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Obchód święta Zwycięstwa w Warszawie
Krzyżami Grunwaldu i Virtuti Military udekorowano rodziny
poległych bohaterów
War szawa uroczyście obchodziła dział liczne delegacje młodzieżowe jak
rocznicę zwycięskiego zakończenia woj ZWM, OMTUR oraz formacja związku
ny. Domy udekorowane zostały flagami młodych Polaków z Niemiec, która nie
o barwach narodowych i portretami twór dawno przybyła do Warszawy oraz o
ców Polski demokratycznej; prezydenta imponującej postawie oddziały Wojska
KRN Bolesława Bieruta, premiera rzą Polskiego, różnych broni, okrytych chwa
du Jedności Narodowej Osóbki-Mo łą zwycięstw na szlaku bohaterskich
rawskiego i Marszałka Polski Michała walk o wolność i niepodległość, W de
(Żymierskiego.
O godz. 8 rano. na lotnisku marszałek
Michał Żymierski dokonał przeglądu
jednostek lotniczych, wygłaszając krót
Paryż, 10. 5. We czwartek o godz.
kie żołnierskie przemówienie.
4
pp.
roztpoczęło się kolejne posiedzenie
Ogodz. 10 w kościele Karmelitów ministrów
spraw zagranicznych.
odbyło się uroczyste nabożeństwo dzięk
W
paryskich
kołach politycznych uczynne, na które przybył preezydent trzymuje się pogłoska,
że minister MołoKRN ob, Bierut z małżonką, ministrowie tow sprzeeciwił się propozycji
amery
rządu Jedności Narodowej z wicepremie kańskiej w sprawie przekazania proble
rem Mikołajczykiem, korpus dyploma mów nierozwiązalnych, konferencji po
tyczny i generalicja. Uroczyste nabożeń kojowej
21 narodów. Mołotow uzasadnił
stwo dziękczynne celebrował ks. arcybi swoje stanowisko
tym, że propozycja
skup Szlagowski w asyście licznego du Bymesa jest sprzeczna
z uchwałami po
chowieństwa.
wziętymi
na
konferencji
Wielkiej Czwór
Po Mszy św. główna uroczystość od ki w Berlinie i na konferencji
ministrów
była się na Placu Zwycięstwa. Tu ustawi Spraw Zagr. w Moskwie.
ty się wojskowe poczty sztandarowe, de
Na porządku dziennym znajduje się
legacje organ, młodzieżowych, związ szereg
spraw, co do których osiągnięto
ków zawodowych, partii politycznych już porozumienie.
(Oraz nieprzebrane tłumy publiczności.
Specjalna komisja, w skład której
Przybycie prezydenta Bieruta, mar* wchodzą
ministrów spraw zagr.
szafka Żymierskiego i premiera Osóbki- i innych zastępcy
rzeczoznawców
przygotowuje
Morawskiego zebrani powitali burzliwy
mi oklaskami. Prezydeent Bierut, marsz.
Żymierski i premier Osóbka-Morawski
dokonali przeglądu zebranych na Placu 0
Zwycięstwa . Następnie odbyła się ur»v
jczystość oddania hołdu Nieznanemu Żoł
nierzowi, który na wszystkich polach bi
tew krwawił o wolność i niepodległość,
Sprawiedliwość społeczną i demokrację.
Naczelny kapelan Wojsk Polskich płk.
iWarchałkowski odmawia modlitwę za
rdusze poległych żołnierzy, wszyscy ze
brani w ciszy i spokoju chylą czoła
przed bezmiernym poświęceniem i boha
terstwem Nieznanego Żołnierza. Rozlega
|ją się wystrzały armatnie — to wojsko
składa hołd swym towarzyszom broni.
Po odegraniu hymnu państwoweego preJEydfcttt KRN ob. Bierut pierwszy składa
Wisieć na grobie Nieeznanego Żołnie
rza, następnie premier Osóbka-Morawj&ki, marszłek Polski Michał Żymierski
prezydent m. Warszawy ob. Tołwiński,
organizacje, ludność cywilna i delegacje
zagraniczne.
’.
Warszawa, 10. 5. Dnia 8 maja we
Skolei nastąpiło uroczyste przekaza
nie przez Wojsko grobu Nieznanego Żoł wszystkich dzielnicowych Radach Naro
nierza — stolicy. Marszałek Polski i mi dowych w Warszawie odbyły się uroczy
nister Obrony Narodowej Michał Rola- ste posiedzenia poświęcone rocznicy za
Żymierski odczytał uroczysty akt prze kończenia wojny „Święta Zwycięstwa”.
Celem uczczenia bohaterskich żołnie
kazania, na który prezydent Tołwiński
odpowiedział krótkim przeemówieniem. rzy, wszystkie dzielnicowe Rady Naro
Po podpisaniu aktu przez marszałka Ży dowe powołały na radnych uczestników
mierskiego i prezydenta Tołwińskiego walk zbrojnych o wolność i demokrację,
pdbyło się uroczyste wpisanie się do kslę (pap)
‘jgi pamiątkowej ku czci Nieznanego Żoł
nierza.
Następnie odbyło się wręczenie Krzy
cy Grinwaldu i Virtuti Militari rodzi
War sz a wa. Dnia 1 czeerwca rb.
nom 18 bohaterów poleegłych w wal Ministerstwo Sprawiedliwości otwiera
kach z najeźdźcą w latach 1939—1945. drugi kolejny turnus 6 miesięcznego kur
Po odegraniu hymnu państwowego, pre su dla kandydatów na stanowiska pod
zydent KRN ob. Bolesław Bierut wygło prokuratorów w Szkole Prawnicza) w
sił przemówienie, po którym w imieniu Łodzi, Termin zgłaszania kandydatów
wojska polskiego przemówił marszałek przez centralne instytucje partii politycz
Polski Michał Rola-Żymierski
nych, względnie organizacji zawodowych
.{ Po przemówieeniaoh rozpoczęła się i społecznych upływa z dnieeem 15 maja
■Wspaniała, dęfilądą y± ktoręj bały o 1946 Ł ipael

filadzie wzięły r6wnie2 udział jednostki
lotnicze których eskadry przelatując na
Placu Zwycięstwa tworzyły wielkie mo
nogramy LP — lotnictwo polskie.
W uroczystościach wzięły udział de
legacje zagraniczne: Zw. Radzieckiego,
Jugosławii i Francji.

Z konferencji paryskiej

Orosi S mmi kor: prawniczy

impoiiEjeioj złom, mos pod
Utirin
Hutnictwo nasze odczuwa, wielkie za-j
potrzebowanie na złom. Jak wiadomo^
złom jest konieczny przy produkcji staliw
i przetapiany bywa w piecach martenowi
skich z dodatkiem surówki.
\
Ze zdziwieniem dowiadujemy się, żef
złom właśnie sprowadzamy z zagranicy,gdzie go również bardzo ciężko zdobyć*
Jednocześnie w całej Polsce na połacią'
walają się setki i tysiące ton złomu i jarkoś nikt się tym nie zainteresował. Z&ą
potrzebowanie nasze w chwili obecnejj
wyraża się 300 tys. ton. Nasz Centralni
Zarząd Przemysłu Hutniczego głowi się
nad tym, skąd wydobyć dewizy i skąd
złom sprowadzić, a złom w Polsce leży i
czeka.

tek9t komunikatów które zostaną ogłoszo
ne prawdopodobnie w sobotę.
Komisji tej poruczono rozpatrywa
nie następujących spraw:
1. Ustalenie granicy włosko-jugosło
wiańskiej
Monach ium. „Czy krwawa ni«-»
2. Strefa interesów gospodarczych St.
Zjednoczonych, W. Brytanii i Francji w dzieła w Bydgoszczy jest niemieckimi
kłamstwem propagandowym?” — takik
krajach bałkańskich.
pytanie stawiają niemcy, szukający obeó
3. Sprawa podziału floty włoskiej.
4. Demilitaryzacja granicy włosko- nie prawdy. — „Tak jest, krwawa niej
dzieła bydgoska jest kłamstwem niemieó
francuskiej.
kim
— odpowiada radio amerykańskie*
5.
Demilitaryzacja jugosłowiańsko-— Dowodem
na to są chociażby coraz t<r
włoskiej granicy zgodnie z życzeniem inne cyfry ofiar,
podawane przez gazety
Jugosłowii.
niemieckie w latach 1939—45. Prawda
Min. Bidault czyni usilne starania oto wygląda tak, że w Bydgoszczy „piąta kó
aby ministrowie spraw zagr. powzięli de lumna” niemiecka strzelała do polskie*
cyzję w sprawie granicy niemiecko-fran- go wojska i za to zgodnie z prawem w<v
cuskiej. (pap)
jeonym winni zostali ukarani. “ (ZAP)

Dowliijfi sio prewrly

Kto posiada dowody działalności
Fischera i Greisera?
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SjtoiażywnościowaweFrancji

Osoby, posiadające jakiekolwiek do
wody działalności okupantów, dotyczą
ce t. zw. dystryktu warszawskiego, wzgl.
Warthegau, jak np. oryginały lub odbit
ki jakichkolwiek zarządzeń, względnie
inne dokumenty, proszone są w interesie
społecznym, o niezwłoczne przedłożenie
ich Prokuraturze Specjalnego Sądu Kar
nego w Poznaniu lub w Warszawie (ul.
Marszałkowska nr. 951.
Wszystkie dowody pisemne zostaną po
sporządzeniu fotokopii zwrócone właści
cielom. (pap)

P a ryż, 10. 5, Na posiedzeniu akade
mii medycyny wybitny uczony prof. Richet omówił rezultaty obserwacyj poJ
czynionych wraz z prof. Leśne na temat!
warunków aprowizacyjnych ludność*
Paryża. Przydziały żywnościowe w mar
cu obracały się w ramach 1000 kaloryj,
tj. o 1/4 poniżej niezbędnego minimum t*
przeszło o połowę mniej od optimum*
Obecne warunki żywnościowe, według
oceny uczonego, są niemal identycznee *
warunkami w czasie wojny, (pap)

F mWarszawa,
k i-M th 10.nowo
gospodarcza
5. W dniu dzisiej

Wa r ł i i wa . (SAP). Na i^ynki zagranicz
ne Polski Przemyśl Metalurgiczny eksportuje;
drut, liny, gwoździe, łańcuchy, śruby, wagi*
łączniki, pilniki do (metali maszyny włókien'
nicze i maszyny rolnicze.
Na rynki bałkańskie nadto eksportuje*
wagi, armaturę wodociągową i gazową lanokuta lirmy Erbe, Zawiercie oraz rury.
Rynki zagraniczne wykartką wielką chłon
ność na produkty polskiego przemysłu che-’
micznego, |ak: karbid, aodę Italcjynowaną,
olej kreozotowy Up. Oczywista, nie jesteś
my w stanie nawet w części sprostać zamó
wieniom zagranicznym.

szym została zawarta umowa gospodar
cza francusko-polska.
(Szczegóły umowy podamy w nume
rze jutrzejszym) (pap)

Prznóiiooii! (Willa
wrzeri r»M m noMilim

Londyn, 10. 5. Agencja Reutera do
nosi, że Winston Churchill przybył do
Hagi gdzie wygłosił w Parlamencie Ho
lenderskim przemówienie, (pap)
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Waszyngt on. (SAP). Prezydent Juan
Peron uwiadomił władze naczelne UNRRA*
że Argentyna jest w stanie dostarczyć głodującej Earopie pół miliona ton pszenicy i Bn«
nych nbóś przed końcem bieżącego miesiąc

mmi

portu gdyńakięgo angielski statek „Oce
an Vuicane“. który przywiezie ładunek
9000 ton peaeniey dla Polski w ramaoh
Teklo. (SAP) Gabinet barona Szideharę
dostaw UNRRA. Jeet to jeden z naj podał się do dymisji- Ustępujący premier za
jako swego następcę eekretarz(
większych transportów jakie Polską 0 - proponował
generalnego partU iocjai-aemokratycznej
1 detychcząs, (pąpj.
-ĄjoHg jfatąfemSł
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Tam, gdzie sie ważą nieludzkie czyny katów
ze Sztuiihofu
Siódmego dnia rozprawy zeznawał świa
dek ksiądz Stryezyk, proboszcz z Kartuz.
Przebywał on w Sztutihofie od stycznia do
kwietnia 1940 r. Następnie księży wysłano
ze Sztutthofu częściowo do Oranienłmrga
częściowo do Dachau. Z pośród przebywają
cych tam około 800 księży, ocalało zalewie
około 200, reszta zginęła. W tym czasie, gdy
świadek przebywał w Sztutihofie, księży
było ogółem około ISO. Przebywał tam m. in.
ks. Szulc, senator Rzeczypospolitej, ks. dr.
Kreft. ks. dziekan Wolwowski, ks. Bolt i
ca’y szereg innych księży z całej Polski.
W obozie sztutthofskim z pośród wszystkich
więźniów, najgorzej traktowani byli Żydzi
i księża. Z rozkazu władz obozowych księża
nosili specjalną fioletową łatę; pracowali
ori z reguły przy roboiach najcięższych i
niejednokrotnie zatrudniani byli przy wy
wożeniu fekalii. Przy pracy księży (bito,
pluto im w twarz i wymyślano. Często zda
rzały się wypadki, iż po całodziennej cięż
kiej pracy nakazywano poszczególnym, do
wolnie wyznaczonym księżom kłaść się na
t 2w. „kobyle" i w obecności całego obozu
bito ich. przy czym przypatrujący się temu
więźniowie musieli liczyć uderzenia. Świa
dek opowiada o fakcie, kiedy w Wielki
Piątek wyprowadzono 48 księży do la6u,
otaczającego obóz i tam ich rozstrzelano.
Następnego dnia w garażu leżało odzienie
tychże księży, poplamione krwią i podziu
rawione od kul. Księży przy każdej okazji
prowokowano i naigrawar-o się z nich.
Wszelka działalność religijna była oczy
wiście surowo wzbroniona. Na Wielkanoc
w wielkiej tajemnicy odprawiona została
w specjalnych warunkach Msza św. Zacho
wano przy tym specjalne warunki ostrożr.ości, gdyż jeśliby ktokolwiek ze strażni
ków to zauważył, kary byłyby straszne.
Świadek ■wspomina więźnia Wohlfeila,
proboszcza z Gladau. diecezji gdańskiej,
który męczeńską śmiercią zmarł w obozie.
Podlegał on specjalnym udrękom, a kiedyś
gdy był zbity i katowany, SS-man maigrawał 6ię z niego, zapytując: „No, Wohlfeil.
glaubst du noch jetzt an deinen Gott?" (Czy
wierzysz jeszcze w twego Boga?). W tym
1 w innych wypadkach ks. Wohlfeil nigdy
nie tracił hartu ducha i dawał wyraz swej
wielkiej i głębokiej wierze.
Ksiądz Piechowski, pełniący funkcję
starszego w baraku księży, interweniował
często u SS-mamów na rzecz chorych, sła
bych lub starszych wiekiem księży, wsku
tek czego narażał się na wymysły i bicite.
Po wielu udrękach zginął on w Dachau.
W dalszym ciągu zeznawał ksiądz Bvstroń, opowiadając o ostrych restrykcjach,
Jakie władzo obozowe stosowały do księży.
Przesłuchiwany z kolei świadek Czyżew
ski zatrudniony był jako więzień w cegiel
ni, znajdującej się opodal Sztutthofu. świa
dek stwierdza, iż pewnej nocy przywieziono
do cegielni transport, w skład którego
wchodziło kilku księży i kilkudziesięciu
żydów. Było tam również parę kobiet.
Wszystkich tych ludzi pokolei wrzucano do
specjalnego dużego pieca, gdzie żywcem
spłonęli. Dla celów „dezynfekcyjnych" stoso
wano w Sztutthofie tego rodzaju system, że
więźnia kąpano w lodowatej wodzie, a na
stępnie wprowadzono do specjalnie silnie
nagrzanej izby. Rzecz jasna- że wycieńczo
ny więzień w krótkim czasie tracił przy
tomność i przeważrde umierał.
Zeznaniami swymi śwadek w poważnym
stopniu obciąża cskarżorego Szopińskiego i
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likwietiooei. majowej oizyiody
Rozrzutność w służbie rozmnażania. — Po
rozumienie stron. — Upodobania owadów
| usłużność kwiatów. — Urok kwitnących sa
dów. 6zczcbiotka-przedrzeźniacz i zięba. —
W kręgu kwitnącej tarniny. — Marzanna
wonna. — Magnolia.

Ciepły powiew wiosny ostatnich dni zamie
ni! otaczającą na® przyrodę w jeden wielki
^kwietnik. Oględna gospodarka flory rozrzut
nie poczyna szafować 6wymi zasobami, gdy
•wchodzi na tory doniosłego, dla utrzymania
gatunków, procesu rozmnażania. Strony zain
teresowane, rośliny i owady, porozumiewają
*ię kolorami kwiatowymi i wonnymi substan
cjami olejków eterycznych. Każdy barwny
płatek kwiatowy, to wymowny plakat dla owadów- My, ze swej strony, jesteśmy tylko
ubocznymi widzami tego barwnego obrazu.
Podziwiamy przewidującą usłużność świata
roślin względem owadów. Każdy gatunek za
spokoić może swoje upodobania co do kolo
rów i zapachów, czerpać może nektar z mio-)
dników, dostosowanych budową do narzą
dów py*aczkovvch. Nawet uwzględnione zo
stało upodobani r nucb do padliny, przyczyna
dopatrzeć aSę 2. -ny pewnych fertoll, sto
nowanych
znawstwem zoopsychologil. Muchy n i, odznaczają eię stopniem
inteligenci1-. Można ie więc, nie wydzielając
nsfeUrn, zwodzić kolorami tylko, czarnym i
brottsowym, *by siadały sa

kwiatach

-

Kozłowskiego. Ten ostatni, dozorując więź
niów zatrudnionych przy przewożeniu pia
chu, w wypadku, gdy który z nich przewró
cił się i ni© mógł bezzwłocznie powstać, ka
zał pozostałym więźniom przysypać leżą
cego pieehem. Świadek widział, iż w t*n
sposób szereg więźniów żywcem pochowa
nych postradało życie.
Świadek Sadowski, który od maja 1943 r.
do ewakuacji obozu przebywał w Sztuttho
fie. pracował początkowo w Waldkolonna.
Na porządku dziennym zdarzało się, iż
więźniowie, którzy nie mogli podołać pracy,
prosili swoich towarzyszy, względnie kapów o przyspieszenie śmierci przez dobicie.
Często również chorzy więźniowie -wyko
rzystywali każdą okazję- ażeby popełnić sa-

mobójstwo. świadek opowiada o znanych
już metodach gazowania ludzi, wspomina
jąc, że komora gazowa, w której również
czasami dezynfekowano odzież, nosiła na
ścianach ślady podrapań, a słupy drewnia
ła w tej komorza były w -wyraźny sposób
pogryziony Były to namacalne dowody udręki gazowanych więźniów, którzy w kon
wulsjach drapali i gryźli ściany.
W dalszym ciągu rozprawy 6kladali ze
znania świadkowie: Grynczyk, Podgórski.
Kreft, Wiechowski, Stankiewicz, Biatobrzeski. Dmoch, Rogalski, którzy poza ustalo
nymi j.u,ż w czasie przewodu sądowego oko
licznościami, scharakteryzowali również
przestępczą działalność poszczególnych oskarżonych.

Anders i Bdr-Komoiowski chcofcorganizować
amerykaifskat Legie, Cudzoziemską
Senator demokratyczny odsłania kulisy reakcyjnej intrygi
Moskwa. (SAP) Jak podaje korespon
dent gencji „Tass" <z Waszyngtona,
Sta
nach Zjednoczonych rozważana Jest obecnie
możliwość otworzenia J eglli Cudzoziemskiej.
Reakcyjni inicjatorzy tego planu zwrócili
się i zapytaniem do Wielkiej Brytanii i do
miniów o ewentualną nomoc w tej pprawie.
Amerykańska Legia Cudzoziemska miałaby'
składać się głównie z żołnierr/y polskich z

Kowozelandzbie narzeczone żołnierzy
ameiyfeaMitn piszą li pani RsosjeI!

b. armii Andersa. W tym celu przebywa w
SL Zjednoczorhrch Bór-Komorowski.
Jeden c senatorów demokratycznych wy
powiedział się przeciwko tworzeniu amery
kańskiej Legli Cudzoziemskiej, wskazując na
niebezpieczną dla pokoju światowego
antyradziecką tendencję inicjatorów „zatrud
nienia1* otumanionej przez sanacyjnych agita
torów części żołnierzy polskich b. frontu za
chodniego.

Aeglia w oloie wojska iEgiptu
Londyn.

Na wczorajszym posiedze

Angkland. (SAP) 60 narzeczonych żoł niu Izby Gmin, premier Attlee oświadczył,
nierzy (amerykańskich, nie otrzymawszy pra że Anglia ma zamiar wycofać wszystkie
wa wjazdu do tanów ^Zjednoczonych, wy wcjska lądowe, morskie i powietrzne z
stosowało listy zbiorowe do pani Eleonory
Roosevelt, prezydenta Trumana i Stowarzy Egiptu.
szenia Weteranów Wojennych z prośbą o po
Oświadczenie to spotkało się z ostrym
moc w umożliwieniu im wjazdu do U. S. A.
Niektóre 'Z obywatelek Nowej Zelandii protestem partii konserwatystów z Chur
już ponad dwa lata oczekują na wyjazd do chillem na czele.
Ameryku

Napad na radiostacją w Rzymie
Rzym (PAP). Włosia opinia publiczna
poruszona je6t nowym wystąpieniem faszy
stów. 5 niezidentyfikowanych osobników
uzbrojonych, zamaskowanych i zaopatrzo
nych w bomby opanowało radiostację Mon
te Mario w Rzymie, a następnie nad alo au
dycję wznosząc hasła faszystowskie i grając
hymn faszystowski „Gjovinezza“. Ludzie ci
weszli na teren radiostacji około północy

we wtorek, dpia 30 kwietnia i obezwładnili
pracowników. Po krótkiej przerwie w au
dycji słuchacze usłyszeli nadany na pły
cie hymn faszystowski i głosy, wykrzyku
jące hasła faszystowskie. Następnie napast
nicy zbiegli. Incydent ten miał miejsce po
demonstracjach w Rzymie i Florencji z
okazji rocznicy śmierci Mussoliniego.

Bezpośrednia komunikacja okresowa
Gdynia — Nowy Jork
Gdynia. (PAP). Do portu gdyń
skiego przybył z Ameryki statek duński
„Falstria“ z ładunkiem 3.845 ton towa
rów UNRRA i z 5 pasażerami. Statek
,,Falstria“ rozpoczyna z chwilą tą regu
larną komunikację okrętową, pomiędzy
portami polskimi a Ameryką. Drugim
statkiem, obsługującym tę linię będzie
,,Jutlandia“. Statki będą odchodziły z
Gdyni, względnie z Gdańska w odstę
pach dwutygodniowych i każdy z nich,

oprócz — oko-ło 4.000 ton ładunku, bę
dzie mógł zabierać ponad 50 pasażerów.
Po drodze statki te będą się zatrzymy
wały w Kopenhadze. Dotychczas pasa
żerowie jechali do Ameryki łamaną li
nią przez Londyn, gdzie pasażerowie
musieli całymi tygodniami czekać na
wolne miejsce na statku do Ameryki.
Obecnie podróż z Gdyni do Nowego
Jorku będzie trwała około 10 dni.

przenoeiły pyłek, bez zapłaty. Takie zwod
nicze kwiaty wykształcił czworoli6t.
Gdy gruby, włochaty trzmiel pragnie siąść
na stałej, solidnej przylotu!, znajdzie ją na
kwiatach kasztana. Inne upodobania zaspo
koić mogą wiotkie, wiszące kwiatostany ja
woru, poruszane wiatrem, jak zielone ka
dzielnice.
Nocne motyle, ćmy, ze swymi długimi
ssawkami, znajdą kwiaty długorurkowe, wy
dzielające nocą nektar i woń u kapryfolii,
lepnicy zwisłej i u wiesiołka czyli nocnej
świecy.
Roje pszczół, z koszyczkami i szczotecz
kami u nóg, poszukują daleko widocznych
„nektarzysk" z płytkimi miodnikami i z ob
fitym pyłkiem — zaprasza:ą je na ucztę na
sze sady, gdzie drzewa owocowe rozwijają
taki przepych kwitnienia, że nawet człowiek
— ze swymi śnieżnobiałymi obrusami' — stoi
jak urzeczony, w oniemieniu, pragnąc choć
godzinkę napawać się widokiem tego majo
wego cudu. Z kwitnącymi drzewami harmo
nizuje, rozpościerający się na ziemi, barwny
kobierzec, utkany z kwiatów' roślin zielnych.
Obraz ten udźwiękowiony jest brzęcze
niem owadów, nad którym górują głosy pta
ków. Zwłaszcza po ciepłym deszczu majo
wym głośno rozlega się powszechne śpiewa
nie. Najprzyjemniej spośród naszych śpiewa
ków ogrodowych posłuchać miękkiego głosu
szczebiotki (rag&ncacza), którą tam moim
napotkać, gdzie są żywopłoty lub inne gęste
zarośla, nadające sięo do gnieżdżenia. Ruch
liwy ten ptaszek o niepozornym up erzendu,
pilnie wyśpiewuje przeróżne melodie, które
mu się 6ypią z krtani jak z rogu evf’'t"
tak, że trudno, nawet podać jeden
. .

któryby się częściej powtarzał (może tatacjia tata-cćjja). wyróżnia się umiejętością naśladowania głosów innych ptaków,
może nawet zasłyszanych w ciepłych kra
jach ,co mu przyniosło przydomek przedrzeźniacza. Pokusił się raz na odtworzenie
śpiewającej niedaleko zięby. Tak to wypa
dło ciekawie, jakby — w porównaniu prze
sadnym — powiedzmy Moniuszko zmodulo
wał na 6woją nutę jakiś motyw z „Lohengrina".
Zięba to najpopularniejszy i najbardziej
rozpowszechniony śpiewak naszyh ogrodów,
z ludźmi jest ona dobrze obeznana z okre
su, gdy była na szeroką skalę hodowana po
miastach, w czasach, gdy hodowla kanarków
nće była jeszcze rozpowszechniona, to też
nie krępuje eiię zbyt bliskością człowieka.
Żenując na ziemi, kroczy ona śmiało do
okoła ławki, na której siedzimy. Osiedla się
na najmniejszym zielonym skrawku ziemi,
gdzie znajduje się kilka drzew. Tak też na
zieleńcu, naprzeciw kina położonym, roz
brzmiewa jej energiczny głos, który w na
śladownictwie ludowym ma taką treść: „My
ślisz, żem cię na wiśniach nie widział". W
dniach zimnych i dżdżystych, gdy inne ptaki
milczą, zięba nie przestaje 6ię odzywać,
choćby swymi wabiącymi głosami, pink-pink,
lub też rl-ri-irl. Stąid lud przypuszcza, ie
ona ziąb przepowiada, dał jej więc stosow
ną narwę. Gdy w czasie wylęgów znajdzie
my bezradnego, młodego ptaka na niemi, naj
pewniej uratujemy, gdy rzucimy go tak, aby
osiadł na gałęzi drzewa, gdzie go 6tare znaj
dą a lepiej od nas wykarmią.
Czvm kwiaty drzew dla naszych ogrodów,
c, i.raz dla naszych pól kwitnące po

Władysław Broniewski
piewca proletariatu polskiego
Powiada gdzieś wielki poeta rosyj
ski, Włodzimierz Majakowski, że idea
łem jego byłoby stworzyć poezję, nie
uchybiającą w niczym najsurowszym
wymaganiom a prostą zarazem jak pio
senka.
W nowej literaturze polskiej Włady
sław Broniewski jedyny bodajże zrea
lizował ten postulat wieszcza rosyjskiej
rewolucji. Utwory jego nie należą by
najmniej do rzędu trudnych. Nie wy
szukane rytmy, obrazy, dalekie od wy*
kwintu formalnego nowoczesnej poezji,
mają jednak pewien — dość rzadko
spotykany — dar: przemawiają bezpo
średnio do serc ludzkich. Wiersze te nar
dają się — i io je odróżnia od innych
współczesnych — wyjątkowo do recyta
cji. Czytane w tłumnych salach, wyci
skają łzy z oczu, biorą za serce potęż
nym wzruszeniem. Stąd olbrzymia ich
rola oświatowa: są przewodnikiem kul
tury, dają masom — czasem poraź pier
wszy — wyobrażenie o pięknie poetyokim i to o pięknie wysokiej klasy. Nie
znaczy to jednak, aby stanowiły one ja
kiś niższy — jak gdyby wstępny rodzaj
poezji. Broniewski włada swym instru
mentem i dokonuje tylko tego cudu, że
potrafi najprostszymi środkami wydo
być zeń najbardziej wzruszające tony.
Popularność poezji Władysława Bro
niewskiego nie tłumaczy się zresztą wy
łącznie jej formalną prostotą. U pod
staw niesłychanej wziętości Broniewskie
go leży inna, bardziej zasadnicza przy
czyna: ten krąg jego tematów poetyc
kich pokrywał się zawsze z interesami
polskiego ludu pracującego. Broniewski,
jakkolwiek poeta liryczny, jest jednak
tak dziwnie skonstruowany, że cokol
wiek dotyczy ludu polskiego, dotyczy i
jego osobiście. Jego boleści i radości
pokrywają się z cierpieniami, z trium
fami klasy pracującej. To też ta, napo
zór bardzo osobista poezja, odźwierciadla w ciągu lat dwudziestu pięciu każ
dy niejako krok historii, towarzyszący
wiernie ludowi polskiemu na drodze je
go klęsk i zwycięstw.
Broniewski pisał płomienne wiersze
o walczącej Hiszpanii, pisał o nędzy
warszawskiej ulicy, o bojownikach rewo
lucji, konających po więzieniach, o wal
ce za wolność Polski i za wolność ludu.
„Nic, co robotniczego, nie było mu
obcym" — możnaby sparafrazować zna
ne powiedzenie. — W ostatnich dniach
Władysław Broniewski, za inicjatywą
Polskiej Partii Socjalistycznej, otrzymał
nagrodę literacką Łodzi. Wybór ten po
twierdził tylko oczywisty dla wszystkich
fakt: że imię Władysława Broniewskie
go jest związane nierozłącznie z polską
klasą robotniczą, jako jej pieśniarza, wy
raziciela jej bólów, trosk i triumfów.
miedzach, cierniste krzewy tarniny. Bar*dzrlej popularna jest ludowa nazwa owoców
tego krzewu, „ciarki". Pod Grudziądzem u-.'
żyć możemy wddoku białym kwieciem obsy
panej tarniny nad Wisłą, na stokach cytade
li. W ych rozkrzewionych tarninach, które i
uratowały się od wycięcia swoim naturalnym
uzbro'eniem, swymi cierniami, ma swój re- i
jon gnieżdżenia nieznana prawie pokrzew*1
ka jarzębata, ubarwiona juk krogulec, po
dobna jest wióc do samiczki kukułki. 7nane jest, na tle tego ubarwienia powstałe,
podanie ludowe, że kukułka nie odlatuje na
zimę, lecz przeobraża się w małego jastrzę
bia. Format pokrzewki jarzębatei jest zna
cznie mniejszy, zdaleka wspaniale błyszczy
złotem tęczówka oka tej pokrzewki,
Z tarniną związany jest również byt
dzierzby cierdiokrętu, która złowione owady
nadziewa na ciernie tego krzewu. Jest ona
przez całe lato jeszcze łatwo tu do obser
wowania.
W pobliskim lasku fortecznym kwitnie
znana roślina majowa, marzanna wonna (ma*
jownik), nadająca, jak żuhrówka, zielny aro
mat trunkom, nią zaprawionym. Maria, to
dawna polska nazwa dla Marii, Bogurodzicy.
(Stared Marze, miejscowość pow. świeckiego.)
W Kolegiacie kruszwickiej zachowała się
miednica ofiarna z XII wieku z płaskorzeź
bą dawnej bogini Marzanny.
Zwróćmy jeszeze uwagę na kwitnącą *
przepychem magnolię przed gimnazjum kla
sycznym. Amerykański ten krzew sprowa
dzony został do nas z Florydy przez Magnola,
Or wa.
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Sfrafur 3
, Z cyklu: O sprawiedliwość społeczną

LESZEK GUSTOWSKI

Walka o realne płace
Bratni nasz organ „Walka Ludu“ wy niższa) wahaj-ąc się średnio między 30 a 35
chodzący w Poznaniu, przekształcony z proc. Uprawnia to do wyciągnięcia wnio
dniem 1 bm. na dziennik, zamieszcza w sku, że w każdym budżecie rodzinnym ro
nr. 18—19 nadzwyczaj interesujący ar botnika i pracownika na terenie Poznania
tykuł. Ze względu na całkowitą zgodę powstał ubytek pieniężny czyli brak siły
z poglądami autora artykuffu, jak nie nabywczej cd 50 do 65 proc. Ponieważ .w
mniej fakt, że podane cyfry odnoszące tych stosunkowo nielicznych przedsiębior
się do Poznania, w zupełności odpowia stwach- w których przydziały aprowizaeyjdają — o ile nawet nie są niższe — ce ne nio zmienl/’y się. gdzieniegdzie nawet
nom artykułów pierwszej porzeby w nieznacznie się powiększyły, zarobki pie
Grudziądzu, odnośny artykuł zamieszcza niężne zwyżkowały malej — przeto wyżej
my w całości.
REDAKCJA.
wysnuty wniosek jest i w tym wypadku
słuszny.
(Artykuł dyskusyjny).
Zaledwie dwie gałęzie pracy na terenie

I.
Poznania otrzymały wyrównanie wyższe.
Partie socjalistyczne, jako najbardziej A więc i to ogólnego obrazu nie zmienia.
dynamiczne, zarówno w nauce ekonomicz
m.
nej jak i w polityce gospodarczej, zwłaszcza
W
połowie
października
r. opraco
wewnętrznej, zawsze wysuwały sprawę plac wałem dla Min. Skarbu trzy ub.
typowe
budże
Ina plan pierwszy. I tak też musimy dzisiaj ty rodzinne pracownicze z terenu Poznania.
eprawę tę postawić.
Chodziło mianowicie -o budżet miesięczny
Niepodobna rządzić państwem i narodem osoby samotnej, budżet rodziny 2-oeobowej
*— odwołując się przez dłuższy czas do sa i budżet rodziny 5-osobowej z trojgiem dzie
mych tylko ofiar, zaparcia się i wyrzeczeń. ci w wieku szkolnym.
Nerwy mas mają przecież granice swej wy
Otrzymałem wtedy liczby następu lace:
trzymałości. Musimy czynnie podejść do
Miesięczny budżet o*oby samotnej 3.090 zł
problemu plac rzeszy robotniczej i pracow
„
„ rodziny 2-osob. 5.509 „
niczej w Polsce. Człowiek żyje r.ie samym
„
„ rodziny 5-osob. 10.948 ,,
słowem ‘ Bożym“. ale żyje przede wszyst
Dla celów niniejszego wypracowania ze
kim chlebem powszednim.
stawiłem analogicznie trzy budżety pracow
A komuż byt mas pracujących nie ma nicze w mieście Poznaniu per 15 kwietnia
leżeć bardziej na sercu, jak nie marksistom, b. r. Oto wysokości tych budżetów:
j‘ak nie Polskiej Partii Socjalistycznej! Zre
Miesięczny budżet osoby samotniej 4.335 zł.
„
„ rodziny 2-osob. 7.070 „
sztą, ustosunkowując się czynnie do każdo„
„
rodziny 5-osob. 18.996,,
fczesnego stanu płac w Polsce — służymy
Zachęcam do wczytania się w poniższe
* &pso ratio najlepiej gospodarstwu r.arodoJwemu, w którym płace robotników, pracow tabele n*r. 2, nr. 3 i n-r. 4. (Patrz przy końcu
ników i intelegene.ji pracującej decydują o artykułu).
Mo*na powyższym zestawieniom budże
sumie dochodu społecznego. A od niego zajlaży wszak dobrobyt, stopień konsumcji, a towym postawić taki lub inny zarzut — z
wyjątkiem jednego, że są one wygórowane.
{więc i samo zagadnienie produkcji.
Argument bowiem, że wprowadzenie Nie ma tam bowiem ani jednego grosza
^wyższych plac pie powiększy ilościowo pro- przewidzianego na zakupy nowe, w garde
jldukcii, a więc dóbr gospodarczych nie po- robie, obuwiu lu-b bieliźnie. Nie ma przewi
(mroży i że tylko w miarę powiększania dzianych wydatków na inwestycje mieszka
produkcji: dop-u-sz-cz.a!ne jest powiększanie niowe- żadnych rezerw na t. zw. „czarną
jobiegu pieniężnego — nie zawsze jest słusz godzinę'* a zwłaszcza na wypadki chorób.
ny. Rozumowanie to uderza, rekoszetem w Nie ma także żadnych oszczędności. A jest
Wydajność pracy, a przez to produkcję ob to chyba -objaw pod względem gospodar
niża. Życie jpst silniejsze. Raz po razie pań- czym niepożądany i niepokojący; w każ
tetwo i tak decydować się musi na podwyżki dych bowiem warunkach powinna masa
Jdla tych działów gospodarczych- które w społeczna gromadzić oszczędności.
Jednak najbardziej bolesnvm jest brak
idanej chwili są pierwszej wagi państwowej.
IA to pogłębia kryzys społeczny. Tworzr pozy-c-ji wydatkowej na cele kulturalne (!!).
Gdybym nawet gdzieniegdzie jakoś po
przywił ejowanych i pokrzywdzonych. W
ezulfacie cały nasz podstawowy! gmach zycię zaokrąglił w górę, braki powyższe
prawiedliwości społecznej „bierze w łeb“. nie zezwolą na bardziej optymistyczną oce
nę tych budżetów.
II.
A teraz pytanie: kłóraż rodzina pracow
Spójrzmy na zagadnienie płac i jego ro- nicza lub robotnicza Poznania osiąea z za
fcwój od listopada uh. r. do kwietnia br na robku czy wynagrodzeń sumę 7.070 zł lub
.terenie miasta stół, Poznań. Liczby nie kła- k18.996 złotych?
łmią. Posłużmy się nimi jako nieomylnymi
Nawet gdyby przyjąć, że w każdej ro
sprawdzianami kryzysu płac i zarobków w dzinie 5-osobowej zarobkuje dwóch człon
minionym półroczu.
ków rodziny, co przy trojgu dzieci w wieku
Przecież słuszna płaca musi być przede szkolnym jest. fizyczną niemożliwością —
wszystkim realną płacą. Musi -odpowiadać nigdzie nie dociaga się do sum powyższego
mniej więcej sile nabywczej sumy pienięż budżetu, chyba, że mo-wa o dochodach mie
nej, stanowiącej płacę robotnika i pracow sięcznych właścicieli samodzielnych przed
nika.
rzemieślniczych, handlowych lub
Przykład najprostszy. J.eśli w listopa siębiorstw
fabrykantów.
dzie ub. r. za każcie 100 zł zarobku można
Nie zapominajmy o tym, że gdy głowa
ifcyło nabyć pewr-ą określoną liczbę czy wa rodziny
otrzymuje obiady w slołówce —
gę. czy Ilość artykułów spożywczych (np.
rodziny nie ma z te-ero wielkiego po
.chleba, masta, mleka) — to doświadczenie reszta
Lepiej już ma sie sprawa w tych wy
jticzy. że w połowie kwietnia br. tej samej żytku.
gdy głowa rodziny otrzymuje tzw.
Ilości lub wagi nie podobna było nabyć padkachza -tę sumę. Trzebt było już posiadać w deputaty w naturze, np. spirytus, cukier,
%ym celu 200 zł. Znaczy to, że dziś realnym a nie zużywa się tego w gospodarstwie do
ł>yłby dopiero taki zarobek, który by wv-' mowym, lecz spienięża po cenach mniej
równywał różnicę poziomu cen. jaka w mię więcej wolnorynkowych.
IV.
dzyczasie na rynku się wytworzyła. — Poios-tawiamy zupełne na boku sprawę, czy
Z powyższych rozważań wynika, że przy
;tv ogóle zarobki i płace w listopadzie ub. r. toczone budżety nie są wygórowana. Niech
|>yły wystarczające'. .
zresztą każda gospodyni domu weźmie ołó
Zestawiłem dla jaśniejszej argumentacji wek do ręki i przeliczy podane pozycje.
1 uwypuklenia zmian, k óre zaszły w ubie
głych 0 miesiącach, tabelę eon 13 artykułów
spożywczych oraz ich zwyżek w procen
tach (patrz tab. 1 przy końcu artykułu).
A więc ceny artykułów zwyżkowały w
tym czasie średnio o stodwa procent- z czego 6 artykułów, w tym artykuló tak eteKr a k ó w (PAP). W Krakowie odbyło
mentarnej, codziennej potrzeby, jak: mąka. się uroczyste przekazanie przez delegację
mięso, warzywa, kiełbasa, wykazały zwyż armii amerykaliskiej przywiezionego z Ndkę ponad stepłęćdziesipt nrorei.t. Buraczki rymbergi ołtarza Wiła Stwosza. W uroczy
j-adalne zwyifocwały o 2C0 proc., a cebula stości wzięli udział przedstawiciele władz
nawet o 7G6 proc.
z wojewodą krakowskim dr. PasemkiewiKto w końcu listopada ub. r. nabywał czem
na czele, -wojska z gen, Prus - Więc
13 wymienionych w tabeli artykułów (po kowskim,
oraz świata kul
Jednostce wagi), potrzebował na ton cel turalnego duchowieństwa
Krakowa
z
rektorem
i przed
1.660,— »?, w połowic kwietnia br. potrze
bował do nabycia tej samej iteóci tychże stawicielami uczelni wyższych na czele.
Po ściennym nabożeństwie -w kościele
produktów 2.915 zł. A więc o 1.2S3 zł więcej.
'Przystąpiłem następnie do zebrania z 10 Panny Marii w czasie, którego proboszcz
w! c-Lszyeh przedsiębiorstw i fabryk poznań kościoła Mariackiego, ks. inf. Machay wy
skich danych co do sum wypłaconych za głosił kazanie okolicznościowe w języku
robków w listopadzie 1916 r. i w marcu br. polskim i angielskim, odbyła się dalsza oWszędzie, jak stwierdziłem, wypłacono tej ficjalua. część uroezye.eści w sali Hołdu
#amej llczbi* pracowników sumy g’obal- Prut-kiego w Sukiennicach.
nie wyższe. Niemniej jednak podwyżka w
W’ imieniu miasta Krakowa powitał Ażadnym przedsiębiorstwie ani urzędzie na merykanów i przybyłych gości prezydent
iterenie miasta stołecznego Poznania ni3 miasta ob. Wolae. Podziękował on w^g^jrą-*
słowach przedstawicielom arom ame
'przekroczyła 50 proc. (a prze ważnie byłą

E

Skontrolowałem ich zgodność w 30 paru
wypadkach, a śledzę je rleprzerwaniei od
września ub. r. Z rozmysłem zestawiłem
budżet rodziny 5-osobowej z trojgiem dzieci
w wieku szkolnym- a nie rodziny, w której
zarabiają 4 osoby, w tym jedna lub dwie
nieźle.
Stwierdzam z całą odpowiedzialnością
(badałem to w 120 wypadkach), że aby wydołać elementarnym wydatkom na utrzy
manie rodziny 4- lub 5-06obowej — z troj
giem lub dwoj-giem drobnych dzieci — gło
wa rodziny przepracowuje s-te od szeregu
miesięcy, „łapie1* każdą dodatkową pracę,
siedzi na dwóch, trzech stołkach1* w róż
nych przedsiębiorstwach. Nie jest to oMawem ani zdrowym, ani społecznie pożąda
nym. Takich „wyczynów** ni-e może żaden
socjalista wymagać na dłuższą metę od rze
szy praoowniczej. Poczucie krzywdy w ro
dzinach pracowniczych i robotniczych iest
tak oczywiste, że żaden socjalistyczny dzia
łacz społeczny nie może nad tym o-bojętnie
przechodzić do porządku dziennego.
Jeżeli nawet przyjmiemy, że w Poznaniu
25 proc. rodzin z grupy tzw. ..liczniejszych**
..jakoś koniec z końcem wiąże** — będzie
to wyraźnym optymizmem.
Oto dlaczego wznowienie, zaktualizowa
nie walki o płus7ne płace, — albo przynaj
mniej o REALNE PŁACE — mu-sd e:ę st-ać
co rychlej wytyczną naszych zabiegów.
Tabel a nr. 1

Z powiatu

Powiat gfsSziiiiltii w MM
imw isi mini®

Przed miesiącem jeszcze, patrzyliśmy!
dość czarno na wi-osenną akcję siewnąj.
Wprawdzie z przygotowań podjętych przez
czynniki kompetentne widzieliśmy, że doi
ważnego tego zagadnienia podchodzi się po-:
ważnie, że powiatowy pełnomocnik akcji
siewnej tak zmontował aparat, iż przed*
sięwzięcie musi się udać. Szczere chęci, choć
są ważnym czynnikiem, jednak rr'e wystara
cza. Rzeczywistość kazała oceniać sytuację
nieco sceptycznie).
Przede wszystkim katastrofalny brak poi#
głowią kańskiego wskazywał na to- że po-3
wiat grudziądzki w szte^hetnej rywalizacji
0 has’o: „eni jeden hektar nraremP* pozo*
zorianie na. szarym końcu. Tym więcej, źe(
część traktorów, wyremon‘owarych kosztem!
wielkich ztb-iegćw i ofiarnej pracy podczas
zimy, przez PPT i MR trzeba było -oddać
na ziemie zachodnie. Obiekcje więc były
słuszne i uzasadnione.
To też kiedy otrzymaliśmy w ubiegłymj
tygodniu zaproszenie starosty powiatowego
tow. Degórskiego na małą lustrację powiat
tu- przyjęliśmy .ie z milą chęcią. Chodziła)
nam bowiem bardzo o to, by naocznie p-rz-ekO
nać się o postępie prac, by zetkrrąć się 3
rolnikiem bezpośrednio. Byliśmy w kilku
gminach i stwierdziliśmy, że wszędzie pra*
ca kipi i wre. Klasyczny przykład: w gmi«j
nie Mokre, gospodarz orze w jednego konia1
1 krowę. Za pługiem, żona i syn ciągarą*)
RUCH C3N W POZNANIU
bronę. Byle pro-dzej byle więcej obsiać.
13-tn artykułów spożywczych
Czyż nie jest to wymowne. Czyż nie
Połowa
„r proc.
____ świadczy o "wysokim zrozumieniu chłopaj
Koniec
.
.
.
w
zwrotnia
listopada
naszego względem narodu i państwa! Czy fi
* 190zł. 12% nie jest to żywym zaprzeczeniem nropagan^
1 kg Cukier
170 zł.
80 zł. 167% <ły Idącej „z wi-atrem zachodnim", ź#
1 kg Mąka pszen. 30 zł.
160zł. 100% „chłop polski nie chce pracować"!
1 kg Marmolada 80zł.
130 zł. 117%
1 kg Maka-ron
60 zł.
Owszem jest pewien' mankament- na któ*
120 zł. 140%
1 kg Owoce (jabłka) 50zł.
25zł. 56% ry musimy przy tej sposobności zwróćiĆj
1 kg Chleb (bezk.) 16z*.
520 zł. 86% uwagę. Z uczciwości bowiem dziennikar^
1 kg Masło
280 zł.
520zł. 73% skiei, nie wolno nam przechodzić do pen
1 kg słonina świeża 300zł.
260zł. 141% rządku dziennego nad sprawą, która jest
1 kg Mięso wol. 90-120 zł.
420 zł. 110%
1 kg Oliwa jad. 200 z\
360 zł. 157% zła i w konsekwencji przynosi szkodę go*
1 kg Kiełbasa 120—160 zł.
40zł. 300% spodarce narodowej.
1 kg Buraczki
10 zł.
120 zł. 766%
1 kg Cebula
15 zł.
Otóż do pewnego stopr.la niezrozumiałą!
średn. politykę prowadzi Urząd Ziemski.
.2,945zł. 102%
Sum-a: 1.456 zł.
Do di^ia dzisiejszego bowiem, parcelancl
i -osadnicy nie otrzymali jeszcze stałych do*
T a b e 1a nr. 2
kumentów osiedleńczych, czyli t. zw. „aktuf
BUDŻET
nadania". Hamuje to szalenie rozwój go*
5-osobowej rodziny zam. w Poznaniu
spodarczy. albowiem rolnik inaczej podch-o«
1. Ghu-eb kartkowy po 2,60 zł. (2 Chle
by dziemmi-e) X 30
156 zł. dzi do pracy z chwilą, gdy ma 6ituprocen*
tową pewność, że gospodarstwo stanowi je*
la 10 dni w miesiącu chleb bezkartlęowy 2 kg a 24X10
480zł. go własność i nikt go nie usunie, a inaczej,
2. Bułeczki dla dzieci 6 szt. dzóe-n. a5zł. 900 zł. jeżeli żyje „pod strachem** -wysiedlenia. ^
3. 1 litr (mleka po 24 zł X 30
720 zł.
komisje osiedleńcze rozst-rzy*
4. Yk kg masł-a dzień, po 125 zł X 30 3.750 zł. Wprawdzie
5. Jarzyny dziennie 50 zł. X 30 1.500 zł. gają wszelkie sprawy uczciwie i sprawiał*
6. Ziemniaki dzóennie 2 kg 5 zł. X 30 300 zł. dliwie, nie mniej jednak- sugestia, a czę*
ściowo nawet propaganda, robią swoje. To
7. Mięso wolowe 2 kg tygodniowo
a 280 zł. X 4
2.240 zł. też w interesie państwa leży, ażeby sprawę
8. Wędliny, ser, jaja tyg. 450 zł. X 4 1.800 zł. tę niezwłocznie załatwić. Ko-mu gospodar
9. Słonina 2 kg mieś. 480 zł. za kg. 960 zł. stwo przyznano i przyznano słusznie, nie cli
10. Mąka, krupy tygod. a 200 zł. X 4 800 zł. otrzyma na to dowody, by z zapałem i efek*
11. Cukier 1 kg tygod. a 180 zł. X 4 720 zł.
12. Różne (ocet, przyprawy, kawa, sól) 300 zł. tem przystąpił do pracy. Każdy miesiąc,
13. Mydło, środki do prania i czyszcz. 300 zł. każdy tydzień jest ważny- albowiem każda'
obsiana skiba ma dla nas duże znaczenia.
14. Opał do kudhmi i 1 pokoju 200 kg
tygodniowo a 380 zł. X 4
1.520 zł.
Ogólnie jednak sytuacja w powiecie gru15. Światło a gaz miesięcznie 300 zł. 300 zł. dzią-dzikiijn,
pod względem akcji siewnej*
16. Fryzjer
300zł.
17. Przejazdy tramwajowe
200zł. przedstawia się zupełnie dobrze. Jeżeli po
^8. Reperacje obuwia (5 osób)
500zł. zostaną ugory i nieużytki to jedynie na
resatówkach i więks-zych majątkteh. Małf
19. LekaTZ, dentysta apt. (jeśli ubezp.) 300 zł.
20. Prenumerata dziennika
60zł. i średni gospodarz pole swoje obrobi w stu
21. Przybory i pom. szkolne dla 3 dzieci 125 zł. procentach.
22. Tytoń i papierosy dla 1 osoby
200 zł.
23. Komorne
80zł. I jeszcze jedno.
24. Woda, śmieci, kominiarz, stróż
185 zł.
Tak jak starosta jest gospodarzem w po*
25. Wydatki mteprzewiidzlane__________ 300zł. wiecie, tak wójt w gminie. Od sprężystego
Razem: 18.996 zł. zorganizowania aparatu, -o-d. umiejętnego
Dwie następne tabele zamieścimy w dysponowania tym aparatem, zależy wiał*.
następnym numerze.
Widzieliśmy na przykład- ż-e śam gdzi#
wójt jestr ruchliwy, gdzie osobiście inlere*j
suje się wszystkim i kontroluje, wyniki
pracy są całkiem inne, aniżeli *w gmini#*)
której wójt otrzymał zarządzanie bądź in*
sfrukcje. schował do szuflady stołu i szczę
śliwy. Przykładem może być wójt gminy
rykańskiej za odnalezieni# i przywiezienie Mo-kre. T^n od rana do nocy jest w terenie,
do Krakowa jednej z najdroższych pamią pilnuje każdego konia- interesuje się co koA
robił wczoraj, a co będzie robił dziś, to tel
tek kulturalnych narodu polskiego.
afekt takiego podejścia jest naprawdę po
Wojewoda Pasemkiewicz, zwracając się ważny.
Gmina Mokre, może być przykładem ni#
do zebranych w imieniu narodu^ polskiego
cświadczył, iż przejmuje ołtarz Wita Stwo tylko d'.a innych gmin powiatu — lecz kt4h
sza, przekazując go zarazem władzom ko- wie, czy ni-e dla całego Pomorza.
T—a—d. 1
ścielnym, jako prawowitym opiekunom tego
zabytku narodowego. Z kolei naczelny dy•rcketo-r Muzeów i Ochrony Zabytków dr.
St. Lorentz odczytał wśród ogólnego aplau wszystkim, którzy przyczynili się do jego
zu wniosek do Prezydium Krajowej Rady odnalezienia i powrotu.
Odpowiadając przedstawicielom Rządu 1
Narodowej o odznaczenie w uznaniu zasług,
położnych przy odzyskaniu wywiezionych społeczeństwa polskiego przemówił w imie
przez okupanta zabytków*, a w szczególności niu Amarkanów kpt Lesii®, diaiękująe za
ołtarza Wita Stwosza, szeregu czrtonków ar serdeczne przyjęcie oraz zapewniając o go
rących uczuciach- .jakie żywi naród amery*
mii amerykańskiej.
kański dla bohaterskiego narodu polskiego.
Archiprezbiter kościoła Panny Marii ks. Hymnem polskim i amerykańskim zakońf
jnJ^iłM Machaj przyjmując ołtarz z rąk oaono uroczystość.
wojewody Pa^ęfnęfcewiefa, podziękował*

Uroczystość przejęcia ołtarza Wita Stwosza
w Krakowie
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Choć najwięcej cierpieliśmy, nie splamiliśmy honoru Polaka!
Grudziądz w pierwszą rocznice zckcńczenia wojny

— Kino ,tORZEL“ — Tel. 13-76. Publicz
ność uirzy niebywałą sensację najnowszej an
gielskiej produkcji p. t. „Było ich dziew ęciu". Obraz ten ilustruje nam bohaterskie waiki brytyjskich posterunków w Afryce z od
działami włosko-niemiecklmi. — W nad
programie najnowsza, bardzo interesująca
Polska Kronika Filmowa Nr. 8-9/46.
Kierownictwo kina prosi Szan. Pub1
Bóść o wykorzystanie przedsprzedaży bi’etów
codziennie od godz. 11—12, celem uniknięcia
natłoku wieczornego przy kasie
Początek seansów o godz. Ib 18 i 20.
— Koncert. Dnia 12 maja br. o godz. 20
odbędzie się koncert Tow. Muz. im Moniuszki
w auli gim. Jana Sobieskiego ul.Sienkiewicza.
Wykonawcy: P. Janina B’.’chowiec<ta, J.
Zofia Żukowska oraz Tno Zw. Zaw. Muzyk Sw
(pp. Żukowska. Sadowski i Zieliński).
Bilety wcześmei do aabycia w sekretaria
cie Szkoły, ulica Ogrodowa 35 — w dniu kon
certu zaś przy kasie.
— Ćwiczenia Ochotniczej Milicji Obywa
telskiej odbędą się w sobotę dnia 11, 5. br.
o godz. 17 na boisku garnizonowym.
Obecność obowiązkowa.
Komendant O. R. M. O. na miasto Grudziądz

(—) ppr. F. Szturgiewicz
— Zebranie Koła Przyjaoiół Harcerstwa
I-ej Drużyny Żeńskiej odbędzie się w sobo
tę, dnia 11 bm. o godz. 19 w gimnazjum Króla
Jana III Sobieskiego.
— Poszukuję Stanisława Mescefoda z Ignalima (Wileńszczyzna). — Wiadomość proszę
kierować do A-dm. „Głosu Pom.“
— Komunikat aprowizacyjny. Ministerstwo
Aprowizacji i Handlu komunikuje, że osoby,
uprawnione do zaopatrzenia kartkowego,
które nie otrzymały kart and w rozdziale
głównym, ani w dodatkowym, mogą korzy
stać z kart zaopatrzenia dopiero na miesiąc
następny. Zarządzeniem powyższym poda ę
do ogólnej wiadomości, że Wydział
Aprowćzacji Zarządu Miejskiego żadnych reklamacyj w tym kierunku nie będzie mógł
uwzględnić.

itd. pczeireszerowały ulicami urasta przed
pomnik 10-ciu Poległych, gdzie oddano cześć
bohaterom naszym.
Następnego dnia t. j. we cziwartek rua bo
isku garnizonowym zebrały się wszystkie or
ganizacje grudziądzkie, polityczne i społecz
ne, o-raz olbrzymie masy publiczności, by uczesŁnriczyć w Mszy św. polowej, odprawio
nej przez ks, prób. Kalinowskiego. — Przed
ołtarzem miejsca honorowe za ęli przedsta
wiciele władz, urzędów oraz instvtucyj, —
na czele z wicewojewodą Jakubowiczem,
który specjalnie do Grudziądza na uroczy
stość przybył. Pośród przedstawicieli zauwa
żyliśmy: orezydenta miasta Mówióskiego,
prezesa Miejskie1 Rady Narodowej Zarzyc
kiego, prezesa Sądu Okr. Maciejewskiego, sze
fa prokuratury grudziądzkiej, prokuratora
Grzegorzewskiego, posła Niedziałka, s+arostę
Degórskiego, dyrektora Jac.uńskiego, Komen
danta Wo;ennego Sniglcowa wraz ze świtą,
Komendanta Garnizonu kpt. Blajera w oto
czeniu korpusu oficerskiego, v starostę
Kalinowskiego, inspektora szk*!n. o Narlecha i Pydynia, dytr. Koście^ege, d>r Kubińskiego, prezesa Szałucki ego, naczelników
Zielińskiego i Śliwę, dyr. Kliników®kiego i
innych.
Obok ołtarza ustawiły się sztandary orgamizacyi młodzieżowych, z przeciwne) strony
zaś, zwarte oddziały milicyjne i wojskowe.
Podczas nabożeństwa, orkiestra MO wykona
ła kilka utworów religijnych.
Pod strop nieba szedł głos modlitwy ty
sięcy osób, kiedy po skończonym nabożeń
stw; e za:ntcc*ował kapłan ..Boże coś Pol
skę"! — Ojczyznę wolną pobłogosław Panie"
—śpiewa lud nasz kochany, dufny, że
Wszechmogący prośby nasze wysłucha. —,
Wszak my nic więcej nie chcemy, jak tylko
mocarnej i potężne’ Ojczyzny naszej, o którą
tak ofiarnie walczyliśmy.
Następnie na trybunę wszedł przedstawi
ciel Związku Zachodniego mgr. Woźniak,
który z okazji Tygodnia Ziem Odzyskanych
wygłosił odpowiedni© przemówienie. W imie
niu Wojska Polskego przemawiał ppor.
Czapski, delegowany z D. O. W. 3.
Z kolei nastąpiła dekoracja odiznaczeniami 37 zdemobilizowanych żołnierzy, którzy
wyróżnili się bohaterstwem w wa'ce z najeź
dźcą hitlerowskim. Dekoracji dokonał do
wódca giemizonu kpt. Blajer w obecności ■
wojewody Jakubowicza. Podczas tego pod
niosłego aktu mała dziewczynka nazwiskiem
Pełkowska Aleksandra z RTPD wręczyła jed
nemu z ciężko rannych żołnierzy wiązankę
kwiecia jako hołd wdzięczność dzieci pol
za oEarnie przelaną krew żołnierzy.
ny się do zastąpienia naszym dzieciom i mło skich,
W
dalszym
ciągu uroczystości, uformował
dzieży w wieikiej mierze tego wszystkiego, sćę olbrzymi pochód,
który przy dźwiękach
co odebrała jej wojna.
orkiestry MO wyruszył na Plac Wolności,
Odpowiednie roztoczenie opieki nad naj gdzie
nastąpił kulminacyjny punkt obchodu,
młodszymi obywatelami naszego państwa i
stworzenie im możliwych warunków życia
i pracy, utrwali w nas przekonanie, że bę
OTWARCIE SEZONU WIOŚLARSKIEGO
dą oni kiedyś świadomi i zdolni do podjęcia
Grudziądzkie Towarzystwo Wioślarskie
wspólnymi siłami dzieła obudowy Ojczyzny, „Wisła"
wespół z Koleiowym Klubem Spor
W Grudziądzu RTPD, ppd dyrekcją znane towym „Wista”,
OM TUR, oraz Związkiem
go nam społecznika, ob. Klimkowskiego i Watki Młodych urządza
w dniu 12 maja br.
przewodnictwem starościny Degórskiej, roz o godz. 14.30 uroczyste otwarcie
6ezonu wio
wija 6ię bardzo pomyślnie i owocnie konty ślarskiego z następującym programem:
nuuje swą — jakże wdzięczną i ofiarną —
1. godz. 14.30 — zbiórka na przystani;
pracę.
2.
godz. 15.00 — przemówienie powitalne;
A zda’emy sobie doskonale sprawę, że w
3. podniesienie bandery;
mieście naszym mamy dużą ilość sierot, pół4. poświęcenie łodzi;
si^erot j dzieci chorych, na których zdrowsu
5. defilada łodzi;
okres okupacji i długie oblężenie odbiło się
6. zakończenie.
bardzo wydatnie.
7-letnćej przerwie GTW „Wisła" na no
Dzieci te w organizacji RTPD znajdą z pe wo Po
podejmuje swd e prace, związane z krze
wnością daleko idącą pomoc i zapewnienie wieniem
szlachetnego sportu wuoślarskigo.
im odpowiedniego bytu.
Zarząd Towarzystwa byłby zaszczycony,
W związku z zakończeniem działalności gdyby
zwierzchni przedstawiciele naszego
Towarzystwa za ubiegły okres, wyborem sta społeczeństwa
przez udział w uroczystości ołego zarządu, omówieniem prac na bieżą :v kazali pozytywne
kwartał, w sobotę, dnia 11-go maja br., o go szych zamierzeń. ustosunkowanie się do na
dzinie 16, w sali TUR odbędzie się walne ze
Sympatycy sportu wioślarskiego mile wi
branie RTPD, na które wszystkich zaintere dziani.
Bufet na miejscu.
sowanych zaprasza się.
Zarząd G. T. W. „Wisła”
Ze względu na ważność spraw, a szcze
gólnie na kwestię omówienia kolonii i pół
kolonii letnich dla dzieci, koniecznym jest,
aby poszczególne fabryki wydelegowały swo
ich przedstawicieli.
Hurt!
Pół-hurt!
Niech piękny i szlachetny cel znajdzie
Państwowa Centrala Handlowa
oddźwięk u tych wszystkich, którym ‘los ocalił najbliższych i niech chociażby uznaniem
dla prac RTPD pnzyjdą z pomocą naszym
zawiadamia PP. Kupców, że Oddział
najmłodszym obywatelom.
»
Rejonowy P. C. H. w Toruniu ulica
Mostowa 32 - tel. 444, uruchomił
z dniem 1. V. 46
Gad hitlerowski największym jadem nie
nawiści zazia al do Polskć i Polaków. — Nie
ma narodu na świecie, który by tyle wycier
piał, poniósł tak wielkie ofiaTy podczas ostatniej wojny, jak Polacy. Metody i środki
jakimi zwalczano „opornych" Polaków, po
zostaną po wieczne cza6y hańbą dla narodu,
trteruiącego się narodem .Jcuiturtraegerów".
Womość jaką uzyskaliśmy, okupóoną została
siecjrmira milicnemć ofiaT najlepszych sy
nów Ojczyzny, którzy z okrzykiem na ustach
„Jeszcze Polska,, gnęld od bestii niemiec
kiej. Mrmo wszystkich tortur i prześladowań,
miimo Pawiaka, Al. Szucha, Majdanka, 0święc:mia, Slutrtboffu i innych kaźni, nie znaieź'i Niemcy w Po sce godhego następcy pre
zydenta Hschy i naród Polska honoru swego
ne splamił. — Pozostaliśmy wfemi wznio
słej idei i to jest najpiękniejsza karta w nasze; hifcstoriii.
Konto jednak narodiu niemieckiego zo
stało tek przeogromnie obciążone zbrodnia
mi, że nie podcina, by kiedyś jeszcze na
ród ten mógł marzyć o jakimkolwiek porozu
mieniu między nami. Wykopana została prze
paść, której and czas, ani żadne inne mcce
nie zdołają zniwelować. I choć duszy sło
wiańskiej obcą jest właściwość nienawiści, to
jednak miedemy się ponieść uczuciu w żad
nym wypadku, gdyż rozsądek i rozum po
lityczny każą nam w ten właśnnie sposób po
stępować.
To też usprawiedliwioną była radość na
sza przed rokiem, kiedy w dmiu 9 maja sa
luty armat i syreny fabryk oznajmiły zwycię
skie zakończenie wojny. Usprawiedliwiona
jest dzisiaj, kiedy widzimy, że gad hitlerowski
zdeptany silną stcpą żołnierza radzieckiego
i polskiego, amerykańskiego i angielskiego,
leży w swej niemocy. Cieszymy i radujemy
się serdecznie, kiedy widzimy owoc wysił
ków naszych za rok miniony. Dumni jesteśmy
z tego, cośmy dokonali i z zamierzeń, które
napewno zrealizowane zostaną. Istnieje rów
nowaga sprawiedliwości na świecie i w nią
wierzymy. — Wierzymy, że Polska stanie się
mocarstwem, gdyż przemiany społeczno-poli
tyczne, jakie zaistniały w państwie naszym,
całkowicie drogę do przeznaczenia tego to
rują.
*
Obchód pierwszej rocznicy zakończenia
wojny, rozpoczął się w Grudziądzu capstrzy
kiem. Hufce PW i WF, pluton Milicii Oby
watelskiej, Straży Ochrony Kolejowej,

Przed walnym zebraniem RTPD w Grudziądzu
Wojna poczyniła straszliwe spustoszenia
wśród rodzin i prawdę z każdej z nich za
brała, jeśli nie po kilka, to najmniej jedną
osobę.
Bezwzględne metody okupanta, który miał
na celu wszelkimi sposobami jaknaj6zyfcsze
wyniszczenie narodu polskiego, pozostawiły
w fatalnych swych skutkach niezliczone za
stępy wdów i 6ierót. które, wiemy doskona
le, nie znajdują się dziś w idealnych warun
kach materialnych i zaopiekowanie się nimi
jest naszym świętym obowiązkiem.
Dla roztoczenia odpowiedniej opieki ma
terialnej nad matką i dzieckiem, a szczegól
nie nad dzieckiem, pozbawionym rodziców,
zawiązane zostało stowarzyszenie, które nosi
nazrwę Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci — RTPD — z zarządem głównym w
Warszawie, któremu podlegają poszczególne
Oddkały w miastach mniejszych.
RTPD ma na celu wychowanie młodzieży
I dzi eci zgodnie z dążeniami świata pracy i
w duchu ideałów braterstwa narodów, po
móc młodzieży w odnajdywaniu właściwego
kierunku kształcenia się, współpracę z rodzi
ną i wychowawcami w kwestii wychowania
i nauczania.
W szczególności RTPD podjęło organizo
wanie i prowadzenie zakładów opiekuńczych
i wychowawczych dla 6ierot różnego rodza
ju, poradnie lekarskie, sanaoria dla dzieci,
słabych i chorych, oraz żłóbki i przedszkola
dziecięce. W zakres działalności tegoż towa
rzystwa wchodzi także pomoc młodzieży w
zdobywaniu wiedzy, która objawia 6ię w or
ganizowaniu szkół ogólnokształczących i. za
wodowych, wszelkiego rodzaju pomocy nau
kowych, imprez arty6tycznych, klubów spor
towych itp.
Jak więc widzimy, cele RTPD są bardzo
szlachetne i piękne, a realizacja ich przyczy
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SOBOTA, 11 maja
5.57 — Sygnał czasu i pieśń „Kiedy ranne
wstają zorze". 6.00 — Kalendarz historyczny.
6.05 — Muzyka lekka. 6.15 — Poranna roz
mowa ze słuchaczami. 6.30 — Audycja mulyezna. 6.45 — Dziennik poranny. 7.05 —
Program na dzień bieżący. 7.10 — Gimnasty
ka poranna. 7,20 — Muzyka lekka z płyt.
7.45 — Powtórzenie najważniejszych wiado
mości dziennika porannego. 7.50 — Muzyka
poranna. 8.30 — .Życie gospodarcze. 8.35 —
Wiadomości gospodarcze. 8.45—9.10 — Skrzyń
ka poszukiwania rodzin. 11.57—12.05 — Sy
gnał czasu i hejnał. 12.05 — „Na ziemiach
odzyskanych”. 12.20 — Utwory wioloncze
lowe. 12.40 — Z życia narodów słowiańskich.
12.55 — Koncert Małej Orkiestry PR. 13.50
„10 mimit poezji". 14.00 — Dziennik popoł.

Dział Arł. Włókienniczych

mianowicie, odsłonięcie pomnika wdzięcz
ności dla po!eg’ych żołnierzy Radzieckich. W
tróiboku usawiły się rwarte szeregi organ.!- \
zacyj, za nimi zaś wszystkie wolne place t
u!, wypełniły szczelnie tysiące obywateli na
szego miasta.
Do zebranych przemówił prezes Towa
rzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej insp
Pydyń, który w mocnych słowach scharakte
ryzował ogrom wysiłku i poświęcenia j*atei
Armia Czerwona położyła około odzyskania
wo’ności Ojczyzny naszej, i pokonania naj
większego wroga Słowóań — Niemców.
Następnie zabrał gło® w imieniu Armii
Czerwonej, przedstawiciel marszałka Roko
ssowskiego ppułk. Lichaczew. Mówca pod
niósł hohaerstwo żołnierza polskiego, który
ranrę w rairię z żołnierzem radzieckim wal
czył od pól Lenino, aż po stolicę gnizda hit
lerowskiego Berlina gdzie zatknął sztandar
wo'n-ości i po<koju na gmachu Reichstagu wy
lęgarni zła.
Przyjaźń polsko-radziecka jest trwała i
jedynie w oparciu o tę przyjaźń, zapewnić
mo nmy światu szczęście i pokój.
Po odegraniu hymnów państwowych obu
państw, prezydent miasta dokonał odsłonięcia r
pomnika ku czci poległych bohaterów.
Na pomniku widnieje następujący napis;
„Cześć bohaterem Armii Czerwonej po
ległym za wolność i niepodległość Polski*
Miasto Grudziądz
Równocześnie przystąpiono do składania
Wieńców i to przez: Wojsko Polskie, PPS,
Milicję Obrwiatelską, Polski Związek Za
chodni, RTPD i przedstawicieli Armii czerwonej.
W końcu przed pomnikiem 10-ciu Polegych odbyła 6ię wspaniała deffilada, którą
odebrał wicewojewoda Jakubowicz, kpt. Bla
jer, pułk. Smigirów, w towarzystwie licznych
przedstawicieli władz i urzędów.
Defilada wypadła naprawdę imponująco.
Najlepiiej prezentowały się oddziały TUR-u
w 6wych pięknych mundurkach.
Po deffiladzie spotkano się w Domu Żoł
nierza na skromnym żołnierskim obiedzne,
podczas którego, serdeczne przemówuenie do
żołnierzy wygłosił wicewojewoda Jakubowicz.
*
Wieczorem odbyła ®ię w Tivoli akademia,
na której przemawiali prezydent miasta Mó«
wiński, oraz imieniem Związku Zachodniego
starosta Degórski.
Grudziądz godnie uczcił pierwszą rocz
nicę (zakończenia największej z wojen świa
ta, i dał wyraz miłości swej do żołnierza pol
skiego, który, czy to w śniegach Narwiku,
czy w pias<kach Tobruku, czy n.a przestrzen
nych polach Lenino, czy w skałach MonteCasino, walczył o wolność i niepodległość
Ojczyzny naszej, j bohaterstwem swvm roz
sław’:! imćę Polski. —
T—a—d

Za sportu
POLSKA PRZEGRYWA W KOSZYKÓWCE
Z WĘGRAMI W GENEWIE
Odbywające się w Genewie mistrzostwa
Europy w koszykówce budzą w całej Szwaj
carii ogromne zainteresowanie, zwłaszcza
wśród młodzieży'. Jak wiemy już, do mi
strzostw zgłosiło się 10 drużyn, reprezentuj
jących Szwajcarię, Anglię, Francję, Holandię*
Belgię, Luksemburg, Włochy, Polskę, Węgry
i Czechosłowację. Ta ostatnia posiada najpo
ważniejsze szanse do uzyskania tytułu mi
strzowskiego. Drużyny: Francji, Belgii, Szwaj
carii i Czechosłowacji wystąpiły z 14 gracza
mi, jak zezwala na to regulamin zawodów*
Węgry i Luksemburg — z 12, Włochy z 11,
natomiast Polska, Anglia i Holandia posiada
ją w swyah zespołach po 10 graczy. Regula
min mistrzostw nie pozwala na włóczenie
do którejkolwiek z drużyny graczy innej na
rodowości. Drogą losowania podzielono dru
żyny, biorące udział w mistrzostwach, na 3
grupy.
W trzecim dniu zawodów rozegrane zosta
ły dwa ostatnie spotkania z pierwszej grupy.
Wyniki ich były następujące: Włochy—Lu
ksemburg 73:15 (36:5), Węgry—Polska 34:21
(13:8). Do rozgrywek półfinałowych z tej gru
py wchodzą zatyrn Włochy a Węgry. Czecho-/,słowacja pokonała zaś Belgię 38:33 (21:13),
kwalifikując 6ię tym samym do rozgrywek
półfinałowych.
SKRADZIONO w nocy z dnia 1 na 2 kwietnia
dwa konie z Nicwałdu, i to ogiera, 6zpak,
9 lat, i klacz, kasztanka z gwiazdką, tylna
pędny białe, 6 lat. Za odnalezienie wy
znaczam 20.000 zł nagrody. Rurzyńska,
Nicwałd, powiat Grudziądz.
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14.30 — Informacje ogólnopolskie. 16.00 ■—
(asortymenty zŁodzi, Jeleniej Góry, Bielska)
Audycja dla dzieci. 16.30 — Recitali śpiewa
czy. 16.55 — Reportaż. 17.10 — Muzyka lek
Bliższych informacji udziela
ka. 17.50 — Odbudowujemy Warszawę. 17.55
Państwowa Centrala Handlowa
— Audycja wojskowa. 18.10 — Reportaż
dźwiękowy. 18.25 — Wędrówka z mikrofo
Grudziądz,
Toruńska 29 - Tel. 15-15
SPRZEDAM wirówkę w dobrym etanie, ro
nem. 18.35 — ,.Młodzi mówią”. 19.00 — Au
wer i akordeon. Szkolna 3 m. 6,
(698
dycja pt. „Śląskie pieśni ludowe”. 19.30 —
Dziennik wieczorny. 20.00 — „Czerwone tar
UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę rowerową
cze", zraśiofanizowany fragment powieści Ja
nr 77510 na nazwisko Henryk Dekoński,
rosława Iwaszkiewicza. 20.30 — Koncert mu UNIEWAŻNIAM skradziony dowód osobisty,
Wiewiórki, powiat Chełmno.
(693
karty żywnościowe na nazwisko Pawłowska
zyki lekkiej. 21.00 — Audycja dla Polaków
Franciszka, oraz kartę rowerową na na
zagranicą. 21.30 — Skrzynka poszukiwania
zwisko Onyszko Michał, Ruda, powiat
rodzin zagranicą. 21.50 — Pogadanka sporto
AŻNIAM zgubioną kartę reje6tracyj^
Chełmno._____________________ (694 UNIEW
wa. 22.00 — „Wesołe kukiełki”. 22.15 —
ną na nazwisko Brzozowski Zygmunt, Kwia
Koncert Orkiestry Tanecznej PR. 23.00 — UNIEWAŻNIAM skradzioną książeczkę woj
towa 22.
(692
Ostatnie wiadomości dziennika radiowego.
skową przedwojenną oraz kartę rozpoznaw
23.25 — Program na jutro. 23.35 — Skrzyn
czą na nazwisko Chmurzyński Feliks, Ła KUPIĘ duży, szeroki wózek ręczny. Sklep
ka poszukiwania rodzin zagram 24.00 —Hymn.
sin, Hallera 22.
(695
„Okazja.", Toruńska 12.
(689
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CENY OGŁOSZEŃ: Drobne za wyraz 5 zł., dla poszukujących pracy i rodzin. 3 zł. Tłusty druk
100/ć drożej. Zwykłe za tekstem 8 zł. za 1mm jednołamowy, w tekście 15 zł. za 1 mm jednoł.
Urzędowe, przetargi, nekrologi: 5 zł. za 1 mm jednoł. Komunikaty orgaaizacyj zawodowych
i społ. (w teksc!e) 1 zł. za wyraz. Za terminowe ogłoszenie nie przyjm. się odpowiedzialności.
Abonament miesięczny 30,— zł.
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