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La Guardia
0 wyboradi w Polsce
„PM‘zamieszcza artykuł Fierełlo La
Guardii pt, „Polska zasługuje na demo
krację". La Guardia w ostrych słowach
potępia interwencje obcych państw w
sprawy wewnętrzne Polski stwierdzając,
że interwencje te wpłynęły na decyzję
PSL nie przystąpienia do Bloku wybor
czego. Przypominając w jakich warun
kach został powołany Rząd Jedności Na
rodowej, La Guardia podkreśla zasługi
rządu w odbudowie kraju, których uko
ronowaniem jest polityczna stabilizacja,
jaką przyniosą wybory 19 stycznia.
Uchwalona ordynacja wyborcza spełnia
wszelkie warunki, stawiane wolnym wy
borom w kraju demokratycznym. Pro
testy, skierowane przez obce państwa do
rządu polskiego, 'są niepotrzebne i nie
znajdują żadnego usprawiedliwienia.
,,Nie jest to bowiem chwila — pisze La
Guardia — do stwarzania jakichkolwiek
tarć. Obecne czasy wymaga ią porozu
mienia i współpracy". Następnie La
Guardia przypomina, jak to w ciągu
ostatnich trzech miesięcy pra*a anglo
saska usiłowała wytworzyć wrażenie, że
podczas wyborów w Polsce nie będzie
współzawodnictwa i że będzie tylko je
dna lista wyborcza. Wszystko to nie od
powiada prawdzie. ^
Partia Mikołajczyka współzawodni
czyć będzie z blokiem we wszystkich
okręgach. Również we wszystkich okrę
gach, z wyjątkiem Ziem Odzyskanych,
stają oddzielnie do wyborów Partia Pra
cy i PSL-Nowę Wyzwolenie.
„Kiedy rozmawiałem z Mikołajczy
kiem — pisze w dalszym ciągu La Guar
dia — nabrałem przekonania, że pój
dzie on do wyborów oddzielnie. Moim
zdaniem jest to wynikiem rad i nacisku,
wywieranego przez pewne koła, a nawet
powiedziałbym przez pewne rządy". La
Guardia stwierdza, że podobnie jak
protesty krajów anglosaskich były przed
wczesne i niepotrzebne, tak i ocena po
litycznych stosunków w Polsce jest w
wielkim stopniu przejaskrawiona.
„Jest oczywiste — pisze La Guardia —
że na dwa tygodnie przed wyborami tem
peratura wyborcza jest wysoka. Nie jest
to nowością dla Amerykanów. Pozosta
je faktem, że ordynacja wyborcza po
zwala wszystkim partiom, a także nieza
leżnym kandydatom, na wystawienie
własnych list przez wypełnienie poda
nia podpisanego przez 100 wyborców.
Tymczasem w Stanie Nowy Jork po
trzeba aż 3 tysięcy podoisów dla nieza
leżnego kandydata do Kongresu. Dyplo
matyczni przedstawiciele w Polsce mie
szali *ię i mieszają w sprawy polskie.
Zawsze stwierdziłem, że byłoby znacznie
lepiej, gdyby ambasadorowie pilnowali
interesów własnych krajów, zamiast zaj
mować się mieszaniem »ię w interesy
kraju, w którym się znajdują. Stabiliza
cja stosunków w Polsce je«t niezbędna
dla pokoju w Europie. Jeśli Polsce da
się «zanse, stanie ona mocno na nogach
1 może przyczynić «ię w wielkim stopniu
do odbudowy całej Europy. Polska ma
prawo zorganizować swoje wewnętrzne
życie bez interwencji z zewnątrz. Naród
polski jest zdecydowany na wybór de
mokratycznej formy rządów i uczyni to.
. Naród polski cierpiał bowiem zbyt
długo i zbyt wiele pod uciskiem i był
wyzyskiwany. Naród ten chce demokra
tycznej formy rządów i jeśli da n u się
okazję, «am wypracuje swą przyszłość i
włoży pełny wkład w dzieło utrwalenia
pokoju. Naród polski jest bowiem szla
chetny i zdolny rządzić się samodzielnie*\
W.

zrabowanego przez Niemców
Berl i n (PAP), Szef Polskiej Misji
Wojskowej w Berlinie, gen. J. Prawin,
zwrócił się w dniu 27, XII. 46 r. do Do
wódcy Brytyjskich Wojsk Okupacyjnych
w Niemczech, marszałka W. Sholto Dou
glasa 2 notą, w której podano m. in.:
„W czasie okupacji i w okresie wy
cofywania wojsk, władze niemieckie wy
wiozły z naszych najbardziej nowoczes
nych i wartościowych zakładów prze
mysłowych do przedsiębiorstw niemie
ckich należących do dawnego koncernu
Hermann Goering-Werke w okolicach
Wattenstedtu i Salzgitter około 9 tysię
cy wagonów różn. rodzaju obra^arek,
maszyn, urządzeń i narzędzi.
Już przeszło od pół roku Polska Mi
sja Restytucyjna w brytyjskiej strefie
okupacyjnej stara się 0 zwrot tego mie
nia. Trudności, na jakie przy tym napo
tyka, są spowodowane, naazvm zdaniem,
między innymi następującymi okolicz
nościami:
Mienie powyższe znajduje się w posjrdanm instyhicu niemieckiej ..Ąbwikklungs-Stelłe fur Werksgruppen Generalgouvernement". Instytucja ta, która po
wstała w czasie wojny i miała za zada
nie rozdział zagrabionego mienia pomię
dzy przedsiębiorstwa w Niemczech, ist
nieje nadal pod starą nazwą i prowadzi
w dalszym ciągu swa działalność. Dziś
tak samo, jak w chwili powstania, stoją
na jej czele tacy ludzie, jak Lehna, Kaps,
Hoffmann, którzy w ciągu 5-ciu łat okupacji brali czynny udział w okrutnej
i rabunkowej eksploatacji Polski i któ
rzy spowodowali nie tylko ogromne stra
ty materialne, lecz również śmierć wielu
istot ludzkich. Ludzie ci, którzy zajmo
wali wysokie stanowiska w partii hitle
rowskiej są nadal w posiadaniu zabrane
go do Niemiec
V7 ich r;1r.‘h
wraz z maszynami i urządzeniami znaj
dują się również dokumenty i archiwa
polskich zakładów.
Podczas gdy dla urzędników polskich
dostęp do składu maszyn i urządzeń, a
specjalnie do wyżej wspomnianych dokumentów,- jest ogromnie utrudniony,
funkcjonariusze niemieccy z Abwicklungs
stelle, posługując się sprytnie tymi do
kumentami, starają się uniemożliwić lub
opóźnić rewindykację. Przekonaliśmy się
już nieraz, że w pełni wykorzystują «we
możliwości.
W swych raportach, na podstawie
których lokalne władze brytyjskie wy
dają opinię dotyczące zwrotu naszego
mienia, podają oni rozmyślnie niemieckie
nazwy polskich miast nadane w czasie
okupacji np. Litzmannsćaat zamiast Łódź
i polskie maszyny wywiezione z obszarów

przyłączonych do W, Rzeszy określa
ją jako pochodzące 2 Niemiec .
Następnie podane zostały w nocie in
ne fakty, świadczące o trudnościach na
jakie napotyka akcja rewindykacji mie
nia polskiego.
„Brak maszyn i urządzeń — czytamy
dalej w nocie — opóźnia odbudowę na
szego kraju. Robotnicy nasi, wywiezie
ni do Niemiec wraz z urządzeniami ich
zakładów pracy i powracający obecnie
do kraju, donoszą, że mienie nasze jest
częściowo użytkowane w gospodarce nie

Rząd greek! zależny fest od Anglików
Sprawozdanie brytyjskiej komisji parlamentarnej
Prasa grecka podkreśla, że wciąż wzrasta
Londyn (PAP). Do Londynu wró
specjalnie w Środkowej Grecji. Trzech
ciła z Aten brytyjska komisja parla chaos
partyzantów t dwóch żandarmów zastało za
mentarna, która ogłosiła sprawozdanie bitych podczas utarczki w górach Pelionu,
ze swych spostrzeżeń w Grecji. Ze spra a pięciu żandarmów i Jeden oficer zaginęło.
Prasa podaje wiele szczegółów o ciągłych
wozdania tego wynika, że — zdaniem rozruchach
uprowadzaniu wieśniaków, któ
komisji — pobyt wojsk brytyjskich w rych ciftła izostały
odnalezione. Do licznie
Grecji, nie przyczynia Eię do ńormalica-- uczęszczanej kawiarni- rzucono' granat ręczny
cji stosunków. Komisja uważa za konie 5 osób zostało poY/ażnie rannych. Była tó po
czne utworzenie nowego rządu koalicyj dobno akcja elementów prawicowych.
nego, w którym zasiadaliby przedstawi
ciele wszystkich ugrupowań. Komisja uważa również za wskazane przeprowa Głósujemv za Blokiem
dzenie nowych wyborów w Grecji i przy
gotowanie nowych rejestrów wyborczych. Demokratycznym
W sprawie działalności partyzantów,
ponieważ chcemy, aby w Polsce nikł
komisja stwierdza, że działalność ta wy
nie
bogacił się na cudzej krzywdzie,
nika raczej z sytuacji w kraju niż z inaby
znikła z naszego życia zmora
spiTacii zagranicznej. Zaniepokojenie bu
spekulacji,
złodziejstwa i łapowni
dzi fakt, że rząd grecki uzbraja swych
ctwa.
zwolenników w Tes«alii. Komisja poda
je również, że rząd grecki jest w zupeł
ności zależny od Anglików.

Przed wyjazdem komisji
śledczej
L on d y n (PAP). ZAten donosi agen
cja. Reutera, że rząd francuski oddał do
dyspozycji Rady Bezpieczeństwa krążo
wnik francuskiej floty śródziemnomor
skiej w celu przewiezienia członków ko
misji śledczej, złożonej z przedstawi
cieli II państw, z Francji do Grecji. Ko
misja ta. która prawdopodobnie będzie
się składała z 60—70 osób, będzie po
siadała 20-osobowy sekretariat, który opracuje przepisy proceduralne. Tłuma
cze języków bałkańskich będą sprowa
dzeni ze Stanów Zjednoczonych. Języ
kiem urzędowym będzie angielski lub
francuski.

Tymczasem — chaos wzrasta
A t e n y . Ponad 150 osób zostało za
aresztowanych w związku z zamordowaniem
5 osób w zamieszkach w końcu ub. tygodnia.

De Gasperi w Waszyngtonie
Rokowania o 100 milionową pożyczkę
Waszyngt on (PAP). Premier wło
ski Gasperi, który przybył tu na 4 dni,
celem odbycia rokowań gospodarczych,
miał półgodzinną konferencję z mini
strem apraw zagranicznych Byrneseni.
Premier określił tą konferencję jako „do
bry początek". Następnie. premier Ga*-,
peri udał się do ministerstwa skarbu.
Przedmiotem jego rokowań w Waszyng
tonie jest w szczególności sprawa poży
P

mieckiej, częściowo zaś ulega zniszcze
niu 2 braku odpowiedniej opieki. Rzecz
zrozumiała, że wiadomości te wywołują
uczucie przykrego rozczarowania wśród
polskiej ludności, która nie może pojąć,
dlaczego nasze mienie znajdujące się
w rękach aliantów nie powraca do
kraju.
W zakończeniu nota podkreśla ko
nieczność szybszego wykonania uchwał
Konferencji Poczdamskiej w sprawie
zwrotu mienia, zrabowanego przez Niem
ców.

czki dla Włoch, w wysokości 100 milio
nów dolarów.
Premier de Gasperi złożył wieniec na
Grobie Nieznanego Żołnierza w Waszyng
tonie. Na cześć premiera oddano 19strza
łów artyleryjskich. Oddział honorowy
sprezentował broń, orkiestra zaś odegra
ła włoski hymn narodowy „Inno del
Piave". Wieczorem został de Gasperi
oficjalnie powitany przez prez. Trumana.

Minister przemyśla Hilary Minc
powrócił io Wanzaw;

Wa r s z a wa (SAP). Do Warsza
wy powrócił z podróży do Stanów Zje
dnoczonych minister przemysłu Hilary
Minc. Na dworcu powitał Minca pierw
szy wiceminister przemysłu — płk. Eu
geniusz Szyr w otoczeniu delegacji.
Jednocześnie powrócili: dyrektor ga
binetu ministra — ob, Ziółkowski oraz
szef biura prawnego min, przemysłu —
mec. Rzepka.

Otwarcie taniała órytsiskieoB
w Pozoatia

Ministerstwo Spraw Zagranicznych udzie
liło tymczasowego uznania p. B. W. A. Massey,
kierownikowi Konsulatu Brytyjskiego w Poz
naniu. P. Massey jest równocześnie profesorem
anglistyki na Uniwersytecie w Poznaniu.

Mam. Menlsnery w Moskwie
L o n d y n 8. 1. W piątek generalissimus
Stalin przyjmie prawdopodobnie marszałka
Montgomery. W sobotę marsz. Montgomery
opuści Rosję

Dstapieose ssioisua Byreesa
L o n d y n , 8. 1. Minister Spraw Zagranice
nych Stanów Zjednoczonych Byrnes ustąpił
ze swego stanowiska z powodu złego stanu
zdrowia
Na jego miejsce powołany został geiurj
George Marschal.
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Warszawa (SAP). W drugim dniu
rozprawy sprzeciw twórcom i Komendzie
Głównei WiN z pułk. J. Rzepeckim ra
czele, składał w dal«zym ciągu zeznania
główny oskarżony.
Oskarżony Rzepecki maluie stosunki
wśród AK na terenie lubelskiego i bia
łostockiego, podkreślając odrębną histo
rię i zabarwienie lokalne organizacji na
tych obszarach. Mówi on następnie o pro
jekcie rozwiązania Armii Krajowej, któ
ry byłby aktualny w wypadku, gdyby ak
cja masowego ujawniania się zawiodła.
Jaki był w tym okresie — ciągnie oskar
żony — mój stosunek do legalnego rzą
du polskiego? — Był on oczywiście wro
gi, ale wrogość ta pozbawiona była ws^el
kiej namiętności. Nie miał on swego źró
dła w tym, że rząd ten przeprowadził
reformę rolną, lub upaństwowił kluczo
wy przemysł, ale w tym jedynie, że rząd
ten atakował mój rząd, który był moim
mocodawcą. Nie można przecież uzna
wać dwóch rządów naraz — to jasne.
Stanął przede mną cały kompleks za
gadnień — mówi dalej oskarżony, płk.
Rzepecki. — Rozumiem, iż zbliżał się
kres t. zw, rządu londyńskiego, a co za
tym idzie i mojego urzędowania w kraju.
Chciałem więc załatwić sprawy, które
• stały odłogiem, a m. in: sprawę odzna
czeń i awansów. Mimo karności i dziel
ności żołnierzy, rząd londyński tą spra
wą nie interesował się zbytnio. W tym
okresie po aresztowaniu Okulickiego ze
wszystkich stron otrzymywałem meldun
ki o topnieniu naszych zasobów material
nych. Nie przejmowałem się tym zbyt
nio, wiedząc, że pieniądze mogą łatwo
nadejść, a między innymi pod gruzami
jednego z domów przy uh Bagno, leży
cały milion dolarów. Na wszelki wypa
dek jednak zrobiłem sporo alarmu za
granicą, tak iż pieniądze zaczęły napły
wać .pod różne adresy, nawet już po mo
im aresztowaniu. Sytuacja była taka, iż
kiedy już siedziałem w więzieniu, prze
kazałem władzom sumę około miliona
~do1?.rów.
Następne zagadnienie, do którego mu
siałem się odpowiednio ustosunkować, to
było zagadnienie niezwykle drażliwe, a
mianowicie sprawa likwidacji ludzi wy
bitnie dla nas szkodliwych.
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pierwszych dniach lutego br. rozpocznie
Poruszałem w liście tym zagadnienie krajowy, nie uznawała zwierzchnictwa
żołnierzy AK. Jako plaster r.a wszystkie zagranicznego. Jedynym cólem jej ist- K się w Warszawie pierwszy kurs dla przewodjątrzące zagadnienia uważałem wybory. nien'a i jedynym środkiem działania ^ nłczacych, sekretarzy i skarbników Kół.
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Nadto projektuje się szereg kursów o cha
ani sugestii.
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Obecny premier Osóbka-Morawski urodził
się w pow. kieleckim we wsi Bliżyn dnia 5
października 1905 r.
Dziad Jan Osóbka, powstaniec z 1863 r. by!
z zawodu rolnikiem, ojciec Marceli, uczestnik
walk niepodległościowych z caratem i więzień
polityczny by! majstrem ślusarskim. Z sześciu
braci ojca czterej byli również czynnymi uczestnikami walk o wyzwolenie. Jako działa
cze Polskiej Partii Socjalistycznej przeszli wię
zienia i zsyłkę na Sybir.
Dzieciństwo i młodość Edwarda Osóbki-Mo
rawskiego upłynęło w niezwykle ciężkich warunkach. Po tragicznej śmierci ojca w nieszczę
śliwym wypadku w czasie wyrębu lasu, z oś
miorga rodzeństwa pięcioro najmłodszych,
wśród nich także Edward, utrzymuje matkę.
W tych warunkach Edward Osóbka-Morawski w wieka 10 lat rozpoczyna już pracę
zarobkową, ucząc się jednocześnie w wiejskiej
szkole powszechnej. W styczniu 1925 r. po
okresie dorywczych prac fizycznych obejmuje
pesaćę w urzędzie gminnym w Bliżynie, a po
dwóch latach pracy przenosi się do urzędu
gminnego Duraczów koło Końskich.
W 1928 r. w okresie dużego nasilenia ter
roru wobec PPS, wstępuje do Polskiej Partii
Socjalistycznej 1 Towarzystwa Uniwersytet
Robotniczego w Końskich, stając się duszą i
kierownikiem obu organizacji.
Również w 1928 r. tcw. Osóbka-Morawski
rozpoczyna pracę w ruchu spółdzielczym, któ
ry go już od dawna pociąga.
W 1934 r., kiedy wskutek akcji czynników
lewicowych (z niemałym udziałem tow. OsóbkiMorawskiego) sanacja przegrywa w wyborach
do Rady Miejskiej w Końskich, woj. kielecki
Dziadosz na interwencję miejscowych B3WRowców zwalnia tow. Edwarda Osóbkę-Mor&*
wsklego z zajmowanego stanowiska. Po kilku
miesiącach pozostawania bez pracy tow.
Osóbka-Morawski zostaje lustratorem spóa?dzielni i instruktorem organizacyjno-propagatidowym w Wieluniu. Pracując równocześnie
czynnie w TUR, popada w kenilikt z władza
mi i za wydanie broszury „Do szarego czło
wieka’* (skonfiskowanej) skazany zostaje na
rok więzienia z decyzją wysłania do Berezy.
Uprzedzony w porę przez przyjaciela opu
szcza Wieluń f przenosi się do Warszawy.
W Warszawie rozpoczyna się nowy okres
działalności. Po początkowych trudnościach
znajduje bodziec i zachętę do dalszej działal
ności w ośrodku rzetelnej myśli spółdzielczej
i politycznej na Żoliborzu. Wyrok Sądowy i
radykalne lewicowe przekonania Uznano tu za
doskonałe kwalifikacje socjalistyczne. Szcze
gólnie serdecznie pr^ jmuje go wówczas obec
ny przewodniczący Rady Naczelnej PPS tow.
Stanisław Szwalbe.
Żywotność i wszechstronność zainteresowań
nie pozwala jednak tow. Osćbce-Morawskietmi
ograniczyć się wyłącznie do tych dwóch dzie
dzin pracy. Wspólnie z tów. Haliną Kucz
kowską organizuje na Pradze nową spółdziel
nię spożywców „Wyzwolenie", w której przez
dłuższy czas pełni funkcję prezesa zarządu, a
następnie prezesa Rady Nadzorczej.
Jest poza tym sekretarzem generalnym Cen
tralnej Sekcji Spółdzielczej TUR, członkiem
Warszawskiej Rady Okręgowej „Społem”,
członkiem prezydium Związku Zawodowego
Pracowników Spółdzielczych w Warszawie itd.
Jednocześnie bierze czynny udział w życiu
Partit jako członek prezydium Komitetu Ra
kowieckiej Dzielnicy PPS. Wraz z grupą mło
dych działaczy: Stanisławem Chudobą, dr Ju
lianem Hochfeldem i innymi organizuje opo
zycję wobec ówczesnego ugodowego kierów
nictwa Partii. Obok prac organizacyjnych tow
Osóbka-Morawski jest członkiem redakcji
..Chłopskiej Prawdy
Jednocześnie nie prze*
\\ ^taje pracować nad sobą, studiując prawo i
j ekcadidlą na wolnej Wszechnicy.
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31 stopni poniżej zera w Austrii
Wezuwiusz pokryty śniegiem
Śnieg pokrywa szczyt Wezuwiusza. laguna
i kanały w Wenecji pokryły się częściowo
lodem
W M e d i o l a n i e , zmarzło na śmierć
trzech ludzi ubiegłej nocy. W Trieście zano
towano ł l stopni poniżej zera. Komunikacja
Została sparaliżowana przez głębokie śniegi.
Fala mrozów, która nawiedzili Europę, do*
tknęła również F r a n c j ę . W wielu miej
scach krajn spadły śniegi. Największe chłody
panują w Alzacji, gdzie w Sirassburgu mróz
dochodzi do 7 sMpni pc-niżej zera. W północ
nej Francji barki, wiozące węgiel do Paryża,
zamarzły w kanelach. Jeśli nie da się uspra
wnić transportu kolejowego, zachodzi obawa,
że w wielu działach przemysłu praca zosta
nie wstrzymana z powodu braku węgla.
W W i e l k i e j B r y t a n i i we wtorek
rano rozpoczęła się odwilż, w W Londynie
spożycie elektryczności zostało ograniczona
do rozmiarów dotychczas niepraktykowenycą
V Ycrkshire na wschodnim wybrzeżu lodzić
rybackie z powodu mrozu już 5 tydzień nie
rpttszczają porta.
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Edward Osóbka-Morawski

Mimdo żsłaleny i M

Posiedzenie Krajowej Rady Narodo
wej, które odbyło się 22 lipca. miało dla
mnie wielorakie znaczenie. W wyniku
tego -posiedzenia dowiedziałem się o am
nestii i że nie dotyczy ona o^ób na sta
nowiskach kierowniczych. Pomimo to po
stanowiłem przygotować żołnierzy AK
do odpowiedniego przyjęcia tej amnes
tii, dać im pewien kompas, który byłby
dla mnie jednocześnie testamentem,
przedstawieniem poglądów na tę sprawę
człowieka, który już odchodzi.
24 listopada wyszła ta odezwa, był to
mój ostatni występ publiczny. Odezwa
zatvtułowana była: „Do żołnierzy b,
AK". M. in, odezwa zawierała następu
jące ustępy: „Jako delegat na kraj
chciałbym ułatwić żołnierzom AK przej
ście do pracy twórczej". Styl odezwy był
taki, aby trafiła ona do ich umysłów. Był
tam pewien ładunek goryczy, która
wzbierała się wśród żołnierzy bodajże
już od roku. Chciałem, aby wiedzieli, że
ja myślę tak samo, jak oni. W odezwie
odwołałem się do tradycji Kościuszki i
Dąbrowskiego, mówiąc, że kierownictwo
spraw narodowych przeszło już do kraju.
Oskarżony twierdzi, że zawsze był
zdania, że należy przekonywać ośrodki
Oskarżony Rzepecki oświadcza dalej, emigracyjne o konieczności powrotu do
że nadszedł miesiąc lipiec, miesiąc, w kraju, gdyż obowiązkiem każdego jest
którym spodziewano się „abdykacji Lon być tu przed wyborami.
dynu , Czekano jednak nadaremnie.
Po zjeździe, jaki miał miejsce dnia
Wracając do przyjazdu Mikołajczyka
do kraju, oskarżony oświadcza, iż prag 5 sierpnia, oskarżony powziął decyzję
nął go poinformować „jaką my widzimy zlikwidowania Delegatury Rządu, gdyż
rzeczywistość krajową". Zająłem się re uważał, że nie ma podstaw moralnych
dagowaniem listu do Mikołajczyka. W do utrzymywania jej w chwili, gdy kie
pierwszej części listu opisałem dokład rownictwo spraw narodowych znajduje
nie na^ze bolączki, w drugiej sam przed się w kraju.
stawiłem, jak sobie wyobrażam pacyfi
kację* stosunków — „Pokój Boży" i sca
lenie wojaka, pochodzącego * różnych
grup i formacji. List ten zawierał może
„Dnia 2 wrżeśnia zdecydowały się na
pewne zwroty dość ostre pod adresem sze losy" — mówi dalej płk. Rzepecki.
władz, ale słowa te pisał człowiek — za „Zapadła decyzja powstania nowej or
strzega się oskarżony — który miał na ganizacji cywilnej, która miała być or
celu pacyfikowanie stosunków, a nie ich ganizacją pod nazwą „Wolność i Nieza
zaognienie.
wisłość". Organizacja ta uznawała rząd

W A u s t r i i mrozy doszły do 31 stopni.
W Wiedniu panuje temperatura 20 stopni.
£>o szpitala zgłasza się wiele osób z odtoroże
ulami. Prawie w całej Austrii w niedzielę
brak było światła elektrycznego, gdyż wobec
zamarznięcia rzek zabrakło energii wodnej.
W C i e c b a c h zanotowano rekordowy
mróz 27 stopU C. W bieżącym stuleciu w ię
kszy mróz nawiedzi! Czechy jedynie zimą
102.9 1 1042 r.
W N i e m c z e c h nłróz grozi sparaliżowa
niem przemysłu odczuwającego brak węgla
oraz daje się dotkliwie We znaki ludności.
W najgorszej sytuacji znaduje się brytyjska
slrefa okupacyjna.
Już drugą z kolei noc termometr w Niem
czech wskazuje 23 Stopnie poniżej żefa. Bry
tyjska agencja prasowa W Niemczech komu
nikuje, że zakłady elektryczne Siemensa
i Schuckeria w Berlinie będą zamknięte l po
wodu braku węgla do 13 stycznia.
W e V/ lo s z e c h mróz spowodował liczftoliaiy wśród ludności zwlasresa w Genu.’,
gdzie przy rarozia 10 stopni pen żej zera 5
osób zmarło j-r^za s t anspoitu do szpitala.

organizuje Cen-

Odpowiadając na zarzut aktu oskar
'
g
W związku z tym wszyscy lekarze PPS-owcy
żenia co do kontaktów z ukraińską orga konspiracji.
T
. H M T , t «t t
.
winni zgłosić się we właściwych terenowych
nizacją faszystowską ,,UPA’, muszę po
Utworzenie WiN było błęaem, gdyż g komitet^h partyjnych dla dopełnienia oboinformować Sąd, iż mój stosunek do stworzyło pokrywkę, pod którą pod*zy- & wiązku rejestraćji.
UPA polegał jedynie ra odpowiedzi na wały się siły antypo^tępowe, antydemo- g przy r€jestracji, poza podaniem danych perinterpelację płk. Radosława w tej spra kratyczne i siły obce, charakteryzujące ęi soc^nych, należy złożyć krótki życiorys, obejwie co do zawierania umów z Ukraiń się brakiem skrupułów.
•
^
mujący przebieg dotychczasowej pracy zawo*
cami. Odpowiedziałem wtedy, że żad
Po tych zeznaniach sad zarządził ó dowej, społeczne} i polityczne),
nych umów z Ukraińcami zawierać nie przerwę do środy, dnia 8 bm.b Tcrmin rejestracji upływa z
dniem 25-go
_____
feS stycznia br.
należy, nie należy również zaogniać za
targów, a wszystkie sprawy załatwiać
polubownie. Chodziło po prostu o to, aby
Sylwetki naszych kandydatów
do siebie wzajemnie ńie strzelać.

Wybuch wojny w 1939 r. zastaje tow.
Osóbkę-Morawskiego w Warszawie. Staje do
walki w szeregach obrońców Warszawy, do
końca trwając na powierzonym ma posterun
ku. Jednym z jego zadań jest zaprowfantowa.
nie ludności Grochowa.
Po upadku Warszawy wyjeżdża na' wschód
ale po krótkim pobycie we Lwowie, w Bia
łymstoku, Chajcówce i Grodnie już w grudniu
1939 r. powraca do Warszawy. Jak tysiące
mieszkańców stolicy zastaje na miejscu swego
mieszkania zgliszcza. Odnajduje jednak wy
próbowanych towarzyszy pracy i przystępuje
z nimi do działalności konspiracyjnej w le
wicowej grupie socjalistycznej „Barykada
Wolności". Aresztowanie Dubois i Barlickiego
zadaje ciężki cios organizacji partyjnej. Wraz
z Stanisławem Chudobą tow. Osóbka-Morawski
przejmuje pracę organizacyjną i w niedług:'m
czasie przerzedzona placówka konspiracyjna
rozrasta się w poważną organizację polityczo?
W warunkach wytężonej pracy konspira
cyjnej tow. Osóbka-Morawski wielokrotnie
zmienia miejsce zamieszkania, znajdując się
niejednokrotnie o włos od aresztowania. Przez
pewien czas w 1943 r. redaguje w Warszawie
konspiracyjnego „Robotnika''. Kilka miesięcy
przebywa w Krakowie, odbudowując cierpli
wie tamtejszą organizację partyjną, rozbijaną
przez ustawiczne aresztowania.
Z całym poczuci *n słuszności I odpowie
dzialności tow. Osóbka-Morawski stale i kon
sekwentnie realizuje w pracy swojej linię po
lityczną, opartą o realną ocenę sytuacji. Jedną
z podstaw tej koncepcji jest jednolity front
całej lewicy polskiej. Późną jesienią 1943 r.
tow. Osóbka-Morawski wraz z towarzyszami
przystępuje do organizowania Krajowej Rady
Narodowej, w skład której wchodzą PPR, PPS
Stronnictwo Ludowe i Inne ugrupowania, I zo
staje wybrany pierwszym wiceprezydentem
tej Rady. W dnia 16 marca 1944 KRN stawna
Osóbkę-Morawskiego na czele 4-osobowej de
legacji do Moskwy z zadaniem nawiązania
kontaktu z aliantami i zdobycia broni dla Ar
mii Ludowej, oraz zorganizowania łączności z
organizacjami polskimi na terenie ZSRR. Po
dwu-miesięcznej uciążliwej podróży delegacia
dociera do Moskwy i wypełnia zamierzone za
dania, zawierając w imieniu polskiego ruclm
podziemnego porozumienie polityczne ze ZSRR
tak konieczne w momencie zbliżającej się oien.
sywy radzieckiej, zapewnia dostawę broni dla
oddziałów partyzanckich i nawiązuje ścisłą
współpracę ze Związkom Patriotów Polskich w
Moskwie.
Zarówno ZPP, jak i pierwsza Armia Pol
ska podporządkowane zostają KRN. Wraz z
ofensywą Armii Czerwonej i Wojska Polskie
go delegacja dociera do Chełma Lubelskiego,
gdzie 22 lipca 1944 r. powstaje Polski Komitet
Wyzwolenia Narodowego, który po paru dniach
przenosi się do Lubń‘*h.
Tow. Osóbka-Mo wski zostaje przewodni
częcym CKWN 1 ki„ nralkiem resortu spraw
zagranicznych.
We wrześniu 1944 r. tow. Osóbka-Morawski
zostaje przewodniczącym wybranego na 25-eJ
Konferencji w Lublinie Centralnego Komitetu
Wykonawczego PPS.
1 Stycznia 1945 r. zostaje premierem 1 mi
nistrem spraw zagra; icznych Rządu Tymcza
sowego, po utworzeniu zaś w dniu 28 czerwca
1945 t. Tymczasowego Rządu Jedności Narodo
we) staje na jego czele i pełni do dziś dn'a
funkcję premiera.
Tak w skrócie wygląda sylwetka tow.
Osóbki-Morawskiego, człowieka, który zdobył
wszystko olbrzymim własnym wysiłkiem, któ
rego całe życie wypc-nia ciężka praca, nauka
i działalność polityczna i walka z niesprawie
dliwością, krzywdą s.-ołeczną i zacofaniem, fi
ustrój socjalistyczny Niepodległej Polski
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W ie lk i d z ie ń W y b r z e ż a
GcfaWeTr (pAP) — W dniu 5 l>m.
rozpoczęty się w auli Politechnild
Gdańskiej obrady Zjazdu Wybrzeża.
Aula Politechniki przystrojona by
ła flagami narodowymi i herbami
Gdańska, Gdyni. Szczecina i Elbląga.
O godzinie 10.30 przybył na salę
obrad Prezydent Bierut, Wiceprezy
dent Szwalbe, Premier Osóbka-Morawski. Obecni byli na zjeździe min.
.Tędrychowski, min. Kabanowski, de
legat Rządu dla Spraw Wybrzeża
inż. Kwiatkowski, prezes CUP min.
Bobrowski, wicemin. Żakowski, wicemin. Petrusewicz oraz przedstaAviciele poszczególnych resortów od
budowy, żeglugi i handlu, Minister
stwa Spray/ Zagranicznych i inn.
Obrady zagaił, witając Prezyden
ta, wiceprezydenta, Premiera, mini

strów i zebranych gości prezes CUP
min. Bobrowski, po czym przema
wiali krótko wojewoda gdański ob.
Zralek oraz rektor Politechniki
Gdańskiej pro?. Turski.
Po ukonstytuowaniu się prezy
dium Zjazdu, min. Żeglugi i Handlu
Zagranicznego ob. Jędrycliowski
wygłosił referat: „Na drodze clo Pol
ski morskiej**.
Po referacie min. Jędrychowskiego uczestnicy zjazdu wysłuchali ko
lejnego referatu dyr. Lubeckiego na
temat „Zagadnienie rybołówstwa
morskiego**. Ob. dr Różański z kolei
zreferował zagadnienie odbudowy
miast na terenie Wybrzeża. O zaga
dnieniach powiązania komunikacyj
nego Wybrzeża i portów z zapleczem
kraju, mówi dyr. Askanas.

Odbudowa poitów—Zwiazrnie Wybrzeża z zapleczem
W drugim dniu zjazdu delegat
Rządu inż. Kwiatkowski wygłosił re
ferat na temat perspektyw gospo
darczego rozwoju Wybrzeża, po czym
przyjęto następującą rezolucję:
Zjazd stwierdza, że wstępne okresy prac
na Wybrzeżu zostały zakończone. Okres ten
doprowadził do następujących wyników;
L
a) Uruchomienie portów Gdyni i Gdeńskt
na skalę, w pełni odpowiadającym dzisiejszym
potrzebom obrotu zagranicznego.
b) Zapoczątkowania odbudowy i uruchomie
nia pozostałych portów z portem szczecińskim
na czele.
c) Związania Wybrzeża z zalpeczem siecią
komunikacyjną, która mimo luk technicznych,
potrafiła sprostać nowym, szczególnie trudnym
zadaniom.
Nasilenie obrotu w pierwszej połowie 1946 r.
oraz przygotowanie rzeki Odry do zagospoda
rowania w r. 1947.
d) Odbudowania w mniejszym lub w więk
szym stopniu — szerokiego wachlarza placówek
związanych z morzem i Wybrzeżem, w tym
rzędzie stoczni i tym samym — położenia pod
walin pod przyszły wielostronny rozwój W y
brzeża.
ej Nieoczekiwanie korzystnych zwłaszcza

na tłe zniszczenia wojennego rybactwa pol
skiego — wyników w zakresie rybołóstwa
morskiego.
f) Przygotowania poprzez akcja rewindy
kacyjną, odszkodowań, zakupów zagranicznych
akcje dostaw UNRRA i zapoczątkowania bu
downictwa własnego do uruchomienia normal
nego, dwukrotnie zwiększonego w roku 1947 —
taboru pływającego wszelkich kategorii.
g) Znakomitego postępu w usprawnieniu ba
zy energetycznej Wybrzeża.
h) Uporządkowania podstawowych zaga
dnień płacy, zdrowia 1 aprowizacji, postępu
dyscypliny pracy i jej wydajności oraz podnie
sienia kwalifikacji fachowych.
Spośród podstawowych trudności, hamują
cych rozwój Wybrzeża w dotkliwy sposób ciąża
nadal jedynie problem mieszkaniowy w Gdyai
i Gdańsku.
n.
Doniosłe f na niektórych odcinkach olbrzy
mie osiągnięcia piery/szego okresu pozwolą w
stosunku do r. 1947 wysunąć nowe, śmielsze
zadania, a mianowicie;
a| Zaplanowania odbudowy wchodnlego 1
zachodniego skrzydła Wybrzeża do poziomu
jut osiągniętego, w ramach zespołu Gdynia—
Gdańsk.
b) Sięgnięcia w odbudowie portów do ro
bót wieloletnich o znaczeniu podstawowym,
przy równoczesnym kontynuowaniu wyrówna-

f) Osirj?r*'*',ła p riszejo stopnia koordynacji
nta po ż!omu poszczególnych elementów uzbro
poszczegoin.,. i. l -kćw działania na Wy*
jenia portowego.
brzeżu.
c) Podjęcia wysiłków w kierunku nadenis
m.
portom charckt&ru ośrodków handlowych i
2 ?azd upoważnia Prezydium do przekazania
tranzytowych a sle tylko przeładunkowych.
dl W obUczu nowej sytuacji geopolitycznej właściwym resortom rządowym do wykorzy
no>:e| Polski — zwrócenie szczejółcwcj v*rafl stania w pracach nad narodowym planem go
na związanie całego społeczeństwa z morzem spodarczym na rok 1947 i trzyletniego planu
odbudowy gospodarczej rezolucji poszczegól
w izczcgóloofcl zaś, położenie aar'sku na wy
chowanie morskie młodzieży izkoleej 1 robot nych komisji i referatów wygłoszonych na tych
komisjach.
niczej.
Zjazd wyraża przekonanie że ponowne zgro
e)
Zwiąkseemi# wysiłku erganizacybiego
i inwestycyjnego na odcinka mtearkantowym madzenie przedstawicieli zainteresowanych re
(w ty* względzie — wykorzystanie Sopot sortów i działaczy Wybrzeża u progu roku 1948,
wyłącznie dla potrzeb mieszkaniowych ludności stanowić będzie cenny wkład w pełne wyko
związanej pracą z Gdańskiem i Gdynią), ros* n a n i planu odbudowy na odcinku Wybrzeża i
wój urządzeń zdrowotnych i społecznych oraz morza.
ustawodawstwa żeglarskiego.

W dziedzinie gospodarki ogółno-narodowej
potrafimy być wzorem dla innych
Następnie wśród oklasków zebra
nych, wszedł na mównicę prezrdent
KRN ob. Bolesław Bierut, wygłasza
jąc przemówieni#, która podajemy
w skróceniu.
„Pragnę skorzysta! z okazji — rozpoczyna
ob. Prozydoat — żeby uezeatmlko* pierwszego
zjazdu, rwełutege w sprawie odbudowy i za
gospodarowania Wybraeża Morskiego, w imie
niu własnym, w imieniu władbe państwowych 1
w imieniu całego ntroda gorąco i serdecznie
podziękować za wasz trud i wyskok, za to, że
dzięki -waszej pracy — morze nasze stało się
morzem polskim".
Wspominane swój pierwszy pobyt na Wy
brzeżu w kwietniu 1945 r. kiedy jeszcze dymi
ły zgliszcra, kiedy msrynarka niemiecko ostrze
liwała jeszcze Gdynię — Prezydent stwierdzi*:
„Zdawało się, że miifte radości wyzwolenia, że
praca która nas czeka Jest tak wielka, że mo
że jej nie poradzimy. T :iś podsumowaliśmy
w całym szeregu referatów wyniki e i^ e j n-l
torarocznej pracy i z dumą możemy stwierdzić,
obywatela, że potrafimy nie tylko walczyć o
swoją wolność 1 niepodległość, ale potrafimy
również budować przykładną pracą. Jesteśmv
narodem znanym w całym świeeie s tego, że
emigrująca ludność polska w krajach Ameryki
czy na pracach sezonowych w różnych krajach
Europy, dawała najwyższe wskaźniki wydaj
ności pracy, ale jednocześnie wroga propagan
da twierdziła, że gospedaretwa polskiego ma

|o k o d b y w ały mię ®ądy policyjn®
War s zawa (SAP) — Na wstę
pie jedenastego dnia rozprawy prze
ciwko Fischerowi i towarzyszy obrońca osk. Fischera, adw. Chmurkowski składa oświadczenie w spraT ie książki, złożonej przez prokura
turę p. t. „Warszawa pod panowa
niem niemieckim**.
Prokurator Sawicki zaznacza, że
nie może być dyskusji co do zbrodni
czego charakteru partii narodowosoejalistycznej, gdyż został on już udowodniony i osądzony w Norym
berdze, natomiast zadaniem Sądu
T)©Iskiego może być osądzenie orga
nizacji „Sturm Abteilung**.

MZ kolei
łraitoirao
aflwuMi w teaw ig
zeznaje świadek wicemini

ster Sprawiedliwości — Rek. Opo
wiada on jak w dniu 12 lipca 19-44 r.
po pięciu tygodniach więzienia ad
wokatów na Pawiaku, wywieziono
irh wszystkich do Oświęcimia. Z 250
wywiezionych wróciło 12. Reszta zgi
nęła. Pierwszy zginął adwokat Bi
lawski, potem Niewiarowski i inni.
Z dalszych zeznań świadka wyni
ka, że władze niemieckie wywierały
nacisk na Radę Adwokacką, ażeby
’ reślono z listy członków adwokaiów-Źydów. Dziekan Izby — Leon
To vodworski opierał się naciskowi
emiećkieoni i dlatego cała Rada
; ' lała rozwiązana i nikt z jej człon
ów nie został wciągnięty na nową
i ' ę, następnie szereg z nich wrraz z
dziekanem zostało aresztowanych.
Fo zeznaniach prof. Arnolda głos
<trzymał Fischer, który wyjaśnia, że
i:s'ążkę pt. „Warszawa pod pano
waniem niemieckim'* podał jako śrok odwodowy. Oskarżony stwierrr ponadto, i® utworzenie warszaw
ieiego getta było rówmież zarządze
niem przejściowym i na tym proku
ratura niesłusznie konstruuje do
wód, że gubernator warszawski wied":"ł "'iric wyniszczenia Żydów’.

Jedenasty dzień procesu Fischera
SystemM k l
Następnie stanął przed Trybuna
łem', jako biegły, prof. dr Jan 01brycht. Biegły rozpoczął swą eks
pertyzę od stwierdzenia, iż okupant
przyszedł do Polski z planem całko
witej zagłady narodu polskiego. Do
celu tego wiodły dwrie drogi: bezpo
średnie masowe morderstwa i wpro
wadzanie szeregu przepisów, które
stworzyłyby warunki uniemożliwia
jące dalsze biologiczne istnienie na
rodu.
SkWO 0;H!10

Następnie Najwyższy Trybunał
Narodowy przesłuchiwał śwdadka,
Helenę Kawecką^ artystkę opery po
znańskiej, która w’ czasie okupacji
mieszkała w* Wawerze. Świadek zaj
mowała mieszkanie na pierwszym
piętrze tego samego domu, na które
go parterze odbywał się osławiony
policyjny „sąd doraźny*4. Kawecka
została obudzona krytycznej nocy
hałasem, jaki ją doszedł z podwórza.
Wyjrzała prze2 okno i spostrzegła na
dole wielu Niemców w hełmach na
głowach. Po pewnym czasie zaczęli
sprowadzać mężczyzn z różnych
stron osiedla. Niektórzy z nich byli
w bieliźnie; wszystkich zatrzyma
nych Niemcy bili i kopali. Krzyki i
odgłosy bica dochodziły do uszu
świadka przez całą noc. Około 5-ej

nad ranem wyszedł na podwórko
wysoki oficer, który odczytał zabra
nym wyrok. Po chwili tłumacz powtórzył to samo w języku polskim, Oficer niemiecki stał tyłem do okien
mieszkania Kaweckiej, tak że twa
rzy jego nie widziała. Jeden ze ska
zańców, 15-letni chłopiec, błagał
Niemca o odroczeni® wykonania
wyroku na dwa dni, w którym to
czasie skazańcy spodziewali się, że
prawdziwki sprawcy zabójstwa zosta
ną odnalezieni. Gdy stało się jasne,
że wyrok będzis wykon my, nieszczę
śliwi zaintonowali „Kto się w opie
kę odda Panu iwemu“.
Niemcy wyprowadzali skazanych
grupami po 10 osób. Zdała dochodzi
ły odgłosy salw karabinowych. Gdy
wszystko ucichło, Kawecka pośpie
szyła na miejsce egzekucji, zaniepo
kojona o los swego ojca i brata. Po'
Waurze i Aninie krążyły wtedy sa
mochody z niemieckimi oficerami,
którzy pragnęli sprawdzić wrażenie,
jakie wywarła ta krwawa noc na
mieszkańcach
o*iedla.
Kawecka
czyniła zamieszkałym w sąsiedztwie
żołnierzom niemieckim wyrzuty, że
nie wstawili się w obronie przynaj
mniej znajomych, na co otrzymała
odpowiedź, że przyjechał wysoki do
stojnik policyjny, Daume, wobec
którego nic zdziałać nie mogli. Nazzwisko to przez szereg tygodni nic
schodziło z ust mieszkańców Wawra
i Ani na.

Za p ra w ie m ilion dolarów szklą
i porce.aay dla ZSS
Nasze możliwości eksportowe w <lz!e^zi«:e
sżkła i porcftląny stale wzrast&ją. Jednym t
najw;ększych odbiorców naszego eksportu w
tej dziedzinie jest Związek Radziecki.
Pierwsza umową z Rosją z kwietnia uboglego roku opiewała na eksport do ZSRR 1

warów ezkaayck i porcftiŁao-wyrh agńlaej war
toścl ok. 2 milionów <ło’.ar6w. W llstopłć-:.'*
ub.r. ■zawarto dwie dodatkowe umowy ca d
ftawę galanterii szklanej wartości 66Ó ty*ę=,
do.arów i parciany stółowei na sumę "2'^ ;y
Pcv d01ł ’pw

można brać za wzór. Niemcy z pogardą odzy
wali się o tym: „polnische Wirtschaft". Prace
których wyniki dziś podsumowaliśmy nic tylko
zaprzeczają tego rodzaju wrogim legendom,
a’e dowodzą, że w dziedzinie gospodarki
ogólno narodowej potrafimy być wzorem dl«
innych narodów. Dzisiejszy zjazd został zwo
łany na progu nowego roku, aby wspólnie, W
szerokim zespole pracowników Wybrzeża za
stanowić się nad tyra, jak wzmocnić wynik!
naszej pracy nad zagospooarowaniem Wybrze
ża pohMego. Nie jest to zjazd regionalny. Ma
on znaczenie ogóLno-narodowe. Wyniki prac
omawiane na tym zjeździe interesują naród
polski. Jednym z najważniejszych zadań woJrodzonej Polsce jest urzeczywistnienie Idei
Polski, jako krają morskiego. Tę ideę musimy
urzeczywistnić. Jest ona koniecznością histo
ryczną, to nie jest tylko idea, ale zadanie kon
kretne, którego urzeczywistnianie już rozpo
częliśmy. Niepodobna wyobrazić .sobie rozwoju
Polski, jej wielkości i znaczenia wśród naro
dów świata, jeżeli nie miała by ona być pań
stwem morskim. Morze łączy nas ze światem,
Jest to najprostszy szlak, jest to wielka droga,
zbliżająca nas ka wszystkim narodom świata,
włączająca nasz polski zespół narodowy w
ogólną gospodarkę światową. I dlatego Jednym
z najważniejszych zadań, które musi zrealizo
wać cały ńaród Polski — jest szerzenie świa
domości, że Polska stać się musi krajem mor
skim. W rozwoju Polski, jako kra:u morskiego
— zainteresowany jest każdy obywatel nie
tylko tu w Gdańsku, G-dyni, Szczecinie czy
Elblągu, ale także w Warszawie, Krakowie,
Wrocławiu, Opolu, Lublinie czy w Rzeszowie,
Tu na Wybrzeże powinniśmy choćby ra2 w fo
ku przywieźć każde dziecko polskie, aby na iczyło się patrzeć na morze, na ten wspaniały
piękny żywioł, aby się nauczyło kochać mor<a
i poprzez morze — Polskę Składając nasz wy
siłek na wykonanie plami na odcinku morskim
i obserwując jego rezultaty, każdy z nts wczu
je się w to, co czul niegdyś uasz wielki wieszcz
polski Mickiewicz, kiedy mówił: „Ja kocham
cały naród, ogarniam w ramiona wszystko,
przeszłe i przyszłe pokolenia, chcę go dźwi
gnąć i uszczęśliwić, chcę nim cały świat zadzi
wić’*. Żeby ta praca dała nam to samo uczucie,
tego wam życzę Obywatele w imieniu Rźeczy
pospolitej i w imieniu własnym”.

Bo przemówieniu Prezydenta
przemówił w kilku słowach Premier
Osóbka-Morawski, po czym prezes
Bobrowski dziękując Prezydentowi
i przedstawicielom Rządu za obec
ność, zamknął obrady.

Wielki wiec
przedwyborczy
Dnia 4 I m. odbył się w Gdańsku
w wielkiej sali montażowej Stoczni
Nr 2 — wiec przedwyborczy Bloku
Demokratycznego. Sala w której od
bywało się zg Dmadzente przedsta
wiała imporn ący widok. Mówcy
przemaw&li z trybuny, która stano
wiła. pokład w montowanego przez
stocznię kutra rybackiego.
Powitany burzliwymi oklaskami
przemówił do zebranych Premier
Osóbka-Morawski. Wielka jego mo
wa poświęcona najistotniejszym
problemom poUtycznym Polski by
ła przyjęta z niesłabnącym zaintere
sowaniem i wielokrotnie przerywa
na owacyjnymi ©klaskami. Przema
wiał Również ob. Dworakowski —-robotnik-metalow icc oraz delegat Rzą
du dla spraw Wybrzeeża inż. Kwiat
kowski.
Zebranie zakończyło się przyję
ciem rezolucji, że świat pracy Wy
brzeża, w dzień wyborów, jednomy
ślnym poparciem Bloku Demokra
tycznego zamanifestuje swą wierność dla Narodu i Państwa oraz wyn cm dep' y *do Prezydenta

Mr
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iJ^ronlka
— Sekretariat RTPD podae <Jo wiadomości
że tran dla dzieci członków RTPD wydaje
włącznie do dnia 11 bm. codziennie od godzi
ny 10—15. Kto tranu w oznaczonym termin.e
nóe odbierze, traci prawo do odbioru tegoż.
— Z targa. W dniu we®ora:9zym notowano
na targu następu'ące ceny za artykuły żywno
ściowe:
N a b i a ł : masło 300—340 zł za kiło; jal
ka 17—18 zł.
D r ó b b i t y : gęsd 700—1100, indyki 400650 zł.
J a r z y n y : marchew 10, buraki 10 brukiew
8, cebula 60, -fasola 60 zł.
O l e j 340 zł.
— Pracownikom Administr. Zakładów Miej
skich i OUL, składamy serdeczne podzięko
wanie za złożone życzenia w dniu naszego
ślubu — M. Sędziccy.
— Sprostowanie błędów. Błędy zecersVe
f przeoczenia korektorskie w naszym pśmle
są naprawdę duże. — Przyznajemy to sami.
Z mankamentem tym walczymy, lecz efekt ze
względu na Krak wykwalifikowanego personelu,
jest nikły. Zresztą spotykamy to także w innych
pismach. Jednakże w numerze wtorkowym błę
dów technicznych było •wyjątkowo dużo. —
Specjalnie w notatce ,,Jak to nazwać".
I tak: w wierszu pierwszym, zamiast ,.wła
ściwa” powinno być „właśc.wde'\ — Zdanies
„Wprawdzie pod względem wyboru pism, po
zostawia wspomniana hurtownia nie wiele do
życzenia, gdyż jak by nie było, dzienniki i pe
riodyki najbardziej poczytne można tam do
stać — winno brzmieć: Wprawdzie pod wzglę
dem wyboru pism pozostawia wspomniana hur
townia w i e l e do życzenia, jednak jak ov
nie było, dzienniki i periodyki najbardziej po
czytne można tam dostać”.
W zdaniu przedostatn m: „Klient Pana Bo
rowczyka b. mało obchodzi" powinno być:
„Klienta Panie Borowczyk b. mało odbcbodzi'.
»

M ow a rejestracja Kart

W dniach od 10—16 bm. odbędzie się dodat
kowa rejestracja kart odzieżowych na miesiąc
grudzień 1946, we wszystkich punktach roz
dzielczych artykułów tekstylnych przydziało
wych.
Powyższy termin jest ostateczny; kto w tym
terminie nie zarejestruje karty odzieżowej, nie
może rościć pretensji do przydziału towaru.
Punkty rozdzielcze prześlą raporty zarcestrowanycfa konsumentów wraz z kuponami do Wy
działu Aprowizacji i Handlu w dniu 17 hm.

Świat pracy m. Grudziądza
za Blokiem Stronnictw Demokratycznych
Z inicjatywy Powiatowej Rady Związków
Zawodowych odbył się w Grudziądzu wielki
wiec przedwyborczy, w którym z ramienia
władz związkowych wzięli odział: ob. Nowakowa z Warszawy i ob. Dereziński z Bydgoszczy.
Wiec obesłany był bardzo licznie i sta? się ży
wiołową wsr.ifestacją świata pracy miasta Gru
dziądza, za blokiem Stronnictw Demokratycz
nych. —
Po rzeczowych i przekonywujących prze
mówieniach prelegentów w osobach: prezyd.
Zygmuntowicza, ob. Nowekowej i cb. Derelińskiego, zebrani uchwalili jednogłośnie nastę
pującą rezolucję:

Zebrani na wiecu Związków Zawodowych
pracownicy fizyczni i umysłowi miasta Gru
dziądza w dniu 3 stycznia 1947 r. o godz. 18-ej
w lokalu Domu Żołnierza, uchwalamy swój
akces do bloku wyborczego Stronnictw Demo
kratycznych i Związków Zawodowych. Eędzieray stać twardo na straży zdobyczy demokra
tycznej Polski Ludowej.
W dniu 19 stycznia br. wszyscy pójdz1emv
manifestacyjnie do wyborów i glosować bę
dziemy na listę ar 3, gdyż tylko blok Stron
nictw Demokratycznych będzie w przyszłości
— tak jak bronił dotychczas — interesów
świata pracy i int \ sów całego narodu poi •
skiego.
3

Imponujący przebieg zebrania przedwyborczego
czekające zrealizowania, których os-ateez*w „Unii“
nym celem jest ogółsy dobrobyt, oparty
Zwołane na dzień 7 bm. zebranie przedwy
borcze pracowników Fabryki Maszyn „Unia’
zgromadziło całą załogę. Obszerna sala sto
łówki przepełniona była po brzegi przeszło
680 słuchaczami.
Do zebranych jako pierwszy przemówił re
daktor tow. We i s s , który w dłuższym refe
racie omówił tak ważny dla świata pracy pro
blem jedności klasy pracującej. I nie tylko dla
świata pracy, lecz w ogóle dla Narodu i Pań
stwa, po prostu dla całego świata. Bowiem je
dność klasy pracującej — to jedyny i potężuy
czynnik, który skutecznie przeciwstawić się
może jawnym i zakulisowym machinacjom wiel
kiego kapitału, którego nienasycona zach anność tak często prowadzi do wojeń. Jedność
klasy pracującej — to również ważny czynnik
w ustroju, wewnętrznym. Od niego zależy szyb
ka odbudowa kra'u i i osiągnięcie ogólnego
dobrobytu. Na jedności mas pracujących opie
ra się Rząd, opiera się demokracja nasza. To
też robotnik, który już tyle wykazał hartu 1
poświęcenia w budowie naszej Polski, również
nie zawiedzie w dniu wyborów. Nie zawiedzie,
bo zawieść nie może, gdyż program Bloku De
mokratycznego — to program świata pracy.
Następny mówca, tow. prezydent miasta
Z y g m u n t o w i c z podał szczegółowej ana
lizie dotychczasowe osiągnięcia nasze na polu
gospodarczym oraz w dziedzinie polityki wew
nętrznej i zagranicznej. Wskazał na doniosłe
reformy, częściowo już zrealizowane, cięściowo

na sprawiedliwości społecznej. Cel ten osią
gniemy tylko przez poparcie Bloku Demokra
tycznego, który w dniu wyborów otrzyma
wszystkie glosy świata pracy.
Pod koniec zebrania uchwalone jednogło
śnie następiyącą rezolucję:
„Pracownicy Fabryki Maszyn „Unia”, zgro
madzeni w dniu 7 stycznia na zebraniu przed
wyborczym w stołówce fabrycznej, uchwalają.
W ocenie wyników pracy, osiągniętych dotych
czas w dziedzinie państwowej i gospodarczej i
zgodnie w dalszej odbudowie Polski Demokra
tycznej, ?e dnomy śmie wyrażamy gotowość od
dać w dniu 19 stycznia, w dniu historycznym
d;a Polski, głos swój temu, który na to zasłu
guje t.j. Blokowi Demokratycznemu oznaczone
mu Nr. 3.

Stanowisko pracowników
Browaru
Na zebraniu przedwyborczym pracowników
Browaru zebrana jednogłośnie ućhwajliłd na
stępującą rezolucję:
,,My pracownicy Państwowego Browaru w
Grudziądzu, po wysłuchaniu na odbytym ze
braniu przedwyborczym w dniu 7 stycznia 47
prelegenta Bloku Demokratycznego, uchwala
my jednogłośnie twafdo stać na zasadach de
mokratycznych i w dniu 19 stycznia 1947 r.
wspólnym wysiłk;em stanąć do um wybor
czych i oddać glos na wspólną listę Bloku
Demokratycznego".

Ponieważ w^ioomniany majątek prze
jęło obecnie RTPD — ob. Kruszyński
oświadczył, że pragnie w ten sposób do
pomóc do rozwoju tej zadłużonej orga
nizacji.
Pragniemy zaznaczyć, że zwrócone
W dniu 28. 12. 1946 r. w godzinach pasy przedstawiają wartość kilkudzie
•wieczornych w sali ob. Sikorskiego w sięciu tysięcy złotych.
Zarząd RTPD postanowił szlachetny
Szczepankach odbył «ię podniosły ob
chód „Choinki Gromadzkiej" dla dzieci czyn ob. Kruszyńskiego odpowiednio wy
Z okazji 25-lecia istnienia P.Z.Z., miej chłopskich. Pięknie udekorowana sala nagrodzić.
*
scowy oddział tej zadłużonej organizacji zapełniona była po brzegi chłopami i ich
urządza w sobotę, dnia 1 lutego rb, re rodzinami, gośćmi z udziałem delegacji
prezentacyjny bal, w salach Domu Żoł Pow. Związku Samopomocy Chłopskiej
nierza.
z prezesem Jonkowem na czele. Dzieci
Bal przygotowany zostanie nadzwy chłopskie szkolone pod kierownictwem
Z prawdziwą radością (przeczytałem
czaj starannie i stanowić będzie niewąt kierownika szkoły ob. Majewskiego i na
pliwie clou karnawału.
uczycielki ob, Modełckiej obdarzyły wi wezwanie ob. Landmesera do wzięcia
dzów pięknymi deklamacjami gwiazdko udziału w realizacji szlachetnych zamie
wymi i występami jasełkowymi. Szcze rzeń RTPD — budowy „Domu Dziecka"
gólnym uznaniem cieszyły się kolędy, w Wydrznie. Cel jest piękny i wzniosły,
Program
żywe obrazy i tańce narodowe w wy toteż deklaruję natychmiast pół mtr.
konaniu dzieci chłopskich. Na zakoń żyta i wzywam ob. Serockiego Antoniego
| R o z g ło ś n i W a is z a w s k ie i [
czenie wszystkie dzieci zostały przez z Szembruczka, do dalszego kucia łań
PIĄTEK, 10, i,
„Gwiazdora" obdarzone podarkami, przy cucha,
(—) Kalata, Szembruczek
gotowanymi z dobrowolnych darów i
6.00 Sygnał czasu, 6.05 Dziennik poranny
składek miejscowych chłopów.
6,20 Gimnastyka poranna 6,30 Muzyka poranna
6.57 Sygnał czasu 7.05 Muzyka 7.15 Wiado
Organizatorom „Choinki Gromadzkiej"
mości poranne oraz przegląd prasy stołecznej
7.35 Program na dzień bieżący 7.40 Koncert yr osobach przewodniczącego Koła Gro
w wykonaniu Ork. PR 8,30 Informat ot ogólno- madzkiego Związku Samopomocy Chłop
polski 8,40 Skrzynka PCK 12,00 Sygnał czasu skiej — ob, Długosza, kierownika szkoły
12,05 Audycja dOa świetlic robota, 12,35 Anie
i pieśni 12,55 10 minut poezji 13,05 Muzy — ob Majewskiego, nauczycielki — ob.
ka obiadowa 14—15 Przerwa 15,00 „Nasza Modelskiej, Radzie Szkolnej w osobach
lekcja”, słuchowisko dla dzieci 15.25 Przy
ob. ob. Piętki.Sulskiego i Wszołki, jak ró
- DRUKARNIA POMORSKA
głośniku 15,30 Audycja dla chorych 15,40 wnież wszystkim chłopom-ofiarodawcom
Spółdzielnia Wydawn. ..medza*1* Nr 7 li
Sonata skrzypcowa Francka 16,00 Dziennik
należy się na tej drodze najserdeczniej
popołudniowy
16,30 Pieśni kompozytorów
Telefon 12-15
sze podziękowanie.
polskich 16,55 Audycja dla młodzieży 17,05
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„[cola Giomadzka” Myh Saiaopomsty
Chłopskiej w Sitzepooloth, gmina Łasin

Sli sttoSt? pn. sralzigdzKisga

os „Dom

,,U naszyć* przyjaciół* 17,25 Koncert Małiej
Orkiestry PR 17,55 Z życia kulturalnego
18,00 Audycja wojskowa 18,07 Muzyka 18,30
Poradnik językowy
18.45 „Czar walca”, au
dycja w opracowaniu Wiktora Spodeokiewicza 19,15 Felieton M, Grodzieńskiej 19,25
Koncert symfoniczny W przerwie koncertu:
Dziennik wieczorny 21,45 Radiowy Uniwer
sytet Ludowy 22,0Ó Kwadrans prozy: „Lalka”
Boi, Prusa 22,15 Program na j-utro 22,25 Au
dycja rozrywkowa
22,50 Współczesna liry
ka radziecka
23,10 Ostatnie wiadomości
dziennika
23,30 Muzyka taneczna
23,55
Streszczenie ważniejszych wiadomości dzien
nika wieczornego 24,01 Hymn,
Redaguje Kolegium — Sekretariat czynny
od godz. 8 — 16-tej. — Redaktor nacz. przyj
muje od godz. 11 — 12.
.

^

WYDRZNO

• Pighgy tiyn
Z prawdziwą przyjemnością notujemy
szlachetny postępek gospodarza wsi Wydrzno — ob, Kruszyńskiego, który w ub.
tygodniu oddał komplet pa«ów do dużej
młóckami, pochodzących z majątku Wydrzno, które to akcesoria uratował przed
grabieżą Niemców.

w ffyircoie

uf. Małogr^

We wtorek, dnia 7 br*., odbyło się zebra
nie pracowników wydawnictwa „Głos Pomo
rza” i Drukarni Wiedza" nr 7, zrzeszonych
w PPS, w aprawie wyborów. Referaty poli
tyczne wygłosili: z ramienia Grodzkiego Ko
mitetu PPS tow. Nowak, z ramienia zaś PPR
tow, Urbański. Mówcy w mocnych i prze
konywujących słowach naświetlili całokszti*!
sytuacji politycznej w Polsce, konkludując, że
tylko zwycięstwo demokracji zapewni całko
witą niepodległość Ojczyźnie, narodowi zaś
trwały pokój i upragniory dobrobyt.
Na zakończenie zabrał głos przewodni
czący Koła tow. —owiński, dając wyraz peł
nego przekonania, że dzień 19 stycznia rb.
przyniesie zdecydowane zwycięstwo Blokowi
Stronnictw Demokratycznych.

Na fundusz wyborczy
T7ezweny przez tow. Wolskiego tow. M a j 
ka Broais’aw wpłaca 500 zf i wzywa do dalsrsgo kucia 'zńcucba tow. Stanisława Weso
łowskiego, Lier. Pciskich Zakładów Instal. Sity
i Swiatra (placówka Jabłonowo), oraz tow.
Brzezińskiego Henryka i tow. Wacławskiego
Konrihntego, kier. stolarni.
Wezwany przez tow. posła Niedziałka tow.
Jaa W y s o c k i wpłaca 500 z# i wzywa tow.
dr Rutkowrśiiego oraz tow. Millera-Molanowskiego (Hotel Polski).
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Z ROZMAITYCH DZIEDZIN SPORTU
— Ameryka pokonała Australię ostatecz
nie 5:0 i tym samym zdobyła puhar Dav:sa.
— Olimpiada, która odbędzie się w roku
1943 w Anglii rozpocznie się dnia 29 lip ca,
a skończy się 14 sierpnia. Zimową przeprawa
dzi Szwajcaria w St. Moritz w czasie od 30-go
stycznia do 8 lutego.
— Mistrzostwa Europy w koszykówce od
będą się od 27 k%vietnia do 3 ma:a 1947 w Pra
dze, a rozegrane zostaną w Pałacu Wystawo
wym (12,000 miejsc) lub sali „Sokola" (.8000
miejsc). Dotychczas zgłosiły się następujące
państwa: Francja, Belgia i Szwajcaria, spo
dziewane są dalsze zgłoszenia mianowicie:
Polski, Węgier, Rumunii, Jugosławii, Anglii
i Związku Radzieckiego.
— Dochód z m eau tenisowego o ouhar
Davisa wynosił 20,000 funtów szterlingów
a ogóem zebrano w ciągu trzech dni 59.000
funtów.
— ŁKS 1 Legia warszawska nie będą przy
pusz czai nie brały udziału w hokejowych mi
strzostwach Polski ponieważ w rozgrywkach
okręgovvych startowała w ich btrwach zawod
nicy Cracowia Czyżewski (ŁKS) i Dolecki
(Legia), którzy nśe otrzymali ewoGnienia od
swego macierzystego klubu,
— Cracoyia, zeszłoroczny mistrz Polski
w hokeju, przegrała dwukrotnie do KTH
Krynica. Najlepszy jej hokeista Ursoń prze
bywa obecnie w Szwajcarii i do czasu roz
grywek finałowych nie powróci do krain.
Ubytek ten stanowa poważny uszczerbek
u bialoczerwonych.
— ŁKS został mistrzem Okręgu Łódzkiego,
Legia warszawsk, i „Siemianowiczanka" ślą
skiego. Skora ŁKS i Legia róe wzięli udziału
w mistrzostwach Polski zastąpiły by ich zespoły „Żyrardowiaaki” oraz Zgierz.
— Termin meczu Polska-Czechosłowacja
nie został jeszcze definitywnie ustalony, po
nieważ data 5 lutego for. nie odpowiada goś
ciom. Sprawa ta oczekuje jaszcza dalszego
załatwienia mimo dwukrotnego pisma PZB.
— Narody słowiańskie urządzają w dniachod 6 do 9 marca for. w Karpaczu (Polska) za
wody narciarskie. FIS zezwolił wyjątkowo
Polsce na start narciarzy sowieckich, którzy
dotychczas nie są członkami Światowej Fe
deracji Narciarskiej.
— Zarządy Okręgowe w Poznaniu i Ostro
w u zostały przez PZPR zawieszone, pomieważ nie wywiązali się mimo przyrzeczeń na
Walnym Zebraniu w Krakowie z swych zobo
wiązań finansowych.
— Tenisiści polsey wezmą w bieżącym ro
ku udział w rozgrywkach o puhar Davisa.

POSZUKUJĘ pokój pusty lub ŚRUTuWNIK ca*kovr ty ka UNIEWAŻNIAM
kermkartę
umeblowany. Zgł. pod nr
merce metrowe z podstawą
Wiśniewska Genowefa wieś
442 do „Glos-u Pomorza".
lubien sprzedam u zsm e
Buśnią
i-:ę r? konia. Zgł. pod ai
SPRZEDAM długie damskie
do „Głosu Po.nruerza' UNIEWAŻNIAM zgubioną le
buty nr 39, Pańska 6 w skle
UNIEWAŻNIAM
skradzioną
gitymację Izby Skarbowej.
Pł«
kartę rejestracyjną nr 4259
Prtszę o zwrot portfelu. Bo
GORCZYCĘ kupuje Wytwór
i dowód osobisty. Ignacy
lesew Hillar, Łyskowsk;enia Musztardy, J. Mazur
Mroczka Łubin, pow. Św ego 6
Grudziądz, Pańska 15
c:e

CENY OGŁOSZEŃ: Drobne za wyraz 10.— zł. dla poszukujących pracy 1 rodzin 5.— zł.
Tiusty druk 100% drożej. Zwykle za tekstem 15.— zł. za 1 mm jednołamowy (szero
kość łamu 45 mm). W tekaaie 30 zł. za 1 mm jednołamowy (szerokość łamu 68 mm)
Komunikaty organizacyj zawodowych i społecznych (w tekście) 5.— zł za wyraz. Za
terminowe ogłoszenie nie przyjmuje się odpowiedzialności. Abonament miesięczny 50 zł

Nadesłanych rękopisów Redakcja nie rwra— Artykuły nadesłane a nie zamów, nie
będą honorowane,
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