Cena egzemplarza 3,— tj

W y d a n ie A

W T D A W C A i SP Ó Ł D Z I E L N I A WY DAWNICZA „WIEDZA**
•
A D R E S R E D A K C J I : O R U D Z I Ą D Z , UL. M A Ł O G R O B L O W A NR. S
T E L E F O N Ti A D M I N I S T R A C J A 1215, R E D A K C J A 1*1*. D Y R E K T O R 1*10 • DRUK D R U K A R N I P O MO R S K I E J „ WI E D Z A 4' NR. 1 W G R U D Z I Ą D Z U

Rok 3

E-0509

Grudziądz. — wiórek, dnia II lutego 1947 r

Tow. ambasador Oskar Lange przybył do Warszawy„

Piskie ku ku łcze
Po to są bajki ludowe, by w zmie
nionej fo-rmie wciąż się na nowo uciele
śniała stara prawda. Nie tak dawno
polityka anglo-saska pieczołowicie wyefedfciała we własnym gniaździe z podhsuoonego niemieckiego jaja rzecznika
WOiWych. demokratycznych Niemiec. —
Jeszcze nie przebrzmiały ciepłe tony
prasy angieljkiej, towarzyszące wyklu
ciu na szerszej arenie politycznej Schumachera, a już ledwo opierzony nie
wdzięcznik objawia wszelkie cechy swej
Hasy i urągliwością płaci za serce. —
Powracają dawne widma w dawnej
scenerii; znowu Monachium tylko nie
piwiarnia, a tym razem namiot cyrko
wy, znowu ton mi -tyczny, znowM bru
talne wyrzuty pod adresem zwycięz
ców i znowu tłumy, tłumy.
Niedawno temu Schumacher prze
mawiał w Monachium w namiocie cyr
kowym. Zapowiedź mowyVwodza tak
zmagnetvzo\\ała tłumy, że tysiące, któ
re w tłoku, jaki panował w namiocie
cyrkowym, nie znalazły miejsca, zebra
ły się dokoła, słucnając przemówienia
z głośników mimo deszczu.
Schumacher zaś nie zawiódł nadziei
słuihaczy. Gromił. „Historia ostatnich
18 miesięcy — to wieczność hańby, gło
dki i niewoli duchowej14. „Zwycięzcy
przyszli do tego kraju bez jakiegokol
wiek planu — bez świadomości, czego
od Niemiec chcą lub co z nimi mają.
począć; & zwycięstwo totalne oznacza
totalną odpowiedzialność. Nie wyro.
biony politycznie naród nie może pozo
stać bez sternika. Potęgą militarną
Niemiec nie jest ich przemysł, ale ich
70 milionów mieszkańców.
Jakie to echa grają w tych słowach?
Wieczność hańby i głodu... Niewola..;
Sternik... potęga 70 milionów itd...
Przecież już raz tak było. Wstaje
upiór czarnych dębowych ścian mona
chijskiego Hofbrauhousu, czad piwa i
fanatyzmu, zaduch dymu cygarowego i
mistyczny, a zarazem bydlęcy jubel
tłumów^.
„Neue Zuercher Zeitung** podaje, że
przemówienie fuehrera . socjalistów"
wielokrotnie przerywane było brawami
i okrzykami przez rozentuzjazmowane
tłumy. Ciekawe, dlaczego nie zostało
przerwane w jedyny właściwy sposób
to jest przez „Military Police4*, czyli
żandarmerię amerykańską. Ankad.
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podróży z przygodami op ow iad a przedstaw icielow i SAP

Wa r s z a w a (SAP). W sobotę, 8.
bm. ze Stanów Zjednoczonych przybył
do Warszawy, oczekiwany od paru dni,
tow. ambasador Oskar Lange. Na lotni-

Podpisanie traktatów
P a ryż, 10. 2. (Obsł. wł.). Dziś rano
został podpisany traktat włoski. W cią
gu dnia zostaną podpisane dalsze trakta
ty z Rumunią, Bułgarią, Węgrami i Fin
landią. Ceremonii podpisywania trakta
tów przewodniczy minister Bidault, któ
ry w wygłoszonym przemówieniu wstęp
nym podziękował za zaufanie i zaszczyt,
jaki w ciągu 30 łat po raz drugi przypada
Francji — gdzie dokonywane są tak wa
żne akty międzynarodowe. I wyraził na-

Lon d yn, 10. 2. (Obsł. wł.). W Szko
cji około 400 polskich żołnierzy i lotników
oraz ich żony przez 4 dni uprawiało gło
dówkę na znak protesfu przeciwko
wstrzymaniu wyjazdu ich do Ojczyzny.
Niektórzy żołnierze czekają w tym obo-

Dalsza pooiocUNRRAdiaPo ski
Wa s z y n g t o n (SAP) — UNRRA
utworzyła specjalny fundusz pomocy
żywnościowej dla Polski, Austrii i Gre
cji na przeciąg-najbliższych dwóch mie
sięcy.
Dyrektor Generalny UNRRA, gen:
Lowell Rooks, oświadczył na konferen
cji -prasowej, iż fundusz ten został usta
lony prowizorycznie na 35 milionów do
larów.

zie od 5 miesięcy, w czasie których da
ta wyjazdu była odkładana 6 razy. Żo
ny żołnierzy brytyjskiego pochodzenia,
postanowiły wystosować protest do
władz brytyjskich.

mu Poselskiego przy ul. Daszyńskiego,
gd.*.e zamieszkały jako poseł na Sejm
Ustawodawczy.
Przedstawiciel SAP, który odwiedził
tow. ambasadora Langego w Hotelu Po
selskim w parę minut po jego przyjeździe do Warszawy7 dowiedział śięw zrotkiej rozmowie o powodach spóźnionego
przybycia do Warszawy.
— Odleciałem z New Yorku dordero
w poniedziałek, gdyż musiałem c*ekać
na przybycie z Londynu tow. ambasado
ra Michałowskiego, który zastępować
mnie będzie na Radzie Bezpieczeństwa
ONZ. Dopiero po poinformowaniu go o
aktualnej sytuacji, mogłem wyjechać do
Polski. Podróż miałem fatalną. Samolot,
którym leciałem, z powodu szalonej śnie
życy, zmuszony był do nieprzewidziane
go lądowania pod Wiedniem. Dopiero
po dwudniowym postoju odlecieliśmy do
Pragi, skąd dzisiaj w południe przyby
łem do Warszawy. Jestem bardzo zmę
czony. Od 24 godzin nic nie jadłem.
Proszę więc o pozostawienie mnie w spo
koju, gdyż nie jestem teraz w stanie
udi elić żadnych Szczegółowych infor
macji — kończy tow. ambasador Lange.

W ANGLII ODWILŻ I ŚNIEŻYCE
L on dyn, 10. 2. (Obsł. wł). W Lon
dynie i południowej Anglii od wczoraj
trwa odwilż, ale na północy wielkie opa
dy śnieżne pogorszyły znacznie warunki
transportowe. Sytuacja jest w dalszym
ciągu bardzo poważna. Przeszło 2/3
przedsiębiorstw przemysłowych oprócz
użyteczności publicznej zaprzestało pra
cy, W godzinach między 9—12 i 2—3
dopływ prądu do mieszkań prywatnych
został wstrzymany.
Rząd wydał nowe oświadczenie, pod
kreślające powagę sytuacji i wzywające
społeczeństwo do podporządkowania się
zarządzeniom. Cała prasa dzisiejsza po
piera nawoływania rządu i wzywa lud
ność do przestrzegania przepisów.
W całej Angli została wstrzymana ko
munikacja lotnicza.

DLA PODPISANIA TRAKTATU

Jcizczc 2 miesiące

dzieję, że podpinane, traktaty zapocząt
kują nową erę pokoju na świecie. Po
podpisaniu traktatów i ratyfikowaniu
ich, wojska sojusznicze zostaną wycofa
ne po pewnym czasie z krajów i zostanie
ostatecznie zakończony *tan wojny z b,
satelitami Niemiec.
Z ramienia Polski podpisze traktaty
minister spraw zagranicznych Zygmunt
Modzelewski.

Głodówka żołnierzy polskich w Szkocii

Delegat wioski przybył do Paryża
P a ry ż , 11. 2. (PAP). Delegat rzą
du włoskiego dla podpisania traktatów
pokojowych z państwami sprzymierzo
nymi Antonio Łupi di Soragna przybył
z Rzymu do Paryża. Dziś Łupi di Sorag
na podpisze traktat pokojowy w imieniu
Włoch.

sku Okęcie powitał tow, ambasadora
Langego naczelnik wydziału amerykań
skiego MSZ, prof. Cieplak. Tow. amba
sador wprost z lotniska udał się do Do-

Żałoba narodowa we W łoszech
z powodu traktatu pokojowego
Rzym. Wioska generalna Kofedferacja
Pracy wezwała ca!y naród wioski do przerwa
nia pracy w poniedziałek o godz. 11-tej rano
na okres dziesięciu minut.
Przerwa w pracy nastąpiła w momencie pod
pisywania w Paryżu wioskiego traktatu poko
jowego i stanowi objaw żałoby narodowej.
(SAP)
Mos kwa , 10. 2. (ObsJ. wł.) Og’oszono
pierwszy komunikat o przebiegu wyborów de
Rady Najwyższej. Mimo 30 stepni mrozu, fre
kwencja wyborców wynosJa blisko 100 pro<
W Leningradzie wynosiła 99 proc., na Kam
czatce 100 prdci Jutra zostanę ogłoszone
pierwsze nieoficjalne wyniki.
Pr aga, 10. 2. (Obsi, wi.) Dziś została pod
pisana w Pradze umowa czechosłowacko-wio
sita, na podstawie której Czechosłowacja za
trudni 5000 robotników włoskich w metalurgii
i rolnictwie.
i v

Mrozy w Europie .
Londyn. Europa nawiedzona została falę
silnych mrozów. We Francji zamarzły kanaiy.
Z powodu mrozów porty w Danii są nieczynne
Ren zamarzł na przestrzeni 40 km. W Badenii

1 Wuertembergii z powodu braku węgla i o
graniczenia prądu elektrycznego zamknięto
wszystkie fabryki. (PAP)

Ż y c io r y s y członków
now ego Rząd u R. P.

JózeiCyrankiewicz
Józef Cyrankiewicz urodził się w Tar
nowie ,w r. 1911. Już jako uczeń gimna
zjum żywo interesował się zagadnienia
mi socjalizmu i opracowywał referaty
na tematy społeczne. Studiując prawo
na Uniwersytecie Jagiellońskim wstępu
je do szeregu stowarzyszeń studenckich,
m. in. do ZNMS. Jednocześnie jest pre
zesem i aktywnym działaczem Związku
Pacyfistów. Niejednokrotnie publicznie
występuje przeciwko grupie ONR i en
decji, poświęca «ię pracy publicystycz
nej i dziennikarskiej. Rozwija ożywioną
działalność w ruchu robotniczym i w
1935 roka zostaje sekretarzem okręgo
wego komitetu robotniczego PPS w Ka
towicach.
We wrześniu 1939 r., jako oficer ar
tylerii bierze udział w walkach na tere
nie województw południowych i dostaje
się do niewoli. Udaje mu się zbiec i po
wraca do Krakowa, gdzie organizuje
walkę podziemną z okupantem. Areszto
wany w 1941 r, osądzony zostaje w wię
zieniu na Monteluppich, a potem prze
wieziony do Oświęcimia, gdzie natych
miast nawiązuje kontakt z lewicą Obozo
wą. Od 1943 roku jest komendantem
utworzonej tam konspiracyjnej organi
zacji wojskowej, skupiającej wszystkie
elementy demokratyczne — wszystkich
narodowości — na terenie obozu.
Organizacja nawiązuję kontakty z
polskimi podziemnymi organizacjami so
cjalistycznymi na zewnątrz obozu, uzys
kuje pomoc z zewnątrz i umożliwia

ucieczkę z obozu kilkudziesięciu działa
czom demokratycznym różnych narodo
wości.
W styczniu 1945 r. przewieziony zo
staje do Mauthausen, gdzie współpracu
je w akcji ruchu oporu i jest jednym
z twórców Międzynarodowego Komitetu
Więźniów Politycznych.
Po uwolnieniu powraca natychmiast
do kraju i oddaje się pracy partyjnej,
jako członek GKW PPS, a potem se
kretarz generalny.
Na pierwszym Kongresie Byłych Wię
źniów Politycznych obrany zostaje je
dnomyślnie prezesem Związku. Między
narodowy zjazd powołuje go na stano
wisko sekretarza generalnego Międzyna
rodowej Federacji b. Więźniów Poli
tycznych,
W listopadzie roku ubiegłego obejmu
je urząd ministra bez teki.
Tow-Józef Cyrankiewicz kandydował
na listach Bloku Stronnictw Demokra
tycznych i Związków Zawodowych w
dwóch wielkich ośrodkach robotniczych
— Będzinie i Chrzanowie.
Robotnicy całego kraju wiedzą do
brze, że jest on niezłomnie wierny linii
polskiego socjalizmu, o który walczy bez
przerwy, od wczesnej młodości. Na no
we stanowisko tow. Cyrankiewicz przy
chodzi jako wybitny i wytrawny >dzia
łacz polityczny, obdarzony talentem
przewidywania i zdolnością szybkiego
reagowania na wydarzenia oraz. szyb
kiej i tiainej. decyzji^

Strona ?•

Strona 2.

Js^ecii
sofjalisiów wiosisict) przede mium
„Populaire" — centralny organ fran
cuskiej partii socjalistycznej zamieszcza
artykuł Jean Rous‘ce, znanego działa
cza socjalistycznego o rozłamie w wło
skiej partii socjalistycznej:
Cokolwiek sądzono by o powodach
zerwania — sam rozłam traktować moż
na tylko jako zjawisko zgubne tak dla
socjalizmu włoskiego jak dla socjalizmu
międzynarodowego. Włochy, bardziej
niż jakikolwiek inny kraj, potrzebowały
partii w której zespalały by się — mark
sizm demokratyczny ,,Critica Sociale".
zapał rewolucyjny „Initiativa Socialista“ oraz zmysł robotniczej konsekwen
cji ,,Quarto Siato" i Compito Nuovo".
Dzisiaj wszystkie te siły, które powin
ny były się połączyć, są rozbite. W tej
krytycznej ocenie sytuacji zbiegły się
zdania wszystkich zagranicznych dele
gatów. W szczególności delegat Labour
Party oraz delegat Partii Socjalistycz
nej ŚFIO usiłowali nadaremnie uniknąć
rozłamu poprzez liczne próby pojedna
nia obu stron. Chodziło jednak o sprawy
przede wszystkim włoskie. Interwenio
wać można było tylko bardzo ostrożnie.
Przyczyny rozłamu, jak to jest dość łat
wo stwierdzić, nie są doktrynalne. Saragat nie proklamował konieczności doko
nania „rewizji" marksizmu czy stworze
nia partii klas średnich. Wręcz przeciw
nie, gorąco broni się przed tego rodzaju
zarzutami, podkreślając słusznie fakt,
że socjalizm naukowy, już w sobie sa
mym, zawiera prawdziwy humanizm.
Skądinąd Piętro Nenni nie taił bynaj
mniej różnic istniejących między jego
koncepcją socjalizmu, a oficjalnym ko
munizmem. Młodzi przedstawiciele „Im*
tiativa Soc:alista", znajdujący się u bo
ku Saragat, powołują się na tradycje
Marksa, Róża Luksemburg i Lenina. Nie
można więc, jak dotychczas, mówić o
rozłamie spowodowanym różnicami na
tury zasadniczej. Przywodzi to do stwier
dzenia, że rzeczywiste przyczyny leżą
w różnicach zdań natury taktycznej i or
ganizacyjnej. W dziedzinie taktyki róż
nice zdań wyłoniły się szczególnie gdy
chodziło o powiązanie koniecznej jed
ności działania (z partią komunistyczną)
z zachowaniem niezbędnej autonomii
partii. Każda ze stron akcenfowała
szczególnie jedną z tych tendencji.
W dziedzinie organizacyjnej chodziło o
zarzuty wysunięte w nocie Matteotiego,
tyczące się „antydemokratycznych posunięć", które spowodowały według
niego zmianę istniejącej poprzednio
większości „autonomistycznej" na mniej
szość.
Jeśli się więc uzna, że właśnie w dzie
dzinie organizacyjnej i taktycznej nale
ży się doszukiwać przyczyn rozłamu —
to równocześnie trzeba wyciągnąć wnio
sek, że w zasadzie można było tego roz
łamu uniknąć, gdyby strony były się zgo
dziły na utworzenie ośrodka dającego
wszelkie gwarancje demokratyczności
w opracowaniu i wykonaniu programu
partii. W ten sposób demokracja i dys
cyplina, jedność działania i autonomia,
mogły połączyć się w twórczej równo
wadze. Taki ośrodek jednak nie istniał
lub, niestety, był bezsilny.
. Czy ten rozłam, którego się nie dało
uniknąć, jest definitywny? Odpowiedź
na to pytanie zależeć będzie od posta
wy obu nowopowstałych partii. Obie bę
dą przedmiotem szczególnego nacisku.
Jeśli obie włoskie partie socjalistycz
ne oprą się tym presjom z zewnątrz to
nie ma żadnych podstaw by uważać, że
rozłam jest definitywny. Jedność okaże
się nie tylko możliwą ale i konieczną,
skoro tylko istnieć będzie zgodność co
do fundamentalnej doktryny — mark
sizmu, i to marksizmu w swej całości
jednocześnie rewolucyjnej i demokra
tycznej, zgodność co do metod organi
zacyjnych, łączących swobodę dyskusji
i dyscyplinę działania i wreszcie zgod
ność co do zasad międzynarodowości so
cjalizmu.
To przekonanie o możliwości rychłe
go ponownego zjednoczenia się włoskiej
partii socjalistycznej podzielane było
przez wszystkich delegatów zagranicz
nych partyj socjalistycznych. I dlatego
koniecznym jest utrzymywanie serdecz
nych stosunków z włoskimi partiami so
cjalistycznymi, z wolą ułatwienia odbu
dowy włoskiej jedności socjalistycznej
przez stworzenie nowej rewolucyjnej,
demokratycznej i internacjonalistycznej
partii robotników włoskich".
Tłumaczyła E. A.

Pierwsze wystąpienie sekretarzastanumarshalis
na konferencji prasowej
Nowy Jork. (PAP). — Sekretarz
stanu Marshall wystąpił po raz pierw
szy w dniu wczorajszym na konferencji
prasowej, na której przedstawił swój
punkt widzenia na szereg zagadnień
rniędzynarodowych.
Marshall omówił m. in. następujące
problemy:

Stany Zjednoczone get; 9 L•,.yit.r,~łć
do redukcji zbrojeń dopiero wu.d>,
ustanowiony zostanie skuteczny sy
stem zbiorowego bezpieczeństwa. Stany
Zjednoczone będą ramię w ramię z in
nymi mocarstwami zmierzać do tego
aby osiągnąć ten cel w jak najkrótszym
czasie.

!f»fm porr-3ł*nłctwa nad wy-

aa Pacyfiku które znajdowały
się pod mandatem japońskim. Po
szczególne rządy zostały już o tym po
wiadomione. Marshall dodał, że Wielk.i,
Brytania, Związek Radziecki i Austra
lia domagają się wyjaśnień i proponuję
Stanom Zjednoczonym, aby odłożyły tę
sprawę
do zawarcia traktatu pokojowo
Wyspy na Pacyfiku
Sprawa redakcji zbrojeń
go
z
Japonią
Stanów Zjednoczo
Marshall zakomunikował, że Stany nych postanowiłRząd
Zgodnie ze stanowiskiem delegata
jednak
przedstawić to
Stanów Zjednoczonych w Radzie Bez Zjednoczone zwrócą się 17 lutego br. zagadnienie Radzie Bezpieczeństwa
pieczeństwa. Marshall oświadczył, że do Rady Bezpieczeństwa z wnioskiem jeszcze w bieżącym miesiącu.

Banda rabusiów berlińskich
zajmowała się specjalnie grabieniem
w potrzasku ku,
amerykańskiej żywności i ekwipunku z
B e r l i n (SAP), Tutejsza policja są
dzi, że wpadła na trop jednej * naj
większych i najlepiej zorganizowanych
band rabunkowych, grasujących pod
ozupacją. Aresztowano w Berlinie . 20
urzędników kolejowych na dworcu Anhalckim, w amerykańskiej strefie miasta.
Banda ta, która według informacji
policjantów, działa już przeszło od ro

wagonów kolejowych.
Rewizja w domach aresztowanych
.wykryła duże zapasy kradzionych papie
rosów, żywności, materiałów ubranio
wych, jednakże dotychczas nie wykryto,
jak informuje policja, lwiej części rabo
wanych towarów.
Śledztwo w toku, oczekiwane są dal
sze aresztowania.

Straszny pożar pawilonu dancingowego
Be r l i n, 9. 2. Wczoraj wieczorem
wybuchł pożar w zapełnionym pawilo
nie dancingowym na jednym z przed
mieść Berlina, w Szpandawie. W chwili
wybuchu pożaru w lokalu znajdowało
się ponad 700 osób. Pawilon spłonął w
ciągu 15 minut. Ponad 100 osób poniosło
śmierć w płomieniach. Pod zgliszczami
znajdują się jeszcze dalsze zwęglone
zwłoki ofiar.

Pożar wybuchł od trzech przegrza
nych pieców żelaznych. Wśród ofiar
znajdują się także żołnierze brytyjscy.

Marshall podkreślił, że rząd Stanów
Zjednoczonych jest ściśle informowany
•o poważnych rokowaniach, jakie pro
wadzi się w Londynie w sprawie Pale
styny. Jest to problem bardzo trudny.
Stany Zjednoczone — powiedział Mar
shall — są głęboko zaniepokojone sy
tuacją w Palestynie.
Ameryka Południowa

Zdaniem Marshalla, horoskopy paktu
Stanów Zjednoczonych z kraiami Ame
ryki Południowej w sprawie wspólnej
obrony półkuli zachodniej — są dobre.
Zaznaczył on przy tej okazji, że Stany
Zjednoczone nie zmieniły swego sto
sunku do Argentyny, i domagać się
będą denazyfikacji tego kraju.

Spóźniona interwencja
No wy J or k, 11.2. (PAP). Sekre
tarz generalny Organizacji Narodów
Zjednoczonych Trygve Lie oświadczył,
że zwrócił się osobiście do stałego dele
gata Grecji ONZ w celu uzyskania od

Wyprawa ratownicza w górach Hiszpanii
A vila. Drużyny pomocnicze, które udały
się na miejsce katastrofy s?mcIotu kubańskie
go, napotkały na wielkie trudności na wyso
kości 1600 metrów nad poziomem morza. Szala
ła burza śnieżna i panował straszliwy mróz.
Drużyny odnalazły rozrzucone szczątki sa
molotu, przykryte śniegiem. Spośród 10 ofiar
wydobyto 3 pasażerów i radiotelegrafistę, któ
rych odwieziono do Madrytu. Reszta pasaże

Palestyna

rów zamarzła na śmierć. Drużyny rausiaty
przerwać akcję ratowniczą po zapadnięcia
nocy.
Lotnictwo wojskowe przeprowadza dalsze
poszukiwania. Stwierdzono dotychczas, że
przypuszczalnie samolot zboczy! o 50 kile
metrów z kursu i lecąc zbyt nisko, uderzył o
szczyt góórski. (SAP)

rządu greckiego odroczenia egzekucji
powstańców, skazanych na śmierć do
rozpatrzenia sprawy przez władze bez
pieczeństwa. Rada Bezpieczeństwa roz
patrzy tę sprawę dziś w poniedziałek,
na specjalnej sesji.

Egzekucfe
Londyn. Agencja Reutera donosi z Aten
fż w piątek o świcie dokonano w Kilkis egze
kucji na trzech powstańcach greckich, którzy
zwrócili się do komisji ONZ, przebywającej w
Grecji z prośbą o interwecję.
Greckie źródła oficjalne podały, iż z powo
du trudności komunikacyjnych wiadomość o
odroczeniu wykonania wyroku na 48 godzin w
związku z interwencją komisji ONZ nie dotar
ta w porę do Kilkis.

Radzieckie samoloty rakietowe
Moskwa. (PAP). — Podczas ze
szłorocznego radzieckiego święta lotni
czego nad głowami widzów na lotnisku
tuszyńskim pod Moskwą przeleciały z
fantastyczną szybkością samoloty ra
kietowe, zostawiając za sobą smugi
ognia. W jednym z ostatnich nume
rów populamega tygodnika radzieckie
go „Ogoniok“ znany dziennikarz ra
dziecki Milecki, który podczas wojny
nadsyłał ciekawe korespon derncje z
frontu, zamieszcza wywiad z majorem
inżynierem Markiem Gałłajem, jednym
z pierwszych radzieckich lotników na
samolotach rakietowych. Inż. Gałłaj
wyraził przekonanie, że w zakresie
szybkości powyżej 800 kilometrów na
godzinę lotnictwo rakietowe wyruguje
lotnictwo śmigłowe. Silnik rakietowy
jest w zasadzie prostszy i pewniejszy
w działaniu. Samolot rakietowy po
siada m/iej przyrządów pomocniczych
niż zwykły. Ogłuszający szum zwykłe
go motoru działający męcząco nawet
na najbardziej wytrzymałych i doświad
czonych lotników ustąpił w samolotach
rakietowych stosunkowa cichemu świ
stowi. Samolot rakietowy porusza się
spokojnie bez wstrząsów, jak szybo
wiec. Samolot rakietowy nie musi po

ruszać się z maksymalną szybkością,
może również poruszać się z szybko
ścią zwykłych samolotów. Iuż. Gałłaj
wymienia nazwiska innych jeszcze lot
ników radzieckich, pionierów lotnictwa
rakietowego podpułkownika inż. Aleksieja Grinczika i Jerzego Szwanowa.

Zastosowanie praktyczne promieni
nadczerwonydi
Londyn. Admiralicja brytyjska ujawniła
obecnie zastosowanie promieni nadczerwonycn
podczas dziedaó wojennych.
Nadczerwone promienie sygnalizujące —
widoczne tylko dla osób zaopatrzonych w spe
cjalny sprzęt — przyczyniły się m. in. do po
wodzenia ataków łodzi podw. na pancerniK

„Tirpitz" i japońskie okręty wojenne. Nocne
myśliwce RAF-u były również zaopatrzone w
odbiorniki promieni nadczerwonych. Przyrząd
przypomina zwykły teleskop z tą różnnicą, iś
pomiędzy soczewkami znajduje się specjalne
urządzenie, które zamienia niewidoczne dla ©ka promienie nadczerwone w zielone światło

Fotografowanie widma słonecznego
przy pomocy pocisków rakietowych
L o n d y n (PAP). Agencja Reutera
donosi, iż astronom brytyjski Spencer po
przybyciu do Port Darwin w północnej
Australii, oświadczył przedstawicielom
prasy, że w Stanach Zjednoczonych za
stosowano pociski rekietowe dla fotogra-

500 strzatów z rze,du bez chłodzenia lufy
Nowy radziecki karabin maszynowy

Mo s k wa . Jak podaje „Krasnaja Zwiezda", uzbrojenie wojska radzieckiego wzboga
ciło się o nowy udoskonalony typ karabinu
maszynowego. Jest to ręczny karabin maszyno
wy, przeznaczony dla kompanii strzeleckich.
Posiada on zamiast magazynu tarczowego, jaki
mają obecnie karabiny ręczne, taśmę, stoso
waną w ciężkich karabinach maszynowych.
Ponadto nowy karabin posiada lufę bardziej
masywną, niż inne karabiny ręczne. Różni się

Gazety radzieckie opublikowały dekret
prezydium rady najwyższej ZSRR o na
grodzeniu za wykonanie zadań dowódz
twa ppulk. Grinczika orderem Lenina,
ppulk. Szwanowa i szeregu innych ofi
cerów lotnictwa orderem Czerwonego
Sztandaru.

od nich poza tym konstrukcją kanałów dla ga
zów spalinowych.
Karabin maszynowy tetfo typn jest nie wie
le cięższy od używanych dotychczas ręcznych
karabinów maszynowych, a zachował ich łat
wość manewrowania przy szybkostrzelności
trzykrotnie większej. Nowy karabin maszyno
wy waży trzynaście kilogramów, to jest prze
szło pięćdziesiąt kilogramów mniej niż kara
bin Maxima. Można z niego oddać 500 strza
łów z rzędu bez chłodzenia lufy. (PAPJ

fowania widma słonecznego. W pocisk*
który wystrzelono w kierunku słońca,
wmontowany był spektrograf. Pocisk ra
kietowy wzniósł się na wysokość około
170 km. dokonywując w czasie lotu ku
górze zdjęć w regularnych odstępach.
Obecnie czynione są przygotowania do
wystrzelenia pocisków rakietowych w ce
lu dokonania zdjęć fotograficznych Mar
sa i innych planet.

Cyklon w Buenos Aires
Pa r yż . Agencja France Presse donosi, ie
na skutek cyklonu, który nawiedził okolice
Buenos Aires, 10 osób straciło życie, a setki
odniosło rany. (PAP)
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Co to jest „zysk brutfo“ w handlu?
Naczelna Rada Zrzeszeń Kupieckich
zakończyła pracę, zleconą jej przez Mi
nisterstwo Aprowizacji i Handlu, wsprarde ustalenia pojęcia ,.zysku brutto*'
w handlu.
Na podstawie materiałów opracowa
nych, przedyskutowanych i uzgodnio
nych z odpowiednimi rzeczoznawcami
kalkulacji i księgowości, ustalono dokła»ną definicję zy^ku brutto w handlu.
< ^.st nim różnica pomiędzy ceną sprze( żną towaru, a kosztami nabycia zaku
pionych towarów. Zy?k brutto obejmuje
więc wszystkie koszty pośrednie plu5
zysk netto, który zależny jest od bran
dy, a \yięc od ceny jednostkowej, od
obrotów i ewentualnego ryzyka, związa
nego z psuciem się towarów, względnie
wyjściem z mody itd.
Koszty pośrednie są to koszty prowa
dzenia przedsiębiorstwa, które nie da
dzą «ię zaliczyć do kosztów, związanych
: nabyciem danej partii towarów, np.
•coszty lokalu, personelu, podatków itp.
z wyłączeniem podatku dochodowego).
Zyskowność brutto winna być wyra
żona w odpowiednich procentach, doli
czanych do ,,kosztów nabycia" zakupy
wanych towarów.
Z wiązku z ustaleniem wspomnianych
wyżej pojęć i definicji Naczelna Rada
Zrzeszeń Kupieckich opracowała sche
mat kalkulacji kosztów nabycia zakupy
wanych towarów i ceny sprzedażnej, j
OTzy czym stwierdziła, że za podstawę |

kalkulacyjną wszelkich towarów winien
być brany z reguły koszt n? bycia zaku
pionego towaru, a jedyr'c w nielicznych
wyjątkowych wyioadkac.li może za pod
stawę kalkulacji być przyjęta cena fak
turowa". Wypadki tego rodzaju winny
być, zdaniem naczelnej organizacji ku
pieckiej, ściśle określone i sprecyzowane.
Wobec tego, że za podstawę określe
nia procentowego zysku brutto przyjęty
zo«tał koszt nabycia zakupywanych to-

warów, a dotychczasowa praktyka władz
skarbowych określała zyskowność przed
siębiorstw zależnie od obrotu, czyli ce
ny sprzedażnej towaru, Rada Nac/elna
Zrzeszeń Kupieckich zwróciła s’.ę do
Ministerstwa Aprowizacji i Handlu
z prośbą o wystąpienie do Ministerstwa
Skarbu z wyjaśnieniem tej różnicy, ce
lem uniknięcia nieporozumień przy ob
liczaniu zyskowności przedsiębiorstw dla
celów podatkowych.

Sprawa zagęszczenia
ludności rolniczej na Z. O.
Celem planowego uregulowania dal
szej akcji osiedleńczej w zakresie osad
nictwa rolniczego §należy ostatecznie
określić minimalną gęstość zaludnienia
rolniczego Ziem Odzyskanych, a więc
liczbę osadników rolnych potrzebną je
szcze w każdym powiecie na Ziemiach
Odzyskanych. Liczba ta jest wprost za
leżna od obszaru użytków rolnych. Jako
podstawę obliczenia Ministerstwo Z.O.
przyjmuje 40 osób na 100 ha użytków
rolnvch.
W ten sposób uzyskane cyfry pokry
wają się z liczbą ludności, zatrudnionej
w rolnictwie i leśnictwie z czasów nie
mieckich.

Zważywszy jednak na chroniczne niedoludnienie rolnicze tych obszarów w
czasach niemieckich i z uwagi na to, że
dekret z dn1'a 6. IX. 1946 r. o ustroi u
rodnym i osadnictwie na obszarze Ziem
Odzyskanych i b. W. M. Gdańska usta
la taki ustrój rolny (gospodarstwa 7—15
ha), który wymaga więcej ludności rol
niczej, należało by przyjąć za normę nie
40, lecz 52 osoby na 100 ha użytków rol
nych, tj. tyle, ile średnio było za cza
sów niemieckich na gospodarstwach od
5 do 20 ha. Do tej cyfry dojdzie się sto
pniowo w miarę intensyfikacji gospo
darstw rolnych.

Nawozy sztuczne dla wsi
przez spółdzielnie gminne Samopomocy Chłopskiej
Spółdzielnie gminne Samopomocy
Chłopskiej stają się coraz bardziej ruch
liwe, zwiększając stale ilość swych
członków i obroty. W miejscowościach,
gdzie spółdzielnia gminna posiada w do
statecznej ilości towary potrzebne dla
zaopatrzenia najbliżej położonych gos
podarstw wiejskich, chłop nie potrzebu
je jeździć do miasta i tracić czasu na za
kupy. Toteż słusznym je«t żądanie, aby
rozdzielnictwem towarów przemysło
wych dla wsi zajmowały się spółdziel
nie gminne Samopomocy Chłopskiej,

Jednym z najważniejszych zagadnień
zaopatrzenia wsi je«t sprawa rozdziel
nictwa nawozów sztucznych. Sprawie
tej wiele uwagi poświęciła Komisja
Wiejska „Społem".
Dotychczas szczególnie źle przedsta
wiała się sprawa zaopatrywania w na
wozy spółdzielni gminnych w wojewó
dztwie krakowskim. W sezonie jesien
nym ub. roku spółdzielnie rolniczo-han
dlowe otrzymały 18.936 ton, podęzas
gdy spółdzielnie gminne — zaledwie
6.061 ton.

Przewozy, grudniowe DOKP Gdańsk
i
§

Grudniowe przewozy DOKP Gdaństy obn'.eżyły się w stosunku do listopada zarówno w
ruchu pasażerskim jak i towarowym. Nawiększa różnica uwidacznia się w naładunk..
wagonów który obniżył się o przeszło 31 proc.
I wynosił w grudniu 32.634 wagonów. Rozła
dowano natomiast 56.355 wagonów, czyli lł
orocent mniej niż w listopadzie. Właściwą jed
nak miarą wyrażającą ściśle wyniki pracy ko- ejowej to ilość dokonanych przebiegów pociągo-km. Przy porównaniu listopadowych
przebiegów (1.267.120) z grudniowym: (1.257.08*
poc.-km) widać, że nastąpiło niecałe 0,8 proc
zmniejszenie się przebiegów poc.-km.
Dla uwypuklenia dotychczasowego dorobku
w dziedzinie usprawnienia przewozów wysta--

czy przytoczyć kilka cyfr z grudnia 1945 r.
Naładowano wówczas 15182 i wyładowano
22.592 wagony, przy czym było 672.602 prze
biegów poc.-km. Cyfry powyższe, przy zesta
wieniu z grudniem 1946 r. wykazują niezhice
że naładunek wzrósł o przeszło 115 proc., a
wyładunek niemal o 150 proc., gdy doKonane
przebiegi poc.-km wykazują zwyżkę o n,iepe’ne
90 proc. I ta właśnie różnica w na i wyła
dunku a wykonanymi przebiegami świadcz’/
wymownie o racjonalnej gospodarce przewc
zowej na terenie DOKP Gdńsk.
W ruchu pasażerskim przewieziono 2.060.65’
podróżnych i 17.819.036 kg bagażu i przesyłek
ekspresowych.

Kształtowanie się cen ziomiopłodów
i żywca w miesiącu styczniu
Według informacyj Zarządów Woje
wódzkich Zw. Sam. Chłopskiej ceny zie
miopłodów i żywca w poszczególnych
województwach przedstawiały się na
stępująco:
Woj. wrocławskie — (pszenica 3.000,
jęczmień pastewny — 1.300, owies paste
wny — 1.300, ziemniaki — 350, trzoda
chlewna — 195.
Woj. szczecińskie — pszenica — 2.800,
żyto — 1.700, jęczmień pastewny —
1.500, owies pastewny — 1.400, rzepak
jary — 6.800, ziemniaki — 290.
Woj kieleckie — pszenica — 4.300,
żyto — 2.200, jęczmień pastewny —

2.800, owies .pastewny — 2.200, proso —
2.600, ziemniaki — 500, masło — 280,
jaja — 20, trzoda chlewna — 200.
Woj. krakowskie — pszenica — 3.500,
żyto — 2.300, jęczmień pastewny —
2.300, owies pastewny — 2.500, bydło —
70—100, trzoda chlewna 140—190.
Woj. poznańskie — pszenica —
3.100—3.200,, żyto — 1.700, jęczmień
przemysłowy — 1.700, owies przemysło
wy — 1.850, groch Wiktoria — 2.900—
3.200, rzepak ozimy — 9 000—10.000,
siemie lniane — 9.000—10.000, gorczyca
5.600—6.000, bydło — 75—120, cielęta
— 85—100, trzoda chlewna — 160—188.

Samopomoc Chfopska rozprowadza cukierki
dla dzieci chłopskich

Na skutek starań Zarządu Głównego
Związku Samopomocy Chłopskiej Min.
Aprowizacji i Handlu zwolniło 50.000
kg wyrobów cukierniczych z transpor
tów UNRRA, celem rozprowadzenia mię
dzy członków ZSCh z przeznaczeniem
na zaopatrzenie dzieci chłopskich.
Materiał Cukierniczy stanowią prze
ważnie dropsy w cenie hurtowej 57 zł
£4 kg. Po doliczeniu kosztów transportu

cena detaliczna cukierków nie przekro
czy sumy 65 zł za kg.
Ponieważ zwolnienie tej ilości wyro
bów cukierniczych nastąpiło za gotówką,
przeto Wojewódzkie Zarządy ZSCh
obowiązane są uiścić należną sumę przy
odbiorze.
(A.K.)

Komisja Wiejska „Społem** wystąpi
ła z wnioskiem o dostarczenie chłopom
nawozów sztucznych przede wszystkim
peprzez spółdzielnie gminne. W rezul
tacie wydział rolny „Społem" wydał za
rządzenie, na podstawie którego nawozy
sztuczne w woj. krakowskim otrzymają
do rozdziału spółdzielnie Samopomocy
Chłopskiej. Już w bieżącym sezonie wio
sennym skierowano do spółdzielni gmin
nych w woj. krakowskim 3.014 fon, a do
spółdzielni rolniczo-handlowych 4.161
fon (stan w połowie stycznia).
W ten spo«ób nastąpiła poprawa dla
spółdzielni Samopoipocy Chłopskiej w
porównaniu z rokiem ubiegłym.
Spółdzielnie gminne Samopomocy
Chłopskiej powinny złożyć zamówienia
najpóźniej do dn. 15 lutego br., po czym
nawozy zostaną im przesłane bezpośre
dnio pod wskazanym adresem. (A.R.)

Mademifii M ie l Orputotyw
„Typrtaia uksfleiDika*’ od 9-15 lołap 1947 r.
-W związku z odbywającym się w
dniach od 9 — 15 lutego 1947 roku Tygc ’ ‘a Akademika na Pomorzu odbyło
eję zebranie reorezent. ntów ogramzacji
akademickich, które wyłoniło Akademi
cki Komitet Organizacyjny w następu
jącym składzie:
Ob. Jarzęcki i Zaremba (Bratnia Po
moc), ob. Linda (AZWM „Życie"), oh.
Ziółkowski i Kurowska ZMD), ob. Dobro
wolski (AZMW „Wici"), ob. Duda
(ZNMS), ob. Grabowska (PCK Akad.),
ob. Fronckowiak (Koło Fizyczne), ob.
Bednarkiewicz (Koło Prawników), ob,
Heu~ł (Koło Polonistów), ob. Przyłuski
(Caritas Akademika), ob. Mręła (Gryfici), ob. Strobel (Chór Akademicki), ob.
Ramio (AZS).

5 nowych porno odwadnia*
jących na ŹoSawach
W a r s z a w a (SAP). W bieżącym
miesiącu na Żuławach zostanie urucho
mione 5 nowych pomp odwadniających:
w Kierznarku, Cedrach Małych, Szerzawie, Basaku i Pannie. Nowo uruchomio
ne pompy będą odwadniać teren o po
wierzchni 22.850 ha. Dotychczas odwod
niono całkowicie 18.940 ha. W trakcie
odwadniania znajduje się 19.900 ha.
Ogółem w roku bieżącym zostanie od
wodnione 60 procent całego obszaru
Żuław.

ANGI ICY ZADOWOLENI

z polskich mebli
Anglia jest pow-ażnym importerem mebli
Oprócz transakcji dokonanej z Polską, Anglia
zamówiła również komplety meblowe z Cze
chosłowacji, Finlandii i Kanady. Z tego wzglę
du ocena wartości polskich mebli przez czynnikri angielskie posiada dla przyszłości polskiego
eksportu poważne znaczenie. Obecnie po przy
jęciu ładunku polskich mebli przez przedsta
wiciela angielskiego ministerstwa przemysły
Centralny Zarząd Przemyślu Drzewnego otrzy
mał depeszę, w której Anglicy stwierdzają
pełne zadowolenie z otrzymanego transportu.
Przed wojną Polska eksportowała jedynie
meble gięte i komplety kuchenne, fabryka nie
były nastawione na seryjną 1 masową pr »duikcję mebla.
Transakcja obecna miała zatem charakter
pionierski i wobec tego, że angielscy odbiorcy
6ą zidowoleni z jakości naszych wyrobów
przedstawiciele naszego przemysłu uzyskali
znacznie lepsze warunkr finansowe na dalsze
zamówienia.

Odbudowa fabryk lołniczvch

Państwowe Zakfady Lotnicze w Rzeszowie
Państwowe Zakłady Lotnicze w Rzeszowie
zbudowane w 1938 r., były najbardziej nowo
cześnie urządzaną fabryką metalową w Polsce
Podstawą była produkcja silników, a urządze
nia przewyższały warszawską fabrykę „Skoda *
Niemcy, po wkroczeniu na tereny polskie,
przez cały okres okupacji produkowali w fa
bryce silniki lotnicze oraz ich części, a wyco
fując się, wywieźli najcenniejsze maszyny i
surowce, zniszczyć całkowicie fabryki jednam
nie zdążyli.
Po objęciu zakładów, w planie produkcyj
nym postawiono na pierwszym miejscu potrze
by, jakie ma odradzający 6rię przemysł polski
Uruchomiono więc seryjną produkcję nowycn
obrabiarki dla innych fabryk, produkcję czę
ści zamiennych i zespołów dla przemysłu mo
toryzacyjmego, produkcję narzędzi i przyrzą
dów dó obróbki metali. Produkcję lotniczą o 1sunięto na razie na plan dalszy, niemniej jed
nak w dziale produkcji lotniczej prowadzi s.ę
remont i produkcję części zamiennych do eLn‘ków lotniczych dla w jska i Lotu.
Jeśli chodzi o produkcję obrabiarek n
wchodzą do tej grupy ostrzaiłki SM typu I. SAB
sziifiarki do szlifu na okrągło SM typu I SM
tudzież sziifiarki specjalne KAHN-KOLB. Za
lety konstrukcyjne i wysoka wartość użytko
wa zjednały im uznanie i wysoką renomę v.
odbiorców. Do tejże grupy produkcji zalicza
się również wykonywane na zamówienie czę
ści wyposażenia obrabiarek ,jak tuieje reduk
cyjne, kly obrotowe, uchwyty samocentrując;
uniwersalne podzielnice itp.
Doskonale wyposażony jest dział obróbki
termicznej, obejmujący 20 pieców gazowych i
5 elektrycznych dla hartowania i sezonowana
metali, piece do azotowania 1 cianowarua
jak również urządzenia do cementacji.
Należy również wspomnieć o odrębnym *ze
spoi© pomocniczym urządzeń do elektrolitycz
nego powlekania metali, w skład którego wcho

dzą: niklownia chromcwia oraz urządzenia
do parkeryzacji 6tali. Oddział ten znajduje się
w stadium pospiesznego kompletowania i w
niedługim już czasie odda przemysłowi cenne
uslugL
Wartość produkcji na drugi kwartał 1943
roku zamykała się sumą 2.594.722 zł ł doszła
do kwoty złotych 29.995.649 za III kwartał
1946 roku.
Plan na rok 1947 przewiduje produkcję war
tości 340 mil. zł, na którą złożą się zamówień a
zjednoczeń: lotniczego, obrabiarkowego, mo
toryzacyjnego i Ministerstwa Komunikacji.
W parze ze wzrostem produkcji zwiększy
się również sta/n zatrudnienia, wynoszący obec
nie ok. 300 pracowników.
W trosce o przygotowanie nowych kadr
rzemieślniczych zorganizowano szkołę prze
mysłową na poziomie trzyletniego gimnazjum
mechanicznego a od września br. czynna jest
na terenie fabryki trzyletnia szkoia dokształczająca z programem szeroko uwzględniają
cym dział mechaniki lotniczej. Wykłady i saminaria praktyczne w obu szkołach prowadzi
fabryczny personel techniczny pod i* erown;ctwem dyrektora szkoły i nadzorem dyrekcji
zakładu. Korzysta z nauki ponad 120 uczniów.
Niezależnie od tego około 80 pracowników
przechodzi praktyczne przeszkolenie w warsz
tatach.
Zakłady posiadają nowocześnie urządzony
żłóbek, mogący pomieść ć 50 niemowląt oraz
przedszkole, obliczone na 120 dzieci. Przed
szkole prowadzone jest przez fachową wychowawczynię a dzieci są dożywiane.
Dominujące miejsce na teren_e oeiedla fa
brycznego zajmuje okazały Dom Kultury, gdzie
mieści się biblioteka, klub i własny kino-teatr.
Zakłady posiadają własne warsztaty szew*
skie, krawieckie, piekarnię, konsum fryzjer
k ę oraz spółdzielnię spożywców. Instytucje tą
pozostają pod nadzorem rady zakładowej.
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i ISprawaktórąwinnysięzainteresowaćwładze
Wczoraj raao o godz. 3.40 obsługa naszej
redakcji otrzymała następujący teleionogram:
„Dziś o godzinie 1.30 u aentysty.ob. Lewan
NA SBfeBNY.H t-.KUANI K
dowskiego, przy uL Kilińskiego 5_ urodziły s*ę
Kino „Orzeł" wyświetla piękny film pro- czworaczki. Rozwiązania dokonał drWyrwicki.
ccji amerykan .klej weonę głośnej sztukl Matka 1 niemowlęta czują się dobrze. Imiona
noworodków następujące: 1) Antoni, 2) Stani*
dsa pt. „Jezebel" łDzieje diablicy).
' azy i ‘ J~3- r i1."
W glówych rolach Eette Davis — 6-krol- słu;v, Z)
Dla red- i wiadciccść taka jest gratką
5 nagrodzona za najlepszą grę fPfiiową —
nielada. T. ż skoro tylko koledzy przyszli
z George Brent Mergaret Lindsay.
Rzecz dzieje się w Ameryce w 1853 r. pod- co pracy, współpracowniczka nasza udała się
Ks wielkiej epidemii żó’tej febry w Ncwym niezwłocznie pod wskazany adres, by ąa miej
scu dowiedzieć się bliższych danych. I tutaj
leanie.
zdziwienie nieebywa’e. Ani pod numerem 5, ani
Dozwolony dla młodzieży od lat 16.
.pod 6, ani też w innych domach przy ul. Ki
lińskiego nikt dentysty Lewandowskiego uie
TRFNTNGI BOKSLP.SKIE
zna, jak również o czworaczkach nikomu nic
Uwaga Bokserzy! Se»»c?a bokserska MKS nie wiadomo.
ęprowadza we wto.ki ; piątki treningi bok
skie pod far sowym kierownictwem, w szko
Curfe-Skłcć ‘wslue* przy ul. Trynkowe]
rząiok o gedz. 17 30 ,
ś

Pi 35^9®f?!s « a f a y ,
l Zwi zejt U^cs,n’kśw
Ur7cs'n’kr\y Walki Zbroi
| o
: i Domokraofę przyjnje n?*?! r^łrsre^^a kardynałów na
łonk w «• lokalu zwi~r&n vrry ulicy
ibissrkieoo 12, paricrs codziennie od
KU. 2 __ 17.

-

Sądziliśmy więc, że ktoś zrobił sobie głupi
kawał, w nadziei, że będziemy na tyle naiwni
i bez sprawdzenia rewelacyjną tę wiadomość
podamy.
•
Zamierzaliśmy nad sprawą przejść do po
rządku dziennego. Wiedzeni jednak zmysłem
obowiązku
skrupulatności
dziennikarskiej
zwóciliśmy się do dr Wyrwickiego z prośba
o poinformowanie nas, czy w ogóle tej nocy
do pacjentki lub pacjenta był wezwany. —
Relacja, jaką udzielił nam dr W., brzmiała
następująco:
O godzinie 2 zbudził go natarczywy tele
fon. Rozmówca — zdenerwowany — oświad
czył, że telefonuje z poczty i prosi, by lekarz
udał się niezwłocznie do rozwiązania skompll
kowanego porodu na ul. Kilińskiego 16 — po
dając — tak samo — nazwisko Lewandowskiej.

Z serca i rozumu ta prawda wynika, ze trze
ba poprzeć TYDZIEŃ AKADEMIKA
Karij w esss i zaopm?Bii u m ssióf mmi 1317r.

Karty wymienne na miesiąc marzec 1947 r.
pobiorą właściciele wzgl. administratorzy do
Program
mów w terminie od 12—15 lutego włącznie w
następujących punktach rozdzeJczychł
R o ż y ło ś n i W a rs z a w s k ie i
Rejom I Komisariatu w lokalu OM TUR przy
uilicy Wybickiego;
WTOREK 11. 2.
6.00 Sygna ^zasu. 6 05 Dz enrwk poranny
Rejo-n II Komisariatu w lokalu OM TUR przv
ul. Wybickiego,
20 Gimpastyka poranna 6.30 Muzyka. 6 5Rejon III Komisariatu w szkole im Kopernik
rgnał czasu. 7.05 Muzyka. 7.15 Wiadomość
przy ul. Matejki.
uranne oraz przegląd prasy stołecznej. 7 3c
rogram na dzień bieżą :y. 7.40- Koncert po
Karty zaopatrzenia na miesiąc marzec 19-7
mny. 8.30 Informacje ogólnopolskie 8 40 będą wydawane na podstawie wykazów inren
•erzynka PCK. 8 50 Audycja szkolna. 9.35 — nych pracowników wzgl. „wykazów mieszka i
!.57 Przerwa. 12.00 SygnaJ czasu. 12.05' A.i- ców domu", do których należy dołączyć prze
ycja dla świetlic robotn. 13 05 Muzyka obiad pjsowo wypełnione karty wymienne w nastę
5.00 ,,Sabałowa Nuta' . Audycja słowno-muz pujących punktach rozdzielczych w czasie od
540 Muzyka czeska. 16.00 Dz ennik popo- 17—22 lutego br.:
uaniowy. 16.30 Kwintet Beethovena. 16.55
a) dla zakładów pracy w Zarządzie M ej.ucycj-a dia miodzieży. 17.05 „U naszyć?
skim, pokój 105;
rzyjaciói'. audycja słownno-muzyczna. 17.2*
b) dla ludności niepracującej (tj. osób po
locert rozrywkowy.
17.55 Z tycia kiElbierających rentę, wzgl. emeryturę, ma
iralnego. 18.00 Audycja wojskowa. 18.07
tek z nieletnimi dzieóm; do lat 16, osób po
fuzyka. 19.30 „Nauka przy głośniku. 19.00
nad 60 lat oraz osób samotnych, uzna
Concert symfoniczny. 19.57 Sygnał czasu. nych przez lekarza urzędowego za stałe nie
0.00 Dziennik wieczorny.. 20.25 Koncert mu- zdolnych do pTacy — po przedłożeniu świadec
yfci lekkiej. 21.00 „Noc tysiączna druga ’ twa lekarskiegp i świadectwa ubóstwa — po
.luchowisko.
21.25 Recital fortepianowy biorą właściciele Wzgl. administratorzy domów:
11.45 Radiowy Uniwersytet Ludowy. 22.00 Rejon I Komisariatu w lokalu OM TUR przy
Cwadrans prozy „Popioły' St. Żerom6kiegeo. , ulicy Wybickiego;
i2.15 Program na jutro. 22.25 Audycja roz- Rejon JI Komisariatu w lokalu OM TUR prz'’
ywkową. 23.10 Ostatnie wiadomości dzienuL Wybickiego,
iika. 23.30 Muzyka poważna. 23.55 Streszczę
Rejon III Komisariatu w szkole im. Kopernika,
iie osfeafcn. wiadomości. 24 Cl Hvmn.
przy ui. Matejki.
■ ~

c) zdemobilizowani oraz członkowie rodz!n
powołanych do WP w Zarządzie Miej
skim, Wydział Wojskowy;
d) inwalidzi w Ref. Inwalidzkim w Zarzą
dzie Miejskim, Kościelna 15 I piętro.
Ponadto Wydział Aprowizacji i Handlu ziwiadamia, że z uczącej się młodzieży otrzymu
ją karty zaopatrzenia tylko oi* którzy zamiesz
kują na stancjach prywatnych po. przedsta
wieniu zaświadczenia z dyrekcji’ szkoły.
Właścicielom i administratorom domów
zwraca się uwagę na terminowe odebranie tak
kart wymiennych dla całego domu jak i kur
zaopatrzenia dla wszystkich uprawnionych
pod pkt. „b” w punktach rozdzielczych i w po
danych terminach, ponieważ karty pojedyn
czym osobom, zgłaszającym się po oznaczo
nym terminie wprost do Referatu .rozdzielnic
twa kart w Zarządzie Miejskim — me będą
wydawane.

* •?
-

Kwidzvń

Posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej

Z początkiem bm. odbyło się pod
przewodnictwem ob. Góreckiego posie
dzenie Miejskiej Rady Narodowej. —
Głównym przedmiotem obrad było za
łatwianie wszystkich preliminarzy bud| setowych zakładów przedsiębiorstw
firudziqdz przesyła życzenia
miejskich i Zarządu Miejskiego, jako
też wszystkich statutów o podatkach
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej'
Tow. Cyrankiewicz
Premier Rządu Rzplitej komunalnych. Uchwalono budżet admi
Obywatel Bolesław Bierut
nistracyjny Zarządu Miejskiego w wy
Warszawa
Kancelaria Cywilna-— Belweder
sokości 6.400.000 zł.
Koło
PPS
Zarządu
Miejskiego
i
Za
Warszawa
Z uwagi na to, że przed iębioę^twa
kładów Miejskich w Grudziądzu prosi
W historycznym dniu wyboru Oby Towarzysza Premiera o przyjęcie życzeń miejskie ulegają rozbudowie, zachodzi
watela na najwyższy urząd' Prezydenta wszelkiej pomyślności osobistej i owoc przeto potrzeba ich kontroli i ścisłej
Rzeczypospolitej, członkowie Związku nej racy dla dobra Narodu i potęgi Rze łączności z Zarządem Miejskim. Z tego
powodu MRN powołano nowy, samo
awodowego Pracowników Samorządu czypospolitej.
(—) Mężyk, wiceprez. miasta dzielny Referat Inspekcji Miejskiej.
erytoriab ego i Użyteczności Publicz
(—) Bojg, przew. Koła PPS
Poza tym poruszano następnie spra
nej w Polsce — Oddział w Grudziądzu
wy: teatru miejskiego, zbiorowego ukla
y liczbie 1089, zebrani na uroczystym
W dniu wczorajszym wysłane zostały du z pracownikami przedsiębiorstw
posiedzeniu w dniu 10 lutego 1947 roku, do ministra Pracy i Opieki Społecznej, miejskich, upaństwowienia miejskiego
przesyłają najserdeczniejsze życzenia
owocnej pracy dla dobra Odrodzonej
olski Ludowej.
(—) Michalak, przewodniczący
(—] Lipiński, sekretarz
Minister Administracji Publicznej
Osóbka-Morawski
Warszawa
Koło PPS Zarządu Miejskiego i Zaladów Miejskich w Grudziądzu z raością wita Towarzysza na stanowisku
Iinistra Administracji Publicznej.
Pod Jego światłym kierownictwem sa
morządowcy wylężą wszystkie siły w
jacy dla dobra niepodległej i demokra
tycznej Polski, pragnąc tym wykazać
łęboką wiarę i przywiązanie do Towazysza Ministra.
(—) Mężyk, wicaprez. miasta
(—) Borg, przew. Koła PPS
tRedaguj# Kolegium

— S-kreN-iar uvnnv
od godz 1—16-t«;
Redaktor nacz przy;
muf# ag goiz 11 —12.

tow. Kazimierza Rusinka, następujące
depesze:
1) Zarząd drukarni „Wiedza nr 7" i
redakcja „Głosu Pomorza ' w Grudzią
dzu, składają Wam Kochany Towarzy
szu — jako niezmordowanemu bojowni
kowi o dobro klasy pracującej — naj
lepsze życzenia z powodu zaszczytnego
wyróżnienia, przez mianowanie Was mi
nistrem Rzeczypospolitej Polskiej.
Tak jak nie szczędziliście ofiary krwi
w pamiętnej jesieni 1939 roku, tak też
pewni jesteśmy, że i dziś szczędzić nie
będziecie ofiary pracy dla dobra narodu
i Państwa Polskiego.

27 Koło PPS przy drukarni „Wiedza
nr 7“ i wydawnictwie „Głosu Pomorza“
w Grudziądzu, przesyła Drogiemu To
warzyszowi z okazji Jego zaszczytnego
wyróżnienia i objęcia stanowiska mini
stra — najlepsze życzenia pomyślnych
wyników pracy dla dobra ukochanej Oj
czyzny i całego świata pracy.

Dr W. ubrał się pospiesznie, zabrał mstrumeaDr W. ubrał się pospiesznie, zabrał instrumenty lekarskie i poszedł ped wskazanym adresem. — Niestety tak jak nasza współpraco
wniczka tak również i on ani pod nr 16, ani
też pod innymi numerami domów — do któ
rych zachodził — pacjentki nie znalazł. —
Nie noprzesta! jednak na tym. Tctcż udał się
do położonej Zadrożyńskiej, by dowiedzieć się
czy przypać-iem jej o podobnym porodzie jest
może coś wiadomo. — Akuszerka oświadczyła,
jednak, że tego dnia w ogóle nikt jej nie
wzywał. —
Rozgniewany wrócił dr W. do domn. —
Zdążył zaledwie zdjąć okrycie, dzwonek tele
fonu. — Ten sam glos ordynarnie wymyśla
mu, czemu nie przychodzi, — Na laki tupet le
karz nie miał po prostu słów, toteż zawiesił
słuchawkę. — Za pół godziny, kiedy miał za
miar zasypiać, znowu telefon. — Tyra razem
bezczelny typ grozi, że jeżeli doktor natych
miast nie przyjdzie, „to on się z nim rozpra
wi". — Lekarz, nie wiele myśląc, odstawił w
ogóle telefon, gdyż wiedział, że ten mn Już
tej nocy spać nie da. Tymczasem rano miał
poważną operację w szpitalu, do której nerwy
należy mieć spokojne.
Przy spotkaniu się dnia następnego z dy
rektorem szpitala dr Rudzińskim, usłyszał od
niego, że i ten również był wzywany przez
tego samego prawdopodobnie osobnika. —Różnica polegahi na tym że wzywający miał
po niego przyjść i zaprowadzić go do chorej.
Dr R ubrał się i czekał. Czekał -na próżno do
rana. —
Wypadek, jaki opisaliśmy powyżej nie ma
sporadycznego charakteru. Wypadki niepoko
jenia po nocy lekarzy grudziądzkich są w
ostatnim czasie dość częste i odnosi się wraże
nie że prowadzone są przez zorganizowaną
sząjftę. Jaki jest cel tego? Otóż ten, ażeby prze2
fałszywe alarmy • zniechęcić lekarzy do udzie
lania pomocy chorym i w ten sposób siać fer
ment, a nawet co gorsze, powodować utratę
życia na skutek braku natychmiastowej pomo
cy. Toteż ze względu na dobro społeczne po
winny się niezwłocznie zainteresować odnoś
ną sprawą kompetentne władze.
T a—d

KUPIĘ maszynę do szycia. —
Wybickiego 24 I piętro.
PODATKOWE zeznania; od
woiania, zamknięcia rachun
kowe, nadzór nad księgowo
ścią, przeprowadza fachowo
egzam. buchalter-bilansi-sU
(b, rewident Urzędu Rewizyi
nego) B. Pawski, Piłsudsk ego 88. Zgł. teł. 1368.
RADIO - aparat, 7 obwodowy
na sprzedać. Wiad. Adm
„Głosu ’ pod nr 496.
SPRZEDAM maszynę szewską
łątkową i 1 prasę do kleje
nia butów. Naagórna 18 SmykoWsku.
GAZĘ młyńską szwajcarska
pasy transmisyjne sprzedam
Bytom, Moniuszki 13-5.
OKAZYJNIE dó nabycia lampr
eiektr. oraz łyżwy. Wiad o
mość. w Redakcji między go
dziną 15 a 16.

domu dziecka, oraz sprawę gospodarki
ogrodnictwa miejskiego.
MRN wysunęła dziewięć osób do od
znaczeń -rebrnymi krzyżami zasługi za
gorliwą pracę na polu administracyj
nym, politycznym i społecznym.

Zebranie protestacyjne mło
dzieży szkolnej w Kwidzyniu
W dniu 6 lutego odbyło się na terenie
gimnazjalnym zebranie starszej młodzie
ży państw, gimnazjum i liceum ogólno
kształcącego w Kwidzyniu, na znak pro
testu przeciw zbrodni dokonanej przez
młodzież gimnazjum w Poznaniu.
Jednominutową ciszą uczczono pamięć ofiary zbrodni ś,p. Stachowiaka.
Do młodzieży przemawiali: dyrektor
zakładu ob. Antoni Szwed oraz ks, dr
Neumann, prefekt gimnazjum i prof. Sta
nisław Bator.

CHAŁAJSKIEGO Władysława
który przebywał do 1941 r
Tym wszystkim, którzy
w wsi Łachodów pow. Prze oddali ostatnią przysługę,
myślanin, a w r. 1941 dosta’ za złożone wieńce na gro
się do- wojska Armie Czer bie śp.
wonej i później służył w
Wojsku Polskim, od którego
Ig n a c e g o
R y c h lic k ie g o
otrzymaliśmy ostatn.ą wiad:
mość w 1946 r., poszukują i zwłaszcza ks. wikaremu,
Radzie Załogowej, pracow
proszą o- powiadomienie
. Michał Chaiajski i Śnieżyk nikom i współpracowni
kom Pe-Pe-Ge, orkiestrze,
Stanisław, Radzyn-wieś, po
wszystkim krewnym i zna
wiat Grudziądz (Pomorze).
jomym składa serdeczne
KARTY żywnościowe’ na na „Bóg zapłać"
zwisko Szczuka i Grużyńska
Rodzina.
do odebrania w Administra
cji „Głosu Pomorza".
PODAJĘ do wiadomości,' te UNIEWAŻNIAM zgubione ż
pieczątki dla fi/rmy Zakłady
otrzymaiem wypiek chleta
Elektro-Instalacyjme (mecha
kontyngentowego i bę ie
niczne) Union Malbork. —
rejesiiował karty na chleb
na marzec. Piekarnia M. Roz
Hieronim Daszkiewicz, Riwadowski, Forteczna 14.
szyń&ka 3.

CLNY OGŁCSZES: Drcbne ta wyraz 10.—zł dla poszukujących pracy 1 rodzin 5.— »ł.
I.usty druk 100% drożej Zwykłe za tekstem 15.— zł, za 1 mrą jednołamowy (szero
kość łamu 45 mm) W tekście 30 zł. za 1 mm jeinolamowy (szerokość łamu 68 mm)
Komun kąty organizacyl zawodowych i społecznych (w tekście) 5 — zł za wyraz Za
tery mowę ogłoszenie nie przyjmuje *ię odpowiedzialności. Abonament mieś ęczny 50 zł

Nadesłanych rąkopśeów Redakcje ote
s*. — Ai tykuły nadeftan* a nie samów, nie
będą honorowane.

