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Socjaliści da?i kobietom
prawa obywatelskie
Kobiety były i «ą jeszcze nie tylko
niewolnicami''pracy, ale także niewolni
cami własnej rodziny. Praca domowa
tak Ważna, a zupełnie niedoceniana nie
cieszy się żadnym uznaniem. Mówi się o
niej „babska robota“, a przecież bez tej
pogardzanej roboty nie mogłaby istnieć
rodzina, nie można by wychować dzieci.
Socjalizm postawił sprawę kobiet ja
ko bardzo ważną na jednym z pierw
szych miejsc w walce o wyzwolenie kla
sy pracującej z wyzyskiem kapitału.
Socjalizm podniósł kobiety do god
ności człowieka, stanął w obronie jej
zdrowia, jej honoru, głosząc światu, że
kobieta jest człowiekiem równorzędnym
mężczyźnie i ma równe prawa. Socja
lizm nauczył kobiety, że są odpowie
dzialne za los swoich dzieci, a więc mu
szą mieć pra-wo uczestniczenia, gdy decy
dują się sprawy wychowania, nauczania
i opieki nad dziećmi.
Socjalizm z hasłem „proletariusze
łączcie się“ wciągnął i kobiety w sze
regi.
Po tysiące lat trwającej niewoli, po
raź pierwszy zaczęto przemawiać do kojak do równowartościowego Czyn
nika, w życiu społecznym, naródoirym.
Z trybun czerwienią przybranych, pod
czerwonymi sztandarami nawoływano
’ kobiety do solidarnego występowania z
towarzyszami pracy. Zrozumiały, że wy
zwolenie, że poprawa ich warunków ży
ciowych, a więc i ich dzieci zależy w du
żej mierze od nich samych.
Minęło zaledwie 27 lat od wyborów
do pierwszego Sejmu Ustawodawczego
— okres stosunkowo bardzo krótki, a ko
biety zdają egzamin. Zrozumiały, że tyl
ko socjaliści i ich rządy mogą im zape
wnić pełnię praw, tylko w ustroju socja
listycznym, do którego dążymy, kobiety
znajdą spełnienie swoich żądań.
Wiemy, że największym wrogiem ży
cia jest nędza. Zabija wszelką radość
życia, przygniata swoim ciężarem ludzi
głodnych, obdartych, bez dachu nad gło
wą. Socjaliści walczą o dobrobyt dla
wszystkich ludzi pracujących, dla męż
czyzn i kobiet.
Najważniejsze zagadnienie, jak budo' wa mieszkań po potwornej wojnie, to
troska rządów socjalistycznych.
Ochrona pracy kobiet, ochrona kobie
ty ciężarnej, opieka nad dzieckiem, to
wszystko jest dziełem socjalistów. Oni
są obrońcami ludzi pracujących, oni bro
nią słabszych, a więc kobiety.
Socjaliści nie każą kobietom „milczeć
w gminie", zapraszają do współpracy,
oddają w ręce kobiet ważne urzędy, sta
nowiska, bo szanują ich pracę i mają dla
nich uznanie.
19 stycznia kobiety zdają jeszcze raz
egzamin swojej dojrzałości politycznej.
Pospieszą do lokali wyborczych, odda
dzą s-woje głosy z wolnej i nieprzymu
szonej woli na listę Nr. 3, Bloku Stron
nictw Demokratycznych.
■ Tak nakazuje sumienie, tak nakazuje
interes Polski niepodległej, tak nakazu
ją sprawy naszych granic zachodnich.
Kobiety stanowią większość wybor
ców, wielka jest ich odpowiedzialność,
z tego muszą zdać sobie sprawę.
Posiadanię praw, nakłada obowiązki,
oro walczono o prawa wyborcze ko*t w całym świecie cywilizowanym.
Diety mają obowiązek z tego prawa
rzystać.
Daroid Kłuszyń*kQ
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za wszystko co uczynił on podcza«
W a sz y n g to n (PAP) — Prezydent stanowiska. Prezydent Truman przychy źe
wojny
ta wszystko co osiągnął dla za
Truman podał oficjalnie do wiadomości, lił &ię do tej prośby i wyznaczył jako na warcia i pókoju
naród amerykański wi
że minister spraw zagranicznych Stanów stępcę ministra Byrnesa generała Mar- nien mu jest głęboką wdzięczność.^
shalla.
Zjednoczonych James Bymes ustąpił na
Minister Byrnes opuści oficjalnie swe
W liście pożegnalnym do ministra
własną prośbę ze swego stanowiska. Na
stanowisko
w piątek, 10 styczniastępcą ministra Byrnesa będzie generał Byrnesa prezydent Truman podkreśla,
George Marshall.
G en eral
Jednocześnie z wiadomością o ustą
pieniu ministra Byrnesa — szef biura
Nowy minister spraw zagranicznych tonu do objęcia stanowiska ministra
prasowego Białego Domu Ro®s wręczył Stanów Zjednoczonych (oficjalnie sta spraw zagranicznych.
dziennikarzom korespondencję pomiędzy nowisko to nosi nazwę Sekretarza Stanu)
Dnia 8 stycznia rano generał Marshall
min. Byrnesem a prezydentem Trlima generał George Marshall lic2y 66 lat i odleciał 2 Ńankinu do Stanów Zjedno
nem z której wynika, że minister Byrnes pochodzi ze sianu Wirginia. W czasie czonych. Na lotnisku żegnał go genera
na polecenie lekarzy miał zamiar zrzec wojny generał Marshall był szefem szta lissimus Czang Kai Szek oraz członko
się swego stanowiska już w kwietniu bu amerykańskich sił zbrojnych. Po za wie rządu chińskiego.
ubiegłego1roku. Minister Byrnes przy kończeniu działań wojennych prezydent
W asz y n g to n , 9. 1. — Nowomianopuszczał, że traktaty pokojowe z b. sa Truman wysłał go do Chin w celu osią wany sekretarz stanu gen. Marshall znaj
telitami Niemiec będą mogły być podpi gnięcia porozumienia pomiędzy rządem duje się już w drodze do Waszyngtonu.
sane przed 1 czerwca 1946 roku i prosił centralnym Szang Kai Szekiem a postę
W związku 2 mianowaniem gen. Maro zwolnienie go z zajmowanego stanowi powym rządem komunistycznym Mao j shalla, przewiduje się duże zmiany na
ska od 1 czerwca. Ponieważ dyskusje nad Tso Tunga w Yexnanie. Obecnie generał j stanowiskach dyplomatycznych.
traktatami przedłużyły się, minister Byr Marshall został wezwany do Waszyngnes zgodził ®ię spełniać swe funkcje do
chwili ich ostatecznego podpisania. W Jak dziennikarze dowiedzieli sie o ustąpieniu Byrnesa
dniu 19 grudnia minister Byrnes pono
N o wy Jo-rk. (PAP). — Agencje Reutera spodziewać się źa<łnego ważniejszego wyda
wnie zwrócił się do prezydenta Truman a donosi z Waszyngtonu, że ustąpienie ministra rzania. Wobec tego wszyscy za wyjątkiem
z prośbą o zwolnienie go ze stanowiska, spraw zagranicznych Byrnesa ccłkowicie za dyżurnych redaktorów wielkich agencji udaM
do redakcja lub do domów. Dyżurni repodkreślając, że całkowite porozumie skoczyło polityczne kota amerykańskie i się
dstk'. ,'rzy agencji rozpoczęli w pokoju praso
nrwet
dziennikarzy.
Projekty
ustąpienia
n»nie w oprawie traktatu z satelitami Nie- \
Byrnesa były utrzymywano w całko wani palmTę pokorą. OkotcPW pot do 12-ei w
mieć zostało osiągnięte. Wreszcie w dniu wistra
witej tajemnicy, i and razu nie przedostały nocy do pokoju wszedł szef biura prasowego
7 stycznia 1947 r, minister Byrnes udał się nie tylko na łamy prasy amerykańskiej, prezydenta Trumana Ross i oświadczył dzsien6ię do prezydenta Trumana i oświadczył, ale nawet do wiadomości daiennikaizy, sto ikkarzoią że za chwilę otrzymają bardzo
że ponieważ traktaty z satelitami Nie jących najbliżej Białego Domu.
ważną wiadomość. Redakcje zostały natych
miec zostaną podpisane 10 lutego, pro
We wtorek wieczorem w Białym Domu miast uprzedzone, Za kilka minut Ross wrę
si on o pozwolenie opuszczenia swego oświadczono dziennikarzom że nie należy czył dziennikarzom komunikat oficjalny ^
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Na 55 państw - tylko 20 zawiadomiło
ONZ o zerwaniu z rządem gen. Franco
N owy J o r k (SAP). Sekretariat
ONZ podaje do wiadomości we wtorek
wieczorem, że W, Brytania nie przyda
ła odpowiedzi na zalecenie Generalnego
Zgromadzenia ONZ, aby 55 państw, wcho
dzących w skład ONZ, zerwały stosunki

dyplomatyczne z Hiszpanią generała
Franco.
Komunikat ONZ podaje, że na 55
państw — 20 nadesłało oficjalną odpo
wiedź, w tej liczbie jednak tylko San
Salvador komunikuje, że nie zastopuje
się do zalecenia.

Marsz. Montgomery o swej wizycie w Moskwie
Moskwa, 9. 1. Marszałek Montgomery
oświadczył w wywiadzie prasowym, że szef
sztabu generalnego przyjął zaproszenie marszał
ka odwiedzenia W. Brytanii na wiosnę. Życze
niem marsz. Montgomery jest, aby oprócz mar
szałka Wasilewskiego inni marszałkowie rów
nież przybyli do W. Brytanii. Marsz. Montgo
mery oświadczył dalej, że jest bardzo zadowo
lony z pobytu w Zw. Radzieckim, że zobaczył

Gen. BiiKEiowi Grożą iiienia
Londyn. Agencja Reutera donosi, ie w
Teł Avivie ukazały się ulotki podpisane przez
organizaqe Irgun Zwel Leumi, które grożą ge
nerałowi Barker,. dowódcy armii brytyjskiej
w Palestynie śmiercią; o ile zatwierdzi on wy
rok śmierci, który zapadł 1 stycznia w sądzie
wojskowym w Jerozolimie, w sprawie przeciw
ko terroryście żydowskiemu Grtmerowi. Gruner został ujęty podczas ataku na posterunek
policji w pobliżu Tel AtItu 23 kwietnia roki
ubiegłego. (PAP)

JpsztiB katastrofa w is t wa w CbiDaCH

Moskwa. Agencja TASS donosi z Szang
haju, Iż na lotnisku Tsing-Tao rozbił się trzeci
z kolei samolot chiński, na którym znajdowa
ło się 43 pasożerów. Chińskie ministerstwo komunikacjl nakazało wstrzymanie komunikacji
lotniczej aż do dokładnego zbadania powodów
ostatnich wypadków.. (PAP)

wszystko co chciał zobaczyć i otrzymał odpo
wiedź na wszystkie pytania. *

M u r M w MaroKHu
Paryż. „Przewodniczący Francuskiego
Zgromadzenia Narodowego Yincent Auriol nd*t
się do Marokka. Został on przyjęty przez suł
tana Marokka we wtorek. Auriol złożył wizy
tę w siedzibie partii socjalistycznej w Rabat
Powrotu Auriola spodziewają się w Paryżu wc
środę. {PAP)

łuawaiie zamattiGwiawlihMm
Szt okhol m. W Sztokholmie aresztowa
ny został 18-letni Asiand Matsson, pod zarzu
tem usiłowania wysadzenia w powietrze biblio
teki miejskiej. Zeznał on, że spowodował
szereg eksplozji, które w ostatnich tygodniach
miały miejsce w Sztokholmie. We wrześniu
Matsson skradł ze składu w pobliżu Sztok
holmu 50 kg materiału wybuchowego, który
później zużytkował dla dokonania szeregn za
machów.

ZaiDuH Mowy w lum iuta

Berl i n. Władze amerykańskie donoszą,
ie w sądzie denazyfikacyjnym w Norymber
dze we wtorek wybuchło 8 bomb, które powa
żni* uszkodziły salę rozpraw 1 poczekalnię.
Ohar w ludziach ale było. Policja prowadzi do
chodzenie i poszukuje sprawców tego zamachu.
(PAP)

ustąpieniu ministra Byrnesa, o nominacji generalta Marshalla, oraz kopie całej korespon-.
dencji pomiędzy ministrem Byrnesem a pre
zydentem Trumanem w której minister Byr
nes prosił o zezwolenie na ustąpienie ze swe
go stanowiska.

Kit ooo. łoijooa ZellgowsKiego
(o W o t a oli. Bolesława Bieruta

m

Wars zawa. Do Warszawy nadszedł z
wielkim opóźnieniem wysłany z Londynu dro
gą prywatną następujący list gen. Ł. Żeligow
skiego do Prezydenta Krajowej Rady Narodo
wej ob. Bolesława Bieruta:
„Obywatelu Prezydencie I
Z uczuciem radości śledziłem za Waszą po
dróżą i przemówieniami w Jugosławii. Wy
i Wasz Rząd możecie być dumni, że w epoko
wej prftcy obalacie błędy nagromadzone w
ciągu wieków. Ocenią to i przyszłe pokolenia
i prawdziwa Polska i wszystkie słowiańskie
narody.
Łączę wyrazy wysokiego poważania
(PAP)
L. Żeligowski".

Powrót delegatów polskich z tesji t p i zieli narodów ZjedaetiowB
Wars zawa. W dniu 7 bm. powrócili ze
Stanów Zjednoczonych do Warszawy delegaci
polscy na Sesję Organizacji Narodów Zjedno
czcnych — minister Hilary Minc i minister
pełnomocny Józe! Olszewski. Przybyłych po
witali na dworcu „minister Aprowizacji i Han
dlu Sztachelski, podsekretarze Stanu Mini
sterstwa Przemysłu, dyrektor Protokółu Dyplo
matycznego MSZ. A. Gubrynowicz, wicedyrek
tor departamentu politycznego MSZ dr. Tade
usz Zebrowski oraz wyżsi urzędnicy Minister
stwa Przemysłu i Spraw Zagranicznych. (PAP)

Pnyjazd mioistra W ierlM iega
Wars zaw*. Dnia 7 bm. przybył słoibowo z Pragi do Warszawy poseł nadzwyczaj
ny 1 minister pełnomocny RP. w Pradze Sta
ła® Wierbłowgki, (PAP)

States T

Tragiczna kronika łapanek i egzekucji warszawskich
D w unost? dzień p ro cesu F isch era
Wa r s z a w a (SAP) — W 12-tym
dniu procesu Fischera i towarzyszy
przed Sądem zeznawał jako świadek
dr Stanisław Płowski, dyr. Instytu
tu Pamięci Narodowej, b. szef Woj
skowego Biura Historycznego AK.
Z kronikarską dokładnością podaje
on przebieg wszystkich łapanek i egzekucji ria terenie Warszawy.
Pierwsze łapanki na większą ska
lę odbyły się w Warszawie w roku
1940, w maju, sierpniu, wrześniu i
grudniu. Miały charakter odwetowy,
a ofiarą ich padli zupełnie niewinni
ludzie, zatrzymani na ulicach i pła
cach Warszawy, względnie zabrani
z domów.
W pierwszych dniach września
1940 r., w związku z wykryciem taj
nej diukami przy Lwowskiej 1 i za
biciem tam jednego Niemca w cza
sie walki na terenie Warszawy prze
prowadzano masową łapankę, której
ofiarą padło około 6.000 ludzi, wy
wiezionych do obozcnv koncentracyj
nych w7Mauthausen i Oświęcimiu.
Z tej liczby 200 osób zostało rozstrze
lanych na Palmirach.
Jako jedną z największych łapa
nek warszawskich podaje świadek
4-dniową akcję w styczniu 1943 r.f obejmującą całe miasto. Z ulic war
szawskich, z przedmieść! i z dzielric
willowych, jak np. Saska Kępa, za
garnięto wtedy około 15 tys. ludzi,
którzy zostali skierowani do nowo
utworzonego. wielkiego obozu śmier
ci w' Majdanku.

Szczytowyment Bsd.ilslwa

Biuro Historyczne przekazywało z
kolei raporty początkowo do Fran
cji, a po jej upadku do Anglii.
Materiały Biura Historycznego
przechowywane były w oficjalnych
archiw ach. Olbrzymia większość tvch
cennych danych z lat w*ojny uległa
znisiczeniu w Powstaniu Warszaw
skim.
S t o r t Fifcten So Mes?
W odpowiedzi na dalsze pytania
świadek przedstawia stosunek Fi

FSitoiJ •

wane“ —stwierdza oskarżony i przy
tacza raport urzędnika dystryktu
•warszawskiego z 7 marca 1942 r.s
który brzmi:
„Za zabicie polskiego urzędnika
kryminalnego i jednego policjanta
zarządził gubernator Fischer jako
odwet rozstrzelanie 100 członków-* ru
chu oporu44.
W dniu 3 marca 1942 ten sam urzędnik relacjonuje. „Za zamordo
wanie policjanta gubernator Fischer
zarządził na wniosek policji rozstrze
lanie 190 osób44.

Wielki proces WIN
Trzeci dzień ro zp raw y

W a r s z a w a (SAP). Na wstępie
trzeciego dnia rozprawy (przeciwko płk.
— Możliwe, ale i do roboty szpiego
Rzepeckiemu i członkom podziemnej
organizacji WiN zadaje pytania proku wskiej,
— Tak — brzmi odpowiedź Rzepe
rator, zaznaczając z góry, że •wprawdzie
nie wszystkie będą leżały w zakresie od ckiego.
Prok.: — Jaki był stosunek oskarżo
powiedzialności oskarżonego, niemniej
jednak mają duże znaczenie dla wyjaś nego do ustawy amnestyjnej?
Q$k.: — Przy naszej hiper-podejrzlinienia wielu zagadnień i kwestii.
Pytanie pierwsze dotyczy rozkazu wości wzbudzała ona całą masę zastrze
rozwiązania organizacji AK, jaki został żeń, nawet data dnia 20 lipca wzbudza
wydany po powrocie oskarżonego z Wol ła podejrzenie. Grała tu również rolę
denberga i po skontaktowaniu *ię jego z wzmianka, iż osoby na stanowiskach kie
gen. Okulickim, Rozkaz ten, według os rowniczych ńie mogą korzystać z dobro
karżonego, miał być dwuznaczny. W dziejstw amnestii. Nie wiedziałem dalej,
czym oskarżony dopatrywał się tej dwu czy ustawa obejmuje również ludzi uznaczności?
więzionych.
Prokurator cytuje dokument, z któ
Oskarżony Rzepecki odpowiada, iż
dwuznaczność polegała na wydaniu je rego wynika jasno, iż WiN zamierzał
dnocześnie instrukcji zamelinowania bro wykorzystać ustawę amnestyjną dla 6wo
ni i zakonspirowania sztabów.
ich własnych celów.
Prok.; — Czy oskarżony dzisiaj jesz
W dalszym ciągu prokurator zapytu
je, jak reagował oskarżony, jako ko cze w dalszym ciągu ocenia ujemnie re
mendant główny, oraz Radosław — ja presje władz w stosunku do ludzi z kon
ko komendant obszaru centralnego na spiracji?
G*k.: — Samych represji, jako takich,
przedstawione im listy ludzi zlikwidowa
nych w maju, Liczba „likwidowanych" nie mogę ganić, bo i ja je przecież stoso
w jednym tylko okręgu w przeciągu je wałem, cóż dopiero jeśli stosują je wła
dnego miesiąca wynosiła 210 osób. Pro dze, które były do tego powołane, ale
kurator zwraca przy tym uwagę, że nie chciałbym jednocześnie widzieć u tych
była to „wojna" — jak się przedtem władz pewną wyrozumiałość,
wyraził oskarżony — ale zwykłe mor
Prok.: — Jaki był stosunek obsady
derstwa.
personalnej WiN i Delegatury?
Oskarżony Rzepecki tłumaczy się, że
0*k.: — Na wyższych szczeblach spo
nie widział tego sprawozdania, dotyczą tykało się tych samych ludzi, nie byliścego „likwidowania" ludzi i dlatego nie
miał możności zająć formalnego stano
wiska w tej sprawie. Wreszcie oskarżony Sylwetki naszych kandydatów
w ogniu pytań prokuratora przyznaje,
że istotnie rozkaz 2 dnia 19 stycznia nie
był rozkazem likwidacji organizacji.
Prokurator zapytuje oskarżonego, czy
Wiceprzewodniczący CKW-PPS ! Sekretarz
powstanie II Oddziału da «ię pogodzić Generalny Komisji Centralnej Związków Zawo
z tendencją likwidowania organizacji.
dowych tow. Kazimierz Rusinek urodzi! się w
Oskarżony: — Tej niekonsekwencji Krakowie w roku 1905. Od wczesnej młodości
bierze czynny udział w pracy Polskiej Partii
nie umiera wytłumaczyć.

Największe nasilenie represji i be
stialstw** niemieckich w Warszawie
przypada na koniec 1943 i początek
1944 r. Liczbę aresztowanych w tym
okresie określa świadek na dziesiąt
ki tysięcy osób. Aresztowani częścioprzeznaczeni byli .do masowych
egzekucji, tak częstych w tym okre
sie, częściowo do obozów koncentra
cyjnych albo do niewolniczej pracy
w* Rzeszy. Świadek przypomina so
bie, że w tj*m właśnie okresie otrzy
mał meldunek, zawiadamiający, że
gubernator dystryktu warszawskie
go, osk. Fischer, wystosował do swo
ich podwładnych pismo, w którym
domagał się 10.000 ludzi do pracy
przymusowej w Niemczech.
Świadek potwierdza również, że
obok tych akcji „przypadkowych41
przeprowadzono aresztowania we
dług listy.
Świadek podaje również cały sze
reg przykładów aresztowań repre
syjnych. jak np. rozstrzelanie 53 Ży Drażliwe dla oskarżonego
dów z domu Nalewki 9 za przypad
pytania
kowe zabicie żandarma niemieckiego
Prokurator: — Po otrzymaniu mel
oraz zamordowanie 200 osób z inteli
gencji żydowskiej w związku z t. zw. dunków o kontaktach WiN z faszystow
ską organizacją terrorystyczną UPA,
aferą Kot ta.
Świadek podaje szereg przykła
dów7t. zw. Sądów Policyjnych, któ
rych następstwem były egzekucje uliczne. Największy terror i najwięk
sze nasilenie tych egzekucji przypa
da na okres jesieni 1943 i początku
1944 r. O rozmiarach egzekucji w tym
okresie świadczyć może fakt, że z
więzienia na Pawiaku nie odchodzi
ły już wtedy transporty, a rozłado
wanie więzienia odbywało się drogą
zbiorowego masakrowania więźniów
Z osób wybitnych, znanych świad
kowi i rozstrzelanych przez Niem
ców7, wymienia świadek pref. K. Kakrzewskiego, dra Kopecia, gen. Szpakowskiego, literatów Esmanowskiego i Czerniaka.
Na pytania Trybunału świadek
przedstawia ciekawe dane, dotyczą
ce jego pracy w okresie okupacji, ja
ko szefa Wojskowego Biura Histo
rycznego Armii Krajowej. Biuro otrzymywało tygodniowe i miesięcz
ne meldURki sytuacyjne z powiatów,albo z komend poszczególnych okrę
gów AK. Zdarzały się również mel
dunki specjalne, donoszące o wypad
kach wyjątkowej wagi. Wojskow*e

schera do Polaków w różnych okre
sach okupacji. Początkowo Fischer
uważał, iż stosować należy metody
bezwzględne. Najlepszym tego do
wodem jest jego stanowisko i repre
sje po zabójstwie Igo Syma. a także
rozstrzelanie 100 zakładników w
marcu 1942 r.
Po zeznaniach świadka Ploskiego
zabiera głos prok. Sawicki, który
stwierdza, iż relacje polskich władz
podziemnych całkowicie pokrywająsię z raportami Fischera, przesyła
nymi do jego władz przełożonych.
„Obie władze były dobrze poinformo-

oskarżony zafął wobec tego faktu sta
nowisko negatywne,- tak przynajmniej
wczoraj zeznał?
— Stanowisko było zasadniczo nega
tywne, z drugiej jednak strony nie był
nam potrzebny jeszcze jeden wróg —
brzmi niejasna odjpowiedź oskarżonego.
— Jakie były cele wasze i akcji szpie
gowskiej w wojsku polskim?
— Pan prokurator ma zapewne na
myśli akcję „Z"? Chodziło w niej o pro
pagowanie lojalności wobec rządu emi
gracyjnego— brzmi ostrożna odpowiedź.
— Już pomijam — zabiera głos pro
kurator — że to, co w tej chwili oskar
żony powiedział, ma wszelkie cechy
działalności antypaństwowej, bo prze
cież pierwszym *i najważniejszym atry
butem wojska je«t właśnie jego lojal
ność ^pbec własnego rządu. Ale pomiń
my juz tę sprawę. W instrukcjach akcji
„Z" mowa jest wyraźnie o zbieraniu in
formacji wśród wojska, informacji, do
tyczących o'i>sady personalnej, ruchów,
dyslokacji, umocnień, fortyfikacji} me
tod propagandy w wojsku, ba, nawet za
dań bojowych. Czy to wszystko razem
wziąwszy, są elementy normalnej robo
ty szpiegowskiej?
To wszystko służyło nam jako ma
teriał do propagandy — przerywa gwał
townie oskarżony.

my z tego zadowoleni, gdyż chcielibyś
my pozbyć się elementu zawodowego —*
oficerskiego, a stanowiska te obsadzić
cywilami.
Prok.: — Czy zastrzeżenie to obowią
zywało oskarżonego w stosunku do sie
bie samego?
— Wszyscy uważaliśmy, że nie nada
jemy się do tej pracy7, brak było jednak
ludzi.
Prok.: — Jak oskarżony ustosunko
wuje się do sprawy zatrzymanej Krasze
wskiej, przy której znaleziono liczne
materiały szpiegowskie?
— Stwierdzam — brzmi odpowiedź
Rzepeckiego — iż Delegatura była pe
netrowana przez wywiad obcy, a jej
członkowie pozostawali na usługach te
go wywiadu.
Prok.: — A gdyby Mikołajczyk pu
blicznie wezwał ludzi, tkwiących w pod
ziemiach, do ujawnienia się, jaki byłby
stosunek i stanowisko oskarżonego do tej
propozycji?
Oskarżony: — Wezwałbym wszyst
kich do ujawnienia się. A gdyby ktoś
poważny powiedział, iż Mikołajczyk wy
raził «ię: „źle zrobił Rzepecki, że nie
poszedł na rozmowę", — znalazłbym
sposób dotarcia do niego.
Na tym zakończono zeznania oskarż,
Rzepeckiego.
W czwartek dalszy ciąg rozprawy.

Kazimierz Rusinek

Poznańskim i Gruczyńskim — późniejszymi
aktywnymi działaczami PPS.
Więzienia, rewizje, stały nadzór policji i
niezrozumienie ze strony kierownictwa PPS
nadszarpały zdrowie tow. Rusinka. Choroba
Socjalistycznej, do której wraz z całym rodzeń płuc zmusiła go do przerwania pracy na rok.
stwem wprowadził go ojciec — kolejarz 1 bo
Po powrocie z długotrwałej kuracji tow. Ru
jowiec. Już w szkole wydziałowej zaznajamia sinek wybrany zostaje przewodniczącym Za
się tow. Rusinek z teorią socjalizmu.
rządu Głównego Związku Transportowców.
• Po odbyciu ochotniczej służby wojskowej KCZZ nie godzi się jednak na ten wybór i tow.
w II pułku Strzelców Podhalańskich pobiera Rusinek zostaje wiceprzewodniczącym. Na tym
studia pedagogiczne,'wkrótce jednak rozstaje stanowisku obejmuje kierownictwo Związku
się z zawodem nauczycielskim, poświęcając Marynarzy i Robotników Portowych na Wy
się pracy społecznej. W 1928 roku obejmuje brzeżu, zostając równocześnie wiceprezesem
tow. Rusinek stanowisko „Okręgowca" w Rady Nadzorczej Gdyńskiej Spółdzielni Miesz
Związku Zawodowym Pracowników Przemysłu kaniowej.
W 1936 roku po wielkim strajku robotników
Chemicznego, będąc równocześnie stałym
współpracownikiem prasy socjalisycznej. Ar budowlanych tow. Rusinek wraz z kilkunaśT'
tykuły tow. Rusinka w „Gazecie Robotniczej" współtowarzyszami zostaje aresztowany. A
i „Wyzwoleniu Społecznym" popularyzują ja Wszystkim grozi wysoki wymiar kary. Tow.
go nazwisko i wysuwają na czo'o działaczy so Rusinek wyjeżdża nielegalnie do Czechosłowa
cji 1 przy pomocy towarzyszy czeskich i tow
cjalistycznych Śląska Cieszyńskiego.
W 1930 roku KCZZ przenosi tow. Rusinka prof. "Badury organizuje ucieczkę wszystkich
do Grudziądza, gdzie obejmuje równocześnie skazanych do Czechosłowacji.
W dniach wrześniowych 1939 roku tow. Ru
stanowisko Sekretarza Wojewódzkiego Komi
tetu PPS i stając się duszą i motorem działa sinek jako komendant Batalionów Czerwonych
nia zarówno Związków Zawodowych jak 1 Kosynierów staje na czele obrony Wybrzeża,
Partii. Organizuje wielkie strajki i demonstra zagrzewając ludność robotniczą do walki z na
cje, jest wojewódzkim komendantem AS razem jeźdźcą płomiennymi przemówieniami i arty
z tow. Strożyńskim i zakłada tygodnik socjali kułami w wydawany - w ostatniej chwili „Ro,
styczny „Walka Ludu", obejmując stanowisko botniku Gdyńskim", zerwoni Kosynierzy roz
naczelnego redaktora. Za jednolitofrontowe sławili bohaterstwo robotników gdyńskich,
poglądy i artykuły przyjazne dla Związku Ra walcząc zacięcie do 19 września. Tow. Rusi
dzieckiego ^jest prześladowany i gnębiony. Za nek wraz z innymi oficerami dostaje się po
krwawo stłumioną demonstrację Centrolewu upadku obrony Wybrzeża do niewoli i prze
w Toruniu skazany zostaje na pól roku wię bywa kolejno w obozie oficerskim w Prenzzienia, za strajk w Grudziądzu — na 7 mie lau, obozach koncentracyjnych w Stutthofie j
sięcy, za demonstrację — na 9 miesięcy, a na* Mauthausen. W Mauthausen styka się z tow,
siępnie na aalsze półtora roku. Prześladowa Cyrankiewiczem i razam z nim wchodzi do
ny na Pomorzu, przenosi się tow. Rusinek na Międzynarodowego Komitetu lewicy.
W czerwcu 1945 r . po wyzwoleniu z obo
stałe do Poznania, przenosząc tam również re
zu, tow. Rusinek odrzuca propozycję Kwapią
dakcję „Walki Ludu".
c e g o przyjazdu do Londynu, specjalnie po
Pracując w Partii i Związkach Zawodowych, słanym do Mauthausen samolotem i r* ę,
nie rezygnuje z wyższych stadiów i kończy tow. Cyrankiewiczem wraca do kraju
wyższą szkolę dziennikarską przy WSH w Po stępuje do pracy w odrodzonej PPS 1
znaniu. W czasie studiów jest założycielem i kacb Zawodowych.
pierwszym prezesem koła ZNMS. Od owego
Za zasługi wojskewe tow. Rusinek
okresu datuje się jego znajomość i przyjaźń mianowany pu-kownL iem i odzuaczon
* lowSI.
śóioita
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Na progu 1947 roku
Rok 1916 skończył się. Skończył
sis pierwszy — formalnie rzecz bio
rąc — rok Narodowego Planu Gos
podarczego. Weszliśmy w rok 1917,
który — według określenia kiero
wników naszej gospodarki — będzie
najtrudniejszy i najważniejszy. Ale
ten, który minął, mimo, iż nie jest
ani najważniejszy, ani najtrudniej
szy, odegrał doniosłą rolę w naszym
życiu gospodarczym w ogóle, a w
przygotowaniu do Planu Odbudowy
w szczególności'.
Gdy na przełomie lat 1945 — 1916
-Spoglądaliśmy w przyszłość, mimo
optymizmu, Wynikającego z głębo
kiego przekonania o słuszności i re
alności stawianych celów, nikt nie
przypuszczał, że w tak krótkim sto
sunkowo czasie tak wiele zrobić po
trafiliśmy. W tych dniach szliśmy
jeszcze naprzód, macając przed so
bą rękami, żeby się nie poślizgnąć
w ciemnościach bezplanowój na ogół
polityki. Z trudem wychodziliśmy z
okresu improwizacji. Na doświad
czeniach — nieraz boleśnie błądząc
— uczyliśmy się naszego „modelu
gospodarczego*4, który był wciąż
jeszcze teorią, bez praktyki.
I „model gospodarczy** stawać się
zacząt sprawdzalną rzeczywistością.
Iv. R.N. uchwaliła ustawę o przejęciu
na własność Państwa podstawowych gałęzi gospodarki narodowej
oraz „o zakładaniu nowych przed
siębiorstw i popieraniu prywatnej
inicjatywy w przemyśle, handlu1*. W
ten sposób-naszkicowany został za
sięg wpływów i ^interesów*4 trzech
sektorów gospodarczych: państwa,
spółdzielczości i inicjatywy prywat
nej, które dotąd zazębiały się z sobą
w sposok ezęstokroć ' niespodziewa
ny i — co gorzej — niepożądany.
Granice ustawowe dały wskazówki
prywatne przedsiębiorczości, dokąd
sięga jej wpływ, dały wskazówki są
dom i Głównemu Urzędowi Likwida
cyjnemu, spadkobiercy Tymczasowe
go Zarządu Państwowego, jakimi
~ “7 przesłankami ma się kierować, gdy
oddziela od siebie majątek państwa,
spółdzielczości osób fizycznych.
Ten rozdział stał się niewątpliwie
poważnym przyczynkiem do pierw*
szych prób planowania. Sektor pań
stwowy zaczął realizować planowość
od podstaw, od drobnych odcinków,
skupionych powoli w gałęzie prze
mysłu, w' gałęzie wreszcie gospodar
ki narodowej. Planowy był atak na
„wąskie przekroje**. Planowy — co
nie znaczy, że zawsze słuszny i pra
widłowo opracowany — był atak na
chaos w dziedzinie cen, płac, na za
ciemnioną „buchalterię narodową**.
Czy a tak i,te były uwieńczone peł
nym sukcesem? Nie. Ale mimo to,
dziś na przełomie lat 1916 — 1947
możemy uznać, że przybliżyliśmy się
mimo błędów i niedociągnięć, do
gospodarczej stabilizacji, i^że do cięż
kich zadań 1917 r. staraliśmy się
miarę swej wiedzy i umiejętności
przygotować ekonomiczne pole star
towe. Mimo przeszkó.d, weszliśmy w
okres jawnego budżetowania szyb
ciej, aniżeli wiele innych narodów,
szybciej, aniżeli na drogę tę weszła
Polska po 1918 r.
Skonstruowaliśmy — może jeszcze
nie doskonały — plan inwestycyjny
dziewięciomiesięczny i plan ten sfi
nansowaliśmy w dużej mierze włas
nym wysiłkiem. Mimo jeszcze powainych niedomagań w planie techni
cznym ujęliśmy statystycznie pol
skie możliwości na przyszłość i skonstruowaliśmy Gospodarczy Plan Od' budowy, który nie jest fikcją, ani
pięknym, lecz nie osiągalnym, m ira
żem, lecz planem, który może i po- winien być zrealizow any!
, Ktcś może powiedzieć, że więcej w
słowach jest entuzjazmu nieuzasa
dnionego’, aniżeli prawdy. Robotnik
zarabia przecież wciąż jeszcze mało,
ceny skaczą w sposób podlegają
cy słabej tylko kontroli min. Skar
bu, Aprowizacji, a naw et C. U. P. Do
stabilizacji gospodarczej jeszcze da
leko. '
Cóż na to odpowiedzieć. Robotnik,
który -się skarży, winien za skalę poK równawczą wziąć nie okres okupacji,

Prezydent Tramem o zagadnieniach
w .w a e stttw ! ł zc^ ran ican ej p o lic k i
N o w y Jork. Na wspólnym posiedzeniu
obu Izb Kongresu amerykańskiego wygłosi!
prezydent Truman orędzie^ w którym sakrę
ilił swój punkt widzenia *a istotna zaysdze
nia wewnętrznej I zagr**icz*ej polityki Sta
nów Zjednoczonych.
Na wstępie podkreślił Prezydent koaleczność współpra*y partii republika?ikiej z par
tią demokratyczną. We współpracy t*j widzi
mówca gwarancję dobrobytu i rozwoju sta
nów Zjednoczonych.
Specjalną uwagę poświęcił Truman aktnal
nej obecnie w Kongresie sprawie ustawodaw
stwa pracy.
Prezydent podkreślił, że ustawodawstwo
pracy powinno opierać się na czterech na
stępujących zasadach: 1. Postawienie poza na
wiasera prawa wszelkich prób użycia wpły
wów gospodarczych — tak przez robotników,
jak i przez pracodawców — dla zawierania
odpowiednich umó v. Spory między pracowni
kami a pracodawcami winna rozstrzygać komi
sja arbitrażowa. 2. Rozszerzenie pełno
mocnictw ministerstwa pracy przy zawieraniu
umów zbiorowych. 3. Rozszerzenie ustawo
dawstwa społecznego, celem złagodzeń a
skutków lego, że robotnicy nie są ubezpie
czeni. 4. Wyznaczenie specjalnej komisji dla
zbidania całokształtu stosunków między pra
codawcami a pracownikami.
■Prze-hodząc do omawiania zagadnień po
lltyki zagranicznej, prezydent Truman wyra
ził zadowolenie z tego, że osiągnięto poro
zumienie w sgrawie traktatów pokojowych
z satelitami <Niemiec. Przyczyni się to do nor
malizacji życia międzynarodowego.
Specjalny ustęp poświęcił prezydent Tru
man warunkom radziecko - amerykańskim.
t,Bez -względu na różnice, jakie dzielą Stany
Zjednoczone od Związku Radzieckiego, nie
można pominąć faktu, że obu państwom żale
iy przede wszystkim na szybkim ustanowie
niu pokoju, który umożliwi wszystkim wy
konanie podstawowych zadań w dziedzinie
odbudowy ł produkcji” — powiedział prezy
dent.
W dalszym ciągu swego przemówienia
prezydent Truman omówił następujące spra:
wy:
TERENY OKUPOWANE
Należy uznać w całej pełni niepodległość
Austriil Niemcy i Japonia musżą w ciągu naj
bliższego *czasu otrzymać, warunki pokoju
i wiedzieć, na jakich podstawach mają budo
wać swą przyszłość. Należy zakreślić granice
Niemiec i Japonii i wyznaczyć wysokość od
szkodowań wojennych, jakie będą musieli za
płacić. Do spraw wewnętrznych Niemiec i Ja
ponii nie należy się mieszać. Sojusznicy mu
szą jedynie mieć gwarancję, że państwa te nio
będą miały możliwości zbrojenia się.
POMOC DLA DEPORTOWANYCH
Prezydent Truman zaznaczy! źe Stany
Zjednoczone nie wywiązały się w całej pehii
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ze swych obowiązków wobec osób deporto
wanych przez Niemców. Zaapelował on do
Kongresu, aby zwrócił większą uwagę na io
zagadnienie i otworzył wrota Stanów ziedno
czonych dla niektórych grup, wszystkich wy
znań i narodowości.
HANDEL MIĘDZYNARODOWY
. Stany Zjednoczone powinny dążyć do to
go, aby usunąć przeszkody stojąca aa drodsa
do rozszerzenia międzynarodowej wymiany
handlowej.
SPRAWA ENERGII ATOMOWEJ
Prezydent Truman wyraził przekona*In, la
wkrótce ludzkość otrzyma możność pohojowago eksploatowania energii atomowej. Wojsko
we znaczenie energii atomowej będzie ciągle
malało. Stany Zjednoczone powinny dążyć do
tego, aby energia ta stała się błogo* awiaństwem, a nie przekleństwem dła ludzkości.
POLITYKA WOJSKOWA
STANÓW ZJEDNOCZONYCH
Prezydent Truman podał do wiadoraodcl,
że w armii amerykańskiej przeprowadzono de
mobilizację na wielką skalę. Dopóki jednak
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nie uzgodniono zasad rozbrojenia i zbiorowego
bezpieczeństwa, Stany Zjednoczone muszą
mieć silną armię. Armia ta powinna się opie
rać na zasadzie służby ochotniczej.
KONIECZNOŚĆ STABILIZACJI
GOSPODARCZEJ W USA
Pr**Tfs*t zwrócił uwagę na to, że w Sta
»ath ZM*oc*oaych można zaobserwować nie
beepieeaaą tendencję do stałej zwyżki cen
Kongres powinien więc dążyć do slabilizac]
gospodarczej.
NIEBEZPIECZEŃSTWO KARTELI
I TRUSTÓW
Prezydent zaznaczył następnie, że gospodar
ce narodowej Stanów Zjednoczonych grozi nie
bezpieczeństwo ze strony karteli i trustów,
które przyczyniają się do zmniejszenia słana
zatrudnienia i siły konsumcyjnej ludności
Kongres — powiedział prezydent — nie po
winien więc popierać polityki gospodarczej
karteli.
Prezydent wezwał członków Kongresu, aby
poparli wszelką akcję, zmierzającą do zwalcze
nia dyskryminacji rasowej i religijnej.

Niemcy nie dostaną szybko
centralnego rządu
N o w y J o r k (ZAP). Według po
ważnych informacyj, rokowania, jaki*
rozpoczną się w marcu 1947 roku.w Mo
skwie na temat Niemiec, nie będą miały
jako nasięjpstWa natychmiastowego usta
nowienia centralnego rządu w Niemczech.
Dotychczasowe rokowania czterech mo
carstw miały jedynie informacyjny cha
rakter, a stanowisko poszczególnych mo
carstw da *ię ująć następująco: podczas
gdy Związek Sowiecki proponuje utwo

rzenie kierowanego centralnie komitetu

przy zdecentralizowanym równocześnie

aparacie administracyjnym, który by pra
cował głównie za pośrednictwem rządów
poszczególnych krajów — mocarstwa za
chodnie opowiadają się raczej za pań
stwem związkowym. Według niektórych
wypowiadanych na Zachodzie poglądów,
to państwo związkowe ma mieć chara
kter federacji niemieckiej.

Chcą stolicy w Berlinie
H a m b u r g (ZAP). Oświadczenie
czv/artkovve burmistrza Berlina dr Ostro
wskiego, że ipodejnre wszelkie starania,
aby Berlin znów był stolicą całych Nie
miec Zjednoczonych, zostało żywo pod
chwycone przez niemiecką opinię publi
czną, Komentator radia hamburskiego
poparł stanowisko dr .Ostrowskiego aigumentując, że z uwagi na warunki po
lityczne i gospodarcze Berlin zawsze był
metropolią europejską, h szczególnie sto
licą niemiecką. Ta przewidująca pozycja

Zamiast skruchy - tupet

Berlina nie wypływa z ilości jego miesz
kańców, ale wiekowej tradycji poło
żenia na-przecięciu głównych europej
skich linii komunikacyjnych i z siły go
spodarczej, Stołeczna rola Berlina uzna
na została również przez władne okupa
cyjne, które wybrały go sobie, jako sie
dzibę zarządów wojskowych.
Dla przygotowania Berlina do pełnie
nia funkcji stolicy, dr Ostrowski domaga
się zniesienia granic sektorów miasta, a
w dalszym- planie granic strefowych,
czym też warunkuje gospodarcze uzdro
wienie Niemiec. Jest życzeniem wszyst
kich Niemców — podkreślił komentator
— by ten realny program znaiazł jak
najwcześniej praktyczne zastosowanie,
2

Holandia 1 Dania wysuwają w «U>sunku do
Niemiec pewne żądania terytorialne. Rzecz
zrozumiała, .że Niemcom żądania te nie przy
padły do smaku. Zwraca jednak uwagę fakt,
ie prasa niemiecka występtre w tej sprawie
z niebywałym tupetem, nie licującym z pozy
cją pokonanego i słusznie karanego zbrodnia
rza. Oto np. pismo młodzieży niemieckie!
„Start" pisze z oburzeniem o próbach „aneks i’*
ziemi niemieckiej i oświadcza, ie te roszcze
nia nie są uzasadnione ani historycznie, ani
strategicznie, ani ludnościowo, ani językowo
Rzecz jasna, nie przypomina wcale, jak bar
dzo „uzasadnione" było okupowanie prze*
Niemcy na własność wielkich obszarów Eu
ropy". Berliński organ partii liberalno-demo
kratycznej „Der Morgen", omawia sprawę
prffebywania na terytorium niemieckim licz
nych „osób •deportowanych*'. Nie pochwalamy
tych cudzoziemców, a w szczególności Pola
ków, którzy z własnej woli pozostają w Niem

czech dłużej, niż trzeba, narażając się na pon ewierkę i poniżenie. Tym niemniej niewła
ściwy j-est ton piśmidła niemieckiego, które pi
sze o tych ludziach — nrzecież ofiarach Niem
ców — jako o „pladze" i bezczelnie oświa-d
oza, że skoro się szuka azylu,* i|ależy zachowa*
się przyzwoicie w kra:u, udzielającym „g>
ściny”.
Niemcy* nie sg dziś dla nikogo „krajem udzielającym gościny" i nie mogą obdarzać ni
kogo „prawem azylu” a jeśli nawet ten lu*
ów spośród uchodźców zdemoralizował *ię
podczas pobytu na- obczyźnie i stał się istocie
„plagą”, to o-dplaca tylko w znikomymi *topniu za plagę, jaką był kilkuletni pobyt Niem
ców bez zaproszenia w krajach, które n;»
chciały udzielić ira gośćmy.
W takim to nastroju skomlenia o protekcję,
tupetu i'źle maskowanej nienawiści przygoto
wują się Niemcy do zawal ci* traktatu pokojo%vego.
Z. B.

kiedy — jeśli zarabiał lepiej, to nie z
pracy, lecz z oszukiwania celowego i
patriotycznego okupanta —nie okres
również przedwojenny, kiedy — je
śli pracował, to zarabiał lepiej, gdyż
Polska nie była wówczas zniszczona.
Robotnik winien porównać swój po
ziom życiowy w dniu dzisiejszym i
1945 r. Winien porównać swe zarobki
obecne i „zarobki** w okresie bezro
bocia lat przedwojennych lub „zarobki“ w czasie okupacji, gdy nie
mógł, lub nie umiał „dorabiać** na
boku, kosztem wroga.
'Jeśli narzeka na system płac, to
niech weźmie pod uwagę, iż powoli
reguluje się on i że na regulację tę
ma wpływ reprezentant polskiego
świata praCy — K. O. Z. Z. Jeżeli
ciężko mu dostosować budżet domo-

Wa s z y n g t o n . (PAP). — Nowoobrany
myśli, że ich skoki są jednak hamo przewodniczący
amerykańskiej Izby Repre
wane mniej lub więcej udolnie, ale zentantów, Martin, wygłosił przemówienie, w
którym oświadczy1, że rząd Stanów Zjedno
zawsze tak, że nie podnoszą fali in czonych
nie powinien mieć prawa ingerować
flacyjnej, jak ża błogosławionych w sprawy prywatne obywateli; Nie ma miej
sca w Stanach Zjednoczonych dla tych, którym
przez niektórych lat 1922 — 1923.
■i* odpowiada rodzaj rządów, które stwo
ze Stanów Zjednoczonych najpotężniej
Nie brak- dziś w Polsce braków i rzyły
państwo n* śwłecie — oświadczył prze
jeszcze nie tak prędko ich się pozbę sze
wodniczący. Ludzie tacy nie powinni zajmo
dziemy. Nie brak również błędów w wać stanowisk w rządzie i administracji pań
Oświadczenie to zostało przyjęte frewyższych lub niższych komórkach stwa.
nstycroyaii oklaskami przez deputowanych
aparatu rządzącego. Ale błędów nie republikańskich i część demokratów. Następ
nie przewodniczący wezwał obie partie do
robi tylko ten, który nic nie robi. ścisłej
współpracy.
Błędy szkodliwe zaś popemia ten,
który z nich żadnej nauki nie wycią
Kiepura przyjął
ga. My: aparat rządzący i naród — «feywai®lstw© fsmesfykańs*!:" •
staramy się na tych błędach uczyć i
J&k
nosi dzienni’* szwedzki Dagens
to, co złe, poprawiać. Ełędy 1946 r Nyłtc
Jen Kiepura przyjął obywatelstwo
staną się nauką dla poczynań w
T-aaskie w dniu 20. 12. 1946 r.
1947 roku.
Kiepura złożył przysięgę na wierność swej

yyjr -do .cen rynkowych, to niech po

m

D e h ra łty !

zapewni nam BLOK DEMOKRA
TYCZNY, zapewnią nam ludzie,
którzy odebrali wyzyskiwaczom
ziemię i fabryki, ltidzie, którzy
odbudowują Polskę ze zniszczeń,
którzy tępią nadużycia, którzy
wykonają
fracyfelme pSean ®*H»a»«l©iwy
g«sp*@ ia*cze|

Flerw&zę posiedzenie kon
gresu am erykańskiego

nowei oic*vźnie w Hollywood w obecności
*'
Węgierki, Marty Eggerih*
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Dlaczego granice
na Odrze i Nysie
Jedną ze sztandarowych tez progra
mu Bloku Stronnictw Demokratycznych
— są granice Polski na Odrze i Nysie
ł użyckiej, ®ą granice, które wyznaczył
Bolesław Chrobry, wbijając żelazne pa
le w wodny nurt, dzieląc germańską od
polskiej ziemi.
Nie wszyscy Polacy, co wydać się mo
że paradoksem, chcą tych granic, — Nie
wszyscy nawet Polacy w kraiu. Referen
dum przyniosło nam tę — w Liczbie ujętą — złą nowinę, iż są ludzie, których
narodowość jest poNka, a którzy mimo
to chcą ojczyznę swą umniejszyć — na
rzecz odwiecznego wroga, którzy chcą
wyrzec się swej ojcowizny, ,,PoIska“ pra
sa emigracyjna, czego zresztą można się
było spodziewać — przyniosła nam rór.-nież i informacje o tymi, jeszcze w tych
dniach, gdy trwała wojna, że rządy emi
gracyjne nie chcą powrotu Polaków —
na odwiecznie polskie tereny.
Dziwna to rzecz jedli pomyśleć, że na
tych granicach Polski opiera się nasza
egzystencja w ogóle, tak <pod względem
politycznym, jak i gospodarczym. Dzi
wna to rzecz wtedy, gdy wszyscy szcze
rzy przyjaciele nasi uważają tę granicę
r 'e tylko za słuszną, ale wręcz za konie
czna, wtedy, gdy cała słowiańszczyzna
z ZSRR, Czechosłowacją i Jugosławią
r.a czele uważa, iż Odra i Nysa to linia
ich obrony, to mur rozdzielający woju
jący germanizm, od pokojowej słowiań
szczyzny, wtedy, gdy Francu2 Fribourg
w „Faits du Jour“ pisze: „Sprawa gra
nicy polsko-niemieckiej jest zagadnie
niem francuskim, albowiem losy naszego
kraju wiążą się z polskimi. Sprawa po
stradania trwałych granic (na Odrze i
Nysie) od strony niemieckiej, stanowi
dla Polski prawdziwe zagadnienie życia
i śmierci".
Dziwno, zwłaszcza, gdy ocenimy ja
kich to protektorów znalazła polska emi
gracja „nieprzejednanych*' — i złączo
ne 2 nią krajowe trzy ,,nie“. Tych wła
śnie, którzy atakując granice zachodnie
Polski bratają się z Niemcami, węsząc
niemieckie rynki zbytu, wędząc zyski
anglosasko-niemieckich karteli, odrodzo
nych na niemieckiej ziemi: Churchillów,
Dyrnesów i Bevinów, — tych angielskich
konserwatystów, którzy pod patronament
Churchilla właśnie — jeszcze w 1942 r.
— jak pisze o tym Edmund Osmańczyk
w „Przekroju", na podstawie pamiętni
ków von Hassęla (opozycjonista i nacjonaifsta niemiecki, który poza plecami
Hitlera pertraktował z Anglią na temat
pokoju; został rozstrzelany po zamachu
na „fiihrera" w 1944 r.), — skłonni byli
zgodzić się na pokój z Niemcami, po usunięciu samych tylko Hitlera i Himmle
ra i skłonni byli zgodzić się na „odro
dzenie Polski w granicach mnief więcej
Księstwa Warszawskiego. Tych ludzi,
którzy wbrew prawdzie opowiadają o
„martwej ’ ziemi na zachód od granic
Polski z 1918 r.
Czegóż można żądać od ludzi, którzy
słuchają tylko „Mis Masters Voic" (głetsu ich pana), głosu międzynarodowej finansjery, która między innymi nie zado
wolona jest z tego, że skończyły się jej
kolonialne rządy w polskiej gospodarce.
Jeżeli jednak ci ludzie z kraju i zza
granicy nic chcą zrozumieć — dlaczego
Polska pozostać musi na Odrze i Nysie
to my tym wyraźnjej będziemy mó
wić dlaczego;tu pozostaniemy.
Dlatego, że skraca to maksymalnie
naszą granicę z Niemcami.
Dlatego, że wyrównuje to tę granicę,
daje jej naturalne oparcie na rzekach,
daje od flank* wyrównawczy antyniemiecki front z Czechosłowacją,
Dlatego, że odsuwa to Niemców od
ośrodków dyspozycyjnych naszego ży
cia — od Warszawy, od ziem, na które
germani2m miał zawsze apetyt — od Ka
towic, Poznania, Gdyni i Gdańska.
Dlatego, że możliwości nowej niemie
ckiej agresji, zfnniejszają się pQ odebra
niu im ich wojennego arsenału Śląska.
Dlatego, że ziemie zachodnie to jedy
na dla nas szansa historyczna, której
'arnować nie wolno i możliwość odbut nwy ze Znl-zczzń, spowodowanych nie
mieckim najazdem.
Dlatego, że przemysł i surowce ślą
skie są dla nas niezastąpione, że be2 nich
zawsze byliśmy ubogim krajem rolni-

Ograniczenia
Powzięta niedawno uchwała Komitetu
Ekonomicznego Rady Ministrów, zgodnie
z tendencjami do stopniowego ograni
czenia gospodarki reglamentowanej i
przechodzenia na system zaopatrzenia
wolnorynkowego, wyłącza z zaopatrze
nia kartkowego następujące kategorie
pracowników: Państwowej Centrali Han
dlowej i jej oddziałów, władz, zakładów
i przedsiębiorstw samorządu gospodar
czego, pracowników stpółdzielczycn oprócz Społecznego Przedsiębiorstwa Bu
dowlanego i budowlanych spółdzielni
pracy, spółdzielni wydawniczych oraz
spółdzielczych zakładów przemysłowych,
dalej przedsiębiorstw prywatnych, prze
mysłowych, rzemieślniczych, handlo
wych i innych z wyjątkiem przedsię
biorstw budowlanych i wreszcie adwo
katów, literatów, dziennikarzy i arty
stów. Ponadto czas przydzielania kart
zaopatrzenia dla zdemobilizowanych i
urlopowanych wojskowych zostaje skró
cony 2 6-ciu na 3 miesiące. Wyłączeni
z zaopatrzenia kartkowego pracownicy
nie mogą. się domagać odszkodowania ze
strony Skarbu Państwa, Natomiast po
zostawiona im została możność wymaga
nia od pracodawców odpowiedniego pod
niesienia płac 2 tytułu utraty zaopatrze
nia na drodze zawierania, czy też zmiany
istniejących umów o prące. Nadzór nad
koniecznym w tym wypadku uregulowa-

fila r k i rei
niem płac pracowniczych powierzony zo
stał przez Komitet Ministrowi Pracy i
Opieki Społecznej, który wykonywać go
będzie w porozumieniu z Centralnym
Urzędem Planowania, Mmistrem Apro
wizacji i Handlu, ora2 CKZZ., Opraco
wują oni wytyczne dotyczące wysoko-,
ści i sposobu wypłacania odpowiednich
ekwiwalentów. Akcję zmiany umów prze
prowadzą inspektorzy pracy w porozu
mieniu ze Związkami Zawodowymi w cią
gu m-ca stycznia br. Należy podkreślić,
że system pieniężnego wyrównywania
przydziałów kartkowych jest stosowany

Amerykańskie

dla Europy
Eksport węgla ze Sianów Zjednoczo
nych, który w okresie ostatnich miesięcy
r. ub. w związku ze strajkiem węglo
wym znacznie zmalał, zostanie w stycz
niu rb. podwyższony do przeszło 2 milj.
ton. Początkowo ustalono wywóz na
1,83 milj. ton, ilość ta jednak została ido
wymianie zdań między Europejską Or
ganizacją V/ęglową w Londynie ł ame
rykańskimi sferami urzędowymi w Wa
szyngtonie podwyższona do 2,12 milj.
ton, a dostawy na luty zostały ustalone
do 1r53 milj. ton, jako bezwzględnego

Spożycie roczne towarów przemysłowych
według Planu Trzyletniego
Towary wefcsiane
Skóra miękka (oktawie)
Papierosy

£938
10O

100
IGO

£946
75
46
78

£949

już od dłuższego cza«u prze2 szereg
przedsiębiorstw, którym zostało dawniej
cofnięte prawo do zaopatrzenia kartko
wego, nie budząc na ogół zastrzeżeń
wśród pracowników.
Uchwalone ograniczenia obejmą ca
500 tys. dotychczasowych (posiadaczy
kart różnych kategorii. Wypadnie dodać,
że niektóre rodzaje byłych posiadaczy
kart mają możność również uzyskiwania
usprawiedliwionej pomocy aprowizacyjnej, c2y też jej ekwiwalentu w ra
mach budżetów poszczególnych, zainte--.^
resowanych resortów, czy też instytucji

dostawy węgla
minimum, które może być podwyższone.
Francja i Włochy, najważniejsze kra
je europejskie, importujące amerykań
ski węgieł, otrzymają w styczniu, o ile
zajdą jakieś nieprzewidziane okoliczno
ści, 544 tys. względnie 501 ty5, ton. Ró
wnież wywóz węgla do Holandii, Bel
gii i krajów skandynawskich będzie zna
cznie podwyższony. M. inn. otrzymają
w shezniu: Holandia 221 tys. ton, Bel
gia 202 tys. ton, Szwecja 161 tys. ton,.
Dania 187 tys. ton, Norwegia 76 tys.
ton, Finlandia 59 tys. ton, Szwajcaria
43 tys. ton, Portugalia 54 tys. ton, Gre
cja 8 500 ton, francuskie kolonie w Afry
ce płn. 51 tys. ton.
Z oświadczeń amerykańskich sfer
urzędowych wynika, że nie przewiduje
się bezpośrednich dostaw węglowych
dla Wielkiej Brytanii, wobec tego, że
2 tej’ strony nie wpłynęła w tym kie
runku żadna oferta.

200 proc.
£32 proc.

£ Pomorza

257 proc.

Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy
skazał na karę śmierci trzech bandytów: Wa
cława Bcrożyńskiego, Stanisława Zedlewskiego i Auonsa Orzechowskiego z Lubawy. Ban
dyci ci grasowali na terenie 'pow. lubawskie
go. Dokonali oni kilka morderstw i napadów^
dywersyjnych na posterunki MO oraz kilku
dziesięciu napadów rabunkowych z bronią
w ręku na rolników. Dalsi członkowie bandy
Antoni Dusza i Stanisław Świątkowski z Lu
bawy skazani zostali na 15 lat więzienia.

Współpraca przemysłu prywatnego
z przemysłem państwowym
W związku z rozwijającą się akcją
współpracy przemysłu prywatnego z
przemysłem państwowym, w szczegól
ności, jeśli chodzi o tzw. przemysł po
mocniczy, sprawa stworzenia właściwych
warunków pracy dla prywatnej działal
ności gospodarczej, stanowi dziś przed
miot poważnych rozważań na terenie sa
morządu gospodarczego.
* Rozważania te idą w kierunku uzy
skania zrównoważenia przemysłu pry
watnego 2 pozostałymi sektorami w dzie
dzinie ciężarów publicznych, odpowie
dniego zaopatrywania przemysłu pry
watnego w surowcef uwolnienia wszel

m entow anej

kich dochodów, użytych na inwestycje
i remonty od podatku dochodowego,
oraz uwolnienia wszelkich użytych na
ten cel materiałów, maszyn itp. od poda
tku obrotowego w ostatniej fazie, a da
lej o daleko idące ulgi podatkowe dla
noWego budownictwa mieszkaniowego.
W sferach dobrze poinformowanych
przypuszczają, że wspomniane sprawy
po odpowiednim ich przedyskutowaniu
na terenie samorządu gospodarczego,
stanowić będą przedmiot poważnych roz
mów 2 miarodajnymi przedstawicielami
naszej polityki gospodarczej na wiosnę
roku bieżącego.

Rozgraniczenia. raipdzy przemysierfi a rzemiosłem
w związku 2e zdarzającym się myl- I re są prowadzone sposobem fabrycznym,

nym interpretowaniem przepisów o tzw. ' przy czym, jako jedną z cech uzasadnia
„sztywnej granicy" między przemysłem jących wyłączenie przedsiębiorstwa 2
a rzemiosłem dowiadujemy się, że w toku rżenrorła uważa się ilość robotników,
qpracowania znajduje się okólnik, który ale decydującą jest nie „sztywna grani
przewiduje, że należy w trybie art. 143 ca" zatrudnienia, lecz istotny <|Mfr kter
prawa przemysłowego, zaliczyć do prze i sposób prowadzenia przedsię^orshya.
mysłu fabrycznego przedsiębiorstwa, któ

Prace organizacyjne kupiectwa polskiego
Rada Naczelna Zrzeszeń Kupiectwa,
wychodząc z założenia, że obecna stru
ktura organizacyjna kupiectwa nie jest
jeszcze należycie dostosowana do warun
ków pracy ' przy aktualnym układzie

ośrodków dyspozycyjnych w dziedzinie
gospodarczej — co niewątpliwie utru
dnia realizację szeregu ważkich zadań —
podjęła prace wstępne nad usunięciem
nifedomagań w tej dziedzinie.

czym, skazanym na uleganie dyktator
skiej woli mocarstw zachodnich — a
wśród nich i Niemiec wkrótce.
Dlatego, że Ziem e Odzyskane stano
wią naturalną i zwartą całość gospodar
czą, położone w dorzeczach Odry i
Wisły — i że granica z 1918 r. wbrew
logice gospodarc_cj rozdzierała je — ze
szkoda dla rozdartych części.
Tych „dlatego" — możnaby cytować
więcej — zapełniłyby półki biblioteczne
grubymi tomami rozpraw wojskowych,
gospodarczych, społecznych, prawnych.

Te argumenty ciężarem swym przeważa
ją na wadze sprawiedliwości dziejowej,
na wadze sensu politycznego i gospo
darczego. Zro2umieli to już chyba — tak
jak Czesi, Jugoąławianie, Francuzi, jak
Rosjanie *— i inni demokraci całego
świata. Nie rozumieją tego i nie zrozu
mieją nigdy ci, którzy mając pełne us a
ojczyzny — sprzedali ją zą łatwe życ
na obczyźnie i ci, którzy by chętnie
w pacht oddali — a na razie walozą o o.
kulą zza płotu.
Rudolł Lsszs!

Skazanie bandyfow

Co dychać w Nowym Mieście
Życie ludności Nowego Miasta i okolicy
znamionują doskonale statystyki jej ruchu.
Według sprawozdań miejscowej kancelarł
parabaLnej w roku ubiegłym zanotowano 265
urodzin, 116 zawartych związków małżeósk'ch.
115 pogrzebów. Do stołu Pańskiego przystąpiło
65.000 wiernych.
Drugi dzień świąt Bożego Narodzenia obfi
tował w śluby' — których zawarto aż 25. Re
kordowa ta liczba dowodź1, że ludziska w do
bie powojennej chętnie zakładają rodziny, któ
re są przecież ostoją istnienia i potęgi naszego 2
narodu.
. —- Znowu napady. Według informacji mi a*,
rodajnych czynników w okolicy Nowego Mil
eta zaczęły grasować bandy złodzieskie., które
napadają na poszczególne domostwa, a nawet
urzędy.
Nie dalej jak przed ki'ku dniami nieznani
sprawcy napadli w Zajączkowie na kasę bi
letową. skąd zabrali 1000 złotych.
W okolicy' Łąkowa, dzięki sprawności orga
nów śledczych MO. udało się pochwycić her
szta :ednej z takich band niej. Sarnowskiego,
Dochodzenia w toku.

257 osób do obozu pracy
Pion grudniowej działalności
Komisji Specjalnej
War s z awa. Drugi rok egzystencji Ko
misja Specjalna rozpoczęła pod znakiehi
wzmożonej działalności. W ciągu grudnia ^
Komplety Orzekające rozpatrzyły 334 spraw,
dotyczących 438 osób. Z tej liczby w 177
sprawach, wobec stwierdzenia szkodnictwa
gospodarczego, wymagającego niezwłocznych
represji skierowano do obozu 257 osób, w 8
zaś sprawach orzeczono ponadto koniiskalę
przedmiotów, stanowiących własność spraw
cy'. a pochodzących z przestępstwa lub słu
żących do jego popełnienia. Szereg spraw
skierowano do (Prokuratury względnie na
drogę postępowania dyscyplinarnego.
Spośród osądzonych w obozie pracy 257
osób w ci^gu grudnia ponad 25 proc., bo 67
osób ukarano za potajemne gorzeinicłvo
ub handel bimbrem, w tym J7 producentów
samogonu osadzono w obozie na dwa lata.
Jeóf chodzi o pozostałe osoby, skierowane
Ao Milącina, są to w pierwszym rzędzie spe
kulanci

.

Sfrona 5.
Strona 3.

Z sali sądowej
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Epilog napadu rabunkowego
na sklep Spółdzielni Spożywców w lopolnie

— Sekcja Motocyklowa TS „Olympia1' ma
zaszczyt zaprosić wszystkich sympatyków oraz
c/lonków sekcji tenisowej na „Bał Sportowy .
»
*
połączony z miłymi niespodziankami w postsW dniu 7. bm. przed Sądem Okręgo
c’ Wyścigu na sali, poczty japońskiej, separatKami, nauką i konkursem tańca z ragroda- wym w Grudziądzu toczyła się sprawa
m1 ufp. — który odbędzie się w sa’ach „Ga przeciwko szafce złpdz ejskiej, ktÓTa do
stronomii" w dniu 11 styczn.a br. Sfćj: „K o konała napadu rabunkowego na sklep
co ma”. Dozwolona garderoba „UNRRA'
Spółdzielni Spożywców w Topolnie pow.
Początek o godzinie 20. VJf-ęp za zuo-cszenit- ■świeckiego. Dwóch z członków wspom
nji — od osoby 100 zł. BuUl opa^aticwano
nianej bandy Cwajgert Leon i Węgo
30 proc. na, zakup sprzętu m^tucykłowego.

la la wi@si@nicK dlcs h@ fssid b o n ciy zLodsis^ski^i
Cw ojg^rtoi
■
r • __c_i... ólndr7Vrh

— Powiatowa Rada Związków Zawodowych
urządza w sobotę, dnia 11 bm., w Domu Żoł
nierza zabawę karnawałową, urozmaiconą mi
łymi niespodziankami.
Koncertuje najlepszy zespół Związku Zawo
dowych Muzyków. Wstęp za zaproszeniami, jak
niemniej legitymacją związkową.
— Zebranie P*R Grudziądza, organizowa
na przez Miejski Komitet PPR, odbędzie się
w dniu 10 stycznia br._ o godz. 17,30 w sald
OM TUR przy ul. Wybickiego.
Przybycie obowiązkowe, wstęp za okaza
niem legitymacji partyjnej.
— Związek Inwalidów'Wojennych RP Koło
Grudziądz, zwołuje zebranie informacyjne na
dzień 13 stycznia 1947 r., o godz. 17-tej' w
sali Związku Związków Zawodowych w Gru
dziądzu przy ulicy Szewskiej nr 2/4.
Ponieważ omawiane będą ważne sprawy,
zaiem przybycie wszystkich członków ko
nieczne.
— Uwaga administratorzy 1 dozorcy do
mowi. Dnia 13 stycznia 1947 r. o gadzinie
14-tej odbędzie się zebranie wszystkich człon
ków związku administratorów i dozorców do
mowych oraz delegacja pracownic domowych
w lokalu Powiatowej Rady Związków Zawo
dowych. Wstęp za okazanie!-- legitymacja,
członkowskiej. Na zebranie przybędzie
przedstawiciel zarządu głównego zw. zaw.
doz. — prac. domowych.
■— Kradzieże. Dnia 8 stycznia ob. Fiebesrg
Monika zgłosiła kradzież ze sk adu przy ul.
Wybickiego nr 17, pewną ilość gaU-anteriii.
Ob.' Mallon Wiktoria, zam. w Grudziądzu,
przy ul. Chełmińskiej nr 87, zgłosiła kradzież

-------------
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rzewski Tadeusz, wyrokiem Sądu Y/ojskcv/ego zostali już poprzednio skazani
na 10 lat więzienia za nielegalne posia
danie broni.

Prawa do kart l-szef kał. lekarskiego personel o
rzy obsługują chorych Ubezpieczalni na
Ubezpieczalni
specjalne zlecenie Ubezpieczalni, za każ
Według okólnika, wydanego prze2
Min.''Aprowizacji i Handlu, lekarzom i
akuszerkom Ubezpieczalni Społecznej
przysługują karty zaopatrzenia I kate
gorii wyłącznie w tych wypadkach, gdy
pracują dla Ubezpieczalni za stałym wy
nagrodzeniem miesięcznym.
Nie przysługują natomiast karty za
opatrzenia lekarzom i akuszerkom, któ

CZEKOLADA
W dniach od 10 — 16 stycznia br. będzie
• wydawana w Spółdzielni Spożywców
Prac. Kole owyah na karty dodatkowe dzie
cinne MK D z miesiąca grudnia 1946 r. czeko
lada po 8 tabl, wagi 1 oz. na karty D — 7 i
D — 12, na odcinek nr 6
Czekoladę w łącznej wadze 227 g wydaje
się w zamian mleka. Cena 1 tabl. 7,— zi.
MLEKO DLA RODZIN KOLEJARZY
Mleko świeżę dla członków rodzin kole
jarzy w m-cu styczniu 1947 r.. będzie wyda
wane na kupony kart styczniowych:
dla ! K D — 3 od nr'46 — 59 po pół Itr.
na odcinek,
dla MK M od nr 41 — 54 po pół Itr. na
odcinek.

Unormowanie obroiu zbozem i produktami
W myśl rozporządzenia ministra Aprowi
przemiału
zacji i Handlu z dnia 11 listopada 1946 r. spół
dzielnie lub przedsiębiorstwa, prowadzące
hurtowy handel zbożem lub produktami prze
miału, uzyskać muszą do dnia 15 stycznia 1947
roku specjalne roczne zezwolenie.
Zezwolenie „A", wydawąne przez Mini
sterstwo Aprowizacji uprawnia do hurtowego
obrotu zbożem 1 produktami przemiału na te
renie całego kraju, zezwolenie „B”, wydawane

Blok Demókra(vcznv
który przeprowadził reformę rol
ną i unarodowienie przemysłu.
broni zdobyczy chłopa i robotni
ka i nigdy nie pozwoli wydrzeć
mu z rąk ziemi, gospodarki i wła
dzy w państwie.

Straji łraaspiMw aiigitiic!]

Frarcia bez gazet
Paryż, 9. 1. W dniu jutrzejszym cała Fran
cja będzie pozbawiona gazet, ponieważ do
strajku zecerów w Paryżu ogłoszonego w dniu
dzisiejszym, przyłączyli się zecerzy z prowincji.

17wjpijKw iM ti z powoia m a
Hamburg, 9. 1. Władze miejskie w Ham
burga doniosły o 17 wypadkach śmierci z po
wodu mrozów. Szpitale sygnalizują wzrost wy
padków zapaleń płuc.
W Anglii po silnych mrozach panują olbrzy
mie ulewy i burze, które powodują duże zni
szczenia.
•

Na fundusz wyborczy
Wezwany do kucia łańcucha prasowego)
tow. Kr z y ż ni e ws ki , kier. młyna w Radży*
nie, wpłaca kwotę 1000 z* i wzywa: tow. maconasa Tułeckiego, tow. Fischera, wł. m yna,
tow. Kaźmierskiego, wicedyrektora „Społem"
oraz tow. Smoleńską, wł. młyna w Radzynie,
Poza tym wp adli: Tow. Borkowski 1000 zV
tow. Zełewski Jan (restauracja dworcowa) 590
złotych, tcw. Nuszkowski Bolesław 400 zł.
Tow. Nar l oc h wpłacę rfih *1 i wzfvr&
tow. Szymańskiego, kier. PubL Szko y Do_£szt
Zawodowej.

li& tc w

przez wo;ewodów, daje analogiczne uprawni
ała na terenie danego województwa.
Zezwolenia powyższe nakładają na pasa*
daczy obowiązki dokonywania zakupów zboża
i produktów przemiału na zlecenie i rachunek
Państwa oraz utrzymywania odpowiednich re
zerw tych produktów.
Przedsiębiorstwa, przetwarzające zboże, lub
produkty przemiału, jak: palarnie kawy, p e
karnie, cukiernie i‘tp-> mogą nabywać hurtowo

REDAKCJI

O podniesieniu życia
kulturalnego Grudziądza

Już w ostatnim czasóe przed wojną, życie
kulturalne naszego miasta, nieznaczny tylko
wykazywało rozwój, a właściwie, skazane by
ło na sporadyczne porywy. N:ezręczne roz
wiązanie kwestii Teatru Mie skiego, uczyniło
z tego zabytku sztuki, raczej warsztat pracy
dający kilku rozbitkom aktorskim jako taką
wegetację, bez możliwości spełniania swego
posłannictwa.
-.t ~-i
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Imprezy przyezdne o szumnvch zapowie
stwach posiadających zezwolenia „A” i „B'\
■Ministerstwo Aprowizacji i Handlu wydęta dziach, okazywały się zwykle tylko wyprawą
do dna 15. 1. 1947 r. zezwolenia kategorii ,,C" po złote runo na prowincję, sprawiając zauprawnia:ące do prowadzenia młyna handlo ■ wód nawet najskromniejszym wymaganiom.
wego o zdolności przemiałowej ponad 10 ton Przez ciągły zawód, publiczność odzwyczaja
ła się powoli od uczęszczania n:e tylko na
na dobę.
imprezy przyjezdne, ale j na wszystkie impre
Młyny mniejszę muszą być zarejestrowane zy artystyczne, chociaż by one stały nawet na
przez właścicieli również do 15 stycznia rb. D’a na najwyższym poziomie. Ludność straciła do
młynów spółdzielczych re'estacji tej dokonuje estrady zaufanie.
właściwy okręg Zw;ązku Rewizyjnego Spół
Powojenne odrodzenie, nie przynioło w
dzielni, dla młynów samorządowych, urzędy
wojewódzkie lub mieskie, d’a prywatnych tym kierunku prawie żadnej poprawy. Jest
jedno kino wyświetlające dźwiękowce nie
zaś — Izby Przemysowo-Handłowe.
polskie, a więc dla niewielu tylko widzów
zrozumiałe, czasem jakaś mało Odwiedzana —
wystawka, jakiś referat i — na tym koniec.
A jednak należało by poczynić starania,
aby życie kulturalne Grudziądza ożywić, na
dać mu choćby lako takie tempo. Trzeba by
Uroczystość miała charakter serdeczny i ko organizować koncerty, wieczory artystyczne
leżeński. Na zakończenie przybył św. Mikołaj literackie i widowiskowe o odpowiednim po
który obdarował wszystkie dzieci. słodyczanr. zionre. Nie należy się zrażać, .gdyby wysiłki
Uśmiechnięte, radosne twarzyczki dziecięca natychmiast nie 'ały powodzenia, bo lud
były najlepszą nagrodę dia organizatorów.
ność teatralna skoro przekona się że nie zo
stanie zawiedzioną, zawsze dopisze, i efekt
jest osiągnięty.
Bardzo bylo bv pożądanym aby stałe
teatry miast sąsiednich, chociaż tylko jeden,
raz tygodniowo do Grudziądza zjeżdżały.
Nie
jednak aby z zubożałego miasta naszego
| R o zg ło śn i W aiszaw skie] |
wywieść jak najwgcej pieniędzy, ale, by w
zamian za to. da: dużo godziwej rozrywki
SOBOTA 11. i.
i wartościowej strawy duchowej.
6.00
Sygnał czasu. 6.05 Dziennik poranny
Czytając wywarł ob. prezydennta Zygmunto
6,20 Gimnastyka poranna 6,30 Muzyka poranna
6.57 Sygnał czasu 7.05 Muzyka 7.15 Wiado wieża, uważaliśmy że sprawa ta jest już w
mości poranne oraz przegląd prasy stołecznej trakcie realizacji, ; mczesem upłynął już mi®
7-25 Program na dzień bieżący 7.40 Koncert siąc czasu, a ze s. awozdania ob. prezydenta
w wykonaniu Ork. PR 8,30 Informator ogólno złożonego MRN do%lądujemy się, że starania
polski 840 Skrzynka PCK 12,00 Sygnał czasu potzosta.y dotąd tylko staraniami. Oby do
12,05 Audycja dla świetlic robotniczych
12,35 Utwory skrzypcowe w wyk. Anity Ro zrealizowania tych starań, nie upłynęło też
manowskiej
12,55 10 minut poezji
13,05 18 miesięcy bezczynności.
Jeżeli mimo woli przyszło nam potrącić
Muzyka obiadowa — 14,00—15,00 Przerwa —
15.00 Słuchowisko dla dzieci starszych pod 0 ów wywiad, (zainteresowani wiedzą o jaki
tyt. ..Kopciuszek" 15,30 Skrzynka techniczna to wywiad chodź.', to pragniemy zauważyć,
15,40 Utwory Ravela i Debussy ego
16,00 że nie tędy dróg. do podniesienia poziomu
Dziennik popołudniowy 16,30 Pieśni w wyk. 1 wyda noścj pracy, opartej na wzajemnym
Chóru Ceatr. Domu Żołnierza 16,45 Komen zaufaniu. Nie znając uzdolnienia osoby udzie
tarz wydarzeń krajowych 16.55 Audycja dia
amouŁieży 17,20 Z życia kulturalnego 17.25 la ącej wywiadu, trudno jest bez zastrzeżeń
,,Przy eobóoie po robocie" 18,30 Nauka przy przyąć, że miasto przed przybyciem jej, na
głośniku 19,00 Audycja dla wsi 19,15 Mu prawdę kierowane było przez nieudolnych
zyka 19,25 „O stylach", audycja słów.-muz. urzędników. Znamy bowiem urzędników miej
19,5? Sygnał czasu 20,00 Dziennik wleczorn' sk.cli o bardzo ciużym uzdolnieniu i wysokiej
20,25 Koncert symioniczny
21,00 „Ignacy inte*.gsncji, -co tw -rdzenie ob. prezydenta
Daszyński", s.uchowisko w oprać. Seweryna stawia co najmniej b. poważną wątpliwość.
Połlaka 21,25 Pieśni kompozytorów rosyjsk.
Sprawa ta musi znaleźć swoje całkowite
21,45 Audycja rozrywkowa 22,00 Kwadrans wyjaśnienie,
boć tak poważny zarzut,, zlekce
prozy: „Laika’ Boi. Prusa 22,15 Program na
ważony
przez
ogół urzędników świadczyć mo
jutro 22.25 Koacert Orkiestry Tanecznej PR
Ratuszu w po
23,10 Ostatnia wiadomości dziennika 23,30 że, że nie wszystko jest
Audycja Chopinowska 23,55 Streszczenie o- rządku.
statnich wiadomości dziennika wieczorneao
Stan taki nie jes+ ani etycz. y, ani kultural
24.01 Hymn.
ny a chodzi nar przecież o podal-esienię
życi kulturalnego
-,Sfa

Obchód gwiazdkowy w ORMO
W ub. tygodniu w sala-h Domu Żołnierza
odbył się uroczysty opłatek urządzony d'a
członków ORMO. i ich rodzin.
Uroczystość zagaił komendant ORMO. pp
Szturgiewicz, apelując w serdecznych słowach
do podległych mu członków ORMO. 0 dalsza
ich wysiłki i pracę dla dobra Obczyzny. Z kolei
w imieniu komitetu Grodzkiego PPS przema
wiali tow. Pasierbniak Antoni d z-ca kom.
miasta MO. pp, Napierałski.

Z o s to ir r e j c h w ili
Londyn, 9. 1. Jaż czwarty dzień ttwa w
W. Brytanii strajk robotników transportowych
Odczuwa się wielki brak żywności w Londynie
a specjalnie warzyw.
Strajkujący robotnicy oświadczyli, że straj
kować będą aż do uzyskania podanych przez
siebie warunków, a więc 44 godzinnego ty
godnia pracy, dwutygodniowego urlopu i za
bezpieczenia chorobowego.

dorazowym wynagrodzeniem, choćby wy
sokofć tego wynagrodzenia była z góry
ustalona w umowie z Ubezpieczalnią.
Wyjaśnienie to nie narusza w niczym
uprawnień do uzyskania kart zaopatrze
nia I kategorii, jakie posiadają lekarze
i akuszerki z tytułu pełnienia innych
funkcji,

Dzięki sprawności organów śledczych
M. O. sprawcy zostali ujęci i oddani ao
"dyspozycji władz sądowych. Sąd po przQ
prowadzeniu rozprawy ogłosił wyrok,
skazujący Cwajgerta i Węgorzewskiego
na 4 lata, zaś ich wspólników na 3 lata
więzienia.

do
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Ob. Zawodziński Teofil zam. przy ul. Ko"
ściuszki, zgłosił kradzież pisyborów malar
skich przy ul. Podgórnej nr 9.
Ob. Michalski Alofzy, zam. przy ul. My
śliwskiej nr 3, zgłosił kradzież butów 1 bie
lizny.
Nieznani sprawcy dokonała włamania do
magazynu PCH przy ul. Toruńskiej skąd
skradł] 100 kg cukru.
Dochodzenia prowadzi M. O.

W czacie rozprawy, oskarżeni starali
«lę wmówić sądowi, że me mogąc zna
leźć pracy, zmuszeni byli dokonać na
padu, przy czym działali rzekomo pod
terrorem nieuchwytnego herszta bandy
niej. Byczka.
Przewód sądowy ujawnił, że Cwajgert i Węgorzewski byli bezpośrednimi
sprawcami rabunku, natomiast dwaj ich
wspólnicy Bojan i Adzmuq stali na cza
tach. Łupem złodziei padło 2.500 zł go
tówką, papierosy i 1/4 litra alkoholu.

IfS n i wallpa a? MMM

S e a 111 e. Władze marynarki amerykań
skiej donoszą, że w poniedziałek czynny był
wulkan Akułan, położony o 10 km od pewne!
wsi, na wyspach A'euckick. Płomienie poma
rańczowego koloru ojkazywały się nad krate
rem, znajdującym się na wierzchołku, wyso
kości około 1.400 metrów, a lawa spływała po
zboczach.
Wysłano natychmiast statek ratunkowy, ce
lem ewakuowania tubylców, zamieszkujących
wioskę. (SAP}

Z s?aivsK:sj lialfltatji wsBlawai
Paryż, 9. i. Konferencja węglowa, obra
dująca w Paryżu, opowiedziała się za przymu
som pracy w kopalniach węgla w zagłębiu Rukry
Postanowiono również wysiać specjalną ko
misję do zagłębia Ruhry, aby zbadać na miej
scu warunki i poczynić kroki w celu podnie
sienia produkcji.
— Brak węgla w Niemczech spowodował
zamknięcie dalszych fabryk, co zwiększyło
już i tak duże bezrobocie.
—W dniu dzisiejszym opuścił Wicdsa gen
Clark udajac się * wizytą do Londynu.

1
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OimilTELSIl KOMITET WTOIICZT
M. GRUDZIĄDZA DO WYBORCÓW
\

RODACY!
Pierwsze w Odrodzone]' Polsce wy
bory do Sejmu, Ustawodawczego stano
wią wydarzenie zasadniczej wagi w ży
ciu Narodu.
Wybory te odbywają się na gruncie
nowej rzeczywistości polskiej, na gruncie
kolosalnych zmian i epokowych reform
we wszystkich dziedzinach.
Przejęcie wielkich fabryk i środków
komunikacji przez Naród, przejęcie zier
mi poniemieckiej i obszarnic^ej przez
chłopów, wywalczenie i utrwalenie po
wsze czasy granic Pań5twa na Odrze i
Nysie, oto bilans historycznych osiągnięć
demokratycznej Polski.
RODACY!
Wielkie osiągnięcia dwóch lat odbudowy
są wynikami olbrzymiego wysiłku Naro
du, twardej i uporczywej pracy robotni
ka, chłopa i pracownika umysłowego.
I w naszym mieście odbudowują się
fabryki i zakłady przemysłowe Herzfeld
i Victorius, Pe-Pe-Ge, Unia, Zakłady Ce
ramiczne i inne, dając pracę kilku ty
siącom ludzi.
Odradza się życie gospodarcze Gru
dziądza i można być pewnym, że w naj
bliższym czasie całe mfasto objęte zo
stanie odbudową i osiągnie właściwy rozwói, wracając do kwitnącego «tanu.
Ze straszliwych doświadczeń wojny i
okupacji Naród wyciągnął właściwy
wniosek: tylko iedność stanowi źródło
■realne] siły Narodu, tylko jednością sil
ni zaleczymy szybko ciężkie rany zada
ne nasiej gospodarce narodowej przez
wojnę, jednością silni zbudujemy Polskę
sytą, dostatnią i szczęśliwą.
Pod sztandarem jedności do wyborów
idzie Blok 4-ch Stronnictw — budowni
czych Nowej Polski i pod ten sztandar
wzywa cały Naród.

RODACY!
W chwili, kiedy butny szwab mimo
klęski wojennej już podnosi głowę i łap
czywie spogląda na nasze Ziemie Odzy
skane, niechże dzień wyborów, dzień 19
stycznia będzie dniem Wielkiej Manife
stacji Patriotycznej. Poprzez masowy
udział w głodowaniu na listę Bloku
Stronnictw Demokratycznych i Zwią
zków Zawód., wykażemy całemu światu,
Wielogłowski Witold
dyr. fabryka H. V.
.

Zygmuntowicz Sylwin
Prezydent Miasta
Inź. Damie Artur

+

Leon Gebler
Pracownik Zakładu Uprawy Tytoniu P. M. T- w Gru
dziądzu, Fennentownia w Sadlinkach, zmarł po długich
cierpieniach dnia 23. 12. 1946 r. w szpitala w Gdańsku,
przeżywszy łat 46

Sekcja bokserska miejscowego TURu
gościć będzie w sobotę dnia 11 bm. o godz
13f ósemkę RKSu „Gryf" z Wejherowa.
Zespół Wybrzeża przy'eżdża z trzema re
prezentantami Okręgu gdańskiego, z którymi
zmierzą się doskonali zawodnicy Baranowski,
Dulka i Brzuszkiewicz. Goście cieszą się do
brą prasą i stanowią tedną z najsilniejszych
drużyn pięściarskich na tamtejszym teren e.
Spodziewać się należy że grudziądzka
publiczność podziwiać będzie po dłuższym cza
sie boks w dobrym wydaniu.
Przedsprzedaż biletów w sekretariac!e TURu
przy ul. Wybickiego w dniu zawodów. Z^wody odbędą się w ogrzanej sali TURu.

PÓŁFINAŁ# TE MISTRZOSTWA POLSKI
W Toruniu spotkały się w środę drużyny
hokejowe Lećiii" (Poznań) i miejscowego
Pomorzanina. Wynik brzmi 2:2 (1 1 1:0, 0:1).
Bramki strzelili dla toruńczyków po jednej
Kucharski i Osmański.
W Warszawie zwyciężył ŁKS (Łódź)) Le
gię warszawską w stosunku 4:3.

Wartość odżywcza ryb

S.

ZKSPOHI LJ
|
PKto „Gula” MjiMigo
•WBinąwSr.śitifcliU'

ĆWICZENIA GKS-u
W paątek, dnia 10 bm. rozpoczną się po
nownie ćwiczenia gimnastyczne, zaprawa oraz
treningi w siatkówkę w sali gimnastycznej
przy ul. Brackiej z następującym rozkładem:
w środę i piątek od godz. 18 do 19,15. dla
młodzieży męskiej ł żeńsk:ei — od 19,15 do
20,30 dla starszych, oraz od 20.30 trenngi
siatkówki dla pań i panów.

prezes Zw. Właśc. Nier.
Matuszewski Antoni, prezes Zw. Kupców
Patryas Józef, kier. pers, fabr. PePeGe
Kosińska Rozalia, sekr. Ob. Kom. Lig: Kobiet
Zieliński Aleksy, nacz. Wydz. Z. M.
Józków Micha’, prezes Z. S. Ch.
Nowak Adam, prac. Elektr. Mie sk.
Orłowski Włedys aw, kup!ec
Jazł-owinek! Piótr, adwokat
Pawlewicz Franciszek, przew. Rady Zw. Zaw.
Kochler Karol, dyr. Gimn.
Główczeweki Alfons, urzędnik PKP.
Skiereki Bernard, prac. Zakł. Użyt. Pub
Saałuckri Stefan, prac. Ubezp. Spot.
Hajec Jan, kier. szkoły
Michalik Jan, dyr. Spółdr. „Społem"
Zarzycki Romuald, przew. MRN.
Arciszewski Franciszek, urzędnik miejsk
Chocianów Leonid, zast. dyr. fabr. H. V.
Mężyk Tadeusz, wiceprezydent miasta
Kopycińśki Franciszek, prac. Instyt. Społ.
Dardaa Hieronim, dyr. PCH.
Grzegorzewski Wacław, prokurator
Jaworski Michał, dyr. Gimn.
Oweiński Bolesław, ker. fabr. PePeGe
Jezierski. Łucjan, sędzia
Topolski Bronisław, prac. fabr. Papy Dach.
Kreft Bernard, kupiec

Tkanka ciała ludzkiego składa się z sub
stancji bialkowei. Dla organizmów, które s ę
w>zwij.a:ą i dla organizmów wycieńczonych
białko jest niezbędne do istnienia. Pokarmanr
najbogatszymi w białko jest nabiał (mleko
śmietana, mas’o, sery) oraz mięso zwierzęce
i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego (sadło
smalec, słonina, łó). Stan naszego pog cwi.i
przedstawia się katastrofalnie. Wprowadzone
są ograniczeń,'a w spożyciu, mięsa, surowo
przestrzegane. Zresztą ceny mięsa i tłuszczów'
są tak wysokie, że artykuły dla przeciętnego
obywatela stały się prawie nieosiągalne. Cóż
więc począć zęby jak psttiadj stare -przysło
wie „wilk był syty i owca cała". I tu przycho
RODACY!
dzi nam pomoc od strony morza. Ryby morskie
Nie dajcie posłuchu rozbijaczom je są znakomitym artykułem odżywczym np. śle
dności spod znaku PSL, partii zawodo dzie świeże mają 15^ białka wtedy, gdy wo owych malkontentów, wichrzycieli spod we-mięso ma 16*> tłuszczu, zaś śledzie 7~ a
znaku wstecznictwa, partii, która tysiącz j wołowina 4,5'*. Przy tym dodać należy, że mię
nymi nićmi związana jest z bandami re so ryb jest łatwo przyswajalne, a zatem dosko
akcyjnymi i wywiadem zagranicznym.
nale dla ozdrowieńców, dla osób o delikatnym
narządzie trawienia. Ta jednak zaleta łatwej
RODACY!
przyswajalności bywa uważana za minus. Po
Jeżeli chcecią pełnego spokoju i bez trawy, które się trudniej strawia jak tłuszcz
pieczeństwa w kraju, pewności waszego i mięso, leżąc dłużej w organćźmie, dają uczu
życia i mienia, jeżeli chcecie korzystać cie sytości. Po spożyciu ryby natomiast szyb
w pełni ze swobód demokratycznych, ciej odczuwa się głód. Należy wyzbyć się tego
które wam gwarantuje konstytucja, to niesłusznego uprzedzenia do rybiego mięsa.
Organizm nasz jest zasilony dostatecznie w
pamiętajcie, że tylko Blok Demokratycz
ny' zapewnia wam wolność słowa i myśli, składniki odżywcze, a uczucie łaknienia nr.<?
nieskrępowaną niczym wolność wyzna nam nie przeszkadza w pracy, czy też w spor
nia, prawo do nauki, wszechstronne mo cie. Wprost przeciwnie nie jesteśmy ooięźal'
a jednocześnie znajdujemy się w doskonalsi
żliwości rozwojowe.

POSZUKUJĘ pokój pusty łub
umeblowany. Zgł. pod nr
442 do „Głosu Pomorza".
MIESZKANIE jednopokojowe
poszukuję, wyremontuję. —
Oferty pod nr 446.
POSZUKUJĘ 2 nieumeblowa"
nych pokoi z kuchnią, Zgł.
pod nr 447.
KUPIĘ tapczan, w dobry® sta
nce. Zgłoszenia pod nr. 449
do „Głosu Pomorza".
GORCZYCĘ kupuje Wytwór
nia Musztardy, J. Mazur
Grudziądz, Pańska 15
PIEC stałopaJny sprzedam ul.
Lisa Kuli 9, (koło Pe-Pe-Ge).
SPRZEDAM buty damskie, nr
37 i męskie nr 4.1, ud. Wojcie
cha 24. m. 1.
UNIEWAŻNIAM zgubioną kar
tę rejestracyną, dowód oso
bisty. Smaga Franciszek. Ka
rolewo.
UNIEWAŻNIAM zgubione do
kumenty, dowód osobisty,
Antoni Huzarski i Aleksan
dra, książeczkę na komża i
kartę rowerową. Wlabcz, p.
Chełmno.

że każdy Polak i każda Polka murem
stoją w obronie granic zachodnich, że
Blok Demokratyczny reprezentuje opinię
całego Narodu.
'W dniu 19 stycznia wszyscy jak je
den mąż głosować będziemy na listę
Bloku Stronnictw Demokratycznych i
Związków Zawodowych nr. 3.
Niech żyje silna, szczęśliwa Polska
Ludowa!

|

formie. Kiedy cały naród zrozumie potrzebę
większego spożycia ryb morskich, wpłynie to
dodatnio na rozwinięcie się wielu nowych gtłęzi naszego przemysłu rybnego. Powstaną chu
dnie, przetwórnie itp. Zaczniemy w pełni eksploatować morze.

Zepsuta scirrka
Podścielanie spleśniałą lub nagmitą słomą
wp ywa bardzo ujemnie na zdrowie zwierząt.
Przede wszystkim nie powinno się podście
lać tak'ej słomy pod krowy dojne, bo może
to wpłynąć na zepsucie miska. Podściół taki,
z którym styka się ciągle wymię krowy, prze
pełniony jest nieziicznymi, dla oka niewidziai]
nymii grzybkami. Te grzybki dostają się na
wytnie, a przez dojenie w mleko. Tam znaj
dują podatną odżywkę i rozmnażają się szyb
ko. a mleko przepełnione nimi, staje się w
wysokim stopniu szkodliwym dla zdrowia
człowieka.

SŁABE SZANSE POISKI W PRADZE
CZESKIEJ
Czechosłowacja przygotowuje się gorączko
wo do przyszłych nrstrzost./ świata w ho
keju na lodzie, w których uczestniczyć będą
najler.-e drużyny jak: Kanada, Ameryka
Anglia, Włochy, Szwajcaria itd.
Polska, która straciła wskutek zawieruchy
wojennej swych najlepszych zawodników Tupaiskiego, Krygiera oraz innvc,h stanie do
rozgrywek z jednym doskonałym Łnternacjo .
nałem Wokowskim, który reprezentował
Europę w meczu z Kanadą w 1938 r. Ze
względu na brak spotkań międzynarodowych
trudno dziś porównać klasę krakowianina.
Zresztą zetknięcie się z zagranicą daje mo
żliwości podciągnięcia 6ię i polepszenia swej
formy.
Tegoroczny sezon mimo doskonałych wa
runków atmosferycznych nieco szwankuje,
Przyjechać miała do Łodzi drużyna szwedzka
ale i tu sprawa się komplikuje. Spotkania
z zespołami zagranicznymi tym więcej przed
mistrzostwami świata, dały bv nam pewien
pogląd na nasz poziom. O rozegraniu spotkań
międzypaństwowych w ogóle nic nie słychac.
Na ostatniej konferencji prasowej PZHL
w KraTowie prezes Związku nie podał do
wiadomości żadnych dat, co do ewentualnych
rozgrywek międzynarodowych, a zwrócił spe
cyjalną uwagę na szkolenie kadr instruktor
skich.

Dnia 8 1. 1947 r. zmarł, opalrzony Sakramentami św., długoletni pra
cownik Żeglugi, od roku 1945 zaś kierownik Polskiej Żeglugi Państwowej
Ekspozytura w Grudziądzu

Adam

Ś liw iń s k i
w wieku ia i 36

W Zmarłym straciliśmy gorliwego i oddanego instytucji pracownika. .
Cześć J e g o pami ęci !

Polska Żegluga Państwowa

Komisarz Rejonowy Żeglugi

Ekspozytura w Grudziądzu

w Bydgoszczy

Msza Św. za spokój duszy Śp. Zmarłego odbędzie się w sobotę dnia 11 bm. o godzinie 7.30
w kościele Farnym. Pogrzeb O godz. 14.30 w tym samym dniu z kostnicy cmentarza katolickiego.

Cześć Jego pamięci

Pracownicy Z, U. T.
w Grudziądzu

Podziękowanie
Za ostatnią przysługę, okazane współczucie, złożone
wieńce na groble mojego drogiego męża śp.

#OŁl» łe yi|*“
W ę g ie l o tr z y m a c ie
s p r z e d a j ą c z b o ż e w Państwowej Centrali Handlowej

IRANTiSZKA PAWŁOWSKIEGO

Punkt y skupu:

ks. prób. Derdauowi, dyrekcji i pracownikom Państwo
wych Zakładów Przemyślu Drzewnego, lokatorom do
mu przy ul. Czerwonodwor nej 13, wszystkim krewnym
i znajomym składam serdeczne „Bóg z a p ł a ć ”
ŻONA
KTO udzdela języka francu- SKLEP w dobrym punkcie na
skiego? Zgłoszenia pod nr sprzedaż, pod nr 448, Adm.
445.
,,Głosu".

Redaguje Kolegium — Stkretanat czynny
od godz. d —16-teJ. — Redaktor nacz. przyj
muje od godz. 11 —12.

Łasin - Rynek
Wydrzno - Majątek
Lisnowo - Majątek
Fijewo - Majątek
Grudziądz - Magazyn P. C. H. Spichrzowa 11

Większe

i l o ś c i w biurze Państwowej Centrali Handlowej
Grudziądz, ul. Długa 1 II. p.

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

Nadesłanych rękopisów Redakcja nie zwra
ca. — Artykuły nadesłane a nie zamów, nie
będą honorowane.

