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Radosne postępy Konferencja delegacji Polonii Amerykańskiej
Na innym miejscu piszemy o wy
z przedstawicielami prasy stołecznej
konaniu planu produkcji węglowej za
ubiegły miesiąc, tj za grudzień, który

wykazuje 104% przedwojennego wy
dobycia, zaś 120,9% planu iprodukcyjnego na grudzień. Zamiast prze
widzianych 2.415.000 ton. wydobyto
2.918.800 ton węgla.
Cyfry te są tak wymowne, tak
chwalebne świadectwo wystawiają
pol ski emu górnikowi, że poiprostu trudno o wyraz, który by w
należyty sposób i dosadnie podkreślił
wysokie wyrobienie społeczne załóg
górniczych.
Wbrew wszelkim złośliwym zaprze
czeniom pesymistów, wbrew szkodli
wej działalności reakcjonistów, na
przekór trudnościom technicznym i
brakom aprowizacyjnym — gospodar
czo dźwigamy kraj wzwyż, odbudo
wujemy się w szybkim tempie. Wń
dzimy potsępy tak radosne, napawa
jące nas tak wielką otuchą i wiarą
w lepszą przyszłość, że tej naszej
wiary nic nie jest w stanie zachwiać.
Dowodzi to na każdym kroku w
pierwszym rzędzie robotnik polski,
zaś jedno z czoł owych miejsc w
tej szlachetnej rywalizacji podniesie
nia wydajności pracy zajmuje właśnie
polski górnik.
Społeczeństwo nasze w całej roz
ciągłości docenia trud i podziwu god
ny wysiłek górnika, docenia ten
ogromnego zaczenia fakt również i
Rząd. Bowiem , węgiel — „czarne
diamenty", ten główny produkt gór
nika — stanowi główną podstawę dla
odbudowującego się przemysłu i
transportu kolejowego. Niemniej wę
giel — to w chwili obecnej bodaj je
dyny artykuł eksportowy, za
który otrzymujemy z zagranicy nie
zbędne surowce i artykuły przemy
słowe.
Np. ze Zwi ązku Radzi ecki eg o za węgiel otrzymujemy traktory,
samochody, surowce; Szwecj a do
starcza węglarki, obrabiarki, łożyska
kulkowe, urządzenia telefoniczne i
inne towary o charakterze wytwór
czym; Norwegi a przysyła wagony
i lokomotywy, tran i śledzie.
Wszystkie te możliwości eksporto
we zawdzięczamy w pierwszej linii
naszym załogom górniczym, które
w zrozumieniu tego ogólnopaństwowego zagadnienia pierwszorzędnej
wagi, należycie pojmują ciążący na
górniku polskim obowiązek, obowią
zek wprawdzie ofiarny i ciężki, lecz
jakże chwalebny i szlachetny.
Znaczenie węgla jako artykułu eks
portowego jak i przeznaczonego na
zużycie wewnętrzne, wzrasta z
każdym dniem w miarę usprawniania
transportu i ipowiększania się taboru
kolejowego, a wzrośnie jeszcze bar
dziej w chwili, gdy dla celowi trans
portowych będziemy mogli wykorzy
stać nasze drogi wodne, a przede
wszystkim Odrę wraz z jej dopływa
mi i kanałami.
Oto pokrótce osiągnięcia i dalsze,
wspaniałe perspektywy na przyszłość,
perspeśktywy, których realizatorem
jest i będzie właśnie polski robotnik i
górnik.
Wyrażamy za to polskiemu górni
kowi wdzięczność i uznanie.
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Zmiana oa stanowisku szala gadloeto
Hinistra Obrony liarodowej

Wa r s z a w a, 11. 1. Na stanowisko sze
fa gabinetu Naczelnego Dowódcy Wojsk
Polskich i Ministra Obrony Narodowej, po
„Zrobimy wszystko, co będziemy mogli, aby przyspieszyć
wołany został przybyły ostatnio do kraju
gen. Prugar-Ketling.
i powiększyć pomoc amerykańską dla Polski1'.
Gen. Prugar-Ketling był szefem Depar
Prof. Karczmarczyk oświadczył, że de tamentu
War szawa, 11. 1. Po powrocie z po
Pieaioty MSW. Podczas kampanii
dróży po Polsce, delegaci Polonii Amery legacja spotykała na każdym kroku jaskra wrześniowej
11-tą Dywizją Kar
kańskiej przyjęli przedstawicieli prasy sto we zaprzeczenie kłamstw, szerzonych w packą. W r. dowodzi!
1940
gen,
Prugar-Ketling wal
Ameryce
przez
reakcyjne
ugrupowania
Po
łecznej, z którymi podzielili się swoimi wra
czył
we
Francji
na
czele
II Dywizji Strzel
lonii i przez niektóre kola wielkiego kapi ców Pieszych. Po klęsce Francji
żeniami.
dywizja ta
Senator Nowak oświadczył, że ogrom tału. Przeciwnicy Rządu Jedności Narodo
granicę Szwajcarii, gdzie zo
zniszczeń materialnych i strat, jakie' ponio wej przez długi czas nie dopuszczali ja przekroczyła
internowana.
sła ludność Polski, przekracza znacznie kiejkolwiek pomocy dla Polski, twierdząc, stała
Gen. Prugar-Ketling przebywał w Szwaj
wszelkie wyobrażenia społeczeństwa ame że pomoc ta nie dotrze do celu. r
carii do grudnia roku ub. Stamtąd powró
Prof. Karczmarczyk, jak i inni delegaci cił
rykańskiego.
do Polski.
stwierdzili
.ogromne
odmłodzenie
się
życia
Wielkie wrażenie na delegatach wywarł
Dotychczasowy
szef gabinetu Ministra
żywiołowy pęd odbudowy, jaki daje się politycznego i gospodarczego w Polsce.
Obrony
Narodowej
gen. brygady Stefan
„Wszyscy możemy stwierdzić z całą
wszędzie zaobserwować.
wyznaczony został na stanowisko
„Zrobimy wszystko, co będziemy mogli stanowczością — oświadczył prot Karcz Mossor
zastępcy szefa sztabu generalnego Wojsk
— powiedział sen. Nowak — aby przyspie marczyk — że społeczeństwo amerykańskie Polskich.
szyć i powiększyć pomoc amerykańska dla gorąco pragnie jak najszerszego porozumie
nia i współpracy międzynarodowej. Możemy Wizyta delegacji parlamenPolski“.
.Senator podkreślił też, że w Polsce czuje Was zapewnić, że Ameryka nie chce i nie tarzystówangielskich w Polsce
się wszędzie atmosferę prawdziwej demo będzie prowadziła żadnej nowej wojny“.
War szawa, 11. 1 Prezjdent KRN Bo
Redaktor Podolski mówił o bardzo sil
kracji.
Mówiąc o stosunkach amerykańskich, nym wrażeniu, jakie wywarły na delegatach lesław Bierut przyjął w dniu 10. bm, na
audiencji delegację parlamentarzystów an
podkreślił duży wpływ, jaki wywierają Po obrady KRN.
„Utwierdziliśmy się całkowicie w prze gielskich, przybyłych na zaproszenie Rządu
lacy na życie polityczne w Stanach Zjedno
czonych. Wpływ ten w czasie wojny usiło konania, że Polska jest państwem suweren RP do Polski,
wali wykorzystać dla swych celów wrogo nym i prawdziwie demokratycznym, gdzie
Zwrot polskich holowników
wie demokratycznej Polski, z grupą Matu każdy ma swobodę wypowiadania swego
Gdyni a, 11. 1. Do Gdyni powróciły
zdania, o ile nie jest jawnym wrogiem
szewskiego na czele.
Obecnie dokonuje się przełom w opinii Państwa. Sądzimy, że nasza wizyta w Polsce trzy polskie holowniki, które zostały wy
amerykańskiej, jak i całego społeczeństwa i kontakty, jakie zdołaliśmy tu nawiązać, wiezione przez okupanta do zachodnich
dopomogą znacznie w zacieśnieniu się sto portów niemieckich. Są to pierwsze jedno
w Stanach Zjednoczonych.
stki, jakie zostały nam zwrócone z liczby
vPrawda o nowej Polsce, głoszona przez sunków. między nami a Wami.
Jest to sprawa dużej wagi i obydwie zrabowanego taboru portowego , rybolicznych działaczy i dziennikarzy demokra
tycznych znajduje coraz szęrszy oddźwięk strony mogą osiągnąć znaczne korzyści z tej łówstwowego.
współpracy**.
w społeczeństwie amerykańskim,
Wszyscy delegaci oodkreślili, że pod
Poseł Klein podkreśla niezwykle silne
wrażenie, jakie wywarł na delegatach en czas swej podróży po Polsce nie byli przez Zg on p rofeso ra St. Kutrzeby
tuzjazm i zapał do pracy wśród robotników nikogo krępowani i nie napotkali żadnych
W Krakowie zmarł, przeżywszy lat 79,
Delegaci byli zdumieni prężnością życia przeszkód w dotarciu do najszerszych kół
polskiego, rozwijającego się tak szybko na społeczeństwa. Przeciwnie, goście amery prezes Polskiej Akademii Umiejętności, pro
ziemiach zachodnich oraz wielkimi osią kańscy pragnęliby złożyć szczere podzię fesor Uniwersytetu Jagie’lońskiego Stani
gnięciami w dziedzinie odbudowy gospo kowanie za wszelkie udogodnienia i uła sław Kutrzeba.
darczej, Poseł podkreślił też ogromne zna twienia, z jakimi spotykali się na każdym
czenie zdobyczy socjalnych polskich robot kroku zarówno ze strony władz, jak i osób
Z g o n A d am a D ldura
prywatnych.
ników.
•
W Katowicach zmarł nagle znakomity
śpiewak operowy Adam Didur, długoletni
członek zespołu Metropolitan Opera w No
wym Jorku, ostatnio dyrektor Opery Śląs
kiej.
Śmierć nastąpiła podczas lekcji śpiewu.
Wykonanie planu produkcji w przemyśle węglowym w grudniu
Kat owi ce. — Przemysł węglowy wy ton. Należy specjalnie podkreślić wysiłki
konał plan produkcyjny w grudniu w 120,9'/’. załóg górniczych Zjednoczenia MikołowskieZamiast planowanego wydobycia 2.415.000 skiego, którego kopalnie pomimo powszech Zaprzeczenie agencji Tass
ton, faktycznie wydobyto 2.918.800 ton. nej zniżki produkcji we wszystkich Zjedno
Prowokacyjne wystąpienie ,,Paris-Matln ‘
Globalna suma wydobycia w grudniu jest czeniach ze względu na liczbę dni robo
Mos kwa. Dziennik francuski *J?ariswyższa, aniżeli w listopadzie, pomimo, że czych, przekroczyły listopadowy normę wy Matin“
pogłoski o wypo
dni roboczych w grudniu było tylko 22, gdy dobycia. W grudniu zaznaczył się wzrost wiedzeniurozpowszechnia
przez Związek Radziecki wojny
w listopadzie dni roboczych wypadło 25.
załadunku kolejowego węgła. Łącznie zała Turcji oraz o rzekomych ,krwawych star
Przeciętne dzienne wydobycie w grudniu dowano około 3 miliony 80 tysięcy ton.
ciach”, które jakoby miały miejsce „pomię
wynosiło 132.700 ton, co w porównaniu do
Plan załadunku został wykonany w 81,5 dzy radzieckimi a tureckimi żołnierzami
osiągniętych w listopadzie 124.600 ton, sta procentach, podczas gdy w listopadzie zre straży granicznej czy to na turecko-bułgarnowi dalszy wzrost o 6,5% W roku 1938 alizowano plan załadunku tylko w 75 pro skiej granicy, czy też w okolicy Leninakaprzeciętne' dzienne wydobycie wynosiło centach.
nu, na granicy turecko-radzieckiej na Kau
127.000 ton.
W Zjednoczeniu Dąbrowskim plan za
Dane za grudzień świadczą, że polski ładunku wykonano w 113 procentach. Po kazie”.
Agencja Tass upoważniona jest do oprzemysł węglowy osiągnął obecnie poziom wyżej 90 procent zdołały wykonać załadu świadczenia,
te są kłamliwym i
104 proc. przedwojennego wydobycia. Naj nek węgla Zjednoczenia Krakowskie, Mi nieuczciwym że pogłoski
wymysłem
lepiej plan produkcji wykonało w grudniu kołowskie i Bytomskie. Po raz pierwszy od dziennika, który jest skłonny wspomnianego
do prowoka
Zjednoczenie Mikołowskie, realizując go w czerwca załadowano więcej węgla, aniżeli cyjnych wystąpień. (PAP)
127,9% Zjednoczenie Rudzkie — 127,7 go wydobyto, pokrywając różnice z tak zw.
procent i Zjednoczenie Zabrskie — 124.3 hałd.
Policja w amerykańskiej
procent. Najwięcej wydobyły węgla kopal
Przeciętne dzienne wydobycie, które
strefie okupacyjnej
nie Zjednoczenia Chorzowskiego — 407.000 jest właściwym obrazem rezultatów pracy
ton0 Zjednoczenia Dąbrowskiego — 355.000 i wysiłków w danym miesiącu, w grudnia
Londyn, 11. 1. Agencja Reutera dono
ton i Zjednoczenia Katowickiego —337.000 wynosiło 132.700 ton. (PAP)
si, że władze wojskowe w amerykańskiej
strefie okupacyjnej w Niemczech i w Austrii
przystąpiły do organizacji korpusu policyj
nego, liczącego 78.000 ludzi. Ten specjalny
korpus policyjny będzie złożony z obywate
Warszawa, 11. 1. — Z Berlina
Nara-dy objęły również sprawę li amerykańskich, którzy zgłosili chęć pozo
do Warszawy powróciła delegacja przyspieszenia repatriacji Polaków stania w wojsku.

Brawo, górnicy polscy!

P ó łto ra m ilio n a N ie m c ó w o p u ś c i P o ls k ę
rządu dla spraw repatriacyjnych.
Rokowania trwały trzy dni i za
kończone zostały wspólną konferencją
trzech zainteresowanych stron: ra
dzieckiej, brytyjkiej i polskiej,
W wyniku tej konferencji ustalono
kwoty repatriacyjne ludności niemiec
kiej z Pólski do brytyjskiej strefy
okupacyjnej w Niemczech, która przy
jąć ma ogółem 1.500.000 niemców.
Transporty uruchomione będą bez
dalszej zwłoki i przewiozą w ciągu
miesiąca 120—150.000, zaś w dal
szych terminach osiągną cyfry 240 do
270.000 miesięcznie.

ze strefy brytyjskiej, jako też orga
nizacyjnych zagadnień opieki nad Pierwsze Walne Zgromadzenie Or
nimi.

ganizacji Narodów Zjednoczonych

W czwartek, dnia 10 bm. o godz. 16 aastąpiło historyczne otwarcie inauguracyjne
go posiedzenia Organizacji Narodów Zje
dnoczonych, które było transmitowane przez
Moskwa, 11. 1. Agencja Tass donosi radio na cały świat. Dla nie znających języ
z Budapesztu, że policja węgierska wpadła
na ślad tajnej organizacji faszystowskiej, na ka angielskiego nadawano reportaże w in
czele której stal dr Kadar. Wśród członków nych językach, o godz. 17-tej.
organizacji faszystowskiej znajdowali się
Wybór przewodniczącego po przemówie
studenci uniwersytetu. W Budapeszcie, w
siedzibie organizacji, znaleziono skład bro niu inauguracyjnym premiera Attlee na
ni. Organizacja miała takie oddziały na pro stąpił w tajnym głosowaniu wiąkseololą
wincji.
głosów,
/

Wykrycie faszystowskiej orga
nizacji na Węgrzech

„GŁOŚ
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Z procesu w Norymberdze

Dowody prześladowania religii

Delegacja Polonii Amerykańskiej
we Wrocławia
Zainteresowanie gości
działalnością Związków Zawodowych

Intrygi Goerlnga przyczyniły się w znacznej mierze do wybuchu
drjjgiej wojny światowej
N o r y m b e r g a . — Na wtorkowym po
siedzeniu Trybunału.. przedstawicie] proku
ratury amerykańskiej płk, Wheeler przyta
czał w dalszym ciągu dowody prześladowa
nia religii przez przywódców hitlerowskich,
obozie w Dachau znajdowało się bardzo
wiele osób internowanych za swoje przeko
nania religijne. W pierwszym roku wojny
katolicki biskup Innsbrucku, Paulus Rusch,
oraz zakonnicy z Blmłenz i z Innsbrucku
zostali aresztowani przez gestapo i osadze
ni w obozie. Za prześladowtania religijne na
terytorium Austrii i Czechosłowacji odoowiedzialny jeśt protektor Czech i Moraw
von Neurath, a za prześladowania w Polsce
i na innych ziemiach okupowanych na
wschodzie Europy odpowiadać będą Frick,
Frank, Seyss-lnqmart i Rosenberg.
Prokurator odczytuje pisano, wysłane
przez watykańskiego sekretarza stanu kar
dynała Magnione na ręce Ribbentropa w
. marcu 1943 t ., w którym kardynał prote
stuje przęciwko osadzaniu zakonnic w obo
zach koncentracyjnych i zmuszaniu ich do
. ciężkich robót fizycznych. Arcybiskup Wro
cławia Bertram oraz zgromadzenie bisku
pów niemieckich w Fuldzie w listopadzie
1942 r. zwróciło się do Hitlera z żądaniem
zaprzestania prześladowań religijnych w
Niemczech i na ziemiach okupowanych.

„Mein Kampf“ — wyrazem
fanatycznej wiary w przemoc
celem panowania nad światem
Następnie prokurator mjr, Jones omówiił wpływ książki Hitlera „Mein Kampf'
na społeczeństwo niemieckie. Książka ta
zatruła duszę całej generacji i przyczynia
się do tego, iż tysiące niewinnych ludzi
zginęło w komorach gazowych Oświęcim.a
i krematoriach Dachau. „Mein Kampf" jest
programem politycznym Hitlera i ludz\ za
siadających na ławie oskarżonych. Książ
ka ta stwierdza jasno, że wojna zaborcza
była częścią polityki zagranicznej i podsta
wą ideologii .partii narodowo-socjalistycznej.
„Wypadki! ostatnich 6 'lat dowiodły, że
książka ta nie jest tylko utworem literac
kim, obok którego można przejść spokoj
nie, lecz wyrazem fanatycznej wiary w
przemoc' i podstęp jako sposób osiągnięcia
panowania nad światem. Miliony mężczyzn,
kobiet i dzieci zapłaciło krw ą swoją i cier
pieniem za to, że świat nie zrozumiał w
swoim czasie groźby, zawartej w zasadach
tej książki".
Mjr. Jones odczytał szereg wyjątków z
„Mein Kampf",

Goering — wróg ludzkości Nr. 2
Po przerwie obiadowej prokurator Ralph
Albrecht przvstąp;ł do oskarżeń indywidu
alnych. Wobec tego, że sprawa Kaltenbrunnera, zdrajcy swej ojczyzny — Austrii, zo
stała już rozpatrzona podczas oskarżenia,
wygłoszonego przeciwko gestapo i organi
zacji SD: na czele której stał oskarżony,
prokurator poświęca swoje przemówienie
20-letniej działalności Goęringa, który na
zywał siebie z największą dumą najwier
niejszym poddanym fuehrera. Albrecht na
zywa Goęringa wrogiem ludzkości nr. 2 i
twierdzi, że intrygi jego przyczyniły się w
znacznej mierze do wybuchu drugiej wojny
światowej. W r. 1933 oskarżony osobiście
zorganizował gestapo i nakazał utworzenie
obozów koncentracyjnych dla swoich prze
ciwników politycznych w Dachau i w Buchetrwaldzie.
„Biorę na siebie odpowiedzialność — oświadczył Goering
za każdy pocisk wy
strzelony z pistoletu policjanta. 0 ile moż
na to nazwać mordami, to jestem morder.
.
Albrecht odczytuje wyjątki z przemó
wienia Hitlera na posiedzeniu Reichstagu
w drkiu 13 lipca 1934 r.: „Goering otrzymał
ode mnie instrukcję — mówiił Hitler — jiak
ma postąpić w razie jakichkolwiek protes
tów przeciwko utworzeniu państwa narodowo-socjalistycznego. Wszelkie rozruchy bę
dą stłumione przez niego żelazną pięścią"

Goering udzielał wskazówek,
jak należy „traktować**
robotników polskich
-W r. 1939 Goering chwalił się w Mona
chium, iż utworzył taką siłę lotniczą, która
w odpowiedniej chwili rzuci się na wrogów,
jak szatan zemsty. W r. 1940 Goering stał
na czele urzędu, opracowującego plan 4-

KiyfykakomisjiKoDircliiadeneriiaatomowa

Londyn. Agencja Reutera donosi, że
decyzja konferencji 3 ministrów spraw za
granicznych WMoskwie w sprawie utworze
nia komisji do spraw energii atomowej, uważana przez rządy łjarodów Zjednoczo
nych za znaczne osiągnięcie, stała się przed
miotem ostrej krytyki w Stanach" Zjedno
czonych. Decyzję tę krytykują przede wszy
stkim te koła polityczne, którym chodzi ,o
zdyskredytowanie obecnego rządu USA, na
stępnie przeciwnicy ujawnienia tajemnicy
bomby atomowej, dopóki fasady kontroli
międzynarodowej nie zostaną ostatecznie i
szczegółowo ustalone, wreszcie koła prze
mysłowców, które obawiają się, że między
narodowa kontrola nad energią atomową
wykluczy korzyści, jakie może osiągnąć
przemysł przy wykorzystaniu energii ato
mowej w drodze inicjatywy prywatnej.
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POMORZA*

W a r s z a w a . Przedstawiciele Polon:i wali swych rozmówców o stosunkach, panu
Amerykańskiej odwiedzili w czasie swej po jących w Stanach Zjednoczonych.
Senator Nowak ńakrellił pokrótce sytu
dróży po Polsce Wrocław.
ację
polityczną Ameryki, podnosząc chęć
Goście zagrniczni zwiedzili miasto, inte
współpracy na terenie mędzyresując się żywo licznym: śladami polsko pokojowej
narodowym, jako podstawową ideę, panują
ści, które przetrwały aż do dnia . dzisiej cą
niepodzielnie wśród wszystkich warstw
szego w kościołach, budowlach historycz społecznych
w Ameryce.
nych, muzeach itp.
Prof, Karczmarczyk, prezes Ligi Kościusz
Silne Prażenie wywarły na rodakach z kowskiej, opowiedział o wysiłkach tej Li
za Oceanu zniszczenia wojenne w mieście i gi w kierunku niesien a pomocy polsce De
okolicy,' z drugiej jednak strony nie mogli mokratycznej i iei Armii, począwszy od ro
oni znaleźć słów, aby wyrazić swój podziw ku 1943. Akcja niesienia pomocy Polsce
dla ogromu pracy, prowadzonej przez wie przybiera coraz szersze roznrary wśród Po
dze i społeczeństwo Wrocławia, Szczegól lonii Amerykańskiej, czego wyrazem jest
nie odbudowana niedawno i już uruchomio fakt, że różne ugrupowan a, bez względu na
na Państwowa Fabryka Wagonów wzbudzi poglądy poltyczne, delegują do Po-ski
ła ich zachwyt dla prężności polskiej tech swych przedstawicieli, których jednoczy
niki i ofiarności robotników.
wspólne dążenie — jak najszybszej pomo
W licznych rozmowach przeprowadza cy dla kraju.
,
nych z przedstawicielami najszerszych ?<ól
Poseł Klein interesował s:ę specjalnie
społeczeństwa wrocławskiego i miejscowych strukturą i zakresem działania związków
władz, goście amerykańscy uzupełnili swe zawodowych na terenie województwa Dojwiadomości o nowej Polsce oraz informo- no-Sląsk:ego, informując ze swej strony
o działalności związków zawodowych w
Stanach Zjednoczonych. Redaktor Podolski
przeprowadził szereg rozmów z przed tawiciek.mi miejscowej prasy, nawiązując kon
takty, mające ną celu jak najprawdziwsze
informowanie społeczeństwa amerykańsko go o potrzebach i sytuacji na Ziemiach Za
Stajemy zwarcie wbrew wrogom demokracji u boku
chodnich.
%
Rząttu Jedności Narodowej
Delegac a wzięła udział w uroczysto
Do Jego Excelencji ob. Bolesława Bie ryka się nasz Rząd Jedności Narodowej przy ściach otwarcia stałego teatru we Wrocła
ruta, Prezydenta Krajowej Rady Narodowej odbudowie kraju. My tu widzimy, jak wro wiu, gdzie była witana przez zgromadzoną
gowie demokracji robią wszystko, aby nie publiczność.
w Warszawie.
Wielce nam drogi Obywatelu Prezyden dopuścić do zrealizowania tych doniosłych
Z Wrocławia goście amerykańscy uda1:
cie! Z okazji obecności na wiecu kobiet im. planów, które nakreśli! R:ąd i Na,:ód pol .ię w podróż powrotną do Warszawy. {PAP
letni. Udzielał on wskazówek, jiak należy
obchodzić, się z robotnikami polskimi w
Niemczech.. We wszystkich rozkazach i za
leceniach podkreślano, że robotnicy polscy
są obywatelami wrogiego państwa i powin
ni być odpowiednio traktowank
20 styc.znia 1940 r. Goering wydał roz
porządzenie wszystkim niemieckim władzom
okupacyjnym w Europie w sprawie pracy
przymusowej dla Rzeszy niemieckiej, zale
cając w razie potrzeby użyc:e siły. Albrecht
stwierdza, że Goering był groźniejszym, niż
wielu przywódców hitlerowskich z Hitlerem
włącznie. Przed r. 1933 Hitler moralnie i
społecznie stał właśc wie poza nawiasem
społeczeństwa, oodczas gdy Goering pocho
dził z rodziny zamożnej, która dała państwu
wielu wybitnych urzędników i oficerów.
Prokurator Albrecht opisuje całą kar:erę Goęringa, zarzucając mu, ii prowadził
pracę nad przygotowaniem wojny zabor
czej, że jego dziełem były prześladowania
Żydów i wywożenie robotników do Niemiec
na przymusowe roboty.

List Rady Narodowej Polaków we Fiancji
do Prezydenta KRN.

Marii Konopnickiej w St. Etierne dnia 6.
12 45 r. polskiej delegatki na Kongres
Międzynarodowy Kobiet w Paryżu ob. Bodalskiej Aurelii, jako kierownika referatu^
oświatowego na okręg St. Etienne, w imie
niu wszystkich szkół polskich na naszym
terenie, mam wielki zaszczyt przesłać na
ręce Prezydenta KRN zapewnienie całko
witej lojalności dla naszego Rządu Jedno
ści Narodowej, Jesteśmy wielce dumni z
nakreślonych planów reform rolnych i
szkolnictwa, z szybkiej realizacji budowy
szkół i uczelni, które dają szerokie możli
wości kształcenia się dzieciom i młodzieży
chłopskiej i robotniczej oraz dzieciom inte
ligencji pracującej. Widzimy, że zlo i krzyw
dy, wyrządzone przez rządy sanacji, zostają
usuwane i naprawiane, I my na emigracji
rozumiemy również trudności, z jakimi bo

ski. My tutaj na emigracji stajemy zwarcie
wbrew tym wszystkim wrogom demokracji
u boku Rządu Jednośći Narodowej w jed
nym szeregu wraz z całym Narodem pol
skim dla szybkiej odbudowy i podniesienia
z gruzów naszej ukochanej Cjczyzny. Przy
rzekamy wytężyć wszystkie rasze siły, aby
wyjeżdżając do kraju, najmniejsze dziecko
polskie umiało czytać i pisać po polsku oraz
ab.y podnieść do najwyższego poziomu 0 3
szą kulturę polską.
Niech żyje Polska wolna, silna i demo
kratyczna!
Niech żyje Rząd Jedności Narodowej!
Niech żyje jedność emigracji z Narodem
w kraju!
(
Kierownik referatu oświatowego
na okręg St, Etienne
ob. Majorklewicz Henryk
-

Spis dzieci opuszczonych i bezdomnych,
którymi opiekuje się Szwajcaria
26. Karpuk Zofia, ur. 20. 10. 1935 w Pińsku,
W a r s z a w a . — iMinistenstowo Sprawi
matka Janina Pakuniewicz, ojciec Jan —
Zagranicznych prosi o dołożenie wszelkich
naród, polska. ■
starań w odnalezieniu rodziców łub krew
27. Knyt Maria, ur. 17. 1. 1934 w Krdt. Hu
nych tych dzieci, które swego czasu były
cie, matka Pelagia Gapińska. ojciec An
deportowane w głąb Niemiec, a obecnie,
drzej — naród, polska.®
jako dzieci opuszczone, zostały przewiezio
28. Leszczyński Tadeusz, ur. 22. 7. 1933 w
ne przez UNRRA, do Szwajcarii, gdzi,e po
zostają pod opieką organizacji szwajcarskiej
Warszawie, matka Helena Bursa, ojciec
Stefan —■ naród, polska.
Don Su tse. — Czas pobytu dzieci został
określony na 6 miesięcy.
29. Milewska Maria, ur. 1936 r. w Brodach,
matka Sokołowska Anna, ojciec Michał
1. Rode Natalia, ur- 22. II. 1934 w Mińsku,
— narodowość polska.
matka Krystyna, ojciec Włodzimierz.
30. Milewski Jan, ur. 4. 12. 1933 w Brodach
2. Czaja, ur. 31. 5. 1934 w Koninie — na
rodowość polska.
matka Sokołowska Amina, ojciec Michał
1— naród, polska.
3. Diak I,, ur. 10. 5. 1938 we Lwowie.
31. Ruth Pakosz, ur. 19. 9. 1933 na G. Śląsku,
4. Diak A., ur. 3. 3. 1932 w Brodach.
matka Gertnuda Kunszt, ojciec Józef —
5. Diak Jan, ur, 16. 4. 1935 w Brodach.
naród, polska,
6. Diak Józef, oir. w marcu 1930 w Brodach.
32. Pluta Urszula, ur. 28. 9. 1933 w Hucie
7. Huk Bromisłaiw, 12 -lat ar. w Brodach,,
Bismarcka, matka Gertruda śmiałek ojc.
matka Katarzyna.
Józef — naród, polska,
8. Huk Wacław, 6 lat, matka Katarzyna.
33. Robi Karl —- naród, angielskiej.
9. Mirem Wiktor.-ur. 14. 1. 1S35, matka
34. Juciuk Krystyna, ur. w Jipcu 1945 r. w
Mirem M., ojciec Parewicz Miren.
* Gelsenkirchen, matka Maria.
10. Brand E., ur. 1935 w Regensburg, ojciec
35. Diumont Żaneta, ur. 7:4. ll. 1941 w Bo
Albert Brand '— cygan
chum, matka Maggi.
ił. Szajjurmam G., itr. w marcu 1934 w Ham
burgu, matka Hoeloe E,, ojciec Sznur- 36. Barejkowski ur. 30. 10. 1944 V Warstein.
matka Rarejkowska — n^rod. polska.
mam E. — cygan.
12. Czarnij Julia, ur. w kwietniu 1929 w 37. Kołodziejczak Dwa, 2 lata, matka Koło
dziejczak — na-od. polska.
Brodach, matka z d. Męska, ojciec Czor38. Stoika L., ur. 1941 r. w Budapeszcie
nij M. — naród, polska.
matka-Stoika M,, ojciec Laikatos G.
13. Czormij Ż., ur. 7. 5. 1930 w Brodadh,
39. Miroszmiesenko.
matka z domu Męska, ojciec Czomij M.
40. Nowdorska Barbara, ur. 19. 12. 1945 w
-— naród, polska.
Dachau, matka Lidia Rodziauer — na
14. Czomij J, ur. 1937 r. w Brodach, matka
rodowość p#iska.
z domu Męska, ojciec Czomij M. — tnu
41. Olejko Roza Maria, ur. 30. 5. 1943 w
rodowość polska.
MomachOum., matka Irena — nar. polska.
15. Gzomiij A'<, ur. 1939 r. w Brodach matka
z domu Męskar ojciec Czomij M. — 42. Piątek Jerzy, ur. 17. 4. 1944 w Dachau,
matka Amastaźja, ojciec Władysław Bu
narad, polska.
dzisz — naród, polska.
16. Czomij M., ur. w Brodach., matka z d.
43. iPiess Barbara, ar. 4. 2. 1944 w Mona
Męska, ojciec Czomij M., — n. polska.
chium — matka Cecylia.
17. Neumana L., ifar. litewska.
44. Rybka Zofia, ur. 11. 6. 1944 w Austrii,
18. Bonoof Wanda, ur. 9. 10. 1932 w Król.
matka Bronisława.
Hucie, matka Elżbieta, ojciec Bruno.
45. Szulikowska Halina, ur. 9. 1. 1945 w
19. Cierpóoł Marta, ur. 31. 8. 1931 w Król.
Monachium, matka Józefa, ojciec Anto
Hucie, matką. Wiktoria, ojciec Józef.
ni Kociszewski.
20. Cierpitoł Regina, ur. 1. 8. 1931 w Król.
46. Śliwa Erika, .ur. 19. 9. 1944 w Austrii,
Hucie, matka Wiktoria, ojciec Józef.
matka Śliwa. *
21. Gogolin Aniela, ur. 24. 6. 1933, matka
47. Struziko Walter, ur. 25. 9. 1944 w Mo
Roza, ojciec Edmund — nar. niemieckiej.
nachium, matka Struzikówna.
22. Górecka Urszula, ur. 19. 9. 1933 na G.
48. Struziko Johana, ur. 23. 7. 1943 .w Mo
Śląsku, matka Jonasz Elfrieda, ojciec
nachium, matka Struzikówna.
Etjiil — nar. polska.
23. Hetmańczyk Kryst., itr. 13. 3. 1933 na G. 49. Stablawa Waldemar, ur. 3. I. 1945 w
Austrii, matka Nadzieja — naród, ukra
Śląsku, matka Szygula Aniela, ojciec Pa
ińska.*
weł — nar. polska.
50. 'FietLus Stanisław, ur. 23. 5. 1943.
24. Janowska Lidia, ur.,23. 9. 1933 na G.
Śląsku, matka Nawa .Adelajda ojciec 51. Haiduga Armin, ur. 29. 1. 1944.
Franciszek — narad, polska.
52. Mairiewski DanieO;, ur\ 15. 9. 1944 w Mo
nachium, matka Eugenia.
25. Karpuk Janusz, ur. 5. 6. 1939 w Piasku,
matka Janina Pakuniewicz, ojciec Jan — 53. Michalkiewiaz Maria, ur. 4. 2. 1944
naród, polska

Wydanie Nedicza
Paryż, 11. U Agencja „France Presse”
donosi z Belgradu, że władze brytyjskie wy
dały rzgdowi Jugosławii premiera faszy
stowskiego rządu serbskiego w czasie oku
pacji niemieckie] gen. Nedicza oraz dwóch
jego współpracowników.

Generał de Gaulle
udaje się do Londynu
Paryż. — Francuskie ministerstwo
spraw zagranicznych potwierdziło wiado
mość, że generał de Gaulle zamierza udać
aię do Londynu celem wzięcia udz.ału w
Generalnym Zgromadzeniu Organizacji Na
rodów Zjednoczonych. (PAP)

Tragiczny wypadek w Gdyni
Grupa dzieci, liczących od 6—12 lat, w
czasie zabawy na wybrzeżu znalazła nie
miecką broń przeciwpancerną, lak zwaną
pięść pancerną.
Nie zdając sobie sprawy i nie zastana
wiając się nad niebezpieczeństwem, malcy
użyli śmiercionośnego narzędzia do zaba
wy, która zakończyła się smutnie.
W pewnej chwili nastąpił gwałtowny
wybuch i „pięść pancerna" wybuclPa, po
wodując natychmiastową śmierć dwojga
dzieci. Prócz tego ciężko rannych zostało
sześcioro malców.

Sankcje karne
za cie wykonacie świadczeń rzeczowych
Warszawa. — Z dniem 17. gru
dnia 1945 r. wszedł^w życie dekret z
dnia 16. 11. 1945 r. o .przestępstwach
szczególnie niebezpiecznych w okresie
odbudowy Państwa (Dz. U. R. P. Nr.
53). W związku z tym dekretem Mi
nister Aprowizacji i Handlu wydał okólnik Nr. 55, wyjaśniający zastoso
wanie powyższego dekretu do osób,
uchylających się od obowiązku świad
czeń rzeczowych.
§ 2 tego okólnika zwraca uwagę, że
na podstawie art. 17 wymienionego
wyżej dekretu podlega karze więzie
nia lub aresztu ten, kto:
a) złośliwie uchyla się od ciążącego
na nim obowiązku świadczeń rzeczo
wych;
b) spełnienie takiego obowiązku,
ciążącego na innej osobie utrudnia
lub udaremnia;
c) publicznie nawołuje do uchyla
nia się od obowiązku takiego świad
czenia;
d) mając obowiązek ściągania
świadczeń, obowiązku tego nie dopeł
nia.
Właściwymi do. sądzenia spraw o
wyżej wymieniane przestępstwa są są
dy okręgowe w składzie jednego sę
dziego i dwóch ławników, wyznaczo
nych przez Prezydium Wojewódzkiej
Rady Narodowej. (PAP)
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W trosce o aprowizację mieszkańców Grudziądza
Zebranie prezesów Rad Zakładowych, przedstawicieli władz, urzędów, partyj politycznych,
instytucji społecznych i gospodarczych oraz rzemiosła
Za wiele dziś u nas jest jeszcze niepia- I acji, w tak ciężkiej, w jakiej Polska jeszcze
Zebranie to odbyło się z inicjatywy Ra
dy Związków Zav/odowycb w środę, dnia wości, szabrownictwa, nieróbstwa, łapow- i nie była, wierzymy jednak, że wspólnym
nictwa itd. i do wałki przeciwko temu, wy- I wysiłkiem trudności pokonamy. Wiarę tę
9. brn.
Głównym celem zebTania było ną* stępić muszą przede wszystkim Związki Za- I pogłębia w nas rezultat kilku zaledwie mieświetlenie sytuacj: gospodarczej w Polsc? wodowe. Znajdujemy się w ciężkiej sytu- ' sięcy pracy. *
w ogóle, z odniesieniem do aprowizacji
Sytuacja aprowizacj i na miasta Grudziądza
miasta Grudziądza w szczególności.
Zebranie zagaił prezes Rady Związków
Sy:uację aprowizacyjną powiatu przed
W dalszym ciągu przystąpiono do głów
Zawodowych ob. Wasilew »ki, powołując d*J nego
tematu zebrania, t.j. do naświetlenia stawił naczelnik Wydziału ob. G i b a s.
prezydium poważnej tej konferencji: staro sytuacji
Powiat grudziądzki należy do powiatów
aprowizacyjnej miasta Grudziądza,
stę tow. Degórskie£>, prezydenta miasta ob. którą w ogólnych
zniszczonych i stąd też wypłyMówińskiego, selaetarza PPS tow. Szulca, zes Wasilewski. zarysach zobrazował pre najbardziej
uają trudności w zaprowiantowaniu miasta.
sekretarza PPR cb. Kalinowskiego, sekre
Aprowizacja miasta naszego od samego Włada e jednak czynią co mogą, w każdym
tarza ob. Sędzicki jgo oraz ob. Zielińskiego. początku
szwankuje. Trzeba więc skoordy b|dź razie, chleb b^lzie. Sprawę mięsa i.
nować wysiłki^ by złu naradzić. Chodzi prze Ił usze su przedstawił tak samo, jak i jego
Referat ob. Kalinowskiego
de wszystkim o to, ażeby przedstawiciele przedmówca.
Przed świętami przydzielono miastu 4lkompetentnych władz, zapoznali zebranych
na temat życia gospodarczego
obecnym stanem aprowizacji miasta i mo tony ryb. Niestety ca ol:utek słabego lodu,
Na wstępie, sekretarz PPR ob. Kalinow zżliwościami
ryb nie można było iowić. Przydział ten
na przyszłość.
ski wygłosił inter< sujący ::eferat, dotyczący
Uzupełnia tę sprawę sekretarz Rady ( trzymamy obecnie.
naszego życia gospodarczego i przemysło Związków
ob. Sędzicki,
wego. Porównał sytuację gospodarczą Fran Stwierdza, żeZawodowych
przeprowadzona
redukcja
Dyskusja
cji i Polski.
żywnościowych I kat. godzi przede
Mimo, że Francja przed wojną uchodzi kart
Nad
powyższymi
sprawozdaniami wywią
wszystkim w świat pracy. Poza tym, Gru
ła za bankiera Et ropy, jzimo, że okupacja dziądz
zała się bardzo szeroka, a nawet burzliwa
traktowany
jest
po
macoszemu,
jeśli
była krótsza i zniszczeni.: wojenne mniej
dyskusja, w której głos zabierali ob.ob--’
o przydziały UNRRA. W Gdyni n.p. St
sze, to jednak bilans wy jada na korzyść chodzi
as i uk, Ra c z kows ki , S ę d z i c k i,
mieszkańcy
otrzymują
co
miesiąc
poważne
Polski. Powodem tego jest solidarność świa ilości artykułów Unrowskich, a nam pozo Ei si gman, Pawl ewi cz, S u k i e n 
ta pracy, który z całym poświęceniem od staje tylko marzenie.
nik, Li ki er ski , Szmel t er , Meget,
daje się budowie vyyniszczonej Ojczyzny.
Makowski , -Zieliński, P r o k o p o 
Dla przykładu kilka cyfr:
wicz, Wal czak, Kl i ni kows ki orazO
mięsie
i
tłuszczach
nie
ma
mowy
Przemysł węglowy w Polsce pracuje w
Muszkowski . poruszano bardzo wiele
stosunku do stanu przedwojennego w 104",
Naczelnik Wydziału Aprowizacji . ob. ciekawych spraw, obdchodzących żywo
we Francji 75%,
Kruszeli:icki referuje szczegółowo sytuację wszystkich obywateli Niektórzy jednak z
hutniczy w Polsce 65%, we Francji — 36% aprowizacyjną miasta.
dyskutantów podchodzili do sprawy w spo
metalowy — 45 , — 45%
Najważniejszą bolączką jest chleb. Staw sób mało poważny i demagogiczny.
chemiczny — 35% — 27%
Całość dyskusji da się sprowadzić do
ka przydziału chleba została obecnie obni
włókienniczy — 43%, — 27%.
v
żona. N.p. I kategoria, która otrzymywała jednego mianownika: t r a k t o wa n i e
Cyfry te są nł prawdę wymowne, obra 10 bochenków chleba miesięcznie, otrzy Gr u dz i ą dz a przy r o z dz i a ł a c h
zujące całkowicie wysiłek robotnika pol muje obecnie 7%. Jeżeli zachodzą wypadki po macoszemu.
skiego.
chwilowego braku chleba, to są one spo
Suwerenności programu gospodarczego wodowane brakiem mąki. Młyny, na skutek
Odpowiedź
musimy jednak w dalszym ciągu bronić.
przerw w dostawie prądu, oraz naporu rol zainteresowanych przedstawicieli Do uaktywnienia naszego życia gospo ników żądających mąkę dla własnego użyt
darczego, walnie przyczyniają się organi ku, ni? są w stanie dostarczyć miastu po
Po wyczerpaniu dyskusji zabrał głos po
zacje spółdzielcze. Niedav'no Rząd stworzył trzeba?) ilości mąki. Dzięki jednak młyno seł tow. N i e d z i a ł ek.
Polską Centralą Handlową, której głównyn wi w Lubiczu, z którym Wydział Aprowi
Zdrowa krytyka — mówi! towarzysz po
zadaniem będzie legulowfnie cen.
zacji wszedł w kontakt, kryzys mączny zo seł — jest potrzebna, ale krytyka demago
Na Pomorzu powstaną trzy filje tej ins stał zażegnany.
giczna, nie jest wskazana. Wielu z dysku
tytucji i to' w Bydgoszczy, Toruniu i Gru
Gorzej jest 2 mąką pszenną. Miasto po tantów podchodziło do sprawy rzeczowo,
dziądzu. Obywatel Kalinowski nawiaseo trzebuje 40 ton mąki pszennej miesięcznie. wielu jednak, cel dzisiejszej konferencji,
nadmienia, że przyznanie miejsca Grudzią Tymczasem całkowity stan pszenicy w na pojęło ile.
dzowi nastąpiło is skutek usilnych zabie szym mieście wynosi tę właśnie ilość.
Dużo winy mają sami pracobiorcy. Pogów prezydenta (ilasta, albowiem kompe
prostu nie potrafią chodzić około własnego
Z
kaszą
jest
lepiej.
Jęczmienia
mamy
tentne czynniki, w pierwszej chwili zamie poddostatkiem i, po skomunikowaniu się z interesu. Rady Zakładowe nie zawsze stoją
rzały iilję tę urządzić w Inowrocławiu.
kaszarnią w Starogardzie, potrzebną ilość na wysokości zadania. Tam, gdzie Rada Za
kładowa wykazuje inicjatywę, sytuacja
kaszy co miesiąc otrzymamy.
się'dobrze. Jako przykład po
Tow. Szulc o roli i zadaniach
Opału brak! Zapotrzebowanie miasta na przedstawia
Radę Zakładową Pepege.
Związków Zawodowych
węgiel wynosi 7000 ton na okres zimowy. dajęJeśli
chodzi o możliwości kupna artyku
otrzymaliśmy zaledwie 600 ton łów pierwszej
potrzeby na wolnym handlu,
Następnie sekretarz PPS tow. Szulc zo Dotychczas
Z
przydziału
tego
korzystają
przede
wszyst
to nie należy do sprawy tej podchodzić li
brazował rolę i zadania Związków Zawodo kim piekarnie oraz urzędy.
tylko z punktu widzenia egoistycznego, lecz
wych.
Dzięki jednak interwencji posła Nie- trzeba zrozumieć wieś. Rolnicy, którzy od
Walka o poprawę bytu klasy pracującej
działka
i
06
.
Klimkowskiego,
przyznane
zo
stawili kontyngent, mają prawo uzyskać
— mówił tow. Szdc —* jest ściśle związani
stało przez Ministerstwo, dalsze 1500 ton pieniądze, tak bardzo im do gospodarstwa
2 walką o władzę. Przed wojną, cały prswie przemysł spoczywał w rękach kapitali Sprowadzenie jednak tego węgla nastręcza potrzebne, ze sprzedaży reszty towaru na
stów, a część jego poważna, nawet w rękach duże trudności, ze względui na brak taboru, wolnym rynku.
Przyznaję, że Grudziądz traktowany jest
kapitału zagranica uego. Jak ten kapitel kolejoy/ego. Poseł Niedziałek interweniował:
dbał o robotnika, nie potrzeba się rozwo również i w tej sprawie, i jest nadzieja, że po macoszemu. Wyraz tego dałem już nie
dzić. Odczuliśmy to wszyscy na własnej w połowie stycznia, transporty odnośnego jednokrotnie na różnych konferencjach z
skórze. Dziś jest inaczej. Dziś wszyscy je przydziału zaczną do Grudziądza nadcho władzami centralnymi, a ostatnio, podczas
pobytu mego w Warszawie.
steśmy współgospodarzami naszych dóbr na dzić.
Z mięsem i tłuszczem jest bardzo źle.
Lecz i tutaj, dużo jest naszej własnej
rodowych i wszyscy za ljsy majątku pań
stwowego odpowiadamy. To też Związki Nie ma mowy, byśmy artykuły te otrzy winy, Poprostu, za mało pukaliśmy. Chcąc
Zawodowe mają tutaj poważne zadanie do mali na przydziały kartkowe. Brak mięsa I szą nietylko czynniki rządzące miastem,
wypełnienia. Wprawdzie wojna się skoń tłuszczu spowodowany jest działaniami wo coś otrzymać, trzeba pukać I pukać muczyła, lecz walka o wpływ nad masami jennymi i na to niema rady. Staramy się lecz wszyscy obywatele przez swoje Związ
trwa. Wprawdzie niema jawnej reakcji, lecz jednak — kończy nacz. Kruszelnicki — by ki Zawodowe. Efekt będzie napewno!
Dla przykładu, podam tylko, że n^ sku
są dążenia reakcyjne, Władza klasy robot za pośrednictwem posła Niedziałka, otrzy
niczej musi się rozszerzyć na każdą dzie mać dla zniszczonego Grudziądza większy tek zabiegów podczas pobytu z tow. Klim
przydział tłuszczów Unra,
kowskim w Warszawie, mimo trudności, 0 dzinę życia państwowego i społecznego.

Feliks Piskorski, Grudziądz.

Ostatnie dni w Dachau
(Do tańczenie).
Dalsze wypadki potoczyły się bły
skawicznie, Niemcy nie stawiają opo
ru, Nasi wybawcy krótko rozprawili
się z nimi. Ich małe karabiny auto
matyczne położyły wszystkich SS-owców bez wyjątku. Żaden z nich nie
zdołał umknąć śmierci. Już za kilka
naście minut gromady stygnących
ciał tych bestii pokrywały ziemię. A
przecież oni chcieli nas wyciąć do
ostatniej nogi!
Działo się w niedz elę, dnia 29-go
kwietnia 1945 roku, o godzinie 17.30.
Tak trudno iest uwierzyć w to, co
sitałcr się w tych pamiętnych chwi
lach w Dachau. Oszalałe z radości
tłumy więźniów w jednym momencie
znalazły się pcza drutami i murami,
oddzielającymi ich tal: długo od wol
ności. Druty momentalnie poprzery
wano; niedawno, bo godzinę temu.,
płynęła przez nie siła prądu elektry
cznego. Nieomal wszyscy pobiegli
tam, gdzie rozgrywały się porachunki
z SS-manami. Jedni unosili na swych
rękach żołnierzy amerykańskich, dru
dzy wznosili niemilknące okrzyki na
ich cześć. Do późnej nocy trwały te
w najwyższym stopniu emocjonujące
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sceny radości. -Nie było prawie niko
go, kto by nie płakał z radości i szczę
ścia. Istotnie, co za niewysłowione
szczęście i radość do życia w chwil:'
odzyskania po latach długiej niewól
i męczarni wolności a zarazem oglą
dania tak strasznej klęski i zasłużo-riej kary zbirów hitlerowskich.
Dworzec kolejowy w Dachau jesi
oddalany o 3 km od obozu. Zajęcie
obozu przez armię amerykańską
przewidywało dowództwo r wstępne
go dnia tj. 30 kwietnia 1945 r. Prze
jeżdżające czołgi i wozy pancerne
straży przedniej armii natknęły na
pociąg, stojący na tym dworcu, skła
dający się z 58 wagonów. Gdy otwo
rzono jeden z wagonów, oczom żoł
nierzy amerykańskich .przedstawił się
zastraszający widok; -w wagonach
tych były same trupy ludzkie. Szybko
zorientowano się z ubiorów, że są to
ofiary masowej zbrodni, dokonanej na
więźniach. Natychmiast wydano roz
kaz zdobycia obozu jeszcze tego sa
mego dnia (niedziela 29. 4.). Tak się
też stało. Nieliczna grupa żołnierzy
amerykańskich, składająca się z kil
kunastu zuchów, skierowała się na obóz. Zdobyli go o godzinie 17.30.
Gdyby nie to wstrząsające odkrycie
przez żołnierzy amerykańskich, nikt
z nas by nie żył, Wszyscy byliby pa
dli ofiarą barbarzyńskich oprawców

30. IV. 1945 r.
W nocy na 30 kwietnia, kiedy nie
umilkły jeszcze okrzyki na cześć wy
bawców, niemieckie formacje SS nie
uważały sprawy za całkowi
cie przegraną i zapragnęły ponownie
zdobyć obóz. W pobliżu Dachau znaj
dują się otlbrzymie koszary SS (Freimann). Z tych właśnie pozycji przy
stąpili oni do skoncentrowanego ata
ku. Mało brakowało, by im się to udało, bo tuż przed samym obozem wy
wiązała się rozp. ^ iwa walka z li-.
czebnie znacznie słabszymi siłami amerykańskimi. Huraganowy ogień z
karabinów maszynowych, przerywany
hukiem armat, trwał całą noc. W koń*,
cu jednak niemcy nie wytrzymali amerykańskich metod walki i w popło
chu, pozostawia jąc rannych i zabitych,
ratowali się ucieczką. Tak się skoń
czyła buta i bestialski bandytyzm hit
lerowskich opryszków

trzymaliśmy jednak 1500 ton węgla i pewną
Ilość szkła.
Głównego rzecznika mamy w osobie ob.
Prejniera Osóbki Morawskiego. O Grudzią
dzu nietylko jaknajlepiej się wyraża, lecz
przychodzi nam czynnie z pomocą. Otrzy
maliśmy już: dwieście tysięcy złotych; mi
lion złotych; 3 samochody, a obecnie mam
przyrzeczone, że w tym miesiącu jeszcze
dostaniemy: milion złotych, dziewięć samo
chodów i większą ilość szkła. Poza tym
obiecano mi, że paczki amerykańskie, »akie otrzymały niektóre miasta na święta,,
dostaniemy również. Pierwsze miasta, jakie
teraz uwzględnione zostaną, to będą właś
nie Grudziądz i Gdańsk, Otrzymamy także
większą ilość konserw mięsnych i rybnych,
Wszystko to wpłynie niewątpliwie do
datnio na sytuację gospodarczą naszego
miasta. Musimy jednak zrozumieć, że kry
zys gospodarczy jest nie tylko ogólnopol
ski, lecz ogólnoświatowy. Za rok, za dwa,
będzie napewno lepiej! Zgodną pracą Oj
czyznę naszą bezwzględnie wzwyż; pod
ciągniemy.
Niesmaczne ataki na „Społem1*, w sposób
bardzo rzeczowy i przekonywujący odparł
kierownik oddziału grudziądzkiego ob. 0 wczar czyk. Instytucja ta, naprawdę wnosi
do życia gospodarczego Polski zdrowy pier
wiastek o dużych walorach społecznych i
ekonomicznych.
W końcu starosta powiatowy tow. Degórski, oraz prezydent miasta ob. Mówiński uzupełnili przedsięwzięte wyjaśnienia.
Na wniosek prezydenta Mówińskiego,
postanowiono wystosować memoriał do Mi
nistra Aprowizacji o przydział z Unry więk
szej ilości artykułów żywnościowych, zwła
szcza tłuszczu. *
T-a-d

Z Pomorza
WĄBRZEŹNO
— Nowy przewodniczący komisji miesz
kaniowej.* Na ostatnim posiedzeniu Miej

skiej Rady Narodowej dokonano •wyboru
nowego przewodniczącego Komisji Miesz
kaniowej w osobie ob. Władysława Reicha,
urzędnika Zarządu Mie;sk.ego. Poprzedni
przewodniczący ob. ppor. Bloch ustąp?ł na
własne życzenie.

CHEŁMNO
— Rozdział artykułów UNRRA.

Po w.
Oddz. Opieki Społecznej wraz z Komitetem
Obywatelskim, do którego wchodzą przed
stawiciele władz i organizacji społecznych,
rozdzielił w grudniu dary <UNRRA, na które
złożyły się: używana lecz w dobrym .stanie,
odzież, kołderki dziecięce i obuwie. Arty
kuły rozdzielono między poszczególne za
kłady i organizacje, które otrzymały rów
nież pewną ilość paczek żywnościowych,
jako podarunek gwiazdkowy dla swych pen
sjonariuszy.
Ponadto rozdzielono pewną ilość odzie
ży między ludność miasta i powiatu na in
dywidualnie składane wnioski.
Rozdział dalszych darów UNRRA na
stąpi natychmiast po sporządzeniu przez
komitet rozdzielnika, (UW).

Konferencja
inspektorów szkolnych
W Toruniu odbyła się dwudniowa kon
ferencja inspektorów i podinspektorów
szkolnych Kuratorium Okręgu Szkolnego
Pomorskiego. Jak wynika z referatów, by
ło na Pomorzu w listopadzie 1945 — 1409
szkół powszechnych, 4168 nauczycieli. Dzie
ci w szkołach powszechnych było w listo
padzie 224.638. Przedszkoli jest na terenie
Kuratorium 123 ,i uczęszcza do nich 8031
dzieci.

Wzięło w niej udział 8000 Polaków,
przedstawiciele wszystkich narodowo
ści, znajdujących się w obozie oraz
delegacje formacji amerykańskich, z
generałem na czele. Po mszy św. pod
niosłe kazanie, a w końcu odbija się
echem po całym obozie pieśń ,,Boie
coś Polskę". Polacy radośnie oznaj
mili światu, że są ludźmi wolnymi. Po
nabożeństwie liczne przemówienia i
składanie nam życzeń przez przedsta
wicieli poszczególnych/ narodowości,
na pierwszym miejscu ze strony armii
amerykańskiej.
4. V. 1945 r.
Odbyły się modły*za pomordowa
nych w Dachau.
5. V. 1945 r.
W tym dniu wszyscy więźnipwie
dziękowali publicznie na placu obozo
wym przedstawicielom armii amery
kańskiej za oswobodzenie.

3. V. 1945 r.
9. V. 1945 r.
Bloki udekorowane flagami narodo
Powitanie ambasadora USA, przy
wymi, barwy polskie przeważają. 3-ci
Maj — dla nas Polaków największe byłego z Francji.
O godzinie 19.45 odbyło się dzięk
święto, obchodzono w obozie niezwy
kle uroczyście. Na placu apelowym czynne ,,Te Deum" przed blokiem 26
wzniesiono olbrzymi krzyż i przy nim (blok księży), z okazji zakończenia
zbudowano piękny ołtarz. Tutaj odby wojny w Europie.
ła się pierwsza uroczysta msza św.
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[zy motóloby już węszcie ustalić ceny na wyroby monopolowe?

Soboto

sprzedają te papierosy po 70 zł.,
większość jednak po 80 zł.
Pytamy, dlaczego taka różnica?
Dlaczego właściciel jednego składu
zadowałnia się 50 groszowym zarob
kiem na papierosie, inny zaś obdziera
z bliźniego skórę
Trudno nam określić ilość sprzeda
nych papierosów, w każdym bądź ra
zie, dochodzi ona dziennie napewno
do kilkuset. Czyż więc zarobek 50
groszy, nie jest aż nazbyt wysoki?
Monopol więc winien ustalić ceny,
odsprzedawcom dawać procent i papierosy w żadnym wypadku nie po
winny być sprzedawane drożej, ani
żeli ceny obowiązują
Jesteśmy już kilka miesięcy po
wojnie, to też dążyć musimy pod
każdym względem, do przywrócenia
normalnych warunków bytowania.
Jest to może drobiazg, ale życie,
właśnie z drobiazgów się składa.

Rozpiętość cen, jeśli chodzi a ar
tykuły codziennego użytiku. jest
duża. Niejednokrotnie ten sam 'to
Stycznia
war nabywamy w jednym składzie o
s
kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt pro
— Z Teatru Polskiego. Kierownictwo
cent taniej, aniżeli w drugim. Wy
teatru komunikuje, że w niedzielę 13. 1. br. padki takie — rzecz jasna — nie
o godz. 17, odegrana będzie baśń p.t. „Baśń
o Bajaji" dla młodzieży gimnazjalnej, a w powinny mieć miejsca. Można jed
poniedziałek, dnia 14. 1. br. i we wtorak, nak do sprawy tej, podchodzić pod
dnia 15. 1. br. dla młodzieży szkół pow różnym kątem widzenia. I etyki ku
szechnych. — Początek o godz. 17-tej.
pieckiej i źródła, skąd dany towar
— Kino „Orzeł“ wyświetla od piątku, pochodzi, oraz pa jakiej cenie został
dnia 11 bm. wielki film pod tyt. „Rena" zakupiony.
wzruszarący dramat o najwyższym poświę
Niezrozumiałą natomiast jest ab
ceniu wielkiej miłości
W roli głównej: Engelówna — bohater solutnie rozpiętość cen przy wyro
ka ,,Wrzosu" oraz Cybulsku Junosza-Stę- bach monopolowych.
powski Sielański: Węgrzyn.
W tej chwili chodzi nam o papie
Dla młodzieży niedozwolony.
W nadprogramie dodatek filmowy p.t. rosy.
,22. lipca Święto Odrodzenia Polski".
Papierosy „Bałtyk** n. p. kosztują
Przedsprzedaż biletów codziennie o go
dzinie 11-tej.
i ■
w detalicznej sprzedaży Monopolu
Tytoniowego, gdzie poszczególne skła
— Uwaga członkowie ZWM. W sobotę,
dnia 12-go stycznia br. o godz. 17, odbędzie dy w towar się zaopatrują — 60 zł.
się zebranie w nowym lokalu w „Tivoli‘“. Ze paczka. Niektóre składy, oraz kioski

12

względu na ważność omawianych spraw obecność wszystkich członków obowiązkowa.

Zarząd ZWM

— Zarząd Koła Związku Inwalidów Wo
jennych RP, Grudziądz, uL Szewska 2/4 za

wiadamia członków tutejszego Koła, że ci
którzy podczas działań wojennych zostali
poszkodowani otrzymają przydziały z da
rów UNRRA w sekretariacie Koła, Szew
ska 2/4. Jednocześnie wzywamy wdowy
członkinie, które nie odebrały zapomogi
świątecznej, aby zgłosiły się w sekreiaria-.
cie najpóźniej do dnia 15 bm

— Zebranie kwartalne Cechu męsko-kra
wieckiego odbędzie się w poniedziałek dnia

14 ban. o godz. 14-ej w lokalu ob. A. Ma
tuszewskiego, przy ul. Szewskiej. Na to
zebranie zaprasza się Wszystkich samódzietlnych krawców. — Zarząd.

Wiadomości kościelne
Parafia Najśw. Marii Panny, Grudziądz.
Moniuszki 8

•

Dziś w sobotę od godz. 18dej rozpoczy
na się adoracja Najśw. Sakramentu, która
trwać będzie bez przerwy do niedzieli godz.
18-tej. Uprasza się Szan. Parafian o udział
w adoracji. Milicja Obywatelska, Ochrona
Straży Kolejowej i Straż Pożarna wystaw aią posterunki straży ochronnej.
Kolędy w przyszłym tygodniu: W po
niedziałek, dnia 14. bm. ul. Pierackiego od
nr. 1 do 26 włącznie. We wtorek, 15.-bm. ul
Ceg.elniana. W środę, ul Droga Łąkowa do
Zakł. Graficznych. W czwartek. 17. om.
Droga Łąkowa i Tuszewo prawa strona
oprócz Osiedla. W piątek, dnia 18. bm. Plac
23 -Stycznia.
Członkom Chóru Kościelnego podaje się
do wiadomości, że Chór bierze czynny udział w adoracji Najśw. Sakr-am. w sobotę,
od godz. 22 do 23. Obecność wszystkich
-członków pożądana.

Ze sportu
Uwaga młodzi piłkarze
Kurs piłkarski. Następna lekcja w nie
dzielę 13. bm., w szkole przy ul. Brackiej.
Z powodu dużej ilości uczestników kurru:
dla I grupy od godz. 10 30—12-tej. Dla IT
grupy od godz. 12—13.30.
Wielka impreza narciarska „O PuJbaf
Pokoju"
War szawa. — W dniach od 26 lutego'
do 3 marca br. odbędą się w eJleniej Gó
rze i Karpaczu Wielkie Międzynarodowe
Zawody Narciarskie ,,0 Puhar Pokoju"
p. n. SILESIADA r. 1946. Na powyższe zawódy zapowiedzieli swój przyjazd Kanadyj
czycy.'Powyższa Lmpieza jest pierwszą za
krojoną na wielką skalę imprezą narciar
ską, która będzie miała miejsce na Zie
miach Odzyskanych.
Dla wszystkich zainteresowanych podaje
się .adres Komitetu: Silesiada 1946, Jeleń.a
Góra, Plac Prezydenta Bieruta 3. (PAP)
Poznań wobec zbliżających się mistrzostw
hokejowych
Poznań. — ‘Zapowiedziane pierwszee
zawody hokejowe po-między poznańską Lechią a gnieźnieńską Stellą, z powodu odwilży
zostały w ostatniej chwili odwołane. Ponie
waż w dniach 2—6 lutego mają się odbyć
mistrzostwa hokejowe Polski w Krakowie,
a warunki atmosferyczne w Poznaniu nie
da’ą gwarancji rozegrani* mistrzostw okrę
gowych — poznański Okręgowy Związek
Hokeja na lodzie, postanowił wysiać jtako
reprezentanta Wielkopolski drużynę Leehii,
która wobec rezygnacji Warty jest najs 1niejszym zespołem w województwie .poznań
skim. (PAP).

|

Z- ŻYCI A PARTI I i
Dziś wieczorek dyskusyjny!

Dzisiejszy wieczorek dyskusyjny, któij
odbędzie się o godz. 17 w lokalu Sekreta
riatu PPS przy u). Fortecznej, zapowiada
się bardzo interesująco. Obrany przez tow.
mep. Jazłowińskiego temat „Faszyzm a de*
mekracja" budzi zrozumiałe zaciekawienie.

Kursy samochodowe
Kursy Samochodowe ,»Gryf“ przy OM
TURze w Grudziądzu, szkoła kandydatów
na kierowców samochodowych, zawodowych
i amatorów.
Zapisy ca nowy kurs przyjmuje kance
laria szkoły, Grudziądz, Wybickiego 38/40.
Mały

feljeton

Dziwny zwyczaj ob. Butelki

— Zwyczaj już mam taki, że gdziekol
wiek się wybieram, czy to do kina,, czy te
atru, czy też na jakąś zabawę, to lubię sobie
jednego wypić, bo to się człek i lepiej czuje
i śmiałości ma więcej i jest rozmówniejszy.
W ten deseń mówi do mnie ob. Butelka,
z zawodu właściciel domu przy Groblowcj.
— Niedalej jak w niedzielę — namówi
ła mnie moja stara do teatru — mówi ob.
Butelka. — Co robić, bardzo mi się tam nie
chciało, ale dla świętego spokoju posze
•. ;
'
l
dłem. Przed tym wedle zwyczaju — mówi —
Pracownicy parowozowni grudziądzkiej
wychyliłem „angielkie", ćwiartkę ze sobą
i dalej w drogę. Grali jak se przepominam
dla wdów i sierot po zamordowanych i zaginlon. ko leg ach jakąś tam „Bajluję", czy coś podobnego.
Wchodzimy z moją starą na salę 1 czekam
Pracownicy tut. Parowozowni po oswo wdów i sierót. Po czym odśpiewano kolędy. Publiczności, a szczególnie dzieciaków du
bodzeniu z pod okupacji hitlerowskiej, roz Gwiazdkę tę zaszczycili swą obecnością in żo, na sali ciepło, więc wedle zwyczaju za
poczęli swą pracę od usuwania gruzów i o- żynier Sowa, członkowie Zarządu Koła ZZK chciało mi się wypić jednego. Przepr silem
czyszczenia całego terenu parowozowni, i inni.
moją połowicę, że to niby muszę za potrze
aby móc sprawniej pracować i uruchomić
bą. Wyszedłem do toalety 1 wychyliłem
Po
czym
nastąpiło
rozdzielanie
gotówki
częściowo to, co najpotrzebniejsze dla na dla każdej wdowy i sieroty, jako też natu- tam napoczętą ćwiartkę. Jak wróciłem już
szego miasta, kolejnictwa i Państwa.
na sali ciemno i przedstawienie się za
ralii, jak: mąki pszennej i - żytniej, kaszy, było
częło.
1 widzę mego przyjaciela
Doceniając potrzeby i ówczesne warun kawy, zelówki gumowe i pierniki w dość Kulkę (Siadam...
z zawodu b. bokser, a obecnie bez
ki, kolejarze nieraz pracowali prz z 14 dni sporej ilości.
robotny masażysta), jak mruga do mnie z
o jednym bochenku ehleba.
Do uświetnienia tej gwiazdki przyczynili zadowoleniem i krzyczy: leżysz podwójnie
Nie zapomnieli i o tych kolegach, których się za naszym'stawiennictwem również Bro chłopie, ani jednej lewy (graliśmy Mauszla).
zabrakło między niani, czy to zginęli pod wary pod Zarządem Państwowym, Młynv Pozłościłem się na dobre... w tym ktoś
czas wojny na polu chwały, czy zginęli w Grudziądzkie, Związek Samopomocy Chłop uderzył mnie w bok — otworzyłem oczy»..
obozach pracy, czy zostali wywiezieni przez skiej, Fabryka Pe-Pe-Ge, Fabryka kawy patrzę obok mnie moja Kurdula huczy mi
okupanta i dp dziś nie wrócili, a po nich „Bałtyk", Związek Gospodarczy „Społem", w ucho: wstydź się opoJu jeden, chrapiesz
zostały rodziny, a więc wdowy i sieroty.
i inni, za co w imieniu wdów i sierot wszy aż publiczność syka. Zrobiło mi się głupio
stkim ofiarodawcom składamy serdeczne i mówię: gorąco, że wytrzymać truano. ..
Ta myśl .przyjścia im z pomocą w Ich podziękowanie.,
zasnąłem po raz drugi, tym razem bez
niedoli, przyświecała wszystkim, bo rozu
T.N.
mieli, jakie trudności trzeba pokonać, zanim
Niemniej należy się uznanie i podzięko przeszkód do końca spektaklu,
miarodajne czynniki przyjdą z pomocą, w wanie całemu personelowi parowozowni z
formie emerytury renty lub jakiegokolwiek kierownikiem ob. Ochmanem na czele. Tak
Nie pomija) szczęścia!
wsparci*.
hojny' i patriotyczny czyn na niwie pomocy
Już
we wtorek ciągnienie I klasy Lo
dla o-tarcia łez biednym wdowom i s:eroPrzeto wszyscy pracownicy parów row- tom
terii
Państwowej.
po
zmarłych
i
zagiń
onych
kolegach
ni ze swym kierownikiem ob. Ochmanem na parowozowni w Grudziądzu, należy spec
Pozostałe ki ka losów nabyć można je
czele, przystąpili do stworzenia odpowie jalnie
szcze w kolekturze PCK, Grudziądz, ulica
podkreślić.
dniego funduszu, ażeby móc im służyć do
Stara.
raźną pomocą.
Pomyślano również o- urządzeniu dla
nich choćby najskromniejszej gwiazdki,
OGŁOSZENIE.
ZARZĄDZENIE
pierwszej gwiardk' po latach okupacji. I uDtnia
25.
1
.
1946
r. o godz. 8 rozpoczyna
Na podstawie § 4 rozp. Min. Op. Spoi.
dała się świetnie, j>o każdy byl zadowolo
z dnia 26. 9. 35 r. o utrzymaniu porządku i się w Grudziądza trzymiesięczny kurs ku
ny, i ten co dawał, i ten co otrzymał.
w miejscach pubPcznych i nie cia korni w „Szkole Kucia Koni" przy ul.
A więc w dniu 22. 12. 45 r. do zebranych czystości
których miejscach prywatnych (DZ. U. R. P. Mickiewicza nr. 40/42. *
wdów sierót, którzy Pcznie się zjawili, nr.
76 poz. 476) zabrania się składanie
Zapisy ma kurs odbędą się dnia 23 -i 24
przemówd o-b. Ochman w bardzo serdecz śmieci
i
różnych
odpadków
na
drogach,
uhan.
w gadzinach od 8—15 w tej szkole.
nych i gorących słowach. Podczas tego
placach, plantach publicznych itd. ,
Warunfki przyjęcia na kurs podkuwa
przemówienia zauważono płacz rzewny u licach,
Do składania śmieci wyznacza się wy czy:
łącznie następujące miejsca:
1) Kandydat musi być czeladnikiem ko
Rozgrywki hokejowe o mistrzostwo Moskwy 1. doły przy targowisku miejskim, ul. Pił
walskim j na dowód tego przy wpisie
sudskiego
(vis
a
vis
Straży
Pożarne');
M o sk w a. — Rozegrany na lodowisku 2. dół (ziemny zbiornik wodny) na skrzyżo
ma przedłożyć książeczkę czeladniczą
ODKA w Moskwie mecz hokejowy o mi
2) Wpisowe wynosi
100,— zł.
waniu
ulic
Nadgórnej
i
przedłożenie
ulicy
strzostwo Moskwy pomiędzy’ GDKA
Słowackiego;
3)
Opłata
za
n^ukę
300,—
„Spartak" zakończył „ię po żywej i cieka
przy piaskowni, skrzyżowanie ulic
4| Opłata za egzamin końcowy 200,-—„
wej grze zwycięstwem gospodarzy w sto '3 . doły
Chemińskiei i Czarnej Drodze (za dawną
sunku 4:1. (PAPl
Kurs kończy się egzaminem z wycJanćem
cegielnią piaskową).
świadectwa. Zaznacza się, że w myśl roz
Miejsca
wyżej
wymienione
są
oznaczone
Przed meczem Belgia — Anglia
Ministerstwa Rolnictwa i Re
orientacyjnymi tablicami, zaś właściwe do porządzenia
form Rolnych podkuwać konie mogą tyl
jazdy
wskazują
stróże
dozorujący.
Londyn. — Skład reprezentacji An
Przypomina się równocześnie o obowiąz ko egzaminowani podkuwacze.
glii na mecz z Belgią, który zostan;e rozeKIEROWNIK KURSU
rany 19 stycznia na stadionie Wimbley w kowym usunięciu śnięgu. lodu i przysypy.ondynie przedstawia się następująco: waniu piaskiem chodników przez właścicieli
Powiatowy
Lekarz Weterynarii U. I
bramka: Swift, obroną Scott, (Arsenał) i domów wagi. wyznaczonych przez nich za
.
w Grudziądzu,
Hadwick (Middlesbrough), pomoc: Soo rządców. Winni przekroczenia powyższego zarzą BRYLANT ^ karat, sprzedam. Zgłoszenia
(Leicester), Franklin (Stoke C.) i Mercer
(Everton). Atak: Matthews (Stoke C;, dzenia ulegną karze aresztu do 3 miesięcy i
do Administracji.
•
(40
Brown (Chalton), Lawton (Chelsea), Wright grzywny do 3.000 zł stosownie do art. 22
ust.
z
dnia
21
.
2
.
35
o
zapobieganiu
chofo(Wołves), i Mullen (Wolves). Rezerwa —
INWALIDZI I CHŁOPCY do rozsprzedaży
Pye (Nottseoanty) i Mitchell (Birmingham). bora zakaźnym, ich zwalczaniu itd. (D>. U
gazet mogą się zgłosić w AdministracjiKapitanem drużyny jest Mercer, lewy oo- R. P. nr. 27, poz. 198).
— Wysoka prowizja.
raocnik — Everton'u.
Grudziądz, dnia 5. 1. 1946 r.
W miarodajnych kołach piłkarskich An (—) Franciszek Mówiński, Prezydent Masła 8—15 mórg ziemi do wydzierżawienia z za
budowaniem i małym Inwentarzem. Zgłglii- są zdania, iż powyższa reprezentacje
pod nr. 5.
(36
stanowi najsilniejszy skład, ja.’ i w tej chwi
li W’ettca Brytania może wystawić. (PAP)
KUPUJĘ
gorczycę
w
każdej
ilości.
Fabryka
Zakłady Ogrodnicze
octu i musztardy J. Mazur. Grudziądz,
Znani sportowcy niemieccy na „czarnej
Pańsiw. Urzędu Ziemskiego
Pańska 15.
(38
Hicie"
Grudziqdz - ul Legionów 74 84
WARSZTAT stolarski przyjmuje zamówie
Berlin.
Mistrzowska para świata w
nia na wykonanie mebli, budowli, oraz
jeździe figurowej na łyżwach Maxie Herber
drobnych reperacji. Słupski. Kalinkowa
poszukują uczni
i Ernest Baier zostali umieszczeni przez
ar. 37.
, (37
amerykański zarząd wojskowy na „czarnej
UNIEWAŻNIAM zgubicneą deklarację wier
liście" i nie wolno im brać udziału w żad
Potrzebni od zaraz
ności na nazwisko Zofia Paul, Grudziądz,
nych zawodach względnie w pokazach
Chełmińska 65.
(39
łyżwiarskich.
m
o
n
te
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i
Ernest Baier pomimo, że nie był człon
kiem partii narodowo-socalistycznej, żył Reflektujemy tylko na pierwszorzędne siły UNIEWAŻNIAM zgubiony dowód osobisty
.(1377
zaświadczenia kontyngentowe, kartę pre
jednak w doskonałej komitywie z Hitlerem fachowe.
miową, oraz przynależność mienia poniei Goebełsem i na żądanie Hitlera pra ówał,
PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
mi^kiago na nazwisko Antom Baliński,.
jako architekt dla niemieckiego „frontu pra TRAKTORÓW I MASZYN ROLNICZYCH
Trzebiełuch, pow, Chełmno
(42
cy" (Arbeitsfrontl. (PAPl
Stacja w Grudziądzu.
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