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slycznta 1947 r

Marszałek Montgomery w Moskwie

i za le żn i g e sze fcia rze

Londyn (PAP). Szef brytyjskiego źnej i wielkiej armii, która odegrała tak
sztabu
— marszałek Mont doniosłą rolę w walce o zwycięstwo
Dzisiejszy «tan życia w Polsce cechu gomeryimperialnego
wyjechał w sobotę, dnia 4 bm. państw sprzymierzonych nad państwami
je w wielu wypadkach połowicznośe. do Moskwy na zaproszenie szefa sztabu osi. Pragnę nawiązać przyjazny kontakt
Polska nie jest państwem kapitalistycz radzieckiego
marszałka Aleksandra z armią radziecką i mam nadzieję, że z
nym, ale i nie jest państwem socjalistycz Wasilewskiego.—Montgomery
odleciał sa tęgo przyjaznego kontaktu wyniknie wza
nym. W Polsce nie ma wielkich przemy molotem RAF w towarzystwie
swego jemne zrozumienie i zaufanie. Wierzę,
słowców, ale duża część handlu jest w sztabu oraz radzieckiego attache wojsko
że będzie to z korzyścią dla obydwu
rękach prywatnych, w Polsce istnieją ipe-- wego w Londynie — płk, Gorzkowa, któ stron”.
wn6 ograniczenia polityczne (np. niemo ry ma pełnić rolę tłumacza. Montgomery
Na zapytanie, czy marszałek Montgo
żność zrzeszania 6ię elementów faszy zamierza zatrzymać się w Berlinie, gdzie mery spodziewa się zobaczyć Stalina,
stowskich), ale nie ma dyktatury.
odbędzie konferencję z szefem sztabu szef brytyjskiego sztabu imperialnego od
Ta połowiczność, będąca wynikiem za brytyjskiego w strefie okupacji brytyj powiedział, że ma taką nadzieję, ale
równo ideowvch założeń twórców nowe skiej — gen. sir Bryan Robertsonem. Do sprawa ta nie od niego zależy. Spodzie
go Państwa Polskiego, jak i wynikiem Moskwy przybędzie Montgomery w po wa się on zobaczenia w Moskwie wielu
sytuacji geopolitycznej i międzynarodo czątkach przyszłego tygodnia. Przed od dawnych przyjaciół. Poznał on już wie
wej, w jakiej znalazła sie Polska po klę lotem Montgomery oświadczył: „Udaję lu generałów radzieckich i z przyjem
sce hitleryzmu, stworzyła pewne niepo się do Moskwy jako żołnierz. Pragnę nością odnawia siarą przyjaźń.
rozumienia i dysproporcje.
Moskwa, 5. 1. — W poniedziałek
złożyć hołd armii radzieckiej, tej potęCi, którzy rządzili Polską prze* lat 13
przed wrześniem — sanacja i jej endec
cy i oenerowscy kuzynowie, nie pogo
dzili się jeszcze z myślą, że przegrali
ostatecznie swoją stawkę. Wszelkimi
Z dniem 1 stycznia instytucja, która mogła go realizacji przydziałów kartko
sposobami starają się podkopać Nową
Polskę. Jednym z tych sposobów jest tyle dobrego przyniosła wyniszczonym wych, z których korzystał w pierwszym
szeptana w kraju a wykrzykiwana przez przez wojnę narodom świata, popularna rzędzie świat prący* ludzie przyczynia
megafony niektórych zagranicznych ra UNRRA przechodzi w stan likwidacja. jący się swoim wyni kiem mięśni, czy
W roku 1947, mniej więcej do dnia 1 mózgów do przyśpieszenia dzieła odbu
diostacji „propaganda”.
kwietnia,
realizowane będą jedynie do dowy- kraju, — zgodnie zresztą z samym
Ulubionym chwytem tej propagandy, stawy zaległe.
założeniem akcji, mające] ria celu umo
v
wygłaszanej w rozmaitych tonacjach
żliwienie krajom zniszczonym rychłe za-,
Należy
podkreślić,
że
plan
dostaw
przez arcyszeraki wachlarz zależnych
geszefciarzy od Hemara do Andersa, UNRRA dla Polski, obliczany ogółem na gospodarowanie 5ię na nowo.
jest twierdzenie o rzekomej eowietyzacji 447 milionów dolarów został już wyko
nany w zgórą 80%. Mniej więcej 55%
Polski, o 17-ej republice itd.
m
Połowiczność* o której mówiliśmy, wartości dostaw stanowiły artykuły kona 'J
stwarza, że wielu naszych petit bourgois, sumcyijne, żywność oraz odzież i obuwie.
powtarza hemarowsko - andersowskie Trudno zaprzeczyć, że UNRRA w po
Londyn (PAP). Agencja Reutera
bzdury, w świętym oburzeniu i suweren ważnym stopniu przyczyniła się do zła
nej głupocie. Właściciel sklepiku 2 ar godzenia przeżywanego przez nas w dono3i o nowych aktach sabotażu i ter
tykułami spożywczymi w Rybniku i maj okresie powojennym kryzysu, że dogo- roru z3 strony tajnych organizacyj żyster krawiecki z czterema czeladnikami
i dyplomem mistrzowskim w Augustowie PRZED USUNIĘCIEM OSTATNICH PRZESZKÓD
i jubiler i zegarmistrz w Lublinie i re
staurator II kategorii na Powiślu i posia
iS>
dacz 49 i pół hektara gruntu, reszty *
dawnej świetności majątku i dwupiętro
wy kamienicznik powtarzają te bzdury,
obawiając się, że łagoćhia rewolucja
Praga (PAP). W przeglądzie poli jaznych stosunków z innymi państwami
może przekształcić się w mniej łagodną, tyki zagranicznej za rok ubiegły, organ słowiańskimi. "W ubiegam reku — p*że mogliby utracić swoje sklepy i war centralny armii czechosłowackiej „Obra s^e „Obrana Lidu” — stała się faktem
sztaty, domy czynszowe i hektary. Ofi na Lidu” stwierdza między innymi, że dokonanym umowa o przyjaźni i wza
cjalne oświadczenia nie przekonują ich, stanowisko Czechosłowacji jest obecnie jemnej pomocy z Jugosławią. Niewiele
nie wierzą własnym oczom, natomiast bez porównania korzystniejsze, aniżeli brakuje, aby zawarto podobną umowę z
wierzą własnym uszom zwłaszcza przy było przed wojną. Podczas gdy dawniej Polską. Wierzymy, że okrę* zbliżających
głośniku, nastawionym na 1 ondyn.
j Czechosłowacja ctoczona była z dwóch się rokowań o proolemach niemieckich,
Dlatego część ich jest przeciw każde * stron przez Niemcy, dzisiaj ma ona jako przypominający nam jak i Polakom
mu rządowi, który je"t rządem lewicy. sąsiadów pokonane Niemcy i wielkiego wspólne interesy polityczne, dopomoże
Nic to, że powodzi im «ię zupełnie do słowiańskiego sprzymierzeńca — Związek nam do usunięcia ostatnich przeszkód i
brze, Oni — najlepiej usytuowani — Radziecki, Sojusz i pakt przyjaźni ze doprowadzi do zrealizowania polityczne
najbardziej narzekają. Straszna 17-ta Związkiem Radzieckim pozwoliły Cze go układu wzajemnej przyjaźni”.
republika — a gdyby pomyśleli rozsą chosłowacji na nawiązanie dalszych przydnie, na dalszy dystans, zrozumieliby
przecież, że właśnie lewicowy rząd w
Swoiście interpretują sojusz polsko- kroczymy, jest j e dyną drogą, że in
Polsce, do którego Związek Radziecki
ma zaufanie, je«t najlepszym gwarantem, radziecki. „My też za sojuszem” — a nej nie ma — zarówno w naszej polityce
miesiącami międlą historię o zrabowanym międzynarodowej, jak i wewnętrznej.
że 17-ej republiki nie będzie.
Deklamując o .prawdziwej suweren przez marudera sowieckiego zegarku, a Brak im poczucia odpowiedzialności za
ności i prawdziwej demokracji”. A su ślepi są na pochodzenie samolotów i czoł wlasne słowa i własne czyny. Oni, któ
werenność pojmują w ten sposób, że lek gów Wojska Polskiego, surowca w fabry rzy żadnej odpowiedzialności na żadnym
ceważąco mówią o Ziemiach Zachodnich, kach włókienniczych i radzieckiej pomo odcinku pracy na siebie nie biorą, n»
o najistotniejszej podstawie suwerenności cy w odbudowie, słyszą, że „zabrali pro rozumieją poczucia odpowiedzialności
gospodarczej i politycznej Państwa Pol siaka”, a nie słyszą potężnego „Tak jest1” w cboze lewicy, w obozie demokracji.
skiego. Londyńscy zależni geszefciarze Stalina w 'sprawie naszych granic na
Mimo to wszystko — wierzymy, że *
z emigracji nawet darują Niemcom Zie Odrze i Nysie.
oni przejrzą. Niezależni geszefciarze z
Powiadają „nienawidzimy Niemców”, emigracji, zbankrutowani politykierzy,
mie Zachodnie, niczem Zagłoba, który
szwedzkiemu królowi Niderlandy ofia a nie chcą zrozumieć, że Anglosasi nie mała grupka ludzi dnia wczorajszego,
rował. Są suwerenni w gębie, a zależni zwalczają Niemców, a nawet (pomagają Ale obałamuceni i obawiający się, któ
im w odbudowie, widząc w nich ewentu rzy nie mają. się czego obawiać, ludzie
w duszy i portfelu.
A demokrację pojmują w ten sposób, alnego przyszłego sprzymierzeńca. Nie średniego stanu. Trzeba, żeby tylko ucz
że od chwili powstania Państwa Polskie chcą zrozumieć, że właśnie Związek Ra ciwie zastanowili się — a wtedy i oni do
go gardłują o kartkach wyborczych, a dziecki, tak jak Polska w ostatniej woj łączą się do wielkiego wspólnego wysił
kiedy kartka wyborcza już jest, to za nie doświadcony, jest realną i aktualną ku. Im prędzej to uczynią — tym lepiej
pominają o niej, a przpominają «obie o siłą anlyniendecką.
dla nich.
nożach i browningach.
Nie chcą zrozumieć, że droga, którą
Jerzy Rawicz.
#

UNRRA kończy=swoją działalność

Przsdv

po południu przybył do Moskwy drogą
powietrzną szef brytyjskiego sztabu głó
wnego marszałek Montgomery, który
swój lot z Londynu do Mosłćwy przerwał
w Berlinie.
Na lotnisku w Moskwie marszałek
Montgomery został powitany prze2 sze
fa radzieckiego sztabu głównego mar
szałka Wasilewskiego. Obaj marszałko
wie wymienili przy powitaniu serdeczny
uścisk dłoni.
FŁOK DEM O K RA TYC ZN Y

wskazuje narodowi polskiemu
drogę do szybkiego zaleczenia
ran wojennych i osiągnięcia
dobrobytu w najbliższy!! już
czasie. Mówi o tym jasno i wy
raźnie
trzyletni plan gospodarczy.
_L£T~as:csiaSH
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Londyn (PAP). Agencja Reutera
donosi, że na brytyjski pociąg wojsko
wy, którym jechał transport żołnierzy
do Palestyny, rzucono kilka granatów.
Sprawcy zbiegli. Rannych umieszczono
w szpitalu w Kairze.

ulem stanu wyjątkowego

Organ armii czedisi
o stosunkach polsko-czechosłowackich

w Pcs festyn Se
dowskich w Palestynie. Wojskowe sa
mochody brytyjskie wjechały na miny
elektryczne umieszczone na centralnych
szopach Palestyny. Kilka samochodów
wyleciało w powietrze. Są zabici i ran
ni. Równocześnie wojska brytyjskie prze
prowadzają obławy i masowe rewizje.
W różnych miejscowościach Palestyny
odbywają się masowe aresztowania o3ób
podejrzanych o udział w walce z woj
skami brytyjskimi.
Zagranica w kilka wierszach
— Przedstawiciel Stanów Zjedn. w komisji
ONZ. dla spraw energii atomowej Barach osią
pi! ze styego stanowiska. Prezydent Truman
przyjął rezygnację Barucba.
— Sekretarz stanu Byrnes wręczy! sekre
tarzowi generalnemu ONZ Trygve Lie tekst
traktatu pokojoyrego z Wiochami, uzgodniona
ostatecznie na ostatnich posiedzeniach Rad?
ministrów spraw zagranicznych, odbytych w
Nowym Jorku.
— W Brukseli odbyła się konferencja bel
gijskiego ł holenderskiego ministra spraw za
granicznych w celu skoordynowania polityki
oba krajów wobec Niemiec.
— W więzieniu norymberskim popełnił sa
mobójstwo dr Karl Westphal, prawnik hitle
rowski, którego proces miał się rozpoczęć w
pierwszych dniach lutego.
— Z Szanghaju donoszą.o katastrofie lotni
czej, która spowodowała śmierć 35 pasażerów.
— Prasa radziecka donosi, że zakłady bu
dowy traktorów przystąpiły w lipcu 1946 do
budowy nowego typu traktom gąsienicowego
Nadaje się on do robót rolnych na każdym
gruncie i zużywa mniej paliwa od dawnych ty
pów traktorów.
— Dziś rozpoczęła swe obrady Rada Bez
pieczeństwa. Pierwszym punktem obrad jest
statut dla wolnego miasta Triestu.
— Wczoraj minister Byrnes wydał przyjęcie
na cześć de Gasperi.
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Program wyborczy
Obćz demokratyczny stanął na
czele Narrdu Polskiego w najtragi
czniejszych chwilach hilterowskiej
niewoli.
Zjednoczone siły demokracji pol
skiej wzięły na siebie odpowiedzial
ność przed naredem, kiedy kraj był
jeszcze w okowach okupacji, kiedy

Bloku

Stronnictw Demokratycznych
i Związków Zawodowych
‘
szkaniowych, higienicznych i kul-

na gruzach i zgliszczach straszliwie
zniszczonego kraju trzeba było budo
wać nowe państwo, trzeba było zapo
biec grożącej klęsce głodu, urucho
mić zburzone i zdewastowane zakła
dy pracy. Objęliśmy kraj ze zburzo
ną stolicą, kraj bez żywności, bez
transportu, bez węgla, bez surowca.

Imponujące osiągnięcia

Dwa 1 pół reku, jakie upłynęły od
utworzenia PKWN, a niesnełna dwa
lata cd wyzwolenia całej Polski wy
pełniła ciężka, ofiarna praca mas
pracujących Polski, wysiłek polskie
go robotnika, chłopa i inteligenta.
Stał na czele tej pracy, kierował
nią i wytyczył drogę obóz demokra
tyczny w oparciu o blok czterech
stronnictw. Blok czterech stronnictw
demokratycznych przeprowadził reformy, o które walczyły pokolenia,
które głosili najszlachetniejsi przy
wódcy Narodu Polskfcsęo. Osiągnię
te w ciągu dwu lat wyniki stanowią
tytuł do chwały Narodu Polskiego,
który dowiódł, że równie ofiarnie po
trafi budować, jak bohatersko wal
czył o swoją wolność.
Już dziś tętnią pracą wszystkie
dziedziny życia Folski. Rok 1946 za
mykamy imponującymi osiągnię
ciami:
Wydobyliśmy w tym roku ponad
47 milionów ton węgla — jednego z
głównych bogactw Polski. Wyprodu
kowaliśmy ponad 250 milionów m
tkanin, uruchomiliśmy ponad 3.000
wielkich i średnich zakładów prze
mysłowych. Produkcja przemysło
wa Folski zbliża się do przedwojen-

nej, a w wielu dziedzinach już ją
przekroczyła.
Potrafiliśmy przezwyciężyć ol
brzymie trudności na odcinku trans
portu. Otrzymaliśmy 16,033 kilome
trów zniszczonych torów i 73 kilome
try zniszczonych mostów. W sty
czniu 1945 r. mieliśmy czynnych 70
parowozów 1 3.f0O wagenów. O roz
miarach włożonego wysiłku niech
świadczy to, że ładunek przekroczył
w reku 1346 olbrzymią cyfrę 3.503.CS3
wagonów.
Warszawa, która w styczniu 1945
r. była martwym rumowiskiem bez
domów', bez ulic, bez wody, bez
światła — dziś żyje, jest znów pow
stającą z gruzów stolicą odbudowu
jącej się Polski.
Dokonaliśmy w ciągu niespełna
dwu lat gigantycznej pracy — przy
wrócenia Polsce na zawsze Złem Od
zyskanych. Osadziliśmy na nich 4
miliony osadników. Chłop polski otrzymał w wieczne władanie prze
szło pół miliona pełnorolnych gos
podarstw, robotnik — tysiące warsz
tatów przemysłowych. Zieemie Od
zyskane żyją już w pełni polskim
życiem.
Takie są wyniki wysiłku, do któ
rego obóz demokratyczny zmobilizo
wał Naród Polski.

Jedyną siła twórcza — demokracja

Borykamy się jeszcze z licznymi
trudnościami okresu powojennego,
daje. się nam dotkliwie we znaki nie.
dcbćr aprowizacyjny, ale dźwigamy
się szybciej niż którykolwiek z wy
zwolonych krajów — chociaż znisz
czenia nasze były większe.
Demokracja Fclska dowiodła, że
jest jedyną siłą twórczą, zdolną po
prowadzić naród do zwycięstwa i
wielkości. Siły, które wzięły na sie
bie wielką i szczytną odpowiedział-

ność za przyszłość narodu, zjedno
czone w Eleku Stronnictw Demokra
tycznych przechodzą do drugiego ckrGSu dziejów odrodzonej Rzeczypos
politej. Do pełnej odbudowy Polski
ze zniszczeń wojennych — naszego
rolnictwa, przemysłu, handlu i rze
miosła. Bo utrwalenia ustrojowych i
gospodarczych fundamentów pod
siłę Niepodległej, Suwerennej Pol
ski, szczęście i wielkość Narodu Pol
skiego.
ł

Nasza przyfazn z narodami słowiańskimi

Elck Demokratyczny zabezpieczy
Polskę przed groźbą niemieckiej agresji. Polska nie może być więcej
pobojowiskiem, nie może stać się te
renem niemieckiej ekspansji. Dale
kowzroczna polityka, oparta o trwa
łe przymierze i serdeczną przyjaźń
ze Związkiem Radzieckim, wypró
bowana w ogniu walk o wyzwolenie,
sojusz I braterska przyjaźń z innymi
narodami- słowiańskimi: Czechosło
wację, Jugosławią i Bułgarią — to
.podstawa trwałego bezpieczeństwa
Polski i trwałego pokoju w Europie.
Blok Demokratyczny utrwali więzy
tradycyjnej przyjaźni z demokraty
czną Francją, oprze na trwałych
podstawach współpracę z wielkimi
demokracjami Zachodu: Wielką

Brytanią i Stanami- Z ednoczonym?.
Dążyć będzie do zacieśnienia współ
pracy trzech wielkich mocarstw, ja
ko fundamentu światowego pokoju,
do owocnej współpracy wszystkich
narodów w Organizacji Narodów
Zjednoczonych.
Blok Demokratyczny strzec będzie
wykonania pełnego rozbrojenia i cd
iiitleryzowania Niemiec, rzeczywi
stej ich demokracji przez zagładę
Prus i Prusactwa, jako głównego
źródła zaborczości niemieckiej, Mia
rą naszego stosunku do paistw
sprzymierzonych będzie ich stosu
nek do niebezpieczeństwa niemiec
kiego, nigdy bowiem protektor Nie
miec nie może być przyjacielem
Polski.

Nowa Konsiyłucja utrwali demokracie ludowa
W Sejmie Konstytucyjnym, wy
branym w dniu 19 stycznia 1947 r.
Blok Demokratyczny utrwali nowe
fundamenty ustrojowe w nowej Kon
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
Konstytucja ta musi wypływać * du
cha wielkich tradycy] reformator
skich i wolnościowych Polski. Utrwali ona po Wsze czasy dokonane
reformy społeczne, rozbuduje samo
rząd terytorialny, który zapewni
społeczeństwu decydujący udział w
załatwieniu spraw publicznych i bę
dzie najlepszą szkołą wyrobienia obyWfttulskiego. 13trwali Demokrację
Ludową!
Blok Demokratyczny stać będzie
na straży, aby nowa Konstytucja by
ła — Wielką Kartą Wolności Oby
watelsklej. Esmzii tweja zr-warr
tuje wolność sława, piaęy i zr:c
nia się
-----7 s -*■

telcm równe prawa. Konstytucja za
gwarantuj© wolność sumienia i wie
rzeń religijnych, w szczególności —
prawa kościoła katolickiego. Konsty
tucja stworzy możliwości dla szero
kiego rc zwoju spółdzielczości. Kon
stytucja zabezpieczy własność pry
watną, jako podstawę zdrowej ini
cjntywy prvwatnei.
Ustrój Demokracji Ludowej, r
trwElcny w nowej Konstytucji, uchroni Pcl^ką przed klęską kryzysu
i fcezrobccia. Folska Ludowa nie bę
dzie krajem emigracji, tułaczki Zr.
chlebem, będzie krajem reemigracji,
pjcwrctu tułaczy do Ojczyzny.
Blok Demokratyczny ''dokończy
dziafa gospodarczej odbudowy kra
;u, Realizacja trzyletniego plan
'''Spcfarezcgo zaspokoi głód £ usa •
aie nędzę — będzie wielkim krokiem
na drodze do tifazas?ty,,1óv/lenia kra

ju. Wykonanie planu, pełne wyzys
kanie przemysłowego potencjału
Ziem Odzyskanych wyrówna nasze
zacofanie gospodarcze, uczyni Pol
skę krajem zamożnym.
Fodwyższać będziemy wydajność
pracy przez celowe zużytkowanie
wysiłku i przez postęp techniczny.
Masy pracujące Polski będą stało
zwiększały swój udział w dochodzie
narodowym. Blok Demokratyczny
stawia, jako swoje podstawowe zada
nia, dobrobyt świat pracy przez
wzrost zatrudnienia, stałą realną
podwyżkę płac, skuteczną walkę ze
spekulacją, rozbudowę ubezpieczeń
społecznych,
troskę
1 świadczeń __
_
bezpieczeństwo pracy, poprawę mie-

turalnych warunków życia klasy ro
botniczej. Będziemy nadal kroczyli
po drodze ułatwiania robotnikom c~
sięgnięcia najwyższych kwalifikacyj
oraz wysuwania robotników na kie
rownicze stanowiska w aparacie pro
dukcyjnym. Poprzez aparat pań
stwowy, Związki Zawodowo i- Rady
Zakładowe klasa robotnicza, jako
. współgospodarz kraju, zwiększać bę
dzie swój wpływ na gospodarkę na
rodową.
Blok Demokratyczny zrealizuje
polepszenie zaopatrzenia emerytów,
inwalidów, wdów, sierot, zapewni
powszechne i wystarczające ubezpie
czenie na starość.

Naczelne zadanie: odbudowa gospodarcza

Blok Demokratyczny stawna przed
Blok Demokratyczny, jako jedno
z naczelnych swych zadań, stawia sobą zadanie upowszechnienia kul
odbudowę gospodarczą wsi, wzrost tury, jak najszerszego udostępnienia
zamożności na fundamencie indy masom ludowym książki, teatru, ki
widualnej gospodarki chłopskiej, na i radia.
Blok Demokratyczny podejmie
własności prywatnej chłopa. Chłop,
rolnik polski, który otrzymał ziemię walkę o moralne i fizyczne zdrowie
cbszarniczą, który objął w posiada narodu, tak silnie zagrożone przez
nie i zagospodarowanie wielki© ob straszliwe warunki wojny i okupa
szary na Ziemiach Odzyskanych, ja cji. Skuteczna walka z gruźlicą, z «ko swą wieczystą własność, zaspa pidemiami, ocali dla kraju miliony
kajając palący głód ziemi, chłop, z istnień ludzkich. W trosce o przy
którego Polska Demokratyczna zdję szłość narodu obóz demokratyczny
ła ciężkie jarzmo zadłużenia,^ ma roztoczy opiekę nad dzieckiem i mat
wszystkie możliwości, aby wyjść na ką, poprzez ośrodki Opieki, żłóbki,
zawsze z przedwojennej nędzy i upo Domy Dziecka, poradnie, pomoc dla
śledzenia, aby podnieść poziom życia rodzin o licznym potomstwie.
Pogłębienie moralności społecz
gospodarczego £ kulturalnego. Blok
Demokratyczny stawia, jako palące nej, zacieśnienie więzi rodzinnej, tro
zadanie, podniesienie wydajności ska i wychowanie młodzieży zatrze
ziemi — jako podstawy zamożności ślady spustoszeń dokonanych przez
rolnika i wyżywienia kraju — przez: wojnę.
Zwycięstwo Bloku Stronnictw De
rozwój gospodarki hodowlanej,
zwiększanie zużycia nawozów sztu mokratycznych będzie ostatecznym
cznych, zaopatrzenie wsi w dostate triumfem twórczej myśli i pracy nad
czną ilość maszyn rolniczych. Elek rozkładem, awanturnictwem i zrodtryfikacja wsi usprawni prace i pod niami rodzimej reakcji. Ani na chwi
niesie: ogólny poziom wsi. Państwo lę nie wstrzymają nas w marszu
udzielać będzie należytej pomocy zbrodnicze zamachy faszystowskich
rolnictwu, szczególnie małorolnym band, które udzieliły pełnego popar
i średniorolnym pareelantem, osa cia Stronnictwu pana Mikołajczyka.
dnikom i zniszczonym przez wojnę. Reakcja chciałaby przekreślić wiel
Rozwój spółdzielczości wiejskiej, kie zdobycze demokracji, obalić do
sprawiedliwy system rozdzielczy to konane reformy, nie waha się sprzy
warów przemysłowych i kredytów mierzać z wrogami Polski, nie waha
uwolni wieś od plagi lichwy 1 speku się oprzeć swych nadziei na wspól
lacji odbierającej chłcpu znaczną nikach i naśladowcach hitlerow
skich morderców —bandach N. S. Z.
część jego dochodu.
PSL — legalna nadbudówka rea
Nie może być demokracji bez peł
kcyjnego
podziemia — postawiło się
nego upowszechnienia oświaty i kul
tury. Dwuletnie rządy demokracji samo poza nawiasem zdrowych sił
zrobiły więcej na polu szkolnictwa społecznych, wykreśliło się spośród
niż zdołano zrobić przez 20 lat mię tych sił, które mogą ubiegać się o
dzywojennej niepodległości. Już dziś wpływ na losy Polski. Blok Demo
szkoły powszechne ebejmują 93 proc. kratyczny dokona pełnej likwidacji
ogółu dzieci w wieku szkolnym, pod faszystowskiego podziemia. Zapewni
czas gdy w roku 1939 obejmowały spokój i panowanie prawa.
Blok Demokratyczny przeprowa
tylko 87 proc. Ilość młodzieży w
dzi
skuteczną walkę z wszelkiego ro
szkołach średnich, zawodowych i
wyższych, mimo zmniejszonej liczby dzaju pasożytniczymi i szkodniczy
ludności, znacznie przekroczyły cy mi elementami: z szabrem, spekula
cją, szkodnictwem gospodarczym.
fry przedwojenne.
Blok
stać będzie na
Fiok Demokratyczny realizuje re strażyDemokratyczny
ładu
i
praworządności.
Tępić
formę szkolną, która da wsi l miastu będzie wszelkie nadużycie władzy,
jednakową ośmioletnią szkołę pod łapownictwo i biurokrację.
stawową. Szkoła średnia musi się
Z takim programem idzie Blok
stać dostępną dla wszystkich uzdol Stronnictw
Demokratycznych i
nionych dzieci. Rozbudowane szkol Związków Zawodowych
do wyborów
nictwo zawodowe i rolnicze podwyż do Sejmu Ustawc iawczego
odrodzo
szy kwalifikacje milionowej rzeszy nej Rzeczypospolitej. Dla realizacji
robotników i chłopów, pochoiesie ich tego programu zespoli Blok wszyst
poziom życiowy, a zarazem poziom ko, co zdrowe i twórcze w narodzie.
technicznej kultury kraju. Opieka
już, że programy na
rad uczącą się młodzieżą, pomoc 1 szeDowiedliśmy
nie są agitacyjnym frazesem, ź:
stypendia umożliwią każdemu dzie mimo
trut iości powojennego
cku rozwinięcie jego zdolności i za okresu,wielu
mimo
szkód ze stroik
miłowań. Szkoły wyższe muszą być reakcji, która pi
na
tych trudnościach
w pełni dostępne dla dzieci robotni żeruje — realizujemy
to, co zapowia
czych i chłopskich, muszą stać się o- damy.
-| ’ ,
gniskami światła i postępu, promie,
Idziemy do zwycięstwa pewni, że
niującymi na cały naród.
wrogowie
demokracji mogą nam
Blok Demokratyczny będzie stal przeciwstawić
warcholsfwo i
na straży wolności badań nauko, frazes negacji, tylko
prowadzące
wprost
wych, zapewni nauce pełną swobodę do katastrofy nandow’ej.
rozwoju, uczyni wszwstko dla nale
Wspólnym wysiłkiem całego na
żytego jej wyposażenia.
rodu zapewnimy Folsce trwały po
Szybka I wydatna poprawa bytu kój i dobrobyt!
nauczycielstwa jest koniecznością
Niech żyje nierozerwalny sojusz
państwową. Nauczyciele, ludzie nau Demokratycznych
Polski: robo
ki i sztuki muszą mieć zagwaranto tników, chłopów l Sił
inteligencji!
wane warunki, umożliwiające im
Niech żyje Demokratyczna Niepo
pedagogiczną i twórczą pracę.
dległa 1 Suwerenna Polska!
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Zeznanie lekarzy w dziewiątym dniu procesu
a r ' n w » (SAP). Dziewiąty dzień
procesu Fischera i pozostałych vrapćlo«karżonych poświęcono przesłuchiwaniu
świadków ze świata lekarskiego.
Pierwszy zeznawał dr Jakób Ponton,
ordynator «zpitala na Czystym. Świadek
•twierdza, iż przydziały żywnościowe dla
luności żydowskiej ora* dla chorych w
szpitalu stanowiły zaledwie 10% nor
malnego zapotrzebowania kalorycznego
organizmu ludzkiego. Z żywności zaś
dostarczanej do getta drogą nielegalną,
korzystać mogli tylko ludzie zamożni.
Całe mienie oraz warsztaty pracy Żydów
zostały skonfiskowane. Dziesiątki tysię
cy ludzi * prowincji sprowadzono do
warszawskiego gertta. Byli to nędzarze
obrabowani doszczętnie ze wszystkiego.
Nic więc driwnego, że dzielnica żydow
ska została .nawiedzona klęską głodową.
Nawet statystyki służby zdrowia ar
mii niemieckiej podają, iż śmiertelność
żołnierzy niemieckich, chorych na tyfu*
plamisty, wynosiła 7—S%, podczas gdy
w getcie umierało 25% zarażonych.
Następnie dr. Ponton stwierdza, iż
mimo kolosalnych epidemii, nie tyfus był
główmą pr*yczyną olbrzymiej śmiertel
ności, lecz głód i gruźlica kosiły dosło
wnie ludność.
Po tych zeznaniach świadka zabrał
głos Fischer i oświadczył, że działał na
żądanie niemieckich lekarzy, sam prze
cież na medycynie »ię nie zna.
Ponadto Fischer twierdzi, że jednym
* głównych powodów utworzenia getta,
były żądania dowództwa wojsk niemie
ckich, którym on oczywiście musiał być
posłuszny.
Przerywając wywody Fischera, pro
kurator Sawieki zwraca uwagę, iż nie
dopuszczalną jest dyskusja nad sprawą
getta w tej płaszczyźnie, na jakiej oskar
żony prowadzić by ją pragnął. Dla Fi
schera, jeśli ludzie umierają z braku le
karstw, to jest to sprawa aptekarską, je
śli założono getto, to jest to kwestia sa
nitarna i wojskowa, jeśli w ogóle ludzie
umierają w getcie, to jest to znowu »pra
wa cmentarna. Tymczasem chodzi o je
dno — chodzi o zakrojoną na olbrzymią
skalę akcję eksterminacyjną, która mia
ła *re«ztą objąć nie tylko Żydów, ale i
wszystkich Polaków, mieszkających na
terenie okupowanych. Kwestia żydowska
była tylko fragmentem. Żydzi mieli tyl
ko pewne pierwszeństwo z różnych w^glę
dów politycznych. .
Następnie świadek prof. Władysław
Szenajch, również lekarz, twierdzi, iż
największą zbrodnią okupanta wobec le
karzy polskich, była chęć złamania etyki
lekarskiej.
Dla lekarza polskiego każdy chory,
bez względu na przynależność rasową,
czy wyznanie, wróg, czy też przyjaciel,
je*t zawsze chorym, tylko chorym, któ
remu ze wszy«tkich *ił należy ‘łużyć po
mocą i opieką. Okupant starał się zgnieść
tę etykę, wprowadzając nowe credo, że
człowiek jest człowiekowi nierówny
i że jednemu trzeba przyjść z pomocą,
a drugiego zostawić własnemu lobowi
W myśl tych zasad wyrzucano ze szpita
li Polaków, a przesadnio dużo pokoi od
dawano chorym volksdeutschom.
Dr. Łącki z całą stanowczością pięt
nuje kłamstwa niemieckie, jakoby getto
stworzone było ze względów sanitar
nych. Zamknięcie getta oraz przesiedla
nie -do Warszawy x małych miasteczek
ludności zagłodzonej i na wpół żywej,
spowodowało epidemię tyfusu.

Dziesiąty dzień procesu

MakihrycziY fili z M iki
Warszawa (SAP). W dziesiątym
dniu procesu Fischera i jego towarzyszy
zeznawał Jankiel Wiernik, cieśla z War
szawy, który po likwidacji getta dostał
*ię do Treblinki i cudem uniknął śmierci.
Zegnania jego wywołały wielkie poru
szenie na sali sądowej.
— To nie był obóz koncentracyjny —
akcentuje świadek. To był obóz śmierci.
Najstraszniejszym jego przeżyciem
był przyjazd do Treblinki. Cały teren
już wtedy zasiany Był trupami zamor
dowanych w pociągu lub przy wyłado
wywaniu, Świadek załamuje się i zarzy

F iS Ć H E R A &
na płakać. Po chwili znowu opowiada 80.000. .Prowadzono szereg zakładów
«W3 przeżycia, niby treść jakiegoś ma zamkniętych dla starców, inwalidów i
kabrycznego filmu. Niemcy i Ukraińcy dzieci,fprewenloria dla zagro żonych gru
wypędzili ich, jak bydło * pociągu i za źlicą oraz liczne kuchnie ludowe.
gnali na jakieś oodwórze, gdzie rozdzie
lono kobiety od mężczyzn. Ws*ę~’zie już
widać było stosy trupów. Do*tał się cło/
Zapytany przez Trybunał, świadek
grupy pracujących przy uprzątaniu
zwłok. Odprowadzono ich na bok i Ka wyjaśnia okoliczności związane ze opra
zano klęknąć. Z grupy 500 ludzi 350 za wą kapitulacji po powstaniu.- Prez. Mach
strzelono na miejscu, pozostałych zaś za nicki wezwany został przez gen. Krausgnano do pracy. Ściągano trupy na pas hara na konferencję, w której wziął ukach za nogi i głowy. Silniejszym kazano ćział również Fischer. Przedmiotem dwu
ciągnąć.dwa-naraz. Praca trwała do no dniowej dyskusji było przyjęcie przez
żnej nocy. Rano zagnano ich znowu. RGO obuwia, odzieży i sprzętów gos
Z powodu zbyt wielkiei ilości trupów na podarstwa domowego ze wszystkich mie
placach zarządzono 8-dniową przerwę szkań kapitulującej dzielnicy ora* ewa
w transportach. Świadek przypomina so kuacja dzieł sztuki, archiwów, bibliotek,
bie, że podczas pracy znaleziono żywą własności kościąlnej i przedmiotów
jeszcze kobietę z dzieckiem owiniętym •zczególnego znaczenia, jak: księgi hi
w prześcieradło. Mimo błagań, esesman poteczne .i akta sądowe.
zastrzelił ją z uśmiechem na ustach. Świa
Później wobec alarmów ze strony pro
dek znowu przerywa zeznania i plącze. fesorów Lorentza i Suchodolskiego, RGO
W dalszym ciągu świadek opowiada, postarała «ię o zwołanie konferencji na
jak po 8 dniach został przydzielony do ulicy Wolskiej w tzw. Sztabie Ewakukompanii pracy. Pracował przy budowie acyjnym Geibla. Konferencji tej przewo
komor gazowych. Poza trzema już ist dniczył Fischer. Stanowisko jego było
niejącymi, w krótkim czasie wybudowano przychylniejsze, niż Geibla, jednakże w
dalszych 10. Od tej pory zaczęło 6ię sy terminie, wyznaczonym przez Niemców,
stematyczne wygazowanie ludzi. Bezpo ewakuacja pozostałych jeszcze dóbr
średnio z wagonów nowych transportów kulturalnych Warszawy była nie do wy
wprowadzano więźniów do komór po konania. W czasie rozmów — nie wypo
100—1200 do każdej i w ten sposób — wiedziano tego wyraźnie — dano do
według przypuszczeń świadka — uśmier zrozumienia, że Warszawę czeka całko
cano dziennie od 10.000—12.000 ludzi. wita zagłada.
Największe na*ilenie i najgorliwsza
praca w komorach trwały od września
1942 do stycznia 1943 r, O 6 rano wyła
dowywano transporty, potem przez cały
Na popołudniowej se«ji Trybunał
dzień trwała masakra ludzi. Gdy otwie przesłuchiwał świadków na okoliczności
rano komory, część ludzi — zwłaszcza dotyczące obozu w Pruszkowie. Świadek
dzieci i młodzież, — była żyrwa. (Uszczę Jerzy Kawecki przebywał tam w okre
śliwieni esesmani dobijali ofiary. Pła sie*od 23 sierpnia do 44 września 1944 r.
cząc świadek wspomina również fakty, Opisywane przez świadka warunki, w
gdy z powodu braku miejsca w komo jakich żyli ludzie w tym obozie, budzą
rach, palono ludzi żywcem na sto»ach, na sali sądowej grozę i przerażenie. Wy
polewanych benzyną. Bez zmrużenia po gnańców z Warszawy spędzano, jak by
wiek wrzucano małe dzieci do ognia, na dło, do olbrzymich hal, w których uprze
oczach rozpaczających i wyrywających dnio mieściły się warsztaty kolejowe.
się za nimi matek.
1 Ludzie znajdowali się w ‘tanie komplet
nego wyczerpania fizycznego i moral
nego, głodni i nieodziani, bard*o wielu
chorych i rannych. Cały ten sterroryzo
W końcu stycznia 1943 r. do obozu wany tłum leżał na brudnej, zaśmieco
przyjechał Himmler, Do tego czasu wiel nej, betonowe j podłodze, wymazanej ró
ką ilość trupów zakopywano w zbioro żnymi tłuszczami i‘marami. Żadnych nar
wych dolach. Dopiero Himmler rozkazał, do leżenia nie było. Warunki były takie,
by wszystkie zwłoki wykopać, spalić, zie że przez -długi początkowy okres nie by
mię wyrównać i zasiać łubinem. Praca ta ło dostatecznej ilości wody do picia. Wa
miała być wykonana jaknajszybciej.
runki sanitarne — poniżej wszelkiej kry
Świadek spogląda na ławę oskarżo tyki, wystarczy nadmienić, że ludzie za
nych i wskazując na Leista, mówi: — łatwiali swoje fizyczne potrzeby na miej
„Z Himmlerem był ten!“.
scu. W tych warunkach rozwijały «ię roz
Następnie wskazując na Daumego, maite choroby, a śmierć zbierała obfite
oświadcza, że i jego widział, ale nie w żniwo.
tej części obozu, gazie były komory, tyl
Następny świadek, Władysław Mazu
ko w obozie przyjęć transportów.
rek,
z ramienia RGO zatrudniony był
Z ławy oskarżonych powstaje Fi
w
obozie
pruszkowskim. Obozem tym
scher, który zdradza wielkie zdenerwo
wanie, ma łzy w oczach. Zapytuje, czy pospołu rządziły trzy władze: Wehr
akt oskarżenia i jemu zarzuca te wszyst macht, SS i Arbeitsamt. Żadnego regu
laminu obozowego nie było. Za najdrob
kie zbrodnie w Treblince."
przekroczenie bito względnie za
Prokurator Siewierski odpowiada, że niejsze
bijano
ludzi.
akt oskarżenia zarzuca mu wysłanie na
Po zeznaniach świadka zabiera gło*
śmierć ludzi do Treblinki, a nie samo
prok,
Sawicki. Oskarżyciel przedkłada
wykonywanie zbrodni w obozie.
Trybunałowi książkę pt.: „Warszawa
pod władztwem niemieckim'1. Książka ta
wydana została w roku 1942 na zlecenie
gub. Fischera. 0«k. Fischer obecnie za
W tym momencie prok. Sawicki przed przecza
— powiada prokurator — ja
stawia sądowi i oskarżonemu dokument, koby szereg
zarzą
który udowadnia, że Fischer doskonale dzeń wydanychekstermińacyjnych
w
stosunku
do
ludności
wiedział o wysyłaniu Żydów do Treblin był mu znany. Książka ta zadaje kłam
ki i sam brał w tym udział. Jest to mie jego twierdzeniom.
sięczny raport Abteilung Justitz (wy
Rozprawę przerwano do dnia 7 bm.
działu sprawiedliwości) dystryktu war
szawskiego, wysyłany do Berlina, a pó
źniej odnaleziony u władz amerykań
skich. Fischer powiadamia w tym rapor
cie swoje władze nadrzędne o wysyłaniu
nieletnich zbrodniarzy do obozu w Tre
blince.
No r y mb e r g a . W więzieniu norymber
Następnym świadkiem był Janusz
przebywa obecnie w charakterze więźniów
Machnicki, który jako były preze* War- skim
10 generałów niemieckich. Genara
•zawiskiego Ośrodka RGO, podaje prze cywilnych,
ło-frie cl zostali zwolnieni formalnie z niewoli
bieg działalności tej instytucji. W po wojenne;, co pozbawiło ich automatycznie
czątkowym okre«ie okupacji RGO posia wszelkich związanych z tym przywilejów, w
dała ponad 200 (00 podopiecznych. Cy szczególności prawa otrzymywania żołdu, ktt.fra ta zmalała przed powstaniem do ry wynosił do 40 dolarów miesięcznie. Na czele
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M rozy na całym św iecie
Amerykańskie stacje meteorologiczne do
noszą, że cały świat ogarnęia ia!a mrozów.
Na wschodnim wybrzeżu Sianów Zjednoczo
nych od szeregu lat nie notowano tak ostrej
zimy, jak obecna. Komunikacja kolejowa i sa
mochodowa z powodu diżych ściegów prawie
całkowicie zamarła. W Nowym Jorku z lot
niska „La Guardia# już czwarty dzień z Tzędu nie odleciał żaden samolot.
Również w Wielkiej B.ytanii meteorolodzy
zapowiadają ostre mrozy.
Obserwatorium niemieckie w Greifswaldzie
stwierdza, i e fala zimnego powietrza napiywa
zę Związku Radzieckiego i zbliża się do Eu
ropy Środkowej i Południowej. (PAP)
W Hamburgu stanęły z powodu niebywa
tero zistna wszystkie zakłady przemyf/owe,oprócz żywnościowych. W ca1ych Niemczech
na skutek mrozów nastąpił spadek produkcji
o 25 proc.
W Czechosłowacji zanotowano 27 sL mrozu.
W Polsce zanotowano we Wrocławiu tem
peraturę najniższą od 80 iat — 25. stopni poni
żej zera.

F?S*sehe I P apeu w&rótce
sianą przed sadem
S t u t t g a r t Według oświadczenia min.
decaeifikacjt Loritza w ramach przyspieszonej
•keji osuwania pozostałości hitlerowskich są
dy daaazifikacyjne w pierwszym planie roz
patrywać będą tzw. „ciężkie sprawy", do ktrdrych nalicza sią też Fritsche’go i Papena. Prcr
ees FrUsche'go rozpocznie się 27 bm. przed są
dem w Norymberdze i potrwa 2—3 dni. Rów
nież ▼. Papen aa jeszcze w tym miesiącu byó
osądzony.

AaglSa zaopatruje N iem ców
w obuw ie
Be r l i n.
Niemiecka agencja prasowa
donosi t Hamburga, że parowiec angielski przy
wiózł tam 4079 bal nowego obuwia z Anglii.
Dzięki tej nowej dostawie, ilość obuwia prze
znaczonego dla Niemców, podnosi się z 225
tysięcy par o dalsze 100 tysięcy, (PAP)

św ięto k rad ztw o niem ieckie
Fr a nkf ur t (PAP). W noc syl
westrową w Lichtenfeld, w amerykań
skiej ‘trefie okupacyjnej w Niemczech,
czteroch 18 -letnich młodzieńców wdarło
się do kościoła zabierając złotą mon•trancję, W*zyscy sprawcy kradzieży zo
stali wertowani.

O dnalezienie flagi
olim pijskiej
Be r l i n (PAP). Jak donosi brytyj
ska agencja prasowa w Niemczech, w pi
wnicy berlińskiego banku znaleziono fla
gę igrzysk olimpijskich, która pozosta
wała w Berlinie od roku 1936. Flaga
została przekazana władzom brytyjskim,
które przekażą ją komitetowi olimpijskie
mu w Szwajcarii. Następnie flaga zosta
nie przekazana do Wielkiej Brytanii,
gd*ie mają «ię odbyć pierwsze igrzyska
olimpijskie po wojnie.

S haw w ycofuje s!e z życia
politycznego
L o n d y n Sławny pisarz bryty ski Bar
nard Shaw, lttóry w lipou roku zeszłego obcho
dził 90-tą rocznicę urodzfn i do którego zwró
cono *ię z prośbą o poparcie wniosku o am
nestię dla irlandzkich w:ęźniów politycznych
oświadczył, iż zwracanie eię. do. niego w spra
wach politycznych jest bezcelowe. Nie zanrem on więcej brać udziału w. życiu politycz
nym, uważając, że człowiek .w jego wieku nie
intereeuje _*ię już takimi zagadnieniami.

N ow y „T arzan44
Londyn. Korespondent „London Times'’
donosi, ż« w lasach Smaaland w południowej
Szwecji odnaleziony został człowiek, który
zniknął przed 18 łaty 1 przez cały ten czas żyl
zdała od cywilizacji. Miał on lat 20 kiedy n•unął sią z życia cywilizowanego. Spędził oa
prawi* cały cza* w lasach w pobliżu swego
miejsca zamieszkania. Kilka razy zjawił się n-c
kiótko w domu, w celu zabrania żywności
zwłaszcza zimą. Lekarze po dokonaniu oglę
dzin lekarskich doszli do przekonania, że jest
c* zupełnie normalny i zdrowie jego nie ucier
piało wcale na skutek przebywania stałe w te»i« w warunkach prymitywnych. (PAP)

10 generałów niemieckich
w więzieniu norymberskim
tych generałów znajduje się marszałek Milch,
b. zastępca G6ringa_ Zarowno on, Jak i ge*
aerał Wariimont zaprotestowali przeciwko po
zbawieniu ich statuiu jeńców wojennych. Milch
twierdził, że uprawnienia związane z jego
stopnica marszałkowskim, winny przysługi
wać mu aż do śmierci, a Warlunónt oponowa*

przeciwko wstrzymaniu żołdu, (PAP)
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obiiizacja pojazdów mechanicznych
. PRZED WYBORAMI
Warszawa (PAP) — W wyko
naniu uchwały Rady Ministrów w
związku z akcją pAygctowawc/ą
do wyborów, dla zapewnienia k^ntpktu z terenem oraz bczn^cczeństwa, spokojni porządku publiczne
go, zarząd’a się r.eLwirowanit* w y/ypadkach koniecznych, pojazdów me
chanicznyc*h.
Ministerstwo Administracji Pu
blicznej komunikuje, że wszystkie
urzędy, instytucje i przedsiębior
stwa państwowe oraz Samorządowe,
jak równiej osoby prawa publiczne
go, osoby prywatne — zarówno fizy
czne jak i prawne, obowiązane są na
żądanie władz dostarczyć w czasie
od 5 do 22 slvczma 1917 roku, dla po
trzeb komwji wyborczych oraz orga
nów bezpieczeństwa, wszelkich po
jazdów' mechanicznych i innych
środków przewozowych; jak:e znaj
dują się w ich posiadaniu. Obowią
zek świadczenia obejmuje środki
przewozowe wraz z obsługą.
Wszystkie- pojazdy merhaniezne,
użyte w ramach akcji wyborczej otrzymują zgodnie z uchwalą Komi
tetu* Ekonomicznego Rady Mini
strów normy sztywne paliw płyn
nych, które zapewniają każdemu po
jazdowa przebycie 2.CÓ0 kilometrów
miesięcznie.
Wszelkie ilości paliwa, niezbędne
ponad powyższe przydziały, zakupio
ne być winny po cenach komercyj

nych, przy czym Generalny Komi
sarz Wyborczy wystąpi po zakończe
niu akcji wyborczej do właściwych
organów o uzyskanie refakcji.
Wynagrodzenie za wykonanie
świadczenia osobistego winno nastą
pić według stawek ustalonych na te
renie danego województwa. Koszty
za świadczenia osobiste tyinny być
Tokryte przez Komisje Wyborcze z
funduszów, stojących do ich dyspo
zycji. Urrawnionymi do żądania po
wyższych. świadczeń są powiatowe
władze administracji ogólnej i za
rządy gmin — na podległym im ob
szarze.
W starostwach i zarządach gmin
należy ustanowić w okresie od 5 —22
stycznia 1947 r., stałe, nieprzerwane
dyżury (w ciągu całej doby) urzędni
ków. vktórzvby mogli na każde zapo
trzebowani Komisji Wyborczych
lub organów bezpieczeństwa publi
cznego, zarządzić dostarczenie nie
zbędnych środków lokomocji?
Od obowiązku tych świadczeń wy
łączone są: zagraniczne placówki dy
plomatyczne i konsularne w Polsce,
przedsiębiorstwo — Polska Poczta,
Telegraf i Telefon, UNRRA, Rada
Polonii w Ameryce oraz placówki i
misje zagraniczne pomocy- dla bie
dnej ludności, instytucje dysponują-ce samochodami sanitarnymi — jed
nak tylko odnośnie samochodów sa
nitarnych, a nie pozostałego taboru.

Ponadto samochody Państwowej
Komunikacji Samochodowej, Mono
poli: Spirytusowego i Tytoniowego,
Państwowej Centrali Handlowej mo
gą być rekwirowane w wypadkach
wyjątkowej konieczności. Samo
chody instytucji korzystających z
całkowitego względnie częściowego
zwolnienia od tych świadczeń, mu
szą się wykazać odpowiednimi do
kumentami.
W okresie od 5 — 15 stycznia 1947,
Związek Gospodarczy Spółdzielni
PP „Społem", obowiązany jest do«<awić odpowiednim władzom admini
stracyjnym 25 proc. posiadanego ta
boru, będącego na chodzie, celem
przekazania go Komisjom Wybor
czym i organom bezpieczeństwa. W
okresie od 15 — 21 stycznia 1947, obowiązek ten odnosi się do wszyst
kich wozów „Spolepi", z wyjątkiem
niezbędnych do wykonania prac ter
minowych.
Wszystkie urzędy, instytucje i osoby objęte obowiązkiem wyżej okre
ślonych świadczeń, obowiązane są
sprawdzić zdatność do użytku posia
danych środków lokomocji i mieć je
w okresie od 5 — 22 stycznia 1947 r.
w pogotowiu, by na każde żądanie
władz mogły być dostarczone wraz
z obsługą.
O każdym dalszym wyjeździe w
tym okresie, posiadacze środków' lo
komocji. powinni zawiadomić wła
ściwe władze.

Cenńalny Komitet Wykonawczy Polski*}
Partii Socjalistycznej podaje niniejszym do
wiadomości, iź zgodnie z planem szkolnym w
lutym br. zostanie uruchomiony II Kurs Centralnej Szkoły Partyjnej przy CKW-PPS.
Kandydaci, ubiegający się o przyjęcie do
szkoły winni złożyć w nieprzekraczalnym ter
minie do dnia 30 stycznia 1947 r. podanie z a 
stępującymi załącznikami: 1 własnoręcznie
skreślony życiorys, 2. poświadczony odpis le
gitymacji członkowskiej (PPS, ZNMS lub
OMTUR), 3. opinię władz partyjnych przynaj
mniej na stopniu PX lub MK, 4. odpis świa
dectw szkolnych lub stwierdzenie posiadanego
wykształcenia, 5. jedną podpisaną fotografię
(wzór legitymacyjny).
Skompletowane podanie należy doręczyć
osobiście lub listem poleconym do Wydziału
Polityczno-Propagandowego CKW-PPS, ul. Da
szyńskiego 18, II p.
Kurs obliczony jest na okres trzymiesię
czny. W czasie studiów słuchacze otrzymają
pełne wyżywienie i zakwaterowanie. Uczestni
kom Kursu mogą być również przyznane prowi
zoryczne pobory zasadnicze wg X grupy upo*
sażenia. Robotnicy, pracownicy partyjni, urzę
dnicy państwowi, samorządowi oraz funkcjonariiirzc innych instytucji publtczno-prawnychi
nicT-'eżcie od złożonych podań winni wystą
pić do właściwych WK z wnioskiem o wyje
dnanie im urlopów płatnych względnie bez
płatnych.
Absolwenci, którzy ukończą szkołę z wyni
kiem przynajmniej zadawalającym będą zatru
dnieni w agendach Polskiej Partii Socjalistycz
ne; na stanowiskach, odpowiadających ich kwa
lifikacjom. Kandydaci przyjęci do Szkoły bę
dą wezwani na kurs osobnym pismem. Koszty
przejazdu do Wcrszawy i powrót do miejsca
zamieszkania będą pokryte z funduszów par
tyjnych.

Wszyscy OMTUR-owcy
do akcji wyborczej

Kos”'tet Centralny Organizacji Mło
dzieży TUR *arząd7a mobilizację wszyst
kich członków do akcji wyborczej, poczy
nając od dnia 6 stycznia rb.
Wszystkie Koła i Komitety terenów*
uzgodnią niezwłocznie dmturowy plan
akcji wyborczej według dyrektyw poda
nych uorrednio jorze2. Komitet Central
żkiego więzienia. Sąd *kazał wprawdzie niewłaściwy i wszczął akcję o jego re ny OMTUR z Komitetami terenowymi
Garbego tylko na pięć miesięcy więzie wizję, a w ogłos-onym oświadczeniu PoUkiej Partii Socjalistycznej,
nia, ale bądź co bądź u2nał tym samym stwierdził, że niewłaściwy jest już sam
W czacie od 6 stycznia do dnia za
fakt, że dezercja z wojska hitlerowskie (fakt, wytoczenia procesu przeciwko Gar kończenia akcji wszyscy towarzysze dzia
go może być jeszcze uznana za przestę bemu, gdyż w ten sposób przywraca się łają'ściśle według zarządzeń PPS przy
pstwo w nowych Niemczech. Okręgowy hitlerowskie metody „sprawiedliwości’ wykonaniu połączonego planu akcji wy
zarząd partii socjaldemokratycznej w Lu- wobec demokratycznie usposobionych borczej . Szczególnie odpowiedzialni za
bace zorientował się, że wyrok ten jest obywateli
sprawność i dynaimkę naszej akcji są
wszyscy absolwenci kursów centralnych,
i aktywiści OMTUR,
Partyzantka w Grecji przybiera rozmiary instruktorzy
Organizacja nasza, zdając sobie spra
wę ze znaczenia wyborów dla przyszłości
nieznane w historii Bałkanów
PoLki i Socjalizmu, wykazać musi swoją
At e ny (SAP). Wedle cUisjeszych
Greckie koła polityczne tłumaczą te siłę, prężność i zwartość w walce o zwy
wiadomości z północnego pogranicza przeminięcia bliskim terminem przyby cięstwo Bloku Stronnictw.
Grecji, graniczne straże jugosłowiańskie, cia do Grecji komisji Rady Bezpieczeń
KOMITET CENTRALNY
bułgarskie i'albańskie zawracają party stwa,
OMTUR
zantów greckich, szukających schronie
nia. Akcja partyzantów całkowicie usta
ła w Macedonii, Tracji i Epirusie, a na Sylwetki naszych kandydatów
tomiast tysiące partyzantów posuwa «ię
na południe. Zajmują oni wsie i wyżyny
górskie na przestrzeni od Grevny w pół
nocnej Tessalii aż do Jońskiego morza.
Jest to największe ugrupowanie zbrój
Bo’esław Bierut, syn małorolnego chłopa
nowych spó* Izielni w Zagłębiir-Dąnych partyzantów w historii Bałkanów. Już od małego zapoznał się trudem pracy fi nizator
browskim.
Partyzanci żywią się po drodze we wsiach, zycznej i goryczą walki o chleb codzienny
Po raz pierwszy zostaje aresztowany w ro
cgałacając je niekiedy całkowicie z ży Wydalony ze szkoły przez władze carskie, za ku 1923, ale na skutek starań przyjaciół zosta
czynny udzirA w strajku szkolnym w r. 1905. je puszczony na wolność. Aresztowany i zwal
wności.
dzisiejszy Prezydent pracą przy murarstwfo
jest jeszcze kilkakrotnie. Wreszcie wy
Wiadomości z Floryny mówią, że je sprżedażą warzyw, roznoszeniem gazet zdoby niany
jeżdża za granicę skąd po czterech latach, nę
dna z grup partyzanckich, usiłująca prze wa śrook; utrzymanm, w tej twardej szkole ży kany tęsknotą za krajem, powraca do Polski.
kroczyć granicę Albanii, zawróciła pod cia ucząc się znajomości bezlitosnych jego
W roku 1933 władze sanacyjne aresztują
pra.w
groźbą bagnetów.
go ponownie i po sztucznie skonstruowanym

Beze-rcja z wojska hitlerowskiego
jest jeszcze w Niemczech przekupstwem
. Berl i n (PAP). Jak sle dowiaduje
my z serwisu nienrerkiej agencji praso
wej* niejaki Ernst Garfce z Hamburga
został pociągnięty do odpowiedzialności
sądowej i zosła} skazany przez izbę kar
ną sądu krajowego w Lubece na 5 mie
sięcy więzienia za to, że w swoim czasie...
zdezerterował z armii hitlerowskiei. W
roku 1943 Garbe, jako żołnierz Wehr
machtu został rkazanf na 6 miesięcy wię
zienia za „defetyzm". Część tej kary
odbył w szeręgaęh komoanii karnej na
wschodzie, gdy jednak został ranny, tra
fił do kompanii rekonwalescentów w kra
ju. Ponieważ ja’ o żolnrarz drugiej kla
sy Gar' e n;e otrzymywał urlopu, zbiegł
z sze:e-'ów wolska cło n;ej żony w Ham
burgu, o ktÓTeJ los żywił poważne obawy.
Czyn ten został mu poczytany za dezer
cję i później Garba został skazany ra
śmierć. Udało mu się jednak uc-iec z are
sztu wojskowego. Wówczas zo9lał znów
aresztowany w lubece. Tam zranił stra
żnika więziennego i penowme uciekł,
znajdując azyl w Szwajcarii. Po klęsce
Niemiec Garbe powrócił do Hamburga,
sądząc widocznie naiwnie* że ze strony
„demokratycznych" władz nowej Rzeszy
nie gro?i mu już żadna kara za dezercję
z arnri h;Jeżowskiej, Zaczął pracować
jako dziennikarz. Jednakże w listopa
dzie ub, roku prokuraturą Iubecka wyto
czyła przeciwko- Garbemu oskarżenie o
zranienie strażnika więziennego i' ucie
czkę. Prokurator żądał dwóch lat cię

Kafastra&a I;o ts|sw a
p c H Ł o n & y s ic m
Londyn. (SA?). — Pięć osćb zostało za
bity th a czterdzieści trzy rannych w kataEl.ore kolejowej na przedmieściach Londynu.
W Gidea Park rozbił się peetąg pośpieszny
idący z Londypu do Non/icJi. Katastrofa na
stąpiła wskutek ęąztcj mgły. Siła uderze
nia by'a tak wielka że szczątki kilku wago
nów rozprysnoly się we wszystkich kierun
kach, a jeden z wagonów uderzył w dach sta
cji.
Akcja ratunkowa była wskutek mgły utrudn:oua. Wielu rannych czekało na pomoc,
kilka godzinn wobec opóźnienia się anbulansów szpitalnych oraz dźwigów, koniecznych
do oczyszczenia torów.

Bolesław Bierut

ratunkowa z Lerwick uratowała 2 lotników’.
Straż nadbrzeżna uratowała jeszcze jednego
w pobliżu Lerwick, a czwarty wylądował na
malej wysepce Voe. Pilot wylądował w pobl:ż‘u Lerwick i wędrował przez 2 godziny, za
nim odnalazła go policja. Samolot jak wy
nika z opowiadań załogi, krążył nad lotnis
kiem w Lerwick nadając świetlne sygnały
alarmowe. Władze lotniska slarały się na
wiązać kontakt radiowy z Załogą samolotu,
zapalono sygnały, jednak samolot odleciał w
kierunku południowym.
No wy Jor k. (PAP). — W okolicach
Nashville (stan Tennessee) uległ katastrofie
samolot transportowy, wiozący trupę sztuk
mistrzów cyrkowych. 18 osób odniosło rany.

W alki w G^esjf

L o n d yn. Ageacja Rautaca ómumI, ii od
Dwie katac& sfy lo tm cze
działy partyzanckie wysadziły w powietrze
Londyn. (PAP). B y!y:sicie ministerstwo nost w Tessalii na drodze Ateny-Saloniki
lotnictwa informuję, że 5 członków załogi ,.La j przeiy. ając w te* sposób łączność między
tającej fortecy”, która u!?g a katastrofie ura- | wojskami rządowymi, najtttfąeyml alę aa po
towano w pobliżu wysp Szetlandzkich. Łódź I łudniu 1 na półnoese-weabed #4 Olymp*. (PAP)

Umysł jego poczyna nurtować pytanie: dl»
czego jest tak ciężko? Co uczynić, żeby świat
stał się lepszy i ludziom było na ntm lepiej? Pra
gnienie zgłębienia prawdy było w nim tak sil
ne, że zdołało przezwyciężyć inne moce.
Bolesław Bierut zagłębił się w najbardziej
aktywnej pracy społecznej, w samokształceni'!
w wyrabiania sobie światopoglądu na podsta
wowe zagadnienia życia. Pracując jako zece*
czy późnie) jako mierniczy był w Lublinie je
dnym z najczynniejszych działaczy w towa
rzystwie „Przyszłość'*, któremu nadał kieru
nek decydowanie postępowy. Równocześnie
pracował wiele nad sobą, zdobywając po
trzebny zasób wiedzy.
Czas pierwszej wojny przebył w Lublinie
Rozpoczął tam pracę w spółdzielczości, osif
gająa w nięj duda eukceey. Potem Jakiś era*
pnabywał w Wamawta, wciąż ucaąc się 1 *1*
praarywafąe akcji apołacznaj. Drląki lysfomatycznaj pracy, Bcdacłarw Biaru stał się Jednym
r pioaerów spółdzielczości, zajmując kierowni
cza stanowiska w Lubelskiej Spółdzielni Spo
żywców, później ^w Związku Kooperatyw Ro
botniczych w Warszawie, wreszcie jako orga

oskarżeniu, skazują na kilkuletnie więzienie.
Nadchodzi rok 1939. Boiesław Bierut, który
po wyjściu z więzienia w Rawiczu, zamieszkał
w Warszawie, wędruje wraz z tysiącami in
nych do Lublina, gdzie przystępuje od razu do
pracy podziemnej przeciw okupantowi.
Gdy sytuacja staje się dlań gorąca, próbuje
przedostać się na Wschód, ale w Mińsku wpa
da w ręce niemieckie i tylko szczęśliwym zbie
giem okoliczności wydobywa się z nich. Na
wiosnę 1943, po dostarczeniu mu nieiegalnyca
papierów, powraca do Warszawy i włącza się
natychmiast do bojowej pracy podziemnej. Inrcjatywa jego prowadzi ku zjednoczeniu wszyst
kich demokratycznych ugrupowań politycz
nych, do wzmożenia walki z okupantem, dc po
wołania do życia Krajowej Rady Narodowe).
Pamiętnej nocy Sylweetrowa] 1943 r. zostaje
obraay ja] przewodniczącym. W sierpniu 1944
ł**^*J***ł* e' Lublinie odpowiedzialną funkcję
FrerydteU, którą sprawuje niestrudzeni* do
dziś dnia, pracując po kilkanaście godzin aa
dobę, ni* szczędząc ani sił, ani zdrowia dla do
bra Polski.
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Z frontu Daniny Narodowej
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Po z n a ń (ZAP). Do końca listopa
da ub. według danych z Ministerstwa
Rolnictwa przybyło do Polski transpor
tami UNRRA ogółem 118.020 kont.
Transporty te obejmowały konie kana
dyjskie i duńskie, na ogół bardzo dobrze
aklimatyzujące się -wf naszych warun
kach, ora2 konie amerykańskie, które rol
nicy oceniają na ogół jako mniej warto
ściowe.
Znaczna część tych koni wskutek dłu
gotrwałej podróży przybyła do Polski w
tak złym stanie, że wymagała specjalne
go leczenia klinicznego. Według dotych
czasowych raportów około 2.000 tych ko
ni padło, a cyfra to zapewne okaże się
nieco większa. Przyjąć tedy można, że
z transportów unrrowskich koni pracu
jących w rolnictwie jest obecnie około
115.000. Niezależnie od transportów un
rrowskich Ministerstwo Rolnictwa zaku
piło w Szwecji większą partię koni, z któ
rych do końca listopada przybyło do
PoNki 4.995.

y
c c 310 z." ~

Ogólny tedy wzrost pogłowia końskie piło w Szwecji 3.718 sztuk bydła. Ogó
go w Polsce dzięki dostawom zagranicz łem tedy wzro»t pogłowia bydła w Pol
sce w ramach dostaw zagranicznych wy
nyon wynosi około 120.C00. ,
Dostawy bydła UNRRA wyniosły do raża «ię dotychcza* cyfrą około 20.000
końca listooada ponad 16.000 *ztuk. sztuk*
•
Po2a tym Ministrestwo Rolnictwa zaku
*

-

£

Już 2.300 koni przydali dla rolników
Polacy z Ameryki
Warszawa (PAP). Statek „Mont
Whithąey" przywiózł 500 koni. Są to
dary Polaków z Ameryki Północnej dla
ich rodzin w kraju. Dotychczas Polacy
ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Pół
nocnej przysłali dla rolników w Polsce
łącznie 2.300 koni. Spółdzielnie, organi
zacje wiejskie i rolnicy’ posiadający kre
wnych lub znajomych w Stanach Zje
dnoczonych winni zwracać s:ę listowni*
o pomoc do nich lub polskich organiza

cji i instytucji w Ameryce z prośbą o ko
nie. W liftach należy zawiadomić.
Ministerstwo Rolnictwa i Reform Rol
nych zobowiązało się do doslarczenia da
rów właściwym odbiorcom oraz, że informacii w. tej sprawie udziela Polska
Misja Ekonomiczna w Waszyngtonie (Polish Supply — Wasuirgton S, D. C—2225
Wyomińg Avenue N. W.) ora* w pol
skich placówkach konsularnych i biurach
UNRRA.

slofych wp!a»
'isaę N aro d aw a

Łódź (PAP). W Łodzi odbyła *ię
z udziałem Generalnego Komisarza Da
niny Narodowej mgr. Kościńskiego kon
ferencja, poświęcona sprawę dotychcza
sowych wpłat na Daninę Narodową, na
zagospodarowanie Ziem Odzyskanych.
Obszerny referat o przebiegu wpłat Da
niny Narodowej "a terenie całego kraju
wygłosił mgr. Kościński, podkreślając
.pozytywny i obywatelski stosunek *połeczeństwa do Daniny Narodowej, wyra
żający się w gremialnym udziale płatni
ków w przedpłatach Daniny. Na preli
minowaną ogólną sUmę 13 miliardów zf
wolacond już co 1 stycznia br. na tere
nie całego kraju około 7 miliardów zł,
co stanowi blbko 54% planu.
*

żofcderzs jsolsey z A nglii
na D aninę K atodow a

Kilka dni temu Pełnomocnik Rządu
do spraw Daniny Narodowej otrzymał
od żołnierza polskiego z Anglii — Hrankowskiego, wzruszający li*t oraz 2 dola
ry na Daninę Narodową.
Obecnie podobnej treści li*t z dołą
czeniem 2 dolarów nadszedł również od
innego żołnierza 1 Dywizji Pancernej z
Anglii ob. Tadeusza Bucio, który piszę,
z zakresu leczn ictw a sp o łeczn eg o
„zakupiłem z mego żołdu 2 dolary, po
winno korzystać stosunkowo w'ęcej „człon częściej chodzą do lekarzy ubezpieczeni w nieważ pieniędzy, jakimi otrzymuję żołd
Sosnowcu. W mieście tym na 100 ubezpieczo
ków rodzin", niż samych ubezpieczonych.
nie mogę posłać, gdyż są to bony oku
Wytłumaczyć da się to '©dynie w ten spo nych z pomocy lekarskieej korzysta aż 92. pacyjne i poza granicami bezwartościo
sób, że ubezpieczeni, niezdolni do pracy, v Może ktoś to powiedzieć, *ie to są górnicy,
a więc ludzie, pracujący w niezdrowych wa we. Proszę o przyjęcie mej skromnej da
trzymują oprócz pomocy lekarskiej, także
zasiłek pieniężny, który od paźdz. 1946 roki runkach. Może to i słuszne, ale dlaczego na niny".

60 procent ubezpieczonych korzysta z Ubezpieczani
Cyfry i f akty
Wa r s z a wa . W Polsce iest ogółem ok.
3 miliony osób ubezpieczonych na wypadek
choroby. Najwcększą grupę, obejmującą ok->ło 2 miliony osób, stanowią robotnicy. Pracow
ników umysłowych jest ubezpieczonych 540.000
rencistów i emerytów 240.000. Oprócz tego
30.000 osób ubezp:eczonych jest na podstawie
umów specjalnych lub dobrowolnie. Natomiast
ubezpieczonych pracowników państwowych
jest jeszcze bardzo mało. Poszczególne urzędy
państwowe — mimo poleceń władz central
nych — nie wypełniają obowiązku ubezpie że
nią pracowników, wyrządza:ąc przez to szkodę
nie tylko UbezpieczaLnicm, lecz -co gorsza
samym pracownikom państwowym.

Ile csćb leczy się
w Ubezpieczalniech?
Często słyszy się narzekania na wad’‘we
funkcjonowanie poszczególnych przychodni ubezpieczałnianych Jak wszędzie, tak i tirta1
istnie:ą jeszcze niedociągnięcia i pewne uster
ki. Należy jednak pamiętać, w jak trudnych
warunkach pracują Ubezpiecza!n:e, lecząc sze
rokie masy ludności. Na:!epiej obrazują to „yfry. Przeciętnie na 100 ubezpieczonych 60
korzysta z pomocy lekarskiej. Jest to odsetek
dość wysoki, świadczący o tym, że Ubezpie
czaln'e wywiązują się należycie ze swoich za
dań a obowiązków. Należy zaznaczyć, że w cią
gu września 1946 r. Ubezpiecza’nie udzieliły
1.310.000 porad.

Kio się leczy w Ufcezpieczalnfach?
Prawo do korzystania z pomocy lekarskie;
mają ubezpieczeni oraz członkowie i-cb rodna,
bądź będący na ich utrzymana i wspólnie
nimi zamieszkali. Ogólnie biorąc na 100 ubezp eczonych przypada 118 członków rodziny.
Na każdą setkę osób, zarejestrowanych w
Ubezpieczalni, przeciętn e 60 faktycznie ko
rzysta z pomocy lekarek;ej, w tym „członków
rodzin" tylko 27. Gdzie leży przyczyna tego
zjawiska? Przecież z pomocy lekarskie! po
2

1

wynosi 70 proc. zarobku. Ponadto otrzymują
5 proc. dodatku na każde dziecko. Natomias.
członkowie rodziny ubezpieczonych w raze
choroby takiego zasiłku nie dostają! W związ
ku z tym w. wielu wypadkach ubezpieczeń',
zgłasza'ąc chorobę, powodują się głównie chę
cią otrzymania zasiłku.
Odsetek korzystających z pomocy lekarskie)
w poszczególnych Ubezpieczalniach jest różny.
Mają tu wpływ takie czynniki, jak lepsza or
ganizacja pomocy, mniejsza odległość on
mie‘sca zamieszkania lekarza dtd. I tak naj

100 ubezpieczonych w Katowicach tylko 57 le
czy 6:ę u lekarzy ubezpie* ’a!nianych? W Cho
rzowie leczą się jeezeze md’ej, gdyż rn 100 »ibczpleczonych przypada zaledwie 40 pacjen
tów. Lubią eię leczyć w Krakowie, gdzie a*
100 zgłasza rię do Ubezpieczaini przeciętn e
73, Podobnie w Warszawie — na 100 ubezpie
czonych — 70. Na Ziemiach Odzyskanych
wskutek braku lekarzy liczba korzystaącycfc
z pomocy lekarskiej jeet znacznie mniejsza
Np. w Gorzowie i Shipsku tylko 30 n* 100 le
czy się w przychodniach ubezpieczalnianych.

Kto pragnie pokoju, musi dążyć
do zwycięstwa Demokracji
Turyści zagraniczni interesują się Polską
Wa r s z a wa . Sprawom turystyki z zagra
nicy do Polski poświęcono pierwszą między
ministerialną konferencję, która odbyła sdę w
Ministerstwie Komunikach.
Zainteresowanie Polską, jako krajem tury6tyczno-uzdrow;-skowym, jest zagranicą stosun
kowo duże, szczególnie obecnie w Szwecii.
Sprawy te były uregulowane przed wojną na
drodze specjalnych międzypaństwowych poro
zumień, jeśli chodzi o -zorganizowaną i maso
wą turystykę.
W związku z poważnym zainteresowania®
naszym kra'em zagranicą, możliwa jest wpr>

Sif&s&r^beficl Fsśyez&i Od
budow y K?afcs korzy Stefa
z bofilffhaty iprsy Dssalalc
N arodow ej
Płatnicy podatku gruntowego, od nieruchomośći i podatku obrotowego, któ
rzy w swoim czasie subskrybowali i wała
ciii Premiową Pożyczkę Odbudowy Kra
ju w wysokości zaleceń właściwych Ko
misji Obywatelskich, obecnie otrzymują
bonifikatę w wysokości 25% wymierzonej
daniny. Oczywiście ulga ta będzi« miała
zastosowanie tylko do tych 'płatników,
którzy dokonają wpłaty w terminie do
dnia 15 stycznia 1947 roku.

Z fsrsc konserwatorskich
w woj o fiemorskitn

wadzenie do odnośnych umów handlowych 1
Rejestracja strat i znaczeń nieruchomości
rozrachunkowych apecjalnych klauzul tury
stycznych. Minister*twa Żeglug; i Handlu Za zabytkowych wykazała na terenie wojew. po
granicznego oraz Skarbu zmięły wobec tej kon- morskiego, że przeszło 150 obiektów uległo
cepcii pozytywne etanowieko. Być może, ze częściowemu lub nawet całkowitemu zniszcze
już w r. 1947 ujrzymy pierw*se liczniejsze niu na skutek działań wojennych.
grupy turystów zagranicznych. Polska zna duje
W chwili obecnej prowadzone są price re
się obecnie w pomyś'ni«jsrej sytuacji, jato tu
rystycznie atrakcyjny kraj, dysponujący po montowe w ce’u zabezpieczenia następujących
nadto szeregiem uzdrowisk o światowe; reno nabytków: w Bro: cy — wieży Chełmiński,
mie. Wśród Szwedów no. netuje eię ezciegól- i wieży Mazurskiej z wieku XIV—XV; w Byd
ne zainteresowani# Kudową.
goszczy — Fary (1460—15C2) kościoła Klary
sek (1582—1615), kościoła garnzonowego
14S0 r.; w Chełmnie — Eiamy Grud.z'ądzk:ej
(gotyku przebud. w XVI w.), w Chełmży — ko
ścioła pokatedratr g<5 (1251—1350); w Choj
nicach — kościoła Parnego (powstałego w la
tach 1340—1360); w Grudziądzu — kościoła
Farnego (1310—1350), kościoła OO. Jezu t6w
(1682—1715), śpichlerzy z XVI—XVII w,
w Inowrocławiu — kościoła Panny Marli z po
Po ukazaniu «ię noweli zatem samo czątku XII w.; w I Bronowie — kościoła Pocyudowodnienie sprawcy przynależności do sterskiego (z X IV - XVII w.); w Kościelcu —
partii hitlerowskiej — NSDAP — na kościoła św. Matgwnafy (XII—XVI w.) i w Kru
wszelkich stanowiskach kierowniczych szwicy — Kolebały (XII w.)j w Świeciu* «do sztafet ochronnych — SS (prócz for kośc.o-ła Farnego (XV w.); w Toruniu — Ba
kościoła Panny M\
macji wojskowych SS); niemieckiej taj zy-iki św. Jana (XIII
nej policji — gestapo, lub «łużby bez r;i (XII w.), Domu Zabytkowego „Pod modrym
pieczeństwa — SD — daje Sądowi pod fartuszkiem”, spichlerza gotyckiego, kościoła
stawę do wymierzenia nawet kary śmierci. 00. Roformatorów z XII w.; we Włocławku —
domu barokowego przy Starym Rynku i ko
ścioła OO. Reformatorów, z XII wieku.
1

Przynależenie do partii hitlerowskiej daje pod
stawą sądowi do wymierzenia nawet kary śmierci
W jednym z najbliższych numerów
Dziennika Ustaw ogłoszony zostanie de!:ret z dnia 10 grudnia 1946 r. o zmianie
dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r. o wy
miarze kary dla faszystowsko-fcitlcrow-\iC h zbrodniarzy, winnych zabójstwa i
nęcania sję nad ludnością cywilną i jeń
cami oraz dla zdrajców* Narodu Pol
skiego.
Nowela wprowadza nieznane dotych
czasowej redakcji dekretu pojecie orga
nizacji przestępczej — i odpowiedzial
ności za udział w tej organizacji — bez
względu na to, czy sprawca zgłosił akces
do tej organizacji dobrowolnie i iaką w
niej odgrywa rotę.
Zadaniem noweli jest ponadto zsyn’ ronizowarre polskich pr_e ~l:ów o oćpo
. edzialności zbrodniarzy hkierow-ko-faśzysjtowskich zprzepisami międzynarodo
wymL
W związku z tym znowelizowany de
kret wprowadza pojęcie zbrodni przeci
wko pokojowi, zbrodni wojennych i zbro

dni przeciwko ludzkości. Zbrodni tych,
nowela bliżej nic określa, pozostawiając
to wykładni sądu, który sięgnąć musi do
źródeł, jakimi są statut Międzynarodo
wego Trybunału Wojskowego i wyrok
Trybunału Norymberskiego.
Dostosowując przepisy do wyroku no
rymberskiego, nowela uznaje za zbrodni
cze te organizacje, które uznał za prze
stępcze wspomniany wyrok.
PO ZNAŃ

Podzielone zdania co do losów zamku w Poznaniu
Wkrótce po zakończeniu działań wojennych
M.ejska Rada Narodowa w Poznaniu uchwaliła
zburzyć zamek, przeciwko czemu wystąpił Uni
wersy .et, który posiadał przed wojną w zatn
ko zakłady i laboratoria naukowe.
Decyzją ob., Premiera przyznano zamek Uni
wersytetowi, któremu zabrakło jednak środ
ków na konieczny remont. W międzyczas«
Łui.i-io podjęło starania o oddanie ramko Zn-

rządowi Miejskiemu, który chciał pomieścić w
nim swoje biura. Uniwersytet wystąpił 2 pn
uownym sprzeciwem.

Podcza# gdy pertraktacje w tej sprawę
trwają, Poznańska Dyrekcja Odbudowy kładzie
na zamku nowe dachy, asunąła grożący zawa
leniem szczyt wiaty i naprawia szczerby ‘ w
morach.

BYDGOSZCZ

Prof, Reiner wrócił flo zdrowia
Po kilkum.esi^ ..acj nieobecności, spowoao
wanej chorobą i cięóką operacją, prof. Jerzy
Remer, naczelnik Wr aw. Wydziału Kultary i
Sztuki, powróci! z Krakowa 1 objął w dniu
2 stycznia 1947 urr~ owanie.
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S3(roni!ca
PROGRAM KIN
„Orzeł" wyświetla piękną komedię jazzo
wą p. t. „Świst się śmieje". W nadprogram e:
Kronika Filmowa 1’47, oraz kolorowa bajeczka
p. t. ,,^'yPraw!a na księżyc".
Dla młodzieży dozwolony (od lat 10).
— Kino „TtyoM" wyświetla film najnowszej
produkcji francuskiej pt. „Romans Pajaca'.
Początek seansów: godz. 17 i 19, w niedziee
15, 17 i 19-tej.
— Ważne dla krawców. Cech krawców mę
skich w Poznaniu przystąpił do wydawan a
bardzo pożytecznego czasopisma fachowego
pt. „Postęp Krawiecki".
Biorąc pod uwagę dzisiejsze warunki wy
dawnicze, przyznać musimy, że wspomniane
czasopismo :est naprawię na poziomie i cał
kowicie zaspakaja potrzeby zawodowe mistrzów
krawieckich.
Podniesienie poziomu wytwórczości i wy
glądu estetycznego jest ważną rzeczą, toteż
przekonani jesteśmy, że wydawnictwo spodka
się z życzliwym poparciem całego świata kra
wieckiego, tym więcej, że dołączony żurnni
mód stanowi dla mistrzów tego zawodu czyn
nik wprost podstawowy.
Adres redakcji; Poznań, ul. Strzelecka nr
13, m. 8.
— ZEBRANIE PPR GRUDZIĄDZA, orga
nizowane przez Miejski Komitet PPR, odbędzie
się w dniu 10 stycznia br. o godz. 17.20, w sa'i
CM TUR przy ul. Wybickiego.
Przybycie obowiązkowe, wstęp za okaza
niem legitymacji partyjnej.
—Uwaga Kupcy i Rzemieślnicy! Deklaracje
(zgłoszenia) do karrt rejestracyjnych wysta
wia dla kupców Zrzeszenie Kupców w Gru
dziądzu. Szewska 13. Dla Rzemieślników —
Biuro Zw. Cechów Małogroblowa 2. Biura
obu związków czynne są codziennie od godzi
ny 9 do 13.

OGŁOSZENI E
Zgodnie z art. 25 ust. 1 dekretu Prezydenta
Rady Narodowej z dnia 2 kwietnia 1946 r. o
planowym zagospcdaro-.rrniu przestrzennym
kraju (Dz. Ust. nr 16-46) podaje się do wiat omości publicznej, że w okresie od 2 styczni
br. do 31 stycznia 1947 r. wyłożony będzie do
publicznego przeglądu „Program ogirnego pla
nu zabudowania miasta Grudziądza".
Osoby zainteresowane mogą zaznajomić słę
z planem codziennie w godzinach cd 9—12
ł wyjątkiem niedziel i świąt w Ratuszu, po
kój 224 (Referat Pomiarów oraz Regulacji i Zabudowania).
Zarzuty przeciwko planowi można wnosić
do Regionalnego Urzędu Planowania Prze-,
sfrzennego w Bydgoszczy. Termin wniesienia
rsrzatów upływa z dniem 14 lutego 1947 r.
Prezydent Miasta:
Zygmuntowicz.
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wydział Techn.-Budowlany
przy Zarządzie Miejskim w Grudziądza
ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie
robót stolarskich (urządzeń szkolnych). Dana
techniczne oraz podkładki są do odebrania
w Wydziale Techniczno-Budowlanym przy Za
rządzie Miejskim, pokój nr 225, w godzinach
urzędowych (9—13) w cenie 50 zł.
Oferty w zapieczętowanych kopertach z na
pisem „Oferta na roboty stolarskie" należy
składać do godz. 11-tej, dnia 21 stycznia br.,
w Wydziale Techniczno-Budowlanym, pokój
nr 225. Do składanych ofert należy dołączy®
kwit wadium Kasy Głównej Zarządu Miejskiego w wysokości 1 proc. oferowanej sumy.
Wadium w formie weksli lub nieuznanych
•przez Państwo papierów wartościowych powo
duje unieważnienie oferty. Otwarcie ofert na
stąpi dnia 11 stycznia 1947 r., o godz. 11 mi
nut 15 w gmachu Zarządu Miejskiego, pokój
nr 225, w obecności przybyłych oferentów.
Wydział zastrzega sobie prawo dowolnego
wyboru oferenta ewtl. wyłączenia lob zwięk
szenia pewnych kategorii robót i unieważnienia
przetargu bez podania przyczyn.
Prezydent Miasta:
Zygmuntowicz

F alska m atką naszą —
l---SĄ
' ' e wolno ir
Redaguje Kolegium — Sekretariat czynny
od godz. 8 — 16-łeJ. — Redaktor nacz. przyj
muje od godz. 11 —12.

Co fest z przydziałem materiałów
kontyngentowych?
Prawie we wszystkich już miastach doko
nano rozdziału materiałów kontyngentowy h —
wed’e kart odzieżowych — za III kwarta*
1946 r. — W Grudziądzu niestety, mimo że
mieszkańcy tego miasta znajdują się w specy
ficznych warunkach, na skutek zniszczeń1.*
wo'ennego, dotychczas c’sza. —
Jak dowiadujimy się ze źródeł nieoficjal
nych, część towaru wchodzącego w rachubę

znajduje się już od dłuższego czasu w magazy
nach „Społem". — Reszty — z przyczyn nan
nieznanych — nie można jakoś 6ię doprosić t
Okręgu Pomorskiego „Społem" w Bydgoszczy.
Towary należne nam obecnie są przeważn e
z kategorii towarów zimowych. — Sądzimy
więc, że najwyższy już czas, byśmy je dostali
bo w maju nie będą nam potrzebne.
Do sprawy tej jeszcze powrócimy.

Doniosła uchwała MiefsŁfej Rady Narodowej
mielne^o wzięcia udziału w głosowaniu
w Grudziądz!
za Blokiem Stronnictw Demokratycznych
Na ostatnim posiedzeniu MRN w Gru
dziądzu .powzięto uchwałę wzywającą ca
łe Sipołeczeńslwo naszego miasta do gre-

przv nadchodzących wyborach.
Powyższy wnio-ek zgłoszony został
przez radnych klubu PPR.

Przedwyborczy wieczór dyskusyjny
Powiatowa Rada Związków Zawodo
wych organizuje dziś, we środę, dnia S
hm. o godz. 13-ej w sali TUR’u, przy ul.
Wybickiego, przedwyborczy wieczór dys

kusyjny dla inteligencji.
Referentem wieczoru będzie prezy
dent Zygmuntowicz.'

Program
| Rozgłośni XVćnszatvskiei
ŚRODA, 8. 1. 1947

CZWARTEK, 9. 1

P Sygnał czasu. 6.05 Dziennik poranny
6.20 Gimnastyka poranna 6,30 Muzyka poran6.57 Sygnał czasu 7.05 Muzyka 7.15 Wiado
mości poranne oraz przegląd prasy 6‘o’ecznej
7.35 Program na dz:eń bieżący 7.40 Koncert
w wykonaniu Ork. PR 8;30 Informator ogólno
polski 8 40 Skrzynka PCK‘12,00 Sygnał czasu
12,05 Audycja dla świetlic rob. 12.35 Recital
śpiewaczy Joanny Krysińskiej 13.00 Muzyka
obiad 13,40 „ABC muzyczne" 14 00 do 15,00
Przerwa 15,00 Pogadanka dla dz'eci 15,10
Skr zyńogól na 15,20 Reportaż 15,30 Portre
ty działaczy 15.40 Kolędy w opracowaniu
Witolda Frknanna 16,00 Dziennik popołudnie
wy 16 30 „Jana Kasprowicza grająca pieśń’’
Wyk.: Chór męski „Echo” 16,55 „Wędrówka
z mikrofonem" 17.00 Kradzież literacka"
felieton Kazimierza Wyki 17,10 Melodie ope
retkowe 17,45 „Na Ziemiach Odzyskanych"
17,55 Z życia kuifcuiralnego 18,00 Recital Orgtanow-r Jana Kucharskiego 18,30 Nauka przy
głośniku 19,00 Audycja dla wsi 19,15 Mu
zyka 19 30 Koncert Chopinowski w wykona
niu Tadeusza Wituskiego. 19,57 Sygnał crasu
20,00 -Dziennik Wieczorny 20,25 ,.Krajobraz
u Schuberta — audycja słown.-muz. 21,00
„Nowe książka" 21,15 „U naszych przyjąć ć,,'
audvcja sown.-muzyczna 21,45 Radiów Ur.iw.
Ludowy 22,00 Kwadrans prozy. „Lalka"
Boi. Prusa 22,25 Audycja rozrywkowa 23.10
Ostatnie wiadomości dziennika 23,30 Muzy
ka tameczna 23,55 Streszczenie najważniej
szych wiadomości dziennika 24,01 Hymn.

6.00 Sygnał czasu. 6.05 Dziennik poranny
6,20 Gimnastyka poranna 6,30 Muzyka pora-n6.57 Sygnał czasu 7.05 Muzyka 7.15 Wiado
mości poranne oraz przegląd prasy stołecznej
7.35 Program na dz^eń bóe*acv 7.40 Koncert
w wykonaniu Ork. PR 8,30 Informator ogólno"
polski 8 40 Skrzynka PCK 12,00 Sygnał czasu
12,05 Audycja dla świetlic robotn.
12,35
Muzyka 12,50 Pogadanka 13,00 Muzyka
13,40 Arie klasyczne 14—15 Przerwa. 15.00
„Głos m odych" 15,10 Muzyka 15,30 Polska
Rodzina Radiowa
15,35 „Ze świata radia"
15,49 Pieśni ludowe z różnych stron Polski
16.00 Dziennik popołudniowy 16,30' Kwartet
instrumentów dętych
16.45 Komentarz go
spodarczy
16,55 Audycja dla młodzieży
17,10 Mozaiak melodii ludowych 17,45 „Na
Ziemiach Odzyskanych" 17,55 Z źvaia kul
turałnego 18,00 Etiudy symfoniczne Schu
manna 18,30 Nauka przy głośniku
19,00
Audcyja dla wsi 19,15 Muzyka 19,40 Pieśni
Manuela de Falla wykona Wiktor Bregy
19.57 Sygnał czasu 20,00 Dziennik wieczorny
20,25 Koncert popularny, wyk. Orkiestra
Symfoniczna PR 21,00 „Gramofon pułkowni
ka Bramblea" — słuchowisko 21,25 „Nasze
pieśni" 21,45 „Pokrzywy nad Brdą" audycja
rozrywkowi 22,00 Kwadrans prozy: „Laka"
Boi. Prusa 22,15 Program na jutro 22,25
Koncert Orkiestry Tanecznej PR 23.10 Ostatnie wiadomości dziennika 23,30 Muzyka
poważna 23,55 Streszczenie ostatnich wiado
mości dziennika 24,01 Hymn.

Cenny dar radia radzieckiego
dla radiofonii polskiej
Mo s k wa . Kierownictwo radia radziec
dzieckiej otrzymuje Polskie Radio nagrania
kiego złożyło piękny daj noworoczny radio dwóch suit z baletu Prokofiewa „Romeo i
fonii polskiej. Dar stanowią nagrania na taś Julia", szóstą symfonię Szostakowicza, drugą
mie dźwiękowej i na płytach najcenniejszych symfonię Muradekegb, „Kwartet słowiański”
utworów muzyki rosyjskiej 19-go wieku, ra
Szebalina, opairty m. in. na motywach mudzieckiej muzyki współczesnej oraz pieśni •zyki polskiej.
ludowych narodów ZSRR. Wśród nagrań tych'
Utwory powyższe nagrane zostały w wy
znajdują się m. in. utwory symfoniczne Skrla" konaniu
świetnej orkieestr Teatru Wielkiego
bina, z symfonią „Prometeusz" na czele i
w Moskwie.
operą „Dama pikowa" Czajkowskiego (w ca
S-uchacz polska usłyszy po raz pierwszy
łości). Z utworów współczesnej muzyki na- z entony^
Warszawy nagrania pieśni; ludowch
orm ańsk;ch, tatarskich, jakuckich, kirgiskich
d innych ludów Związku Radzieckiego.
^Dar "zawiera także szóreg utworów muzyki
Osfafni*1 wiadomości sportowe
polskiej, specjalnie odtworzonej z nagrań
amerykańskich a więc m. im. „Fantazja polsica riderewskiego, Moniuszki uwerturę do
— Nieoficjalna reprezentacja
Szkocji
przyjeżdża w maju br. do Polski celem roze opery „Fuks#, utwory Noskowskiego itd.
Ogó.ern otrzymuje Polskie Radio od radio
grania szereg Spotkań piłkarskich.
fonii radzieckiej nagrania trzydziestu dwóch
— „Cracoyia” pokonału w hokeju „Siłę*
Śląska 8.2.

Na fundusz wyborczy
Tow. Gó r s k i wpłaca 300.- zł i wzywa
tow. Siemienieckiego Stanisława i tow. Pol
kowskiego Edmunda.
Tow. J a c n ń s k i Antoni wpłaca 600 — z!
i wzywa tow. Porębskiego Stanisława tow
Majkowskiego Władysława, kier. tartaku w
Tuszewie.
MRÓZ — 23»
Fala mrozów taką od kilku dni przeżywa
my w całej Polsce, paraliżuje do pewnego
stopnia życie normalne. —
W Grudziądzu n. p. w poniedziałek rano
termometr wsi zzywał — 13 0 C. wieczorem
— 23 o, a wczoraj — 22 °.
W wielu domach popękały rury wodocią
gowe i przewody centralnego ogrzewania, —
Koleje są również w przykrej sytuacH,
Pociągi przychodzące do Grudziądza, zwła
szcza dalekobieżne, spóźniają się o kilka go
dzin. — Tłumaczy się to lym. że parowozy nie
przystosowane do mrozów siygną zbyt szybko
i ciśnienie w kotłach spada, co nic pozwala na
rozwinięcie normalnej *zybkości.
Największe jednak niebezpieczeństwo grozi
oziminom. — Zboże formalnie pożółkło z
mrozu. — Jeżeli więc w najbliższym czasie nie
spadnie śnieg, sytuacja będzie wprost tra
giczna.
NA AKCJĘ POMOCY ZIMOWEJ
wpłacano w drugiej połowie grudnia 1946 r.
zf
Ob. Sędzicki sekretarz Pow. Rady
Zw. Zawodowych
200.—
„Społem" ze sprzedaży znaczków
15.000.—
Grud-z. Spółdz. Prac. Kolej ze sprzed.
znaczków
438. —
Ob. Tatulirisld w czasie zbiórki ma
teriałowej
334.—
Ob. Stellmacher w czasie zb"órki ma
teriałowej
1.100.—
Pracownicy fizyczni MKOS
222.—
Pracownicy, torebkami MKOS
222.—
Pracownicy introligatomi MKOS
235.—
Ob. Marcmiak
400.—
Pracownicy KKO.
96,03
Ob. Heinke Wacław
150.=
Załoga Spółdz. „Nasze ZioJa'*
3.000.—
Ob. dyr. Spóziowa z imprezy „Dzieci
dla dzieci"
4.151.—
Spółdz. Prac. PePeGe ze sprzedaży
znaczków
1.865.—
Grudz. Spółdz. Spot. od obrotu w
X-XII 1946 r.
15.0001—
„Społem” ze sprzedaży znaczków
20.0C0.—
Zakłady Miejskie
300.—
Zbiórka materiałowa dała w naturze
towarów wartości
13.570. —
Ra z e m . . .76.283.28
Komitet Akcji Pomocy Zimowej składa
wszystkim ofiarodawcom szczere podziękowa
nie.

CySsl przem ów ień m inistrów
Celem pełnego 1 najbardziej źródłowego
poinformowania* radiosłuchaczy o program e
pracy poszczegó^ych Ministerstw na najbliż
szą przyszłość, Polskie Radio począwszy od 2
stycznia rb'. rozpoczęło nadawanie cyklu prze
mówień Ministrów Rządu Jedności Narodowej
Pierwsze przemówienia z tego cyklu wygłos, i
Minister Skarbu ob. Dąbrowski, Minister Zdro
wiia ob. Litwin i Wiceminister Aprowizacji ob.
Sokołowski.
Następne przemówienia nadawane będą co
dziennie za wyjątkiem piątków i niedziel o
godz. 20.20 po wiadomościach Dziennika W'eczornego. Po przemówieniu podawany będz a
krótki życ orys prelegenta.

— Budowlani" Warszawa przegrali w spot
kaniu pięściarskim w Sopotach z .Gedanżą*
11:5.

SPRZEDAM kożuch wyjazdo UNIEWAŻNIAM dowód oso POWIATOWA
SPÓŁDZIEL
wy, Wybickiego 5
bisty, Marchewka Witold,
NIA RH Samop, Chłopska,
SPRZEDAM wagę uchylną.
Jabłonowo pow. Kwidzyń,
podaje do wiadomości, że
Oferty pod ni 441 do „Gł.
oraz dowód na konia
z dniem dzisiejszym zostało
— ŁKS pokonał w mistrzostwach druży
Pom."
UNRRA
anulowane
wstrzymanie
nowych Polski Częstochowski Klub Sporto
UNIEWAŻNIAM kartę RKU UNIEWAŻNIAM kartę RKU sprzedaży nafty. Naftę nabY
wy w Łodzi 16:0, zwyciężając we wszystkich
wagach.
Malbork, Pezo Witold, zora.
wydaną przez Malbork o- wać można w hurcie i deta
Kwódzyń, ul. Zimna 25
raz kwit wydany przez KKO lu w sklepie przy ul Toruń
Kwidzyń na -zł 8330, Alfred skiej 15. Pozatem poleca cu
— „Lechła” (Poznań) pokonana została
UNIEWAŻNIAM zaświadcze
przez ŁKS w Łodzi w hokeju 1:4.
Gojskd, Dąbrówka, gm. Bio kier po cenie detalicznej 158
nie tymczasowe, Stacker Ma
zł za kg. Do nabycia w skle
• ria, zam. Ugory pow Kwi- kawy, pow Kwidzyń
pie przy Głównym Rynku
dzyń
— Wisła krakowska poko-nała na swym te
UNIEWAŻNIAM zaświad. sta 8-10 i w biurze Spółdzielni
renie w ramach mistrzostw Polski w boksie
łe, wydane przez Starostwo ud. M. Focha 12
L dEWAŻNIAM skradziony
MKS. Gdynia 9:7.
kwidzyńskie, Macholz Hen
dowód osobisty j zaśw.iad.
lat 34 z długole
czenie stałe, Breadel A-polo ryk, zam Kwidzyń ul. Pia MŁYNARZ
tnią praktyką, przyjmie po
stowska
34
■
nia
Kościuszki
5
— Zjednoczenie (Bydgoszcz) przegrało w
sadę od zaraz, najchętniej
zgubioną UNIEWAŻNIAM
zagubioną
półfinałowych rozgrywkach bokserskich z UNIEWAŻNIAM
w większym młynie. Adres
kennkartę
d
kartę
RKU,
me
kartę
rejestracyjną,
na
na
Grochowem (Warszawa). Wynik ten przewidy
wskaże „Głos Pomorza" ar.
trykę
urodzenia
książkę
pna
zwisko,
Kendzia
Mieczysław
437,
wał red. sportowy „Ekspresu Porannego" w
cy, Antoni Abryszewski, wystawioną przez Zarząd SPRZEDAM kredens, Ogrodo
Warszawie w swym piątkowym wydaniu.
Pierackiego 26
Miejski w Łasinie
wa 27, m. 5
CENY CGŁGj ZEN: Drobne za wyraz 10.—zł. dla poszukujących pracy i rodzin 5._ zł.
Tłusty druz 1-9% drożej. Zwykle za tekstem 15.— zł. za 1 mm jednolamowy (szero
kość łani u 4j mm). W tekście 30 zł. za 1 mm jednolamowy (szerokość łamu 63 mm)
Komunikaty organizacyj zawodowych i społecznych (w tekście) 5.— zł za wyraz. Za
terminowe ogłoszenie nie przyjmuje się odpowiedzialności. Abonament unes.ęciny oO zl

Nadesłanych rękopisów Redakcja nie zwrac*- — Artykuły nadesłane a nie zamów, nie
będą honorowane.

