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Z Międzynarodowego Kongresu b. więźniów politycznych

■•Jednolity front słowiański zabezpieczyświat
przed groźbą imperializmu niemieckiego
W a r s z a wa , 5. 2. — W godzinach
wieczornych po przemówieniu min. Rzy
mowskiego, zebrani przystąpili do opra
cowania aktu konstytucyjnego Między
narodowej Jiederacfi b. więźniów poli
tycznych niemieckich i faszystowskich
obozów koncentracyjnych, której wspól
ny projekt przedstawiły delegacje pol
ska i jugosłowiańska.
•Następnie wybrano dwie koihisje do
opracowania tekstu aktu konstytucyjne
go i memoriału do Trybunału w Norym
berdze i omówienia współpracy Federa
cji z innymi Trybunałami, sądzącymi
zbrodniarzy wojennych.
,
W a r s z a w a , 5. 2. — Równolegle z
toczącymi się w hotelu sejmowym o h y 
dami Międzynarodowego Zjazdu b. więź
niów politycznych w sali Romy trwały
obrady kongresu ogólno-polskiego.
Obrady rozpoczęły się przemówie
niem ob. Cyrankiewicza, który podkreś
lił konieczność zjednoczenia wszystkich
grup i oddziałów Związku b. więźniów
politycznych w jednej silnej organizacji.
Uzyskana jedność pozwoli zorganizowa
nym zająć odpowiednie miejsce w życiu
Polski.
Jednym z głównych zadań między
narodowej Federacji b. więźniów poli
tycznych będzie zapoznaniem Amery
ki i państw zachodnich z prawdziwym
charakterem Niemiec.
Po ustaleniu składu prezydium Kon
gresu, wyłonione komisje rozpoczęły
pracę.

Oświęcim — miejsce pamięci
polskiego i międzynarodowego
męczeństwa

R. N. i dzielnicowych Rad Narodowych,
przekazano do Zarządu Głównego, zaś
resztę komis ja wnioskowa przedstawiła
zebranym do uchwalenia.
Na specjalną uwagę zasługuje wnio
sek, domagający się stworzenia w*Warszawie muzeum martyrologii polskiej i
wyeliminowania z granic państwa pol
skiego wszelkich elementów niemieckich
oraz wnioski, idące w kierunku wzmoc
nienia jednolitego frontu ^słowiańskiego,
jako zabezpieczenia przed stale istnie
jącą groźbą imperializmu niemieckiego.
Uchwalono wprowadzenie centralnej
kartoteki polskich przestępców obozo
wych. Byli więźniowie polityczni dali
wyraz swej woli niedopuszczenia do te
go, aby ktoś ośmielił się na arenie naro
dów zjednoczonych postawić kwestię usa
modzielnienia się państwa niemieckiego.
\

Nazwa i statut Związku

Poza tym przyjęto szereg ♦wniosków
wyrażających podziękowanie wszystkim
tym, którzy udzielali pomocy więźniom
obozów koncentracyjnych.
Następnie przedstawiciel komisji sta
tutowej, ob. Michelik, zapoznał zebra
nych z projektem statutu, według które
go związek przyjmuje nazwę: „Polski
Związek byłych więźniów politycznych
hitlerowskich więzień i obozów koncen
tracyjnych'1. Członkiem zaś jego może
być każdy obywatel polski, który był
więziony w koncentracyjnych obozach i
więzieniach i tam nie uchybił godności
więźnia politycznego.
Statut został przyjęty przez akla
mację.
'

go. świata o powołanie Międzynarodowe] Fe
deracji b. więźniów obozów koncentracyj
nych, jako instrumentu, broniącego wolności,
pokoju i braterstwa ludów.
Rezolucja stwierdza, że hitleryzm i faszyzm
aczkolwiek pokonane militarnie i pozbawione
siły politycznej istnieją Jako rucby społeczne
w wielu krajach i w niektórych są jeszcze u
władzy. Zbrodnicza działalność elementów
faszystowskich w Polsce przejawia się w na
pędach 1 mordach, dokonywanych na działa
czach politycznych, na żołnierzach polskich i
radzieckich i na żołnierzu Milicji Obywatel
skiej. Te same sity usiłują poderwać zaufa
nie do ustroju demokratycznego i Rządu Jed
ności Narodowej. Te same siły ujawniły się
w napadach na ludność żydowską.
Zjazd wzywa wszystkie narody i rządy
wszystkich państw, usiłujących wolność i po
kój do ostatecznej f zdecydowanej walki z si
łami, gotującymi nową rzeź narodów.
Zjazd uchwala, ażeby nowopowstały Zwią
zek postawił sobie jako główny cel swej dzia
łalności walkę z istniejącymi i odradzającymi
się siłami faszyzmn, będącego przedłużonym
ramieniem niemieckiego imperializmu.
Zjazd domaga się od Międzynarodowego
Trybunału w Norymberdze jaknajsurowszego
wymiaru kary w stosunku tło wszystkich prze
stępców wojennych.
W dalszym ciągu rezolucja domaga się za
bezpieczenia odpowiednich warunków życia
dla b. więźniów obozów koncentracyjnych.
*
i

Przewodniczącym Rady Naczelnej,
której skład został jednomyślnie przy
jęty, obrany został min. Henryk Świąt
kowski, zaś prezesem Zarządu Główne
go ob. J. Cyrankiewicz. Wybory te za
kończyły ogólnopolską część obrad.
Po dokończeniu wyboru władz, prze
wodniczący odczytał wniosek, aby nie
mieckiemu więźniowi nr. 2 (!) Ottonowi,
Rząd R. P. nadał obywatelstwo polskie.
Otto zasłużył się niezwykle ofiarną
działalnością dla ratowania więźniów
wszystkich narodów.
W imieniu delegacji radzieckiej prze
mawia b. więzień obozów koncentracyj
nych, zasłużony partyzant, bohater
Związku Radzieckiego mjr. Brajko,
Poseł Fiderkiewicz zreferował prze
bieg obrad delegacyj zagranicznych, kt&re jeszcze nie zostały zakończone.
Następnie Zjazd uchwalił tekst de
pesz do Prezydenta K. R. N. ob. Bieru
ta, do Premiera Osóbki-Morawskiego
marsz. RoTi-Żymierskiego.
Na tym kończy _się ogólnopolska
część Kongresu.

Deklaracja Ideowa
Następnie ob. Rajewski wygłosił refe
rat na temat martyrologii polskiej, w
Z kolei ob. Cyrankiewicz odczytał re
którym powiedział m. in., że zjazd wi zolucję i deklarację ideową Związku.
nien powziąć uchwały w celu uczczenia
Deklaracja głosi, że Związek bronić będzie
bohaterów walk o niepodległość. Prze praw człowieka i obywatela, służyć idei de
prowadzana jest akcja, która ujawni do mokracji i walczyć o zniesienie ustroju opar
kładnie rozmiar strat, poniesionych tego na wyzysku. Związek będzie walczyć
0 pogłębienie międzynarodowej solidarności
przez naród polski.
1 współpracy narodów.
*
Mówca zgłasza wniosek o stworzenie
Broniąc/ wolności i pokoju, Związek dekla
uzeów poza Majdankiem, w Oświęci ruje najściślejszą współpracę z Rządem Jed
miu i Treblince, oraz o stworzenie ogól ności Narodowej i pomoc w walce ze wstecz
i reakcyjnymi siłami. Związek daje wy
nopolskiego muzeum martyrologii pol nymi
raz zrozumienia konieczności pogłębienia bra
skiej w Warszawie. Również miejsca terstwa ludów i zwraca się do więźniów całe
kaźni polskiej, znajdujące rię po za Pol
ską, winny być należycie uczczone. Na
zakończenie referatu mówca odczytał
wniosek ob. Fiderkiewicza, domagający
pię uznania obozu koncentracyjnego w zostaną przekazane armii Narodów Zjednocz.
Oświęcimiu za miejsce pamięci polskie
Lon*dyn. — Dziennik „Evening Stan
Dziennik podaje w dalszym ciągu, że
go i międzynarodowego męczeństwa.
sztab
wojskowy GNZ, którego pierw
dard”
donosi,
że
główne
brytyjskie
ba
Ob. Piasecka, b. więźniarka obozu w
Ravensbruck z grupy operowanych, zo zy morskie i lotnicze — Gibraltar, Mal sze posiedzenie odbędzie się w najbliż
brazowała barbarzyńskie operacje do ta, Singapur i Hongkong —- zostaną od szy poniedziałek, opracuje plany bezpie
świadczalne i wiwisekoje, dokonywane dane do dyspozycji armii międzynaro czeństwa dla każdej części świata, na
przez oprawców hitlerowskich na kobie dowej Narodów Zjednoczonych, których stępnie zaś utworzy komisje na-Środ
zadaniem będzie utrzymanie pokoju na kowym i Dalekim Wschodzie. Maryna
tach więzionych w obozie.
świecie. Wielka Brytania udzieli Radzie rze, wojska lądowe i lotnicy, którzy wej
Bezpieczeństwa
pełnomocnictw do ko dą w skład armii międzynarodowej, bę
Wniosek o utworzenie w Warszawie
rzystania z baz w razie akcji zbrojnej dą nosili mundury swego kraju, a jedy
muzeum martyrologii polskiej
nie na ramieniu będą mieli odznakę
przeciwko najeźdźcy.
^
Bazy morskie Stanów Zjednoczonych ONZ — kulę ziemską, otoczoną liśćmi
| W toku popołudniowych obrad w dal
szym ciągu przemawiali przedstawiciele na wyspach Hawajskich* i Guam na Pa oliwnymi
Dwa razy w ciągu roku międzynaro
poszczególnych okręgów, po czym ob. cyfiku będą prawdopodobnie również
dowy sztab wojskowy będzie — zdaniem
Czyezewiki złożył sprawozdanie z prac podlegały temu samemu zarządzeniu.
komisji wnioskowej. Część wniosków, z
Francja będzie musiała oddać także „Evening Standard” — urządzał ogólno
których najważniejszym jest wniosek, do dyspozycji Narodów Zjednoczonych światowe manewry z udziałem wszyst
domagający ię wprowadzenia przedsta bazę morską w Tułanie i lotniska w pół kich sił morskich, lądowych i powietrz
nych.
wicieli b. więźniów politycznych do K, nocnej Afryce.

Bazy morskie i lotnicze
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W a r c z a wa, 5. 2. — Na ręce Prezyy;
denta K. R. N* ob. Bolesława Bieruta)
wpłynęła następująca depesza:
Jego Eksoelencja Bolesław Bierut)
Prezydent K. R. N,, Warszawa.
Proszę przyjąć moje szczere podzięk
kowanie za serdeczne pozdrowienie Ą
okazji uruchomienia połączenia telegraf
licznego między Polską a Stanami Zjed-i
noczonymi. Ja również myślę, że więzi
między naszymi krajami będzie miała)
niewątpliwie wielkie znaczenie na polu
wzajemnego porozumienia i współpracy
między narodem Polski a Stanami ZjecU
noczonymi.
Podpisano: Trum&n.
(PAP).

listów iw ifizyteliiU
pnei posia BP w FIM ii
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Wa r s z a w o , 5. 2. Pasał nadzwyczajny i
minister pełnomocny RP w Finlandii Szumow
ski, złożył w dniu 29 ub. jn. listy uwierzytel
niające premierowi Flniany - „

PtownjtiaaipsrtMsieriypalstltl zanglah
stiei slłtfjf BiGpatpi pewidclł Bo ijtzpy
Gd y n i a , 5. 2. Na statku „Herkules“
przybył z Lubeki do Gdyni pierwszy transport
żołnierzy polskich z Pierwszej Dywizji Pancerz’
nej i Brygady Spadochronowej, stacjonowanej
w angielskiej strefie okupacyjnej. Ogólna licz^
ba przybyłych wynosi 410 osób.
Większość przybyłych żołnierzy brała r *
dział w walkach w Belgii, Holandii i NłettJ
czech, w szeregach Pierwszej Dywizji PazwerJ
nej. Wielu z nich to zdobwcy WllhelmsfeafenJ
Spadochroniarze brali udział w walkach pode
Arnie bn. Prawie wszyscy odznaczeni tą bry-f
tyjskimi orderami,

Sftawa pflaBswaiia diMtllslwa
N o r y m b e r g a , 5. 2. Prokurator Sawicki,
Jako przedstawiciel delegacji polskiej, odbyt
wczoraj konferencję z mjr. Wałschem, rektorenjj
uniwersytetu katolickiego w Georgetowa. Mjr^
Wałschem jest amerykańskim oficerem łącz**
nikowym do spraw wyznaniowych przy trybuj
nale norymberskim i gromadzi materiał doty*
czący prześladowania przez Niemców kleru
okupowanych państwach Europy. W czasie
konferencji, która odbyła się przy udziale
członka delegacji ra<ferieckiej płk, PokrewJ
skiego, omówiono liczne fakty prześladować
kleru wezystkksh wyznań w Polsce przez Niern-Ś
ców, a równocześnie prokurator Sawicki prz»'l
kazał oskarżeniu imienną listę strat duchowi*’-j
stwa katolickiego, protestanckiego wszystkie y
obrządków i polskiego kościoła narodowego.

Straty wojenne ludzkości
34 miliony zabitych
B/ers, 5. 2. Szwajcarskie biuro stały*tycz*
ne, podaje interesujące dane, dotyczące straty
jakie poniosła ludzkość w ostatniej wojnie. Cy
fry te do pewnego stopnia pokrywają się s da
nymi, jakie swego czasu podał min. Stettiniud
przed koqgfe$em amerykańskim.
Straty w ludziach są następujące: poległy
na irontach — 14,5 miliona, wymordowani —
5,5 miliona, zabici przez bomby — około 3 mi
liony, wygubieni w obozach — 11 milionów^
razem 34 miliony zabitych,
>
Ofiary wojny i inwalidzi w* 30 milionów*
bezdomni — 21 milionów, uchodźcy — 15 mi<
lionów, rasem około 66 milionów.
Zniszczone domy: prywatne zabudowania —;
32 miliony, gmachy publiczne — 18 milionów,*
razem około 50 milionów zniszczonych domów.*
Łącznie czyni To 35 miliardów m* gruzu.
Samochodów zniszczono 666.000.
Flota handlowa poniosła straty oceniane acj
5 do 6 tysięcy statków, co wynosi 30 milionów
łon pojemności.

i
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CO PjSZĄ inni? | Z procesu w Norymberdze

TEMAT: WYBORY.
Bratni organ ,,R o b o t n i k“ warszaw
ski, omawiając taktykę wyborczą P.S.L.,
nazywa ją niepotrzebną grą na zwłokę
i pisze na ten temat m. ip.:
„Kongres PSL do sprawy wyborów
wnosi niewątpliwie jeden element pozytyw
ny, stawiając zagadnienie programu współ
pracy stronnictw Rządu Jedności Narodo
wej na daleką przyszłość i sprawę ordy
nacji wyborczej. Czy :ednak czas, który po
przedził Kongres PSL, nie należy uważać
za stracony, jeśli przecież to wypracowanie
wielkiego programu, posiadającego swe ra
my w manifeście PKWN, mogło być roz
poczęte, a może nawet i doprowadzone do
końca 1 uczynione platformą wyborczą w
okresie poprzedzającym Kongres? Bo jeśli
chodzi o zagadnienie ordynacji wyborczej,
to Krajowa Rada Narodowa nie uważała za
właściwe czekać na Kongres PSL, 'ale wła
śnie na wniosek stronnictw robotniczych
powołała odpowiednią komiwę, która w
tych dniach rozpoczyna śwe prace.
Gra na zwłokę, uprawiana przez władze
PSL, zarówno przy pomocy decyzji NKW
jak i uchwał Kongresu, może się przyczy
nić tylko do nienajszybszego wyjaśnienia
sytuacji politycznej w kraju. A dla nas —
raz jeszcze niech to zoranie podkreślone
— kwestia leży nie na płaszczyźnie prze
targów wyborczych o mandaty i fotele mi
nisterialne, ale na płaszczyźnie konieczno
ści utrzymania bloku stronnictw demokra
tycznych, zaj-ówno w pracy rządzenia kra
jem jak i w wyborach do Sejmu Ustawo
dawczego,
Jest to dla nas zagadnienie najszersze
go znaczenia: utrzymania .1 utrwalenia
wszystkich politycznych i gospodarczych
zdobyczy Polski demokratycznej, wzmo
cnienia władzy ludowej, które będzię umo
żliwiało dalsze reformy i dalszą odbudo
wę kraju. I w tej kwestii wszelkie taktyczne
manewry, zapozna:ące istotę kwestii, o co
walka się w Polsce toczy, są szkodliwe i
szybko muszą być zakończone, W tej sy
tuacji przed PSL-em stoi nadal do roz
strzygnięcia problem, który postawiła
przed nim Polska Partia Socjalistyczna:
iść razem z demokracją, czy też stać się
odskocznią reakcji do walki z demokxacją“,
„ R z e c z p o s p o l i t a " , zajmując się
zagadnieniem przyszłych wyborów i pro
jektowanym blokiem wyborczym, zaj
muje m. in. takie stanowisko:
„W realnej i ciężkiej sytuacji Polski
wybory winny się stać demokratycznym
wypowiedzeniem się całego narodu, rozum
nym i koniecznym kompromisem między
partyjnym. Dlatego: blok wyborczy".
„Walka wyborcza wtedy, gdy istnieją
konkurujące ze sobą listy, ma swoią logi
kę. Rozpala namiętności. Oddala stronnic
twa od siebie. Podkreśla rozbieżności.
Szczególnie miałoby to miejsce w Pakce,
gdzie prócz rzeczywistych, istotnych różnic
między partiami nawarstwiło się od lat,
wskutek działalności agentur sanacyjnych
i endeckich .wielu urojonych, nieistotnych
— powiedziałbym zaściankowych i prowin
cjonalnych — żalów i pretensji. W tej sy
tuacji stronnictwo, które porwie się na sa
modzielną listę, faktycznie podważy, za
chwieje i w końcu rozłupie koalicję rządo
wą, Koalicję, która usiłuje przełamać na
rowy różnych środowisk w kraju narosłych
podczas okupacji i różnych środowisk emi
gracyjnych.
Dokonajmy z kolei obrachunku na zim
no, z punktu widzenia interesów stron
nictw. Stronnictwo, które zdecyduje się na
odrębny udział w wyborach — poza blo-.
kiem partii robotniczych, Stronnictwa LuJAN WEISS

Szatańskie eksperymenty medyczne na więźniach *

„Dom okropności" w Oslo
N o r y mb e r g a . Na posiedzeniu Między
narodowego Trybunału' do spraw przestępców
wojennych w Norymberdze, Norweg Cappelen
opisuje tortury, jakim poddany został w głów
nej siedzibie gestapo w Oslo, która znana była
w całym mieście pod nazwą „domu okropno
ści". Przez 25 miesięcy był on poddawany pra
wie codziennym badaniom, podczas których
bito go do krwi gumowymi pałkami, przypala
no ogniem, wyrywano włosy i specjalnym na
rzędziem wyszarpywano kawałki mięsa z nóg
i karku oraz łamano kości. Kiedy Cappelen
mdlał z bólu, oblewano go zimną wodą, aby
powrócił do przytomności. W grudniu 1942 r.
świadek został wraz z 500 innymi Norwegami
•wywieziony na:pierw do obozu we FriesJand,
potem zaś do Dachau.

Radzieckich jeńców wojennych
przypalano fosforem
Świadek Bałachow&ki, pracownik instytutu
Pasteura w Paryżu, opisuje eksperymenty me
dyczne .dokonywane na więźniach w Buchenwaldzie. Szczepionki t lekarstwa, wyproduko
wane przez uczonych pracujących w zakładach
I. G. Farbenindustrie, wypróbowano na króli
kach doświadczalnych, którymi byli więźniowie
BuchenwaJdu. Ludzie umierali setkami. Ra
dzieckich jeńców wojennych przypalano fosfo
rem, gdyż Niemcy starali się znaleźć sposób
na leczenie oparzeń, wywołanych bombami
fosforowymi, zrzucanymi przez sojuszników.
Świadek Bałaćhownki opisuje, jak. 600 więź
niom radzieckim został zaszczepiony tyfus pla
misty. Wszyscy wymarli. Z ludzi, przeznaczo
nych do doświadczeń naukowych, nikt nigdy
nie pozostał przy życiu, gdyż tych, którzy nie
zmarli, likwidowano za pomocą zastrzyku fe
nolu w serce.
No r y mb e r g a .
Prokurator francuski,
Charles ^Dubost na środowym rannym posie
dzeniu Trybunału, stwierdził, że Goering wy
dał rozkaz. umieszczenia brytyjskich jeńców
wojennych w więzieniu, położonym w pobliżu
bombardowanych obiektów.
Tajny rozkaz z kwatery głównej Hitlera,
datowany z 3 września 1943 r. stwierdza, iż
naczelny dowódca lotnictwa niemieckiego za
mierza utwdŁzyć nowe obozy dla lotników so
juszniczych, położone w dzielnicach mieszkal
nych miast zagrożonych bombardowaniem so
juszników i będą stanowiły swe^o rodzaju ochronę dla niemieckiej ludności cywilnej.

Bach — „tłumiciel*
powstania warszawskiego
N o r y m b e r g a . Prokurator Jerzy Sa
wicki, członek delegacji polskiej w Norymben
dze, zakończył przesłuchanie generał von dem
Bacha, który został powołany przez Himmlera
do -stłumienia powstania warszawskiego. Ra
dowego i Stronnictwa Demokratycznego —
musi znaleźć się w mniejszości. Tak, jak
mimo śmiałych przewidywań znalazł się
w mniejszości de Gaulle, a przedtym Chur
chill. Wybory przyniosą izolację tego stron
nictwa od innych, pogłębia różnice, nie
chęć i nieufność innych partii. Między tym
stronnictwem a zwycięskim blokiem sta
nie wielka masa bezpartyjnych, która prag
nie harmonijnej i spokojnej odbudowy pań
stwa".
„Blok wyborczy w konkretnej sytuacji
naszego kraju jest rozumnym kompromi
sem stronnictw, wynika z interesów tych
stronnictw, usunie bowiem atmosferę nie
ufności i urojonych pretensji, będzie kom
promisem, który pozwoli oczyścić ich włas
ne 6zeregi od elementów nietwórczych,
wrogich i reakcyjnych".

Odchylenie nie duże, prawda? OczywiścieI
Jedziemy. Ulica Sienkiewicza, nowy most
Wrażenia z podróży
przez Trynkę, Toruńska, most nad martwym
torem, który przerwany rozwalonymi i sterczą
z sinych fal rzeki przęsłami, zamyka miastu
G r u J z ig J z -T o r u ń - iyagoszcz cymi
drogę do życiodajnych nizin po drugiej stronie
Wisły.
i.
Absorbuje mnie zagadnienie mostu, lecz
Nie mam tu na myśli podróży koleją, która tylko na moment, gdyż już bierze górę silniej
— jeżeli chodzi o. trasę Grudziądz—Toruń — sze wrażenie.
*
ku ogójpemu zadowoleniu podróżnych, w sto
Stop! Stajemy.
,
sunkowo krótkim czasie, doprowadzona zosta
— Cóż się stało? — pytam szofera, który
ła do stany, w zupełności przypominającego wysiada i z którego ust wydobywa się wcale
przedwojenne stosunki. Podróż taka jest bo nic dobrego wróżące przekleństwo.
wiem względnie wygodna i względnie szybka.
— Pana, panie! Opona nawaliła.
Mniej zaś wygodny jest rozkład jazdy, który
— Ładny początek! pomyślałem.
przewiduje w kierunku Torunia dwa pociągi o
Stwierdzamy pokaźnych rozmiarów gwóźdź,
godz. 4.40, 16.52 i odwrotnie — o godz. 14.20 który akurat oponę naszej maszyny wyszukał
i około 21. A już gorzej przedstawia się spra sobie jako — aczkolwiek krótkotrwałe —
wa podróży pociągiem w przedłużeniu do Byd schronienie przed błotem ulicznym.
goszczy. Mało znany rozkład jazdy z główne
Po krótkiej naradzie zwrot do ul. Kwiato
go dworca w Toruniu, niepewność uzyskania wej, mały posiłek gwoli „zmartwienia" w przy
połączenia, niezawsze Łatwa przeprawa przez drożnym lokalu, naprawa i ... o godz. 16.30
Wisłę, czynią podróż taką zawsze ryzykowną kontynuowanie dalszej podróży.
i narażają zainteresowanych na poważną stratę
Mijamy Mniszek, skręcamy w kierunku Paczasu, która wyraża się w ‘liczbie 4 dni w obie parzyna,
zachwycając się pięknym wirażem
strony. To też każdy, kto ma coś do załatwie „alpejskim",
przebywamy Wapcz i docieramy
nia w stolicy naszego województwa, unika ja do Stolna. Mile
uderzają oświetlone domostwa
zdy pociągiem, a stara się o przejazd samocho osad i wiosek, które
zdradzają, że nafta, wosk
dem.
czy karbid straciły tu już swoje znaczenie i
O wrażeniach właśnie takiej podróży „me przestały być cennym przedmiotem wymienne
chanicznym pojazdem z zapędem czysto ben go handlu dla żądnych zdobycia produktów
zynowym", pragnę tu skreślić kilka stów i po wiejskich obywateli grudziądzkich. Tak — dla
dzielić się z Czytelnikami odniesionymi stąd jednych „niestety", dla .drugich „Bogu dzięki!"
wrażeniami.
— dominuje tu dziś oświetlenie elektryczne.
Grudziądz—Toruń—Bydgoszcz, szlak to na
Wieś pomorska — mimo wieczornej ciszy i
ogól znany i często uczęszczany. Oczywiście spokoju — chwyta za serce i przemawia swoi
mniej znane są przygody i przeszkody, które stym głosem. Lekka mgła przewija się między
czyhają na każdym kroku.
osadami i otaczai-r—mi ich sadami, plącze się
T.b Mufo
Więc ustalamy wyjazd na godr 15. k**ry w . - n r r c i . . , j. . „■
nad odpoczywającymi w śnie z>mowyni pola
doczekał się źreailzowonią ul
1j -j .

U

danie przeprowadzone z upoważnienia władz
amerykańskich trwało kilka dni i dotyczyło
przede wszystkim roli generała von dem Ba
cha w akcji stłumienia powstania w Warsza
wie i w zniszczeniu stolicy Polski.
W toku badania uj-awniono szereg nowych
szczegółów o historycznym znaczeniu. Dotyczą
one udziału poszczególnych dowódców nie
mieckich w zbrodni spalenia Warszawy i świetlają rolę, jaką odegrał przy tym Bor-Komorowski. Zostało ujawnionych kilka nowych
nieznanych przedtem nazwisk tych Niemców,
którzy w pierwszym rzędzie powinni ponieść"
odpowiedzialność za barbarzyńskie zniszczenie
milionowego miasta I za bestialskie obchodze
nie się z jego mieszkańcami. Generał Rhode,
wysoki, szczupły, w mundurze bez dystynkcji,
jest typem pruskiego oficera i SS-mana, ktÓTy
napewno wszelkie powierzane mu rozkazy wy
konywał bez wszelkich skrupułów.
Rozeszła się wiadomość, że prokuratura an
gielska udzieliła prokuratorowi Sawickiemu
zezwolenia na bezpośrednie przesłuchanie ge
nerała broni SS, Guderiana, na okoliczność
dotyczącą spalenia Warszawy i stłumienia po
wstania warszawskiego. Ze względu na tajem
nice toczącego eię śledztwa bliższe szczegóły
w tej sprawię nie piogły być udzielone prasie.
0

Mordowanie jeńców za próbę ucieczki
N o r y mb e r g a . Na czwartkowym posie
dzeniu Międzynarodowego Trybunału do spraw

przestępców wojennych w Norymberdze, fran*
cuski prokurator Dubost opisuje, jak z 50 lot*
ników brytyjskich, którzy próbowali ucieczki t
obozu w Sagan w marcu 1944 r., 37 zostało
rozstrzelanych, a 13 spalonych. Prokurator
Dubost stwierdza, iż ku wiecznej hańbie armii
niemieckiej 129 żołnierzy amerykańskich, którzy poddali eię wojskom niemieckim w okolicy
Malmedy, podczas ofensywy niemieckiej w Ar*
dennach w grudniu 1944 r., zostało zgładzo*
nych ogniem karabinów maszynowych.

Pian germanizacji
podbitych terenów
Na piątkowym posiedzeniu prokurator;
Edgar Faure omówił plan hitlerowców, mający
na celu germanizacje podbitych terenów. Hit*
ler chciał przyłączyć północne departamenty
francuskie do Rzeszy wraz z wybrzeżem ka*
nału La Manche. Prokurator Faure przedłoży!
Trybunatowi tajny dokument niemiecki z 24^^
czerwca 1940 r., według którego nie tylko
zacja i Lotaryngia oraz Luksemburg miały
stać się częścią składową Rzeszy, ale i Dania
i Norwegia miały stać cię kolonią niemiecką,
jak również „autonomiczne państwo Bretoń*
skie". Podobne plany opracowano w stosunku
do Belgii. Faure zaznaczył, że hitlerowcy
chcieli zgermanizować nietylko Europę, ale
nawet Afrykę.

Posiedzenie Rady Bezpieczeństwa ONZ
Delegat ZSRR domaga się natychmiastowego wycofania wojsk brytyjskich
z Grecji
L o n d y n , 5. 2. — Na posiedzeniu Ra
dy Bezpieczeństwa ONZ omawiano w
dalszym ciągu sprawę Grecji. Przemó
wienie wygłosił zastępca komisarza spr.
zagrań. ZSRR Wyszyński, który pod
kreślił energiczne postulaty radzieckie,
domagając się natychmiastowego i bezwarukowego wycofania wojsk brytyj
skich z Grecji.
Polemizując z min. spraw zagranicz
nych W. Brytanii Bevinem, Wyszyński
oświadczył, że jego wystąpienie nie ma
nic wspólnego z propagandą. Mieszanie
się Wielkiej Brytanii do polityki we
wnętrznej Grecji, wytwarza sytuację,
która de facto zagraża pokojowi między
narodami. Obecność wojsk brytyjskich
w Grecji jest środkiem wywierania pre
sji na politykę wewnętrzną kraju, oraz
wytwarza naprężenie stosunków, które
może mieć poważne konsekwencje nie
tylko dla narodu greckiego, ale dla po
koju światowego.
Następnie przemawiał angielski mini
ster spraw zagranicznych Bevin„ który
oświadczył, że wojska brytyjskie są
obecne w Grecji, aby wszystkim udzielić
opieki. Bevin prosił Radę Bezpieczeń
stwa, żeby wypowiedziała się wyraźnie,
co do tego, czy obecność wojsk brytyj
skich w Grecji zagraża pokojowi świato
wemu.
W zastępstwie nieobecnego greckiego
ministra spraw zagranicznych Reudisa
przemawiał delegat grecki, Aąuides,
który wypowiedział się za obecnością

wojsk brytyjskich w Grecji do czasu
wyborów.
Przewodniczący delegacji Stanów
Zjednoczonych Stettinius oświadczył, że
rząd jego jest zadowolony, iż obecność
wojsk brytyjskich w Grecji nie zagraża
pokojowi świata i wypowiedział się
przeciwko jakiejkolwiek formalnej akcji
ze strony Rady Bezpieczeństwa w spra
wie ewakuacji tych wojsk. Zdanie
Stettiniusa podzielili delegat francuski
mn. Bidault, delegat Chin dr Wellington
Koo i delegat Australii Norman Makin.

Posiedzenie komisji głównej ONZ
Londyn, 5. 2. Agencja Reutera donos!, £*
komisja główna ONZ ma zamiar postawić wnio
sek, aby druga połowa pierwszej sesji Gene
ralnego Zgromadzenia, która miała się odbyć w
kwietniu, została odroczona do września. Ko
misja Główna podkreśla, że od chwili obecnej
do września br. mają odbyć się następując*
konferencje: Konferencja pokojowa w Paryża
w dniu 1 maja, Zgromadzenie Ligi Narodów w
celu zakończenia jej spraw w kwietniu, oraz
Amerykańska konferencja w sprawie pokoju i
bezpieczeństwa,
przewidziana również vł.
kwietniu. Delegaci amerykańscy do ONZ wnie
śli rezolucję, która ma być przedstawiona Ra
dzie Społeczno-Gospodarczej, aby w br. została
zwołana międzynarodowa konferencja do
spraw handlu.

Nowy Jork tymczasową siedzibą ONZ
No wy J or k, 5. 2. Nowy Jork ventuzja
stycznie powitał decyzję umiejscowienia tam
Organizacji Narodów Zjednoczonych. Twierdzi
się nieoficjalnie, że przyniesie to miastu 25 mi
lionów dolarów rocznie.

Szofer, widocznie nie znający sieci dró^
mi i łąkami, jakby całując i utulając ich do
pomorskich, skierował maszynę w stronę Bi
nocnego snu.
Mniej miłe wrażenie robi sama trasa, t.j. skupic. Omyłkę naprawiliśmy z półgodzinną
szosą, która aż pod Chełmżę zasłana jest stratą i po przez Grzywnę, Ostaszewo, Ły
wybojami i wgłębieniami, a które — szczegól somice — na szosie w bardzo dobrym etanie —“
nie po przeniesieniu się słońca na drugą pół dotarliśmy około godziny 19rtej do Torunia.
Trasa Chełmża—Toruń, to „raj” dla szo-^^
kulę — zacierają wrażenia j*azdy samochodem,
a raczej przypominają coś w rodzaju huśtawki ferów i rozkosz dłś podróżnych. Tu śmiało^^
na „wesołym miasteczku".
rozwinąć można szybkość do 80 i 100 km na
Uczucie to nie należało by może do naj godzinę, bez obawy wstrząsów „wewnętrz
gorszych, gdyby ... no gdyby nie druga strona nych", czy też przymusowych sztuczek kromedalu. Przede wszystkim niszczenie już t tak batycznych „zewnętrznych". Tu pewna droga
skromnego wozostanu, strata czasu, większy i w dzień i w nocy.
Przejeżdżając przez Mokre, wyjaśniam szo
ubytek benzyny, od czasu do czasu — nie
mniej bolesne w swych skutkach wypadki ko fero^yi:
— Z ul. Grudziądzkiej skręć pan na lewo,
lizji z przydrożnym drzewem lub też „przebu
a stąd na ul. św. Katarzyny. Pan wie gdzie św.
dzenie" się w ... rowie.
?
Rąk do pracy mamy przecież pod •dostat Katarzyna
Mimo słabo wdzierających się do wozu
kiem, a zagadnienie naprawy dróg — to za
ulicznych, konstatuję, że kierowca pa
gadnienie naprawdę godne uwagi. Czyż nie na świateł
na mnie jak gdybym był conajmniej w
leżało by wyszukać środków finansowych — trzy
czy to ze strony zainteresowanych gmin, Pań „rożowym humorze".
kochany szoferze, nie żartuję 1 PT"
stwa lub t. p. — aby i w tej dziedzinie przy tam—naAlei
stąpić do odbudowy gospodarczej kraju? rzyna? serio, czy pan wie, gdzie św. Kata
Wszak dobre drogi prowadzą również do roz
— Nibyć to wiem, bo jeżeli była świętą, to
woju gospodarczego.
z pewnością je st... w niebie.
— Alei człowieku, do nieba i tak nas nie
*
wpuszczą z tą naszą smrodliwą dekawką. Zre
Mijamy Chełmżę.
sztą — mamy jeszcze do spełnienia obowią
Miasteczko "wprawdzie, lecz jako stolica cu- zki tu na ziemi i narazie jedziemy na ul i c ę
krownictwa^cieszy się świtową sławą. Robi św. Katarzyny.
ono dobre wrażenie nawet wieczorem. Oświe
Teraz zrozumiał.
tlone ulice i place dają widocznie dostateczną
Po przebyciu kilka ulic prostą drogą przeJ^F
gwarancję benpieezeńatwa, gdyż ruch uliczny w Proste enaleśliśmy się na Rynku Nowomiejr
godzinach wieczornych wcale nie harmonizuje skim i niebawem na św. Katarzynie.
z pojęciem prowincjonalnego miasteczka. Przy
Postój.
tym na dodatnie wrażenie wpływa oblicze ze
Ulokowanie wozu, zapewnienie kwater, uwnętrzne, bowiem Chełmża prawie wcale -e stalanie godziny wyjazdu na następny dzień
doznała niszczycielskiej strony burzy wojennej zamknęły pierwszą część etapu naszej podróży,
i cieszy się najzupełniej normalnym, przedwo
jennym wygląd cm.
I
(Dokończenie w a«®t, numerze)
\
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£ Kwidzynia

Kiepasycose apetyty gospodarzynię, sieja
Dieporoznmienia
jest najzupełniej bezpodstawny 1 niesłusz

Zaraz po wkroczeniu wojsk radzieckich aa
teren miasta Kwidzynia przybyło wielu oby
wateli. Część z nich, to szabrownicy i szuka
jący łatwego zarobku, a część — to obywate
le, miłujący 6wą stroskaną, odartą matkę-ojczyznę. — Ta właśnie zęść, mimo niebezpie
czeństw, grożących z „różnych" stron, z sa
mozaparciem dążyła, by uruchomić warsztaty
pracy i oszczędzić znękanej Ojczyźnie niepo
trzebnych wydatków.
Zajmowano więc domy pojedyócze, gospo
darstwa, warsztaty, młyny itp.
Z największą trudnością spotykali się mły
narze.
1 na terenie miasta Kwidzynia znajduje się
kilka młynów. Część z nich już pracuje dl*
dobra miasta i państwa, jak np. młyn przy
ulicy Młynarskiej, dawniej Miłosna.
Już od Zeszłego roku, od kwietnia, pracuje
na nim ob. Chmielewski Józef. Mimo, że za
stał prawie wszystko zdemontowane, zniszczo
ne i z licznymi brakami, nie przeląkł się. Za
kasał rękawy, jak na człowieka, mocnego cha
rakteru, przystało, dobył swe długoletnie do
świadczenie, wziął 20 niemców i przez przeszło
2 miesiące pracował przy uruchomieniu tamy
upustowej na koszt własny, jako pierwszej,
najważniejszej potrzeby. W międzyczasie mon
tował maszyny. Po sprowadzeniu wody na
właściwe łożysko — dopływ do młynu, znala
zły się nowe braki, jak gazy do obsiewania i
brak pasów. I te braki energiczny młynarz
Chrtrelewski uzupełnił.
Mimo, że w pracy miał liczne, piętrzące się
wciąż przeszkody, nie załamał się i młyn urifchomS.
Od czerwca 1945 roku do 1 stycznia br.
przemiał dla miasta wynosił 15—20 ton miesjęcznię, prócz tego zmielono dla gospodarzy
na karty przemiału- 276.813 kg żyta 1 72.070
kiła pszenicy.
Za przemiał zebrano: v16.946,7 kg żyta i
5969,6 kg pszeniey.
Odstawiono w całości świadczeń na rzecz
państwa: 20.945.2 kg żyta, 4849,7 kg pszenicy.'
Przemiał odbywał się według przewidzia
nych ustawą norm. tj.s pszenica 70 proc., żyto
80 proc., żyto razówka 96 proc.
Od ■uruchomienia pracy przemiał odbywał
się pod _kontrolą. W czasie od uruchomienia
młyn kilkakrotnie stał nieczynny. Przyczyną
tego był brak wody, lub uszkodzenia we
wnętrzne. Czasami praca odbywała się wolniej
— przez co mniej zmielono, a to wskutek ko
nieczności ostrzenia boloów, które celem na
prawy wysyłano do Torunia, co trwało przy
najmniej dwa tygodnie, lub wskutek uszkodze
nia obsiewaczy mąki.
Dziś, reasumując to wszystko, musimy
stwierdzić, że ob. Chmielewskiemu należy się
liznaoie, a nie to ,co go spotyka. I to od ko
go? Wstyd, panowie gospodarze, wy, któ
rzyście najlepiej widzieli go przy pracy, —
wy, których starał się najlepiej wyrozumieć,
znając dobrze wasze boląćzki, czy godzi się
tak postępować i obmawiać, że daje wam
mąkę 89 czy 96 proc.? A czy to on sam w>C5
da!e? Czy nie wiecie, że mówiąc o nim, obra
żacie państwo i Rząd Jedności Narodowej,
którego zlecenia młynarz Chmielewski wykonywu:e sumiennie?
Sądzę, że nabędziecie rozumu 1 postępować
będziecie rozsądnie, by nie narazić siebie i
swych bliskich na przykre następstwa. Sądzę,
że i ob. kontroler młynów zainteresuje się —
miłymi, „warchołami".
— Zjednoczenie Energetyczne Okręgu Ma
zurskiego, Oddział w Kwidzyniu, przesyła nam
na6tę-oujące pismo, celem umieszczenia:
„W związku z artykułem, który Ukarał się
w „Głosie Pomorza", rubryce „Z Pomorza", z
dnia 22 stycznia 1946 r., na temat elektrowni
kwidzyńskiej, komtmikuflemy, co następuje:
Elektrownia Okręgowa w Kwidzyniu zajęła
rzekomo niezrozumiałe i nieprzychylne stano
wisko, jeśli chodzi o przeprowadzenie oświe
tlenia miasta. Zarzut, który spotkał Elektrow

ALFONS A. OLKIEWICZ.
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Trzydzieści siedem plus trzy
POWIEŚĆ KRYMINALNA ‘

(Ciąg dalszy).
— Pan sobie obrał inną drogę doj
ścia do sprawy otrucia Loniaka,
— Zupełnie inną drogę.
— To proszę ęmie aresztować. To
upraszcza sprawę i tyudu nie będzie pan
miał wcale.
— Nie uczynię tego.
m
— Dlaczego?
— Bo pani jest zamknięta w kręgu
przeznaczeniowym: Nic. Pani i tak nie
daleka śmierci.
i
— A poco — ciągnął dalej Trzebiń
ski — z celu studiów robić żer sensacji
dla tłumu, dla publiczności? Po co?
— Skazuje mnie pan...
— Nie. Ja nikogo nie skazuję. Niko
go. Zostawiam losowi. Fatalna gwiaz
da...
— Punkt oparcia.
— Jak pani to nazywa, to mi obojęt
ne. W każdym bądź razie, gdy promień
z nicością się złącza, stwarza płód
gfcrlazdy.
Postać Cecylii Stawińskiej wyprężyła
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ny. Elektrownia Okręgowa w Kwidzyniu bez
żadnej pomocy ze strony władz terenowych —
dokonuje ą gruzów i zniszczenia odbudowy
elektrowni i sieci w Kwidzyniu t trzech po
wiatachJeśli chodzi o stosunek elektrowni do Za
rządu Miejskiego — to oparty on był zawsze
na gotowości niesienia pomocy ze strony elek
trowni i całkowitym zrozumieniu trudnych
warunków finansowych, w jakich Zarząd Miej
ski się znajdu:e. Cała „nieprzychylność" elek
trowni wyraża się tym, że elektrownia nie ma
możliwości podarowania miastu odpowiednio
poważnej sumy aa zakup lamp ulicznych, słu
ży jednakże miastu gotowością dostarczeoia
bezpłatnie sił fachowych dla przeprowadzenia
instalacji świetnej, o czym miasto dawno zo
stało powiadomione. Za niezrozumiałe może
my uważać jedynie stanowisko autora arty
kułu."
,
Następują podpisy w imieniu Zarządu Elek
trowni — ob. inż. Szychulda i ob. Radziszew
ski, oraz w imieniu Rady Zakładowej ob. Obidziński i ob. Ciemniewski.
*

I

Dwa wielkie pożary w pow. grudziądzkim
w Salnie i Orlu
Dnia 29. 1. 1946 r. o godz. 13,40 zawezwano
telefoniczni* z cukrowni Mełno *traż pożarną,
do pożaru państwowego majątku Salno. Strai
pożarna wyruszyła samochodem, wraz z moto
pompą w sile, jednej sekcji bojowej. Po przy
byciu na miejsce, okazało się, ii pali się mierz'
wa oraz słoma w owczarni. Po przeszło pół
toragodzinnej energicznej akcji, przy pomocy
motopompy, pożar został zupełni* zlokalirowa
ny, bez więk«2yćh strat.. Owczarnia została u
ratowana, jedynie spaliła się część okien ow
czarni. Pożar powstał przez nieostrożne obcho
drenie się przy odtajaniu zamarzniętych rur
wodociągowych majątku. Tu podkreślić należy
obywatelski* stanowisko pracowników mająt
ku, którzy energicznie zabieli się do pracy nad

Z Pomorza

CHEŁMNO
— W rocznicę oswobodzenia. W nocy a
dnia 27 na 28 stycznia 1945 r. pierwsze oddzia
ły wojsk radzieckich wkraczały do Chełmna,
niosąc mieszkańcom, skołatanym krwawym ter
Z P rabut
rorem 6-letniej okupacji upragnioną wolność.
Obecnie, w rok po tej pamiętnej chwili,
Obywatelskie zebranie dyskusyjne
społeczeństwo gromadnym udziałem w uroczy
W niedzielę, dnia 27 stycznia br. w szkole stościach, zorganizowanych staraniem powsta
powszechnej w Prabutach, odbyło się obywam łego komitetu, dało wyraz *wym uczuciom
telskie zebranie dyskusyjne, któremu przewo wdzięczności, jakie żywi dla swch oswobodniczył ob. dr. Sygnarski, sekretarzował ob. dzicieli.
Domański. Odczytano memoriał .który wysto
W poprzedzającym uroczystości capstrzyku,
sowano do Pełnomocnika Rządu RP.
ulicami miasta przemaszerowały: oddział woj
Inicjatorzy zebrania, jako delegacja z ramie ska oraz delegacje organizacji politycznych,
nia zdemobilizowanych, repatriantów l osadni
i młodzieżowych. Przed grobami
ków, przyjęci zostali przez zastępcę Pełnomoc społecznych
poległych żołnierzy radzieckich ob. Karpiński
nika Rządu RP ob. Burskiego, w obecności zarządza minutową ciszę. Odśpiewani* „Roty"
Wojewódzkiego Sżefa Bezpieczeństwa i Wo
uroczystości wstępne.
jewódzkiego Inspektora Samorządowego. Dele kończy
W dniu 27 stycznia miasto toni* w powodzi
gacja przedłożyła opracowany memo/iał, przed biało-czerwonyeli
flag. Po uroczystym nabo
stawiając bolączki społeczeństwa m. Prabuty, żeństwie w kościele
farnym następuje złoże
zaniepokojonego niektórymi niepocieszającymi nie
na grobach poległych i odegra
objawami życia gospodarczego, szczególnie w nie wieńców
przez orkiestrę wojskową hymnów: pol
dziedzinie rolnictwa, z powodu braku 6'ly pocią skiego
i radzieckiego oraz defilada.
gowej w gospodarstwach, braku inwentarza
Uroczystą
akademię w sali Hot*lu Central
rozpłodowego, nasion, artykułów pierwszej po nego zagaił ob.
Starocia Węglewski. Z kolei
trzeby itd.
przedstawiciel Wojska Polskiego i
Pełnomocnik Rządu przyobiecał jak najda przemówił
Pomorskiej Izby Rzemieślniczej ob. Golej idącą pomoc, w pierwszym rzędzie powia Prezes
dek. Ob. Wiliński w wygłoszonym referacie
towi Suszskiemu.
dał obraz wielćowych zmagań ludności Chełm
Po przeczytaniu memoriału, przewodniczący na
naporem przemocy germańskiej i wska
zebrania otworzył dyskusję, w której poruszano zał z na
konieczność wykorzystania owoców
sprawy obniżki cen cbleba i artykułów mięs
nych obniżki wygórowanej stawki zużycia zwycięstwa orężnego,
prądu elektrycznego, wprowadzenia dni targo
wych i inne.
TORUŃ
Po obszernej dyskusji uchwalono zwołać
—
Wzorowy
gospodarz.
Kazim erz Czyżponownie zebranie na dzień 10 lutego br., na niewski, dzierżawca gospodarstwa
we
którym to zebraniu omawiane będą ważne wsi Strużal, pow, toruńskiego, za rolnego
wywiązanie
sprawy gospodarczo-handlowe i rzemiosła, jak się z obowiązku świadczeń rzeczowych
ponad
również założenia Kółka Samopomocy Chłop obowiązującą normę,, oraż za dostarczeni*
skiej. Z powodu ważnych spraw zaleca się spo- kontyngentu
przed obowiązującym terminem,
eczeństwu gremialny udział w zebraniu. M. Ej. został premiowany.
Jest to objaw zrozumienia
— Ustanowienie dzielnicowych administra obowiązku obywatelskiego. Takich gospodarzy
torów, Dla załatwieni* pomocniczych czynno powinno być więcejI
ści administracyjnych, burmistrz miasta ob.
Kozłowski podzielił m. Prabuty aa 6 dzielnic.
— Ratusz toruński — ogniskiem wiedzy.
Jako administratorów mianowano obywateli:
Istniej* projekt, ażeby do ratu*za w Toruniu
1. dzielnica. — Kosielski Roman, ul. Winc. przenieść Książnicę Miejską, Archiwum Miej
Paulo 24.
skie, i Muzeum Miejskie. W starych murach
2. dzielnica — Ejankowski Maksymilian, K«. ratuszowych ma być stworzony przybytek pa
Barczewskiego 3.
miątek toruńskich i ognisko wiedzy pomorzo3. dzielnica — Srwangruber Antoni, War znawczej.
szawska 9.
4. dzielnica — Królikowski Józef, Szkoła
GOLUB
Rolnicza.
5. dzielnica — Sławiński Wacław, Koato— Uniwersytet Powszechny w Golubfa.
polska 11.
,
Staraniem organizacji młodzieżowej TUR o6. dzielnica — Czarnecki Bronisław, Kol. raz przy pomocy nauczycielstwa- szkół po
Rypińska .
wszechnych i gimnazńim miejskiego otwarty
Administratorzy dzielnicowi ma:ą za zada zostaje w Golubiu Uniwersytet Powszechny.
nie, załatwiać pomocnicze czynności admini Wykłady obejmują tematy z dziedziny historii,
stracyjno-gospodarcze, zlecone przez admini geografii, przyrody, fizyki oraz języka polskie
strację miejską, a dotyczące nieruchomości i go. Prowadzone będą również ćwiczenia dys
obywateli wyznaczonej im dzielnicy .
kusyjne. Nauka jest bezpłatna. k

— Znalazłem, I jeszcze pani po
wiem, ż e ------Tu Trzebiński pochylił się do Cecylii;
— Powiem, źe ma pani również w
naszyjniku trzydzieści siedem szkla
nych, czarnych pereł, jak pani córka,
Celiną.
Proszę
tylko powiedzieć,
gdzie znajdują się trzy brakujące
paciorki szklane, z naszyjnika Celiny
i pani naszyjnika?
— Nie rozumiem.
— Pani dobrze rozumie — rzekł z na
ciskiem Trzebiński.
Wzrok Stawińskiej spoczął na twarzy
wywiadowcy. Trzebiński nigdy jeszcze
takich hipnotycznych, dużych oczu nie
widział. Starał się nie patrzeć w ich
Jeziorne, czarne głębie makabryczne,
aby jego nie urzekły i nie wciągnęły
w nie bezpowrotnie.
— Pani dobrze mnie rozumie — po
wtórzył. — Zupełnie dobrze.
Patrzał na bukiet białych, sztucznych
dalii, aby uniknąć spojrzenia oczu Ce
cylii.
— Trzydzieści siedem plus trzy —
szepnęły jej blade wargi.
— Tak, trzydzieści siedem plus trzy...
Tymi liczbami przed tragiczną śmiercią
zapełnił Loniak po stokroć pisząc to,
dwie kartki z bloku listowego.
— Pan te kartki znalazł?.

— A teraz chciałby się pan dowie
dzieć, gdzie się podziały one trzy
szklane perły?
— Tak.
— I sądzi pan, że zmieliłam Je na
proszek?
— Pardon. Te trzy perły" nie były
nic innego jak skrystalizowaną trucizną,
czy hipnozą i hipnozą zmusiła pani Lo
niaka...
— Trucizna? Zahipnotyzowałam Lo
niaka? Co to ma znaczyć?!
Stawińska spojrzała bystro, władczo,
z narzuceniem swej woli w oczy Trze
bińskiego,
— Pan mówi; trucizna? Ja wsypa
łam trucizny do szklanki, którą pan
znalazł?
^Podniosła się całą postacią, jak posąg
stanęła przed podnoszącym się z fotelu
wywiadowcą, który chcąc nie chcąc,
zmuszony był patrzeć w U przeklęte
oczy tejże czarownicy.
Coś krępowało wolę Trzebińskiego.
Był niezdolny wprost do myślenia.
Jest pan zależny zupełnie ode
mnie! — rzekła rozkazująco.
Trzebiński czuł głuszę w mózgu, cała
pustynia czarnej głuszy rozpostarła się
w nim, w uszach cisza huczała, jakby
odległym szumem drutów telefonicznych
— * ) - .

stłumieniem pożaru, choć wydobywające się
kłęby dymu utrudniały akcję.
W dniu 1. II. 1946 r. o godz. 15.50 zawerwano telefonicznie straż pożarną do pożaru
Pańs-tw. Majątku Orle, pow. Grudziądz, gdzip
paliła się stodoła napełniona tegorocznym
zbiorem. Po przybyciu na miejsce stodoła ta
stała cała w promieniach. Przystąpiono energicznie do obrony przyległych zabudow-ań. Pa*
stwą płomieni padło oko^o 1900 ctr. zboża W
słomie, dwie młockarnie, dwie wialnie i po*
wózka. Straty wielkie. Po przeszło ośmiogo
dzinnej energicznej akcji, przy pomocy moto
pompy oraz sikawek ręcznych, pożar został
stłumiony. Uratowano przyległą do palącej się
stodoły, gorzelnię oraz spichrz.
Straże pożarne powiatu grudziądzkiego acz
kolwiek są zorganizowane jednak odczuwają
brak sprzętu przeciw-poi* który został prze*
okupanta wywieziony i z tego powodu praca
ich odbywa się w nader trudnych warunkach.

PROGRAM OGÓLNOPOLSKI
NA ŚRODĘ, 6 LUTEGO
6.55 — Hymn i sygnał czasu; 7.00 — Dzien
nik poranny; 7.15 — Muzyka t płyt; 7.50 —*
„O czym pisze prasa stołeczna”; 7.55 — Pro
gram na dzień bieżący; 8.00 — Dziennik po
ranny (powtórzenie); 11.57 — Svgnał czastij
12.00 Artykuł aktualny; 12.10 — Dziennik po
łudniowy; 12.25 — Utwory wiolonczelowej
12.40 — Informacje; 12.50 —.Skrzynka poszu
kiwania rodzin; 13.05 — Audycja dla dzieci
p.t. „Cfiuś i Marysia"; 13.20 — „Na ziemiach
odzyskanych”; 13.30 — Audycja dla Polskich
Sił Zbrojnych zagranicą; 13.45 — Wiadomości
gospodarcze; 14.00 — Skrzynka PCK; 16.00 —Ludowa audycja słowno-muzyczna p.t. „Śląskie
pieśni ludowe"; 16.20 — Najnowsze piosenki
wy-dane; 16.40 — Przegląd codzienny; 17.00 —<
Audycja wojskowa; 17.15 —Przegląd wydaw
nictw poetyckich, pogadanka; 17.30 — „Alfred
Stadler — kompozytor 1 dyrygent". Audycja
słowno-muzyczna; 18.00 — Odczyt dra Jana
Żabińskiego;- 18.15 — Przegląd prasy krajowej;
18.20 — Audycja chopinowska; 18.50 —>
Skrzynka poszukiwań rodzin zagranicą; 19.00
— Muzyka * płyt; 19.05 — Z życia narodów
Słowiańskich; 19.15 — Skrzynka poszukiwania
rodzin zagranicą; 19.30 — Artykuł polityczny;
19.40 — Dziennik wieczorny; 19.55 — Koncert
Małej Orkiestry PR pod dyr. Stefana Rachonia; 20.45 — Reportaż dźwiękowy; 21.00 —*
Audyc;a dla Polaków zagranicą; 21.30 -Skrzynka poszukiwania rodzin zagranicą; 22.00
—> Audycja rozrywkowa; 22.30 — „10 minut
prozy" „Chrzest bojowy" — opowiadanie Mie
czysława Pawlikowskiego; 22.40 — Program
na jutro; 22.45 — Ostatnie wiadomości dzien
nika radiowego; 22.55 — Przegląd prasy za
granicznej; 23.00 — Muzyka taneczna z płyt;
23.25 — Skrzynka poszukiwania rodzin zagra
nicą; 24.00 — Hymn ,
AUDYCJE RADIA MOSKIEWSKIEGO
W JĘZYKU POLSKIM
W a n z a w a. Radio moskiewskie na-* *123456
codziennie 5 audycji w języku polskim:
Pierwsza audycja od godz. 11.30 do 1
falach 25, 36, 31, 65, 19, 58 metra.
Druga audycja od godz. 15,30 dc 1
falach 31, 65, 25, 47 metra.
Trzecia audycja od godz, 17.30 dr
falach 31, 65, 48, 15, 40, 92 metra.
Czwarta audycja od godz. 18.30 d
falach 48, 15, 40, 92 metra.
Piąta audycja od godz. 21.30 d
falach 31, 5, 48, 39, 37, 27, 43, 23 ir
Czas środkowo-europejski. (PAF)

— Pan pozostanie tu tak d
ja zechcę. I zapomni pan o w
o całej sprawie,
Machinalnie szedł do fotelu i
Nie wiedział, co się wokoło nie;'
Cecylia Stawińska wyszła z
kania zmarłego tragicznie Lonial.
jak tygrysica jakaś.
Trzebiński nie orientował się ja’
go trwał w tym stanie hipnotyc;
Wiedział tylko, źe w ciemności i gł
ktoś nożycami myśli wycinał gec
tryczne^ figury jakieś i rzucał w prąd je
go krwi, znowu do życia.powracającej.
Nareszcie dwie, potym trzy, potym już
kilka pewnych myśli uchwyciło się niby
zębate koła w zegarze i — mózg jego
począł funkcjonować. Funkcjonował jak
przed tym. Trzebiński poruszy! się w
fotelu.
W oczy wchodziło światło, wchodziło
życie. Oczy straciły ową odrętwiałość,
ową tępość bezprzytomności i niemyśli i
— ożywiły się. Trzebiński wstał powo
li. Chciał sobie przypomnieć, poco tu
przybył i dlaczego tu jest. Ale nie mógł
myśli nijak skupić. Chciał stwierdzić,
która godzina. Wyciągnął zegarek a
kamizelki. Przekonał się, że zegarek sta
nął. Wskazówki wskazywały na szóstą
godzinę. A musiało być z n a c ie póiaiej.

(Ciąg dalszy nastąp’
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Lutego
Doroty, Tytusa

— Z Teatru. W czwartek, dnia 7 bm. odbę
dzie się koncert primadonny teatrów wileń
skich p. Łagunówny, oraz dyrygenta orkiestry
Polskiego Radia, Stanisława Dzięgielewskiego.
Program koncertu nadzwyczaj urozmaicony.
Nazwiska wykonawców koncertu, dają
gwarancję odpowiedniego poziomu imprezy.
— Kino „Orzeł" wyświetla od wtorku 5 bm.
filan radziecki „Chłopiec z naszego miasta".
. t
—*Nowy sklep. Z dniem 1 lutego, Gru
dziądzka Spółdzielnie Spożywców, otworzyła
przy ul. Toruńskiej 6 sklep towarów krótkich.
Sklep zaopatrzony jest w duży wybór róż
nych towarów, a .przede wszystkim w bieliznę
męską i damską, swetry, pończochy, skarpety
itp.
Członkowie Spółdzielni, otrzymają 5^ ra
batu.
Zwiedzenie składu, nie obowiązuje do
kupna.
— Grudziądzki Klub Sportowy urządza w

sobotę, dnia 9 bm. w górnych salach Gastro
nomii „Noc W e n e c k ą", urozmaiconą róż
nymi niespodziankami. Śpiew, humor, muzy
ka, taniec. Moc niespodzianek. Początek o
godz. 19-ej. Wstęp ściśle za zaproszeniami.
Kto z sympatyków klubu zaproszenia nie
otrzymał, może jeszcze odebrać w Zarządzie
Miejskim — Referat Samochodowy.
(1384

•ŁAŃCUCH PRASOWY
NA „CARITAS"
— Ob. Karów Kazimierz, zawezwany przez
ob. Zwolińskiego, składa na „Caritas" przy
Kościele Św. Mikołaja w KKO m. Grudziądza
złotych 200, prosząc o dalsze składanie ofiar
dyr. Banku „Społem", p. Spósa, dyr. p. Maria
na Herczyńskiego, dyf. Elektrowni Okr. Pem.
p. Sobieskiego i kupca p . Kraśniewskiego Firua Wojak.
\ v
v NA KOŚCIÓŁ W TARPNIE
Werwany przez ob. Pankowskiego ob Jafcób Michalski, Paderewskiego 39, wpłaca 100
złotych i wzywa ob.ob.: Radziszewskiego i 01zaka, ul. Paderewskiego oraz Kowalskiego, Le
gionów 49a.
Wezwany przez ob. Centkowskiego Bernar
da ob. Gardijasz Michał, Świerkocin, wpłaca
500 zł i wzywa ob.ob.: Z. Lewandowskiego, W.
.Tarpno, Wacława Żeszutarskiego^, Świerkocin,
kier. Spółdzielni Urtnowskiego Wacława,
Świerkocin; Henryka Świtkowskiego, Świerko
cin or.az Antoniego
Bezszczyóskiego, M.
Tarpno,
POKWITOWANIE
Podczas uroczystości uruchomienia maszy
ny rotacyjnej „Głosu Pomorza", zebrano na
rzecz akcji pomocy zimowej kwotę 2.200 zł.
W sumie powyższej figuruje kwota 1000 zł,
złożona przez inż Widigera, kierownika Gru
dziądzkiej Spółdzielni Budowlanej.
Za tak hojny dar, w imieniu biednych mia
sta, wszystkim ofiarodawcom serdecznie dzię
kuje.
Miejski Komitet Opieki Społecznej

25 lat w służbie słynnej labryti „Biła"

. Grudziądzka fabryka maszyn rolniczych
i,linia", znana jest szeroko, nie tylko w Polsce,
lecz dosłownie w całym świecie. Fabrykaty
„Unii" rozchodziły się w dużej ilości do roz
ległych krajów zamorskich, rozsławiając Imię
Polski, podnosząc w oczach świata zalety ro
botnika i kooe Lrl L lor u polskiego. Renomę, jaką
^dobyła sobie „Unia", przede wszystkim ajtfdzięczać może długoletnim swoim pracow
nikom. Ten mało znany, skromny pracownik
Wytężoną swą pracą, przyczynił się do dużej
ekspansji fabryki, do nadania jej właściwego
rozmachu.
Tak było przed wojną, tak jest i dzisiaj.
Zniszczona działaniami wojennymi fabryka,
jedna z pierwszych w Grudziądzu, podjęła norrnalną pracę. I tutaj, obok wysiłku robotnika,
podnieść musimy duże zasługi kierownictwa,
M dyrektorem Kościelnym na czele.
W Sobotę, dnia 2 bm. skromnym obchodem,
uczczono specjalnie zasługi 12 pracowników,
którzy w służbie fabryki stracili 25 lat. Na
zwiska jubilatów są następujące: Cicbiński,
Ołos, Pyrzewski, Kwiatkowski, Szczepański,
Topolnicki, Nujkier, Łazarewicz, Jaworski,
Zieliński, Syrodoeki i Konowałśki.
Uroczystość zagaił dyr. Kościelny, witając
gości, oraz wszystkich zebranych pracowni
ków, podnosząc szczególnie zasługi jubilatów
dla dobra fabryki.
Następnie urzędnik firmy, Kobusióski, od
czytał pismo gratulacyjne dyrekcji i wręczył
jubilatom upominki.
W dalszym ciągu uroczystości przemówienia
wygłosili: ob. Jankowski, imieniem Bydgoskiego
Zjednoczenia Maszyn Rolniczych; ob. Sosiński,
imieniem Związku Metalowców; ob. Kalinow
ski, imieniem PPR i prezydenta m. Grudziądza;
redaktpr Nowiński, imieniem „Głosu Pomo
rza"; ob. Lemke .imieniem Rady Zakładowej,
oraz ob. Pawlewicz. W imieniu ' Jubilatów
przemówił ob. Cichińskl, dziękując za złożone
życzenia.
Podczas obiadu, na apel ob, Cichińskiego,
zebrano kwotę 1145 z! na rzecz MKOS, a ści
ślej mówiąc, na najbiedniejszych miasta Gru
dziądza.
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Grudziądz — dziś
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Drukarnia Pomorska — PPS.
Grudziądz, ul. Małogrobiowa 2. Telefon 1215
Wydawca: Komitet P. P. $. Grudziądz.
Gmdzi
o^róhfowa 2.
JAdres Redakcji: Grudziądz, Małogrobiowa
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POMORZA*

Mimoza wojna poczyniła w miastach pol
skich Wielkie spustoszenia. Ogromną ilość przy
prawiła o śmierć. Grudziądz jest na trzecim
mie5scu w rejestrze zniszczonych miast na
skutek działań wojennych po Warszawie i Po
znaniu. Niegdyś miasto nasze było środowi
skiem przemysłowym na Pomorza, a dziś leży
w agonii. Większość budynków mieszkalnych
wzgl. przemysłowych zupełnie nie zdatna do
odbudowy. Na generalną odbudowę nie dy
sponuje się żadnymi funduszami. Zatym więc,
zanim miasto przystąpi do odbudowy, nastąpić
musi rozbiórka zniszczonych budynków, które
grożą zawaleniem. Gruzy usuwa się z jezdni i
chodników i oddaje do ruchu ulicznego, coraz
więcej wewnętrznych arterii komunikacyjnych.
Chcąc zaspokoić głód mieszkaniowy, pro
jektuje się budowę osiedla robotniczo-mieszkaniowego w południowej części miasta. Do
budowy domków użyje się gruzy i cegły zni
szczonych budynków. Materiały dowozić'się
będzie towarowymi pociągami tramwajowymi.
Gmachy publiczne i zabytkowe, jak szkolv1(
szpital, rzeźnia, ratusz i kościoły z czasów XII
i XVIII wieku, oraz prywatne budynki znajdu
ją się w remoncie. Inicjatywa prywatna, która
z początku nie mogła się wyrwać z letargu,
zatacza jednak szersze kręgi.
Mosty przez Trynkę odbudowuje się pla
nowo. Dotychczas wybudowano 2 nowe mosty,
a trzy gruntownie naprawionej
x
Mieszkańców miasta to jednak nie zadawa
la. Odnoszą wrażenie, że odbudowa posuwa się
za wolno. Chcieli by zobaczyć na każdej ulicy
rusztowania. Chęć godna póchwały. Cóż, kiedy
miasto znajduje się w takiej sytuacji* że można
tylko dziury łatać. Chwilowo na więcej nie
stać. Gdy się stosunki unormują, rozpocznie się
odbudowę w całym tego słowa znaczeniu, a do
tego czasu zapewne będą gotowe nowe plany
urbanistyczne oraz programy i plany odbu
dowy.
Wszystko jest jednak cząstką w odbudo
wie w porównaniu ze zniszczeniem. Z pośród
3030 budynków uległo uszkodzeniu do 20^ —

1911 budynków, do 30* — 225 budynków, do
50% — 263 budynków. Całkowitemu zniszcze
niu uległo 681 budynków.
Wartość ogólna zniszczeń w budynkach,
wynosi według wartości 1939 roku 52.000.000
złotych. Na to, by miasto przybrało dawną
szatę, trzeba według cen dzisiejszych 1,5 mi
liarda zł. Taką sumą nie rozporządza żadne
miasto w Polsce. Tym niemniej właściwe czyn
niki są przekonane, że odbudowa nie powinna
przekroczyć terminu ośmioletniego. Chyba, że
powstały by przeszkody, jakich obecnie nie
inożna przewidzieć. Pocieszyć się należy, że
żadne trudności powstać n;e powinny, źe roz
mach odbudowy, hamowany obecnie brakiem
kredytów, oraz porą zimową, ruszy z wiosną
całą parą.
M. Łagoda, budowniczy.

”

Hallo! Hallo!

Tu Oddalał P. C. K. Grudziądz — Kolektura
Loterii Klasowej.
Wypłatę wygranych losów I klasy usku
tecznia Kolektura przy ul. Starej 24.
O wygranych losach szczęśliwi posiadacze
zostali powiadomieni. Tabela urzędowa wy
granych losów jest do przejrzenia w biurze
P. C. K.
v •
Stosownie do przepisów Loterii Klasowej,
ostatni termin odnowienia losów do klasy II
9 lutego 1946 r.
Los klasy poprzedniej musi być okazany
przy wykupieniu losu z tym samym numerem
do klasy II.
• Losy nie odnowione przez grających w ter
minie do 9 lutego należą do Kolektury d będą
sprzedawane innym osobom.
Od 12 lutego już rozpocznie się ciągnienie
II klasy. Główna wygrana 150.000 zł,' trzy
wygrane po 50.000 zł., osiem wygranych po
20.000 zł. i szereg innych wygranych. Razem
4.500 wygranych na ogólną kwotę 3.215.500
złotych.
Główna wygrana w klasie III — 200.000 zł.;
w klasie IV-ej 1.000.000 zł.

In te re su ją c y i ciek aw y przebieg ro z p ra w y hitlerow ca, d w u k ro t
n e g o m o rd ercy , Link veł L inkow skiego, ze w zględów tech n iczn y ch
zam ieścim y w jutrzejszym num erze.

Ze SDorłu
Piękne sukcesy grudziądzkich bokserów
RKS TUR w Bydgoszczy
W dniach 1 i 2 lutego br. .odbyły się w Byd
goszczy mistrzostwa Pomorza juniorów, na
których młody, 16-letni zawodnik RKS TUR'u
w Grudziądzu, Eugeniusz Baranowski, w 3-ch
zwycięskich walkach doszedł do finału, który
odbędzie się w sobotę, dnia 9 lutego w Byd
goszczy, w ramach meczu międzyokręgowego
Śląsk—Pomorze.
Drugi piękny sukces odniósł młody utalen
towany bokser tegoż Klubu, Wikliński' Zyg
munt, bijąc w walkach -eliminacyjnych w wa
dze półśredniej zawodników, uważanych do
tychczas za najlepszych bokserów Pomorza:
Kowalkowskiego i Helaka z Bydgoszczy. Ko
walkowskiego zwyciężył w pięknej walce wy
soko na punkty, Helaka zaś przez poddanie się
tegoż już w pierwszej rundzie.
Najlepszy trener polski, obecny n« tym me
czu, ob. Sztamm w rozmowie z kierownikiem
drużyny bokserskiej RKS TUR’u, ob. Sobolew
skim oświadczył, źe jest to naprawdę dobry
talent, według jego zdania, najlepszy bokser
Pomorza wagi półśredniej, godny do reprezen
towania barw Pomorza.
U progu sezonu piłkarskiego
Po zimowej przerwie, kluby sportowe Po
morza wznawiają swą działalność. Po odbytych
treningach zimowych, pierwsze spotkanie w
Grudziądzu odbędzie się 17 bm. między tutej
szą Wisłą a Pomcrzanką Żnin o mistrzostwo
klasy A. .
I. Krok Bokserski m. Grudziądza
Dnia 6 i 7 bm. o godz. 18 odbędą się w saK
Domu Żołnierza zawody bokserskie pod nazwą:
„Pierwszy Krok Bokserski", Do zawodów zgło
siło się 21 zawodników.
Międzynarodowe narciarskie mistrzostwa
Polski w Zakopanem.
W pierwszym dneu międzynarodowych mi
strzostw narciarskich Polski rozegrano bieg
na dystansie 18 km. Startowało 61 zawodni
ków, bieg -ukończyło 55. Warunki śniegowe
dobre. Wyniki hlegtu były -następujące: 1)
Carda/1 (Czechosłowacja) — 1:10:53; 2) Ma
tuszny (PoCsk$, SNPTT) — 1:11:19; 3) Dzie
dzic (HKN Zakopane) — 1:12:21; 4) Sitarz
(Wisła, Zakopane) 1:12:44; 5) Skupień (SNPTT)
— 1:13:35; 6) Stanisław Marusarz (SNPTT) —
1:14:22; 7) Sag-asik (Czechosłowacja) — 1:14:37;
8) Jurzak (SNPTT, Biała) — 1:15:22; 9) Skupiai Tadeusz (SNPTT, Zakopane) 1:16:19 i
10) Karpóefl (Lasniczy, Zakopane) 1:16:25.
Najlepszy nasz biegacz na 18 km akade
micki mistrz świata Orlewicz na skutek nie
dyspozycji żołądkowej, spóźnił się na start i
przybył dopiero na 26 nr^jsou, uzyskując jed
nak najlepszy czas 1:09:49 o przeszło 1 ntacutę
lepszy od Czecha, W punktacji do biegu zło
żonego wyniki były następujące: 1) Dziedzic
(HKN) — nota 240; 2) St. Marusarz (SNPTT)
nota 234; 3) Buda rek (Czechosłowacja) — no
ta 198; 4) Śliwka (Czechosłowacja) — nota
192; 5) KaduJa (Sokół) — nota 190,5; 6) Zwi
jacz (Wisła) — nota 186; 7) Orlewicz (Wi

sła) — nota 181,5; 8) Rójmy (Wisła)
no
ta 180; . 9) Gut-Szczerba (Wisła) — nota 180;
10) Kśedrynar (Sokół) — nota 178,5. W biegu
ma 18 km jeden z Czechów złamał nartę i od
padł od daflszsgo biegiu. W konkurencji tej
startowali ojciec i syn Dawódkowie — syn
zwyciężył ojca. Największą naszą nadzieją
w (narciarstwie jest obeanie Dziedzic, któremu
wróżą świetne wyniki. Ten 18-Ietni zawodnik
z HKN zajął w ogólnej punktacji 3 miejsce, a
w pimktacji do biega złożonego pierwsze
miejsce.
Łyżwiarskie mistrzostwa Polski w Jeżdzie
figurowej
Łyżwiarskie mistrzostwa Polski w jeżdzie
figurowej na rok 1946 zostaną rozegrane w Za
kopanem w dniach 23. i 24. lutego br. Organi
zacji mistrzostw podjął się reaktywowany
Klub Łyżwiarski, Zakopane.
Mistrz Polaki Kolczyński w barwach Grochowa
Mistrz Polski Kolczyński przebywa w War
szawie i wraca do czynnego życia sportowego.
Podpisał on już zgłoszenie do nowozorganizowaaej sekcii pięściarskiej KS „Grochow". W
dniu 30. bm. odbył on już pierwszy trening.
Kolczyński ma obecnie pełną w»agę średnią.
175 kg.)
„Victorla Ziaków" przyjeżdża do Polski
Jak donosi prasa czeska, ligowy - zespół
znanej czeskiej drużyny „Victona Zisków" ro
zegra w okresie świąt wielkanocnych trzy me
cze piłkarskie. Przeciwnikami Czechów będą
drużyny piłkarskie Łodzi i Katowic.,

OGŁOSZENIE

Zarząd Miejski w Grudziądzu ogłasza goto
wość oddania przedsiębiorcom i osobom pry
watnym rozbiórkę niektórych budynków,
zniszczonych przez działania wojenne, a poło
żonych na terenie miasta, na niżej podanych
warunkach., a mianowicie:
1) wykonawca przyjmuje zleconą rozbiórkę
na własną odpowiedzialność i koszt wraz
z usunięciem wszelkiego materiału, gru
zu i rumowiska na wskazane mu miej
sce w obrębie hub poza granicami re
alności oraz splamowauie terenu,
2) wszelki materiał uzyskany z rozbiórki,
jak cegła, żelazo konstrukcyjne, insta
lacyjne itd. przechodzi na własność wy
konawcy,
3) rozbiórka wiana być dokonana w ozna
czonym terminie, który zostanie ustalo
ny z wykonawcą.
Zgłoszenia kierować należy do Zarządu
Miejskiego w Grudziądzu, Wydz. Techn.-Budowiauy, Ref. Odbudowy Miasta przy ul. KośdpeŁmej 15. Tamie udziela się szczegółowych
taformacji.
(1383
Grudziądz, w lutym 1945 r.
PREZYDENT MIASTA
(—) M ó w i ń s k i.

CENY OGŁOSZEŃ: Drobne za wyraz 5 zł., dla poszukujących pracy 1 rodzin. 3 zł. Tłusty druk
100% drożej. Zwykłe za tekst«m,8zł. za lzntn jednołamowy, w tekście 15 zł. za 1 mm jednoł.
jł. Komunikaty orgopSzacyj za-\
Urzędoiyp, przetargi, nekraiog:: 5 zł. ze 1 mrą j
i śpof. (w tefcśdfe)' 1 zŁua ‘wrłiiż, ot
_
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N adzw yczajne W a ln e Z e b ra n ie
członków PPS w G ru d z ią d z u
W piątek, dnia 8 lutego 1946 r., o godz,
17, odbędzie się Nadzwyczajne Walne Zebranie
członków PPS w Grudziądzu z następującym
porządkiem obrad:
„ ,
1. Zagajenie,
2. Sprawozdanie Sekretarza,
3. Wybór nowego Komitetu Grodzkiego.
4. Wybór delegatów na Zjazd Wojewódzki.
5. Wolne wnioski.
6. Zakończenie.
Zebranie odbędzie się w sali OM TUR przy
ulicy Wybickiego 38-40.
Przybycie wszystkich członków obowiąz
kowe.
KOMITET.

P o sied zen ie K om iieiu PPS
odbędzie się w czwartek, dnia 7 bm., o go
dzinie 17, w lokalu partyjnym przy uL Fortecznej 8.

„Borza w Grudziądzu i w Londynie*'
W poniedziałek przed południem, rozmy
ślając właśnie o burzy, która przeciągnęła nad
Radą Bezpieczeństwa w czwartkowej debacie
na temat Grecji, przeląkłem się jakimś nagłym
błyskiem.
,
— Co to? Czy onie kto przez łeb zdzielił?
— Krum, bum, bum
— Nie. Jak pragnę Uary, to burzaj Na po
czątku lutego burza!
.
Dość rzęsisty kapuśniaczek zaczął padać i
znów rum, bom, bum zagrzmiało i . •. minęło.
Długo nie trwała wprawdzie ta burza, ale zaw
sze była burzą. Czemu ona była nu początku
lutego, to rozwiązanie tego pozostawiam me
teorologom lub astrologom, gdyż ja oprócz
planety Wenus ,bogini piękności, nie zajmują
się tą dziedziną.
Po burzy wyjrzało słońce, wiatr rozpędził
chmury i zaczął harcować po ulicach, Wszel
kiego rodzaju kapelusze, czapki, talerze i pa
telnie damskie, zaczęły fruwać po ulicach.
Jednej damie (niech mnie gęś kopnie, jeśli
kłamię) to nawet oprócz kapelusza wiatr zer*
wał,.. włosy z głowy. Szybko wyciągnęła z
torebki chustkę do nosa, zawinęła sobie swoją
łysinę i pogoniła za swoimi włosami I ka
peluszem.
Inną to znów zakręciło, pewną damę oba
liło, a jeszcze innej mającej kusą jak gaża
felietonisty sukienkę, zawiało i .. . Co dalej
było nie widziałem, gdyż się wstydziłem pa
trzeć.
Mnie natomiast wiatr z powrotem napędzi)
myśli do Rady Bezpieczeństwa.
Chciałbym tam być i widzieć ataki Wyszyń
skiego, kontrataki Berina, ataki Beyina i
kontrataki Wyszyńskiego. Mie ma co mówić,
musiało być ciekawe.
Czemuż to Anglicy trzymają ńę tak kur
czowo Grecji? Czyż by im obrzydły mgły nasrf
Tamizą, a zasmakowały greckie rodzynki?
A może chcą mieć na oku Dardanele? Nią
wiadomo.
W każdym razie, musi im być w Grecji
dobrze.
Jerzy Weiss

Od Administracji
Prenumeratę „Głosu Pomorza*', przyjmują
wszystkie agentury i urzędy pocztowe, od i do
20. każdego miesiąca.
Cena prenumeraty została niezmieniona i
wynosi tylko 30 zł miesięcznie.
Równocześnie zawiadamiamy, że poszuku
jemy korespondentów z prowincjŁ
Nadesłaną i wykorzystaną korespondencją,
honorujemy.

W

znłłft ii m iesi stjtzei ISIS r.

dla rodzin osób odbywających, czynną służbą
wojskową odbędzie się:
w piątek., dnia 8 lutego br.: od godz. B—
-9
nr.nr. 1—100; od godz. 9—10 nr-irr.: 101—175*
ad godz. 10—11 nrirr. 176—250; od godz. 11—i
12^ nrnr. 251—325; •
w sobotę, dnia 9 lutego br.: od godz. 8—9
m\nr. 326—450, od godz. 9—10 nr nr. 451—525,
od gódz. 10—41 nr nr. 526—550; od godz. li
do 12 nr.nr. 551—.
Za Prezydenta Miasta
NfeezeSnfk Wydzieu Wojskowego: Bor g, fcpt

KUPIĘ bufet w dobrym stand®. Zgłoszenia w
Administracji.

(153

KUPIĘ jadailkę w dobrym stanie. Zgłoszenia
do Admin. pod nr. 15.
(154
KUPIĘ 2 tapczany. Zgł. w Adm.p. nr. 16. (155
INWALIDZI i CHŁOPCY do rozsprzedaży ga*
zet mogą się zgłosić. — Wysoka prowizja.

Redaguje Kolegium.
S e k r e t a r i a t czynny od godz. 8—16-tej.
Redaktor nacz. przyjmuje od g. l i —

