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Grudziądz, — poniedzia ek dnia 13 slyeznia 1947 r.

Szcza
M o s k w a (SAP) — Generalissimus
Józef Stalin podejmował
marszałka
Montgomery w ,piętek wieczorem o fi
cjalnym obiadem w Kremlu.
Jak podkreślają, w kołach brytyj

y przyjęcia na-Kremlu
skich, panowała atmosfera serdeczna i
przyjacielska. Wśród zaproszonych by-*
li: radziecki minister spraw zagranicz
nych, Mołotow, ambasador brytyjski,
sir Maurice Peterson, K. F. Roberts, je-

Przyzwyczailiśmy się się do tego, że
słowo ,,demokracja" w ustach różnych
ludzi — nie oznacza tego «amego poięcia. Często, zbyt często, jest ono tyłka
zwrotem retorycznym, który w o^óle ża
dnej za sobą treści nie kryje. Ludzie,
operujący tym słowem, nie wiedzą nie
jednokrotnie, że etymologicznie pocho
dzi ono z greckiego ..demos" — lud i
Rz?;d zabiezpieczyf spokojny przebieg wybórow
oznacza władztwo ludu. Nie wiedzą lub
nie chcą wiedzieć, że na jego treść skła
W yw iad SA P-u z Prem ierem Rządu jedności N arodow ej
dają się aż trzy pojęcia: demokracji po
Prezes Rady Ministrów Rzędu Jedności Narodowej, tow. Edward Osóbkalitycznej, społecznej i gospodarczej. I że
Morawski udzieli] sprawozdawcy politycznemu Socjalistycznej Agencji Pra
dopiero po ich zsumowaniu można w ogó
sowej wywiadu na temat aktualnych zagadnień przedwyborczych.
le mówić o demokracji, każde zaś z tych
pojęć oddzielnie jest tylko wycinkiem
N a p y t a n i e : 1. Jak tow. Premier ocenia wewnętrzną sytuację kraju
zagadnienia, jest co gorsza — karykatu
przed wyborami? Czy terror podziemia zdoła wpłynąć na przebieg akjtu wy
rą demokracji pełnej. *'
borczego? Czy władze państwowe zapewniły spokojny przebieg wyborów? —
Przyzwyczailiśmy się też do tego, że
tow. Premier udzielił następującej odpowiedzi:
gdy pewna część społeczeństwa polskie
Nasza sytuacja wewnętrzna rozwija się w kierunku konsolidacji szerokiej
go, czytająca jedną tylko gazetę dla
opinii publicznej wokół Rzędu. Wpływają na to zarówno postępy gospodarcze
wszystkich i słuchająca radia na jednej
i inne w odbudowie kraju, jak i rozczarowanie do linii politycznej PSL. Rząd
tylko fali BBC —- mówi o demokracji —
uczynił wszystko, aby wzmożony terror band unicestwić i zapewnić spokojny
to myśli o Anglii lub w najlepszym ra
przebieg wyborów.
zie o Ameryce Północnej.
P y t a n i e 2. — Czy stanowisko zajęte przez Polskie Stronnictwo Ludowe
Wartoby zastanowić się, nie kwestio(wzięcie udziału w wyborach w 42 okręgach i wezwanie do niegłosowania w onilfcc zresztą lingwistycznie tezy o ist
łcręgach, g d zie lisia P S L zo st cła unieważniona) było dla El obu Stronnictw De
nieniu demokracji angielskiej i amery
mokratycznych nieoczekiwane? Jak należy to stanowisko ocenić?
kańskiej — jaka to w tych państwach
jest demokracja.
O d p o w i e d ź : Zapowiedziana, a nie zrealizowana możliwość bojkotu wy
W Anglii i Ameryce jest demokracja
borów należy ocenić jako zmniejszanie się szans najbardziej awanturniczej
polityczna — to znaczy, że istnieje uczęści kierownictwa PSL na rzecz rozsądniejszej grupy min. Kiernika - Wystrój parlamentarny, pięcioprzynriotnicecha,
^ 1
kowe prawo wyborcze, ustawowa rów
P y t a n i e 3. — Jakie naczelne hasła wysuwa Polska Partia Socjalistyczna
ność wszystkich wobec prawa itd. Taką
w okresie przedwyborczym?
mniej więcej demokrację obserwowaliś
O d p o w i e d ź : a) zagospodarowanie Ziem Odzyskanych
my i w Polsce przed 1939 r. A czy znaj
b) wykonanie 3-letniego planu
dzie się ktoś, kto by powiedział w tych
c) ustabilizowanie waluty
czasach staczania się do faszyzmu, w tych
*
d) całkowita pacyfikacja wewnętrzna.
czasach dyktatury sanacyjnej, że w Pol
sce pełna była demokracja. Chyba nie
P y t a n i e 4. — Czy wybory według, oceny tow. Premiera przyniosą zwy
znajdzie sję nikt.
v
cięstwo Bloku Demokratycznemu?
W Anglii istnieje równość wobec praO d p o w i e d ź : — Tak.
wa — na papierze, ale przewagę gospo
Wywiad przeprowadził Jerzy Rawicz
darczą ma przedsiębiorca, który mimo
prawem również zagwarantowanej moż
ności wybierania miejsca pracy — pra
wo to robotnikowi odbiera. Odbiera,
gdyż za pracującym stoi rezerwowa ar
mia bezrobotnych, którzy chcą żyć, a
Już tylko kilka dni, bo do 15 stycz pierwszym krokiem jest doręczenie upo
więc jeść i pracować — są gotowi zaw
sze na każdych warunkach do zajęcia nia subskrybenci PPOK wpłacając Dani mnienia. Z tą chwilą wszelkie ulgi upa
opróżnionego Miejsca. W Anglii nie ma nę Narodową uzyskują bonifikatę 25% dają.
demokracji gospodarczej, gdyż miliony wymiaru daniny dokonanego przez Ko
Saftkcje karne grożą również praco
robotników pracują na tysiące kapitali- misję Obywatelską,
dawcom, którzy nie ściągną w terminie
Po tym terminie władze skarbowe od swych pracowników lub nie wpłacą
stów.Labour Party — tej gospodarczej
demokracji nie zdołała jeszcze wprowa przystąpią do ściągania należności w try w ciągu 7 ani potrąconych pracownikom
dzić. A przemysłowcy wszelkie jej w bie egzekucji administracyjnej, której stawek Daniny Narodowej.
tym kierunku usiłowania, jak to prasa
donosiła — sabotują. Nie ma również lecz drobnej grupy społecznej — wiel i gospodarczej demokracji nie może być
w Anglii demokracji społecznej — bo kich posiadaczy. I ci wielcy posiadacze tam, gdzie w ustroju kapitalistycznym
nie ma gospodarczej, bo istnieje bezro łamią demokrację polityczną nawet. ekonomiką państwa, a przez to i polity
bocie, a nie istnieje nawet instytucja W Ameryce istnieją np. przepisy o opla ką kierują wielcy potentaci finansowi.
Ubezpieczali Społecznych. Bo w ostate cie za prawo głosowania — a w skutkach Nie może jej być dlatego, że wprowa
cznej instancji o życiu człowieka decy olbrzymie rzesze ubogich, a przede wszyst dzenie takiej demokracji — to kres ich
duje funt szterling — chyba, że człowiek kim murzynów — nie ma prawa gło^u. istnienia. A oni odejść nie ufecą — wal
ten zbuntuje się { zechce siłą, jak to np. A jeśli nawet mogą z tego prawa sko czą o swój byt. I dlatego nienawidzą i
ostatnio miało miejsce w Londynie — rzystać — to jak będą glo3crwać uzależ zwalczają te kraje, które chcą u siebie
zdobyć swoje mieszkanie w luksusowym nieni od przedsiębiorca — zalani propa przeprowadzić ustrój społeczny, demo
domu czynszowym, który stoi próżny w gandą pism — na żółdrie trustów? A je
krację pełną, będącą sumą: politycznej,
oczekiwaniu na dość zamożnych loka śli nawet będą gło^bwać zgodnie z su
społecznej i gospodarczej. Nienawidzą
torów, mogących zaspokoić apetyty — mieniem — to cóż zrobi ich reprezentant i zwalczają, gdyż boją się „czerwonej"
jego właściciela.
*
w parlamencie wobec presji kapitalis zara2 tak, jak bali się magnaci europej
Podobna sytuacja jest i w Ameryce. tycznej? 0 demokracji amerykańskiej
scy w XVIII — XIX w. Sankiłotów, no
I tam przy założeniach konstytucyjnej wiemy coś nie coś z pism Uptona Sinc
sicieli, „czerwonej" zarazy Wielkiej Re
demokracji politycznej nie istnieje, bo laira. Jej obrazki zaobserwować może wolucji Francuskiej, i komunardów no
w ustroju kapitalistycznym istnieć nie my i dziś, gdy republikanie zwycięzcy sicieli „czerwonej" zarazy komuny pamoże — demokracja gospodarcza i spo szy k u ją się do generalnego ataku na rykiej. Nienawidzą i boją się, gdyż rozu
łeczna.
związki zawodowe,
mieją, że w XVIII w. rozpoczęta walka
A tam, gdzie brak społecznej i gospo
JecT&n 2 tego wszystkiego może być
ludu skończy się wkrótce zwycięstwem
darczej demokracji — tam dyspozycja wniosek — demokracja polityczna, bez tego ludu i że już go we własnej krwi
polityczna, wbrew gramatycznemu po
gospodarczej i społecznej jest tylko pa utopić nie będzie można.
jęciu słowa: demokracja — władztwo ! rodią demokracji, je«t nie wykonywa
ludu — znajduje się nie w rękach ludu, j nym przepisem prawnym. A społecznej
Rudolf Lessel

Blok Demokratyczny zwycięży w wyborach

13 stycznia upływa termin
wpłat na Daninę

den z brytyjskich sekretarzy, marsza
łek Koniew, zastępca radzieckiego mi
nistra spraw zagranicznych, Wyszyński
marszałek Gorow, marszałek W yszynin,
brytyjscy attache wojskowi, morski i
lotniczy w Moskwie i inni.

W ciągu tegoż dnia marszałek Mont
gomery odbył na. Kremlu rozmowę z Ge
neralissimusem Stalinem, trwała ona
80 minut. Nawiązany został między roz
mówcami — jak mówią — nadzwyczaj
przy.azny kontakt
Po obejlciu Kremla, który Montgo
mery dokładnie zwiedził, brytyjski szef
sztabu złożył wizytę marszałkowi W asi
lewskiemu, który mu ofiarował płaszcz
marszałkowski, podbity
popielicami,
parę generalskich butów i czapkę, pod
bitą futrem. Kiedy Montgomery jechał
w odwiedziny do Stalina na Kremlu,
załadowano do jego samochodu skrzyn
kę whisky, przypuszczalnie przeznaczo
ną na prezent dla Generalissimusa Sta
lina. Poza. tym Montgomery ofiarował
Stalinowi dwie ze swych książek i otrzymał autograf Stalina.
Po obiadzie, podczas którego najwię
kszą ilość toastów w’znosił min. Moło
tow, marszałek Montgomery został sfo
tografowany wraz ze Stalinem, Mołotowerni i innymi gośćmi. W iele .mówiono o
tym, jak doskonale wygląda Stalin.
Podczas obiadu, siedząc po lewej stro
nie marszałka Montgomery, Generali
ssimus był w doskonałym humorze i
S3T>ał dowcipami. Po 'dawnemu pali
bardzo dużo papierosów.

M im m i.u.
Wczoraj senator republikański Wandenberg om ówił politykę zagraniczną
St. Zjednoczonych. Senator Wandenberg poparł dwmpartyjność tej polityki
zapoczątkowaną przez prezydenta Roosevelta a kontynuowaną przez prezyden
ta Trumana, oraz zwrócił się do nowomianowanego sekretarza stanu Mar
shalla o sform ułowanie linii politycznej
bez żadnych
improwizacji.
Zaznaczjrł dalej, że sytuacja obecna wy
maga szczerości w stosunku do Zw. Ra
dzieckiego, a w' sprawie Chin popiera
nia Czong-Kai-Szeka.
Przemawiał również wczoraj Byrnes, który opowiedział się za wolnością
handlu i oświadczył, iż wierzy, że po
trafimy osiągnąć sprawiedliwy pokój1*.

ProtestM iii
L o n d y n 11. 1. — W nocie w ysto
sowanej do W. Brytanii i St. Zjednoczo
nych Jugosławia oskarża W. Brytanię i
S t Zjednoczone o um yślne zwlekanie w
wytoczeniu procesu przeciwko faszy
stowskim przestępcom wojennym, s
których we Włoszech na wolności znaj
duje się ponad 750 osób. Jugosławia oświadozyła, że jeśli ci przestępcy nie zo
staną wydani zmuszona będzie przędłożyć tę sprawcę Organizacji Narodów
Zjednoczonych.

Miniohikft lraurpoitswjftl
L o n d y n 11. 1. — Genesralny sekre
tarz Związku Zawodowego ma przepro
wadzić rozmowy ze strajkującymi ro
botnikami transportowym i Jeśli nie
dojdzie do porozumienia od jutra, woj
sko obejmie transportowanie żywności

do Londynu,
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Dyskusja w sprawie rozbrojenia
TTowy J o r k (PAP) — W czw artek
'”ieczorem odbyło się posiedzenie Rady
bezpieczeństwa, które rozpoczęło* się
1 przemówienia przewodniczącego de,%gata australijskiego, który zaz:na< :ył, że jegozrtaniem n ie można rozpa-ywać oddzielnie poszczególnych faz
lozbrojenia. Podkreślił on konieczność
i >atych m iastowego
przystąpienia do
dyskusji nad rozbrojeniem twierdząc,
że wnioski radzieckie i am erykańskie
i ie pozostają zasadniczo w sprzeczno
ści między sohą.
Delegacja * australijska proponuje,
by Rada od razu przystąpiła do dyskusji
nad rezolucją Generalnego Zgromadze
nia w sprawie ograniczenia zbrojeń. De-%
legat Związku Radzieckiego Gromyko
wystąpił przeciwko wnioskowi arperykaiiskiemu, który proponuje, by rozpo
częto dyskusję od rozpatrzenia wnio
sku nad kontrolą energii atomowej, od
kładając n a okres późniejszy dyskusję
nad ogólnym rozbrojeniem,
wniosek am erykański w sw eej istocie
Ambasador Gromyko zaznaczył, że
wniosek amerykański w swej istocie
zmierza jodynie do odroczenia sprawy
opracowania praktycznych, przepisów
dot. rozbrojenia.
Delegat
Stanów*
Zjednoczonych
Johnson ponowie wyjaśnił stanowisko
swego rządu. Johnson ośwfadczył, że
zdaniem jego zagadnienie skutecznej
kontroli onergii atomowej w skali mię
dzynarodowej stanowi podstawę całego
problemu rozbrojenia. Jeżeli osiągnie
się porozumienie w sprawie m iędzyna
rodowej kontroli energii atomowej —
wszystkie inne zagadnienia związane z
rozbrojeniem staną się, zdaniem rządu
amerykańskiego
—
zagadnieniam i
mniejszej wagi.
Następnie zabrał głos delegat fran
cuski, który oświadczył, że nie widzi po
wodu, dla którego Rada Bezpieczeń
stwa nie miałaby rozpatrywać obu za
gadnień— w kw estii rozbrojenia i kon
troli energii atomowej, jednocześnie.
Rezolucja Zgromadzenia Generalnego
Narodów Zjednoczonych wezwała Ra-

da Bezpieczeństwa o rozpatrzenie ca
łokształtu zagadnienia rozbrojenia, nie
wyłączając sprawy kontroli energii a, tomowej. Delegat francuski wysunął
wniosek, by Rada Bezpieczeństwa za
aprobowała sprawozdanie Komisji ato
mowej. a jednocześnie utworzyła nową
Komisję, której zadaniem byłoby rozpa
tryw anie sprawy rozbrojenia według
sposobu zaproponowanego przez Zwią
zek Radziecki. Ta now a komisja— zda
niem delegata francuskiego — powinna

I

w term inie 3-miesię^znym złożyć Ra
dzie Bezpieczeństwa sprawozdanie ze
swych spraw” i otrzymać dalsze instru
kcję. Komisja sztabów wojskowych
przewidziana przez Statut Narodów
Zjednoczonych, powinna również w ter
m inie 3 - mi es i ęczn y m zakończyć swe
prace nad organizacją międzynarodo
wej siły zbrojnej, która będzie posta
wiona do dyspozycji Rady Bezpieczeń
stw a dla zagwarantowania pokoju na
świecie.

Ren zamarzł - Wstrzymanie żeglugi
Trudności z węglem
Skutki mrozów w Europie
ę B e r l i n (SAP). Brytyjski zarząd woj
skowy podaje do wiadomości, źe komu
nikacja na Renie je-st na nowo całkowi
cie wstrzymana, gdyż rzeka zamarzła na
całej długości.
Komunikat wojsk angielskich dodaje,
że transport opału jest bardzo utrudnio
ny. Sytuacja w produkcji elektrycznej
stała się tak groźna, że zarządzono bar
dzo 6urowe ograniczenia. Dostarczanie
energii elektrycznej ze strefy bryty jskiej
do Belgii, Holandii i francuskiej strefy
okupacyjnej zostało wstrzymane,
Donoszą też, że wyspa Amrum, sta
nowiąca część archipelagu fryzyjskiego,
jest od czterech dni zupełnie odcięta od
kontynentu. 650 dzieci, przebywających
w sanatorium na wyspie, zostało bez ży
wności i. mleka. Samoloty brytyjskich
wojsk okupacyjnych zrzuciły w czwar
tek żywność, w tym 2 tony mleka w pro
&4cu.
*
B e r l i n (SAP). W sektorze amery
kańskim Berlina polecono wydać zapasy
wojskowe węgla ludności cywilnej. W ła
dze zdecydowały się na ten radykalny
krok wobec krytycznej sytuacji opało
wej i bardzo niskiej temperatury.
Najgorzej przedstawia się sytuacja
w Hamburgu — strefa brytyjska — gdzie
w ciągu 10 dni wielkich mrozów życie

wprost zamarło. W ostatnich czasach by
ło w różnych okolicach Niemiec co naj
mniej 30 wypadków śmierci, na skutek
zimna.
Rejanalny zarząd amerykański w
Stuttgarcie oświadczył, że prąd dostar
czany strefie amerykańskiej z zagłębia
Ruhry został odcięty w związku z za
marznięciem szybów brunatnego węgla.
Nawet szpitale pozbawione są dopływu
prądu elektrycznego.
Liczba bezrobotnych w Berlinie do
szła do 180.000. Większość fabryk jest
zamknięta. Władze we Frankfurcie in
formują, że koleje mają węgiel już tyl
ko na trzy dni.
L o n d y n (PAP). Jak donosi agencja
Reutera, na skutek pokrycia dróg lodem,
w brytyjskiej strefie'' okupacyjnej zortał
wstrzymany cały transport drogowy oraz
kanałami i rzekami, W mieście Munchen
Gladbaoh policja użyła broni palnej wo
bec tłumu grabiącego węgiel z pociągów
i miejscowej gazowni. Prócz tego aresz
towano 255 osób za kradzież węgla.
B u k a r e s z t (PAP). Na skutek s i 
nych mrozów, Bukareszt w ciągu osta
tnich: 3 dni pozbawiony był mięsa i chleba. Merze Czarne -amarzło na przestrze
ni około 8 km od brzegu.

otrzymałem odpowiedź następującą: „Tak, Am
bros., dyrektor I. G. w Oświęcimiu i inni Lu
dzie z I. G. w Oświęcimiu wiedzą o tym".
Rozmawiałem na ten temat z prezesem ra
dy nadzorczej I.G. Schmitzem. Odniosłem
wrażenie, że był on o tym poinformowany
Prowadzący przesłuchanie urzędnik amery
kański, aby wyjaśnić całkowicie to zagadnie
nie, powróc i do niego w badaniu, przeprowa
dzonym następnego dnia, i żądał Sennitzlerowi następujące pytanie: „Powiedział pan wczo
raj, i© został pan po:uformowany przez Mue lera-Cunradrlego, że gazy trujące, wytwarzane
w fabrykach I.G., były używane do mordowa
nia ludzi w obozie koncentracyjnym??
— Czy pytał pan swoich podwładnych, jaki
użytek czyniony jest z gazów?1’
— Odpowiedzieli mi, że wiedzieli o użyciu
gazów trujących do tego celu.
— Cóż pan- uczynił, dowiedziawszy się, źs
wytwory I. G. służą do mordów, popełnianych
na ludz;acb w obozie koncentracyjnym?
— -Byłem tym głęboko poruszany.
— Czy przedsięwziął pan coś w tej spra
wie?
— Zatrzymałem tę wiadomość dla sćeb:e.
Zapytałem Muellena-Cunradiego, czy Ambros i
inni dyrektorzy naszej fabryki w Oświęcimiu
wiedzą o tym, że nasze gazy i chemikalia słu
żą do masowego mordowania ludzi. Odpowie
dział mi, że wszyscy dyrektorzy I.G. w Oświę
cimiu są o tym powiadomieni.
Dla koncernu I.G. Farben, który nie mógł
się doczekać użycia przez armię niemiecką ga
zów trującycł^ wytwarzanych w jego fabry
kach, zastosowanie tych gazów w komoracn
śmierci Oświęcimia, było tylko znakomtym
iriteresem. Żaden z dyrektorów koncernu nie
cofnął się przed tą zbrodnią.

Niemcy chcą walczyć o dawne granice
B a d H a m b u r g (ZAP). Drugi .prze
wodniczący. niemieckich socjaldemokra
tów w strefach zachodnich, Knote, wy
głosił w Bad Hamburg przemówienie po
lityczne, w którym znów zaatakował
granice wschodnie. Omawiając najważ
niejsze problemy polityczne Niemiec,
'notę oświadczył, że warunkiem stwocn;a stanów r
cnych Europy

którą obydwa narody powinny, zabiegać.
Przyszłość Niemiec tylko wtedy bę
dzie zabezpieczona, jeśli one kierowane
będą rprzez socjalistów i demokratów,
Niemcy będą walczyć wszystkimi stoją
cymi im do dyspozycji środkami poko
jowymi — wywodził dalej Knote — o
każdy metr kwadratowy ziemi, .obojęt
nie, czy to będzie dotyczyć Śląska czy
leż Zagłębia Saary.

Wlec protesta^in? przeciwko masakrze
rMlw
B e l g r a d . (PA$C— W Istrił odby! się
wiec protestacyjny pfzeciwko masakrze robo_
tników w Puli. Jak wiadomo policja w Puli
otworzyła ogień do robotników, usiłujących
przeszkodzić w wywiezieniu instalacji elektry
cznej z Puli do Włoch i 3 robotników zostało
zabitych a 9 rannych. Komitet Frontu Wyzwo
lenia w Istrii wysłał depeszę do rządu jugostowiańskiego w którym stwierdza, że wy
wózka instalacji fabrycznych z Puli do
■Włoch i represje wobec ludności wzmogły
się od decyzji Rady Ministrów Spraw Zagra
nicznych przyznającej Puli Jugosławii. Prasa
belgradzka z goryczą omawia zajścia w Puli.
„Borba" stwierdza, że odpowiedzialne za nie
jest nie tylko faszystowska policja ale i woj
skowy zarząd okupacyjny, kti ry pozwolił na
wywożenie maszyn i instalacji, z Istrii do
Wioch by w te i sposób podkopać przyszłość
gospodarczą Istrii.

f

Diistslodf powstańcza w Grecji

L o n d y n . Jak donosi agencja Reutera,
do Aten doszły wiadomości o wznowionej
działalności partyzantów greckich. Położona
w pobliżu granicy tureckiej wioska Korynvos została zajęta przez powstańców. Miejsco
wość Gumenica, położona w pobliżu granicy
jugosłowiańskiej, była dnia 7 bm. dwukrotnie
atakowana rzez oddziały powstańcze
(JAP)

Radio w miejsce gazet

P a r y ż . 10. 1. — Cała Francja w
dzisiejszym pozbawiona jest gazet, z powodu
strajku zecerów. Radio paryskie co dwie
godziny nadaje biuletyny, aby choć w ten
sposób zastąpić prasę.

Wilki w Słowacji

Aresztowanie zbrodniczego przemysłowca
Niemiecka ageńcja prasowa DANA donio
sła z Norymbergii, że Ludwik Ambros, daw
nie jszy fachpwy kierownik w koncernie I. G.
Farben, w zakresie fabrykacji syntetycznego
kauczuku i gazów trujących, został na żądanie
amerykańskiego urzędu prokuratorskiego w No
rymberdze aresztowany przez władze franca
skie i wydany Amerykanom.
Ambros był obecnie kierownikiem fabryk
I. G. w Ludwigsbafen. Zostanie on postawio
ny przed sąd wojskowy amerykański wraz z
innymi odpowiedzialnymi k erownikami I. G.koncermi pod zarzutem używania pracy przy
musowej robotników cudzoziemskich 'i wię
źniów obozów koncentracyjnych oraz wytwa
rzania gazów trujących.
Ta krótka notatka ma dla nas specjalne
znaczenie. Aresztowany Ambros jest bowiem
współorganizatorem najw, w dziejach świa*a
masakry, jakiej widownią był oboz koncentra
cyjny w Oświęcimiu. Jest współodpowiedzial
ny za trucie w komorach gagowych mibenów
Żydów europejskich ii innych więźniów tego
obozu.
Ujawnione ostatnio dokumenty dają do-kładny obraz tej straszliwej zbrodni. Komisja
woiskowa Senatu Stanów Zjednoczonych ze
brała i ujawniła materiały dotyczące dz a:'a!ności koncernu I. G. Farben. Georg von
SchniŁzler, jeden z głównych dyrektorów kon
cernu, przes uchiwany przez władze amerykań
skie, złozył w dniu 17 iipca 1945 w tej spraw e
zeznania, które podajemy w streszczeniu.
W końcu roku 1944 — oświadczył mi po
ufnie Mneller-Cunradi, że w obozie koncen
tracyjnym w Oświęcimiu dzieją się okropne
zeczy, ż© mianowicie więźniowie 6ą truci ga
zem i że używa się do tego celu gazów pro
dukowanych przez fabryki I. G. Zapytałem
go czy i inni koledzy o tym wiedzą, na ca

P r a g a (IP) — Niedawno upłynęło
trzy lata od chwili, kiedy prezydent dr
Edward Benesz odwiedził bohaterskie
miasto Stalingrad i^obiecał wówczas, że
po swym powrocie do Czechosłowacji
postara się, aby jedno z m iast czecho
słowackich, najbardziej podobne do Sta
lingradu swym charakterem, zawarło
przyjaźń bratnią z Stalingradem i aby
przedstawiciele obu m iast nawzajem się
odwiedzali. Ostatnio prezydent dr Be
nesz do zawarcia tego braterstwa ozna
czył Ostrawę, a, ludność tego miasta de
cyzję prezydenta przyjęła z entuzja
zmem.

Prawo międzynarodowe inaczej osądzi od
powiedzialność przemysłowców niemieckich
świadomie dostarczających środków technicz
nych dla dokonywania zbrodni przeciwko
ludzkości,
E. G.

P r a g a . Jak podaje „Narodna Obrona
po raz pierwszy od lat 15 pojawiły się w Sło
wacji większe stada wygłodniałych wilków
Głodne wilki napadają na gospodarstwa w po
szukiwaniu pożywienia. Zmobilizowana lud
ność urządziła obławę, zabijając kilka wilków
(PAP)

Sylwetki naszyęh kandydatów

Stanisław Szwalbe
Zaszczytne stanowisko przewodniczącego
Rady Naczelnej Polskiej Partii Socjalistyczne]
piastuje tow. Stanisław Szwalbe, wiceprezydent Krajowej Rady Narodowej.
Pierwszą praktyczną robotą polityczną, Ja
ką wykonał tow. St. Szwalbe z ramienia Par
tii, był instruktoriat w okręgu Chełmskim na
przełomie 1917-18 roku. Okres ten był szcze
gólnie ważny w dziejach walki naszego na
rodu o niepodległość. Były to czasy hanieb
nego Traktatu Brzeskiego, w którym hr. Czer
nin, austriacki minister spraw zagranicznycn,
zdradzając powzięte zobowiązania w stosun
ku do Polaków, zaprzedał drogą nam ziemię
chełmską, skropioną krwią polskich męczen
ników — nacjonalistom ukraińskim.
Tow. Szwalbe działa na tym terenie pod
legalną formą instruktora „Społem", używając
często pseudonimu konspiracyjnego — Stani
sława Jaskółowskiego. Niezależnie od pracy
o charakterze niepodległościowym na terenie
Chełmszczyzny, tow. Szwalbe rozwija szeroką
działalność instruktora politycznego z ramienia
PPS. Całokształtem dziaainoścl kieruje OKR
PPS w Lublinie.
Istotną jednak pracą społeczną, która naj
bardziej pociągała tow. St. Szwalbego, praca,
w której się najlepiej czuł, to była praca na
terenie spółdzielczości. Łącznie z towarzysza
mi Hemplem, Bierutem i Tołwińskim tworzy
spółdzielczość robotniczą.
Właściwym jednak terenem pracy spół
dzielczej tow. Szwalbego staje się Warszawska
Spółdzielnia Mieszkaniowa ł Społeczne Przed,
siębiorstwo Budowlane. Tu zaczyna się naj
ważniejszy rozdział życia wielkiego polskiego
spółdzielcy.
W czasach ponurej okupacji, gdy wytworzyły się. zupełnie nowe warunki polityczne,
po rozwiązaniu Partii przez ówczesne kierów
nictwo, tow. St. Szwalbe stał się jednym z or
ganizatorów i założycieli RPPS-u, klóre zgru
powało iewe skrzydło pepeiowców.

#

. Niezależnie od pracy w RPPS, kontynuuj
swą bogatą działalność na terenie WSM, je inej z nielicznych placówek, której udało s(ę
utrzymać na powierzchni życia i stale je roz
wijać dla dobra szerokich rzesz.
Po przeniesieniu się do Krakowa, uezestn’cząc cały czas jako czołowy działacz RPPS w
pracy konspiracyjnej, zostaje jednym z pierw
szych członków Podziemnej Krajowej Rady
Narodowej.
i?
Po zorganizowaniu PKWN oddział AL poi
Zygmunta, stacjonujący wówczas na Turbacze
nawiązał kontakt radiotelegraficzny z LubJ
nem. Tow. Premier Osóbka-Morawski w wy
niku potrzeb odradzającego się państwa wy
słał samolot po tow. Szwalbego. Nie skomstał jednak z niego tcw. Szwalbe, gdyż pogor
szył się stan jednego z ciężko rannych towa
rzyszy broni i trzeba go było przewieźć przer
linię frontu, a przysłany „kukuruźnik 11 nie
mógł pomieścić jeszcze jednego pasażera.
Tymczasem lotnisko zostało „spalone" i prze
niesione w inne mic’ ce. Oddział partyzancki
w którym przebywe tow. Szwalbe, przenieś
się dalej w góry. Dopiero ofensywa Armii Czer
wonej adostępniła kontakt z Lublinem. Po
wyzwoleniu wprost z oddziału partyzanckiego
udaje się tow. Szwalbe do Lublina, ówczesnej
stolicy Polsku
Teraz następuje 6 lutego 1945 r. historycz
na konferencja w tzw. Domu Rządowym przy
uL Spokojnej w Lub: nie.
Tq omawiane są kluczowe stanowiska no
wopowstającego Pańs wa. W konferencji bie
rze udział prezydent Bierut, premier Osóbki
Morawski, tow. Szwulbe. Na tej konferencj
ustalono przydział stanowisk dla szeregu czo
łowych kierowników naszej nawy państwowa
Tak, jak tow. Szwalbe, pełnią oni w większo
śc! nadal powierzone im stanowiska.
Od dnia pamiętnej lubelskiej konferearp
pełni tow. Szwalbe godność drugiego obywa
tela Państwa Polskie jo.
.

Odbudowa miast Wybrzeża w roku 1946
Pierwszy okres prac związanych z od
budową Gdańska, Gdyni, Sopotu i El
bląga, a zapoczątkowanych już w maju
1945 roku przez Gdańską Dyrekcję Od
budowy, polega przede wszystkim na
uruchomieniu koniecznych do życia urzą
dzeń oraz umożliwienia tym samym na
pływu ludności, przyczyniającej się do
ożywienia rynku pracy i — co za tym
idzie — do szybkiego uruchomienia por
tów, Największy nacisk położono na od
budowę zakładów użyteczności publicz
nej (gazownię, elektrownię, wodociągi,
kanalizacja, rzeźnie itp.), szkół, szpitali,
budynków administracyjnych oraz rozIbiórkę budowli, zagrażających bezpie
czeństwu publicznemu.
Dla zaspokojenia najważniejszych po
trzeby obecnie kładzie się Większy nacisk
na odbudowę budynków mieszkalnych,
komunikacji oraz konserwacji budynków
zabytkowych.
Ogółem GDO wydatkowała na odbu
dowę i remont budynków w czterech
miastach Wybrzeża sumę ca 535 milio
nów złotych, z czego w 194^ roku ca
140 milionów złotych. Biorąc pod uwagę fakt, że w pierwszym rzędzie remon
towano obiekty najbardziej zniszczone
oraz taniość robocizny — efekt dokona
nej odbudowy w 1945 roku w stosunku
do wydatkowanej sumy był bardzo duży.
W omawianym okresie 1945/46 GDO
wyremontowała 7,000 izb mieszkalnych,
z czego 5.000 w Gdańsku kosztem 73
milionów złotych. W obiektach nie
objętych planem GDO ,prowadził prace
remontowe Wydział Odbudowy Urzędu
Wojewódzkiego Gdańskiego, oddając do
użytku wzwyż 1.300 izb mieszkalnych.
Ponadto szereg instytucyj (iak DOKP,
Biuro Odbudowy Portów, ZUS, przedsię
biorstwa budowane) prowadzi prace Bu
dowlane mieszkań dla swych pracowni
ków we własnym zakresie.
W dziedzinie budownictwa administracyjno-społecznego oddano 37 (Gdańsk
22) dużych obiektów, odbudowanych ko
lt e m 56 milionów złotych. W dziale
budynków zabytkowych ze względu na
to, że do odbudowy i rekonstrukcji po
trzeba by było około 3 miliardów zło
tych, mając do dyspozycji około 10 milio
nów złotych, ograniczono się do zabez
pieczenia ptzed zniszczeniem ważniej
szych obiektów, między innymi dwóch
bram, katedry, 7 kościołów, dużego-ra
tusza oraz szeregu innych.
W dziale szkolnictwa wyższego odbu
dowano częściowo Politechnikę kosztem
30 milionów złotych, Akademię Lekar
ską kosztem 15 milionówtzłotych, budy
nek Wyższej Szkoły Handlu Morskiego
w Sopocie kosztem 10 milionów złotych
craz budynek Wyższej Szkoły Nauk Po
litycznych kosztem 1,5 miliona złotych,
Ukończono remont budynku dla Aka
demii Sztuk Pięknych,
W zakresie budownictwa szpitalnego
kosztem około 40 milionów złotych od
budowano 12 obiektów szpitalnych*o 43
budynkach, z czego 8 w Gdańsku, 2 w
Gdyni, 1 w Elblągu i 1 w Sopocie.
,

W -dziele odbudowy Zakładów Uży
teczności Publicznej uruchomiono kanali
zację i doprowadzono wodę w dzielni
cach zamieszkałych Gdańska, doprowa
dzono' do stanu używalności i naprawio
no zniszczenia w sieci wodociągowej i
kanalizacyjnej w Gdyni i Sopocie, do
prowadzono częściowo sieć wodną i ka
nalizacyjną w Elblągu.
Wszystkie omawiane miasta, z wy
jątkiem Elbląga, posiadają uruchomione
gazownie, przy czytm gdańska gazownia
zaspokoi w najbliższej przyszłości po
trzeby własne oraz Sopotu i GdynL Ga
zownia w Elblągu w niedługim czasie zo
stanie uruchomiona. Poza tym urucho-

Jaik wia domo, w warunkach normal
nych
mie
m ają
zastosowania ja
kiekolwiek karty żywnościowe, przy
działy, rozdziały itp. System kartkowy,
jest system em anormalnym. Ponieważ
czynniki rządzące zmierzają coraz kon
sekwentniej do całkowitej normalizacji
stosunków, przeto zarządzeniem Mini
sterstwa Aprowizacji i Handlu z dn. 23
ub. m. zm ieniona została instrukcja do
tycz. kart zaopatrzenia*
Na mocy tego zarządzania z dniem
1. II. 1947 r. tracą prawo do kart zaopa
trzenia następujące grupy pracowni
ków:

i

„DZIKI BILL" NA WIDOWNI,
W następnym roku, Buffalo Bill j |(Texas
Jack" otwierają swoją własną imprezę. Udaje
im się też zwerbować nową gwiazdę, nieja
kiego Williama Hickck'a, znanego sierokim

Jednocześnie Ministerstwo zawiada
mia, że stosownie do uchwały Komitetu
Ekonomicznego Rady Mininstrów z dnia
2, XII. 1946 r; pracownikom, którzy na
mocy omawianego zarządzenia utracą
prawo do kart zaopatrzenia, przysługu

je od pracodawców odpowiednie wyró
wnanie płacy.
U«t a letnie wysokości tego wyrówna
nia aaatąpi w drodze umów między
pracownikami i pracodawcami, przy za
wieraniu których współdziałać będą
związki zawodowa, a w razie potrzeby
również inspektorzy pracy. W tym za
kresie wojewódzkie wydziały oraz po
wiatowa referaty aprowizacji I handlu
winny współdziałać ze związkami za
wodowymi i inspekcją pra.cy, udziela
jąc im wszelkich potrzebnych infor
macji.

1. pracownicy Państwowej Centrali
Handlowej (§ 1, p. 1.)
2. pracownicy -władz, ^ zakładów i
przedsiębiorstw zamorządu gospodar
czego (§ 1, p. 3 i 4.),
3.
dziennikarze, literaci i artyści, o Zasadą jest, że reforma ta nie może
ile nie przysługują im karty zaopatrze pogorszyć położenia świata pracy, a
przeciwnie leży- w jego interesie, gdyż
nia z innego tytułu (§ 1 p. 5),
zastępuje nieraz nieregularne zaopa
4. pracownicy wszelkich przedsię trzenie kartkowe przez stałe wynagro
biorstw prywatnych za wyjątkieiń przed
dzenie pieniężne. Reforma ta stanowi
siębiortsw budowlanych (§1, p, 6),
przeto pow?ażny krok na drodze do nor
5. pracownicy „Społem" Zw. Gosp.
malizacji naszego obrotu handlowego.
Spółdzielni R. P., Banku Gospodarstwa
■
i. ■ ■
i —.
.. i ■ — ■
Spółdzielczego oraz wszelkich spółdziel
ni, za wyjątkiem S. P. B. Spółdzielni
wydawniczych „Czytelnik", „Wiedza"
W zrozumieniu kształcenia młodzie
i „Książka", przedsiębiorstw wytwór
ży
w zakresie «ztuk pla*tycznych i upo
czych „Społem4*, oraz budowlanych spół
wszechniania kultury plastycznej wśród
dzielni pracy (§ 1, p. 7),
aPerszych warstw społecznych zgodnie
6. kominiarze, pracownicy zatru
z wytycznymi Ministerstwa Kultury
dnieni przy zbiórce złomu, pracownicy,,
i
Sztuki, powstaje w styczniu br. Ogni
zatrudnieni przy budowie lotnisk, pra
sko. Kultury Plastycznej w Kwidzyniu.
cownicy farmaceutyczni, aptek, oraz ad
Program OKP ma na celu praktycz
wokaci, o ile n ie mają prawa do kart za
nie zaznajomić kandydata « różnymi
opatrzenia z innego tytułu (§ 1, p. 8, 10).
technikami eztuk plastycznych i rozwija
Okres, przez który przysługują karty nie kultury estetycznej przez wykłady
zaopatrzenia zdemobilizowanym woj * historii «ztuki, estetyki, popularyzowa
skowym, zostaje skrócony z 6 na 3 mie nie zagadnień sztuki w związku z dzie
siące (§ 1, p. 9).
jami kultury przez wystawy, konkursy,
Pracownikom Centrali Zaopatrze odczyty itp. Zajęcia w poszczególnych
nia Spółdzielni Wojskowych, Powszech technikach odbywać się będą w komple
nego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych tach, w godzinach popołudniowych p o ‘
i Centrali Materiałów Budowlanych, 3 godziny dziennie. Przewidziany jest
przysługują nadal karty zaopatrzenia, kur*:

na Okręg Pom orski
Inspektor ob. Turski Jerzy pełniący
dotąd funkcje pełnomocnika PCK na
Okręg Pomorski, uchwałą Zarządu Głó
wnego PCK w Warszawie, dnia 19 gru
dnia 1946 roku został powołany z dniem
1 ^tycznia br. na stanowisko pełnomoc
nika Zarządu Głównego na Okręg P o
morski PCK.
_(
#
^
Wszystkie placówki i pracownicy PCK
«kładają swemu nowomianowanetnu wło
darzowi najlepsze życzenia dal**ej owoa
nej pracy w pomorskiej instytucji czerwonokrzyskiej.

PIOS113 Zi dli ESBIZyCim
Rada Ministrów uchwaliła dodatek
dla nauczycieli szkół państwowych i pu
blicznych (z wyjątkiem objętych dekre
tem z ckiia 31. 10. 46 r.) w wysokości
3.000 zł miesięcznie od 1 lutego br.
Jednocześnie Rada Ministrów znio*ła
pobieranie opłat szkolnych *a dzieci od
rodziców, członków związków zawodo
wych,

lift ipttkń M u lił
Wobec trudności technicznych Min.
Komunikacji zarządziło z dn. 10 stycz
nia czasowe ograniczenie ruchu pasażer
skiego.
'

■

■■■

Ognisko Kultury Plastycznej w Kwidzyniu

Kiedy grano /7P< d Gwiaździstym Sztandarem"

Chicago, towarzyszy mu aktor charakterysty
czny, znany jaką ,.Texas Jack". Jui po czte
rech dniach, obaj występują w sensacyjnej
sztuce „Wywiadowcy z prerii", którą BuntMne napisał w ...cztery godziny. Zespół aktor
ski skkidał się też z czterech łap serdak ów,
zaangażowanych w zaułkach portowych, któ
rzy za 25 centów grali role In-cLan, Za to nu
c e n ie honorarium, ochotnicy ci byli zabijani
w każdym akcie( pąwiczas przerwy cudownie
byli przywracani do życia większymi dawka
mi whisky, by znowu w nadstępniej odsłon e
paść ofiarą ślepych ładunków pistoletu Buffa
lo Billa.
Publice bardzo się ten spektakl podobał,
ale z-dśLiilwi krytycy teatralni zastanawiali
e:ę głęboko nad tym, co w tej sztuce zajęło
Buntlimedwi aż aż całe cztery godziny do
napisania. Zespół objechał szereg większych
miast w triumfalnym tourne, I tak, Buffalo
Bill zszedł ze stron brukowego romansu, by
wstąpić na deski sceniczne.

PełooisctalK ZsmJa GWwbsbb PER

Ograniczenie kart żywnościowych
jako pracownikom przedsiębiorstw pań
I kategorii
stwowych.

Builalo Bill objeżdża w triumfie kontyO nielalszowanych przygodach
jego z tego okresu, piszemy dzisiaj. (2).

12 grudnia 1872 roku, Cody przyjeżdża do

miano rzeźnię i zakłady oczyszczania
miasta.
Obok bieżących ♦praw remontowobudowlanych, przystąpiono do planowej
właściwej odbudowy Gdańska. Opra
cowano plan i przystąpiono do odbudowy
centrum Gdańska, zawartego między
dworcem kolejowym, b. domem Opatów,
a Starym Ratuszem. Plan ten nazwano:
„Gdańsk 1946/47”.
Zrealizowanie tego planu zaspokoi
najbardziej palące potrzeby, da po
mieszczenie instytucjom finansowym,
przemysłowym — zaspokoi częściowo
potrzeby przyjezdnych.
_ (SAP)

S p iilt? a u ta ił
Ruch spółdzielczy od początków
go istnienia walczył w życiy gospodar
czym o te wszystkie ideały, które giosł
i realizuje Blok Demokratyczny. W waż
nej dla Polski chwili decydowania •«!
przy szły ch losów naszego kraju, “ęó*dzieley skupiają wszystkie swoje -głosy
na listę nr. 3.
_ W świetlicy Zw. Rewizyjnego Spół
dzielni RP w Toruniu odbyło «ię z ini
cjatywy komórki partyjnej PPS przy. tej
instytucji, zebranie wszystkich praco
wników Okręgu, poświęcone omówieniu
sprawy wyborów. Referat na temat obec
nej sv tuacii politycznej wygłosił przed
stawiciel Komitetu Miejskiego ob. No
wakowski.

masom jako „Dziki Bill". Był ón autentycz
nym zabijaką i bandytą, a iego nawyki zawo
dowe, utrudniały bardzo współpracę z nim
na scenie. Raz naprzyktad< „Dziki Bill” zde
nerwował sćę, że reflektor posuwa się w ślad
za nim po scenie. Nie wiele się namyślając,
„Dziki Bill" dbbył swego autentycznego Colta
i celnymi strzałami zestrzelił uprzykszony
przyrząd. W kontrakcie miał zastrzeżone, że
w scenach biesiadnych butelki z whisky n e
mogą być — tak, jak to jest przyjęte na ca
łym świetie — $Lape’nkme zimną herbatą —
ale( że muszą zawierać prawdziwą, mocną
wódkę. Poza tym ze złośliwości strzelał do
„Indian" ślepymi nabojami, zamiast nad ich
głowami, — pro^o w ich nagie łydki, parząc
je nieraz' dotkliwie prochem. Ostatecznie, to
wl*aśnie przebrało miarę u rozstano się z nim
po wielkiej awanturze.
Jako głównego speca od reklamy, Buffalo
Bill zaangażował Johna Bunke, który stw>
rzył dopiero wokół jego postaci prawdziwą
legendę. Rozdmuchał on jego rozmaite opo
wiadania do nieprawdopodobnych rozmiarów
racząc admi przy każdej sposobność, wszyst^
kich dziennikarzy, jacy tylko nawinęli mu się
pod rękę. DzLnniiarze ni bardzo wierzyli
tym bajeczkom, ale mimo to podobała isn się
ru ; B u r k e ' a i drukowali je chętnie.

29 LAT SUKCESU.
Pewien aktor doradał Buffalo Billowi, bj
urządzał swe przedstawienia pod wielk.m na
miotem cyrkowym. Pomysł ten został wyko
rzystany i Burkę rozpoczął olbrzymią kam
panię reklamową. Widowisko nazywało się
„Oryginalny Dziki ZachSd Buffalo Biilla" i c.e
6zyło się nieprzerwanym sukcesem' od roku
1884 do os taniego występu Cody'ego *w roku
1913. Cała trupa objechała — zawsze p-zy
wyprzedanej widowni — Stany Zjednoczonę,
Kanadę, Anglię i większość krajów na konty
nencie europejskim.
Niezmordowany Burkę wynalazł fenomen
strzelecka — 19-Ietnią piękność Arfnie Oakley,
którą rozreklamował jatfo „Mały Pewny
S trza". Eurke utrzymyws’, ż« potrafiła ona
na 30 króków trafić w wąską krawę*dź karty
•do gry. Po dziś dzień passe partout w amery
kańskich teatrach nazywa cię „Annie Oakley",
ponieważ jest znaczone pośrodku dziurkami
ta*1*3- jak przestrzeli wala ona
karty do gry,
zrzucane z wierzchołka namiotu.
KŁOPOTY IMPRESARIA.
Burkę miał ciężkie życie ze swym Buffalo
Billem. Po tylu hutach codziennego występo
wania w jednym i tym samym widowisku,
znudziło mu się ono i pouzął zaniedbywać
się w swych obowiązkąeh. Spóźaiał się aa
przedstawienia i chybiał do kul szklanych,
chociaż ładowano mu pistolet ju i ni# kulam,
ale grubym śrutem.
Poza tym. psuł efekty reklamowe Burkę

a) dla młodzieży szkolnej,
b) dla dorosłych,
c) niedzielny — dla młodzieży pra
cującej.
Ognisko Kultury Plastycznej prowa
dzone będzie pod kierownictwem art.mal. Romana Karaska, prof. Państwo
wego Liceum Pedagogicznego w Kwidzy
niu. Zapisy od dnia 20 «tycznia br. w lo 
kalu własnym przy ul. Słowiańskiej 5
(b. lokal Muzeum Miejskiego). Burmistrz
m. Kwidzynia, inż. H. Chmielewski, do
ceniając znaczenie istnienia Ogniska
Kultury Plastycznej jako pierwszego na
terenie województwa gdańskiego, przy
dziela na ten c~l budynek po b. Muze
um Miejskim, zbiory zaś muzealne prze
niesione zostaną do zamku.
wygłaszając na arenie do widzów przemówie
nia na temat piękności stanu Kanaan, kiedy
bawiono akurat diajmy na to w etanie Orego*
Amerykanie są b f dzo czuli na punkcie swe
go lokalnego patriotyzmu i Burkę, którego
trudno było zbić z tropu# ratował w takich
Wypadki h sytuację jak tylko mógł: wycho
dził na arenę d g*-< oun drżącym ze wzruszenia,
opowiadał zebrań n o miłości Buffalo Balia
do Kansas, „gdzie jago ukochany ojciec zginąć
jako pierwszy w boju o oswobodzenie nie
wolników", Publiczność biła brawo i wezyatko.. było w porządku.
Geniusz reklamowy Burke'a polegał oa
jego-niebywałej elastyczności a skłonności do
blagi. Będąc w Bostonie, gdzie mieszki wielu
Irlandczyków z pochodzenia, Burks powie
dział tamtejszym d annikarzom, żs jego pupil
,.ma w swich żyłach dziewięć dziesćątych
krwd 'irlandzkiej". W etanie Wisconsia gdrie
osiedliło się wielu Niemców dziennikarze do
wiedzie la się, że Buffalo Bill r zyw» się włiaśc.wie Koditz, i niedawno wyemigrował z Ni**
mie’. Nigdy dwie wersje nie odpowiadały
sobie. Komplikowała też i to sprawę, że Ksią
że Prerii był gadu ą i nie umiał zachować
dyskrecji.

ę .
POCZĄTEK KOŃCA.
W roku 1902 umc-d Salsbury, kWry pora
dził był
ewoim czmie Buffalo Billowi urzą
dzenie i idowjska namiotowego i który odpo.
fDokończen. * n- ctrooł#> ezwarf*
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Świat pracy miasta Grudziądza wobec wyborów

Obecna propaganda wyborcza prowa
dzona jest rozsądnie i poważnie. Nie wi
dzimy stert papieru rzucanego bezmyśl
— W uzupełnienia sprawozdania sądowej - nie po ulicach, nie spotykamy krzykli
vr nr 7 „Głosu Pomorza" dotycz, napadu ra wych plakatów, jak również nie mają
bunkowego na Spółdzielnię Spożywców w To- miejsca awanturnicze bojówki, wysyłane
oolnie podajemy że C w a j g e r t skazany za na wiece innych ugrupowań politycz
siał n a 5 l a t więzienia, a nie iak mylnie po nych.
dano na 4 lata.
W chwili obecnej przemawia się bez
pośrednio
do umysłowości wyborcy, uży
— Z żałobne] karty. W sobotę, dnia 11 bm .
odprowadzono na miejac# wiecznego spoczyn wając argumentów przekonywujących
ku śp. Adama Śliwińskiego, kierownika przed zgodnych z istotą stanu rzeczy, dalekich
siębiorstwa Żeglugi Państwowej w Grudziądzu
od kłamstw i demagogii.
Zmarły — ze względu na prawość charakteru —
cieszył się w Grudziądzu dużym ezacunkera
i sympatią, toteż żal po Nim jest powszechny.
W smutnym obrzędzie pogizebowym wz’ę!i licz
ny udział przyjaciele i znajoar5 Zmarłego z Har
cerstwem na czele, której^to organizacji był śp.
Śliwiński gorącym rzecznikiem i op'ekunem.
Śmierć śp. Śliwińskogo nastąpiła prawie
te nagle, i to na skutek wylewu krwi do móz
gu. Cześć Jego pamięci!

W Grudziądzu, prawie już we wszyst
kich zakładach pracy odbyły się zebra
nia przedwyborcze. Byliśmy na kilku
z nich i stwierdziliśmy, że nastrój jest
doskonały, że cały świat pracy z całym
uznaniem odnosi *ię do poczynań Rządu
Jedności Narodowej i przy nadchodzą
cych wyborach, poprze li tylko Hstę
nr. 3. Kandydaci bowiem tej listy dają
całkowitą gwarancję realizowania — w
nowym Se-‘mie — zapoczątkowanych
reform społecznych, reform, zmierzają
cych do tego, by* wszystkim ludziom w
Polsce dziajo się dobrze.

Wielki wiec w fabryce Pepege
W sobotę, dnia 11. bm. o godz. 12-ej
odbyło się w fabryce Pepege zebranie
przedwyborcze wszystkich pracowników
tego poważnego zakładu, gromadzące w
jednej z hal fabrycznych około 1.000
ludzi.

— Powiatowy Obywatelski Komitet Wybor
czy w Grudziądzu zawiadamia, że w miejsce
dr Brudnocha z Łasina wybrany został do Ko
mitetu ob. Kałamańsłri, administrator majątku
Dębieniec, pow. Grudziądz.

Zebranie zagaił kierownik personalny
fabryki ob. Patryas, witając przybyłych
na zebranie prelegentów, dyrekcję za
kładu, oraz wszystkich towarzyszy pracy.
Po kfótkim rzucie orientacyjnym, co do
I
— Z targu. W ostatnią sobotę notowano na rozwoju fabryki Pepege, jako pierwszy
targu naeiępujące ępny za artykuły żywnościo zabrał głos — z ramienia PPR — pre
zydent m. Grudziądza, ob. Zygmunto
we.
Nabiał; masło 300—360 zł kg, jajka* 16—18 wicz. W mocnych słowach uzasadnił pre
zł za sztukę.
legent pcwody, dla których nakłania się
Drób bity; gęsi 800^-1100 r*, kaczki 400—513 społeczeństwo do głodowania na listę
zł, indyki 450—600 zł.
nr. 3. Legitymacją na«zą — mówił ob.
Jarzyny; marchew 10 zł kg, buraki 10 zł kg, Zygmuntowicz — to nie czczy frazes
brukiew 8 zł kg, kapusta czerw, 25 zł, cebu‘a i krytyka dla krytki, czym posługuje się
60 zł, fasola 60 zł.
opozyc ja, — lecz konkretne .wyniki, ,oOwoc; jabłka 100—120 2ł kg.
^siągnięte — mimo olbrzymich przeszkód
Oej 340 zł litr.
— na przestrzeni zaledwie kilkunastu
miesięcy. Wybory rozwieją majaczenia
wstecznictwa o tymczasowości obecnego
ustroju Polski i ugruntują, umocnią
naszą pozycję w świecie. Nie ma takiej
siły, która by potrafiła przeciwstawić «ię
ustrojowi demokratycznemu w Polsce.
Jak się dowiadujemy ze źródeł nie Do walki wyborczej staje, z jednej •tro
oficjalnych, w sobotę dnia 11. bm, wła ny obóz reakcji, obóz bankrutów politycz
nych, obóz który nic nie wniósł w dzie
dze Bezpieczeństwa rozwiązały Komitet
ło zwycięstwa i odbudowy zniszczonego
Powiatowy i Grodzki PSL w Grudziądzu. kraju, z drugiej — obóz demokratyczny,
Bliższe szczegóły podamy w swoim skupiający w bloku czterech stronnictw
siły mas pracujących, obóz, który wywal
cza«ie.

Rozwiązanie PSL
wGrudziqdxu

czył nam niepodległość, który dał nam
wielkie reformy społeczne, obóz, który
w trudzie i mozole odbudowuje kraj,
ugruntowuje pozycje Polski w świecie.
Toteż obóz ten w wyborach musi zwy
ciężyć, gdyż każdy uczciwy Polak w dniu
19 stycznia głodować będzie li tylko na
kandydatów tego obozu,
Z ramienia PPS przemawiał red. No
wiński, Mówca stwierdza, że wybory do
Sejmu Ustawodawczego umocnią naszą
pozycję w świecie. Państwa — dziś mo
że niezbyt przychylnie do nas ustosun
kowane — przekonają się, że na gospo
darstwie naszym potrafimy rządzić się
sami i, że wypraszamy sobie mieszanie
się do naszego podwórka. Zgodnej, har
monijnej współpracy — oczywista prócz
Niemców — chcemy z wszystkimi naro
dami, ale bez chęci supremacji, i bez
mieszania się do naszych wewnętrznych
spraw. Do tego zmierza Blok Stronnictw
Demokratycznych i dlatego poparcie te
go bloku przy nadchodzących wyborach
jest obowiązkiem każdego.
Po referatach przewodniczący odczy
tuje następującą rezolucję, którą zebra
ni — wśród niemilczących oklasków —
jednogłośnie uchwalili:
REZOLUCJA
„My, pracownicy F-my PePeGe w Grudziądztą zgromadzeni na wiecu przedwyborczym
uchwalamy jednogłośnie poprzeć Blok Stronnictw Demokratycznych w nadchodzących wy
borach.

Ferie szkolne eie został? pneMne

Zebranie

Jak wyjaśnia Ministerstwo Oświaty,
ferie szkolne nie zostały przedłużone
i nauka rozpoczyna się w dniu dzisiej
szym.
Podane w. tej materii informacje pra
sowe były nieścisłe, i nastąpiły na sku
tek mylnej interpretacji okólnika Mini
sterstwa, mocą którego nauka odroczo
na została do dnia 20. bm. tylko w tych
szkołach, których klasy zajęte są na lo
kale wyborcze.

informacyjno - przedwyborcze

Kiedy grano „Pod
Gwiaździstym Sztandarem"
(Dokończenie)
wiadał za stronę organizacyjną całego przed
s-.ębioTstwa. Fakt tesn byt zwiastunem zmierz
chu całej imprezy. W roku 1910, Cody zar
powiedział swe pożegnalne tourne, ale w
istocie, urządzał je aż do roku 1913, z coraz
to gorszym wzięciem. W ciągu tych lat po
wodzenia _ zdobył był sobie bardzo znaczny
majątek, który zabezpieczył w bezwartościo
wych akcjach kopalna złota d srebra. Na sta
rość został — jak tylu stawnych artystów —
bez grosza.
11 listopada 1916 roku wystąpił po raz
ostatni — w cudzym cyrku, na głuchej pro
wincji!, po raz ostatni wystrzałem strzaskał
szklną kulę. , Ale w widowisku tym, wziął
już udział tylko jako statysta.
GRÓB NA SZCZYCIE GÓRY
W następnym roku umarł. Tysiąo© kadzi
przybyło specjalnymi pociągami, by ujrzeć
jego pogrzeb. Pochowano go na szczycie
jednej z gór koło Denver. Między uczę&tnikami żałobnej uroczystości, znajdowały aię
t i i i sześć &pośród żyjących jeszcze przyjaółek Buffa.1 j BSTła. Jedna z nich, przez cały
as żałobnej ceremonii, trzymała paraśołkę
,_______ __________________________ _
tedaguja Kolegium — Sekretariat czynny
‘i godz. 8 — 16-tej. — Redaktor nacz. przyj
muj# od godz. 11 —12.

W poniedziałek, dnia 13. bm. o godz.
18-ej w sali „Gastronomii" odbędzie .się
zebranie informacyjno-przedwyborcze,
na które zaprasza się: wszystkich prze
wodniczących podkomitetów obwodo
wych obywatelskich, przewodniczących
podkomitetów obwodowych Bloku Stron
nictw Demokratycznych, pracowników
nad trumną^ patrząc z uwielbieniem przez jej
szklane wieko, na ciągle jeszcze piękną twarz
Księcia Prerii
Kult Buffalo Balia żyj® nadal. Rok rocznie
około miliona Judzi odwiedza jego grób. _
Tylko, że coraz mniej jest między nimi tych,
którzy widzieli jeszcze, jak Buffalo Biill wjeż
dżał na białym koniu na arenę i zestrzeliwajł szklane kule, podczas kiedy 420-osobowa
orkieska grała „pod gwiaździstym sztanda
rem". Amerykanie mają pierwotne natury i
moment teo działał na nich, jak narkotyk.
Krzyczeli< rzucali się spbde w objęcia, a ko
biety płakały.
W mniejszych miejscowościach, przy wej
ściu do namiotu, musiał zawsze stać szeryf ze
swymi „chłopcami", którzy rewidowali wcho
dzących mężczyzn w poszukiwaniu za bronią
Brio to konieczne, ponieważ zdarzało się nie
jednokrotnie, że podnieceni widowiskiem far
merzy, dobywali naładowanych ostrymi nabo
jami Coltów, by pomfic Buffalo Billów* w szyb
szym zgnębieniu znienawidzonego „czarnego
charakteru". _
I dlatego to, Amerykanie wielbią po da.ś
dzień Buffalo Billa, któremu 1 pewne *asze
pokolenie zawdzięcza zaspokojenie młodzień
czego głodu przygód, a który dzięki swemu
szczęściu i reklamie, wyjechał na sam szczyt
aktorskiej (Aawy.
Ludw ik W rześniewski

Urzędu Skarbowego, Akcyz i Monopoli,
pracowników sądowych, pracowników
Zarządu Miejsk., pracowników wszyst
kich instytucji społecznych i pracowni
ków Spółdzielni, dyrektorów fabryk z
peronelem administracyjnym, przewod
niczących Rad Zakładowych i pracowni
ków Urzędu Pocztowego.
Przybycie obowiązkowe.
Miejski Komitet Propagandy Wyborczej
BI. Dem. i Rada Zw. Zawodowych.

Wobec zakusów naszych odwiecznych wro
gów, konieczna Jest jedność całego społeczeń'
stwa.
Na uwadze mamy również wielki wysiłek,
który Rząd Jedności Narodowej włożył w dzieło odbudowy kraju, w dzieło utrwalenia na
szych historycznych granic, oraz w dzieło prze
prowadzenia budujących reform społecznych.
Ponieważ egzystencja naszego Narodu, oraz
stopa życiowa szerokich mas zależy od otrzy
mania 1 rozszerzenia tych osiągnięć, postana
wiamy oddać głos na listę nr 3.
Zwycięstwo Bloku Demokratycznego — to
zwycięstwo całego Narodu.
Wspólnym odśpiewaniem „Roty” zakończo
no imponujący teo wiec.

Pracownicy pocztowi
wzywają do jawnego
głosowania
Dnća 9. 1. 47 r. odbyło eię w świetlicy
Urzędu Pocztowego zebranie przedwyborcze
pracowników Obw, Urzędu I ocztowego i Re*
UTT Grudziądz w którym wzię'0 udział 90^
w*o'nych od zajęć pracowników. Po zagajeń u
zebrania przez naczelnika Urzędu, do zebra
nych — jako pierwszy przemówił dyrektor
Ubezpiecza!& Społecznej tow. Pig'owski z ra
mienia PPS. przedstawiając w ogólnych żary
sach osiągnięcia nasze na polu gospodarc-ym
i politycznym. W krótkich słowach skreś1#
ezvbką odbudowę kraju i osiągnięcie ogólnego
dobrobytu.
Z kolei przemawiał 'ricestarosta Kai'nowski
z ramienia PPR podkreślając cel dobrobytu w
oparciu o blok demokratyczny. Dalej wskazai
na doniosłość przeprowadzonych reform i to

Blok Demokratyczny
chce Polski silnej, kwitną
cej, zamożnej, ostoi po
koju i bezpieczeństwa
tak dla robotnika, jak chłopa oraz pracując i 3
inteligencji. Tymi reformami było: upaństwo
wienie przemysłu, reforma rolna, sprawied1,
wość społeczna dla inteligencji. Rząd demokra
tyczny wydźwignął Naród spod jarzma niewoli
a dziś okażmy poświęcenie w odbudowie na
szej Ojczyzny ’ gotowość zrealizowania pro
gramu bloku demokratycznego j^ko programu
świata pracy.
Okres, który obecnie przeżywamy jest dla
Narodu Polskiego niejako egzaminem dojrza
łości — uświadomienia społecznego i politycz
nego. Właśnie teraz Nsród wykaże czy chce
Polskę demokratyczną bez kapitalistów czv
nie.
Zatem w dniu 49 stycznia nie korzystamy z
przywileju tajnego głosowania a *ako prawa
obywatele głosujmy jawnie.
Pod koniec zebrania uchwalono rezoluc ę
następującej treści:
Zebrani w dniu 9. 1. 47 r. pracownicy PP i T
uchwalili jednogłośnie po referatach ob. Pigłows kiego i ob. Kalinowskiego głosować jaw
nie na listę demokracji, która buduje rze za
wisłość Narodu Polskiego prawo i grunt, na
Listę bloku nr 3.

OB
PODZIĘKOWANIE
Wszystkim którzy
wzięli udział w pogrze
bie d w ten sposób od
dali ostatnią poeUugę
6, p.
Adamowi Śliwińskiemu
a w szczególności:
Przedsiębiorstwu Żeglu
gi Państwowej, kierow
nictwu Budowy Mostu
w Grudziądzu wraz z
całym personelem, Mi
licji Obywatelskiej Wo
dnej Harcerstwu, Pań
stwowemu
Zarządowi
Wodnemu,
Związkowi
Zawodowemu Transpor
towców, składa — w
imiieniu rodziny najser
deczniejsze „Bóg za
płać”
Roman Gałęzewski

Po krótkich lecz ciężkich cierpieniach zasnęła w Bogu
nasza droga matka, siostra, babcia i prababaia

sp. Joanna Krakowska
z domu Zielińska
o czym donosi w smutku pogrążona
RODZINA

Crudzlądz, dnia 13. 1. 1947 r.
Toruńska 33 a
Pogrzeb odbędzie się w środę dn. 15 bm. o godz. 15-tej
z kostnicy cmentarnej. Msza święta tego samego dnia
w Farze o godz. 7.30

POWIATOWA ■ Spółdzielnia POTRZEBUJĘ od zaraz 2 czek
R. H. „Samopomoc Chłop
dników krawieckich ńa sta
ska” w Grudziądzu poszu
łą pracę. Władysław Sko
kuje natychmiast zdotlnego
piński, Zakład krawiecki
b" ' adtera (kę).
Wybickiego 31.
POSZUKUJĘ pokój pusty lub DZIEWCZYNA uczciwa z go
umeblowany. Zgł. pod nr
towanfem względnie gospo
442 do ,,Głosu Pomorza”.
sia może eię zgłosić. Don
STARSZA DZIEWCZYNA do UNIEWAŻNIAM legitymację
Konfekcyjny, Nowicka, Wy
Ubezpieczaj ni nr 11657161,
bdckdego 2/4,
kuchni oraz młodszą do po
WŁelądek.
MASZYNISTKA dobra sdfc
mocy. Zgłosz. w restauracja POMOC
domowa na oaty
potrzebna od zaraz. Tow
pod „Pocztą” — Grudziądz.
dzień potrzebna. Zgł. w
Przyjaciół Żołnierza, Pto
Adm. ar 452.
wiamtowa 8/ 10.

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 nie przyjmuje aię odpowiedzialności. Abonament miesięczny 50 zł

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

