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RYSZARD OBRĄCZKA.

W

pierwszomajowym

Minął rok ofiar i wyrzeczeń dla od
budowy zniszczonego kraju, rok wytę
żonej pracy i walki o niepodległą, demo
kratyczną, szczęśliwą Polskę.
Rok głębokich przemian historycz
nych i zaczątków realizacji nowego
ustroju sprawiedliwości społecznej.
Po roku zmagań z trudnościami dzień
1 Maja 1946 jest Świętem Zwycięstwa
mas pracujących Polski,
Obchód 1-majowy był zawsze manife«' stacją nieubłaganej walki proletariatu z
krzywdą i przemocą kapitalizmu, wyra
zem głębokiego buntu przeciw niespra
wiedliwości społecznej,
W tym dniu podkreślaliśmy głęboką
łączność z proletariatem całego świata,
walczącym o lepsze jutro, o trwały po
kój. Młodzież instynktownie wiązała
się z wielką walką wyzwoleńczą mas
pracujących i tam, gdzie wielu gmatwa
ło się w sprzecznościach, nie mogąc
znaleźć wyjścia z zawiłości bieżącej
taktyki, młodzież rozstrzygała sercem,
sercem pragnącym walki i rozstrzygała
•łusznie.
Tak było zawsze, od zarania ruchu
socjalistycznego, tak było i przed wojną,
kiedy odrzuciliśmy kompromis przetrwa
nia w zamian za wyrzeczenie się zdecy
dowanej walki z faszyzmem, a poszliś
my wskazywaną nam przez Staśka Du
bois drogą jednolitego frontu i bezkom
promisowej walki.
Byliśmy i jesteśmy młodzieżą PPS.
Dziś silniej niż kiedykolwiek wiążemy
się z naszą partią, która swymi założe
niami ideowymi jak i działalnością coraz
bardziej wyróżnia się jako prawdziwa
reprezentantka mas pracujących oraz
interesów Narodu i Państwa Polskiego.
Obchodzimy Święto Zwycięstwa, lecz
Jednocześnie mobilizujemy naszą czuj
ność i podwajamy wysiłki do nowego eta
pu wytężonej walki. Zniweczyliśmy
ogniska faszyzmu, jednak już dziś kaJ pitalizm z powrotem pokazuje swoje
V właściwe oblicze, dąży do panowania
nad światem i zniszczenia wszystkiego,
co mu zagraża. Ukazują to jasno mowy
Churchillów,
zachowanie tajemnicy
bomby atomowej, zacięta walka • łup
po zwycięskiej wojnie, rynki zbytu i su
rowce. Tej żądzy panowania, którą
przepojeni są kapitaliści, musimy prze
ciwstawić wysiłek proletariatu, który 1
Maja silniej niż kiedykolwiek wysunie
swoje hasła „Proletariusze wszystkich
krajów łączcie się“, jeszcze silniej po
przemy na arenie międzynarodowej po
kojowe wysiłki Związku Radzieckiego.
U nas w Polsce zakiełkowało nowe
tfcycie. Po zamęcie wojny potrafiliśmy
wstąpić na drogę rozwoju, odrzucając
to wszystko, co trzymało nasz Naród w
niewoli i hamowało jego siły twórcze.
Budujemy teraz nowe życie wśród wielu
przeciwieństw i świadomej akcji naszych
yrogów wewnętrznych i zewnętrznych.

pochodzie

w wielu wypadkach poprawić należy*
Chcemy, aby nasza młodzież wyrastała
na świadomych, zdrowych fizycznie i duchowo obywateli kraju, którzy potrafią'
przezwyciężyć trudności i nie ulękną się
żadnego wysiłku, Chcemy młodzieży
mas pracujących zapewnić warunki jak
najlepszego rozwoju umysłowego, pod*
niesienia kwalifikacji, gdyż to jest po*
trzebne dla dalszego rozwoju Polski,
I dlatego wysuwamy w dniu 1 Maja
nasze postulaty realizac;i ustawodaw*
stwa o ochronie pracy riiłodocianych, o!
dokształceniu młodzieży pracującej*
zniesienia wyzysku młodzieży rzemieślniczej, bezpłatnego nauczania na wszystw
kich szczeblach, udostępnienia szkół dla
Bolesław Czerwfańcki
dzieci robotników i chłopów.
Te wszystkie nasze zadania kieruje*
my przede wszystkim pod swoim adre*
sem. To są zadania dla nas, które musi*
my
wykonać. Na każdym odcinku ży*
i
Krew n aszą d i ago leją kety,
Porządek stary Już się wali.
cia będziemy przezwyciężać ten bez*
Wciąż pfyną huta gorzkie łzy.
Żywotem dla nas jego zgon,
wład, który w wielu wypadkach hamuja
Nadejdzie jednak dzień zapłaty.
wprowadzenie w życie dodatnich dla
Będziemy wspólnie pracowali,
młodzieży zmian, możliwych do osiąg*
Sędziami będziem wtedy myl
I wspólnym będzie pracy plon!
nięcia.
Dalej więc, dalej więc, Itd,
Dalej więc, dalej więc, wznieśmy śpiew,
Wszystkie nasze wysiłki organizacyj^
ne zmierzają do wychowania nowego
Nasz sztandar płynie penad trony,
Hej razem bracia do szeregu
człowieka. Kształtujemy świadomość*
Niesie on zemsty grom, lndn gniew,
Z jednaką myślą, z dłonią w dłoń!
rozszerzamy horyzonty tej młodej socja
Przyszłości rzucając siew,
Któż zdoła wstrzymać strumień w Metm! listycznej partii, która buduje nowe ży-*
1
A kolor jego jest czerwony,
cie, wypełnia je zarodkami nowego
Czyż Jest na świecie taka broń!
ustroju, potrafi zmienić na lepsze stosu
Bo na nim robotników krąw!
Dalej więa, dalej więc, itd.
nek człowieka do człowieka i stworzyć?
nową
socjalistyczną kulturę.
Choć staro łotry, nocy dzieci.
Precz z tyranami, precz z zdziercami,
Związani
z dzisiejszą rzeczywistością*
Nawiązać chcą starganą nić,
Niech zginie stary, podły świat,
polską,
nasi
członkowie muszą wytwo
Co złe, to w gruzy sią rozleci,
My nowe życie stwoizym sami
rzyć w sobie karność i dyscyplinę, hari!
Co dobre, wiecznie będzie żyć!
bojowników i przodownictwo w pracy*
X nowy zaprowadzim ład!
wysoką etykę socjalistyczną, dążenie
Dalej więc, dalej więc, itd.
Dalej więc, dalej więc, itd.
do prawdy i sprawiedliwości, dobra i
piękna,
W tych naszych dążeniach nie jesteś
sił, które chciałyby nas cofnąć z drogi, TUR — znaj'duje się obok swej* partii my osamotnieni. Choć nasz program jest
na pierwszej linii walki. Rozumiemy, najbardziej skrystalizowany i najdalej
na którą wkroczyliśmy.
idący, na tle konkretnych zadań bieżą
I dlatego stoimy twardo przy progra jakie obowiązki ciążą na nas, młodym cych. znajdujemy wspólny język ze!j
pokoleniu
Polskiej
Partii
Socjalistycznej.
mie i taktyce Polskiej Partii Socjali
Rząd Jedności Narodowej może na wszystkimi demokratycznymi organiza
stycznej.
cjami młodzieżowymi w Polsce.
Aby iść dalej naprzód, przebudować nas liczyć w każdej sytuacji i zawsze
znajdzie
w
nas
wykonawców
swoich
za
Wspólni z młodzieżą demokratyczną
ustrój, trzeba umocnić naszą władzę,
mierzeń.
całego
świata, zjednoczoną w Światowej
odbudować kraj, wzmóc produkcję prze
Sytuacja
obecna
wymaga
od
nas
prze
Federacji
Młodzieży, spotęgujemy wy
mysłową i wolną.
de
wszystkim
zrozumienia
ważności
epo
siłki
dla
utrzymania
i wytępie
Są to wielkie, trudne zadania, wyma ki, w której żyjemy i odpowiedniego nia ostatków faszyzmupokoju
na
świecie.
gające olbrzymiego wysiłku i ofiar, a
w wypełnieniu jasno sformuło
Razem z młodzieżą socjalistyczną
przede wszystkim głębokiej wiary, zro wysiłku
wanych zadań.
wszystkich
wzmożemy walkę *
zumienia i wytężonej działalności.
Musimy wzmóc walkę z wpływami kapitalizmemkrajów
o
zwycięstwo
Socjalizmu,
Tymczasem nasza praca odbywa się reakcji, marazmem politycznym, oportu
w warunkach ciężkiej walki klasowej z nizmem. Trzeba wzmóc poczucie odpo
W dniu f Maja, razem z milionami
naszymi przeciwnikami, zwolennikami wiedzialności za to wszystko, co się dzie pracujących całego świata demonstro
ustroju kapitalistycznego, walki, która je w Polsce, szerzyć zrozumienie, że przy wać będzie młodzież socjalistyczną
odbywa się zarówno na odcinku poli szłość Polski i Narodu zbudujemy sami. OM TUR.
" *
tycznym, jak i gospodarczym.
Obowiązkiem naszym jest zmienić sto
W 1-majowym pochodzie nie zabrak
Reakcja chce osłabić naszą władzę sunek do pracy, zwiększyć jej wydaj nie nas w każdym zakątku naszego kra
agitacją przeciw zdawaniu świadczeń ność.
ju, tak jak nie zabraknie w walce i pra
rzeczowych, spekulacją, dezorganizacją
Dając z siebie wszystko dla umocnie cy dla dzisiejszej Demokratycznej a w
aparatu gospodarczego. Wielu starszych nia naszego Państwa, nie zapominamy konsekwencji jutrzejszej Socjalistycznej
ludzi, którzy przeżyli całe swe życie w. jednak o masach młodzieży, której byt Polski.
Swoich praw „do kształtowania losów
Polski bronimy wysiłkiem mas pracują
cych w jednolitym froncie klasy robot
niczej PPS i PPR, który jest podstawą
sojuszu robotniczo-chłopskiego.
To nasze nowe życie chcemy kształ
tować według socjalistycznych wzorów, ^
dostosowanych do naszych warunków,
przez szeroki samorząd, uspółdzielczenia, ząpewnienie szerokiej wolności i
swobód demokratycnych wszystkim
twórczym i żywym siłom narodu, stawia
jąc jednocześnie tamę rozwojowi tych

ustroju kapitalistycznym, nie może przy
wyknąć do tych przemian, które nastą
piły i następują.
W rewolucyjnych okresach świado
mość szerokich mas nie zawsze może na
dążyć za nagłością przemian. Dużo pra
cy wychowawczej, uświadamiającej i
konkretnego przykładu własnego działa
nia trzeba, aby zmienić ich kategorie
myślenia i wciągnąć do świadomego,
twórczego wysiłku.
■ W tym ciężkim okresie młodzież so
cjalistyczna — Organizacja Młodzieży

Czerwony Sztandar

Medi żyje międzynarodowa solidarność proletariatu !
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W i e l k i
Zawarta przed rokiem umowa polskoradziecka o przyjaźni, pomocy wzajem
nej i współpracy powojennej ma wyjąt
kowe, doniosłe . dla narodu polskiego
znaczenie. Dla wielu milionów Polaków
jeszcze do niedawna Związek Radziecki
— to była Rosja. Gdy runął sprawca
wielu nieszczęść narodu polskiego, krwa
wy carat, powalony dłońmi robotników
rosyjskich, zastarzałe niechęci do Rosji
nie zniknęły odrazu. Grał na tych na
strojach Piłsudski, kiedy organizował
4wyprawę wojenną na Kijów, grali póź
niej wszyscy władcy sanacyjni, którzy
w Związku Radzieckim kazali upatry!wać narodowi wroga.
Ale masy ludowe instynktownie wy
czuwały cały fałsz tej propagandy, wie
działy co się kryje za jej podszewką.
(Masy ludowe, widząc doniosłość prze
mian społecznych w ZSRR, zdawały soJbie sprawę z tego, że państwo, w którym
zobotnik buduje nowe życie, realizując
gigantyczne plany pięcioletnie, nie ma i
jmieć nie może zamiarów agresywnych.
^Każdy jako tako uświadomiony roboJciarz polski wiedział napewno, że to
właśnie Związek Radziecki może stać
się przedmiotem napaści. Takiej wojny
nie chciał i przeciwko niej protestował.
« Dziś sytuacja zmieniła się zasadniczo.
Bohaterska Armia Czerwona przyniosła
nam wyzwolenie z pod jarzma i ucisku
jniemieckiego. Koło historii obróciło się
*w drugą stronę. Mówiący po rosyjsku
;żołnierz ze wschodu przychodził jako
, sojusznik i przyjaciel. Obok oddziałów
frosyjskich kroczyły poraź pierwszy w
i dziejach oddziały niepodległego pań1stwa polskiego z biało-czerwonymi
sztandarami, z orłami polskimi na czap
kach i z nieśmiiertelnym mazurkiem
Dąbrowskiego na ustach.
•
Przychodził zresztą nie tylko sojusz
nik narodu polskiego, ale ze względu na
swój charakter społeczny, przyjaciel tej
części narodu, która stanowi jego rdzeń,fprzyjaciel mas pracujących. Armia
Czerwona nie utrudniała, przeciwnie,
przez samą swą obecność ułatwiała
przeprowadzenie głębokich reform spo
łecznych, będących wyrazem dążeń ro
botników i chłopów polskich. Dlatego
jteż zawarta na takim gruncie umowa,
polsko-radziecka została powitana z en
tuzjazmem przez naród. I jest to proste
i logiczne.
)
Kierownik radzieckiej nawy państwo.wej, generalissimus Stalin, wygłaszając
przemówienie z okazji podpisania urno
wy, zwrócił uwagę na jeden z najbar
dziej istotnych jej momentów: właśnie
na fakt, że kładzie ona kres wiekowej
uieprzyjaźni między obu krajami. ,,Sto
sunki pomiędzy naszymi krajami — po
wiedział Stalin — w ciągu ostatnich 5
wieków, jak wiadomo, obfitowały w ele

Hitler umarł
ale żyją hitlerowcy
Żegnając aktyw partyjny na zakończe
nie kursu szkoły partyjnej w Bydgoszczy,
tow. Cyrankiewicz wygłosił ^uższe p rze
mówienie programowe:
Jesteśm y rok po wojnie. Będziemy obcho
dzili 'w telkie święto zwycięstwa i pokoju. Ale
ten okres (łaje nam niepokojące sygnały. Co
*ię w pokonanych Niemczech dnieje? P osia
damy dokładne raporty i sprawozdania P o
laków, którzy tam są i stamtąd w racają. I
możemy powiedzieć, że już w tej chwili dzie
ci niemieckie są lepiej odżywiane, aniżeli pol
skie, otrzymują one pomoc żywnościową, sto 
pa życiowa jest większa, niż w naszym zabie->
dzonym kraju. Zaczynają 6ię próby wygrywa
nia Niemców pomiędzy aliantami, winę za
wszystko spycha 6ię na Hitlera. Niemcy, to
niewinne baranki. Czy nie będą chciały one
pójść na rew anż?

Kierunek na W schód
Do jednego z ich wrogów — droga daleka.
Do Ameryki jeszcze dalej. Wiedzą to Anglicy
że to nie ich skóra jest zagrożona, Wiemy, że
•eżeli w Niemczech odżyje duch rewanżu, to
kierunek ich marszu będzie na wschód, ku
Polsce i przez Polskę.
Niemców już po trochu żałują, Churchill
biada, że Polska w darła się zoyt głęboko w
ich ziemię, a kiedy pastor Niemóller, ten sam,
który był więziony tyle lat w obozach kon
centracyjnych, a dzisiaj będąc rektorem uni
w ersytetu, powiada ze swej katedry, że Niem2y r ie są bez winy, to etudenci 'gwiżdżą. W
Hamburgu podczas wyświetlania Limu a Św

s o f u s z

Minął rok od chwili podpisania umo zapłaty za ogromną pomoc, okazaną
wy. Przez ten rok zaszedł szereg fak ubrojeniu naszej armii. Generalissimus
tów, świadczących jakże dokładnie o Stalin powiedział przedstawicielom na*
przyjaznym do nas stanowisku naszego szego narodu, że za tę pomoc już zapła
sojusznika. Związek Radziecki udzielił cono krwią przelaną w walce z Niemca^
nam potężnego poparcia w sprawie mi. Fakt ten nabiera specjalnej wymo
słusznych postulatów Polski na konferen wy w zestawieniu z żądaniami Anglii*
cji w Poczdamie. Poparcie to zadecy która domaga się zapłaty wielu milio
dowało o naszych ^granicach na Odrze nów funtów szterlingów za utrzymania!
i Nysie. Nie można także pominąć mil i wyekwipowanie armii polskiej, która
czeniem faktu, który wywołał żywy od wiele krwi przelała w walce o zwycię
dźwięk w społeczeństwie polskim. Oto stwo sojuszników.
Związek Radziecki nie zażądał żadnej
Jeśli chodzi o współpracę gospodarc
czą, to stwierdzić trzeba, że surowcei
sprowadzone z ZSRR umożliwiły tirtw;
chomienie naszego przemysłu włókienni*
czego, metalowego, hutniczego, skórza
nego, gumowego i innych. Ze Związki*
Radzieckiego otrzymaliśmy w ostatn^cl^
tygodniach pomoc w postaci 200.000 ton((
Dokończenie przemówienia min. Radkiewicza
zboża, co w naszej sytuacji żywnościo^
wej
ma dla kraju olbrzymie znaczenie*!
Min. Radkiewicz przytacza w dalszym czone, słabo wyszkolone, znajdują się
Fakty
powyższe świadczą, że urnowa^
ciągu szereg faktów, potwierdzających jeszcze w ich szeregach jednostki zde
te okoliczności, podając numery legity- moralizowane i karierowiczowskie. Wła radzieckcnpolska wykonywana jest w?)
macyj PSL i dane o składach broni, dze prowadzą bezwzględną walkę o duchu głębokiej i rzeczywistej przyjaźń
usprawnienie aparatu. Mówca apeluje ni, w duchu artykułu 2-go, który głosi*
ujawnionych u tych ludzi.
Mówca zapytuje, czyżby władze PSL do wszystkich prawych obywateli,- do że umowa będzie wykonywana „zgodnie,
nie wiedziały o takim stanie rzeczy? wszystkich partii demokratycznych, aby z zasadami wzajemnego poszanowania’
Jeśli wiedzą, to dlaczego nigdy nie ko zwracać uwagę na braki w pTacy aparatu niezależności i suwerenności, a także^'
munikowały władzom o tym, że do tego bezpieczeństwa. Władze będą pociągać niewtrącania się do spraw wewnętrz
czy innego ogniska wkradło się NSZ czy 0 do odpowiedzialności wszystkich funk-' nych drugiego państwa”.
cjonariuszy winnych popełnienia nad
W i N.
Naród polski, który bardzo sobie ceni
Przecież panowie walczycie o prawo użyć, tak jak czyniły to dotychczas. swą niepodległość, potrafi ocenić praw
rządność. A jeśli władze PSL nie wie Chcemy mieć taki aparat bezpieczeń dziwy sojusz i prawdziwą przyjaźń. Tai
dzą o tych rzeczach, t. zn., że nie panują stwa, w którym nie byłoby miejsca dla też stwierdzić należy, że pragnieniem
nad swym stronnictwem, że stały się po-, ludzi niegodnych miana strażnika demo olbrzymiej większości narodu polskiego!
wolnym narzędziem reakcyjnych pod kracji.
jest, aby ten sojusz był jak najbardziej
ziemi. Mam podstawy sądzić — stwier
Opinia publiczna była w ostatnich trwały, aby pirzyjaźń między narodem?
dza mówca — że władze PSL wiedzą o czasach głęboko poruszona szeregiem polskim, a narodami Związku Radziec^
tym, kogo przyjmują i przez palce pa zbrodni, mających charakter pTOwoka-, kiego pogłębiała się z każdym dniem. '
trzą na to, że legitymacja ich służy jako cyjny. Już zostali ujęci sprawcy prowo
tarcza dla bandyty. Wielu działaczy kacyjnego wysadzenia w powietrze po
PSL chętnie widzi w swej organizacji mnika Armii Czerwonej w Łodzi. Zosta
przedstawicieli reakcyjnych podziemi i li ujęci sprawcy mordu na osobie staro P ie s z y Mai w u w a i l t nitowym
zaprasza ich.
War szawa. Dzień pierwszego Maja*
sty wieluńskiego — Sienkiewicza. Zo
Mówca zapowiada, że na wszystkie stali ujęci sprawcy prowokacji w Kras- dzień Święta Pracy, święcony przez ludzi pra
interpelacje klubu poselskiego PSL, z nymstawie, gdzie do lokalu PCK rzuco cy od wielu lat tradycyjnymi manifestacjami*
w bieżącym roku obchodzimy w Polsce wy
którego znaczna ilość występuje w obro no bombę w czasie zabawy, zostali uję jątkowo
uroczyście.
/
nie PSL-owców rzekomo pokrzywdzo ci sprawcy mordu znanego taternika
uroczystości pierwszo-majowycS
nych przez Bezpieczeństwo — udzielona Openheima. Wszyscy ci sprawcy pocho JestProgram
niezwykle bogaty 1 urozmaicony.
zostaną wyczerpujące odpowiedzi.
dzą z jednego obozu — obozu reakcji.
Polskie Radio, pragnąc dać możność zapoW
Po przykładach, kiedy to ludzie, któ Minister
K. R. N., że żadna znania się z uroczystościami tym wszystkim*’
rych PSL wzięło w obronę, okazali się zbrodnia zapewnia
Polsce nie ujdzie bezkarnie, którzy nie będą mogli wziąć w nich udziału*
aktywistami zbrojnych band, lub współ że organyw bezpieczeństwa
nada pierwszego Maja szereg transmisji. AZ
mianowicie; o godz. 18.15—19,30 odbędzie si^
pracownikami okupanta, mówca sądzi, stać będą twardo na straży publicznego
demokracji transmisja akademii z Teatru Polskiego w
że w PSL będą się lepiej zastanawiać, ludowej, jej osiągnięć i zdobyczy.
Warszawie, a o godz. 21.00—21.30 montaż 2J
zanim wystąpią z zarzutami pod adre rat bezpieczeństwa niejednokrotnieApa
płyt, nagranych na imprezach sportowych*
wy
sem organów bezpieczeństwa, lub ze kazał wysoki poziom ideowy i wielką bieg na przełaj, zorganizowany przez Organik
szkodliwym żądaniem likwidacji Mini ofiarność w, walce z reakcją podziemną, zacje Młodzieży TUR i mecz piłkarski re*!
prezentacji robotniczych Poznań—Warszawa*
sterstwa Bezpieczeństwa.
i nie będzie szczędził wysiłków, aby za
Poza tym program Polskiego Radia zawiej
Min. Radkiewicz stwierdza dalej, że pewnić
spokój i bezpie ra szereg innych okolicznościowych audycji*
zmuszony był do obecnego wystąpienia czeństwospołeczeństwu
w budowie i utrwalaniu demo jak: godzina 14.40 montaż radiowy pt. „Lud
wskutek bezprzykładnego ataku przy kracji, zwłaszcza
o wolność*1, w opracowaniu profeso
w okresie nadchodzą walczy
ra
Uniwersytetu
Jagiellońskiego — doktora
puszczonego przez czołowych przedsta cych wyborów. Żadna
ni rodzi Henityka Mościckiego
i znanego teatrologa 1
wicieli PSL na organy bezpieczeństwa. ma, ni obca, nie zdoła reakcja,
zakłócić
iiormalreżysera
—
doktora
Jerzego
Renarla Buj-ań^
Mówca zdaje sobie sprawę e tego, że or nego biegu budowy naszego państwa.
skiego; godz. 16.20 — „Pierwszy Maj w Pol
gany bezpieczeństwa posiadają jeszcze
sce". zradiofonizowany fragment utworu Pro*
(PAP).
chnika pŁ „Idee 1 ludzie" 1 inne.
szereg braków, są zbyt mało doświad
menty wrogości, nieprzyjaźni, a nierzad
ko i konfliktów wojennych. Stosunki
takie osłabiały nasze kraje i wzmacnia
ły imperializm niemiecki.
* Znaczenie umowy niniejszej polega
na tym — mówił dalej generalissimus
Stalin — że kładzie ona kres i grzebie
te stare stosunki pomiędzy naszymi kra
jami i tworzy realną bazę dla zastąpie
nia starych, nieprzyjaznych stosunków
— stosunkami sojuszu i przyjaźni po
między Związkiem Radzieckim i Pol
ską.”

Władze PSL — narzędziem
reakcyjnych podziemi

Żadna zbrodnia w Polsce nie ujdzie bezkarnie

inach Warszawy, rozlegają się głosy: „to jest
mało — das ist zu wenig“. I władze okupacyj
ne to tolerują.
Dzisiaj odbywa się w Szczecinie wiielka
manifestacja pokojowa. Transparenty głoszą
dź dzierżymy straż nad Odrą. Byłoby źle, gdy
by się na manifestacjach rozpoczynało i koń
czyło i nic z nich nie zostało. Trzeba nam za
gospodarować ziemie zachodnie. To zadanie
wymaga pracy i warunków bezwzględnego po
koju. Tymczasem mówi się, żeśmy się w darli
za daleko, że te prastare polskie ziemie by
ły pod długim panowaniem Niemiec i że nasze
praw a historyczne do nich wygasły już przed
kilkoma setkami lat.

Niemcy, opanowawszy ziemie wschodnie, nie
zostawiliby przecież wolnej Polski, leżącej na
ich 6zlaku do Rosji.

Musimy mieć sojusznika
Musimy więc mieć sojusznika. Ale nie jest
łatwo realizow ać sojusz, nie jest łatw e to l
dla Związku Radzieckiego, któ ry chce mieć
gwarancje, że polityka naszej przyjaźni nie
będzie dzisiaj, a jutro zmienimy front.
Musimy w sobie wytworzyć zrozumienie
tego sojuszu, to jest kanon.
Każdy inny sposób rozumowania politycz
nego, każda inna droga polityczna doprowa
dzi Polskę do nieszczęścia, gdyż to, co wzmac
nia Niemcy, to prow adzi do końca naszej nie
podległości.
Sojusz z Rosją Radziecką na równych p ra
wach, tak jak równi z równymi, wolni z wol
nymi — tak, lecz do tego trzeba m ie f właśnie
dorobek, szczere intencje i ustrój dem okra
tyczny utrwalony, ho Polska obszarnicza i
burżuazyjna będzie zawsze się oglądać na
tych, którzy podadzą jej pomoc z zew nątrz j
przywrócą wielką wtasuość.
Trzeba się przyczynić na terenie międzyna
rodowym do pełnej jedności aliantów, aby
świat nie wpadł w nowe nieszczęście. Pamię
tajmy o tym, że Niemcy liczą na rozdźwięki.
A wojna toczyć się w razie czego będzie nie
na księżycu, ani w Azji czy Australii, ale tam,
gdzie są Niemcy. Trzeba to wyjaśnić tym, któ
rzy tego nie rozumieją.

Koniec polityki ustępstw
Polityka ustępstw do niczego nie dopro
wadziła. Wiemy z własnego doświadczenia,
Kiedy Niemcy byli nad W artą — mówili o
korytarzu, kiedy wzięli Sudety — zab rali i
Pragę Czeską, kiedy znaleźli się w K łajpe
dzie — zapragnęli zaraz Gdańska. Bo Niemcy
to naród o nieograniczonym apetycie bez r e 
zultatu.
H itler umarł; ale żyją hitlerowcy. Każda
nowa ich wojna, to bomby, to krem atoria,
egzekucje, w pierwszym rzędzie u nas.
Radość w Niemczech z powodu mowy
Churchilla, że weszliśmy za głęboko w ziemie
niemiecki*, jest wielka. Niemcy czekają na
trzecią wojnę.
*
Ja k nietrzeźwe jesh myślenie naszej re 
akcji, świadczy o tym wypowiedź icb wodza,
Radość Niemców
Romana Dmowskiego, który w r. 1936 w książ
ce omawiającej nastroje Europy i przygoto
Sprawa, z której Niemcy ogromnie się uwania do napaści na ZSRR, przestrzegł przed
cie6zyli, to była wiadomość, że właśnie nie do
tym naród polski jako przed największym n ie szedł do skutku blok wyborczy 6 stronnictw
bezpieczeństwem. Polska mogła była r : \ - . -,v Polsce. Wiadomość, że Polsce groai walka
nę z Rosją wybrać się wraz z Niemcami, i*je wyborcza, która może mieć przebieg ostry, a
z wojny tej nie powrócić jakp zwycięzca,. Bfl i na ca my sobie pozwolić nie możemjr, Niemcy.

rozumieją, że im więcej w Polsce zam ieszaj
nia, tym ciężej będzie zagospodarować jej aie^
mie zachodnie. Niemcy widzą w tym sw oją
korzyść, gdyż potrzebują naszego opóźnieni^
i wiedzą, że my go potem nie odrobimy.

Demokracja i demokracja
Reakcja mówii, że chce u nas pełnej de^
mokracjt, takiej ja k na Zachodzie. Jak tam
jest z tą dem okracją i jak z demokracją byłfl(
u nas? W Anglii np. kiedy po konserwaty-t
stach doszli w parlam encie do głosu 6 0 cjali^
ści z Labour Party, to ustąpił Churchill i rząd
utworzyli socjaliści. Ciągle tak jest w Anglii/
gdzie rządy zmieniają się naprzemiian, gdzie!
raz są u 6teru władzy socjaliści, a raz burżu*
azja z p artii konserwatystów . A czy u nas
byłoby to kiedy możliwe? Czy sanacja odda*
łaby dobrowolnie swą w ładzę? U nas były
rządy mniejszości przeciw większości robot
niczo-chłopskiej, były Berezy, Brześć, rok
1923 w Krakowie były kryminały.

Przypomnijmy sobie
Jesteśm y zaledw ie rok po wojnie i dlatego!
w kraju nie ma dostatku, jest ciężko. Przypom
nijmy sobie co było po tamtej wojnie, kiedy}
Polska była mniej zniszczona. W roku 1923*
a więc w 5 lat po zakończeniu wojny, W itos
zgłaszającej się doń delegacji głodujących
urzędników państwowych oświadczył wręcz:
— Jest źle, będzie górze)
Po 5-ciu latach wojny! To też klasa ro 
botnicza na ten kaw ał z wyolbrzymieniem na
szych trudności wewnętrznych wziąć 6:ę nie
pozwoli. Klasa robotnicza pamięta rok 1918,
kiedy to Daszyński ustąpił 6wej władzy bur*
iuazji. Był to błąd, ale Daszyński nie miał
wówczas wojska, które miał Piłsudski, Daszyń
ski nie miał też dobrze zorganizowanej jesz
cze klasy robotniczej.
Peeselowcy pow iadają nam); My z PPS be*
dziemy zawsze chętnie .współpracowali, Zna*.
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Osiągnięcia, braki i zamierzenia Rządu
Toczyć będziemy nieubłaganą walkę z reakcją
Dokończenie ekspose Premiera

WALKA 0 ZDROWIE FIZYCZNE

Stan zdrowia naszej ludności jeszcze
przed wojną przedstawiał się fatalnie, coż
dopiero po wojnie. Najlepiej ten stan cha
rakteryzuje siedmiokrotny wzrost leczących
się w ubezpieczalniach społecznych. Zni
szcz enia naszych szpitali dochodziły do 70
proc., brak 40 proc. lekarzy, dentystów —
65 proc., nie licząc 5-letniej przerwy w
naues.
W maju 1915 r. budżet Ministerstwa
Zdrowia wynosił 20 milionów zł, w marcu
1946 r. — 160 milionów złotych.
Mamy nie cale 7.000 lekarzy, repartiacja
te wschodu da nam ca 300, w Anglii jest
ich 800.
Mamy obecnie 7 wydziałów lekarskich,
jprzed wojną było ich 5 oraz 3 wydziały'
stomatologiczne, 5 farmaceutycznych. 4 szko3y pielęgniarek i 5 6zkół położnych.
Stan studentów na medycynie w porów
naniu do 1937-38 r. wzrósł z 3870 do 6170,
stomatologii z 480 do 1420- farmacji z 1180
ido 1970.
Ubezpieczalnie wydają teraz na leki 45
proc. funduszów, przed wojną wydawały
10 procent.
Potrzeba nam leków za 18 milionów do
larów, UNRRA dostarczy nam za 4,5 miliona.
OPIEKA SPOŁECZNA

Dziedzina oipieki i ubezpieczeń społecz
nych należy do tych, które wymagają od
państwa po' wojnie wielkiego wysiłku fi
nansowego. Budżet na ten cel stale wzrasta,
lecz nie może dostatecznie zaspokoić wszyst
kich palących potrzeb.
Ręnty choć zostały podniesione o 100
proc. są w dalszym ciągu niedostateczne.
Dokonaliśmy już niektórych reform na
korzyść ubezpieczonych, czekają nas jed
nak dalsze poważne reformy, jak ubezpie
czenie r.a starość, ubezpieczenie ludności
wiejskiej i reforma urlopów. Poważnym
naszym osiągnięciem to uruchomienie wcza
sów, które w tym roku będą znacznie roz
szerzone. Przygotowywany jest dekret o
roli związków zawodowych w naszym życiu
społeczno - gospodarczym.
ODBUDOWA FINANSÓW

Na odcinku odbudowy finansów, pomimo
czasowego wyschnięcia niektórych źródeł
podatkowych, ja.k ustawowe zwolnienie od
podatków* ziemi podlegającej reformie rol
nej, gospodarstw repatriantów, oraz czaso
wego deficytu niektórych przemysłów, ma
my bardzo poważne i pozytywne osiągnię
cia. Wygraliśmy bitwę o niedopuszczenie
•do inflacji, zbliżamy się szybkimi krokami
do zrównoważenia budżetu państwowego
fNie będę tego zagadnienia poruszał szcze
gółowo, gdyż przewidziany jest na ten te
mat specjalny referat).
DEMOKRATYCZNE WOJSKO POMAGA
ODBUDOWAĆ KRAJ

W bilansie osiągnięć Rządu sprawa
Wojska Polskiego zajmuje jedno z czoło
wych miejsc.
my was, żeście dobrzy
judzi e.

patrioci i porządni

Tylko z PPR nie idźcie!
My ich znamy
My też znamy ludowców z PSL. Tego daw
nego, przedwojennego, który nie zmienił się
wiele. Pamiętamy Witosa, który udaiąc się do
Cubtira wyjechał z Krąkowa i do Lublina nie
dojechał a 6\yój podpis na manifeście Daszyń
skiego wycofał. Nie mógł d o :echać do Lanc
korony. Tak było przed 20-tu przeszło laty, a
dzisiaj Lanckorona dojechała do PSL, znaj
dując tam przytulisko.
Ale tego bloku, którego rdzeń stanowią
dwie nasze partie robotnicze, rozbić się nie
da. O wyborach 1 wszystkim, co iest z naszym
bytem obecnie związane, decydować bedzie
na6z instynkt 1 doświadczenie z ub. lat. W ła
śnie zarzucono tow .' Daszyńskiemu, iż • nie
przygiął on odrazai karków reakcji, co odbiło
się na Polsce po 10 latach. My dzisiaj będzie
my przyginać te karki mocniej do ziemi i wła
dzy nie oddamy. W r. 1946 jesteśmy bogatsi
w doświadczenia. Koła historii zatrzymać ani
cofać się już nie da.

«

W okresie sprawozdawczym najtrudniej

szym zagadnieniem była powojenna demo
bilizacja- która, jak wiemy z doświadczenia
pierwszej wojny światowej i obecnie z do
świadczenia innych krajów, zawsze prze
istaczała się w kryzys demobilizacyjny.
Myśmy w Polsce dzięki politycznym i spo
łecznym reformom Rządu Jedności Narodo
wej, a w pierwszym rzędzie dzięki reformie
rolnej, upaństwowieniu przemysłu i odzy
skaniu naszych ziem zachodnich, uniknęli
kryzysu demobilizacyjnego. Polska demo
kratyczna jest po raz pierwszy sprawiedli
wą ojczyzną dla swych żołnierzy, która nie
•nagradza ich za krew i znoje kijem że
braczym.
O wiele trudniejsze formy przybrała de
mobilizacja oddziałów polskich zagranicą,
nie brak bowiem na świecie ludzi pragną
cych spekulować krwią polskiego żołnierza.
Dlatego też powrót z tamtej armii żołnierzy
do kraju odbywa się bardzo powoli i nawet
baz tej broni, którą walczyli na frontach.
Natomiast ci andersowcy. którzy przeszli
konspiracyjnie przez granicę dla mordów
skrytobójczych i napadów na ludność, wy
posażeni zostali przez Andersa nie tylko
w nowiutkie mundury angielskie, lecz rów
nież w pierwszorzędną angielską broń au
tomatyczną i szpiegowską aparaturę na
dawczo - radiową. Oczywiście wojsko pol
skie zmuszone zostało podjąć waikę z tym
bandytyzmem politycznym kierowanym
przez Andersa z zagranicy, bowiem akcja
ta godzi w niepodległość i suwerenność na
rodową. Ci panowie, którzy zagranicą w
swych pismach wydawanych za cudze pie
niądze i w cudzych interesach, szeroko roz
pisują się na temat rzekomego niezadowo
lenia ludności z rządów demokratycznych
w Polsce, demaskują sami siebie, uciekając
się do środków podziemnego terroru wobec
tejże ludności, ażeby w ten sposób zmusić
ją do uległości hasłom Andersa. Historia
nas uczy, iż skrytobójczy terror był zawsze
bronią politycznie słabych i nie mających
oparcia w narodzie.
W swej walce przeciwko bandytyzmowi
politycznemu żołnierz polski spełnia swe
ciężkie zadania tak samo chlubr.-ie, jak wo
bec najeźdźcy *niemieckiego. W "zblokowa
nym faszyźmie banderowsko - enezetową
skim widzi tego samego wroga, chociaż w
innej postach z którym walczył rok temu
na froncie.
Wojsko Polskie nie służy żadnemu stron
nictwu, ale wszyscy powinni wiedzieć, że
jest ono i pozostanie organem umacniają
cym aparat państwowy na wszystkich jego
szczeblach i we wszystkich jego poczyna
niach, zmierzających do utrwalenia ustroju
demokratycznego w Polsce.
Żołnierz polski przychodzi do ludności
nie tylko jako obrońca przed bandytyzmem
politycznym, niesie on także wydatną po
moc wiosennej kampanii siewnej. W tym
roku kilkadziesiąt tysięcy ha pól chłopskich
będzie bezinteresownie zasianych przez żoł
nierzy, posługujących się wojskowym ta
borem końskim i maszynowym. Najwydat
niejsza pomoc okazaną będzie osadnikom
na ziemiach zachodnich.
Nie można jednak pogodzić pewnych
deklaracji o najżyczliwszym stosunku do
wojska, z próbami pozbawienia najbardziej
z?s’użonego obywatela w kraju, jakim jest
żołnierz polski, elementarnych praw obywa
telskich, praw uczestniczenia w życiu pu
blicznym narodu, a przede wszystkim w wy
borach sejmowych. Wiemy z doświadczenia,
że próby izolowania wojska od ludu i ru
chu demokratycznego prowadziły zawsze
do kastowości wojska i służyły interesom
żywiołów reakcyjnych.
Polska demokracja realizuje inny pro
gram — program najściślejszego vzjednoczcnia żołnierza z ludem polskim i jego
walką o ulepszenie i umocnienie ustroju
demokratycznego, widząc w tym gwarancję
demokratycznego charakteru sił zbrojnych
i ich najlepszego rozwoju dla dobra całego
narodu.
HANDEL ZAGRANICZNY, ODBUDOWA
PORTÓW I FLOTY
•
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W pierwszym kwartale rb- mieliśmy obrotów z zagranicą na sumę ponad 51 mi
Odpowiedzialność naszej P artii wymaga
lionów dolarów, co równa się 44 proc. ca
aby wśród nas byli ludzie ofiarni i czyści. Par
łego obrotu w 1938 roku. Poza poważnymi
tia nie jest do rozdawania posad,- nie będzie
obrotami ze Związkiem Radzieckim, z któ
tolerow ała milczkiem siedzących w jej zakamar
kach zjadaczy chleba, partia wymaga pracy w rym właśnie zawarliśmy nową umowę han
dlową, powiększyliśmy nasze obroty z kra^
terenie i przodownictwa.
Patrzmy na rzeczywistość trzeźwym wzro
jami skandynawskimi, zwłaszcza ze Szwe
kiem, spoglądajmy śmiało w przyszłość. J e 
cją. Nową poważną i interesującą pozycję
żeli ten kurs przyczyni się do tego, że jeste
stanowi umowa handlowa ze Szwajcarią na
śmy odporni na zaczepki i małości, to odczu
warunkach kredytowych dla nas na %umę
jecie to w terenie.
Siła świadomości waszej to siła PPS. Bę 40 milionów’ franków szwajcarskich oraz
dziemy maszerować razem do samodzielności na 5 milionów franków wymiany kompen■ ^ę;-jxLęj. Z radzieckiej strefi) okupacyjnej
i dp pokcuui
Zadania partii

Niemiec sprowadzamy za pośrednictwem
Związku Radzieckiego 6Ó1 potasową, kau
czuk syntetyczny, benzynę syntetyczną, ar
tykuły chemiczne itp.
W I kwartale 1946 r. długość naszych
odbudowanych nadbrzeży zwiększyła się o
740 mb do 10.145 mb. a magazyny portowe
0 14.315 m. kw. do 120.890 m. kw.
Ilość dźwigów zwiększyła się o 3 do 46,
ich zdolność przeładunkowa o 2400 ton
dziennie do 22.400 ton.
W grudniu 1945 r. ilość ta wynosiła
218.725 ton- w styczniu 1946 r. — 325.981.
w lutym — 402.367, w marcu — 593.891 ton.

Przewidujemy poważne zwiększenie za*
siewów w zakresie roślin włóknistych i
olastych. W roku ubiegłym obszar tych'
upraw wynosił 27 proc. stanu przedwojen
nego, w roku bieżącym projektuje się podnies:enie tego obsiewu na 75 proc.
Uprana buraków cukrowych w stosunku
do raku ubiegłego ulegnie zwiększaniu do
209.000 ba, tj. około 70 proc.
Apelujemy do społeczeństwa o jak naj
bardziej masowe uprawianie działek (ogród
ków działkowych), co maże wydatnie po
prawić nasz stan* aprowizacyjny w miaj
stach.

WAŻNE REFORMY

CZY MOGLIBYŚMY MIEĆ WIĘKSZE
OSIĄGNIĘCIA?

Dokonaliśmy reformy podatków samo
rządowych.
Uznaliśmy i zrównaliśmy w .prawach
kościół metodystów i katolicki kościół na
rodowy — realizujemy pełną wolność re
ligijną.
Prowadzimy dalsze intensywne prace
i.«d unifikacją prawa.
Zakończyliśmy prace organizacyjne są
dów i prokuratur ną ziemiach odzyskanych.
Szkolimy nowe kadry sędziów i prokurato
rów, których mamy brak w ilości ca 1.200
osób.
5 MILIARDÓW ZŁ WPŁAT DO PKO

Mamy dalsze osiągnięcia naszej poczty
1 łączności. Wznowiona PKO dała nam już
533000 wpłat na sumę 5.606 milionów i 491
tysiące wypłat na sumę 698 milionów zł.
Uruchomiliśmy wymianę przesyłek za
granicznych nieomal ze wszystkimi krajami,
należącymi do Światowego Związku Pocz
towego.
W I kwartale zbudowaliśmy 608 km no
wych linii napowietrznych, odremontowa
liśmy 5.557 km. tych liniL
Od 1. 4. rb. ilość central telefonicznych
miejscowych wzrosła z 2.337 do 5.823, a apa
ratów z 62 do 79 tysięcy. Zainstalowano od
1. 4. 27 central telefonicznych międzymia
stowych. Jest ich teraz ogółem 132.
Ruch telegraficzny dosięgną! poziomu
1939 r.f telefoniczny 80 proc. 1939 r. *
PRASA — RADIO — FILM

Bardzo bujnie rozwija się nasza prasa.
W okresie od stycznia do kwietnia rb.
ilość czasopism wzrosła o 58 i wynosiła
łącznie 432, w tym pism codziennych 44
periodyków 388. Ilość pism religijnych wy
nosi 23.
Powstało też szereg now ych agencji,
obok PAP działa SAP, API, Cłu A. P., ZAP
ŻAP, RAP.
Polskie radio uruchomiło dwie nowe ra
diostacje w Szczecinie i Gliwicach, montu
jąc dwie dalsze — w Toruniu i Warszawa
2. w przebudowie jest radiostacja wrocław
ska.
Ilość zradiofonizowar.ych wsi wzrosła z
27 tdo 95. Ilość głośników powiększyła się
z 19 tys. na 31.473. Stan abonentów na 1. I.
wynosił 168.692, a na 1 kwietnia 257.176, w
tym aparatów lampowych 222 tys.
Kin posiadamy 430. Produkcja filmów
wygląda następująco: 60 kronik filmowych,
12 średnio - metrażówek, 8 filmów popular
no - naukowych. Uruchomiliśmy dla wsi
40 kin objazdowych. Dalsza rozbudowa tych
kin w toku.
AKCJA SIEWNA GŁÓWNĄ TROSKĄ
W ROLNICTWIE

W dziedzinie rolnictwa mamy obok dal
szej pracy nad pogłębieniem reformy rol
nej rozparcelować ca 300.000 ba gruntów
do niedawna zaminowanych na terenie
przyczółkowym oraz rozpocząć parcelację
na ziemiach zachodnich.
Stworzyliśmy Centralny Zarząd mająt
ków państwowych dla usprawnienia admi
nistracji tych majątków i podniesienia ich
rentowności. Mamy przeprowadzić praca
odwadniające na terenie Żuław Gdańskich
(90.000 ha).
Wielką troską napawa nas akcja siew
na, z której dotychczasowych wyników nia
jesteśmy zadowoleni.
Na akcję siewną przeznaczyliśmy poważ
ne kredyty budżetowe i pozabudżetowe. Na
zakup ziarna i ziemniaków 500 milionów zl,
na prace traktorów 740 milionów zł.
W ramach akcyj dodatkowych urucho
miliśmy kredyty bankowe o zniżonym oproeentowaniu w sumie 150 milionów zł
oraz dla -większych gospodarstw w sumie
100 milionów zł,przy oprocentowaniu nor
malnym.
W ramach planu inwestycyjnego przewi
dujemy kredyty na odbudową rolnictwa w
sumie ponad 4 miliardy zl

Obywatela Posłowie! Wysłuchaliście na
szego sprawozdania, w którym szczerze
przedstawiliśmy Wam osiągnięcia, braki >
zamierzenia Rządu.
Wierzę, że ocenicie je pozytywnie. Czy
mogliśmy mieć osiągnięcia większe? Ni3•wątpliwie — tak. Gdyby nie było band i
ich zbrodniczej działalności, gdyby reakcja
i jałowa opozycja nielegalna i legalna nie
rzucała nam ciągle kłód pod rugi — zro
bilibyśmy o wiele więcej dla odbudowy
kraju i dla Polski.
My mamy czysto sumienie, żeśmy do
wszystkich ludzi dobrej woli wyciągali rękę
do zgody, żeśmy pragnęli jak najpełniejsze7
jedności narodu pomni na to, że ta jedność
jest nam niezbędna, gdyż odbudowa i roz
kwit Polski jest ponad możność wykonania
przez cale nasze pokolenie.
Chcieliśmy zgody i jedności -wewnątrz
kraju, wiedząc o tym- że nie za dużo mamy
szczerych przyjaciół za granicą, te są jesz
cze tacy, co chcieliby kwestionować nasze
krwią odzyskane ziemie zachodnie.
WYBORY BĘDĄ WYRAZEM WOLI
NARODU

Pragniemy jak najgoręcej dać wyraa
woli narodu i jego praw suwerennych w
pięcio,przymiotnikowych wyborach do Sej
mu Ustawodawczego z udziałem wszystkich'
demokratycznych i niefąszj-stowskich ugru
powań politycznych.
W tym dążeniu jesteśmy całkowicie
zgodni z uchwałami w Jałcie i Poczdamie.
To też wybory do S^jimi Lesławodawcze
go odbędą się jeszcze na jesień* tego roku,
zaś referendum w czerwcu będzie aktem
wstępnym do tych wyborów.
Nikt jednak nie może zakwestionować
naszego prawa do tego, aby udaremnić
wszelkis próby wypaczenia wolnj-ch wybo
rów przez presję i terror band i mafij fa*
szystowskich i reakcyjnych które korzy*
stają z obfitej pomocy z zagranicy, jak rów*
r.ież ich protektorów w kraju: wywłaszczo*
nych przez wielkie reformy społeczne ob
szarników, wszelkich przemysłowców i ban«.
krutów i niedobitki całego reżimu policyj
nego rządów sanacyjnych w Polsce.
Właśnie w trosce o prawdziwe wolne S
niefałszowane wybory, w trosce o zabezpie
czenia zdobyczy swobód demokratycznych,
okupionych obficie przelaną krwią i ogro
mem cierpień narodu, zaproponowaliśmy
blok wyborczy stronnictw demokratycz-nych.
Zaproponowaliśmy blok wyborczy, aby
uniknąć zaognienia walk politycznych w
Polsce, w trosce o spokój, praworządność i
bezpieczeństwo wszystkich obywateli, w
trosce o konsolidację wszystkich sił demo
kratycznych dla zaleczenia ciężkich ran za«^
danych krajowi przez wojnę.
Gdy tylko znikną opary powojenne, gdy.
wykarczowane będą ośrodki antydemokra
tyczne. żerujące na trudnościach powojen
nych- nikt z nas nie będzie obstawał przy
wyborach na zblokowaną listę.
Dziś jednak musimy ostrzec przed de
magogią tych. którzy usiłują łączyć udział
w rządzie z blokowaniem się w praktyca.
z nielegalnym, reakcyjnym podziemiem.
To blokowanie i wzajemne zrestanie się
potwierdzają niezliczone fakty, są one nien'
uniknioną konsekwencją tej właśnie posta
wy politycznej.
Stojąc na straży najświętszych praw na
rodu, toczyć będziemy nieubłaganą walkę
z reakcją, gdziekolwiek się usadowi- odwo
łując się do woli i decyzji narodu. Dlatego
pragniemy, aby naród w głosowaniu ludo
wym nakreślił ramy prac przyszłego sejmu^.
wypowiadając się -w sprawach najistotniej*
szych.
Mamy najgłębsze przeświadczenia, że na
ród w olbrzymiej swej większości postawi
poza nawias wrogów demokracji i burzy
cieli jedności i zarówno w referendum jak
i w’ przyszłych wyborach udzieli calowi-’
tego poparcia obozowi demokracji.

„GŁOS
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W kisili
odzie zamontowano Mattooitieoo
Kongres włoskiej partii socjalistycznej

We Florencji zaik-ończyl swe obrady
i>forwszy od wielu lat legalny kongres wio
tkiej partii socjalistycznej. Wlochv. kraj
h- w którym faszyzm pierwszy doszedł do
Władzy, gdzie rozpoczęto na szeroką skalę
stosować mordy polityczna, gdzie założo
no pierwszy obóz koncentracyjny na wy
spach Liparyjskich, kraj, w którym zamor
dowano tow. Matteottiago, staja dziś pa no
wej drodze. Nic więc dziwnej, że kongres
socjalistów włoskich, którzy nigdy nia ska
pitulowali przed Mussolinina i w g'ębokim
podziemiu prowadzili uporczywą i ofiarną
walkę z faszyzmem, wzbudził elbrzymie za
interesowanie we Włoszech. Zainteresowa
nie kongresem socjalistów włoskich wykasali również socjaliści innych państw euro
pejskich. Na kongres przybyła delegacja
socjalistów brytyjskich z przewodniczącym
Partii Pracy, prof. Haroldem Laski na cze3e. -delegacja francuska, polska, szwajcar
ska. czeska i inne.
Obrady kongresu wykazały, że partia
socjalistyczna świadoma jest zadań, jakio
na niej spoczywają. Zdaj 3 sobie ona również
sprawę z przemian, jakie zaszły po wojnie.
Nikt może więcej nie odczuwa i nie rozumu
hasła „Nigdy więcej faszyzmu!“ tak dobrze,
jak socjaliści włoscy. Rezolucje i dyskusja
ujawniły, że partia kroczy po prawidłowej
tlinii, że pragnie prowadzić państwo po cfro*dze demokratycznego rozwoju ku soąialifcmowi, że przeciwstawi się zdecydowanie
wszelkim niedobitkom faszyzmu oraz reak
cji włoskiej, któreby jej utrudniały r -alizację tej polityki. Wielu członków partii wy
powiedziało się również za skończeniem wo
Włoszech z rządami skompromitowanej
współpracą z faszyzmem dynastii sabaudz
kiej i za wprowadzeniem republiki.
Rozumisjąc sytuację partii socjalistycz
nej we Włoszech i przewidując jej zwycię
stwo w nadchodzących wyborach parlamen
tarnych, prof. Harold Laski oświadczył, że
będzie się starał, aby rząd brytyjski zrozu
miał, iż Włochy powinny otrzymać długo
terminową pożyczkę na zakup surowców,
przeznaczonych do odbudowy. — „Europa
bez Włoch nie byłaby całością1* — dodał
LaskL
Redaktor naczelnego centralnego organu
partii „Ava.nti“ Igmario Silone, przemawia
jąc na kongresie powiedział, iż socjalizm
włoski skończył ze swym poczuciem n1'*szości. Dziś już nikt nie wątpi o trwa‘ości
partii i jej wielkich perspektywach rozwoju.
Silone dodał, że europejskie partie socja
listyczne są koniecznością historyczną, a
nie tworami przypadkowymi, 'które w ten
czy inny sposób mogą być zmiecione z po
wierzchni. Partie socjalistyczne okazały się
organizacjami politycznymi, którs odegrały
dużą rolę w walce o demokrację i socjali
styczna. partia włoska może się poszczycić
dużymi sukcesami pod tym względem. Silone opisali również, w jaki 6posób rozwinę
ły się stosunki pomiędzy partiami komuni
stycznym! i socjalistycznymi w krajach
demokratycznych. Ewolucją ostatnich lat
doprowadziła do wspólnej linii w działaniu
obu partii.
Wybitnym przywódcą partii, który od
grywał wielką rolę na kongresie i który
kieruje właściwie codzienną walka Dartii
a demokrację i socjalizm, a równocześnie,
sprawując urząd wicepremiera,- bierze jak
ttajbardziyj aktywny udział w życiu pań
stwowym — je6t Piętro Nenni. N?nmi zdaje
sobie doskonale sprawę, że walka o demo
krację w kraju, nasycanym przez lat dwa
dzieścia jadem ideologii faszystowskiej,
wymaga współpracy wszystkich elamen’ów
Sźczerze demokratycznych, a przede wszyst
kim ścisłej współpracy obu partii "obotni;zych: socjalistycznej i komunistycznej.
Stanowisko Nemniego podziela większość
izłonków partii, a występuje przeciwko nie
mu skrajnia prawe skrzydło z Giuseppe Sa<*aget do niedawna ambasadorem włoskim
v Paryżu na czele Al© Saraget nie c?acZ’
»Ię popularnością w szeregach partii Jeerc,
wniosek o zerwanie wszelkiej wsnółnracv
e komunistami uzyskał 80 tys. głosów na
ogólną ilość 71$ tye. głosów^, reprezentowa
nych na kongresie.
Partią będzie kierowa? r^dal wypróbo
wany aiiyfaszysta Nenni, o którym
Laski powiedział na kongresie publicznie:
.Uważam, że przywódca włoskiej partu so
cjalistycznej. Piętro Nenni, jest wybitnym
człowiekiem który ogromnie przyda się par
tii w obecnsj chwili.
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Naczelny dowódca Wojska Polskiego Światowej Federacji Iw. Zawodowych
marszałek Żymierski w Berlinie
Berlin, 30. 4. — W dniu 28 bm.
przybył do sztabu grupy radzieckich
wojsk okupacyjnych w Niemczech na
czelny dowódca Wojska Polskiego mar
szałek Michał Żymierski,
Naczelnemu dowódcy towarzyszyli:
szef sztabu generalnego W, P. gen. bro
ni Stanisław Korczyc, gen. bryg. Stani
sław Zawadzki, oraz szef misji wojsko
wej ZSRR w Polsce gen. mjr, Masłów.
Marsz. Żymierski w imieniu prezy
dium K. R. N, udekorował kilkudzie
sięciu generałów i wyższych oficerów
sztabu radzieckiego, byłych dowódców
I. frontu białoruskiego krzyżami Grun
waldu, orderami Virtuti Militari i me
dalami „Za Warszawę 1939—1945“,
oraz „Za Odrę, Nysę, Bałtyk". Wśród
odznaczonych na pierwszym miejscu
znalazł się główno-dowodzący grupy ra
dzieckich wojsk okupacyjnych gen. armii
Sokołowski i szef jego sztabu gen. płk.

Paryż. (SAP]. Biuro Światowej Fe
deracji Związków Zawodowych na,
dzień święta 1 Maja opublikowało ma*
nifest,
w którym m. in. powiedziano:
Malinin. Wręczając dowódcom radziec
Światowa Federacja Związków Zawód,
kim odznaczenia, marsz. Żymierski wy wzywa wszystkich pracujących do pój*
głosił gorące przemówienie, w którym ścia drogą solidarności robotniczej ku
podkreślił ogromne zasługi Armii Czer zabezipieczeniu pokoju i dobrobytu.
wonej, a w szczególności generałów,
Federacja wzywa robotników wszyst*
oficerów i żołnierzy byłego I. frontu bia kich krajów do wzmożenia wysiłków dla
łoruskiego w walce o wyzwolenie Polski jaknajszybszego zaleczenia ran, zada
przez wojnę, a jednocześnie wzy
z niemieckiej niewoli. W imieniu odzna nych
wa do czujności wobec knowań reakcji
czonych przemawiał gen. płk. Czujkow, i faszyzmu.
NL
który w gorących słowach podziękował
W 4 punktach manifest Federacji
polskiemu rządowi za wysokie bojowe krystalizuje postulaty światowego ruchu
robotniczego:
odznaczenia.
1) zapewnienie swobodnego wyraża*
Nazajutrz marsz. Żymierski przybył nia demokratycznych przekonań we
krajach świata,
,
do polskiej misji wojskowej przy so wszystkich
2) ostateczna likwidacja faszyzmu’
juszniczej Radzie Kontroli w Berlinie. pod wszelkimi jego postaciami,
j
Następnie w towarzystwie szefa misji
3) pełna demilitaryzacja Niemiec,
4) uczynienie Organizacji Narodów?
płk, Pragina oraz członków misji mar
Zjednoczonych efektywnym wyposażo
szałek zwiedzał Berlin,
nym w sankcje stróżem międzynarodo
W godzinach popołudniowych Na wego pokoju.
Manifest kończy się pozdrowieniami
czelny Dowódca Wojska Polskiego wraz
dla
walczącej demokracji hiszpańskiej i
z towarzyszącymi mu generałami odle
wyraża nadzieję, że i tam wkrótce bę-*
ciał do Warszawy. (PAP],
dzie panowała wolność.

W razie groźby ponownej agresji niemieckiej posiadamy w Związku Radzieckim potężnego sojusznika
Przemówienie wiceministra spraw zagranicznych Modzelewskiego
Nasze stosunki z zagranicą rozwijają
się i krzepną, stając się poważnym czyn
nikiem pokoju na świecie — rozpoczął
swe przemówienie wiceminister Modze
lewski. Nasza polityka pokoju, i zgody
między narodami zdobyły Polsce zaufa
nie i sympatię, czego widomym dowo
dem był zaszczytny wybór Polski do
Rady Bezpieczeństwa, wybór delegata
polskiego do międzynarodowego Try
bunału i udział nasz w kierowniczych
organizacjach międzynarodowych. Mów
ca zapewnił Izbę, że nadal kroczyć bę
dziemy po drodze do umacniania po
koju.
Przechodząc do omówienia naszych
stosunków z poszczególnymi krajami
zatrzymuje się na stosunkach ze Zw. Ra
dzieckim, które oparte na przyjaźni i
braterstwie broni, układają się jak naj
lepiej. Rok minął, wykazując wyraźnie
trwałość tej przyjaźni.
Rok ten obfitował w wydarzenia mię
dzynarodowe, których wiele należy do
kategorii historycznych. W każdym z
nich odczuliśmy życzliwe poparcie na
szego sąsiada. Dziś, gdy w pewnych
kołach rozlegają się głosy, podające w
wątpliwość nasze granice zachodnie, gdy
korzystając z niezasłużonej tolerancji,
rozzuchwalony hitleryzm podnosi głowę,
przebąkując o rewanżu — nauczyliśmy
się w dwójnasób cenić sojusz ze Związ
kiem Radzieckim, który daje nam gwa
rancję, iż w razie groźby ponownej
agresji niemieckiej będziemy posiadali
potężnego sojusznika. Mimo własnej
ciężkiej sytuacji żywnościowej, pomaga
on nam zbożem i innymi produktami w

(Streszczenie.)
najkrytyczniejszych dla nas chwilach.
Dzięki pomyślnemu ułożeniu stosunków
ze Związkiem Radzieckim, byliśmy w
stanie podpisać układy repatriacyjne.
Minister z radością stwierdza, że re
patrianci korzystają z jaknajdalej idą
cej pomocy władz radzieckich w swej
drodze powrotnej do kraju.
Korzystna umowa handlowa, podpisa
na w Moskwie w dn, 13 ub. m. zapewnia
nam możność zdobycia szerego. niezbęd
nych surowców, za które płachs? wyro
bami naszego przemysłu.
Nie ma dziś w Polsce poważniejszego
polityka, nie ma uczciwego Polaka, któ
ryby nie rozumiał absolutnej konieczno
ści takiego właśnie, a nie innego ułoże
nia sąsiedzkich stosunków z naszym po
tężnym słowiańskim sąsiadem. Z tey
obranej drogi sojuszu i przyjaźni nie
zejdziemy, choćby to nie wszystkim się
podobało. (Burzliwe długotrwałe oklas
ki).

Skomplikowane trudności
odszkodowań włoskich
Obrady 4 ministrów w spokojnej atmosferze

Paryż. (SAP). Konferencja mini
strów spraw zagranicznych usiłuje w
dalszym ciągu ruszyć z martwego punk
tu sprawę traktatu pokojowego z Italią,
wobec jej utknięcia jui od szeregu mie
sięcy. Nie jest to pewne, czy już w cią
gu soboty nastąpi decyzja, czy sprawa
Austrii będzie zamieszczona na porząd
ku obrad teraźniejszej konferencji.
Komisja rzeczoznawców przystąpiła
do studiowania zawiłych zagadnień od
szkodowań włoskich, skoro tylko brytyj
ski delegat przybędzie z Londynu. Tym
czasem rada w pełnym składzie opra
cowuje dalej zagadnienia, dotyczące
Ber l i n (ZAP). W procssie w Norym- niał Schachta, jeżeli Gieelius poruszy spra traktatu pokojowego z Italią, ujęte w 11
berdzie ciefcaw© światło na zgniliznę mo- wę marszałka Blomberga. Świadek zeznał, punktach przez zastępców ministrów,
ralr/ą wśród przywódców narodu niemiec że marszałek y-oji Blomberg pojął za żonę którzy opracowywali porządek obrad.
kiego rzuciło zeznanie byłego urzędnika ge kobietę, która była rejestrowana w siedmiu
Najbliższy z kolei punkt obrad — to
stapo, Gieeliuea, który jako Jedyny ze spi miastach niemieckich jako prostytutka. Goe
sprawa
granicy między Italią, a Jugo
skowców 20 lipca 1944 pozostał przy życiu. ring wiedział przed ślubem o przeszłości
Vdyż udało mu się ©biec do Szwajcarii, : „pani“ von Blomberg, a mimo to uczestni sławią koło Triestu.
P aryż. (PAP). Do Paryża przybyła
Jo Norymfcargi powołany został jako świa czył jak© świadek razem z Hitlerem w tym
dek obrony dla Frioka i Schachta.
ślubie, co ni© przeszkodziło mu przedłożyć specjalna delegacja jugosłowiańska w
Przed dwoma dniami Goering próbował później Hitlerowi aktów policyjnych z do celu udzielenia dodatkowych informacji,
orze* swego obrońcę szantażować świadka wodami o przeszłości ,.par.i“ marszałkowej, których mogliby zażądać ministrowie
twierdzeniem, że Goering nie będzie ochra co doprowadziło do dymisji vm Blomberga. spraw zagranicznych w toku obrad.
Paryż. (PAP). Wobec tego, iż nie
Tylko wróg może być przeciwnikiem odbudowy kraju l
*cłołano uzgodnić stanowiska w sprawi#

Zgnilizna moralna
byfyćh wodzów niemieckich

Dalszemu zacieśnieniu uległy naszS
stosunki z innym naszym słowiańskim*
sojusznikiem — z bratnią Jugosławią,
łączą nas stare węzły wzajemnej sym©
patii, wzmocnione w toku wspólnej wal*
ki przeciwko Niemcom. (Okrzyki^ Niecił
żyje bohaterska Jugosławia! Marszałek!
Tito!).
Z morza przelanej krwi w tej walcai
zrodziło *ię przekonanie, że czujność w|'
stosunku do pokonanych Niemiec jesU
nieodłącznym czynnikiem przyszłego
rozwoju pokojowego obydwu krajów $
całego świata. Układ handlowy, zawar-f,
ty w Belgradzie w styczniu przewyższał?
globalną cyfrą obrotów wartość obrotów)
polsko-jugosłowiańskich przed wojną,
W ubiegłym miesiącu, w czasie wizyty
bohaterskiego wodza Jugosławii marsz*
Tito, zawarta została umowa o współ*
pracy kulturalnej i wreszcie układ q>
przyjaźni i pomocy wzajemnej.
c
(Dokończenie w następnym numerze), *

odszkodowań wojennych, należnych od
Włoch, postanowiono przekazać to za*?
gadnienie komisji ekspertów. Na pierw*}
szym posiedzeniu komisji ekspertów po*j
wzięto decyzję wysłania delegacji d<*
Włoch, w celu zapoznania się z wanuwj
kami gospodarczymi na miejscu. .
>
Delegacja amerykańska rozesłała^
członkom konferencji projekt traktaty
pokojowego z Austrią, a sekretarz sta«y
nu USA Byrnes podkreślił, iż Stany,
Zjednoczone pragną szybkiego zawarciąp
pokoju z Austrią.
,
Wa s z y n g t on . (PAP). WiceminUj
ster spraw zagranicznych Acheson o*s
świadczył, że na konferencji w Paryżu
osiągnięto porozumienie w sprawie wpro
wadzenia pewnych zmian do umowy o
zawieszeniu broni z Włochami. Ache*:
son podkreślił, iż prace konferencji od©'
bywają się w nastroju przyjaznym i da©
ją pozytywne wyniki.
OBYWATELU!
Możność swobodnego wyrażenia swyclj
myśli i poglądów zn ajd zier- - ~We<
random Lodowym!
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Z Ziem Odzyskanych
Zpieśniąi słowem polskim na Ziemie Odzyskane!
Ze względu na duży nawał materiału
aktualnego w związku ze Świętem 1-go
Maja, sprawozdanie z tej imjprezy za
mieścimy w numerze następnym.

Pod takim hasłem wydawnictwo „Gło
su Pomorza" zorganizowało imprezę roz
rywkową dla mieszkańców Kwidzynia,
Sztumu i Elbląga.
Impreza udała się znakomicie.

KWIDZYN

Tegoroczne Święto 1 Maja
•

Dokładny program z wyszczególnieniem
poszczególnych punktów uroczystości jest po
dany w plakatach, rozlepionych w mieście.
Dzień 1-go Maja jest wielkim świętem lu
du pracy, w związku z czym apelujemy do
mieszkańców njfftsta Kwidzynia i powiatu do
wzięcia licznego udziału w tej uroczystości,
aby ani jednego z nas nie zabrakło w mani
festacji pierwszomajowej. Prosi się o godne
udekorow anie swych posesji.

W drniu 30 kwietnia, o godz. 19, uroczysta
akademia w 6ali T eatru Miejskiego.
Na program złożą się 3 przemówienia przed
stawicieli partyj, śpiewy, tańse, deklamacje i
inscenizacje., Wstęp bezpłatny.
Obchód uroczystości w dniu 1-go Maja
rozpocznie się zbiórką Oddziałów MO SOK,
Partii, Org. Mł./ szkół i społeczeństwa o go
dzinie 9 rano przed Zarządem Miejskim oraz
p. zemianowaniem ul. Pocztowej na ul. 1-go
Maja.
Uroczystość w tym dniu zakończy 6ię za
bawą ludową w sali „Polonii*. Wstęp bez
płatny.

Komitet Organizacyjny.

z naturą. W dawnych czasach las był do
mem i żywicielem. W czasach okupacji da
wał schronienie najlepszym synom Ojczyz
ny. Dziś, stanowiąc cenne bogactwo naro
dowe. ma być miejscem ukojenia, radosrej
rozrywki i źródłem sil fizycznych. Przemó
wienie swe zakończył ob. Burmistrz słowa
mi: „Przez naukę w szkole stańcie się mą
drzy jak filozofowie, a przez obcowanie z
lasem — silni i rośli jak dęby“.
Nadleśniczy inż. B. Ueów zwrócił się do
młodzieży z apelem, aby kochała las i sza
nowała go._ Las jest tak piękny, że
nie wolno go brudzić i zaśmiecać, a tak.
cer.-ny i potrzebny, że każde zniszczone
drzewko, to strata niepowetowana.
Po przemówieniach rozpoczęła się uro
czystość sadzenia drzewek. Tu gdzie jesz
cze przed chwilą była pusta polana, wyro
sły długie rzędy małych sosenek. Pokole
niom na pamiątkę, państwu na pomnoże
nie majątku.
Obok starych wiekowych drzew, ich
dzieci nowonarodzone. Tak jak i u ludzi.
Z tą tylko różnicą, że —nie było nas, a był
las — i nie będzie nas, a będzie las!

S ZTU M

113 Maja w Sztumie
W lokalu Urzędu Inf. i Prop. w Sztumie
odbyło się zebranie Komitetu Wykonaw
czego obchodu dni 1 i 3-majowych.
Po szczegółowym omówieniu charakteru
obchodów oraz warunków lokalnych usta
lono program, który przedstawia się nastę
pująco:
Obchód 1-szo majowy

Godz. 8.00 — Masówki na terenie zakła
dów pracy (tartaki i PPT i MR), zorgani
zowane przez Rady Zakładowe; godz. 8.30 —
Zbiórka wszystkich organizacji i stowarzy
szeń oraz całego społeczeństwa na Placu
Stalina, gdzie wygłoszone zostanie następ
nie przemówienie przez przedstawiciela brat
nich partii PPR i PPS. Po przemówieniu
odśpiewanie ..Roty“; godz.. 11.00 — Pochód
ulicami miasta; godz. 12.00 — Uroczysta
akademia w sali Domu Kultury, na program
której złoży się: a) część, oficjalna — prze
mówienia, b) część artystyczna — insce
nizacja.
W godzinach popołudniowych „Bieg Ko
larski44na trasie Malbork — Sztum o tytuł
mistrza miasta Sztumu, zorganizowany
przez RKS TUR. Godz. 18.00 — Zabawa
taneczna w sali Domu Kultury, z której
dochód przeznacza się na cele oświaty ro
botniczej.

OLSZTYN
— Organizacja „Tygodnia Ziem Odzyska
nych" na Mazurach. Pod przewodnictwem
prezesa Zarządu Okręgowego PZZ, ob. Stednmanna, odbyło się zebranie w spraw ie orga
nizacji „Tygodnia Ziem Odzyskanych’4. Powo
łano ściały komitet wykonawczy. Tydzień rozoczoie aię w dniu 2 maja br. akadem ią w

eatrze Miejskim, na której zasadniczy refera wygłeei wojewoda mazurski dr Robel.
W czasie „Tygodnia" odbędą aię zbiórki
uliczne na Fundusz Społeczny Ziem Odzyska
nych, koncerty, odczyty i inne imprezy. Uro
czystość zakończenia „Tygodnia" zostanie po
łączona z świętem Zwycięstwa i Pokoju.
Obwody 1 koła PZZ na terenie Wojewódz
twa zorganizują iŁrocąystojci we w1aenvpi za
kres*#.

od dnia 2 —9 maja 1946 roku
Pod protektoratem najwyższych dostoj
ników państwowych: Prezydenta Krajowej
Rady Narodowe] ob. B. Bieruta, premiera
Rządu Jedności Narodowej ob. E. OsóbkiMorawskiego, marszałka Polski ob. M. RoliŻymierskiego, ministra Ziem Odzyskanych
ob. Wiesława Gomółki i ministra Informa
cji i Propagandy ob. St. Matuszewskiego.
Polski Związek Zachodni urządza od 2—9
maja br. „Tvdzieó Ziem Odzyskanych*. '
Sprawa Ziem Odzyskanych jest sprawą
całego narodu bez różnicy zdań. Zagadnie
nie Ziem Odzyskanych, to kwestia przysz
łości Narodu Polskiego 1 jako takie musi
być całemu narodowi dokładnie znane. Dla
tego też ma«owy udział społeczeństwa pol
skiego w „Tygodniu Ziem Odzyskanych41
jest szczególnie konieczny.
„Tydzień Ziem Odzyskanych** rozpocz
nie się dnia 2. 5. 46 w Gliwicach uroczystą
akademią i manifestacjami z okazji 25 rocz
nicy wybucha III powstania śląskiego.

Przemówienie programowe wygłosi wice
prezydent KRN ob. W. Barcikowski, jako
przedstawiciel Prezydenta KRN Rządu Jed
ności Narodowej i zarazem jako prezes
Polskiego Związku Zachodniego.
Szczegółowy program obchodu w całym
kraju przygotowały Komitety Okręgowe
P. Z. Z.
W ramach „Tygodnia44 odbędą się zbiór
ki pieniężne drogą kwesty ulicznej, dopłat
do biletów kolejowych, kinowych itd. na
Fundusz Społeczny dla Ziem Odzyskanych,
który ma na celu rozwinięcie na Ziemiach
Odzyskanych akcji oświatowo - kulturalnej
i wydawniczej z zakresu prac naukowo popularyzacyjnych o Ziemiach Odzyska
nych dla kraju I zagranicy, prowadzenia
akcji propagandowych w kraju i zagranicą,
o prawach Polski do Ziem Odzvskanvrh,
organizowanie domów społecznych na Zie
miach Odzyskanych i rozbudowę sieci or
ganizacyjnej PZZ.

Zaostrzenie kar za nielegalny wywóz ruchomości

Dzień Lasu
Ostatnią sobotę kwietnia obchodzono w
Kwidzyn,iu uroczyście jako Święto Lasu.
Na polanie w miejskim lasku pod Mi
łosną zabrała się cała młodzież kwidzyńska,
od szkół powszechnych począwszy na liceum
skończywszy. Zastępy harcerskie w mun
durkach i z chorągiewkami stanowiły nie
jako wojsko młodzieży.
Wśród dziatwy —przedstawiciele Władz,1
grono nauczycielskie i organizatorzy ob
chodu — Nadleśnictwo kwidzyńskie z inż.
Usowem na czela.
Uroczystość ^rozpoczęły przemówienia,
t^efekt ks. J. Kozbiał wspomniał o koniecz
ności serdecznego umiłowania przyrody i
o obowiązku ochrony la3u w myśl przeka
zania chrześcijańskiego ..nie zabijaj44.
Starosta ob. W. Sztejr.ake mówił o war
tości i znaczeniu lasu w gospodarce pań
stwowej. o dewastowaniu tego majątku
przez okupanta i o konieczności otoczenia
lasu troskliwą opieką.
Burmistrz inż. H. Chmielewski podkre
ślił, że Święto Lasu jest uroczystością róż
niącą się zasadniczo od wszystkich innych
iświąt. Jest to dzień zbratania się człowieka

Tydzień Ziem O dzyskanych

Obchód 3-do majowy

Godz. 9.00 — Zbiórka wszystkich organi
zacji i stowarzyszeń oraz społeczeństwa
Placu Stalina, skąd ruszy pochód ulicami
miasta; godz. 10.00 — Uroczysta, Msza po
łowią w lasku nad jeziorem w okolicy Cen
tralnego Więzienia; podczas Mszy św. wy
głoszone zostanie okolicznościowe kazanie;
godz. 12.00 — Akademia na wolnym po
wietrzu, na program której złożą się: a)
przemówienia okolicznościowe, b) występ
chóru i deklamacje. W godzinach popołu
dniowych „Bieg Narodowy* ulicami miasta,
zorganizowany przez RKS TUR. Jednocze
śnie na placu sportowym odbędą się impre
zy sportowe. Godz. 18.00 —Inscenizacja oraz
tańce w 6ali Domu Kultury, po czym zaba
wia taneczna, z której dochód przeznacza
się na cele oświatowe.
Podczas uroczystości 1-szo i 3-cio majo
wych na ulicach miasta odbędzie się kwe
sta uliczna na cele kulturalno - oświatowe
Komitet obchodu święta 1 i 3-majowego
zwraca 6ię do wszystkich mieszkańców mia
sta Sztumu i okolicy o wzięcie jak najlicz
niejszego udziału w uroczystościach. Jedno
cześnie apeluje się do całego społeczeństwa
0 dekorację domów barwami narodowymi
1 zielenią.

War s zawa (PAP). Ministerstwo Ziem
Odzyskanych raz jeszcze przypomina o za
kazie nielegalnego wywozu ruchomości z
terenu Ziem Odzyskanych. Ministerstwo
podkreśla, iż zakaz dotyczy wywozu wszel^
kiego rodzaju ruchomości bez wyjątku. Ze
zwolenia wymaga także wywóz rzeczy
własnych, przywiezionych na Ziemie Odzy
skane, lub na Ziemiach Odzyskanych le
galnie nabytych.
Prócz Ministerstwa Ziem Odzyskanych
uprawnienia udzielania zezwoleń wywozo
wych posiada Ministerstwo Przemysłu, lub
jego wojewódzcy delegaci na Ziemiach Od
zyskanych. Odrosi się to do surowców, fa
brykatów, półfabrykatów i narzędzi pracy,
objętych przez organa Ministerstwa Prze
mysłu, lub wyprodukowanych przez zakła
dy tego Ministerstwa. Ministerstwo Leśni
ctwa wydaje zezwolenia odnośnie surow

ców i wytworów zakładów produkujących
tego Ministerstwa. Ministerstwo Odbudowy
wyłącznie w odniesieniu do materiałów bu*
dowlanych. Ministerstwo Oświaty — odnośnie księgozbiorów. Naczelna Dyrekcja Mo*
noooli Państwowych odnośnie swej pro*
du.kcji oraz Centralny Zarząd Państwowych’
Zakładów Graficznych w Łodzi odnośni?
maszyn drukarskich (tylko do dnia 1. fil
194*6 roku).
Poza tym Ministerstwo Ziem Odzyska
nych podkreśla, że w dniu 11. 4. 1946 r.
Rada Ministrów uchwaliła nowolę do De
kretu o Przestępstwach, szczególnie niebez
piecznych w okresie odbudowy Państwa,
'Jfóra przewiduje karę więzienia do lat 3-cli
i karę grzywny dla osób, przekraczających
zakaz wywozu mienia ruchomego z terenu
Ziem Odzyskanych..

Akcja biblioteczna dla Ziem Odzyskanych
W a r s z a w a . W ramach akciri bibliotecz
nej. Zarząd Główny Związku Samopomocy
Chłopskiej przekazu;e pierwszych 100 komple
tów książek d’a 100 spółdzielni gminnych Samoonmocy Chłopskiej.
W pierwszym rzędzie książki te otrzymują
spółdzielnie gminne na terenie Ziem Odzyska
nych, z uwagi na ogromny brak polskiej
książki, laki tam panuje.
Komplet składa się •z 23 ksiiążek i broszur.
Zarząd Główny przesyła je z tym przekona
niem, że staną się zaczątkiem bibliotek gmin
nych tam, gdzie biblioteki te dotąd nie ist
niały oraz, że zachęcą zainteresowane spół

dzielnie do powiększenia swych k6ięgozhio«
rów.
Równocześnie w myśl okólnika Zarządu/
Głównego Zwiiązku Samopomocy Chłopskiej o
Akc‘i Bibliotecznej z dnia 28 stycznia br.
Gminna Spódzielnia Samopomocy Chłopskiej,
Kupiski w Łomżycy, powiat Łomża, która ja*
ko pierwsza przedstaw iła zestawienie przew i
dywanych dochodów i wydatków biblioteki,
zostaje nagrodzona kompletem książek nowo
wydanych. w artości 1500 zł, oraz bezpłatną
roczną prenum eratą „Chłopów", „Wsi" f
„Chłopskiej Gospodarki".

Odezwa Powstańców śląskich w 25 rocznicą
Z wybuchu powstania

Kat owi ce (PAP). Zarząd Główny
Związku Weteranów Powstań Śląskich wy
dał odezwę z okazji 25 rocznicy wybuchu
powstania. Lud śląski już wówczas stwier
dził przed całym światem siłę swej świa
domości narodowej, swoją miłość Ojczyzny
i zdolność do ofiarnego czynu w służbie
najwyższych ideałów.
W odezwie tej powstańcy śląscy stwier
dzają m. inn-:
„Stoimy mocno i niezachwianie przy
Rządzi a Jedności Narodowej, popieramy
bezwzględnie wszelkie zamierzenia Rządu
do stworzenia jedności narodowej i usunię

cia wszelkich istniejących jeszcze różnic'
dzielniciwych i społecznych, chcemy pra
cy naszej dla Ojczyzny być awangardą pol
skości i demokracji na Śląsku. v
Powstańcy! W dniu 25 rocznicy naszego
czynu powstańczego stwierdzamy z dumą,
że ofiara krwi naszych braci, poległych w
tych bohaterskich walkach, teraz — po
upćywie 2 lat — uwieńczona została-zwy
cięstwem! Wszystko już jest polskie: ziemia
i fabryki — nasz trud powstańczy i walka
nie poszły na marne i odtąd służyć już mo
gą wolnej aż po Odrę i Nysę Demokratycz
nej Rzeczypospelitej Polskiej44.
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ELBLĄG

Potworne Żonobójstwo

W dniu 25. 4. br. stanął przed Sądem
Doraźnym w Elblągu Łączkowski Mieczy
sław, lat 33- ślusarz - mechanik, zamieszka
ły w Sztumie, oskarżony w myśl art. 225
§ 1 KIv o potworne zabójstwo żony swej
Wandy, lat. 30. Tło zbrodni przedstawia się
następująco:
— Wartościowy element. Obserwacje wszel
W dniu 14 stycznia br. we wsi Szropy,
kich przejawów życia na Mazurach wskazują,
pow. sztumskiego, oskarżany zamordował
że w wszelkich dziedzinach pracy przodują
w bestialski sposób w opuszczonym domu
autochtoni. Jest to element najbardziej ofiar
swą żonę. w czasie sprzeczki, uderzając ją
ny, związany mocno z terenem i wszelkimi
cegłą po głowie, oraz zadając jej ciosy du
sposobami dąży do poprawy warunków. Lu
żym nożem rzeźnickim. Ofiara broniła się
dzie ci, to byli członkowie Związku Polaków
w Niemczech, zahartowani w walce o pol
rozpaczliwie, o czym świadczyło poszarpa
skość, rozumiejący doekonale dziejową chwilę
na ubranie, oraz zmiażdżone kości czaszki.
zespolenia Ziemi Mazurskiej z M acierzą. Ob
Oskarżony do winy się nie przyznajejaw ten je#t godny najwyższego uznania..
twierdząc, źs zabójstwa dokonał pod wpły
wem silnego zamroczenia z powodu ude
— Zakończenie akcji weryfikacyjnej. Akcja rzenia.
Po dokonanym zabójstwie oskarżo
weryfikacyjna ludności autochtonicznej ma
ny zniósł swą ofiarę do piwnicy* gdzie sta
ulec zakończeniu w miesiącu maju br. Akcja
powyższa objęła dotychczas ponad 65.000 rał się zwłoki ukryć, po czym powróci!
spokojnie do domu, pytając się sąsiadów,
Warmiaków i Mazurów.
gdzie żona się podziała. Następnie oskar-

*s>m:

Łączkowski nabrał swego ś-l$toieg£

syna i zawiózł go dp siostry zamordowane)
żony, zam. w pow. wyrzyskim, a sam udał
się do Bydgoszczy i Piły do swej narzeczo*
nej. Po pewnym czasie rodzina zamordo*
warfej zaczęła się dopytywać o jej pobycia
La od oparzony odpowiedział, że żona jegc
zmarła i leży już pochowana na cmentarzu.
Rodzina niedowierzając temu, udała się dc.
probostwa o wskazanie dokładnego miejsca
spoczynku, na co otrzymała odpowiedź, że
w ostatnich 3 tygodniach, żadna młoda ko
bieta w tej miejscowości nie zmarła. Wów
czas zaalarmowano policję i w toku do
chodzeń udało się ustalić mordercę. Sąd
ogłosił wyrok, skazujący bestialskiego mor
dercę Łączkowskiego na karę dożywotidego
więzienia. Sprawie przewodniczył wiceprezes
Sądu Okr. w Eilblągu. J. Łaparewicz. jako
ławnicy Sądu Doraźnego zasiadali ob. ob,
Dziewiesz Antoni, przew. Miejskiej Rady
Narodowej m. Elbląga oraz Klimkowski
Tadeusz* kier. Inf. i Progag., oskarżaj pod*
prokurator SO B, KozeL
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Wzywa się Obywateli do ozdabiania domów zielenią i wywieszania chorągwi!
Akcja siewna w województwie pomorskim

— W dniu 2 maja 1946 r. o godz. 13Uej
odbędzie 6ię zebranie Prezydium Komitetu
PPOK w celu omówienia bieżących spraw
Komitetu. Posiedzenie odbędzie się w gma
chu Zarządu Miejskiego, pokój 301. Prze
wodniczący Komitetu: (—) R. Zarzycki.
— Komunikat! Urząd Wojewódzki Po
morski zezwolił w związku ze świętem 3-go
Maja na ubój, otwarcie sklepów i jatek
mięsnych wyjątkowo w czwartek, 2,maja
bież. r.
— Miesięczne zebranie sekcji emerytów
kolejowych przy Z. Z. K. Koło Grudziądz od
będzie się dnia, 7 maja br, o godz. 15.30 w
stołówce pracowników kolejowych na stacja
Grudziądz. Przybycie wszystkich czo Inków
konieczne.

Wystawa maszyn rolniczych
fabryki „Unia"
W dniach od 1—9 maja rb. fabryka ..Unia"
urządza na terenie fabrycznym wystawę wszy
stkich narzędzi rolniczych, produkowanych w
•tjże fabryce.
Wystawa ta ma na celu zobrazowanie ca
łokształtu produkcii powojennej tejże fabryki
i nie należy wątpić, że zainteresuje ona naj
szersze rzesze społeczeństwa.
Wstęp wolny.

Pożary
Dnia 19 kwietnia br. o godz. 18.30 zaalar

mowano straż pożarną na ul. Dworcową.
Po przybyciu na miejsce okazało się. iż m
strychu magazynu jajczarsko - mlecz, za
paliły się papiery oraz konstrukcja dacho
wa magazynu. Po przeszło jednogodzinnej
akcji straży pożarnej, pożar został zuptłnid
zlokalizowany. Pożar powstał przez nie
ostrożne obchodzenie się z ogniem zatrud
nionych w magazynie pracowników. Straty
*ą nie wielkie.
Dnia 26 łtwietnia br. o godz. 21.30
alarmowano straż pożarną do pożoru na ul.
Sienkiewicza 25. Po przybyciu r.a miejsca
okazano się, iż na czwartym piętrze w mie
szkaniu oh. Liąieckiej Bronisławy, zapaliła
się szafa z bielizną, ustawiona na przewód
kominowy, w którym znajdował się otwór.
Iskry wydobywając?, się przez tenże otwór
w przewodzie kominowym spowodowały
pożar. Po jednogodzinnej, energicznej akcji
straży pożarnej, pożar został zupełnie zlo
kalizowany. Szafa z bielizną, ogólnęj war
tości około 60.000 zł spłonęła.
Tylko dzięki szybkiemu zaalarmowaniu
straży pożarnej nie doszło do poważniej
szego pożaru.
GORĄCA PROŚBA
Kilkaset dzieci parafia św. Mikołaja ma
być przyjętych do I Komunii św. Bardzo du
żo dzieci nie ma obuwia, ubranek wzgl. su
kienek białych. M-atkii (często wdowy w o
jenne) chodzą zapłakane i zatroskane: jak
dziecko 6woje ubiorą na ten uroczysty dzień?
To też w imieniu wszystkich tych matek i
Jzdec^zw racam się z gorącą prośbą o ofiary
w postaci odzieży, bucików lub książeczek do
modlitwy i różańców. Modlitwy dzieci, przy
jętych do Sakramnentów św., za ofiarodawców
będą hojną zapłatą dla dobroczyńców. —
„A cokolwiek najmniejszemu z braci mo
ich uczyniliście, toście Mnie uczynili".
Ks. A. Kalinowski, adm, parafii

PODZIĘKOWANIE
W związku z odbytym koncertem religij
nym na odbudowę Fary, poczuwam się do mi
łego obowiązku podziękwania wszystkim ofiarnym wykonawcom 4 to: orkiestrze Zaw.
Zw. Muzyków, solisto.m: p, Dreszler-Wiśniewskiei, pp. Gustowi oraz Papkę, Chórowi Ko*
ścielnemu P ary oraz dyrygentowi WIC®, prób.
Dre6zlerowi. Równocześnie dziękuję
prasie
miejscowej za bezinteresowne ogłoszenie o
mającym się odbyć koncercie. Jeszcze raz
serdeczne „Bóg zapłać!"
Kolekty, zebrane podczas koncertów przy
niosły na odbudowę Fary zł 6823.—.
Ks. P. Kalinowski, adm inistrator,

NA KOŚCIÓŁ W TARPNIE
Wezwany przez ob. Pazdę ob. K f r l i g o w s k i F r a n c i s z e k , Poniatowskiego 4 w pła
ca 100 zł i wzywa do dalszego kucia łańcu
cha ob.ob.: Grzesińskiego RomanaT M arszałka
Focha 18; Heberleina Franciszka, Bartosza
Głowackiego 10; Lewandowskiego Franciszka
Piłsudskiego 95; Koszuckiego Alojzego, Legio
nów 65-67; Osińskiego Walentego, ul. Dwor
cowa; Dąbrowskiego Jana, Poniatowskiego 6;
Lewandowską Wandę, Legionów 100.
Ob. Nowakowska, ul. Legionów 68, oraz ob. Wo j t e e k a Marta, ul. Nowowiej

ska, składają po 100 zł, razem 200 zł.
Ob. Bfl t t ner Zdzi s ł aw wpłacił 100
rłotych 1 wzywa pracowników Zakładów Elek
trycznych Pomorza, Oddział Grudziądz.

W poszczególnych majątkach państwowych
W gospodarstwach poniżej 50 ha zaorano
akcja siewna przedstaw ia się następująco
137.587 ba — w gospodarstwach powyżej 50 ha
zaorano 55% obsiano 50%
Brodnica
zaorano 45.923 ba. Razem zaorano 183.510 ha.
25%
Chełmno
,, 40%
Zasiano w gospodarstwach poniżej 50 ha
25%
Grudziądz
- «■
87.982 ha — w gospodarstwach powyżej 50 ha
60%
Inowrocław
27.068 ha. Razem zasiano 115.068 ha.
m *
86%
W
86
%
Szubin
Na pierwszym miejscu pod względem orki
33%
84%
Lubawa
i obsiewu st-oją następujące ..owiaty:
Ogółem w m ajątkach państwowych zaorano
zaorano
obsiano
84%, obsiano 33%.
Bydgoszcz
34.847 ha
12.831 ha
Stan zasianych zbóż na terenie całego wo
Inowrocław
20.000 ha
10.480 ha
jewództwa Pómorskiego wynosi 51%.
Nieszawa
27.980 ha
12.357 ha
W tym samym czasie posiano roślin strącz
Świecie /
34.990 ha
4.291 ha
kowych 27,853 ha, na okopowe przeznaczono
Wyrzysk
29.340 ha
9.147 ha
16% ziemi ornej.
W ąbrzeźno
29.886 ha
4.960 ha
W akcji siewnej pracuje 435 traktorów i
Powiaty te posiadają najwięcej koni i tra k 
89 tysięcy koni, wliczając do koni również
woły — 3 woły na 2 konie.
torów.
W Chojnicach na 105 ha przypada 1 koń,
Na wyróżnienie zasługuje Szubin oraz Ino- |
wrocław, gdzie akcja siewna dobiega końca, | w Brodnicy n& 102 ha.

I taki bandyta plami mundur żołnierza polskiego!
Na Placu 23 Stycznia w Grudziądzu
miał przed wojną zakład fryzjerski niejaki
Gucki.
Na zewnątrz, udawał wymieniony Pola
ka, choć osoby bliżej z nim żyjące, wie
działy dokładni?, że duszą i sercem jest on
przy Hitlerze. To też klientami zakładu je
go, byli przeważnie miejscowi Niemcy.
Z chwilą wkroczenia okupar.+a do Gru-,
dziądza, Gucki pokazał właściwe swoje oblicze. Stał się nie tylko stuprocentowym
Niemcem, lecz dwustuprocentowym ban
dytą. Wespół z inną hołotą niemiecką, zor
ganizowaną w osławionym „Selbstschutzu1*
gnębił i mordował Polaków’. Niejedna ro
dzina w Grudziądzu przyzna, że jemu tylko
..zawdzięczać41 może utratę swego bliskiego.
Był to potwór w ludzkim ciel?, ziejący nie
nawiścią do Polaków i wszystkiego co pol
skie. Podły, niski charakter* właściwy re
negatom.
Mimo wiernopoddańczej 6łużby przeja
wiającej się głównie w denuncjacji i m o r
dowaniu Polaków, mimo lizusostwa i słu
żenia na łapach władzom partyjnym, nie
udało się Guckiemu do końca dekować w
„niemieckim11 Grudziądzu. W roku 1944 po
wołany został do wojska. Ni? pomogły ła
pówki, ani kupczenia ciałom żony jego
Kiedy z „Vaterlandem“ było coraz gorzsj,
posłany został na front zachodni.

Na ogół zapomniano o nim. Jedynia tyl
ko ten i ów czytając w gazecie sprawozda
nie z rozpraw sądowych przeciwko przyła
panym zdrajcom i mordercom narodu pol
skiego, sięgnął pamięcią do teigo „oberbandyty“ i w duszy pomyślał sobie, gdzie toż
rzezimieszek ten się znajduje i wyrażał żal,
że go nie przychwycono.
Powszechnie jednak sądzono, że zginął
on niechlubni? na froncie.
Aż oto nagi? przyjeżdża w ubiegłym ty
godniu z Anglii pewien grudziądzanin i
przywozi o Guckim rewelacyjną wprost wia
domość. Rewelacyjną i pbtworną zarazem.
Mianowicie, że jest on w wojsku polskim
w stopniu kaprala, i w dodatku spełnia
nie byle jaką funkcję, bo jest szefem o'brzymiego zakładu fryzjerskiego, mając do
pomocy nonad dwudziestu szeregowców.
Adrtos: Ob*ford Camp. 96.
Komentarz? yv tej sprawie, zupełnie zby
teczne.
Wymowa faktu, zibyt wyrazista. W każ
dym bądź razie kompetentne czynniki na
sze powinny i muszą na to zareagować.
Niepodobna bowiem, ażeby taki bandyta,
jeśli już nie może być pociągnięty do od
powiedzialności. plamił honor munduru
żołr/i ?nza polskiego.
Bliższymi informacjami służy nasza re
dakcja.
T—a—d.

Przyjęcie dzieci do I Komunii sw. w parafii
Nojśw. Marii Panny
W niedzielę, dnia 28 bm. przystąpiło
prźeszło 100 dzieci parafii NMP po raz
pierwszy do Sto-lu Pańskiego. Z śpiewem na
ustach wprowadzone zostały dzieci uroczy
stą procesją z ogrodu parafialnego do ko
ścioła. Tam odprawił ks. proboszcz Szczurkowski solenną Mszę św., wygłaszając do
dzieci budujące kazanie. Do powagi tej uroczystej dla całej parafii chwili, przyczynił
się wielce lad. który mimo wielkiego na
tłoku w kościele panował, jak i chórowa
śpiewy i modlitwy dzieci. Same przyjmowar.de Komunii św. przez dzieci odbywało
się tak sprawni? i ładnie, że miało się wra
żenie. patrzenia .na jakieś pląsy chórów
anielskich, korzących się przed Tronem
Najwyższego. Zasluera- to niewątpliwi© ks.
Grzywacza, który dzieci do pierwszej Ko
munii św. przygotował.
Po nabożeństwie, dzieci, w towarzystwie
swych księży i osób, które w przygotowa
niu uroczystości były czynr e, spodyły śnia
danie, którym ugościła ich parafia- I tu

Ze

sd

wygłoszono kilka pięknych przemówień,
które na obecnych ni© .pozostały bez wra
żenia, zaś dla dzieci będą drogowskazem
na nową drogę ich życia. Rozdani© obraz
ków pamiątkowych i wspólra fotografia
zakończyły tę tak przepiękną i wzniosłą
uroczystość.
Sprawozdani? nie byłoby zupełne, gdyby
nie wspomnieć tu akcję pomocy czynnika
społecznego. Pięknie, godni©' tej wielkiej
Uczty, były dzieci ubraree, miały świece,
książeczki i różańce, a jednak to dzi?ci
biednych rodziców. Tak! Tu czynnik społecz
ny nie zawiódł. Caritas, MIKOS, Polonia
amerykańska, to potęgi, które dokonują
dzieła samarytańskiego, będącego prawdzi
wym błogosławieństwem w tych twardych
czasach zniszczenia .powojennego. Niechaj
z tego miejsca płynie podziękowanie wszyst
kim, którzy akcjami tymi kierują, ale nie
chaj i płynie poważne memento do tych
wszystkich, którym los poszczęścił, by in
stytucje te należycie popierali.
S-a.

ortu
Poza tym w ram ach wspomnianej impre
zy M a l i s z e w s k i S z y m o n (Jumbo) ob
chodził jubileusz, grając 600-tny mecz i 20-ty
reprezentacyjny. W związku z tym został on
nagrodzony przez Pom. OZPN o raz miejscowe
władze. Występem tym jubilat kończy swą
wspaniałą karierę l wycofuje się z czynnego
życia sportowego, poświęcając się szkoleniu
młodych kadr piłkarskich.

WIELKIE ZAWODY PIŁKARSKIE
W

środę dnia 1 maja, o godz. 17, odbędą
się na boisku garnizonowym wielkie zawody
piłkarskie pomiędzy derbami miasta G rudzią
dza — GKS — KKS „Wisła".
Przedmecz o godz 15 pomiędzy MKS —
RKS TUR.
Zawody te oczekuje każdy sympatyk p ił
karski już oddawna, a więc spotkamy się
wszyscy w środę, 1 maja, na boisku garnizo
nowym.

KOMUNIKAT HARCERSKI
Zarządza się zbiórkę całego Hufca w dn.
3 maja, o godz. 9.90, w lokalu Hufca, ośrodka
Komendy Harcerzy, celem wzięcia udziału w
uroczystościach związanych z wyżej wymie
nionym dniem. Obecność wszystkich obowiąz
kowa. „Czuwaj!"

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TABELA ROZGRYWEK PIŁKARSKICH
POMORSKIEJ A-KLASY
po niedzielnych rozgrywkach
Ilość Stos. St03.
gier punkt, bramek

KKS Brda, Bydgoszcz
KKS Wisła, Grudziądz
KKS Orlęta, Aleksandrów
BKS Polonia, Bydgoszcz
KS Cuiavia, Inowrocław
KKS Pomorzanin, Toruń
KS Chojniczanka, Chojn.
KS Pałuczanka, Żnin

3

4
4

4
4
4
3

4

wydobyte z mogiły zbiorowej
pochowane będą na cmentarzu
. w Palmirach

W trzecim dniu ekshumacji straconych
dniach 20 l 21 czerwca 1940 r. na Palmirach4)
zidentyfikowano zwłoki śp. Mieczysława Nie^
dzialkowskiego, wybitnego działacza socjali*,
stycznego i naczelnego redaktora ,,Robotnika51*
Zidentyfikowanie zwłok nastąpiło na pod*'
stawie dokumentów, znalezionych przy żabi*’
tym. Zwłoki zachowane są w bardzo dobrynj,
stanie, zawdzięczając temu, że leżały w doi*
nej warstwie* straconych.
Władze sądowo-śledcze stwierdziły, że tyl^
na czeęść czaszki jest strzaskana. Na uwag<^
zasługuje fakt, że mimo sześcioletniego czasnj.
zachowafly się w bardzo dobrym stanie ifbra*^
nie i bielizna.
—'
%
Polana Śmierci na Palmirach będzie zamieć
niopa na Cmentarz Bohaterów, straconych^
przez Niemców.
,
*
UROCZYSTOŚCI ŻAŁOBNE
Odnalezione w piątek w zbiorowych gro&
bach Polany Śmierci na Palmirach zwłoki nie^
ugiętego bojownika socjalistycznego, Mieczyk
sława Niedziałkowskiego, złożone zostały ddf
prowizorycznej drewnianej trumny, która nie*
bawem zostanie zamieniona na trumnę meta*)
Iową. Uroczysty pogrzeb odbędzie się w po*j
czątkach maja. Do czasu zamknięcia w me*
talowej trumnie, przy zwlokch wielkiego bo^
jownika o wolność i demokrację czuwa hono^
rowa warta przez dzień i noc.
t
Groby tow. Niedziałkowskiego, jak i marsz*}
Rataja, toną w powodzi kwiecia — czerwone!
róże i biały bez. Na grobie tow. Niedziałkow*!
skiego widzimy wieńce od KRN, PPS i Stron*)
nictwa Demokratycznego, Na szarfach napisy,1
ł,Męczennikowi sprawy narodowej w hołdzie",j
„Bojownikowi o wolność i demokrację". Na)
grobie marsz. Rataja znajduje się mała ka-l
pliczka, zbita z młodych brzózek. Taka sama'
kapliczka będzie ustawiona na grobie tow**
Niedziałkowskiego.
j
Na Palmirach koło trumny tow. Niedział*.
kowskiego i marszałka Rataja odbyła się pod-j
niosła uroczystość. Przemawiał wiceprezydent’
KRN-u, przewodniczący Rady Naczelnej PPSI
tow. Szwalbe, Obecni byli wice-prezydentf
KRN tow. Barcikowski, prezydent m. Warszaw
wy Tołwiński, przedstawiciele CKW PPS i in^
njych partyj politycznych. Żegnały zwłoki o-i
bie siostry i żona bestialsko zamordowanego^
działacza oraz wdowa po tow. Dubois.

*

51
5:3
4:4
4:4
4:4
3:5
3:3
2:6

13:3
15:10
16:5
7 ;5
199
11:11
5:9
7:32

UWAGA PIŁKARZE KKS „WISŁA"!

Ireningi odbywają 6ię we wtorki-i czwartki godz. 18 na boisku miejskim. Obecność
wszystkich obowiązkowa, Nowe talenty piłkarskie mil# widziane.

1

Tow. Niedziałkowski mógł wyjechać zagra*,
nlcę 1 przeżyć. Ale nie chciał opuścić Polski^
nie chciał rozstać się ze swoją pracą, ze swy<
mi towarzyszami. Od pierwszego dnia niewo*}
li przystąpił do montowania pracy pódziem*
nej. 15 października 1939 r. znalazł się w At,
Szucha. Funkcjonariusze Gestapo przęsłu*
cbali go na okoliczności uboczne, nie wiążąca
się ze sprawami politycznymi. Tym razem wy*i
szedł jeszcze z opresji.
i
21 grudnid otrzymał wezwanie do ponow*'
nego zgłoszenia się do policji niemieckie)
pod pozorem załatwienia pewnych formalno
ści. 0 godz. 9 następnego dnia wyszedł z do*
mu, o 1-ej popołudniu pożegnał się z żonąć
i więcej nie wrócił.
W listopadzie 1940 r. Gestapo zawiadomiło>
żonę zamordowanego, przywódcy polskich mas*
pracujących, że mąż jej zmarł. Kiedy tow.)
Niedziałkowska zwróciła się o podanie bliż-|
są|ych okoliczności śmierci męża, gestapow
scy bandyci odpowiedzieli, że Mieczysław*
Niedziałkowski został dwukrotnie skazany nąl
śmierć.
•

Jeszcze odnośnie wielkiej niedziel! sportowej
W sprawozdaniu z rozgrywek międzymia
stowych Bydgoszcz—Grudziądz nie mogliśmy
— z powodu braku miejsca — uwzględnić
wszystkich momentów, związanych z tym w iel
kim śwtętem sportowym.
Otóż przed zawodami odbył się przedmecz
juniorów, w którym juniorzy TUR-u zdecy
dowanie zwyciężyli młodzików „Wisły" 5:0
(3:0).

Zwłoki łow. Miecz. llz ia M te w

Z OBOZU NASZYCH KOSZYKARZY
PRZED WYJAZDEM DO GElfalWY

Reprezentacyjna 10-ka naszych koszykarzy1,
przebywa już od kilku dni w Warszawie,1
gdzie została skoszarowana w Polsk. YMCA.
Przebywają
tam następujący zawodnicyi
Grzechiowiak, Szmigielski, Kasprzak i Ja rczyński — z KKS, Szymura i Iwanow — M
„W arty", Stok 1 A riet — z Wisły, Resich —*
z Cracovii i Maleszewski z Warszawy.
Zawodnicy czują się dobrze i wykazują1
zadaw alającą formę. Ostatnio odbył 6ię tr e -1
mingowy mecz reprezentacji Polski z teamem
zawodników Społem i AZS Warszawa, zakon*
czony zwycięstwem reprezentacji Polski 61:55.
Troską Zarządu PZPR jest niemożność do*
statecznego wyżywienia zawodników, począt
kowo z braku dostatecznych funduszów. PZPR
jest jednak pełen nadzieji, że odpowiedni*
czynniki przyjdą z pomocą organiz-atorom wy.
jazdu. Należy zaznaczyć, że 16 narodów eu
ropejskich zostało zgłoszonych do Mistrzostw
Europy, które są pierwszymi mistrzostwami
powojennymi. Należy uznać wysiłek Polskie*
go Związku Piłki Ręcznej, który mimo na*
potkanych nieprzeliczonych trudności admi
nistracyjnych wskutek braku funduszów, zdo
łał doprowadzić wyjazd z Polski reprezentacji
koszykarzy. Przypominamy, że na Olimpia
dzie berlińskiej w roku 1936 Polska byłą
pierwszym państwem europejskim w ogólnej
klasyfikacji, zajmując zaszczytne czw ari~
mij#ce (za państwami amerykańskimi!), czy.
zdobywając właściwie mistrzostwo Europy.

Sojusz robotniczo - chłopski jest U staw ą siły demokracji polskiej!
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Z p o w ia tu g ru d zią d zk ie g o

Za liczne, serdeczne życzenia, złożone nam z okazji ślubu
przez Przyjaciół i Znajomych, składamy na tej drodze gorące
podziękowanie
Grudziądz, >w kwietniu 1946 r,

Program uroczystości w dniach 1 i 3 maja
w Radzynie
Dnia 30 kwietnia, o godz. 21: capstrzyk.
Dnia 1-go maja: o godz. 9.30 zbiórka par)yj politycznych w swoich lokalach i odmarsz
ba nabożeństwo do kościoła parafialnego, które
odbędzie się o g. 10. Po nabożeństwie zbiór
ka na dziedzińcu szkolnym, przy ul. Dąbrow
skich, skąd nastąpi odmarsz w zwartych sze
regach z ul. Dąbrowskich na Rvnek. Na Rynku
odbędzie się defilada. Po defiladzie wszyst
kie partie ustawiają się na Rynku — frontem
do Spółdzielni. Tu z przygotowanej trybuny
orzemówj do zebranych obyw. Kordylas, bur
mistrz miasta Radzyna, poczym okolicznościove przemówienia wygłoszą przedstawiciele
dPS i PPR, oraz wiersze wygłosi młodzież z
Związku Walki Młodych.
Odśpiewaniem „Roty" nastąpi zakończenie
uroczystości.

Dnia 3 maja: 15 godz. 9 zbiórka oddziałów
PW oraz innych organizacyj na placu zamko
wym, skąd nastąpi odmarsz do kościoła p ara
li ainego.
O godz. 10 nabożeństwo w kościele para
fialnym. Po nabożeństwie defilada na Ryn
ku oraz akademia na Placu Zamkowym, na
którą złożą się: a) krótkie przem ówienie od.
burmistrza; b) przemówienie ob. M asłowskie
go; c) deklamacje dzieci szkolnych; d) wiersze
młodzieży ZHP i ZWM; e) zakończenie —
wsnólne odśpiewanie „Jeszcze Polska nie zgi
nęła".
O godz. 15, na placu obok zamkn zabawa
ludowa, pokazy i ćwiczenia Ochotniczych
Straży Pożarnych .trzech rejonów. Wieczo
rem zabawa taneczna na 6ali „Strzelnicy",

W Łasinie
1 maj: godz. 9: zbiórka wszystkich tow a
rzystw i organizacyj przy ulicy Radzyńskiej,
przed magistratem.
Godz. 9.15: Raport oddziałów.
Godz. 9.30: wymarsz na nabożeństwo - do
kościoła.
Godz. 10.30: defilada przy ul. Hallera.
Godz. 10.45: przemówienia: burmistrza
Szlosowskiego, przedstawiciela PPR, przedsta
w ic ie l PPS, przedstawiciela PSL, kierow ni
ka szkoły.
2 maja: Zbiórka uliczna i domowa (książek
1 gotówki) na cele oświatowe.
3 maja: Godz. 9: zbiórka wszystkich tow a
rzystw j organizacyj społecznych.
Godz. 9.15: raport oddziałów.
Godz. 9.30: wymarsz do kościoła na Mszę
jfwietą.
Godz. 10.30: Defilada i rozwiązanie pocho
du na Rynku.

Godz. 15: Zabawa ludowa w parku miej
skim.
Godz. 19: Zabawa ludowa w sali ob. Edm.
Szpittera.
— Walne zebranie Polskiego Związku Za
chodniego, Kolo Łasin. Zwołanie i przebieg
obrad nastąpiło według wymogów statutu. Po
odczytaniu protokółu z organizacyjnego zebra
nia z dnia 14 czerwca 1945 r. i spraw ozda
niu z dotychczasowej działalności, oraz po
stwierdzeniu gospodarki kasowej przez Ko-,
misję Rewizyjną, ustępującemu zarządowi udzielono absolutorium.
W skład nowego zarządu PZZ Koło Łasin
weszli; prezes — Rekowski Franciszek; wice
prezes mgr. Dębski Emilian; sek retarz Cze
pek Edmund; zast. sekr. Kobus W ładysław;
skarbnik Ciernicki Wacław, oraz ławnicy:
Latek Kazimierz, Wierzbowski Jan, Bucior
Mikołaj i Kretkow6ki Franciszek.

B o g u sz e w o
■— Posucha. Panująca od dłuższego czasu
posucha utrudnia niezmiernie uprawę wiosen
ną, zwłaszcza na gruntach ciężkich i glinia
stych. Skarżą 6ię też rolnicy, że wskutek bra
ku wilgoci zasiane ziarno nierówno kiełkuje I
iże 6tan zasiewów ozimych stanął nieomal zu
pełnie w rozwoju. Rolnicy, a także i ogrodni
cy, z utęsknieniem czekają na wydatne opady.
— Cenna przesyłka. Na tute;6zą stację
kolejow ą dnia 26 bm. zarząd domeny pań
stwowej w Gołąbdewkn odstawił ok. 500 ctr.
nasienia buraków cukrowych. Poważny ten

W pierwszą rocznicą śmierci naszej
Jedynej córeczki

śp. Krystyny Salewskie]
odprawiona zostanie Msza św. w sobo
tę, dnia 4 maja br. o godz. 7 w kościele'
Św. Krzyża.
RODZICE.
Z oczu nam znikłaś, ale z serca nigdy.
(644
Grudziądz, w maju 1946 r.

transport skierow any został do Świecia, do
cukrowni.
— Wymienny handel jajkami. Gęsie jajka
stoją wysoko w cenie, a do zdobycia są tyl
ko „po dobre' znajomości". Chcąc więc otrzymać gęsie jajko na wylęg trzeba za nie
conajmniej pół tuzina jaj kurzych wzgl. trzy
kacze, ofiarować. Za jajka kacze również nie
ma ceny pieniężnej, bo i tych producenci nie
chętnie się wyzbywa:ą. Ostatecznie za 2—3
jajka kurze plus „dobre słowo" można je na
być. Jajk a perlicze i indycze zaliczają się w
naszej okolicy do rarytasów.

§ Zakład
krawiecki
p am sk o -m ęsfcl

Jano s iw o Wei ssowi e

Budujmy biblioteki publiczne
Upoważniali do zbiórki będą zaopatrzę^
Komitet „Święta Oświaty4* urządza w
dniach 1 i 3 maja zbiórkę datków pienięż ni w odpowiednie legitymacje.
Obywatele Grudziądza! Nie żałujcie dat
nych na ulicach i w domach pod hasłem
ków —dajcie przeczytane książki do biblio
„Odbudujemy biblioteki publiczne“.
tek publicznych, bo biblioteki służą społe
W dniu 2 maja będzie przeprowadzona czeństwu. „Kraj bez bibliotek — to twierdza
zbiórka książek po domach prywatnych.
bez broni44.
Komitet Świę a Oświaty.
|

ŚRODA, 1 maja

6.57 — Sygnał czasu i pieśń „Kiedy ranne
wstają zorze". 7.00 — K alendarz historyczny.
7.05 —Muzyka. 7.15 — Poranna rozmowa ze
słuchaczami, 7.30 — Muzyka lekka. 8.00 —
Dziennik poranny. 8.20 — Program na dzień
bieżący. 8.25 — Muzyka z płyt. 9.00—10.00 —
Koncert Nagrodzonych Zespołów na I-szym
Ogólnopolskim Konkursie Chórów a Orkiestr
Robotniczych. 10.00—14.00 — Transmisja uroczystości 1-Majowych. 14.00 — Polskie pie
śni ludowe w nowym opracow aniu kompozy
torów radzieckich. 14.20 — Tańce polskie.
14.40 — T eatr W yobraźni: „Lud walczy o wol
ność".
15.20 — Recenzje.
15.30 — Chór
PPS. 16.00 — Audycja słowno-muzyczna dla
dzieci. 16.20 — „l-szy Maj", audycja dla
młodzieży. 16.35 — Audycja dla świetlic,
wiejskich. 17.00 — „Podwieczorek przy mi
krofonie". 18.15 — „5 minut poezji". 18.45
„Listy Chopina". 19.30 — Dziennik w ieczor
ny. 20.00 — Polska Kapela Ludowa. 20.50 —
„10 minut poezji*. 21.00 — Audycja dla Po
laków zagranicą. 21.30 — „Romeo i Julia .
22.00 — „Uśmiech z Poznania". 22.15 — Or
kiestra Taneczna PR. 23.00 — Ostatnie wuadomości dziennika radiowego. 23.25 — P ro 
gram na jutro. 23.35 — Skrzynka poszukiwa
nia rodzin zagranicą. 24.00 — Hymn.

3:
jfwarsziat mechaniczny

C h e m ic zn a P ralnia i Farbiarnia

i sklep rowerów

p r z y j m u j e

!

przyjmuje

Program antjycji Polskicgo Radia

•« . .
t
wykonuje
jj
§ obslalunki i wykonuje swe
j wszelkie prace reparacyjne jj
^ prace solidnie

(

^ WŁADYSŁA
WŁADYSŁAW SAJEK
S Kwidzyń, Targowa 15

Fr.
Żurawski
m is tr r ś lu s a r s k i
KWI DZY Ń
wykonuje wszelkie prace w zakres
ślusarstwa wchodzące: maszyny
biurowe, przemysłowe, rolnicze,
rowery, motocykle i spawanie autogeniezne. - Tokarnia.
Konto bankowe: Bank Związku Spółek Zarobko
wych
Telefon 47

SKŁAD
SKÓR
poleca:
Skóry t w a r d e
kolorowe miękkie

Ceny niskie !

C eny niskie 1

Z. KRYGIER

garderobę do chemicznego czyszczenia i farbowania
Wykonani* aaybkie!

Ceny umiarkowane!

Kwidzyń, ulica Pocztowa 35

li C. K ra szew sk i jj
K w idzyń, T argow a 9

DRUKARNIA POMORSKA

S
Warsztat ślusarsko - mechaniczny

„Higiena11

||

1

*

CZWARTEK, 2 maja
5.57 — Sygnał czasu i pieśń „Kiedy ranne
w sta'ą zorze". 6.C0 — Kalendarz historycz
ny. 6.05 — Audycja muzyczna. 6.15 — Po
ranna rozmowa ze słuchaczami. 6.30 — Au*
dycja muzyczna.
6.45 — Dziennik poranny.
7.05 — Program na dzień bieżący.
7.10 —
Gimnastyka poranna. 7.20 — Audycja mu
zyczna z płyt. 7.45 — Powtórzenie najw ai^
n ie:szych wiadomości dziennika porannego,
7.50 — Muzyka lekka z płyt. 8.30 — W iado
mości gospodarcze. 8.45 — Skrzynka poszu
kiwania rodzin.
8.55 — Skrzynka PCK.
11.57—12.05 — Sygnał czasu i hejnał. 12.05 —
„Na ziiemiach odzyskanych". 12.20—12.40 —
Pieśni Schuberta i Griega. 12.40 — Z życia
narodów słowiańskich. 12.50 — „3 Maj", po
gadanka. 13.00 — Audycja dla szkół. 14.00
— Dziennik popołudniowy. 14.30 — Informac:e ogólnopolskie. 16.00 — Audycja słow 
no-muzyczna dla dzued, 16.15 — Poemat mu
zyczny. 16.55 — Reportaż dźwiękowy. 17.10
— „Mozaika muzyczna". 17.50 — Odbudo
wujemy W arszawę". 17.55 — Wędrówka z
mikrofonem. 18.00 t - Kącik świetlicowy.
18.10 — Audycja Iiteracko-muzyczna. 18.30
— Nauka przy głośniku. 19.00 — XI audycja
z cyklu „Sonaty" Beethovena. 19.30 — Dzien
nik wieczorny. 20.00 — II audycja słownomuzyczna. 20.45 — „Trzecie powstanie". —ł
22.00 — Pokrzywy nad Brdą. 22.15 — O rkie
stra taneczna Polskiego Radia. 23.00 — Ostatnie wiadomości dziennika. 23.25 — Pro
gram na jutro. 23.35 — Skrzynka poszukiwa
nia rodzin zagranicą. 24.00 —r Hymn.

Waisztaty mectianUino ślusarskie

w Grudziądzu, Małogroblowa 2
------------------ Telefon 1215 -------------------

pestukują

Zaopatrzona w nowoczesne
urządzenia techniczne, wy
konuje szybko, starannie i
po um iarkow anych cenach

specjalisty tokana i instalatora

WSZELKIE DRUKI

p o d ZarsEĄdem P a ń stw o w y m

G ru d ziąd z,

Pułaskiego

Sa

na w o d ę, gaz i een tr. o g rzew a n ie
jak formularze, żum ale, kar
toteki, bloki, blankiety listo
we, rachunki, pocztówki i in.
prace w zakresie drukarstwa

KWIDZYŃ, ul. Dworcowa nr. 27

Pieczątki kauczukowe — Opraw a ksiąg

K it do okien
(lniany) w k ażd ej ilości
poleca najtaniej

„ S Y N T O -L A K "
Leon Formaniewicz
Grudziądz, ul. Toruńska nr 2 5

BBaranm

POTRZEBNY kamasznik — zdolny. Zgłosze
nia: J. Rutkowski, Grudziądz, ul. Stara 22,
skład obuwia.
(625

ZDOLNI CZELADNICY krawieccy potrzebni,
Jankowski, Rybny Ryn-ek.
(—i
IOTRZEBNY foto-laborant na zachód za do
brym wynagrodzeniem. Zgłosz. pod nr. 107.
KUPUJĘ stale cukier. W ytwórnia pierników
i cukierków Paw eł Borkowski, Grudziądz,
Św. W ojciecha 24.
(324

UNIEWAŻNIAM skradzione dokumenty na
nazw. Anna Marciniak, ul. Kafelkowa 51/53.

Pracownia obuwia
damsko - męskiego
wykonuje wszelkie prace
f a c h o wo i s ol i dni e
J. C ic h o c k i
Kwidzyń, Środkowa 20
•FOTOGRAFIE ARTYSTYCZNE (nowoczesne
; atelier), „Foto-Grel", Długa 6. •
| jrytfaczS rzepak, siemię

Warsztat
W ła d y s ła w Z a d a rn o w sk i
Kwidzyń, ul. Pocztowa 9
Naprawa instalacji elektrycznych
bez ograniczenia napięcia
Naprawa i ładowanie akumulatorów
Garaże do wynajęcia
FOTOGRAFIE ślubne, amatorskie^ wykazów*
x»a poczekautu. Fotograf -Ł, Poznański, Slejw|
tSewtcaa 14<
v • UW2

UNIEWAŻNIAM zgubioną kartę rejestracyjną
na nazwisko Gożliński Karol, Łasin, pow.
Grudziądz.
(647
FOTOGRAF POZNAŃSKI, ul. Sienkiewicza 14,
wykonuje fotografie wykazowe na pocze
kaniu.
(158C

KWIDZYŃ
POSZUKUJĘ majstra do wyrobów cukierko
wych. Kwidzyń, Poaztowa 38.
(641
POSZUKUJĘ

czeladnika 1 ucznia szewskiego,
Kwidzyń, Środkowa 20.
(642

AŻNIAM zgubioną kennkartę na naz
wisko Żurawska Janina, Kwtidzyń, ul. Polł UNIEW
fta-ufc

f

(638

„ GŁ OS
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POMORZA’

S

d n ie m

*

d z is ie js z y m

wykonuje
w s z e l k i e i n s t a l a c j e s iły i ś w i a t ł a w m i e ś c i e i n a p r o w i n c j i .
N a w i j a n i e
w s z e lk ic h m o to ró w
e le k t r y c z n y c h ja k
i p r ą d n ic e » s a m o c h o d o w e

obniżyliśmy wydatnie ceny
na wszelkie wyroby cukrowe
k tó ry c h J a k o ś ć stal© p o p r a w i a m y

P . i . f - F . l . r y U iiltr ó w

P a ń s tw o w e Z je J n o r z e m e

I C z e L o Ia J y S r 4

r z e m y siu C
luul*
K ie r m c z e ą o
Przemysłu

Józef Stasiewicz i S-ka
Z a k ł a d kowalsko-ślusarski
K w l d z y ń , ul. S z t u m s k a 4

Rejon Północny w Bydgoszczy

w Grudziądzu

Sklep Nr 4 w Grudziądzu

Aleja 6 Marca 74

ulica Stara 17/19

wykonuje wszelkie
p r a c e k o w a lsk ie
s o lidnie i tanio

Pomorska Wytwórnia Wędlin

Picr w szorzędn y
zakład kraw iecki

P ierw sze

rzeźnlctw o w

K w ldzynlu

poleca

dam sko-m ęskie

wszelkie przetwory mięsne

Józef Koper

Grudziądz, Wybickiego 46

po cenach niskich

Władysław Żtirański

Roman Sonnenfeld

Warsztat blacharsko-instalacyjny

KWIDZYKl, ULICA ŚRODKOWA 23

Zaktai! Blacharsko - Instalacyjny

Grudziądz, Chełmińska 1

wy k o n u j e :

Wykonuj*

Ślusarsko - Studniarski r
W arsztat

wykonuj e :
wszelkie prace wchodzące
w zakres śl usarstwat okarst wa - budowa
i reperacje nowych pomp.

Piekarnia i Cukiernia
doborowe wyroby pieczywa

Zakład studniarski

Julian Czernecki
ORGIZIADZ. ni. Mowiaa 25

Sylwester Pujanek

Wędlinlernia

swe wyroby wędliniarskie
po cenach umiarkowanych

Części samochodowe

Zakład Optyczno - Orłopedytzuy

Grudziądz, ulica Mościckiego 13
poleca

Szanownej Klienteli wyroby
swoje po cenach hurtowych

„ A U tO - S tO p "
wieść.: A. Froncek

Zakład stolarski

Grudziądz, Mickiewicza 6

wykonuje wszelkie prace
wchodzące w zakres
stolarstwa

T e c f c n o - K o m l s

A. J e z i e r s k i
Kwldzyń, ul. Dworcowa 2
Wydawca: Komitet P. P. S. Grudziądz.
Adree Redakcji: Grudziądz. Małogroblowa 2.

G rudziądz, ul. Murowa 7

Zakład
radio - elektrotechniczny
i c z ę śc i rowerowe

posiada stale na składzie: r a d io o d b io rn ik i na prąd
i b a t e r ie , la m p y ra d io w e , a k u m u la to ry
c z ę ś c i r a d io w e oraz m oto ry e le k try c z n e ,
p r z e w o d y e le k try c z n e , la m p y w is z ą c e ,
ż a r ó w k i I t. p. i C ZĘ Ś C I R O W E R O W E ,
Wykonuje: n a p r a w ę r a d i o o d b i o r n i k ó w ,
i n s t a l a c j e na s i l ę i ś w i a t ł o .

? ■

Akcesoria

poleca

B. S t a n i s z e w s k i

j Aleksy Marchlewski

okulary i sprzęt optyczny.
Szlifiernia brzytew, nożyc i t.p.

#■

Zakład Blacharsko-Instalacyjny

C z e s ła w K o zicki

Budowa wozów
I powozów

p • 1e c a

prace wc h o d z ą c e w zakres
blacharstwa budowlanego, insta
lacji wodociągowej, ur z ądz e ń
s a mo c ho do wy c h, centralne
ogrzewanie

■ Grudziądz, Pr. Mościckiego 15

Kwidzyn, ul. Lipowa 14 s

K w ld zy ń , u lic a S z t u m s k a 6

w Kwldzyrtlu, ulica Pocztowa nr. * 7

wykonuje wszelkie roboty
wchodzące w zakres
budownictwa nadziemnego

Fr. farzyńoLi

LUDWIK N U R Z Y Ń S K I

W y tw ó rn ia C u k ia rk ó w

Przedsiębiorstwo
budowlane

Telefon 1562

Warszłał kołodziejski

KRALL M ARIAN

©

Grudziądz, Wybickiego 31

K w idzyn, ul. Ś rod k ow a 1 2

Telefony: Administracja 1215.
Redakcja 1319,
Dyrektor drukarni 1310.

poleca
Szanownej Klienteli
swój znakomity towar

misfrz siodlarski

Kwidzyn, ul. Środkowa 26

poleca

r ie b a r n ia „ r io m e r k a
R u t k o w s k i Feliks
Kwidzyn, ulica Grudziądzka 12

Zakład siodlarski
wykonuje wszelkie
prace wchodzące
w zakres siodlarstwa,
tapicerstwa i galanterii
Fr. Jakubowski

wykonuje wszelkie prace

wszelkie prace wchodzące
w zakres blacharstwa budo
wlanego, oraz i n s t a l a c j e
wodne, gazowe i spawanie
autogeniczne

§

§ Koncesjonowany Zakład Elektrotechniczny ^

G r u d z i ą d z , ul. Wybickiego 44
wykonuje wszelkie prace
wchodzące w'zakres
radie - odbiorników
oraz sprzedajem y flotowe.
Na składzie p o s i a d a m y
również w szelkie c z y ś c i
w ch o d zące w dział
elektro - techniczny

Foto-Szfuka
Kwldzyń
Braterstwa Narodów 20

przyjmuje
wszelkie zamówienia

WORKI
w każdej ilości kupuje

Państ
w
owa
Miała
M
im
Grudziądz, ul. Toruńska nr 29

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 teksae) 1 zł. za wyraz. Za terminowe ogłoszenie nie przyjm. się odpowiedzialności.
Abonament miesięczny 30,— rł.

Drukarnia Pomorska « Ł 2. S. Grudziądz. uL Małogroblowa 2, Telefon 1215*

Szkło okienne
Belonil - uszczelniacz
Karbolineum
Smołą drzewna
Cegłe szamotową
Zaprawę szamotowa
Trzcinę, Kredę
Papę dachowa
Smołę destylowana
Lepnik smoło wco wy
Gurdon, Wapno
Świeży c e me n t

w a g o n o w o i ze skł adu

Zygmunt Stanek
Hurt i składnica nr. 205
C entrali M ateriałów Budowlanych

w Grudziądzu, Mickiewicza 23
Telefon nr. 1320

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.

