
cami stolicy. Dziesiątki tysięcy młodzieży de
filowało ulicami miasta, niosąc transparenty
z napisem.- Niech żyje braterstwo narodów
słowiańskich! Niech żyje sojusz z Polską:
Niech żyje przyjaźń z Czechosłowacją!

Gdy Marszałek Tito ukazał się na peronie,
tłumy urządziły mu entuzjastyczną owację.
W przemówieniu wygłoszonym do zebra
nych Marszałek Tito podkreślił znaczenie za
warcia sojuszu polsko - jitgosłowiańskiego,
oraz przekazał narodowi jugosłowiańskiemu
pozdrowienia bratnich narodów, polskiego i
czeskiego.

Zafścia w Trieście
R z y m (PAP). W dniu 24 bm, doszło w
Trieście do poważnych zajść pomiędzy dwo
ma odłamami ludności — zwolennikami przy
łączenia Triestu do Jugosławii i do Włoch.
Interweniowała brytyjska policja cpwilna 1
wojskowa.

Przyczyną zajść były wielkie demonstracje
ludności biorącej udział w uroczystym po
grzebie 10-ciu ekshmmowanjych członków ru
chu partyzanckiego. W czasie demonstracji
wznoszono okrzyki na cześć Marszałka Tito.
Ludność włoska wystąpiła* przeciw demon
strantom, przy czym doszło do ostrych starć.

Anders wspomagał separatystów sycylijskich
- R z y m (PAP). Dziennik włoski „Giornale
Della SeTa“ pisze, że z przeprowadzonych na
Sycylii dochodzeń okazało się, iż 2 korpus
polski gen. Andersa dostarczył swego czasu
znacznych Ilości broni 1 amunicji dla sępa-

ratystów sycylijskich. Pertraktacje na ten te
mat odbyły się w Mediolanie, w grudnia ro
ku ubiegłego, pomiędzy oficerami 2 korpusu
a przedstawicielami org. separatystów sycy
lijskich.

O ficjalny kom unikat rz ą d u irań sk ieg o
W a s z y n g t o n (PAP). Agencja Unitet
Press donosi z Teheranu, że rząd irański wy
dał oficjalny komunikat, w ktditym oświad
czył, że wojska radzieckie rozpoczęły ewaku
ację Iranu.
Rzecznik rządu ‘irańskiego oświadczył

przedstawicielom prasy, że wojska radziec
kie opuściły już Keraj i Meszed i przygotowij'ą ewakuację Kazwina. Rzecznik rządu trańskiego podkreślił, o ile nie zajdą nieprze
widziane okoliczności, ewakuacja wojsk po
trwa 5 do 6 tygodni.

W sprawie ewakuacji wojsk brytyjskich
M o s k w a (PAP). Agencja Tass donosi
z Kairu, że dziennik Wafdelnysri twierdzi, iż
nic nie wskazuje na to, by W. Brytania czy
niła przygotowania do ewakuaqi wojsk bry
tyjskich. Żołnierze brytyjscy otrzymali rozkaz

niepokazywania się w mundurach na ulicach
Kairu, począwszy od 1 kwietnia — pisze ga
zeta, lecz wolno im przebywać w mieście
w ubraniach cywilnych. Zamiast ewakuacji
Brytyjczycy zamierzają tylko zmienić obra
nie.

Pized pogrzebem Largo Caballero
P a r y ż (PAP). Ciało Largo Caballero, by
łego premiera hiszpańskiego rządu republi
kańskiego, zostało w niedzielę wieczór prze
niesione z kliniki do lokalu francuskiej par

tii socjalislycząej. Pogrzeb odbędzie się w
środę, 27 bm. Straż przy zwłokach trzymają
francuscy i hiszpańscy socjaliścL

Na marginesie z^zneń Goeringa

Goering „nie wiedział" o wymordowaniu
przez hitlerowców milionów niewinnych ludzi
N o r mb erga.
Badanie Goerin
ga przez obronę zostało zakończone. Obecnie
już od dwóch dni trwa nieomal bez przerwy
„krzyżowy ogień“ pytań stawianych Goeringowi przez naczelnego prokuratora amery
kańskiego, Jacksona, który zmierza do wyka
zania niewątpliwej winy i odpowiedzialno
ści Goeringa za wywołanie wojny agresyw
nej, jak i za okrucieństwa, popełnione w cza
sie wojnę'.
Jedyny to w swoim rodzaju pojedynek, w
którym z Jednej strony występuje przedsta
wiciel zwycięskich narodów, z drugiej zńs
najwybitniejszy obecnie z przedstawicieli sy
stemu, któr*y miał świat pozbawić wolności.
Od chwili, gdy Jackson zajął miejsce przy
ptfpicie oskarżycielskim, Goering zmienił
sposób zachowania. Już me jest tak uprzejmy
i skłonny do wynurzeń, jakim był wtedy, gdy
odpowiadał obrońcy. Teraz sprawia wraże
nie przypartego do muru zbrodniarza, w któ
rym walczy próżność z chęcią uratowania,
jeżeli nie głowy, to przynajmniej opinii, Goedaje odpowiedzi krótkie, głosem podniesio
nym, chwilami czerwieni się i pochyla głowę.
Jackson, jak zwykle zimny I opanowany
operuje dowodami i urzędnik prokuratury po
kazuje je Goeringowi. Ten, <po przejrzeniu
mówi krótko; „Das ist richtig", albo też >
wykrętny sposób stara się przeinaczać fakty
i tłumaczy opacznie sens swoich własnych
mów, zawartych w protokołach.
Goering stara się w dalszym ciągu przed
stawić siebie jako „obrońcę Żydów**, Gdy
Jackson odczytuje raport w sprawie pogromów
żydowskich w 1938 r. z widniejącym na nim
dopiskiem^ ie nic w tej sprawie nie przed
sięwzięto przeciwko winnym, Goering oświadczył wykrętnie, że sam z tym raportem
udał się do Hitlera, aby winnych ukarano.
Tę swoją „wielkoduszność1* stara się wyka
zać przy każdej odpowiedzi, a jednocześni*
Stoi twardv na gruncite narodowo - socjali
stycznej ideologii i militaryzmu.
„Tylko ostry miecz może zapewnić pokój'*
— odpowiedział Jacksonowi na pytania dotjyczące Hermana Goeringwerke i podał, że
dziś jeszcze bardziej, niż kiedykoL, jest te
go zdania. Słuchając odpowiedzi Goeringa, l
widząc jak po przesłuchaniu witany jest nie
omal owacyjnie na pławie oskarżonych, jak
Frank, Doenitz, Rosenberg ściskają mu dion
zapewne s wyrazami uznania, jak w czasie
przerw tworzy sij ożywiony „cercie** obroń

ców niemieckich wokół oskarżonych i jak
żywo w kuluarach omawiają dziennikarze
niemieccy „mowę" Goeringa, odnosi się wra
żenie, że cała dotychczasowa norymberska
lekcja poglądowa co da istoty 1 okrucieństw
hitleryzmu nie odniosła skutku, (w)
*
N o r y m b e r g a (SAP). W ostatnim dniu
swych zeznań przed Trybunałem Międzynaro
dowym Goering zaprzecza, jakoby ponosił od
powiedzialność za śmierć milionów ludzi lub
wiedział o dokonywaniu masowych mor
derstw przez Gestapo i Wehrmacht.
Na tym tle ^fynikła ostra scysja między ge
neralnym prokuratorem radzieckim Rudenko i
Goeringiem. Pytania i odpowiedzi padały co
raz gwałtowniej.
Goering rękami mocno trzyma się krzesła,
jest cały. purpurowy, oczy wlepia w badające
go go prokuratora Rudenkę. Gdty Rudenko
powtarza po raz drugi twierdzenie, że oskar
żony musiał wiedzieć o masowych mordach
milionów ludzi, Goering krzyczy;
— Nie,, nie wiedziałem i nie spowodowa
łem tych śmierci!
Na to prokurator, waląc pięścią w pulpit,
mówi podniesionym głosem:
— Pan powinie wiedzieć o tych faktach!
— Dlaczego powinienem wiedzieć? Pan
może tylko stwierdzić, że niedbalstwem było
z mojej strony nie dowiedzieć się o tlym.
Na stwierdzenie prokuratora, że Goering
musiał o tym wiedzieć, ponieważ wiedziały o
tym całe Niemcy, Goering oświadcza, że Niea
cy nie wiedziały o tym.
W odpowiedzi na zapylanie prok. Ruden
ko, czy zgadzał się z polityką Hitlera w kwe
stii żydowskiej, w kwestii woj^/ ze Związ
kiem Radzieckim, teorii „HerTenvolku“ lub
w sprawie rozstrzelanych lotników brytyj
skich, Goering mówi, że jakkolwiek nie zga
dzał się z Fuehrerem, to jednak gdy decyzja
zapadła, musiał być jej posłusznym.
Prokuratorzy francuscy zrzekają się bada
nia Goeringa, motywując zrzeczenie się swoje
tym, że zamiast zeznań, słyszą tylko pro
pagandowe tyrady.
Na zakończenie Goering próbuje rozpo
cząć nowe przemówienie na temat swych za
dań, jako największego po Hitlerze przedsta
wiciela hitleryzmu, lecz sędzia. Lawreace raz
po raz mu przerywa.
Robert Jackson, naczelny prokurator ame
rykański stwierdził, że jeśli rozprawa będzie
tak rozwlekła, można się spodziewać, że prze
' ciągnie się ona eon aj mniej do Sierpnia,
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Iow. P diei O iia-ltasR i
na k o o M i altywD naucz. PPS i PPR
W a r s z a w a (SAP), W dniu 23 bm. od
była się w Warszawie w lokalu CKW-PPS
konferencja aktywu nauczciełi PPS i PPR. Na
konferencję przjybył entuzjastycznie witany
tow. Premier Osóbka-Morawski.
Do prezydium powołano na przewodniczą
cego wice-ministra Oświaty, tow. Bieńkow
skiego oraz tow.* tow. Wojeńskiego (PPS), Dą
browskiego z Katowic, Michniewicza (PPS),
dyr. Kuroczko (PPR), kuratora Trojanow
skiego (PPR), Zielkowskiego z Lublina (PPR)
i Dobrowolskiego z Krakowa (PPR).
Tow. Premier wygłosił dłuższy referat po
lityczny. Tow. wice-minister Bieńkowski wy»
głosił referat o reformie szkolnej, a tow.
Michnlewicz o Związku Nauczycielstwa Pol
skiego.
Nad referatami wywiązała się ożywiona
dyskuja, po czym tow. dr. Wojeński omówił
wytyczne polityki szkolnej, a tow. dyr. Ku
leczko referował sprawę polityki personal
nej.

Obiady aktywa eM ow bgo PPS i PPR
W a r s z a w a (SAP). W dniu 23 bm. w
lokalu CKW-PPS w Warszawie rozpoczęty
się obrady aktywu oświatowego PPS i PPR,
na które przybyło 102 przedstawicieli ze
wszystkich województw Rzeczypospolitej.
Tematem obrad są wytyczne polityki obu
stronnictw na terenie szkolnictwa i oświaty.
Referaty, związane z tlym zagadnieniem, wy
głoszą- tow. tow. Cyrankiewicz, Bieńkowski,
Wojeński, Kuroczko, Michniewicz.
Pierwsza tego rodzaju konferencja wzbu
dziła duże zainteresowanie w szerokich ka »
łach demokratycznego nauczycielstwa.

K ontatja aktywa PPS i PPR Wybrzeża
G d a ń s k (SAP). W odbytej ostatnio
konferencji aktywów Wybrzeża, odział wzięL*
przedstawiciele PPS i PPR z tow. Jareckim.
Kowalskim, Dworakowskim na czele.
Konferencja ta poświęcona została zagad
nieniom zbliżających się wyborów i co za tym
idzie, nierozerwalności spoistości robotniczochłopskiej. Referat na ten temat wygłos#
członek KCPPR, tow. Kowalski, charaktery
zując dążenia zarówno przedwojenne, jak i
obecne reakcji do rozbicia frontu ludowo-robołniczego.
Podkreślił on konieczność bloku wybor
czego' stronnictw demokratycznych.
Na tenże moment położył nacisk w swym"
przemówienia sekretarz WKR PPS, tow. Ja
recki.
Uchwalono rezolucję, w której podkreślo
no zaciśnianie się współpracy dwóch Robot
niczych par (yj Wybrzeża — PPS i PPR, pięt
nującą próby rozbicia jedności przez PSL
oraz podkreślającą konieczność skupienia ca
łego narodu, celem wykonania doniosłego
dzieła odbudowy i rozbudowy Polski, ugrun
towania jej granic oraz związania Morza z
Polską.
Podkreślono też konieczność zespolenia
mas robotniczo - chłopskich i Inteligencji
pracującej we wspólnym bloku wytłorczym
stronnictw demokratycznych przy nadchodzą
cych wyborach, celem definitywnego rozgro
mienia reakcji oraz utrwalenia dotychczaso
wych zdobyczy.
Zobowiązano kierownictwa obu partyj do
zwołania Wojewódzkiej Konferencji aktywów
stronnictw demokratycznych przy współudzia
le Komisji Międzypartyjnej.

Pstzfowcy pom sty w szeiegaid PPS
T o r u ń (SAP), W Bydgoszczy odbył *!ę
zjazd delegatów kół pocztowych PPS z wo
jewództw bydgoskiego i gdańskiego.
Pierwszy zabrał głos tow. Obrączka z CKW
PPS, wygłaszając referat na temat aktualnych
wydarzeń politycznych w Polsce i świecie,
O historii ruchu socjalistycznego w Polsc*
mówił tow. dyr. Tomasik, oraz tow. tow. Woj
ciechowski i Kalinowski, po czym uchwalo
no utworzyć wydział pocztowy przy Partii.

Wieezór autorski
Wł. Broniewskiego •
W a r s z a w a . Dnia 21 marca br. odbył
się w Warszawie, w sali Ratusza, pierwszy
wieczór autorski Władysława Broniewskiego
— piewcy proletariatu. Wieczór został zor
ganizowany staraniem Zarządu Warszawskie
go TUR i zgromadził około 1500 osób. Słowo
wstępne wygłosiła przedstawicielka Warszaw
skiego Zarządu TUR, ob. Bobińska.
Władysław Broniewski w prostych i ser
decznych słowach wyraził radość z powodu
powrotu do rodzinnego miasta, podkreślając
swe ogromne do niego przywiązanie. Wieczór
wypełnił poeta recytacjami utworów ze zbio
rów, wydanych przed wojną oraz powstałych
w okresie wojny, w czasie służby wojskowej
na frontach. (PAP)

________________________________ „GŁOS POMORZA*______________
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Z Ziem Odzyskanych
*

Rok temu.
Ciężarowy samochód, wiozący sześciu
przedstawicieli Rządu R. P. i trzech
członków M. O., przeciska się przez na
tłoczone wojskiem i rannymi ulice mia
sta „Marienwerder”.
Wszędzie patrole, szlabany i spraw
dzanie dokumentów. Ponad każdym do
mem powiewa czerwona flaga. Przed
każdą bramą posterunek sowiecki. Mo
wy polskiej nie usłyszysz. To „Marienwerder” — przyfrontowe miasto szpita
li rosyjskich.
Samochód zatrzymuje się przed jed
nym, właśnie dopiero co opuszczonym
przez wojsko budynku.
Po chwili ze szczytu domu łopoce bia
ło-czerwony sztandar, w oknach widnie
je Piastowski Orzeł Biały, przed bramą
napis: „Rzeczpospolita Polaka — Kom.
Ekonom. Rady Ministrów — Pełnomoc
nik R. P. dla spraw gospodarczych w
Kwidzyniu“.
Przed gmachem gromadzi się tłum.
Żołnierze, ranni, kołchoźnicy, sanitarni-^
<łze. Słychać zdania: „Wot przyjechali
Poliaki, charoszy Słowiański Naród!” —•
.Polskoje prawitielstwo!” —-t „Białokrasny fłag. Biełyj Orieł — Symboł
druzenskoj Polszy!” — „A eto czto takoj?” — Kwidzyn? — Marienwerdera
niet? Kwidzyn?”.
Kwidzyn? — Kwidzyn! Kwidzyn!
Wyzwolony przez Armię Czerwoną i
Wojsko Polskie z rąk germańskich: Pol
ski Kwidzyn.
Dziś...
Ulicami miasta mkną samochody, cię
żarowe, osobowe. Nikt ich nie zatrzy
muje. Szlabany nie przegradzają uli
cy. Na skrzyżowaniu dzielny milicjant
reguluje sprawnie ruchem.
Ulice ubrane odświętnie. Czyste, ude
korowane.
A
Z okien powiewają flagi biało-czer
wone, zwisają girlandy zieleni. Białe
orły i portrety dostojników zdobią gma
chy.
To Kwidzyń, miasto polskie obchodzi
swą pierwszą rocznicę złączenia z Ma
cierzą.
*

Powszechną uwagę zwraca wspaniała
dekoracja gmachu Żarz. Miejsk. Olbrzy
mi orzeł, a wokół niego herby miast —
stolicy, województwa i Kwidzynia. Po
bokach widnieją flagi narodowe, a u do
łu symbol pracy wsi i miasta — pług i
brona, młot i kotwica, — znak, że po
latach zawieruchy wojenpej kraj nasz
pod przewodnictwem Rządu Jedności
Narodowej okrzepł i rozpoczął pracę
nad odbudową.
Sobota wieczór.
Przed iluminowanym gmachem Z. M.
gromadzą się tłumy. To formuje się po
chód. Przy dźwiękach marsza i świetle
pochodni długi sznur ludzki kieruje się
na Plac Zwycięstwa do Grobu Nieznane
go Żołnierza.
Tam pełni straż honorową warta Mi
licji Obyw. Płoną dwa wielkie zni
cze. Orkiestra gra szopenowskiego mar
sza żałobnego. Na podium wchodzi re
daktor naczelny „Głosu Pomorza” ob. J.
Weiss. Płyną mocne słowa o przeszło
ści Kwidzynia, o hydrze pruskiej, o
ziemi krwią rodaków naszych zroszonej,
o wspólnej bratniej walce żołnierza pol
skiego i rosyjskiego z barbarzyńcą —
Niemcem i o wolności, zdobytej wysił
kiem całego kraju z Rządem Jedności
Narodowej na czele.
Minuta ciszy, — to hołd dla pole
głych bohaterów, a potężny śpiew Roty,
to manifestacja ludu polskiego, jego po
stawy wobec niemczyzny.
Wieczorem w sali Teatru Miejskiego
odbywa się popularny, bezpłatny kon
cert orkiestry pod kierownictwem ob.
Kawińskiego.
*

Niedziela rano.
Na Placu Zwycięstwa na stopniach

Pomnika Grunwaldzkiego — ołtarz.
Zebrane tłumy słuchają w skupieniu
polowei Mstzy św.j Ciszę przerywa tyl

ko dźwięk dzwonków i trąbki mini
stranckiej. A po tym krótkie, mocne,
wzruszające słowa kapłana, ks. Kozbiała kończą nabożeństwo.
Formuje się pochód i ze śpiewem
przechodzi przez miasto.
Na Placu Zwycięstwa trybuna przy
brana w odświętne barwy polskie i her
by miasta. Z tyłu powiewają proporce.
Na trybunie: minister Rogalski, pre
zydent miasta Grudziądza Mówiński,
starosta sztumski, burmistrz Sztumu, re
daktor J. Weiss, przedstawiciele Armii
Radzieckiej, oraz przedstawiciele miej
scowych władz i społeczeństwa.
Naprzeciw trybuny ustawia się orkie
stra. Dźwięki marsza wypełniają plac.
Słychać rytmiczne kroki. Prowadzi pchr.
J. Wasiak. Za nim sprężystym, żołnier
skim krokiem idzie oddział Milicji i od
dział S. 0. K. Pięknie wyglądają chłop
cy.
Dalej partie polityczne: PPR, PPS,
SL, PSL. Sztandary łopocą na wietrze.
Z transparentami okolicznościowymi idą
organizacje młodzieżowe: ZWM, OM
TUR oraz Harcerstwo. A dalej gimna
zjum i szkoły powszechne wraz z nau
czycielstwem. Pochód zamyka pięknie
umundurowana Straż Pożarna, oraz dwa
ustrojone traktory z pługami.
Publiczność i uczestnicy pochodu usta
wiają się wokół trybuny.
Rozlegają się dźwięki orkiestry. Ob
nażają się , głowy. Hymn narodowy
„Jeszcze Polska nie zginęła” płynie w
niebiosa. Pó tym Hymn Radziecki brzmi
dostojnie.
Zaczynają się przemówienia. Pełno
mocnik W. Sztejnike. min. Rogalski,
przewodn. Pow. R. N. E. Pawlikowski,
burmistrz inż. H. Chmielewski, przewod
niczący M. R. N. Górecki F,, prezydent

Grudziądza Fr. Mówiński przedstawi
ciel Armii Czerwonej kpt. Wasilenko i
przedstawiciel partii politycznych ob.
Olejnik mówią o ciężkiej walce tutejsze
go żywiołu polskiego z prusactwem, o
osiągnięciach miasta i powiatu w ciągu
jednego roku, o konieczności zgodnej
współpracy i likwidacji złośliwych na
rzekań i krytyk. Okrzyki: „Niech żyje
współpraca narodów słowiańskich!” —
„Niech żyje suwerenna, demokratyczna
Polska!” — „Niech żyje Rząd Jedności
Narodowej!” rozbrzmiewają wokół.
Orkiestra gra Rotę. Płynie potężna
pieśń z wiatrem hen, do Berlina!
*

Wieczorem akademia artystyczna w
teatrze. Sala pięknie udekorowana. Na
scenie orzeł biały, flagi wszystkich na
rodów zjednoczonych, pod orłem pług,
młot z kowadłem i książki — praca i
nauka, na co kładzie obecnie Państwo
największy nacisk.
Orkiestra gra hymn narodowy. Po
tym następują piękne deklamacje: Pa
wlikowskiej, Piaseckiej, Piotrowskiej i
Krupianki. Chóry szkolne pod kierow
nictwem prof. Raczyńskiego i Gosienieckiej śpiewają starą pieśń rycerską z pod
Grunwaldu „Bogu Rodzico” i hymn na
cześć Polski, Orkiestra pod batutą ob.
Kawińskiego wykonuje poloneza A-Dur,
wiązankę pieśni żołnierskich i mazura.
*

Serce drży.
Wybucha znowu Rota! Polskość daje
upust swym uczuciom!
W oczach zebranych perlą się łzy
wzruszenia!
Ślady niemczyzny zginęły! 1
W wolnej Polsce jesteśmy znowu Po
lakami! *
D. C.

Podziękowanie
W związku z Obchodem Pierwszej Rocznicy objęcia w posiadanie Ziemi
Kwidzyńskiej przez władze polskie, składam tą drogą serdeczne podziękowa
nie: ministrowi J. Rogalskiemu, prezydentowi m. Grudziądza Fr. Mówińskiemu,
naczelnemu redaktorowi J. Weissowi, pełnomocnikowi R. P, ob. K. Marmurowiczowi, burmistrzowi m. Sztumu ob. J. Wojciechowskiemu, inspektorowi Sowie,
oraz wszystkim, biorącym udział w uroczystościach dostojnym Gościom.
Wydawnictwu „Głosu Pomorza” w osobie dyr. Kubińskiego, a przede
wszystkim redaktorowi nacz. J. Weissowi za'tyle serca, życzliwości, zrozumie
nia i trudu, związanego z wydaniem „Dodatku Kwidzyńskiego” oraz przyjaz
dem na uroczystość niedzielną.
Miejscowemu społeczeństwu za gremialny, spontaniczny udział w obcho
dzie, a zwłaszcza tym, którzy specjalnie przyczynili się do zorganizowania i
uświetnienia uroczystości, a więc: przewodniczącemu Powiatowej Rady Naro
dowej ob. Pawlikowskiemu, kierownikowi PUBP, zast. komendanta MO ob.
J. Wasiakowi, wiceburmistrzowi St. Jędrasowi, kierownikowi Z. M. H. No
gajskiemu, przeds^wicielowi Urz. Inf. i Prop. ob. E. Zakrzewskiemu, kierownicz
ce teatru ob. J. Skowrońskiej, prof. Raczyńskiemu, prof. Gosinieckiej, ob. Kawińskiemu, dekoratorowi ob. J. Kazimierskiemu, młodzieży kwidzyńskiej oraz
wszystkim innym, niewymienionym z nazwiska, którzy okazali mi pomoc w
organizowaniu uroczystości.
Burmistrz m. Kwidzynia:
inż. H. C h mi e l e ws k i ,

Piękna uroczystość w oddziale Kwidzyńskim v
Zjednoczenia Energetycznego Okr. Mazurskiego
W ramach niedzielnych uroczystości kwi
dzyńskich, również Zjednoczenie Energetycz
ne uczciło pamiętr»7 dzień rocznicy objęcia
przez władze polskie. Był to wspólny obiad,
w którym, — oprócz zaproszonych gości —
udział wziął cały personel oddziału kwidzyń
skiego z inż. Szychuldą na czele. Z pośród za
proszonych gości zauważyliśmy m. in. prezesa
Powiatowej Ratfy Narodowej, tow. Pawlikow
skiego oraz redaktora naczelnego „Głosu
Pomorza1* tow. Weissa.
Po serdecznym powitaniu gości oraz współ
pracowników, inż. Szychuldą, wygłosił prze
mówienie, w którym powiedział m. in., iż mila
rok od chwili, kiedy przyjechał z innymi
przedstawicielami Rządu Polskiego, w grupie
pierwszych sześciu Polaków do Kwidzynia,
już wtedy delegowani/ przez organizujący się
Departament Energetyczny w Warszawie, dla
zabezpieczenia majątku elektrowni i urucho
mienia samej elektrowni.
Zwracając się do swych współpracowni
ków, podkreślił inż. Szychuldą:
„Nie potrzebują powtarzać, ile pracy wło
żyliśmy w dzieło odbudowy zdewastowane},
elektrowni, w odbudowę każdego metra sieci.
Wy sami najlepiej zdajecie sobie sprawę z
tego, bo waszymi rękami, waszym trudem,
waszym mozołem — dzieło to urosło.'*
W ciągu czterech miesięcy dokonano ka
pitalnego. remontu, za aj dujących się w beraa*

dzi«jnym stanie urządzeń elektrowni, w cią
gu dalszych — remontu sieci m, Kwidzynia.
Wczoraj uruchomiliśmy największą podstację
rozdzielczą na Mazurach — Mikołajki.
Poruszamy się w terenie wieloma rózga*
łęzienlami i elektryfikujemy trzy powiaty.
To nie są irazesy. Elektryiiktąemy — to mo
zolne stawianie słupów, to dziesiątki kilome
trów, przebytych przez nas przez błota i śnie
gi — to niebezpieczne naprawy, często śmier
cią grożące w czasie burzy i wichrów, to ty
siączne trudności z niedyscyplionwanym abo
nentem, to walka z sabotażowymi uszkodze
niami linii, to forsowne ładowanie węgla, to
bezsenne noce, spędzone przy kotle, prty
turbinie, przy zegarach.
Dzisiaj pragnę serdecznie podziękować swo
im najstarszym, jak i młodszym pracownikom
za współpracę.
Ta elektrownia z gruzów — powstała, ta
sieć — ze zniszczenia — jest dla nas najpięk
niejszym pomnikiem, jaki nam współcześni
wystawić mogli."
W toku dalszych przemówień red. Weiss
podkreślił przychylne stanowisko prasy do
świata pracy i zapewnił swą pomoc i popar
cie przez tę właśnie prasę, która w ofiarnym
wysiłku pionierów na ziemiach zachodnich
widzi gwarancję, że na dobrej kroczymy dro
dze.

Serdeczny i harmonijny nastrój, jaki pa
nował na tej skromnej uroczystości, zasługuje
na specjalne podkreślenie i jest nad wyraz
pocieszającym dowodem, iż tylko z tak sce^
mentowanym i zgranym zespołem można było
osiągnąć to, czego dokonał oddział kwidzyń
ski Zjednoczenia Energetycznego okr. Mazur
skiego,

— Zebranie organizacyjne Ligi Kobiet. W
dniu 23. 3. br. w Kwidizynhj odbyło się zebra
nie organizacyjne Ligi Kobiet. Na przewod
niczącą zaproszona została ob. B. Skowroń
ska. Z powodu jednak rozlicznych zajęć i
funkcja przyjąć tego stanowiska nie mogła.
Przewodniczącą została ob. Anna Pniewska.
Następne zebranie odbędzie się w dniu 29.
3. br., o godz. 18 w lokalu Urzędu Informacji
i Propagandy, o czym zawiadamia wszystkie
Obywatelki m. Kwidzynia Zarząd Ligi Ko
biet.
Anna Pniewska.

Od Redakcji
W związku z wydaniem dodatku spe
cjalnego, poświęconego Kwidzyniowi,
wyjaśniamy, iż ze względu na obfitość
materiału, nadesłanego do zamieszcze
nia z jednej strony, a ograniczoną ilośt
miejsca z drugiej strony (numer zawie
rał bowiem rekordową objętość — 12
stron), całego materiału i w pełnym
brzmieniu zamieścić nie mogliśmy.
Pozostałe artykuły zamieścimy w naj
bliższych numerach.

Sztum i Malbork

„Prawdziwa cnota krytyk się nie boi“...
Od czasu, jak na łamach „Głosu Pomorza"
pojawia się regularnie k-orespcndencja ze
Sztumu i Malborką — zawrzało tutaj, jak gdy
by wsadził kij w mrowisko. Poruszane w ko
respondencjach sprawy, częstokroć wytyka
jące niedomóg ani a i boJączikii — wywołują ży
we d zrozumiałe zainteresowanie opinii pu
blicznej — natomiast obrazę wprost ze stro
ny czynników zainteresowanych.
Dlaczego aż obrazę?!... Boć przecież •jakżesz można poruszać takae sprawy, które nie
zasługują na pochwałę. Jak można wywlekać
na światło dlzienne to, co nie schlebia.
Pisze 6ię wdęc o niedomaganiach na tle
aprowizacji, sytuacji mieszkaniowej, o sza
brze, złych warunkach sanitarnych iit<p. Jed
nym słowem o tym wszystkim, co powoduje
anormalny tryb życia, który mimo sytuacja
powo:ennej nie powinien tak srwankować.
Więc społeczeństwo komentuje obszernie
a śledzi z zainteresowaniem, pojawiające się
korespondencję na łamach prasy, Koła czyn
ników zainteresowanych są zdenerwowane
i czują sdę doflenięte. Mało tego — mówi się,
że w ten sposób urabia się złą opinię dla mia
sta. Nie dobra reklama.
No, nie wiemy, czy dobrze by było, gdyby
zło nie zostało poruszone, wreszcie z martwe
go punktu zainteresowania? Jest źle, niech
się dzieje dalej źle — no i cacy... cacy... w
dobie piętrzących 6:ę trudności przy odbudo
wie. Schlebiajmy narastającym niedomaganiom, o ile chodzi o warunku bytowaniia czło
wieka pracy. Dajmy 6pokój bolączkom — nie
potępiajmy złego.
0 nie! Pod -tym wględem prasa stoi na
straży jednostek i ogółu; prasa jest wyrazi
cielem opinii publicznej i występuje w imię
dobra społecznego. Przez poruszanie przez
nas takich, czy innych zagadnień — staramy
6ię zwrócić uwagę tak czynników zaintereso
wanych, jak i społeczeństwa- Dążymy do usu
nięcia niedomagań i usterek wysiłkiem wszy
stkich sił, a w pierwszym Tzędzae tych ludzi,
którzy są specjalnie do tego powołani i od
powiedzialni.
Natomiast wykluczona jest w tym wypadku
jakakolwiek złośliwość. O tym.nie może być
mowy i oddźwięk w postaci zdenerwowania
pewnych jednostek, piastujących taką ery in
ną funkję — jest niezrozumiały. Nawet
wprost śmieszny.
Przypomina się w tej ch\*Ui bardzo słusz
ne powiedzenie Krasickiego: „Prawdziwą
cnota, krytyk się nie boć“.
1 zdaje nam się, że przytoczona myśl, wy
powiedziana przez naszego wieszcza — jest
w tym wypadku bardzo aktualna.
Cieszy nas bardzo, że poruszone przez na«
sprawy na terenie Sztumu i Malborka nie
przebrzaniewają bez echa; że wywołują zain
teresowanie za stołem rodzinnym i biurkiem
w urzędzie. Żywimy nadzieję, źe wycisną
również swe piętno na zmianę ku polepszeniu,
ku uzdrowieniu tych niedomagań, jakie' tutaj
tkwią.
Jednocześnie jesteśmy zmartwieniI... Mar
twi nas to, że następuje niepotrzebne zdener
wowanie i poczucie obrazy. Sądzimy jed
nak, że i to niedomaganie — określając na
wet tak — zniknie na przyszłość, zaś w po
szczególnych instytucjach propagujemy od
dziś hasło: „Prawdziwa cnota krytyk się nie
bod".
0 Sztumie i Malborku pisać będziemy na
dal.
f
Vin-Mbi.

Nie daj głodować drugim —
złóż choć drobny datek na biednych!
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Kursy polityczno-uświadamiające
dla członków Związków Zawodowych
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Miejska Oddział Informacji i Propagandy
w porozumieniu z Radą Związków Zawodo
wych, przystępuje do organizowania wykładów
polityczno - uświadamiających dla członków
Związków Zawodowych. Wykłady rozpoczną
się w czwartek, dnia 28 bm., o godtz. 17( w
lokalu Rady Związków Zawodowych d odby
wać się będą codziennie <z wyjątkiem sobót
i dni świątecznych.
Całość r .ogramu kursu obejmuje 9 refe
ratów jedno- i dwugodzinnych dla pracow
ników państwowych i sarńorządowych, oraz

marca
Jana Damasc. I

— Kino „O rzeł" (teł. 13-76) w yśw ietla od
środy, dnia 27 bm. dAigo zap o w iad an y ciek a
wy film pt. „Nr 217" O braz ten p rzedstaw ia
nam gehennę sow ieckiej dziew czyny w obo
zie niemieckim. Reżyser: M. Romm. W roli
głów nej H. Kuźmkia.
W nadprogram ie: N ow iny dnia nr. 15.
U waga: Codzień przedsprzedaż biletów od
godz. 11— 12.
K ierow nictw o kina zw raca Szan. Publicz
ności uwagę, iż do 1 kw ietn ia br. dolicza się
do biletu jeszcze 2 zł. ty tu łe m „Pom ocy Zi

Od kilku dni obserwujemy dość przykre
zjawisko. Mianowicie, w żadnym składzie ty
toniowym, ani w kiosku nie można dostać za
pałek.
Zawsze było o nie trudno, jednak jak się
kupowało papierosy, to pudełeczko, dwa, moż
na było od czasu do czasu otrzymać, Dziś
niestety, można brać za sto złotych towaru,
zapałek nie nabędziemy.
Gdzie leży przyczyna tego?
Bezsprzecznie, cena zapałek 1 zł jest bar
dzo niska. To też niech kosztują dwa złote,
jednak niech będą udostępnione.

— K om unikat K omendy O środka H arcerzy.
K omenda O środka H arcerzy w G rudziądzu na
rozkaz i kom unikat Pom orskiej K om endy Cho
rągw i w Fydgoszczv zarządziła spis poległych
h arcerzy instruktorów w czasie działań w o
jennych, w 1939 roku oraz w czasie okupacji.
W tym celu wzywa w szystkich zain tereso w a
nych rodziców, by zechcieli bezzw łocznie po
dać imię i nazw isko, datę i m iesce u ro d z e 
nia. stopień instruktorski wzgl. m łodzieżow y,
w ażne funkcje w harcerstw ie, ud ział w ruchu
oporu, datę śmierci poległych w w alce, w w ię
zieniu. obozie k o n centracy jn y m itp. wzgl.
zm arł śm iercią naturalną. Z głoszenia p rz y j
m uje w yżej w ym ieniony O środek H arcerzy
w G rudziądzu przy ul. Sobieskiego 14. godą,
przyjęć od 8— 12 i od 15'— 17.

Podobno magazyn ..Społem" bogato jest w
nie wyposażony, lecz z niewiadomych powo
dów na rynek nie wypuszcza.
Wątpimy, aby w istocie tak było. Nie leży
chyba
interesie „Społem" utrudniać życie
obywateli, które i tak już jest ciężkie, lecz
jako instytucji o charakterze społecznym, ra
czej je ułatwiać.
W każdym bądź razie, może by kierow
nictwo „Społem" zechciało bolączkę tę nam
wyświetlić.
Czekamy!

Główny W Statyczny
io

Brak artykułów budowlanych jest pow
szechny. Fabryki pracują pełną parą, jednak
zapotrzebowanie na skutek zniszazenia- jest
tak olbrzymie, że popyt nie idzie w parze
z podażą. Z drugiej strony artykuły budow
lane są bardzo drogie i niejednokrotnie bied
ny lokator, na którego do pewnego stopnia
spada ciężar wyremontowania lub naprawy
mieszkania, nie może sobie pozwolić na ich
kupno.

sioortu

— H arcerski Klub S portow y zaw iadam ia
w szystkich harcerzy i sym patyków sportow 
ców, iż w dniu 27 bm. (środa) o godz. 18 30
odbędzie się w alne zebranie h a rc e rsk ie g o Klu
bu Sportow eno z n a s t program em : w ybranie
zarządu H.K.S.. podział se k c ji sportow ych,
oraz om ów ienie zagadnień sp o rto w y ch . O bec
ność obow iązkow a. Z ebranie odbędzie się w
w łasnym lokalu K omendy O środka H arcerzy
p rzy ul. Sobieskiego 14, p arte r.

Główny Urząd Statystyczny, doceniając
współpracę redakcji w związku z sumarycz
nym spisem ludności, przesyła nam następu
jące pismo:
\
Warszawa, dnia 18 marca 1946 r.
Do
Redakcji „Głosu Pomorza"
w Grudziądzu
Powszechny sumaryczny spis ludności z dn
14 lutego br. spotkał się na całvm terenie
Krau z przyjazną atmosferą społeczeństwa,
co wobec znanych trudności natury ogólno organizacyjnej było podstawowym warunkiem
sprawnego przeprowadzenia spisu.
O stworzeniu takiego ustosunkowania się
sooleczeństwa do akcji spisowej zdecydowała
pos‘.awa całej bez wyjątku Prasy Polskiej.
Główny Urząd Statystyczny składa Szanow
nej Redakcji najgorętsze wyrazy podziękowa
nia za szeroką akc:ę informacyjno - popularyzacvjną przeprowadzoną na łamach Jej Pis
ma, jalk również tym wszystkim Współpra
cownikom Pisma, któnzy w akcji tej wzięli
udział.
Dyrektor: St. Szulc.

Datownik okolicznościowy

z okazji !-ej uznity oswaHodzonia Gdyni

Z okazji obchodu I Rocznicy oswobodzeni; i
miasta Gdyni został wydany specjalny datow
nik okolicznościowy, którym Urtząd Pocztowy
To też z prawdziwym zadowoleniem do Gdynia 1 będzie w dniu 28 marca 1946 r.
wiadujemy się, że Zarząd Miejski otrzymał stemplował wszystkie przesyłki nadane w tym
kilkadziesiąt rolek papły dachowej, którą bez
dnru na terenie miasta Gdyni.
Poza ityrn Urząd Pocztowy Gdynia 1 w
płatnie rozdzielać będzie, pomiędzy zdemo
czasie od 28 marca do 8 kwietnia 1946 r. bę
bilizowanych, wdowy po poległych, oraz nie
których gminno ubogich. W rachubę wchodzą dzie datownika tego używał dla celów fila
tylko te osoby, które mają zniszczone mie telistyki.
Osoby Łamie;scowe, pragnące mieć odcisk
szkania, poprostu leje im się na głowę t re
datownika okolicznościowego na przesyłkach,
mont jest konieczny.
przez nich nadanych, mogą przesyłki te nale
Wnioski w powyższej sprawie należy skła- § życie opłacić znaczkami i w osobnej koper
dać do Wydziału Techniczno - Budowlanego | cie, również należycie ofrankowanej, przesiać
do Urzędu Pocztowego Gdynia 1 do dalszej
przy Zarządzie Miejskim.
czynności urzędowej.
„WISŁA" ZWYCIĘŻA RKS TUR 6:2 (3:0)

MISTRZOSTWA BOKSERSKIE
W dniach 27 i 28 hm. w eali Domu Żołnie
rza odbędą się pierwsze powojenne indywi
dualne mistrzostwa bokserskie miasta Gru
dziądza.
Początek zawodów punktualnie o godzi
nie 18.30.
*

— G rudziądzki Klub Soortow y. R oczne w al
one zebranie G K S, odbędzie się w piątek,
dnia 29 bm. o godz. 18 w lo k alu klubow ym ,
ul. M ickiew icza. N a porząd k u o b rad spraw o
zdanie zarządu i w ybór now ych w ładz. Zarząd.

UWAGA PIŁKARZE GKS!

Rozegrane w niedzielę na boisku garnizo
nowym towarzyskie spotkanie piłkarskie dru
żyn miejscowych między A-klasową „Wi6łą‘
a RKS TUR, zakończyło cię zwycięstwem
„Wisły" w stosunku 6:2 (3:0).
Drużyny potraktowały to spotkanie trenńigowo, wystawiając składy rezerwowe. Sę
dziował ob. Józefowicz. W przedmeczu ju
niorzy „Wisły” zwyciężyli juniorów TUR 3:2.
Publiczności około 1900.

RsbleScit lila miedz- darosłej w kość. 00. Juaitów
W tym tygodniu rozpoczęły ©ię dla Panień. Codziennie głoszone są nauki wielko
postne po nabożeństwie wieczornym o godz.
6-tei wieczorem, W sobotę o godz. 3 popo
łudniu odbędzie się spowtiedź rekolekcyjna.
W niedzielę zakończenie rekolekcyj wspólną
komunią wielkanocną i Mszą św. o godz. 7
rano.
Dla młodzieży męskiej rekolekcje odbę
dą się po IV niedzieli Wlelk. Postu i trwać
będą od 1—7 kwietnia, według powyższego _
porządku.
OO. Jezuici.

Następny trening odbędzie 6ię w środę, 27
marca, o godiz. 17, na boisku mielskim.
Prosi się o punktualne przybycie.
Kierownik.
6 NOKAUTÓW NA RINGU GRUDZIĄDZKIM

Dnia 23 marca br. rozstał się z tym światem, przeżywszy lat 54

Odbyte w niedzielę zawody pięściarskie
między Milicyjnym KS Inowrocław a Milicyj
nym KS Grudziądz zakończyły się zwycię
stwem drużyny miejscowej w stosunku 14:2.
Poziom walk słaby. W meczu tym 6 walk
zakończyło się nokautem.
Jedyne dwa punkty zdobyła drużyna Ino
wrocławia walkowerem w wadze półciężkiej,
z powodu braku przeciwnika. Zainteresowa
nie zawodami słabe.

ś. p. Stanisław Włodarski
człon ek M iejskiej Rady N arod ow ej

W zmarłym tracimy wzorowego obywatela, który gorliwie i całym ser
cem pracował dla dobra miasta.
Pogrzeb odbędzie się w środę, dnia 27. III. br. o godzinie 14-tej
Miejska Rada Narodowa w Grudziądzu

■

Państwowa Przetwórnia Mięsna Nr 7

W arsztat

w Grudziądzu

Powiatowa Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa

p o s z u k u j©

„Samopomoc Chłopska"

zakupujących żywiec

z o d p o w ie d z ia ln o ś c ią udziałami

dobrze znających teren pow. grudziądz
kiego i powiatów sąsiednich.

Marsz. Focha 12 - W GRUDZIĄDZU - Telef. 1093 i 1344
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Prowadzimy zakup i sprzedaż
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B ezpłatny przydział p a p y d ach o w ej

PODZIĘKOWANIE.
Komendant Wojenny w Grudziądzu
ippułk. Snigirow ofiarował dla miasta
1 tonę solonego mięsa wołęwego.
W imieniu zarządu miejscowych sto
łówek dla robotników i pracowników
składam ob. ppłk. Śnigirowowi za ten
hojny dar najserdeczniejsze podzięko
wanie.
Prezydent Miasta
M ó w i ń s k i.

""

10 referatów dla robotników fabrycznych.
Wykłady odbywać 6ię będą w kolejności
zmiennej, t. zn. jednego dnia dla pracowni
ków państwowych i samorządowych, drugie
go dla robotników fabrycznych.
Pierwszy wykład dla pracowników pań
stwowych i eamorządowcyh odbędzie się w
czwartek, dla pracowników fabrycznych w
piątek.
Apelujemy do poszczególnych członków
Zw. Zawodowych o jaknajliczmiejsze branie
udziału w tych wykładach.

Co się stało z z a p a łk a m i ?

mowej".

— Zrzeszenie Kupców w G rudziądzu p rzy 
pomina, że zgodnie z rozporządzeniem prezesa
R ady M inistrów z dnia 1. 2. 1946 r. obow iązu
je zakaz sprzedaży m ięsa i w y ro b ó w m ięs
n ych w e wtorki, środy i czw artk i każdego ty 
godnia. W pozostało dni m ożna sprzedaw ać
m ięso i jego w yroby w ilości m ak sy m aln ej do
200 gr. Przekroczenia p o d le g a ją ostrym rygo*
rom karnym .
— C órka m oja U rszula A nuszew ska, u b ra 
n a w brązow y płaszcz z czarnym k o łn ierzem ,
w czapce (pilotce), la t 12. w ok u larach , w y 
szła w czw artek, 21 bm. z dom u i n ie w róciła.
K toby w iedział o jej pobycie, pro szo n y je st
o doniesienie pod adresem : A nuszew ska, Staro ry n k o w a 16.
(1564

Stron# ?

POMORZA"

■■■ ■■ —■■

“PRZEDAM ćfymak kow alski w dobrym stanie.
Zgłosz. pod nr. 62.
(437

KUPUJE stale cukier Wytwórnia cukierków
i pierników. Paweł Borkowski Grudziądz,
Św. Wojciecha 24.
(324

Polecamy ■

p a s z ę dla bydła I nierogacizny,
galanterię ż e l a z n ą

WYDZIERŻAWIĘ w arsztat kow alsk i. O choc
k a M arta, K w iatow a 3.
(439

■ł

SZOFER z ćEługoletnią p ra k ty k ą , p o szu k u je
p racy . Zgłosz. pod nr. 65 do A dm ln.
(433

■ r-

R o l n l c y ! Zapisujcie się na członków Powiatowej
Spółdzielni „ S a m o p o m o c C h ł o p s k a "

ZGUBIONO k artę re je stra c y jn ą R. K. U. n a
nazw isko W arzyński W ład y sław , D w orco
w a 37.
• (441
UNIEW AŻNIAM zgubiono 6tałe zaśw iadczenie
rehabilitacji, dowód osobisty, p a te n t n a prze
wóz, książkę tożsam ości k o n ia oraz 600 zł.
Salczyński Piotr, M ichale pow . Św iecie. (434

.i: —— Dl a c z ł o n k ó w s p e c j a l n y r a b a t 1

poleca

wszelkie prace wchodzące
w zakres budowli i mechaniki

P mistrz
r aślusarski
bucki
IJLGrudziqdz, Chełmińska Ic.

z b o ż a , ziemiopłodów, na s io n, n a w o z ó w
s z t u c z n y c h , pasz, artykułów ż ela z n y c h ,
materiałów budo w la n y ch i opa ło w y c h.

•--------------------------------------------- 1------------------------------------------- *--------------------------------------------

Mechaniczno - Ślusarski

Związek Gospodarczy Spółdzielni

]|

O d d z ia ł w G ru d z ię d z u , Toruńska
ska 6

£

„SPOŁE

”

zawiadamia, że z powodu inwentury
kwartalnej b i u r a i m a g a z y n y
b ę d ą n i e c z y n n e w dniu 30 bm.
D o ty c z y

to

ró w n ie ż

H u rto w n i „ S p o łe m "

w y ro b ó w Państw. M o n o p o lu S p irytu so w eg o

KUPIĘ aparat do odciągania piwa. Łasin, ul. I KUPIĘ radio na baterię. Zgł. pod nr. 66. (443
Lipowa 16.~
(435 ‘ -------------------------------------------------------------OLEJARNIA kupuje i wytłacza siemię, rzepak,
KUPIĘ czarne ubranie lub smoking. Zgłosz.
mal^ i gorczycę. — Grudziądz, ul, Pieracpod nr. 61.
(436
kiego 50.
(383
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CENY OGŁOSZEŃ: Drobne za wyraz 5 zł., dla poszukujących pracy i rodzin. 3 zł. Tłusty druk
100% drożej. Zwykłe za tekstem 8 zł. za 1 mm jednołamowy, w tekście 15 zł. za 1 mm jednoł.
Urzędowe, przetargi nekrologi: 5 zł. za 1 mm jednoł. Komunikaty organizacyj zawodowych
i społ. (w tekscfe) 1 zł. za wyraz. Za terminowe ogłoszenie nie przyjm. się odpowiedzialności.
Abonament miesięczny 30,— zł.
Dołkąrnja Essporefcą m £, Ł S,

Grudziądz ul.

2, Tfileioa 1215.

FOTOGRAFIE legitymacyjne, artystyczne, prace amatorskie. „Foto-GreT’, Długa 6. (1475
UNIEWAŻNIAM zagubioną legitymację P.U.R.
Bydgoszcz, na nazwisko Studnickii Franci*
szek, ul. Kujota 91. .
(442
Redaguje Kolegium. — Sekretariat czynny
od godz. 8—16-tej. — Redaktor nacz. przyj
muje od godz. 11—12. — Nadesłanych ręko
pisów Redakcja nie zwraca. — Artykuły na
desłane, a nie zamów, nie będą honorowane.

