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Konferencja prasowa
w Prezydium Rady Ministrów

Dalsza nacjonalizacja
w W. Brytanii
Londyn.

— Agencja Reutera donosi,

Uwagę opinii całego świata zwra
że brytyjski minister finansów, Dalton, oświadczył, iż wkrótce na posiedzeniu Izby
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Gmin będą wniesione projekty upaństwo
rodów Zjednoczonych, Przedstawicie
ien ia kopalń, przemysłu opałowego, lotnic
le 51 narodów w liczbie 2000 delega stosunków g o spo d arczych m iędzy P o lską a krajam i zach. wtwa
cywilnego i telekomunikacji. Poza tym
tów decydować będą o losach świata
W a r s z a w a , 12. 1. — W Prezy łu kapitału zagranicznego w przedsię będzie przedstawiony projekt ubezpieczeń
na (podstawie p r a w d y o n i e p o  dium Rady Ministrów odbyła się kon biorstwach przemysłowych w Polsce społecznych. (PAP)
d z i e l n o ś c i p o k o j u , o koniecz ferencja prasowa dla koresjponden- i kwestią odsżkodowań, jakie będą'za
Bardossy rozstrzelany
ności międzynarodowej współpracy tów pism zagranicznych. Reprezento upaństwowienie względnie uspołecz
we wszystkich dziedzinach: politycz wana była prasa Stanów Zjednoczo nienie tych wkładów uznane.
B u d a p e s z t , 12. 1, W Budapeszcie zo
stał wykonany wyrok sądu ludowego, skazu
nej, gospodarczej, kulturalnej itp.
nych, Związku Radzieckiego, Wielkiej
Pytania dotyczyły także spodziewa jący
na śmierć węgierskiego przestępcę wo
Czy Organizacja Narodów Zjedno Brytanii, Francji oraz Włoch. Przy nego wzmożenia tempa życia gospo jennego węgierskiego i byłego premiera
czonych będzie umiała wykazać tyle b ili' również przedstawiciele prasy darczego, po znormalizowaniu warun Bardossy Laslo. Bardossy został rozstrze
siły w y k o n a w c z e j , aby zapobiec polskiej w Ameryce.
ków, dzięki uchwalonej ustawie. Mi lany.
wtrąceniu świata w nową zawieruchę
Konferencji przewodniczył oh. Pre nister Minc zapewnił dziennikarzy, iż
Demonstracje w Pradze
wojenną? — oto pytanie, które staje mier Osóbka-Morawski. Obecni byli: nowa ustawa nie stoi w niczym na
przed nami, skoro uprzytomnimy so Wicepremier Gomółka, Minister Prze przeszkodzie pomyślnemu rozwojowi
P r a g a , 12, 1. Przed praskim więzie
bie powstałą po pierwszej wojnie mysłu ob. Minc, Prezes Centralnego stosunków gospodarczych między Pol niem, w którym przebywają członkowie
byłego „rządu protektoratu11, doszło do
światowej L i g ę N a r o d ó w , która Urzędu Planowania Bobrowski oraz ską a krajami zachodnimi.
burzliwej demonstracji Robotnicy w liczbie
z a w i o d ł a na całej linii, a pokła Podsekretarz Stanu ob. Berman i dyr.
Po zakończeniu dyskusji ob. Pre około 2000 domagali się natychmiastowego
dane w niej nadzieje runęły w prze Biura Prezydialnego dr Źuniak, którzy mier podejmował dziennikarzy lamp rozpoczęcia procesu politycznego przeciw
paść. U jej boku powstał włoski fa referowali zebranym sprawę unarodo ką wina w salonach Prezydium RaHy ko członkom byłego t. zw. „rządu protekto
ratu". Z niewiadomych przyczyn proces ten
szyzm, zgwałcono niepodległość Abi wienia przemysłu. Dziennikarze in Ministrów.
jest stale odraczany.
synii, Hiszpanię wtrącił w krwawe teresowali się głównie kwestią udziawalki gen. Franco, wreszcie szatan
Niszczenie
w ludzkim ciele Hitler wtrącił cały Z Walnego Zgromadzenia O. M. Z.
starych samolotów
świat w morze łez i krwi.
N
o
w y J o r k , 12. 1. Przedstawiciel ar
To się nie ma i nie może więcej
mii Stanów Zjednoczonych oświadczył se
powtórzyć. I z pewnością nie powtó
nackiej komisji do likwidacji mienia woj
rzyło by się, gdyby dyplomaci i dele
skowego, że armia zamierza zniszczyć w
najbliższym czasie wiele starych samolotów
gaci byli ludźmi, którzy osobiście
i części zapasowych na ogólną sumę 100
przeżyli okropności wojny, gdyby
Król Jerzy VI do d e le g a tó w N aro dó w Z jed n o czo n ych
milionów dolarów. Samoloty zostaną zato
uczciwie uwzględniali dzisiejsze sta
pione w środkowej części oceanu Spokoj
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nowisko mas pracujących, dzięki któ
nego.
rym zajmują wysokie i tak bardzo madzenie Organizacji Narodów Zjed kłada. W waszym ręku spoczywa
noczonych zostało otwarte. Na gma szczęście milionów ludzi. Waszym
odpowiedzialne stanowiska.
Wzrost bezrobocia
Ogromna większość narodów n i e chu Central Hall powiewają flagi 51 zadaniem jest położyć podwalmy pod w Stanach Zjednoczonych
nowy świat, aby nie powtórzył się
p r a g n i e w o j n y i nigdy jej nie państw.
N o w y J o r k, 12. 1. Agencja United
Posiedzenie rozpoczął
krótkim konflikt, który ludzkość przywiódł na
pragnęła, a najmniej pragnie jej
Press donosi, że w Stanach Zjednoczonych
skraj
przepaści.
Stoją
przed
wami
przemówieniem
przewodniczący
z
świat pracy, który we wszystkich
daje się zauważyć duży ruch robotników,
zbrojnych rozgrywkach międzynaro urzędu, delegat Kolumbii dr Suleta wzniosłe zadania, a w Karcie Naro którzy przesiedlają się z zachodu na
dowych zawsze ponosił największe Angel, poczym dłuższe przemówienie dów Zjednoczoych macie idealne na wschód. Wielu amerykan osiedla się także
powitalne wygłosił premier W. Bryta rzędzie ku temu. Karta Narodów w małych miasteczkach z powodu braku
straty, najkrwawsze ofiary.
Ruch ten jest spowodowany za
Zjednoczonych zabezpiecza prawa na mieszkań.
Dlatego też partie s o c j a l i  nii Attlee.
mykaniem przedsiębiorstw przemysłu wo
rodów
wielkich
i
małych.
Ale
prawa
jennego w stanach zachodnich, a w związku
Podczas przyjęcia 'król Jerzy VI
s t y c z n e we wszystkich krajach ocL
wygłosił do delegatów’ przemówienie, nie mogą być poszanowane, jeśli nie z tym wzrostem bezrobocia.
dawna już wypowiedziały w o j n ę
w o j n i e i dążyły do międzynaro w którym powitał ich serdecznie i zło będziemy żyli w ramach uporządko
A g e n c ja R eu tera
żył życzenia pomyślnej pracy. Król wanej społeczności, jeśli narody nie
dowego porozumienia.
staną
się
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Partie socjalistyczne, a za nimi mówił:
wspólnoty.
Najważniejszym
zadaniem
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. — Agencja Reutera donosi,
cały ś w i a t p r a c y zajmuje dziś
„Stoimy wszyscy u pragu nieogra
że uczony angielski dr Rafał E. Armattoe
to samo stanowisko: wojna wojnie! niczonych możliwości i widoków na Narodów Zjednoczonych jest: służba, oświadczył
przedstawicielom prasy, iż 5
Precz z wichrzycielami pokoju! Precz przyszłość. Od was, panowie, zależeć służba dla ludzkości. A do osiągnię wybitnych uczonych radzieckich, Joffe, Kacia
tych
celów
potrzeba
zrozumienia,
z pachołkami kapitalizmu! Precz z będzie, czy rozjaśnienia, które dawały
pica, Siemionów, Wawilow i Zeldowicz wy
nalazło nową bombę atomową, której dzia
reakcją, która nigdy nie miała i nie nam tyle mocy i nadziei w ciężkich cierpliwości i ustępliwości11.
przewyższa wielokrotnie siłę wybuchu
ma na uwadze dobra mas pracują chwilach, zamienią się w promienną
Król zakończył uroczystym zapew łanie
bomby anglo-amerykańskiej.
cych.
jutrzenkę nowego jutra, czy też chmu nieniem: Narody brytyjskiej wspólno
Nowa bomba atomowa oparta jest na
Niech masy* te wreszcie zrozumie ry ponownie przesłonią świat, tak ty i Imperium Brytyjskiego walczyły zasadzie działania siły wirowej i odśrodko
w dwóch wojnach światowych. Mimo, wej. Wymaga ona mniejszej ilości uranu
ją, że właśnie w ic h r ę k u leżą lo spragniony światła
do wywołania wybuchu i nadaje się dosko
sy świata, a to przez dobór i powoła
Król wspomniał, że delegaci będą że same znajdowały się w ciężkich nale do produkcji masowej.
nie odpowiednich ludzi na stanowiska obradować w gmachu na wprost par opresjach i niebezpieczeństwach, nie
Zakres działania bomby w kierunku po
rządzące, kontrolujące, kierownicze lamentu brytyjskiego, symbolu swo sprzeniewierzyły się nigdy ludzkości. ziomym sięga 85 km, w pionowym zaś oko
Nie sprzeniewierzą się ludzkości" i ło 10 km, przy czym temperatura w chwili
itp., stanowiące ową g ó r ę , która bód i poszanowania prawa,
wybuchu dochodzi do kilku milionów sto
teraz“.
kieruje losami państwa, a państwa
pni. (PAP)
Z tymi celami przed oczyma przy
razem — światem.
Na przemówenie króla odpowie
byliście tutaj, panowie, ze wszystkich
Mając na względzie układ powo krańców świata dla zabezpieczenia dział dr. Suleta Angel, tymczasowy Nowa komisja w U. S. A.
jennych sił politycznych w poszcze wolności, dla zabezpieczenia prawo przewodniczący zgromadzenia, mó
N o w y J o r k, 12. 1. Na zarządzenie
gólnych państwach, wyrażamy’ na rządności, dla zabezpieczenia praw wiąc m. in.:
prezydenta Trnmana utworzona została ko
dzieję, że dzisiejsza Organizacja Na wszystkich narodów. Cena, jaką za
misja państwowa do spraw stabilizacji plac,
„Dla zrealizowania swych wznio na miejsce dotychczas istniejącej komisji
rodów Zjednoczonych nie będzie so płaciliśmy za zwycięstwo, była wyso
słych ideałów Karta Narodów Zjedno do spraw pracy w okresie wojny. Nowa ko
bowtórem śp. Ligi Narodów,
ka. Nie mniej wysokie są zobowiąza- czonych nie mogła wybrać lepszego misja będzie współpracować z minister
Wskazuje na to choćby statut no
pracy i będzie sprawować kontrolę
miejsca niż W. Brytanię. Ten gmach, stwem
wej organizacji. Przewiduje się Radę
nad działającymi komisjami, mającymi za
Pod koniec pragniemy zaznaczyć, w którym bije serce Imperium Bry zadanie rozpatrzenie konfliktów w prze
Bezpieczeństwa, która oparta będzie
na sile wojennej pięciu mocarstw oraz że na sali obrad zgromadzenia O.N.Z. tyjskiego, ucieleśnia wolność i posza myśle stalowym, włókienniczym i miv uym.
nowanie godności ludzkiej1*.
dalej Sąd Międzynarodowy dla roz zajmują miejsca również d e l e g a c i
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strzygania sporów,
Król przybył na bankiet w galo KRÓTKIE WIADOMOŚCI Z ZAGRANICY
W tej chwili zmęczona ludzkość, na ko pełnoprawni reprezentanci Narodu, wym mundurze admirała floty brytyj
— Na podstawie dekretu regenta Belgii
wspomnienie (palących się miast i wsi, którego głos będzie miał niemniej skiej. Zajął on miejsce w środku dłu księcia
Karola parlament belgijski został
ważkie
znaczenie
w
ustalaniu
sposo
zgliszcz, ruin i krwi, woła wszystki
giego stołu, na który świece w złotych rozwiązany.
mi siłami doniosłym głosem: Dość bów wyjścia z powojennego chaosu kandelabrach rzucały blask i który
— Francuski mini*ter spraw zagranicz
wojen! — wyciągają się w stronę politycznego.
przyozdabiały białe i czerwone chry nych, Bidault, przybył do Londynu celem
londyńskiej konferencji ręce wdów,
Wkraczamy więc w nową erę — zantemy, umieszczone w złotych wa wzięcia udziału w Generalnym Zgromadze
sierot i kalek z żądaniem: Dość wo erę ugruntowania zwycięstwa demo
zonach. Służba, która podawała do niu Organiazcjt Narodów Zjednoczonych.
— Donoszą z Bejrutu, ie tząd libń ski
jen! My chcemy pokoju! Dla dobra kracji nad faszyzmem, erę sprawiedli stołu, była przybrana w czerwono- zamierza
utworzyć placówkę dyplomatyczną
ludzkości!
złotą liberię.
wego pokoju.
JW.
w Moskwie

„W Waszym ręku spoczywa szczęście
milionów ludzi"

,

„ GŁOS
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Uczymy się na błędach
Mówi się ogólnie,,że każdy czło
wiek jest kowalem swego losu. Kowa
lem losów swej dziejowej przyszłości
jest tli cały naród. Li tylko od narodu
samego zależy, jak sobie swój los,
swe dzieje ukuje i z jaką energią za
sobu myśli twórczej i pracy zabierze
się do tego.
Jeśli spoglądamy na nasze minione
dzieje, to przekonamy się, że były
świetne i nieświetne, jasne i ciemne
miały strony. I jak to każde dzieje
narodu, uczą one przyszłe pokolenia,
dają wskazówki, myśli, a iprzede
wszystkim uczą wypływające z nich
doświadczenia. Więc na dziejach mi
nionych uczy się naród, uczy się po
tomność. Na błędach .popełnionych uezy się człowiek. Tak jest i z naro
dem.
Przeżyliśmy dużo jako naród, jako
państwo. Popełniliśmy w ciągu na
szych dziejów błędy, które były dla
nas nauczycielem, które — że tak po
wiem — dały nam pewną naukę. Ma
my dowód z ostatnio przeżytej wojny.
Naród nasz dużo wycierpiał w niewoli
niemieckiej, był katowany, męczony,
prześladowany przez zachodniego na. szego wroga. Ale w tej niewoli nau
czyliśmy się wiele, nauczyliśmy się ipo
t) jeszcze lepiej, dokładniej poznać
naszego niemieckiego sąsiada, jego za
borczość i zachłanność, jego niena
wiść do wszystkiego co polskie, pięk
ne i szlachetne; po 2) poznać, po raz
nie wiem który, że Niemiec nigdy Po
lakowi bratem nie był i'nie będzie.
Niewola nauczyła nas wielu rzeczy.
Dała nam poznać na ,sobie, na ciele
całego narodu, że kto błędy popełnia,
musi je cierpliwie odcierpieć. Dezor
ganizacja jest już poważnym błędem
w dziejach narodu, połym, brak je
dności. Więc dezorganizacja, 'pobłaż
liwość i brak jedności — trzy pod
stawowe błędy, takie popełnia naród.
Te trzy błędy popełnione nie pozwoli
ły, aby cały naród silnie uzbrojoną
prawicą mógł odepchnąć nawałę krzy
żacką od zachodu. I potym, jeśli zwa
ży się, że nasze ciało narodowe toczył
robak mniejszości niemieckiej — to
mamy zupełny obraz tragedii, w jaką
popadł w tej wojnie naród polski.
Otóż na dziejach minionych uczy
się naród, uczy się, aby wtprzyszłości
tyoh błędów popełnionych, nie popeł
niać więcej.
Patrzyliśmy przed tą wojną przez
palce na }?anoszący się element nie
miecki w naszym kraju, patrzyliśmy
aa ich związki, gazety, teatry, kina i
szkoły i daliśmy im tę siłę, tę potęgę
przez ową pobłażliwość, w wyniku
czego, gdy wróg uderzył na nasz kraj,
lo wynikła stąd dezorganizacja i brak
jedności, zabiły ostatecznie te wszel
kie szczere intencje jednostek, dążą
cych do zgniecenia wroga.
Potęga hitlerowska wyrządziła okropne zniszczenia, których usunięcie
i naprawa potrwa szereg lal. Ale te
raz właśnie mamy i trzymamy nasz
młot w silnych rękach i stoimy przy
kowadle naszych przyszłych dziejów.
Od nas zależy teraz, jakie dzieje wy
kujemy, od nas zależy, od całego
Wolnego Narodu Polskiego zależy,
byśmy wykuli tak świetną i potężną
przyszłość, aby w przyszłości już nikt
więcej nie mógł zagrażać naszej Nie
podległości,
Alf opis A. Olkiewicz

Z procesu w Norymberdze

I

Od sprzedawcy win
do ministra spraw zagranicznych
„Należy po kolei likwidować
wszystkie niepewne państwa neutralne"
Następnym oskarżonym po Goeringu,
którego zbrodnię rozpatrywano, był Joachim
von Ribbentrop.
Przewodniczący Trybunału, Lawrence
prosi przedstawicieli oskarżenia o skróctnie swoich przemówień i odczytywanie tyl
ko najniezbędniejszych dokumentów oraz
wstrzymanie się od wszelk:ch osobistych
wycieczek pod adresem oskarżonych. (Goering, który z ponurym spojrzeniem przysłuchiwał się wywodom prokuratora, z uśmie
chem zadowolenia poprawił sie na krześle.)

Ribbentrop nie chciał korytarza
czy Gdańska, lecz pragnął wojny
Prokurator Maxwell Fyfe charakteryzu
je całą karierę Ribbentropa od chwil’, kie
dy lozpoczął swoją dzałalność jako sprzedaw a win, aż do chwilą kiedy w r. 1930
wstąpił do partii hitlerowskiej. Pierwsze
spotkania między Htlerem a von Pap enem
mi afo miejsce w mieszkań'u Ribbentropa w
Berlinie.
Prokurator odczytuje wyjątki z pamięt
nika włoskiego ministra spraw zagranicz
nych Ciano. Ciano twierdzi, że podczas w zyty swojej u Ribbentropa zadał mu pyta
nie: ,,Czego wy właściwie chcecie koryta
rza czy Gdańska?" Na to Ribbentrop od
powiedział: „My chcemy wojny".
Przedstawiciel oskarżenia twierdzi, że
wprawdzie plan zaatakowania Norwegii i
Danii'pophodzi od Rosenberga, lecz do wy
konania jego potrzebna była przede wszyst
kim pomoc Ribbentropa, który był wtedy
ministrem spraw zagranicznych Rzeszy. Pie
niądze dla Qurlinga i innych zdrajców, jak
również ładunki węgla dla Qu:slinga, były
wysyłane przez ministerstwo spraw zagra
nicznych za pośrednictwem agenta Scheidta.
W liście Keitla do R.bbentropa z 3-go
kwietnia 1940 r. szef sztabu stwierdza, że
okuflheja wojskowa Norwegii i Danii zosta
ła od dawna przygotowana przez naczelne
dowództwo armii niemieckiej. Czas na przy
gotowanie polityczne tych operacyj woj
skowych jest niestety, o wiele króts y, W
imieniu sztabu niemieckiego Keitel komu
nikuje Ribbentropowi żądania polityczne,
które mają być przedstawione rządom w
Oslo, Kopenhadze i Sztokholmie. Sprawy
polityczne nie dotyczą wprawdzie bezpo
średnio dowództwa armii niemieckiej, lecz
dla wypełnienia zadania powinien być utrzymany stały kontakt między niemieckimi
przedstawicielami dyplomatycznym’ a do
wódcami wojskowymi, którzy zostali wy
znaczeni do objęcia stanowisk w Oslo i
Kopenhadze, po zajęciu tych państw prze 2
armię ćem iecką.

udział w naradzie w Salzburgu między Hit
lerem i Ciano. Hitler podkreśl i wówczas
konieczność, że należy likwidować po kolei
wszystkie niepewne państwa neutralne./ Nie
będzie to rzeczą trudną, jeśli państwa osi
wzajemnie sobie dopomogą. Wówczas wy
mienił Hitler również Jugosławię jako nie
pewne państwo.
We wrześniu 1940 Ribbentrop w rozmo
wie z Ciano w Rzymie oświadczył:
..Hiszpanie chcielby Gibraltar zdobyć
sami, ale aby zapewnić sobie całkowitą
pewność, zamierza Hitler udzielić Hiszpa
nii pomocy w postaci specjalnie wyszkolo
nych oddziałów' spadochronowych i pan
cernych. Poza tym zamierza H tler podpi
sać z Hiszpanią specjalny protokół tajny."
Na kilka miesięcy przed napaścią japoń
ską na Pearl Harbour oświadczył Ribben
trop ambasadorowi japońskiemu W Berlinie,
iż po woinje iziemie imperium brytyjskiego
będą rozdzielone między państwa osi.
Kiedy później wojna ze Związkiem Ra
dzieckim zaczęła napotykać na trudności
usiłował Ribbentrop nakonić Japonię do
napaści na Związek Radziecki i oświadczył:
„Głównym celem polityki niemieck;ei
jest opanowanie europejskiej części Rosji".
Ribbentrop przez cały czas przemówie
nia oskarżyciela brytyjskiego wysłuchiwał
oskarżeń, które padały pod jego adresem,
z obojętnym wyrazem twarzy, która jed; nie może o ton bardziej zszarzała, bez ja
kiegokolwiek znaku przejęcia się ciężkimi
zarzutami.

Gubernator Polski Hans Frank:
„Za 1 zamordowanego Niemca
należy rozstrzelać stu Polaków44
W czwartek w procesie norymberskim
cała uwaga skierowana była na osobę b.
gubernatora Polski Hansa Franka.
Oskarżyciel amerykański w swoich wy 
wodach oparł się na 38-mra tomach pamięt
ników Franka, które dostarczyły mu mate
riału dowodowego aż nadtO|
Oskarżyciel amerykański zacytował z
pamiętników Franka m.in. zdanie zapisane
prz „ Franka w dniu 28 sierpnia 1942 r.

„Obecnie i zawsze jestem i będę gorą
cym zwolennikiem Hitlera, któremu służę
od roku 1919".
W styczniu 1944 r. oświadczył Frank w
przemówieniu w Krakowie:
„Z chwilą wygrania wojfty z Polaków,
Ukraińców i z całego towarzystwa, które
tutaj się pęta, zrobimy siekane mięso. Nie
Speer —
zawaham się oświadczyć, że za jednego za
pan „białych niewolników**
mordowanego Niemca należy rozstrzelać
stu Polaków".
Sensacją dnia było odczytanie przez pro
Przedkładanie materiałów dowodowych
kuratora Albrechta świeżo odnalez onyrh
przeciwko Frankowi trwa.
dokumentów, stwierdzających, że Albe-t
Speer był nie tylko naczelnym kierowni
W dniu wczorajszym ukończyli oskarży
kiem głównego urzędu pracy i panem ..bia
ciele brytyjscy postępowanie dowodowe
łych niewolników", wywożonych do Nie
przeciwko Keitlowi i Jodłowi. Tak Keitel
miec na roboty przymusowe, ale również jak i Jodl podpisali sprawozdanie, w któ
przyczynił się do systematycznego niszcze
rym stwierdzają, iż na 97 komandorów, 31
nia i ogałacanld całkowitego państw, zaję
„zmarło". Jakim rodzajem śmierci — wia
tych przez wojska nienreckie. Tą stroną domo. Znamienny był wypadek marynarza
działalności Speera zajmą się wkrótce
brytyjskiego, który podczas ataku przy po
francuscy i radzieccy przedstawić.ele omocy jednoosobowych torpedowców na krą
skarżenia.
żownik niemiecki „Tirpitz" we fiordzie
Tronthjem uszedł z życiem i został wzięty
Albrecht odczytał łist, pochodzący z te
do niewoli. Sprawozdanie Keitla i Jodia
ki Reichsfuehrera SS Himmlera. List ten
stwierdza: Pogwałcenia przepisów prawa
został odnaleziony kilka dn’ temu. Z listu
międzynarodowego nie można było mu do
wynika, że Speer, który już od jesieni ro
wieść. Został on rozstrzelany na podstawie
ku 1932 należał do SŚ, został pr-eniesiorozkazu , fuehrera".
ny do sztabu osobistego Reichsfuehrera SS
Zamordowani zostali również, jak wynika
Himmlera, w lipću 1942 r.
ze sprawozdania marynarze brytyjscy, któ
rzy w porcie Bordeaux zaatakowali statki
Imperium brytyjskie miało być
niemieckie.
podzielone miQdzy państwa osi
Oskarżyciel brytyjski te zbrodnie nie
W dniu 9 bm. oskarżyc’el brytyjski w
mieckie określi! jako „morderstwa popełnio
dalszym ciągu zajmował się osobą Ribben
ne z zimną krwią, na bohaterskich żołnie
tropa. W sierpniu 1939 r. Ribbentrop brałi* rzach".

D rogq m o rsk ą w roku 1945
w róciło z w y g n a n ia 37.879 P olaków
“G d y n i a . — W roku 1945 prze.* port
gdyński wróciło drogą morską do Polski
>7.879 Polaków. Systematyczną repatriację
drogą morską rozpoczęła Szwecja dnia 6-go
października ub. roku na dwóch statkach:
„Kastelhobn" oraz „Kronprisessan Ingrid".
Statki te zrobiły 20 rejsów do 17 grudnia
1945, który był ostatnim transportera w ub.
roku ze Szwecji. Ogółem pr-yjechało 5158
osób, w większości ofiary niemieckich obo
zów koncentracyjnych, wyrwane; śmierci
pTzez Szwedzki Czerwony Krzyż.
Od 2 listopada zaczęły przybywać więk
sze statki poniemieckie, pod aliancką ban
derą, przywożąc repatriantów z Norwegii.
Ostatni transport przybył dnia 30 listopada.
W sumie przyjechało z Norwegii do Polski
10,038 osób.
Prawie równocześnie, bo S listopada,
rozpoczyna się repatriaća z Danii. Ogółem

z 'Danii do dni 29, 12. przyjechało na 2
alianckich i 5 duńskich statkach 3596 osób.
Przeważa ludność wybrzeża
Pomorza, w
tym sporo rybaków. Niektórzy są z obozu
koncentracyjnego
Stutthof.
ewakuowani
przez okupanta do Danii.
Dnia 21 listopada rozpoczęła się repa
triacja drogą morską z angielskiej strefy okupacyjnej z Lubeki. Ogółem do dnia 30-go
grudnia 1945 r. przybyło z Lubeki na 27
statkach 1808 osób, głównie ludność cy
wilna, powracająca z prac przymusowych.
Powrócił też pewien procent szeregowych
i oficerów z oflagów 1939 r. oraz z obozów
powstańczych.
Dnia 4 grudnia szwedzki statek „Ragae"
przywiózł pierwszą partię repatriantów >
Anglii. W sumie w 2 re sach przybyło do
Polski z Anglii 249 osób, przeważnie męż
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czyzn fachowców potrzebnych w naszym
przemyśle.
Ponadto na różnych statkach towaro
wych polskich i obcycłr, przybywało do
Pobki po kilku pasażerów. Oprócz Polaków
przybyli i zagraniczni dziennikarze, uczeni,
oraz przedstawiciele dyplomacji, zagranicz
nej dla objęcia placówek w naszym kraju:
Przybyłymi drogą morską repatriantami
zaopiekował się punkt etapowy PUR‘u w
Gdyni, który otoczył powracających op.eką lekarską, dostarczył kwater, zarejestro
wał i zaopatrzył w odpowiednie dokumen
ty. Etapowa kuchnia PUR‘u wydawała go
rące obiady, ikawę oraz mleko dla niemo
wląt. Z punktu etapowego zostali przewie
zieni samochodami na dworzec i skierowa
ni według własnych życzeń do różnych
miejscowości Polski. (PAP)

C C PISZĄ INNI?

j

POLITYKA ZATRUDNIENIA.
Pod tym tytułem omawia tow. Wła
dysław Bagiński w „ P r z e g l ą d z i e
S o c j a l i s t y c z n y m ' zagadnienie
ipracy. W dziale „Prawo do pracy w
Polsce” czytamy m. in.:
„Układ elementów rzeczowych zatru
dnienia w Polsce, a także układ jego ele
mentów osobowych jest ciągle jeszcze wiel
kością tajemniczą. Zmiany, jakich dokonała
tutaj wojna, są tak ogromne, że odwoływa
nie się do stanu rzeczy sprzed wojny nie
daje pod tym względem żadnych wyjaśnień.
Jedynie dla ilustracji stosunków anormal
nych, jakie w tej/dziedzinie panowały, war
to przypomnieć, że wielką rezerwową armię
pracy niezatrudnionej, albo zatrudnionej
nieprawidłowo, ulokowanej na wsi, obli
czono na około 9 m lionów osób. Nieprawi
dłowa aparatura gospodarcza Polski przed
wojennej i jej nieodpowiednie wykorzysta
nie prowadziłoby do tego, że spośród okrą
gło 400.000 młodzieży. wkracza;ącej corocz
nie do życia zawodowego, nie więcej, niż
20.000 mogło znaleźć miejsce w przemyś'e.
Cała reszta zaś pozostawała albo bez moż
liwości zarobkowych, albo też lokowała
swoją zdolność do priacy i chęć do zdobyća
zawodu głównie w i tak ponad miarę prze
ludnionym rolnictwie.
Zmiany, jakie przyniosła wojna w apara
turze' rzeczowej i w wyposażeniu pr emysłowyin, są — na skutek przesun'ęcia na za
chód — ogromne. Jeżeli pojemność pracow
nicza przemysłu przetwórczego oraz gór
nictwa i hutnictwa wynosiła przed wojną
około miliona robotników, to w nowych
granicach zwiększyła się ona — jeżeli nie
weźmiemy pod uwagę zniszczeń wojennych
— do liczby ponad 2 miliony robotników'.
Pojemność ośi odków miejskich wzrosła w
stosunku do przedwojennej również o ponad
milion mieszkańców. Gdyby wobec tych
zmian, została postawiona ludność Polsfki w
jej stanie przedwojennym, to i tak zadania
z nich wynikające byłyby ogromne i trudne
do wykonania. Tymczasem jednak ludność
Polski uległa spustoszeniom których roz
miary i których doniosłość nie są jeszcze w
pełni ustalone. .
Z punktu widzenia polityki zatrudnienia
wielką doniosłość posiadają także spusto
szenia natury moralnej. Niechęć do pracy
zorganizowanej i zawodowej, zajmowanie
się zajęciami nie posAdającymi użyteczno
ści społecznej i gospodarczej, a popłatnymi
na skutek chaosu w obrocie, spowodowane
go zamieszaniem wojennym, zmęczenie wy
nikające z obciążeń fizycznych, nerwowych'
i moralnych okresu wojennego, ogólna apa
tia i brak zaufania do organizacji społecz
nej, to są spustoszenia, które utrudniają do
datkowo prowadzenie w sposób najbardziej
skuteczny planowej i racjonalnej polityki.
Trudności, na jiakie tutaj napotykamy,
nie zmniejszają, lecz pow ększia.ją ogrom za
dań, jakie stawia przed 'Polską ludową
przyjęty przez nią postulat realizacji prawa
do pracy. Postulat ten wymaga, aby sprawę
przystosowania do nowej aparatury rzeczo
wej nowego, okaleczałego układu ludno
ściowego. aby sprawę kształtowania zatru
dnienia w sposób zgodny z potrzebami eko
nomicznymi i społecznymi, aktualnymi 1 z
przewidywanym rozwojem uczynić przed
miotem szczególnej troski wszystkich czyn
ników politycznych, gospodarczych i spo
łecznych".

O GRUNTOWNĄ CZYSTKĘ...
W związiku z akcją osadnictwa na
Zachodzie i konieczności iprzejprowadzenia weryfikacji osadników, za
mieszcza „ R o b o t n i k K u j a w s k i ”
pod (powyższym tytułem następujące
uwagi:
„Obecnie już przychodzi na zachód ele
ment zdrowy, pracowity i z najlepszymi ’ntencjami. I ten nowy element rozglądając
się wokoło, wnikając w szczegóły ży ć a pu
blicznego, ma 'słuszne nieraz uprzedzenia i
podejrzenia do pewnych kategorii ludzi,
których kwalifikacje fachowe czy moralne
bynajmniej nie odpowiadają zajmowanej po
zycji i głoszonym patetycznie hasłom.
Dużo wreszcie na Zachodzie pozostało
ludzi, którzy już od dawna nabyli wstrętu
do uczciwej pracy i dziś różnymi środkami
starają się utrzymać tu na powierzchni. To
podszywają się pod mundury urzędników
U. B. lub Milicji i terroryzują osadników,
to znowu wręcz nanatdają przechodniów, usihćąe gwałtem uzyskać dalsze możPwości
wygodnego oczywiście życia.
Ogół osadników przepojonych najszla
chetniejszymi myślami pracy pionierskiej
domaga się przeprowadzenia w jak najkrót
szym czasie przymusowej weryfikacji, jeże!
nie wszystkich osadników, to przynajmniej
czołowych działaczy terenowych, których
namnożyło się co niemiara, W ten sposób
oczyści się Zachód z ludzi, których dawno
poszukuje nasza prokuratura oraz indywi
duów o nastawieniu aspołecznym.
Zachód^nie może być azylem dla wszel
kiego rodzaju typów, kompromitujących
godność i dobre imię Polaka.
*Zachód woła o gruntowną czystkę. W e
ryfikacja stworzy warunki pomyślnego roz
woju dalszej akcji osadniczej. Sprawa jest
pilna! , Fragmentaryczne próby podjęte
przez lokalne koła PZZ dają podstawy do
potraktowania koncepcji weryfikacyjnej ja
ko pilnego dziś zagadnienia na Zachodzie'*,

„ G Ł O S P O MO R Z A "
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Wyraźne stanowisko PPS. i PPR. w sprawie upaństwowienia przemysłu
W piątek, dnia -1 bm. o godz. 17 odby
to się w Grudziądzu zebranie publiczne,
mające na celu zł< zenie sprawozdań przez
posłów , do Krajowej Rad 3 Narodowej tow.
Niedziałka z Grudziądza i ob. Aistera z
Bydgoszczy.
Mimo — stosunkowo — późnego powia
domienia mieszkańców miasta o zebraniu,
olbrzymia sala Tivoh wypełniona została
po brzegi.
Wiec zagaił prezes Stronnictwa D em o
kratycznego ob. H a j e c, powołując do pre
zydium starostę Degórskiego, prezesa PSL
Musiała, sekretarza PPS Szulca, sekretarza
PPR Kalinowskiego, prezesa Stronnictwa
Pracy Wilandta, posła z ramienia PPR p u łk .
Aistera z Bydgoszczy, oraz posła z ramie
nia PPS Niedziałka z Grudziądza.

Referat posła Niedziałka
Jako pierwszy zabrał g^os poseł tow.
Niedziałek.
,
W dłuższym svroim przemówieniu, poseł
Niedziałek zobrazował historię , Krajowij
Rady Narodowej, oraz jej cele i zadania.
Krajowa Rada Narodowa powstała dla
zespolenia całego Narodi.. Program KRN
nie został jeszcze całkowicie zrealizowany.
Są wypadki, że tu i ówdzie słyszy się kry
tykę ca pracę bądź Rząd.i, bądź też parla
mentu. Ale ja zapytuję — mówił poseł Niędzialek — czy jer.t taki cudotwórca, który
z niczego w błyskawicznym tempie, potrafi
coś zrobić? Jeśli przedsiębiorca podejmuje
się pobudować dom, *ub położyć kilkana
ście metrów toru kolejowego, to określa na
to pewien termin. Jeżeli terminu nie dotrzy
ma, jeżeli przedłuży czasokres o kilka lub
kilkanaście dni, to czyż tak bardzo wici
się go za to? Państwo polskie walczy z
nadludzkim wprost wysiłkiem około odbu
dowy kraju i wyniki tej pracy są naprawdę
pozytywne.
Na pierwszy plan prac KRN wysuwa się
odbudowa miast i wsi, odbudowa szkół,
wyższych uczelni, byśmy mogli otrzymać
siły fachowe, tak bardzo nam dziś potrze
bne.
Odbudować Polskę — kończy poseł Nie
działek — to znaczy odbudować ducha pol
skiego, to znaczy zaszczepić w sercu każ
dego Ptflaka miłość Ojczyzny. Kiedy zada
nia te spełnimy, możemy być pewni, że
Polska skierowana została na pewne, wła
ściwe tor^.

Sprawozdanie pułkownika Aistera
Na wstępie pułkownik Alster stwierdza,
że poseł do Krajowej Rady Narodowej po
winien po każdej sesji przyjść do obywatełii zdać sprawozdanie.
Dawniej, zdarzało się, że poseł do Sej
mu przychodził tylko do obywateli po
głosy, a przez całe następne 5 lat obywa
tel posła nie widział,
W najbliższych miesiącach odbędą się
wybory do Sejmu. Posłowie do Parlamentu
wyjdą z wyboru. Tak samo i wówczas dą
żyć będziemy, by posłowie sprawozdania
swoje składali, by praca Parlamentu była
stale pod kontrolą społeczną.
Ostatnią sesję KRN — która była dzie
wiątą z koli — zaliczyć należy do historycz
nej. Ńa sesji tej bowiem zapadła ważna de
cyzja. Mianowicie, u p a ń s t w o w i o n y zo
stał wielki t średni p r z e m y s ł .
Program pracy tej sesji obliczony był na
3 dni. Wypadło jednak radzić dni sześć.
Definitywne załatwienie .ważnej tej kwestii
nastąpiło w ogniu rzeczowej dyskusji Bo

Na az feljeton tygoiniowy

Z wędrówki po Grudziądzu
Z wielką, nie unrowską przypadko
wo, lecz taką sobie zwyczajnie staro
polską skruchą przyznaję się do winy
— mea culpa — ‘ że w tym nowym
roku zaniedbałem nieco moich kocha
nych Czytelników.
Lecz zaraz się usprawiedliwię.
To gwoli tej gwiazdy niebetleemsikiej, która nad Grudziądzem zaświe
ciła i gwoli tego nowego roku, który
wlazł akurat w ślady starego i narazie
— obok niecenzurowanego nowego ka
lendarza biurkowego — nic nowego
mi nie przyniósł.
A może jednak?... Nibyć to zesłał
mi kupę ; yczeń noworocznych, które
się coprawda nigdy nie spełnią
względnie biegu mego skromnego ży
wota i ta'k nie zmienią, lecz zawszeć
dowodzą o miłej pamięci bliźnich i
'duszę nieco uradują.
Oto garść przykładów z bogatej
kolekcji życzeń:
•
,,Ażeby (pańskie pismo urosło względem rozmiarów do formatu „Timesa“, a ilości abonentów do... 365
rocznie!”

jeżeli ktoś sądzi, że dzisiejszy parlament
jest „zgleichszaltowany“ i uchwala tylko we
dle rozkazu, to się grubo myli. W Krajowej
Radzie Narodowej zasiadają posłow ie róż
nych przekonań i partyj politycznych, któ
rzy w zapatrywaniach swoich, na tę lub in
ną kwestię społeczną, się różnią.
Nr,przykład, przy uchwalaniu dekretu o
upaństwowieniu przemysłu, posłowie z PSL
wnosili, że:
upaństwowieniu podlegają przedsiębior
stwa zatrudniające ponad 100 ludzi na je
dną zmianę,
2. upaństwowienie nastąpi bez odszkodowa
nia dla właściciela.
Tymczasem PPS i PPR oparło się temu.
Intencje PSL były zbyt wyraźne, byśmy nic
mieli się zorientować o co chodzi. To też
dekret opiewa, że upaństwowieniu podlega
ją przedsiębiorstwa, zatrudniające ponad 50
ludzi, oraz, że właściciele otrzymają od
szkodowanie. Kiedy to ostatnie nastąpi, nie
wiemy, gdyż narazie, Państwo przede wszy
stkim potrzebuje pieniędzy na odbudowę
kraju.
Upaństwowienie przemysłu jest założe
niem podstawowym. Naszą słabością było,
że nie produkowaliśmy u siebie tych arty
kułów, które koniecznie potrzebowaliśmy.
Prywatny w łaściciel dbał tylko o zyski
własne, a nie o interes Państwa,
Upaństwowienie przemysłu daje aam
możność prowadzenia konkurencji z zagra
nicą, pod względem gospodarczym. Musi
my prowadzić politykę taką, byśmy nie za
tracili swej suwerenności gospodarczej.
Jeśli chodzi o fakt przyznania odszkodo
wania fabrykantowi, to kierowaliśmy się
tutaj przede wszystkim
interesem ścisłe
handlowym.
Finansiera świata jest tak ściśle z so
bą związana, że wydanie innego dekretu,
mogło by nam zaszkodzić. Zresztą wszystkie
państwa, prócz Związku Radzieckiego, w
ten sam sposób sprawę załatwiły.
Pożyczki zagraniczne dla Polski są po
trzebne. Trzeba jednak poważnie zastano
wić się, na jakich warunkach mamy je przy
jąć. Pożyczkę możemy przyjąć tylko na ta
kich warunkach, jakie uzyskaliśmy ze
Związku Radzieckiego. Nie możemy pozwo
lić zapędzić się w pętle kapitału zagranicz
nego. Wolimy potrudzić się jeszcze, pocier
pieć, a nie oddać się w niewolę gospodar
czą zagranicy.

'

Zagadnienie
Ziem Zachodnich

Dotychczas Ziemie Zachodnie — mówił
dalej pułk. Alster — łączyło się ściśle ze sło
wem „szaber1*. Obecnie już tak nie jest.
Społeczeństwo zaczyna doceniać ważne to
zagadnienie. Jest to obiaw pocieszający, al
bowiem sprawa Ziem Zachodnich związana
jest z niedaleką Konferencją Pokojową N a
Zi emi a ch Z a c h o d n i c h brak ludzi
do p r a c y i ci , k t ó r z y j e j t u t a j n i e
posiadają, tam p r z e d e w s z y s t 
ki m w i n n i w y j e c h a ć .
Niemców u siebie nie chcemy.
Na przestrzeni ostatniego roku udało się
usunąć 2 miliony niemców do strefy okupa
cyjnej sow ieckiej. Była umowa, że do 1.
grudnia, do strefy okupacji angielskiej, wy
daliśmy również ł ui miliona. N iestety umo
wa ta zrealizowana ma być dopiero obec
nie.
Na Dołnym Śląsku pracy jest w bród. W
roku bieżącym musimy przenieść na ie
tereny, dwa i pół do trzech milionów Po

„Wolności prasy jak za czasów śp.
sanacji — taka plama to reklama!”
„Podwójnej pensji plus dodatek
funkcyjny, dyspozycyjny, wyjazdowy,
rozjazdowy i (przejazdowy!”
„Zdrowia końskiego, szczęścia ludz
kiego i bogactwa bezgotówkowego!”
I tak dalej.
Też szczerość, nieprawda?
Najlepiej odpowiadało mi ostatnie
z przytoczonych „życzeń”.
Zdrowie „końskie” — mam, szczę
ście „ludzkie” — mam też, bogactwo
„bezgotówkowe” — to właśnie przy
niósł mi już stary rok.
Chociaż — gotowe czka mogła by
być, gdybym wziął kurs u podobnoć
pięknej i sympatycznej pani Zacharia^
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laków. Ze Związku Radzieckiego przyjedzie
około 700.000 braci naszych. Resztę musimy
wysłać stąd.
Zagadnienie to jest bardzo poważne. Z
transportem np, siedmiuset tysięcy Pola
ków, łączy się taka sama ilość zboża, zie
mniaków, które dostarczyć muszą świadcze
nia rzeczowe z innych połaci kraju.
Tym wszystkim właśnie zajmowała się
ostatnia sesja KRN i dla tego też nazwałem
to posiedzenie historycznym.

Spraw a złota i wojska polskiego
będącego w Anglii
Były interpelacje: co jest z polskim zło
tem, co jest z wojskiem polskim?
Minister Rzymowski odpowiedział, ze
od dłuższego już czasu Rząd Polski żąda
wyjaśnienia ze strony Anglii, dlaczego woj
sko nasze tuła się po obozach, a nie zostaje
wysłane do kraju.
Jeśli chodzi o złoto, to wywiez’one ono
zostało w roku 1939, stanowi własność Na
rodu Polskiego i tak samo powinno być
zwrócone. W dzisiejszych naszych warun
kach jest ono nam bardzo potrzebne,
A nglicy natomiast twierdzą, że złotem
tym zapłacić musimy za utrzymanie wojska
polskiego i rządu, jaki tam istniał.
Pertraktacje są w toku i przypuszczać
należy, że bodaj część tego złota do taniemy jednak.
Mimo wszystko — kończy sprawozdanie
swoje pułk. Alster — stosunki z całą za
granicą poprawiają się i jesteśmy na naj
lepszej drodze, zdobycia całkowitego zaufa
nia obcych państw.

Pytania do referatów
Prezes PSŁ ob. Musiał zapytuje posła
Aistera, dlaczego to akurat przemysłowi
przyznano odszkodowanie, z chwilą gdy wła
ścicieli ziemskich wywłaszczono bez naj
mniejszego wynagrodzenia.
P o s e ł A l s t e r : PSL lubi się wzorować
na zagranicy. To też postąpiliśmy zupełnie
tak samo jak zagranica, a PSL bierze nam to
za złe
Już podczas wibłkiej rewolucji, Francja
wywłaszczyła obszarników i pies z kulawą
nogą nie upomniał się za nimi, gdy tymcza
sem z przemysłowcami było gorzej. Prze
mysł światowy jest tak zrośnięty z sobą,
że trzeba się z tym liczyć.
Zresztą, najpierw odbudowa kraju,.a uregulowanie odszkodowania później.

O zniesienie grup
Sekretarz PPS tow. Szulc, zabiera głos
w sprawie bezrobocia. Twierdzi, że sprawa
bezrobocia jest rzeczą ważną, ale nie mniej
ważną sprawą jest ustalenie kwestii grup
społecznych t.j. I, II, III czy piętnastej. Gru
py nie powinny istnieć. *Dziś cenić powin
niśmy obywatela wedle jego pracy obecnej,
jak nie mniej za czasów okupacji.
Byli Polacy, którzy m ieli II grupę, poszli
na front, lecz w 24 godzinach byli już po
drugiej stronie.
Premier Osóbka Morawski, będąc w
Grudziądzu, oświadczył, że dla niego kwe*
stia grup nie istnieje. Premier uznaje tylko:
P o l a k i wr ó g . W taki też sposób po
winni podchodzić wszyscy inni
Odśpiewaniem Roty zakończono intere
sujące to zebranie.
T-a-d

Sąd Okręgowy w Grudziądzu rozpatry
wał w tych dniach poirższe sprawy:
Zygmunt Zakwiński, nr. 14. 8. 1920 r. w
Blizimkach pow. Grudziądz rolnik, stanu
wolnego zamieszkały w Pokrzywnie, pow.
Grudziądz, oskarżony został o to, że:
w czasie od dnia 6. 9. 1945 bez w łaści
wego zezwolenia pędził alkohol (samogon)
-z odpadków buraczanych. Czyn ten stanowi
przestępstwo z art. 1 § 1 Dekretu PKWN z
dnia 12. 12. 1944 Dz. U. RP. Nr 15 poz. 85
Po szczegółowym przeprowadzeniu roz
prawy oskarżony stkazany został na jeden
tydzień aresztu i 600 zł grzywny.
*
Feliks Konopacki, ur. 26. 1. 1902 w
Czernikowie, pow. Lipno, żonaty, ojciec
trojga dzieci, rolnik, zamieszkały w Po
krzywnie 'pow.-Grudziądz. oskarżony zo
stał o to, że:
w czasie do dnia 5 września 1945 roku
w Pokrzywnie pędził również alkohol z od
padków buraczanych. — Czyn ten stanowi
jak wyżej.
Wyrok: jeden tydzień aresztu i 1400 zł
grzywny.
*
Helena Śliwka, ur. 29. 5. 1909 w Wólce
Lipowej, zamężna, matka 4-ga dzieci, rolniczka, zamieszkała w Bursztynowie, pow.
Grudziądz została również oskarżona o ten
sam czyn.
Sąd Okręgowy skazał wymienioną na
jeden tydzień aresztu i 1000 zł grzywny.
*
Jan Lesiński, ur. 12. 5. 1906 w Kotermaniu, pow. Ciechanów, żonaty, kupiec, za
mieszkały w Grudziądzu, przy ul. Legio
nów 15, został przez Prokuraturę Sądu Okr.
oskarżony, że:
a) w czasie od dnia 22. 10. 1945 w Cie
chanowie nabył z nieustalonego źródła al
kohol (samogon).w ilości •< litra;
b) nabył z nieustalonego źródła 0,35 li
tra alkoholu gorzelnianego wyprowad onego z gorzelni bez opodatkowania;
c) nabył z nieustalonego źródła 1 kg su
rowca tytoniowego, pochodzącego z prywat
nego wyrobu, w celu dalszej odsprzedaży.
Za czyny powyższe Lesiński skazany zo 
stał na 20GÓ zł grzywny, z zamianą w razie
nieściągalności, na 26 dni aresztu.
*
Henryk Jaworski, ur. 18. 1. 1920 w War
ce, pow. Grójec, kupiec zamieszkały w
Brodnicy nabył od bliżej nieustalonego n sebnika około 5 kg surowca tytoniowego.
Wyrok: 1500 zł grzywny, a w razie nie
ściągalności 15 dni aresztu.
*
Eugeniusz Smoleński, ur. 30. 5. 1881 w
Zembrzus, pow. Przemyśl, wdowiec, kupiec,
zamieszkały w Grudziądzu, ul. Toruńska 12,
nabył z bliżej nieustalonego źródła 11 £g
surowca tytoniowego.
Wyrok: 5000 zł grzywny, a w ra2 ie nie
ściągalności 25 'dni aresztu.
*
Jan Karpiec, ur. 22. 5. 1909 w Grodnie,
zamieszkały w Grudziądzu, ul. Długa 2, na
był 1 kg surowca tytoniowego;
Lucjan Schmidt, ur. 7. 10. 1901, zamiesz
kały w Grudziądzu, przy j L Konarskiego 33,
pomagał Janowi Karpieccwi do zbywania
surowca tytoniowego.
Wyrok: po 300 zł grzywny, ewentl. trzy
dni aresztu.
♦
Jan Wójcik, ur. 16. 1. 1890 właściciel
kiosku w Brodnicy, nabył z bliżej nieusta
lonego źródła około 4 kg surowca tytonio
wego, w celu dalszej rozsprzedaży.
Wyrok: 1200 złotych grzywny lub 12 dni
aresztu.
*
Wszyscy wyżej oskarżeni przyznali się
do zarzucanego im czynu, a tłumaczyli się,
że towary nabyli wyłącznie dla prywatnego
użytku.

— A prosimy obywatela redakto
siewiczowej, która tak umiejętnie zre- i
alizowała swój tryb szarego życia na j ra, prosimy do stołu...
życie słodkie „bez cukru” z Mełna.
i
Witam się z ob. Karowskim, Józekem, Kaliną i innymi. Kujawiak nęci
No tak, nie wszystkich obdarzył
do tańca. Ob. Karowski ukradkiem
nowy rok bogactwem... gotówkowym.
zwraca się do lustra i oglądając swo
Mnie na wieść o tej transakcji zają „fizys” w szklanym odbiciu, „od
chciało się szukać aferzystki, a choć mładza” się ruchem prawej ręki przez
by 'tylko jej śladów w grudziądzkich układanie
sterczących
niesfornie
lokalach.
trzech włosów na gładkiej już
Wstąpiłem więc do popularnie czaszce.
zwanej „cioci”. Tu odrazu wpadam
„Sto lat, sto lat” rżnie orkiestra, a
na naczelnika urzędu... obojętnie o ja po wychyleniu „przedostatniego”
nazwę.
skierowuję się w dalszym iposzukiwa— „Dziękuję” za życzenia nowo
niu pod Halinę
roczne. Ja to sobie zapamiętam. Ach,
I znalazłem... takich jak ja, co też
tak nas pominąć.
szukają... śladów.
— Ależ kochany naczelniku, może
Był ob. Jeziera, Bekierski, no i jesz
my to zaraz naprawić. Wprawdzie cze lam coś pokrewnego z ludzkiego
mało mam czasu, gdyż szukam.., śla .plemienia.
dów afery Mełna.
Był temat cukrowniczy, lecz cu
Skończyło się na tym, że śladu ani kru, ni 150.000, ni Zachariasiewiczo
dudu, lecz za to złożyliśmy sobie wej znów nie było, — śladów też nie!
wzajemnie życzenia noworoczne kosz
Był natomiast... ślad cudu, jak to
tem około 100 zł. na osobę z włas
w kanie galilejskiej zamiast wody
nej kieszeni.
popijali gaście wino, tak my zamiast
Idę dalej do innego przybytku wina popijaliśmy... wodę, wodę far
bachusa.
bowaną, która — jeżeli się nie mylę
Zachariasiewiczowej oczywiście nie j — była wyrobu Państwowego Mono
spotkałem, lecz za to inne wcale miłe , polu Spirytusowego.
Siew.
towarzystwo.
\
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Przerwy w dostawie prądu, są zmorą na
szego życia. Tak długo jednak, dokąd przer
wa spowodowana jest siłą wyższą, jesteś
my cicho. — Lecz milczeć nie można, gdy
— Zebranie Związku Zawodowego Pra
w y ł ą c z a s i ę prąd w danej dzielnicy
cowników Odzieżowych. W dniiu 17 bm. o
miasta, b e z u p r z e d n i e g o p o i n f o r 
godz. 17-pj odbędzie się zebranie powyższe
m o w a n i a o b y w a t e l i — Wypadek ta
go Związku celem wyboru nowego zarządu i
ki miał miejsce właśnie wczoraj.
omówienia ważnych spraw. Zebranie od
O godzinie 7.45 wyłączono energię eletcbędzie się w salli posiedzeń Paw. Rady
tryczną w całym centrum miasta. W licz
Związków Zawodowych, przy ni. Szewskiej
2 4. Obecność każdego członka oborwiąz-- nych zakładach pracy ludzie przyszli do ro
boty, lecz, niestety, podjąć jej nie mogli.
kowa.
Wprawdzie kierownik ruchu elektrowni po
— Wiadomości kościelne kościoła św.
informował nas o godz. 8, że otrzymał roz
Krzyża przy ul. Chełmińskiej. —
kaz odcięcia energii elektrycznej z powodu
Msze św.: w niedziele i święta: o godz.
burzenia przy ul. Groblowej zniszczonego
7.30 9 (szkolna), 10, 11.30, 13 (nies-porv);
domu.
w dni powszednie godz. 7.30. 8.
Udaliśmy się do dyrekcji Przedsiębiorstw
Okazja do spowiedź' św. przed każdą
Miejskich. I tutaj stwierdziliśmy, że dyrek
Mszą św., w soboty o godz. 17,
cji o zarządzeniu takim nic nie jest wiado
Sakramentu chrztu św. udziela się w
me. Po dłuższym badaniu ustaliliśmy, iż w
każdą niedzielę o godz>. 10.45.
przeddzień, tj. w piątek, w godzinach po
Godziny kancelaryjne w sakrystii od go
południowych Budownictwo Miejskie za
dziny 11—12.
wiadomiło Elektrownię o przystąpieniu w
Porządek kolęd: Niedziela, 13 bm.: ul.
sobotę rano do rozbiórki zniszczonego do
Sw. Wojciecha od nr 4—14; poniedziałek,
mu. Chcąc więc uniknąć przykrych kon
14 bm.: ul. Św. Wojciecha od nr 15—28;
sekwencji przepalenia się przewodów elek
wtorek 15 bm.: ul. Św. Wojciecha od nr 30
trycznych, a nawet wypadkom w ludziach,
do końca ulicy i blok 41a; środa, 16 bm.:
dostawę prądu odcięto.
ul. Kalinkowa -od nr 4—35 i ul. Kępowa;
Wszystko było by w porządku. Rozu
czwartek, 17 bm.: ul. Kalinkowa od nr 37
miemy, że w interesie bezpieczeństwa pu
do 66; piątek, 18 bm.: ul. Kalinkowa od n r
blicznego spalone domy muszą być rąze67—78 i ul. Wiślana nr 6; niedziela, 20 bm.
brane. Ale Budownictwo Miejskie wie chy
ul. Wiślana od nr 7 do końca.
ba o tym nie dzisiaj. To też, jeżeli do pra
cy tej przystępuje, winno poinformować
Elektrownię, by ta z kolei zawiadomiła —
w odpowiednim czasie — mieszkańców
Uwaga K.K.S. Wisła, sekcja gier sportowych. 'miasta o wyłączeniu prądu.
Przez trzy dni piekarze nie piekli chleTreningi dla sekcji, gier sport, odbywają ,
ba, bo nie było mąki W piątek wieczorem
się w każdy wtorek i piątek ad godz. 17 do
mąkę dostali, to znowu ni stąd ni zowąd
19-tej w sa&i szikoły przy ul. Brackiej.
wyłączono prąd. Takie wypadki nie powin
Uwaga piłkarze Wisły!
ny mieć miejsca. Współpraca pomiędzy
Treningi sekcji piłki nożnej odbywają
poszczególnymi Wydziałami Zarządu Miej
się w każdą niedzielę o godz. 9 w sali
skiego jest bardzo ważna, a już karygodną
gimnazjum im. Sobieskiego, przy u! Sien
wprost jest rzeczą kacykowate wydawanie
kiewicza.
zarządzeń i tym samym lekceważenie spo
łeczeństwa.

N ie 50, le c z 100 krów

d la r ep a tria n tó w p o w . g r u d z ią d z k ie g o
W związku z notatką, zamieszczoną w
numerze przedwczorajszym „Głosu" w spra
wie przydziału przez Okręgowy Urząd Ziem
ski 50 krów dla powiatu grudziądzkiego, do
nosimy następująco:
Wspomniane krowy, nie są przeznaczone
dla repatriantów, lecz jako stadnina zarodo
wa, dla majątków państwowych.
Dla repatriantów natomiast, już w przy
szłym tygodniu, przydzielone zostaną kro
wy, będące dziś w posiadaniu niektórych
mieszkańców Grudziądza, w ilości 100 szt.
Przydziałem krów zajmuje się Powiato
wa komisja rozdzielcza.

A k cja r a d io fo n ii
Hallo! Hallo! Obywatele miasta i powia
tu grudziądzkiego mają możność zainstalowa
nia głośnika radiowego. Głośniki te będą
zaprowadzane na warunkach bardzo dostęp
nych dla każdego obywatela.
Instalacja głośników jest dla wszystkich
wielkim udogodnieniem bo któż może dziś
kupić sobie radio?
Dzięki staraniom Polskiego Radia "na
wet ten będzie mógł słuchać audycyj, kto
nie posiada własnego odbiornika ani świa
tła elektrycznego.
W powyższym celu zapisuje abonent iw
Powiatowy Oddział Informacij i Propagan ły
w Grudziądzu, przy ul. Legionów 7 II p.
Prace instalacyjne rozpoczną, się z po
czątkiem przyszłego miesiąca.
Uważamy, że wszyscy obywatele przy
czynią się do rozpowszechnienia radiofon;zacji dla krzewienia oświaty i kultury oraz
dla godziwej rozrywki po całodziennym za
jęciu.

f
Dnia 2. 4.45 zginął śmiercią tragiczną
z rąk gestapowców mój najukochańszy mąż

ś. p. Bronisław Skiba
o czym zawiadamia krewnych i znajomych
w wielkim smutku pogrążona

żon a J a d w ig a Skiba
Grudziądz, w styczniu 1946 r.
Msza św. żałobna odbędzie się dnia
19 bm. o godz. 7-ej w kościele Najśw.
Marii Panny.
(44

OGŁOSZENIE.
Dyrekcja Szpitala* Miejskiego w Gru
dziądzu podaje do wiadomości, że w Szpi
talu Miejskim w Grudziądzu, ul. Szpital
na 8 został uruchomiony gabinet światłoleczmczy. Czynne są diatermia krótkofalo
wa i długofalowa, kwarcówka i lampa W i
to iux.
Dokonywnije się także zdjęć i prześwie
tleń rentgenowskich przypadków kostnych,
każdego dnia prócz niedziel i świąt od go
dziny 17—18.
(1334

Odjazd i. G rudziądza -

N ie le k c e w a ż y ć o b y w a te li!
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Ze sportu
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O k o o rd y n a c ją p ra c y
Zarzqdu Miejskiego i Przedsiębiorstw Miejskich

Niedziela
1 /
Ł/V
r o v ł» 'hl u *

Strona 4

POMORZA*

I jeszcze jedno.
Byliśmy aa miejscu usuwania grożącego
niebezpieczeństwem muru przy ul. fyoblowej. Przewspaniały widok! Siedzi sobie
strażak na drabinie i bosakiem spycha ce
giełkę za cegiełką! Ośmiu innych stoi na
dole i „z zainteresowaniem" przypatrują
się jego „energicznej" pracy. Z budownic
twa nie ma nikogo, ktoby pracy nadał bieg
właściwy. Kiedyśmy na to zwrócili uwagę,
próżnujący strażacy w łobuzerski sposób
wyśmiali nas.
A maszyny, na skutek braku prądu, jak
nierućhorao stały, tak stały!

Grndziądz—Toruń 4,40*); 16.52 tj
Grudziądz—Warszawa (przez Działdowo)

3 80:
17.30

Grudziądz— lahłonowo— Działdowo 3.80: 10.00;

17 80
Dragacz —Bydgoszcz (przez Laskowie*
Dragacz—"Pozuań przez Laskowlee'

1040
10.40

* P o łą c z e n ie d o P o z n a n ia
t ) P o łą c z e n ie d o f h r d e ° s * c * v i W a m s o w y

P rzyjazd d*> G rudziądza
2 Działdowa—Jabłonowa
7.12: 13.44: 22,2
Z Torunia
16.37; 23.28

Pierwsze szkoły, rolnicze w naszym powiecie

młodzież od 15—20 roku życia, aby jej dać
Reforma rolna w Polsce — to doniosie
wetrystko to. co potrzebują <łła spełn:en!&
dzieło historyczne, które stało się faktem
dokonanym, byłoby zwyc ęstwem niewyko "zadania, jakie nakłada na nią doniosła
chwila dzie owa.
rzystanym, gdyby n;e było w dalszych for
mach kształtowane i w różnych przejawach
Zadaniem, do którego przystąpiły pier
życia gospodarczego pominięte.
wsze Szkoły Rolnicze w Mokrym i Plesze
wie, jest nauczenie młodego rolnika pro
Jednym z wyrazów tei konsekwencji
wadzenia własnego warsztatu rolnego, aby
musi być odpowiednie przygotowanie obec
poprzez drobne zmiany, przy najmniejszym
nych właścicieli parcel, ich synów i całej
nakładź e pieniężnym umiejętności użycia
wsi polskiej do fachowej, a tym samym do
narzędzi i za sto so w a n i nawozów pod oowocnej pracy dla własnego i narodowego
kiem nauczycieli i instruktorów, nauczzć
dobra.
się prowadzić gospodarstwo fi osiągnąć jak
Wobec tego zagadnienie oświaty rolni
najlepsze wyniki.
czej wzrosło do wagi naczelnego zagadnie
Współzawodnictwo w uprawie polótek ;
nia państwowego.
ich obserwacje zobrazują i potwierdzą róż
Ministerstwo Roln ctwa i Reform Rol
nice pomiędzy połam: nawożonymi i mienych, w którego zakresie są sprawy oświa
nawożonymi, oraz wykażą potrzebę pozna
ty rolniczej, doceniając znaczenie tego za
nia świata roślin i zwierząt, celem o s u 
gadnienia wydało zarządzenie, na którego
nięcia spodziewanych owoców.
mocy każdy powiat pofcryty zostan ę sie
Dziewczęta w szkołach żeńskich (któ
cią Szkół rolniczych — mianowicie w każ
rych u nas narazie ze wrzg'ędu na brak od
dym powiecie powrstaną conajmniej 2 po
powiedniego personehi nie organizuje iię),
wiatowe szkoły gospodarstwa wiejskiego,
będą uczyć się urządzenia i prowadzenta
oraz jedno liceum. Szkoły te będą miały
domu zaopatrywania rodrny w o dzi eż, ży
poziom wyższy
przygotowywać będą nie
wienie jej, wychowywanie zdrowych I "Jtylko samodzielnych gospodarzy, lecz tak
że siły instruktorskie do szkół gminnych i
nych dziec:.
ośrodków kultury rolnej. W każdej garnie
Inne przedmioty w Gminnej Szko^ Rol
wiejskiej powstaną 2 szkoły rolnicze — niczej — jak spółdzielczość, samorząd i or
męska i żeńska — i przez te szkoły przejść
ganizacja życ a wsi — dadzą m’odzieży
Ochrona prawa aatorskiego • a„Zaik$‘‘ musi cała młodzież rolnicza powiatu.
wiejskiej możność zrozumienia obiawów
przhudowy społecznej życia wsi i chłopa,
Zrealizowanie całej sieci rozłożon na
W okresie okupacji niemcy starali się
i pobudzą inicjatywę w organizowaniu tego
3—5 lat, z tym, że w roku bieżącym, v na
pognębię i zniszczyć kulturę polską. Go
życia i bezpośrednego w n m udfciału. —
szym powiecie zorganizowane zostały dwie
dząc w twórców polskich okupanci przede
I dziś właśnie pragniemy zwrócić uwagę na
Szikoły Gminne Rolnicze Męskie — w Mo
wszystkim zlikwidowali organizację, która
te pierwsze kroki szkolnictwa rolniczego,
krym i Pleszewie gm. Łasin, Szkoły te ma
broniła prawa .autorskiego — , Zaiks".
łą charakter szkół dwu zimowych, w których
które w ciężkich warunkach, bo bez żad
Obecnie Związek Autorów Kompozyto
nego sprzętu szkolnego, w zaniedbanych bez
wykładane są przedmioty zawodowe i orów i Wydawców Za.ks" z wybitną pomo
gólnokształcące w wymiarze 36 godzin ty
obsiewu gospodarstwach., bez odpowiednich
cą i poparciem Ministerstwa Kultury" i
pomocy naukowych — walcząc z trudno
godniowo.
Sztuki wznowił swoią działalność.
ściami, nie zniechęca;ą się i pracują z wia
Zgodnie z obowiązującą ustawą o prawie
Inne ośrodki resztówiki z rozparcelowa
rą w lepsze jutro.
autorskim, publiczne wykonanie utworów
nych majątków wytypowane pod szkoły
słownych i muzycznych — w teatrach, na
rolnicze, oraz ośrodek na Uniwersytet Lu
Z .przyjemnością dowiadujemy się że
koncertach w restauracjach, podczas wie
dowy będą w miarę zgłaszania się odpo
ludność gm. Łasin z powodu uruchom enia
czorów tanecznych itp. — bez zgody twór
wiedniego personelu i opuszczenia ośrod
szkoły wyraża swoie zadowolenie. Pójdźmy
ców względnie — bez zgody" przedstawiciela
ków szkolnych przez wojska sowieckie,
im z pomocą ułatwmy zorganizowanie po
Zaiksu jest zabronione pod dotkliwą odpo
przejmowane i przygotowywane dla szkół
żytecznej nauki zawodowej,, nauki żywej
wiedzialnością karną.
w formie remontowania sal, przygotowywa
mowy polskiej w pięknym domu, gdzie do
Dowiadujemy gię iż przedstawicielem
nia sprzętu szkolnego, racjonalnej gospo
niedawna brzmiał tytko przeklęty język
Zaiksu na miasto Grudziądz jest ob. Kowal
darki i prowadzenia świetlic z udziałem
niemieckiego gospodarza. Poprzez wycho
czyk Władysław, zanresżkały Leśna 4 lub
wanie .i naukę młodego obywatela nasze i
miejscowej ludności.
Teatr Polski, który wydaje odpowiednie li
wsi dojdziemy do zdrowego i realnie dźwi
Nauka w Szkołach Gm nnych jest bez
cencje oraz udziela wszelkich informacyj w płatna i obowiązkowa. Za nie$pełn:an'e le
gającego j. gruzów naszą gospodarkę i kul
dziedzinie prawa autorskiego.
turę człowieka, a ..Przez Szkołę do potęgi
go obowiązku Ministerstwo przewiduje kary
Polski'*1.
doraźne, tak, jak za uchylenie się od nor
malnego obowiązku szkolnego. Ale najdo
O taką szkołę walczyliśmy przed wojną,
tkliwsza kara za nieuczęszczanie do Gmin
o dobrą szkołę dla wszystkich walczyliśmy
WĄBRZEŹNO
nej Szkoły Rolniczej jest zastrzeżenie, że
lata w dobie ucisku i niewoli uiemieck**;.
— Budowa pomnika wdzięczności mło
od roku 1949 — nikt, kto nie ukończył ta
dzieży polskiej za odzyskanie wolności.
Szkoła obecna, tak jak ziemia w Polsce
kiej szkoły, objąć i prowadzić gospodarstwa
W Wąbrzeźnie powstał pod przewodnic
Współczesnej — jest własnością mas i ma
rolnego czy ogrodniczego nie będzie mógł.
twem ks. prób. Kowalkowskiego J, Komitet
sy ludu pracującego sprawią, że .Terno tyl
Kary nie są środkiem najlepszym, dlate
im. ks. Pisarskiego, który przystąpił do bu
ko pług i socha — kto tę świętą ziemię
go
też
przystąpiliśmy
do
pracy,
uświadanradowy pomnika Najśw. Serca Pana Jezusa.
kocha".
jąc
obywateli
o
potrzebie
,i
pożytku
tych
Pomnik ten ma być symbolem wdzięczności
Górski ALsksy,
szkół.
młodzieży polskiej w Wąbrzeźnie za odzy
Szeroko otwarte są drzwi sztkół, które
Inspektor Oświaty Rolnicze;
skanie wolności i stan ę na cmentarzu k o ś-v
pragną ogarnąć swym dz ałaniem wszystkącioła szkolnego przy ulicy Hallera

Z Pomorza

Potrzebni od zaraz

m onterzy Ira k lo ro u i
Reflektujemy tylko na pierwszorzędne siły
fachowe.
(1377
PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTWO
TRAKTORÓW I MASZYN ROLNICZYCH
__________ Stacja w Grudziądzu.___________
INWALIDZI I CHŁOPCY do rozsprzedaży
gazet mogą się zgłosić w Administracji.
— Wysoka prowizja.____________________
SPRZEDAM psa polowego, Grudziądz, Działyńskich 3.
*
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KUPIĘ pianino >wzg1. wezmę w dzierżawę.
Zgłoszenia do ■Administracji.
(45
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FOTOGRAJFIE do wykazów tylko w do
brym wykonaniu. — Fotograf Poznański.
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