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Społeczeństwo polskie składa życzenia Prezydentowi
W a r s z a wa. (PAP). — W niedzielę,
cfafcia 9 bm. -Prezydent Rzeczypospolitej
przejmował życzenia, od przedstawicie
li społeczeństwa.
Przed godz. 10 rano w salach Bel
wederu zaczęły się zbierać delegacje
partii politycznych, organizacji, społecz
nych, duchowieństwa, związków zawo
dowych,- orgnizacji
młodzieżowych,
chłopskich, organizacji Polaków zagra
nicę., przedstawicieli spółdzielczości,
terenowych Rad Narodowych i Zarzą
dów Miejskich. Centralnego Komitetu
Żydów Polskich, Izb Rzemieślniczych,
bojowników z 1905 r.. inwalidów wojen
nych, uczestników walki zbrojnej o nie
podległość A demokrację, więźniów- po
litycznych hitlerowskich obozów- kon
centracyjnych, delegacje przemysłu
państwowego, spółdzielczego i prywat
nego. zrzeszeń kupieckich, instytucji
państwowych, społecznych i komunal
nych. Szczególnie licznie był reprezen
towany świat nauki, kultury i sztuki.
Masowo przybyli poszczególni oby
watele ze wszystkich stron Polski skła
dając Prezydentowi hołd i życzenia,
przedkładając jednocześnie swoje oso
biste prośby.
Pierwsi składali .życzenia przedsta
wiciele centralnych władz spółdziel
czych. Prezydent Rzeczypospolitej dzię
kując za złożone Mu życzenia wyraził
sw-ą radość, że jako pierw-si przybyli do
. niego przedstawiciele ruchu, w którym
rozpoczął przed laty swą pracę społecz
ną. Serdecznie dziękował Prezydent
delegacjom byłych żołnierzy, a w szcze
gólności delegacji Związku Uczestni
ków Walki Zbrojnej o Niepodległość i
Demokrację, w której znajdowali się
współtowarzysze walki ob. Prezydenta
z hitlerowskim okupantem. Generalne
mu Komisarzowi Wyborczemu, jego
zastępcy i przedstawicielowi pracowni
ków Generalnego Komisariatu dzięko
wał obywatel Prezydent za -złożone ży
czenia i za wzorowe wypełnienie ich od
powiedzialnych obowiązków
Dziękując za złożone życzenia przez
profesorów wyższych uczelni artystów,
kompozytorów, dziennikarzy, plasty
ków,' muzyków. architektów- i innych
ob. Prezydent podkreślił doniosłą rolę
jaka przypada pracownikom nauki,,
kultury i sztuki w nowej rzeczywisto
ści polskiej.
Jako ostatnia składała życzenia licz
na delegacja młodzieży akademickiej z

wyższych uczelni warszawskich Do
stojnemu przyjacielowi młodzieży zgo
towali akademicy serdeczną owację.
Po zakończonej o godz. 14-ej części
oficjalnej, serdeczne życzenia składali

U P A Ń S T W O W IE N IE K O L E I

w radzieckiej strefie okupacyjnej
N iem iec
B e r l i n . Wszystki* 'koleje i kolejki do
: do we w radzieckiej strefie okupacyjneleraiec, znajdujące się dotychczas w ęka t
ywatnych, zostały przekazane pod zarząd
aństwowy !ub samorządowy; (PAP)

ob. Prezydentowi pracownicy Polskie
go Radia i Filmu Polskiego, delegowani
do Belwederu dla filmowania i transmi
towania odbywających się t&rp uroczy
stości.

Po podpisaniu traktatów
L o n d y n , 11. 2. (Obsł. wł.) Minis
ter Bevin wysłał depesze do państw z
którymi podpisano w poniedziałek trak
taty. W depeszach tych min. Bevin oś
wiadczył, że przyszłość wymaga duio
dobrej woli do szczerej współpracy.
Traktaty przywróciły normalne stosun
ki i winny być poważnym krokiem na

przód w rozwoju stosunków międzynaro
dowych.
W nocie do Włoch min. Bevin oświad
czył, że traktat przerywa wreszcie lukę
w stosunkach między Włochami i An
glia, które zawsze były przyjazne.
W nocie do Węgier min. Bevin wyra
ził nadzieię, że odbudowa zniszczonego
kraju pójdzie szybko naprzód.

Z ostatnie! chwili
N o w y Jor k, 11. 2. (Obsł.
pieczeństwa powzięła wczoraj
które) dano zlecenie komisji
Atenach, aby nie mieszała się
roków śmierci na partyzantów

wł.) Rada Bez
uchwalę, mocą
sojuszniczej w
w sprawy wy
greckich.

L o n d y n , 11. 2. (Obsł. wł.) Delegaci*
arabska odrzuciła brytyjski plan rządowy,
dotyczący podziału Palestyny.
J e r o z o l i m a , II. 2. (Obsl. wł.) Agencja
żydowska odmówiła współpracy z władzami
brytyjskimi w zwalczaniu terrorystów.
Wczoraj skazano na śmierć 3 Żydów, n
których znaleziono broń i bykowce, tej *amej nocy, kiedy terroryści wychiostali 4 żoł
nierzy brytyjskich.
H a m b u r g , 11. 2. (Obsł. wł.) Były prezy
dent Hoover, odbywający z polecenia prez
Trumana podróż po Niemczech, przybył do
Hamburga.
Oświadczył on, że władze .brytyjskie i ame
rykańskie czynią wszystko, aby polepszyć sto
sunki aprowizacyjne w Niemczech, ale na ra
zie nie należy spodziewać się poprawy.

Protesty
P a r y ż , 11. 2 .‘ (Obsł. wł.) Włochy,
Bułgaria, Węgry i Rumunia żłożyły no
ty protestacyjne z powodu ostrych klau
zul traktatów.
Jugosławia i Finlandia również wyra
ziły swe niezadowolenie.
Rzym, 11. 2. (Obsł. wł.) Min Sforza
przemawiał wczoraj przez radio protes
tując przeciwko niektórym klauzulom
traktatu włoskiego.
★

P a r y ż , 11. 2. (Obsł, wł.) Wczoraj o
godz. 18.15 w sali zegarowej ministerst-

Obostrzenia przeciwko
hitlerowcom
Rada miejska w Norymberdze uchwaliła
szereg obostrzeń przeciwko hitlerowcom, je
śli nie zostaną wykryci sprawcy ostatniego
zamachu bombowego. Po dniu 15 bm. wszyst
kim b. członkom partii, pracującym w prze
myślę, będą odjęte dodatki żywnościowe.
Wszyscy aktywiści hitlerowscy będą umiesz
czeni w barakach obozowych, a wszyscy przy
wódcy organizacji „Hiłler-Jugend" zostaną
resztowani.

Liga do walki o wolność
Palestyny
N o w y J o r k , 11. 2. W niedzielę, dnia
9 bm., na zwołanej przez Ligę do walki o woi
ną Palestynę konferencji, postanowiono zwró
cić się do rządu Stanów Zjednoczonych o
formalne uznanie tymczasowego rządu hebraj
skiego na emigracji, oraz o poparcie, go w
ONZ.

Groźna sytuacja węglowa w A n g lii
L o n d y n,' U- 2. (Obsł. wł.) Premier
W. Brytanii, przemawiając wczoraj
przez radio do ludności na temat groź
nej sytuacji węglowej i drastycznych za
rządzeń ograniczających dostawę prą:u i paliwa, wyraził uznanie dla ludnoci za pozytywne ustosunkowanie śię do
rch zarządzeń.
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W Izbie Gmin w czasie debaty na te
mat braku węgla doszło do ostrej wy
miany zdań między Churchillem a min.
Skarbu. Churchill zarzucał rządowi, że
brakiem przezorności doprowadził do
obecne) sytuacji. Min. Skarbu oświad
czył, że obecny rzącf zastał już sytuację
węgłową ciężką a obecnie panujące mro
zy przyczyniły się jeszcze bardziej do
zwiększenia trudności opałowych.
W dalszym ciągu sytuacja jest ciężka;
sklepy, restauracje i biura, pracują przy
świetle świec, zawieszono w całej Anglii
wyścigi psów7, radio brytyjskie częścio
wo zawiesiło 5wój program, a kina czyn
ne «ą tylko wieczorem. Ilość tramwajów
i trolejbusów została zmniejszona, a 60
pociągów podmiejskich odwołano.
Z dniem dzisiejszym pisma periodycz
ne przestaną wychodzić przez 2 okre«y
wydawnicze.

L o n d y n , 11. 2. (Obsł. wł.) Strajk gło
dowy 400 żołnierzy polskich w Szkocji za
wa spraw zagranicznych, mini«ter Zyg kończono, gdy głodującym zapowiedziano, »ż
munt Modzelewski podpinał traktat w ciągu 36 godzin będzie im podana data repatriacjL
z Włochami.
itm im m tm m m m ttstnum tm tm m ssm m tm ttm sttm m um im m tim itsm m m tim m tm ssttm tti

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

Wietfaw Gomutka
Wicepremier Władysław Gomułka urodził
się w 1905 r. w Krosnue * ojca ślusarza, który
pracował w szybach naftowych. Poszedł po
czątkowo jego drogą. R-obotnifk, aktywny dzia
łącz Związku Zawodowego Pracowników Prze
myślu C^smicznego bierze żywy udział w pra
cach KPP.
W 1932 r. organizuje w Łodzi strajk włók
niarzy. Policja dowiedziawszy «ię o tym, za
rządzała obławę. Miody działacz robotniczy,
nie chcąc oddać się w ręce poiicji, rzuca się do
ucieczki i zostaje ciężko ranny kulą, policjanta
Groz!ła amputacja nogi, ale na szczęście nogę
udaio się uratować
Pięć lat w, więzieniach za przekonania poe
tyczne były dla Władysława Gomułki okresem
nieustannej wytężonej pnący nad sobą, nad
rozszerzaniem swych wiadomości. Wrzęsa en
1939 r. zastaje Gomułkę za kratą więzienną
w Sieradzu. W latach 1940—1941 pracuje j iż
wolny w jednej ze lwowskich fabryk. Po wy
buchu wojny rosyjsko-niemieck.ej powraca
Władysław Gomułka do rodzinnego Krosna —
: natychmiast organizuje robotników z szybów
naf*owych do walki z niemieckim okupantem

Nawiązuje kontakt z Warszawą, z Polską
Partią Robotniczą, zostając wkrótce sekretarzem
okręgu rzeszowskiego tej partii. W drugiej po
łowie sierpnia jest już sekretarzem organiza
'cji partyjnej w Warszawie. Wraz z warszaw
skim dowództwem Gwardii Ludowej bierze
udział w przygotowaniu akcji odwetowej za
pow eszonych Polaków. Akcja udaje się; 1?
października 1942 r. od granatów gwardz stów
pada 34 oficerów niemieckich w kawiarni na
dworcu głównym i w Cafe Klubie.
Jesiienią 1943 r. Gomułka Wiesław zo
staje cżłonkćem KC PPR. W listopadz’e jest ge
neralnym sekretarzem tej parti', odgrywając
poważną rolę w stworzeniu Krajowej Rady
Narodowej. Po utworzeniu Rządu Tymczasowe
go ob. Gomułka obejmuje stanowisko wicepre
miera. zachowując je również po utworzenia
Rządu Jedności Narodowej. Gdy zagadnienie
Ziem Zachodnich stało sdę najważniejszym za
daniem Odrodzonego Państwa — wicepremier
Gomułka objął zarazem stanowisko mimst-a
nowo-utworzonego Ministerstwa Ziem 0.1zykanycth.

Antoni Korzycki
Obecny wicepremier sekretarz generalny
Stronnictwa Ludowego, urodził s;ę w 1904 pad
strzechą chłopską w Podkomcach Dużych, pow
Rawa Mazowiecka. Po szkole wiejskiej wy
jeżdża do gimnazjum, aJe brak środków zmu
sza- go do przerwania nauki. Drogą samokształcenia na wolnym studium ogólnokształ
cącym' Instytutu Oświaty Pracowniczej przy
gotowuje się do pracy na terenie wsi. Jest
jednym z młodych, najczynniejszych działaczy
w szeregach niezależnej Parti! ‘Chłopskiej. Organ zaje koła terenowe Popada w ciągłe za
targi z administracją, policją i 6ada<mi. Zakła
da fco.-a Wićio-we i spółdzielnie chłopskie. N eza.eżna Partia Chłopska zostaje uznana za
n elegalną, a jej dsŁałainość ' zawieszona.
korzycłti staje w 1927 roku do pracy w
Samopomocy Chiopsk ej, organizacji zawodo
wej o radykalnym nastawieniu.
W latach 1928—1929 kieruje wydawnictwem
pasma popularno-naukowego pod nazwą „Chcę
poznać wszystko ' Przychodzi wojna i okres okupacjj. Korzycki ma za sobą setki zebrań po* tycznych. młodzieżowych spćldzieicz. oraz po
ważną pracę organizacyjną. Łącznie z innymi
postępowymi i rady kall- ynń ludowcami zajmu-e
wyraźne stanowisko nienależnego radykaćnegp
ruchu chłopskiego szukającego kontaktu t ta 
kim samym ruchem robotniczym. Współdziała

w organizowaniu. Batalionów Chłopskich t
Armii Ludowej.
Wespół z Władysławem Kowalskim, obec
nym marszałkami Sejmu oraz z innymi czo
łowymi działaczami odłamu radykalnego wy
stępuje przeciwko kierownictwu ludowców,
wiążącemu się z sanacją i endecją.
Wokół konspiracyjnego pisma „Wola Lu
du" powstaje nowa centralna reprezentacja
ruchu ludowego; Korzycki należy od pierwszej
chwili do jej najczynniejszyćh działaczy.
21 lutego 1944 r. na ogólno-krajowym
zjeśdzie Woli Ludu wybrany zostaje nowy za
rząd Główny Stronnictwa Ludowego, w którym
Korzycki zostaje sekretarzem generalnym.
Naieźy następnie do pierwszych organizatorów
KRN z ramienia wsi polskiej. Podczas powsta
nia warszawskiego pracuje w głównym sztabie
politycznym z ramienia organizacji wojsko
wych polskiej lewicy. Zostaje ranny. Po wy
zwoleniu wschodnich ziem polskich kieruje w
LiA linie ogólno-kraj owymi pracami organizacyjnymi SL. Piąty Kongres SL w Warszawie w
yyczniiu 1945 r. wybiera go jednomyślnie do
Rady Naczelnej, która powierza mu ponownie
stanowisko sekretarza generalnego. Korzycki
pracuje jednocześnie jako publicysta, w „Dzien
niku Ludowym" i „Zielonym Sztandarze'. Jest
również autorem szeregu popularnych prac po
litycznych, zasilających „Bibliotekę Lądowy".
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Ekonomiczne i polityczne
znaczenie dostępu
do morza
Handel staje się zjawi.kfem dominującym w życiu państw i narodów. —
Chodzi o to, aby jak najwięcej wytwo
rzyć i by wytworzone produkty jak naj
dogodniej, tzn. jak najlepiej dostarczyć
do państwa, odczuwającego ich potrze
bę.
Wytwarza to wzajemną konkurencję
państw produkujących. Tworzy to
wszechświatowy rynek, który ustala
ceny towarów. W tym konkurencyj
nym biegu, od którego zależy dobrobyt,
poszczególne państwa starają się stwo
rzyć dla siebie jak najdogodniejsze wa
runki. te zaś są dane bądź przez przyro
dę, bądź przez warunki geograficzne,
bądź też mogą być zdobyte przez usilną
i wytrwałą pracę ludzką.
Morze, to najważniejszy trakt han
dlowy, który jest regulatorem innych
traktów. Tak jak woda spływająca ze
stoków gór dąży do morza, tak też to
wary i płody szukają najkrótszego
ujścia wr tymże kierunku. Trzy czwarte
handlu światowego odbywa się morzemv
Ma to swoje uzasadnienie w tym. że
morze jako trakt nie potrzebuj© nakła
du pieniężnego na swoje utrzymauie;
poza tym okręt współczesny może za
brać ładunek 20 — 25 pociągów towaro
wych, co umożliwia kontynuowanie
masowych przewozów. Stwierdzić więc
można, ż© handel wszechświakrwy po
siada charakter handlu morskiego. —
Stąd jasno wynika dobrodziejstwo do
stępu do morza.
Państwo, które dostępu tego nie po
siada, musi lądem dowozić swoje towa
ry do murza i tam powierzać je pośred
nikowi, który dostarczy je drogą mor
ską — odbiorcy.
,
Jasną jest rzeczą, że państwo pośred
niczące może stawiać odpowiednie wa
runki przewozu towarów morzem, zaś
to państwo, które musi korzystać z po
średników w prowadzeniu handlu z
krajami zamorskimi przyjąć musi wa
runki pośrednika i w ten sposób wpada
w zależność ekonomiczną ód kraju,
którego siłę stanowi posiadanie do
stępu do morza.
Polska jako państwo o strukturze
gospodarczej mieszanej, z przewagą
rolnictwo, wytwarza cały szereg pro
duktów7' które na własnych rynkach
zużyte być nie mogą. Trzeba je prze
wieźć na rynki międzynarodowe ćtta
państw potrzebujących. Chodzi teraz
o to. aby wywóz ten był najtańszy, gdyż
koszta jego dołączone są do cen sprze
daży, a w razie wygórowanej wysokości
cen, nie będą mogły być zapłacone przez
zagranicznych odbiorców; w takim ra 
zie wyprzedzą nas inne państwa, które
konkurują z nami na rynku międzyna
rodowym. Najniższą ■ceff/ę towarów
umożliwia przewożąc morz&m i to na wła
snych statkach. Przed Polską stoi
więc zadanie, niezależnie od dostępu do
morza, które musimy utrzymać za
wszelką cenę — stworzenie własnej,
potężnej floty handlowej, która by god
nie reprezentowała nasze bandery han
dlowe na szerokim świecie. •
Ekonomiczne znaczenie dostępu do
morza, łączy się z polityczną stroną
tego zagadnienia. Wiadomą jesf rzeczą,
że od rozwoju stosunków handlowych,
zależne jest stanowisko danego pań
stwa w wielkiej rodzinie narodów. —
Zależność ta wynika przede wszystkim
z tego względu, że z państwem, będą
cym poważnym odbiorcą lub dostawcą
towarów należy się liczyć również w
.posunięciach politycznych. Państwo
takie staje się wtedy naturalnym soju
sznikiem, którego należy osłaniać i
protegować, a w razie wojny — stać się
jego sprzymierzeńcem.
Jednak bardziej istotny jest drugi
wzgląd: państwo, które stoi nisko pod
względem ekonomicznym, zależne jest od
innych państw. Od nich musi sprowa
dzać potrzebne towary, nic im wzamian
od siebie me dając. Jeśli zaś wytwarza
na eksport, a nie mając dostępu do mo
rza, musi korzystać z usług innych
państw, sowicie im za te usługi płacąc.
Państwo, zależne ekonomir-nie, musi
niejednokrotnie przyjmować ciężkie
warunki, które w konsekwencji pro
wadzą do niewoli politycznej.

Glosy prasy paryskiej
w sprawie paktu francusko-bryty jskiego
P a r y ż (PAP). Prasa francuska omawia w dalszym ciągu decyzję partii
komunistycznej, która postanerwiła sprze
ciwić się zawarciu układu francusko-brytyjskiego dopóki nie zostaną uzgodnione
stanowiska obu krajów w sprawie Nie
miec.

Dziennik ,,Humanite“ uv.'ża,ż
cja nie powinna zawrzeć sojuszu ^ ..
ką Brytanią przed konferencją moskiew
ską. W obecnym momencie najbardziej
aktualnymi zagadnieniami, które mają
żywotne znaczenie dla Francji, są pro
blemy związane z traktatem pokojowym

Proces niemieckich magnatów
przemysłowych
N o r y m b e r g a (PAP). Kancelaria
amerykańskiego trybunału wojskowego
w Norymberdze podała do wiadomości
w sobotę, dnia 8. bm., że został sporzą
dzony akt oskarżenia przeciwko 5 naj
większym magnatom niemieckiego prze
mysłu ciężkiego, produkującego maszy
ny dla celów wojennych. Na liście prze
stępców znajdują się: 1. Friedrich Flick,
„król stali” kierownik towarzystw gór
niczych i właściciel wielu fabryk broni,
jeden z najbogatszych ludzi dawnej
Rzeszy. 2. Otto Steinbrinck, generalny
pełnomocnik dla spraw węglowych i
przemysłu stalowego na zachodnich te
renach okupowanych. 3. Bernhardt
Weiss, właściciel fabryk maszyn. 4. Kon
rad Kaletach i 5. Herman Terberger.
Dwaj ostatni byli magnatami przemysłu

metalurgicznego w Zagłębiu Ruhry. Pro
ces odbędzie się w pierwszych dniach
kwietnia br, Przestępcy niemieccy są
oskarżeni o udział w realizacji progra
mu hitlerowskiego, 2. grabież gospodar
czą terenów okupowanych; 3. udział w
hitlerowskiej aryzacji przedsiębiorstw
żydowskich; 4. współpracę z przestępczą
organizacją SS.- Oskarżony Flick był
członkiem organizacji SS w stopniu ge
nerała brygady.

. VT!, nfrmi. Francją tn^si otrzymać gwa:
swego bezpieczeństwa. Import
węgla' z Zagłębia Ruhry jest konieczny
dla utrzymania gospodarki francuskie
na odpowiednim poziomie. ,,Z ubolewa
niem musimy stwierdzić — czytamy w
„Humanite” — że rząd brytyjski odmawia nam odpowiedniego udziału w ko*
rzystaniu z węgla niemieckiego .

„Franc Tireur” podaje, że w łonie
rządu francuskiego istnieje poważna roz
bieżność zdań w sprawie zawarcia ukła
du bryty jsko-francuskiego. Dziennik ten
podkreśla, że jedynie socjaliści i część
radykałów jest za podpisaniem układu
przed konferencją moskiewską, nato
miast MRP i komuniści są temu przeci
wni. Na uwagę zasługuje fakt, że mini
ster spraw zagranicznych Bidault oraz
francuski ambasador w Londynie Rene
Massigl uważają, że układ z Wielką Bry
tanią należy zawrzeć po konferencji
moskiewskiej.

Sprawa wojsk andersowskich w Egipcie
P a r y ż , 11. 2. (PAP). - - Agencja
France — Press© donosi z Kadru, że
egipski deputowany mahomet L. Guindi
postanowił złożyć interpelację do Mini
stra Obrony Narodowej na temat pozo

stawienia wojsk andersowskich w
Egipcie. W interpelacji podkreśla się,
że rząd utrzymuje stosunki dyploma-,
tyczne z legalnym rządem polskim, któ
rego nie chcą uznać wojska Andersa.

B O M B A ATOMOWA a rozbrojenie
M o s k w a (PAP). „Prawda” w prze
glądzie międzynarodowym omawiając
dyskusje w Radzie Bezpieczeństwa w
sprawie ograniczenia zbrojeń stwierdza,
że Stany Zjednoczone starały się od
wlec jak najdłużej tę dyskusję.
Widocznie niektóre koła amerykań
skie — pisze „Prawda” — boją się rze
czywistego rozbrojenia i gotowe są wal
czyć przeciwko niemu.
,
Świadczą o tym nie tylko głosy pra
sy amerykańskiej narzekające, że Sta
ny Zjednoczone omal nie „wpadły w pu
łapkę” zgadzając cię chętnie na ograni
czenie zbrojeń. Świadczy o tym również
przemówienie przedstawiciela amery
kańskiego w Radzie Bezpieczeństwa z
dnia 4 lutego.
Stany Zjednoczone zgadzają się prze
kazać Komisji sprawę ograniczenia zbro

jeń jedynie pod tym warunkiem, i z w
komisji nie będzie się nawet wspominać
o bombie atómowej.
Wobec tego ograniczenie zbrojeń nie
obejmie najniebezpieczniejszego narzę

Sian«wi$k« Czechosłowacji
w sprawie Niemiec
P r a g a . (PAP). — Dziennik '..Prawo
Lidu" zamieszcza tekst przemówienia
wicepremiera Firlingera, wygłoszonego
na zebraniu członków czeskiej partii
socj al demokraty cznej.
Wicepremier Ficlinger, porównując
sytuację polityczną Czechosłowacji z
sytuacją w roku 1^18, oświadczył, iż

Roz*am w M, R.P.
P a r y ż , 11, 2. (PAP). — W niedzielę,
dnia 9 hm. obradował Wydział Wyko
nawczy partii republikańsko-ludowej
M. R. P. Posiedzenie wydziału •wyko
nawczego zakończyło się późnym wie
czorem. Komunikatu żadnego nie wy
dano. Według, wiadomości z kół dobrze
poinformowanych, w łonie M RP'zary

dzia masowej zagłady — bomby atomo
wej
Czy takie stanowisko Stanów Zjedno
czonym odpowiada interesom powszech
nego pokoju i bezpieczeństwa? Niewąt
pliwie nie — pisze „Prawda”.

sowuje się wyraźny rozłam pomiędzy
czynnikami postępowymi, które pragną
współpracować z partiami socjalistyczno-komunistycznymi, a czynnikami
reakcyjnymi, które skłonne są nawią
zać bliższy kontakt z prawicowymi
partiami.

obecna, sytuacja jest bez porównania
lepsza. Dzisiaj Czechosłowacja uzy
skała poparcie potężnego Związku Ra
dzieckiego i cieszy się sympatią wśród
wszystkich prawdziwie demokratycz
nych narodów.
Wicepremier Firlinger podkreślił,
że celem polityki Czechosłowacji nie
jest zniszczenie Niemiec, lecz że obec
nie dla narodu niemieckiego dużo waż
niejsza jest sprawa denazyfikacji i de
mokratyzacji, niż kwestia granic. Cze
ska, partia socjaldemokratj^czna wyraża
niezadowolenie z działalności przywód
ców socjaldemokracji niemieckiej w
zachodnich strefach okupacyjnych, któ
ra zmierza do wywołania antyradziec
kich nastrojów wt Niemczech, licząc na
możliwość konfliktu między Związkiem
Radzieckim a państwami zachodnimi.

20 zabitych w katastrofie kolejowej w Rumunii
B u k a r e s z t . W czasie katastrofy kole
jowej na drodze pomiędzy Calapas i Craiova
która się wydarzyła w nocy z 7 na 8 bm., 20
osób poniosło śmierć a 67 odniosło ciężkie r*

ny. Jak stwierdzono, przyczyną katastrofy
jest lekkomyślność maszynisty kolejowego,
który mapewrował Jokomotywą na linii, po ja
kiej miał przejechać pociąg pospieszny.

Widzimy zatem, że stosunki gospo
darcze są podstawą wszystkich innych
objawów życia zbiorowego, przeto prze
waga gospodarcza staje się powoli prze
wagą polityczną dla danego państwa.
Potężna flota, tak handlowa, jak i
wojenna, decyduje o wyniku wojny i to
nie zawsze w bezpośrednim starciu się
z flotą nieprzyjacielską. Głównym, jej
zadaniem jest blokada brzegów nie
przyjacielskich i niszczenie okrętów
handlowych, tzn. blokada gospodarcza.
Wielka rola współpracy floty wo
jennej z handlową dała się dobitnie
stwierdzić w ostatniej wojnie świato
wej.
•
Znając doniosłe znaczenie morza,
Polska wysunęła żądanie wobec zbli
żającej się konferencji pokojowej z
Niemcami — zgodnie z uchwałami
poczdamskimi — formalnego zatwier
dzenia naszych granic na Nysie, Odrze
i Bałtyku.

Walka o dostęp do morza, mimo na
szego zwycięstwa, zmusza nas do czuj
ności, bowiem agresywne wystąpienie
Schumachera odnośnie naszych granic
zachodnich jest ostrzeżeniem, że nie
wolno nam spoczywać na laurach.
Wielkim krokiem naprzód w reali
zacji programu morskiego jest odbudo
wa trzech naszych portów, tj. Gdyni,
Gdhńska, i Szczecina, które niewątpli
wie zwiększą możliwości polskiego
eksportu. I tu powinna rządowi przyjść
z pomocą Liga Morska, która dąży do
zabezpieczenia brzegu morskiego i wol
ności pracy polskiej na morzu. A za
danie to wypełnimy łatwo, mając silne
floty — wojenną i handlową.
Pokolenie, które Polskę wywalczyło,
stworzy również podwaliny siły zbroj
nej na morzu i utrwali na wieki polski
stan posiadania na Bałtyku.
(—) Ryszard Begórski

Prezes Ligi Morskiej w Grudziądzu

Posiedzenie Komisji OM w Atenach
P a r y ż (PAP). Agencja „France
Presse" donosi z Aten, iż w poniedzia
łek wieczorem odbyło się tajne posiedze
nie komisji ONZ, podczas którego zosta
ła odczytana depesza sekretarza gene
ralnego ONZ Trygve Lie z .decyzją Ra
dy Bezpieczeństwa w sprawie interwen
cji komisji wobec rządu greckiego od
nośnie wykonania wyroków na powstań
cach greckich.

»

Kongres mjłyisKiej parni Homaoslytcnej
L o n d y n , 11. 2. Dnia 26 bm. rozpocznie
swe obrady w Londynie kongres partii komu
nistyczne] Imperium Brytyjskiego. Podczas ob
rad będą obecni przedstawiciele partii komuni
stycznej Wszystkich państw' europejskich, Sia
nów Zjednoczonych i Kuby. (PAP)

N ism e ziemniaków w imię utrzymania m
L o n d y n , 11. 2.
Korespondent agencji
Reutera donosi, że rząd Stanów Zjednoczonych
polecił zniszczyć prze32ło milion ton ziemn; i
ków dla utrzymania ich ceny, podczas gdy w
innyeh krajach, włącznie z Wielką Brytanią,
odczuwa się poważny brak ziemniaków. jPAPj
ś

S tron? $

Strona 5

j(.ronl!ca
— Roczne walne zebranie Cechu Fryzjerfk??go w czwartek 13 bm.. o godz. 14, w lo
kalu ob. Matuszewskiego, Szewska 13.
— Ze wzglądu na nawał pracy w związku
7. przygotowaniem do walnego zebrania ora?

v-zędowanjem Komisji Rewizyjnej biura RTPu
unzy ulicy Kilińskiego 7 są nieczynne do 6>
boty, 15 bm. włącznie.
KTO ZNA WILHELMA FRIEDRICHA
HAHNA?
«
W związku z tym, iż wkrótce zostanie do
Polski sprowadzony Hahn Wilhelm Friedrich
ur, 25. 1. 1892 r., SS-pułkownik, który był
ako major od listopada 1939 do września
1940 r. w Grudziądzu, prosimy, ażeby osoby,
które o powyższym mają Jakiekolwiek dane
z jego działalności na terenie naszego mia
sta i powiatu, zgłosiły sią w Powiatowym
Urzędzie Bezpieczeństwa Publlczego w Gru
dziądzu, pokój 23.
WALNE ROCZNE ZEBRANIE
SEKCJI TENISOWEJ TS „OLYMPIA"
Podaje sćę do wiadomości, że waine rocz
ne zebranie TS „Olympia” odbędzie 6ię w
oiątek, dnia 14 bm., o godz. 19 w Resursie
Kupieckiej przy ul. Szewskiej.
Obecność wszystkich członków obowiąz
kowa. — Za Zarząd!'Landberg, sekr.
100 kg w ęgla

3 S kg nasienia bnrakćw pastewnych
W czasie od 12—28 lutego br. Powiatowi
Spółdzielnia Rolniczo-Handlowa ,.Samopomoc
Chłopska" w Grudziądzu wydaje dla swych
członków, za okazaniem legitymacji człon
kowskiej ,po cenaah zniżonych po 100 kg wę
gla i 5 kg nasienia buraków pastewnych. ?o
upływie terminu członkowie tracą prawo do
pobrania wymienionego towaru.
POWIATOWA SPÓŁDZIELNIA R.-H.
„SAMOPOMOC CHŁOPSKA”
z odp. udz. w Grudziądzu

Uczczenie Prezydenta RP,
Zebranie przedstawicieli władz i urzędów niezespolonych
W dniu 8 bm. o godz 10-tej pod prze
wodni ctwern prezydenta miaUe ob.
Zygmuntowicza, “ jako starosty grodz
kiego. odbyło się zebranie przedstawi
cieli władz i urzędów z okazji wyboru
na Prezydenta Rzeczypospolitej .Pol
skiej ob. Bolesława Bieruta.
Ob. Prezydent miasta w krótkim
przemówieniu scharakteryzował postać

Zebranie pracowników miejskich
Dnia 10 bm. zebraJi się w sali MRN
pracownicy miejscy, by zamanifesto
wać swą, radość z okazji wyboru ob.
Bolesławo. Bieruta — Prezydenta Rze
czypospolitej.
Posiedzenię zagaił przewodniczący
Związku Zawodowego Pracowników
— Uwaga KKS „Wisia"! W czwartek, o
godz. 19, w stołówce kolejowej odbędzie s,--?
pogawędka wszystkich sekcji.
Przybycie wszystkich obowiązkowe.
— Ostateczny termin pobrania artykułów
tekstylnych. Podaje się do wiadomość', ze
przydziiał artykułów tekstylnych na karty odzieżowe za III kwartał 1946 r. należy bez
względnie pobrać do dnia 15 lutego br. Pn
tym terminie artykułów tekstylnych nie bq
dzie się wydawać, niezależnie od powodów
nie pobrania. Kto towaru w terminie nie od
bierze, traci prawo do późniejszego pobrania,
tym samym tracą ważność punkty na wełnę
— Koncert muzyki lekkiej. Jak już dono
siliśmy, we czwartek odbędzie się drugi kou
cert muzyki lekkiej w „Obywatelskim Dwo
rze". Właściciel lokalu, ob. Klarowski, przy
gotował dla pań szereg cennych nagród —
które tak jak w ub. czwartek — staną sję
niewątpliwie dużą atrakcją wieczoru.
Wysoki poziom orkiestry daje gwarasncę,
że miłośnicy muzyki spędzą m ile' i sympa
tycznie chwile pięknego wieczoru.

K widzvń

Posiedzenie Powiatowej Rady Narodowej
oświadczenie dyrektora Biura Likwidacyjnep - Odwalenie Wielo na roH 1947
Sprawozdanie Powiatowego Konr teta Straży Pożarnej - Rezolucja P i.
W ubiegłym tygodniu odbyło się
pierwsze w nowym roku posiedzenie
Powiatowej Rady Narodowej. Po za
gajeniu obrad przez przewodniczącego
PRN zaprzysiężono 4 nowych radnych,
po czym uchwalono przesłać depesze
gratulacyjne, w związku z wyborami
Prezydenta Rzeczypospolitej Polski
oraz ob. marszałka Sejmu i jego Pre
zydium.
Z kolei dyrektor Biura Likwidaeyjnedo ob. Olejarski wygłosił informacyj
ny referat na temat mienia poniemiec
kiego, i podkreślając stronę prawną,
przedstawił warunki kupna nierucho
mości na podstawie określonego mnoż
nika dla poszczególnych kategorii osób.
Następnie przystąpiono do omówie
nia najważniejszego punktu obrad —
sprawy budżetu na rok 1947.
Referent ob. Rychwfńwki Wiktor od
czytał rozleglyły projekt budżetu który po^ stronie wydatków i dochodów wy
raża się sumą 13 309.190,— Przecho
dząc poszczególne pozycje po kolei,
podwyższono sumę wydatków na oświa
tę pozaszkolną (132.000 zł), zakup ksią
żek dla niezamożnej młodzieży (20.000
zł) i fundusz na dokształcenie młodzie
ży rolniczej.
W związku z budżetem specjalnie
omawiano sprawę Powiatowego Ośrod
ka Zdrowia. W toku dyskusji zdecydo
wanie zakwestionowano charakter pra
cy personelu administracyjnego, co
efektownie wpłynęło na zmiejszenie su
my preliminowanej wstawionej do
budżetu na rok 1947. Z dwu osobowego
personelu kancelaryjnego uznano osta
tecznie funkcję intendenta.
Wizja lokalna Komisji PRN, doko

Samorządu Terytorialnego i Użyteczno
ści Publicznej wTPolsce Oddział w Gru
dziądzu ob. Michalak Wacław, po czym
przemówił do zebranych prn.cowników
Prezydent miasta ob. Zygmuntowicz.
W przemówieniu swoim prezydent
miasta w dobitnych słowach scharakte
ryzował nowoobranego Prezydenta RP.
Jako Prezydent KRN w ciężkim okre
sie powojennym udowodnił swoim pa
triotycznym i szlachetnym podejściem
do spraw Polski, że jest najlepszym
kandydatem na Prezydenta R. P. Dla
tego też walą całego Narodu — przez
swoich przedstawicieli — wybrany zo
stał na pierwszego Obywatela Kraju.
Okrzykiem na cześć nowowybranego
Prezydenta RP. „Niech żyje**, podchwy
conym entuzjastycznie przez wszyst
kich zebranych pracowników miej
skich, zakończy! swe przemówienie
prezydent Zygmuntowicz.
W, końcu uchwalono wysłać do Pre
zydenta R. P. pismo gratulacyjne, któ
rego treść umieściliśmy w wczorajszym
numerze Głosu.
Posiedzenie zakończono odśpiewa
niem Hymnu Narodowego.

Karnawał sie kończy!...
W przeciwieństwie do zeszłorocznego te
goroczny karnawał jest wyjątkowo krótki, mc
więc dziwnego, że ludziska chętnie uczęsz
czają n>a różnego rodzaju hale, zabawy, wie
czorka itp. Komitety organizacyjne pragną
za wszelką cenę sprawić gościom miłą roz
rywkę i starają się, aby najbardziej nawet
wybredni bywalcy wyszli z balu z miną za
dowolenia d beztroskiego humoru.
W nadchodzącą sobotę, dnia 15 bm., ostat
nią zabawę przed postem Tow. Przyjąć ó‘
Żołnierza urządza w sali Domu Żołnierza —
Wieczorek Taneczny.
Mając na uwadze wspaniale zorganizowa
ny bal .który miał miejsce w dniu 1-go Lu
tego, jesteśmy pewni, że i tym razem zaba
wimy się na pewno doskonale.
Pięknie udekorowane sale przez artyistęmalarza T. Nowaka, sprawią przyjemny na-

nana w dniu 5. 2. br. w budynku Ośrod
ka Zdrowia świadczy niekorzystnie o
gorliwości personelu administracyjne
go. Postanowiono przy tym, że siedzi
ba ośrodka, zdrowia w przyszłości po
winna znaTeźś pomieszczenie w śród
mieściu, a dotychczasowy budynek
przeznaczony zostanie na szpital.
Zaproszony w charakterze informa Z sali sg^ow ej
tora, lekarz powiatowy dr E. Richert
nalegał o pozostawieniu ośrodka zdro
wia jak dotychczas.
Omawiając sprawy finansowe ośrod
Sąd Okręgowy w Grudziądzu na se
ka, ustalono wysokość opłat za lecze
nie w szpitalu powiatowym na sumę sji wyjazdowej w Świeciu nad Wisłą,
zł 200,— dziennie. Cały preliminowany rozpatrywał sprawy zbrodniarzy hitle
rowskich, oskarżonych o działalność na
budżet został przyjęty i uchwalony.
Oddzielnym punktem porządku dzień szkodę narodu polskiego. Przed sądem
nego było sprawozdanie Pow. Kom. staje 27-letni Jerzy Schyndel z Żurawiej
Straży Pożarnych. Prelegent rozstrzą- K$?y pow. Świecie n. Wi*łą,
Akt oskarżenia zarzuca mu, że w cza
sal przyczyny pożarów w powiecie. *—
“ W większości wypadków7 pożary pow- sie okupacji niemieckiej, wstąpiwszy do
stają wskutek wadliwego stanu komi SS, brał udział w wysiedlaniu i areszto
nów7, uszkodzonych przez wojnę, i nie waniu rolników-Polaków, przy czym
znanymi nam dobrze metodami zwie
ostrożne obchodzenie się z ogniem.
Omówieniem szeregu aktualnych rzęcymi znęcał się nad nimi, kopał, bił
spraw w wolnych wnioskach obrady kolbą od karabinu i zabraniał mówić po
polsku. Wielu z tych nieszczęśliwych
zakończono.
wysiedlonych nie powróciło do dnia dzi
siejszego.
Powołani na rozprawę świadkowie
W znowienie przedstawienia
potwierdzają
w zupełności akt oskarże
„Ciotka Karola"
nia, podając oprócz tego wypadki szcze
w Teatrze Miejskim
gólne.
Znana na scenach polskich komedia
w 3 aktach ,,Ciotka Karola'* grana nie
dawno w Kwidzyhiu przez zespół teat
Przed kilku dniami odpowiadali przed SO
ralny MO z dużym powodzeniem zosta w Grudziądzu
oskarżeni z art. 86 § 1 dwaj pra
ła wystawiona ponownie w Teatrze cownicy młyna państwowego w Jabłonow a
Miejskim w niedzielę, dnia 9 lutego o niejaki Nejman i Sagan. Pierwszy za/trudniony
godzinie 18.
by} jako kierownik, drugi zaś jako dozorca

; I? M M PollU?

W dniu 10. bm. w świetlicy OM-TUR
odbyło się zebranie sekcji kobiet Grodz
kiego Komitetu Polskiej Partii Socja
listycznej.
,
Do zebranych przemówiła tow. Łomowska z Bydgcł^czy, członek Rady Ko
biet CKW PPS.
, , ..
Poprzez krótką historią ruchu kobie
cego, który powstał wraz z- -proletaria
tem, a więc na podłożu czysto material
nym, przeszła prelegentka do sprawy
v -' ' 1 ~b:et o prawa polityczne.
W walce tej kobiety znalazły s0jusznika-focjalizm, który głosząc równość
klasową nie mógł pominąć największego
proletariusza świata, dotychczas nie
chronionego przez prawo — kobietę.
Kobiety pol*kie jedne z pierwszych
w Europie otrzymały równouprawnienie
po pierwszej wojnie światowej, a to
dzięki działalności Polskiej Partii Socja
listycznej.
Następnie tow. Łomowska w zwięz
łych słowach skreśliła krótką histo
rię PPS w walce o niepodległość, o któ
rą na równi z mężczyznami walczyły kobiety-pionierki ruchu kobiecego w Pol
sce.
'
*. .
,.
Otrzymane równouprawnienie nakła
da na kobiety pol*kie obowiązek pono
szenia współodpowiedzialności za losy
kraju i świata.
^
Szerokie uświadamianie mas kobie
cych o zbiorowej odpowiedzialności oraz
wychowaniu nowego człowieka należą
do szczytnych zadań polskich socjali6tek. Świat patrzy na nas! Patrzy, czy
iw jakiej mierze polskie socjalistki przy
czynią sję do odbudowy nowego, trwałe
go- ustroju demokratycznego.
Zwycięstwo socjalizmu w święcie da
wreszcie klasie pracującej upragniony
pokój. Pokój, oparty nie na strachu
przed bombą atomową, a na sprawiedli
wości sęx>łecznej, równości klasowej,
poszanowaniu godności człowieka.
Po referacie i krótkiej dyskusji omó
wiono zadania organizacyjne na naj
bliższy okres.
Odśpiewaniem „Czerwonego Sztan
daru" zakończono zebranie.
strój, za co wykonawcy należą się słowa uznania.
Przygrywać będzie zespół doborowej or
kiestry. Nie wątpimy więc, że zapow.edzsany wieczorek uda się pod każdym względem

Kara śmierci dla zbira hitlerowskiego
Schyndel m. in, oskarżył niej. Jana
Grajewskiego o wrogie ustosunkowanie
się do Niemców, wskutek czego Grajew
ski został aresztowany i skazany na 2l/s
roku więzienia.
Brał udział w wysiedlaniu St. Plesiaka i jego rodziny, aresztował swoich
sąsiadów Jana Grajewskiego, Megierskiego i Majkowa, przy czym znęcał się
nad nimi w okrutny sposób. Bił do krwi
zatrudnioną u niego Polkę Zofię Bokczyńską.
Sąd po dokładnym przeprowadzeniu
rozprawy, skazał bandytę hitlerowskie
go na karę śmierci, utratę praw publicz
nych, obywatelskich praw honorowych
na zawrze i konfiskatę majątku.
Rozprawie przewodniczył sędzia okrę
gowy Liebich, Oskarżał wiceprokurator
J. Ryś. (ho)

Epilog lekkomyślnego przechowania pieniędzy

Pierwszy głośnik uliczny w Kwidzyniu
W tych dniach ciche ulice Kwidzynia ożywiły dźwięki głośnika radiowe
go zainstalowano w zakładzie fryzjer
skim ob. Antoniego Sonczaka przy ul.
Braterstwa Narodów 20. Jest rzeczy.

Prezydenta R. P. jako człowieka któ
ry całe swoje życie pracował dla dobra
Narodu.
Po przemówieniu ob. Starosta grodzki odczytał orędzie Prezydenta Rzeczy
pospolitej Polskiej do Narodu, którego
zebrani w poważnym nastroju wysłu
chali.

wskazaną, aby takie głośniki mogły się
ukazać i w innych punktach miasta,
co przyczyni się niebawem do uprzystępienia szerszym masom społeczeń
stwa korzystania z aktualnych nowości

mlyrua. Przewód sądowy wykazał, że dn. 22
maja ub. r. Nejman wręczył dochód kasowy,
wynoszący 280.00 zł Saganowi, któiy sumę tę
włoży! do kasetki i schował pod łóżkiem swe
go mieszkania, miast złożyć pieniądze ną kon
to bankowe. W kasa© młyna bowiem wolno
było pozostawać tylko kwotę do 10.000 zł.
W czasie nieobecności oskarżonych niewy
śledzeni sprawcy pieniądze skiywiM,

Oskarżonych broni! adw. Tułecki, który
kończąc swe treściwe i pełne znajomości pra
wa przemówienie, wniósł o uniewinienie swe
go mandanta, a w razie, gdyby Sąd uznał go
winnym, o zastosowanie art. 86 § 3. Sąd przy
chylając się do wniosku obrońcy, skazał N, «a
nieumyślne narażanie Skarbu Państwa na
stratę na 2 miesiące a Sagana na 3 miesiące
aresztu z zawieszeniem wykonania kary. _
?a niestawienie się na termin świadka Sobo
lewskiego z Jabłonowa, Sąd ukarał wymienio
nego grzywną w wysokości 1.000 zł.

Strona 6

SPORTU
Zamknięcie kursu
unifikacyjnego
w Warszawie

G K S z d o b y w a p ie rw s z e

MISTRZOSTWA POLSKI
iburfcowna, Fels a, Sfaruszkiewiczowna i Gawrońska w czołówce lekkiejallełyki
Dw idniowe mistrzostwa lekkoatletyczne drużynę znajdującą się w nadzwyczaj trud
krajowej
' ilski odbyły się ,w fatalnych warunkach
nych warunkach tak pod względem mater'aljmosratura w hal- jcnrzyia się dp 3 n pon:■ -j ze^a a bieżnia byia twarda jak kamen
■.instalowane centralne ogrzewanie za w o-cTo
w sm rury wskutek sinego mrozu .popękały
V\
ki osiągnięte nie są szczególne. Śm e
y • .erizić. gdyby zawody odbywały się w
h warunkach rezultaty byłyby bez
' c . ,a.e lepsze Gospodarze dołożyli wszel"h s^-ań jednak n e mogli przezwyc ęży r
ły wyższej.
Na starce zabrakło W arowny Kwiś
ewskitj. Moder^wry oraz Rutkowsk eyc
-zyjecbały natomiast reprezentantki Pclsk
. eżdurka M tan Słomczewekn i Dobrzańska
Walka na beżniach. skoczn ach i rzutniach
yła zacięta.
Ze względu ńa liczr.y udział zawodniczek i za
•oćników przechodzi) wst.yt-cy po trzy ptzeo
sgi, co ze wzg’ędu na kam.enną b eż <<;
ało się poważnie w znaki. Odbite pięty i po
uczeń.a nie należały do rzadkości.
Naiwzyczajpą niespodziankę sprawiły nu
ze panie z Grudz ąizk ego Klubu Sportowego
tóre należycie się nizygotowały { osiągnę y
oskonałe rezultaty podtrzymując swą traycję 'przedwojenną. Szczytowym sukcesem
:yło zdobyć e mistrzostwa Po'ski w sztafecie
>ań 4y 50 m przy aplauzie zebranej publici
lości. Przepiegły one w następującym składz’e
3awrońska, Gburkówna. Staruszk-ewiczówna
Felska. zwyciężając po zadętej walce Leg ę
trakcw^ką. W skokach w dal z rozbiegiem
ytuł
strzynj Polsk
zdobyła najmłodsza
j zawodniczek grudziądzkich Gburkówna. Jas*
>na dosyć wsz=chstronną i nadzwyczaj obiecuącą l-ykkoa Letką. Jej ambicja do walki i re
gularna zaprawa, oto najważniejsze zalety
stóre ęiobrą zawodniczkę cechują. Poza tym
taję?* ona trzecie miejsce w biegu na 50 m
sl’minując między iim ymi
reprezentantkę
Polsk. Słomczewską oraiz szereg innych. Felska
sięgnęła po dwa tytuły wicemistrzowskie
Polski w skoku wzwyż i 50 m na płotki pn
twierdzając równocześnie swój powrót do
właściwej fot my. Staruszkiewiczówna- świetm.e
zadebiutowała w kufe. zajmując zaszczytne
trzecie miejsce dystansując dobrą miotaczkę
Stachowską, W biegu na 50 m zakwalifikował,
się ona wraz z Gawrońską dopółfinaiu. Pierw
sza zrezygnowała at 6poikamiu do finału wsku
tek oibicia sobie pięty druga rezerwowała
swe siły na sztafetę Jak wiadomo, Gawrońskć
nie ncjechała wskutek grypy na mistrzostwa
Pomorza i dopiero na prośby koleżanek wy
jechała do Olsztyna, narażając na szwank swe
zdrowie. Jest ona zreszią znana z swej ofiar
ności. Gdyb'r Jadźka nie była przez tydzień
obłożnie chora, należało by przypuszczać, że
doszłaty ona także do finału i przyniosłaby
GKSowi dalszy sukces.
Podczas, zawodów zainteresował} się skczfe
gólnie ekipą grudziądzan delegat PNWFu i
PZLA ingr. ZaKrzewsk: z Warszawy pytając
kierownika t-ekcj Lekkoatletycznej Falskiego
0 bliższe d.ae co do możliwości treningowych
oraz poparcra władz miejscowych.
Wieczorem zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy mistrzostw Polski przez Komdet Or
ganizacyjny do sal reprezentacyjnych Teat r
Miejskiego na lampkę wina. Podczas uroczy
stości nastąpiło rozdacie nagród, przy czym
drużyna GKSu otrzymała z rąk wojewody ojicyńskiego wśród aomilkuy - cb oklasków
wspan!ały puhar przachoani za sztafetę 4*50
metrów.
Wracając jeszcze do strony technicznej zv
wodn ków pominąć nie należy dwóch w,el
kich niespodzianek- mianowicie porażek Stani
szewskiego oraz Dzwonkowskiego. Pierwszy
przybiegł do mety na 600 m jako trzeci, a drugaostał zdystansowany przez mało znanegc za
wodnika Bonieck ego 2 Gadania. Wideósk: i
Świniarski wykończyli ,,starego asa" Stani
szewskiego taktycznie obejmując natychmias*
01o wadzenie. Dwukrotn’e stara się on wysu
nąć na czoło aie obaj zawodnicy zgodnie g >
,zab'okowaL". Na zrywy Stan szewskiego od
powiadali onj ją samą taktyką i załamał, go tym
•samym psychicznie. Dzwonkowato prowadź1
na trasie 3 kim na zmianę .z swym pogromcą
Bonie k m, który na ostatnich trzech okrążę
mach przysporzył tempa,- oderwał się na 5 m
odleg!ośc:, którą zwyciężony nie był już w
etanie nadrobić.
Na zakończenie uroczystości przemów ł de
egat PNWFu i PZLA mgr Zakrzewski, wym'e
oiaiąc przede wszystkim zespól GKSu jaku
Redagut* Ki. eg. a® — Fs-k
czynny
od gedz i - 16-t*]
R ktoi nacz przyj
Amujc : : i? 5.1 - 12.

nym jak szkolenia. Mimo tego zdobyła się oaa
na- tak poważny wysiłek i objęła prowadzenie
w punktacja kobiecej Polski, wyprzedzając
„Legię" krakowską o 2 punkty. A zatem sława
miasta Grudziądza w lekkoatletyce pań weszła
na tory przedwojenne i rozbrzmiało po całaj
Polsce.
Wyniki poszczególne przedstawiają się na
stępująco
Panie — 60 m -1) Hejducka (Pogoń Katowi
ce) 8.1 sok. (nowy rekord Polski), 2) Metan
(Legia—Kraków) 8.2 6ek., 3) Gburkówna (GKS
Grudziądz) 8.3 sek. 500 m 1) Mieszkowska (Sy
rena—Warszawa) 1.35.9 min.. 2) Brocek (Ged?.nia—Gdańsk) 1.37 min., 3) Klosówna (Legia—
Warszawa) 1.37.8 min. 50 m plotki 1) Mitan 8 e
sek.., Felska (GKS— Grudziądz) 9 sęk., 3) Paskówna (ŁKS—Łódź) Sztafeta 4*50 m 1) (GKS
Grudz;ądz) 31-.8 sek., 2) (Leg:a—Kraków) 32 1
sek., 3) (Gedania—Gdańsk) 32.9 sek. Ku.a
1) Dobrzańska (Syrena—Warszawa) 9.44 m,
2) Peckówna 9.12 m. 3) Staruszkiewiczównu
fGKS—Grudziądz) 8.96 m Skok w dal 1) Gbur
kówna (GKS—Grudziądzj 4.74 m, 2) Nogajówna
rHKS—Bydgoszcz) 4.52 m 3) Mitan 4.49 tn.
Skok wzwyż 1) Mitan 1.38 m, 2) Felska fGKSGrudziądz) 1.35 m. 3) Kotwiczówna (Syrena—
Warszawa) 1.35 m.

Pr ogr am
1 Rozgłośni

WgjStawskiej

ŚRODA, 12. 2.
6.00 Sygnał czasu. 6.05 Dziennik poranny.
6.20 Gimnastyka poranna. 6.30 Muzyka. 6.Ó-7
Sygnał czasu. 7.05 Muzyka. 7.15 Wiadomości
poranne oraz przegląd prasy stołecznej. 7.35
Program na dzień ‘bieżący. 7.40 Koncert po
ranny. 8.30 Informacje ogólnopolskie. 8.40
Skrzynka PCK. 8.50—11.57 Przerwa.
12 00
Sygnał czasu. 12.05 Audycja dla świetlic ro
botniczych. 12.35 „Polska pieśń artystyczna" w
wyk. Czesława Kozaka. 12.55 Rezerwa. 13 00
Muzyka obiadowa. 13.40 „Alfabet muzyczny'
14—15 Przerwa. 15.00 Pogadanka przyrodni
cza dla dzieci dr Jana Żabińsk ego. 15.10 Wę
drówka z mikrofonem. 15.20“Reportaż. 15.30
Portrety działaczy. 15.40 Utwory klarnetowe
16.00. Dziennik popołudniowy. 16.30 Utwory
Aleksandra Scarlatti. 16.55 Skrzynka technioz
na. 17.00 Wiersze Aleksandra Baumgardtena.
17.10 Melodie operetkowe.
17.45 „Na Zie
miach Odzyskanych", 17.55 Z żyda kulturain
19.00 Respugihj — Sonata skrzypcowa w wyk.
Ireny Dubiskiej. 18.30 Nauka przy głośniku.
19.00 Audycja Chopinowska w wyk. Zofii Rabcewiczowej. 19.57 Syguał czasu. 20.00 Dzien
n i wieczorny.
20.25 „Nowości muzyczne'
21.CO .Nowe książki". 21.15 „U naszych przy
jaciół". 21 45 Radiowy Uniwersytet Ludowy
22.00 Kwadrans prozy „Popioły" Stef. Żerom
skiego. 22.15 Program na jutro. 22.25 Audv
cja rozrywkowa. 23.00 „Rozmowa z Połą Gojawiczyńską". 23.10 Ostatnie, wiadom. dzien
nika. 23 30 Muzyka tameczna. 23.55 Streszcze
n i ostatn. wiadomości. 24.01 Hymn.
CZWARTEK, 13. 2.
6.00 Sygnał czasu. 6.G5 Dziennik poranny
6.20 Gimnastyka poranna. 6.30 Muzyka. 6.57
Sygnał czasu. 7.05 Muzyka. 7.15 Wiadomość,
poranne oraz przegląd prasy stołecznej. 7.35
Program na dzień bieżący. 7.40 Koncert po
ranny. 8.30--Informacje ogólnopolskie. 8 10
Skrzynka PCK.
12.00 Sygnał czasu.
12.05
Audycja dla świetlic robotn. 12.35 Utwory
skrzypcowe w-wykonaniu Henryka Rik-W',1
niewskiego. 12,50 Pogadanka szkolna. 13,00
Koncert dla szkół. 14.00—15.00 Przerwa. 15 09
Koncert Ork. Dętej. 15,30 Polska Rodzina Ra
diowa. 15.35 „Ze świata rad:a". 15,40 Pieśni.
Fernando. Obradorsa. 16,00 Dziennik popołuln'
16 30 Pieśni w wyk. Chóru Central. Domu Żo!n.
16,45 Komentarz gospodarczy. 16,55 Audycja
dla młodzieży. 17,10 „Mozaika o zmierzchu' .
17 45 ,Na Ziemiach Odzyskanych". 17,55 Z ży
cia kulturalnego. 18,00 Muzyka na dwa forte
piany 18.30 Nauka przy głośniku. 19,00 Aud.
dla wsi. 19,15 Muzyka. 19,35 P osenki w wyk
Lidii Wysockiej. 19.57 Sygnał czasu. 20.25 Debussył Kwartet op. 40 w wyk. Kwartetu Kra
kowskiego. 21.25 Nasze pieśni. 21.45 „Pokrzy
wy nad Brdą" 22,00 Kwadrans prozy „Pop oł y'
Stef. Żeromskiego. 22.25 Koncert Ork. Tanecz
PR. po-d dyr. J. Cajrhera. 23,10 Ostatnie wiad
dziennika. 23,30 Muzyka poważna. 23.55 Stresz
czenie ostatnich ‘ wiadomości. 24.01 Hymn.

Panowie — 60 m 1) Lipski (MKS—Sredlce»
7.1 sek. 2) Mach (Gedania) 7.2 sek. 3) Ożm-e
szkowski (Orzeł—Włocławek) 7.3 sek. 60 m
przez płotki' 1) Adamczyk (Odra—Włocławek)
9.4 sek., 2) Kuźmiński (ŁKS—Łódź), 3) Kmiń6t;i
(ŁKŚ—Łódź) 10.4 sek. 800 m 1) Widereki (W.sła—Kraików) 2.10.9 min., 2) Świniarski 2.1.1 F
sek., 3) Staniszewski (Syrena—Warszawa) 2 12
min. 3 km. 1) Boniecki (Gedania) 9.37 m n.
2) Dzwonkowski (Zryw Włocławek) 9.40 min ;
3) Kie las (Gedania) *9.54.3 min, 4) Świniarski
4X60 m 1) Gedanóa 27,1 sek., 2) Orzeł (Wło
cławek) 27.8 sek.; 3) Legia (Olsztyn) 27.9 sek
3X800 m 1) Syrena (Warszawa) 6.04 min., 2) Ge
dania 5.16.2 min., 3) Logia (Warszawa). Skok
wzwyż 1) Zwoliński (Syrena—Warszawa) 1J0
m, 2) Rytycha (ŁKS—Łódź) 1.70- m, 3) Dą
browski (WMKS—Gdańsk) 1.70 m. Skok w dal
1) Adamczyk (Odra—Wrocław) 6,61 m, 2) Paw
łowski (DKS—Łódź) 6.28 m, 3) Kuźmicki (DK5
Łódź) 6.19 m. Trójskok 1) Kuźnrcki 12.60 m.
2) Pawłowski 12.21 m, 3) Kuciński (ŁKS—Łódź,
11.65 m. Tyczka 1) Grohman (PKS—Białystok!
3.40 m. 2) Borodzina (PKS—Białystok) 3.30 m,
3) Mucha- (ZKS Saturu „Czeladź") 3.20 m (uległ
wypadkowi). Kula: 1) Prywer (ŁKS—Łódź13.34 m, 2) Zreleniewski (Gedania) 12.63 m,
3) Pieńkowski (Syrena—Warszawa) 12.40 m.

r

W piątek został zakończony kura lekko
dtlęiyczny, zorganizowany przez Państw. Urząd
WF. i PW. przy pomocy PZLA. Uczestniczyło
w nim 32 kursistek i kursistów wśród których
spotkaliśmy znanych działaczy oraz szereg
najlepszych lekkoatletów Polski, jak trenerze
Ostałowski i Grzesik mgr. Hoffman Karol z
Poznania wraz z kilkoma przedstawicielami
wyższych uczelni w. f.
Wykłady fachowe prowadzili między inny
mi dr Si-durowicz z Krakowa, najwybitniejszy
lekarz sportowy i były olimpijczyk, inż. Żrtchowski, prof. Mac Ink,ew.cz, sekretarz gene
ralny Państw. Rady WF. i PW. oraz mnL
W podkomisjach oraz na plenum omówio
no w szczegółach jednolite przeprowadzenie
zaprawy oraz metodyki treningowej przystoso
wując takową do warunków fizjologiczn. da
nego zawodnika, higienę w sporcie ibd. Foei
tym omówiono szereg spraw organizacyjnych
óraz budowę boisk.
Pod komec kursu przedłożył Zarząd PZLA
swój pian pracy na przyszły sezon, który w
szczegółach podamy dodatkowo.
Na zakończenie odbyła się wspólna kolacja
przy udziale członków Rady Państw., PNWF
i PW., Wojew. Urzędu WF. i PW. oraz szereg
innych władz o charakterze w. f.
Z ramienia Zarządu Pomorskiego Okręgo
wego LA. uczestniczyli prof. Bączkowski z
Inowrocławia oraz kierownik Sekcji Lekko
atletycznej GKSu Felski.
Aef.

K U P U J Ę stale cukier. —
Wytwórnia pierników i cu
kierków Paweł Borkowski.
Grudziądz, Św. Wojciecha
nr 24.
MOTOR 40 kw. kupi Stanek,
(Daw n. „B.ODEGA" właśc. Sf. Klarowski
Grudziądz, Miickiewicza 23.
SYPIALNIĘ I JADALNIĘ ku
W c z w a r t e k , dnia 13 lutego, o godzinie 2 0 .0 0
pię. Zgłoszenia pod nr 497
SPRZEDAM kozę kotną,- ul.
Zamojskiego 1.
DRZEWO opalowe poleca Sta
nek. Mickiewicza 23.
SPRZEDAM maszynę damską
„Singer-a" w dobrym 6tanae
PROGRAM!
Legionów 39 m. 4.
SPRZEDAM męski płaszcz. —
1. Marsz z opery „Prorok1* . . . . . . G, Meperbeer
Stefczyka nr 9 m. 4, Nowe
2. Walc „Wesele Wiatrów'* . . . . . . . J. Hall
Osiedle.
3. Uwertura „Tancret'1 . . . . . . . G. Rossini
MASZYNA szewska na sprze
4. Mazur z op. „Cep Delia“ ................... Deltbes
5. Wiązanka melodji włoskich . . . G. Micheli
daż. Pańska 2 II piętro.
6., Fantazja z op. ,Traxviata‘’ . . . . G. \e rd i
LISA srebrnego sprzedam.
7, Wiązanka melodji szlagierowych i P. Kreuder
Wiad. w Adm. „Głosu Pom '
8, Taniec Węgierski Nr 5 ................... J. Brams
5000 zl nagrody płacę, kto m:
9, Mazur „Matulu kochana" ............... Namysłowski
wskaże osobnika, który mi V.
dniu 10 lutego br. zabrał rze
Dla Pań przewidziane są upominki (jak ostatniego
czy wartościowe z mego mie
czwartku).
Po k o n c e r c i e
szkania, Laskowicka 12.' Matuszakówna Marta.
d a n c in g i IcroarzysŁ i
POTRZEBNA gosposia przy
chodnia z umiejętnością go
towania i prania. Zgłoszeni
Na koncert ten wszystkich sympatyków lokalu oraz przyjaciół
między godz. 10—12. No
i znajomych uprzejmie zaprasza
wińska,
uł. Sienkiewicza
St: Klarowski
nr 27 m. 5,
lokal dobrze o g r z a n y
SPAWACZE do cięć autoganicznych konstrukcji mostu
kolejowego natychmiast po
trzebni Stocznia- Nr 2 (most
kolejowy — Grudziądz).
WYKONUJE wszelkie prac*
KOBIETA do pracy domowej PODATKOWE zeznania, od
tokarskie, spawania anto
wołania, zamknięcia rachun
potrzebna. Gruner, Michale
genicznego,
elektrycznego
kowe, nadzór nad księgowo
POSZUKUJĘ stałej dostawy
fachowo I solidnie Firma
ścią, przeprowadza fachowo
mleka, 30 litrów codziennie
„Auto-Motor", Jerzy Pio
egzam.
bucha-lter-bilansisls
Królik, Brzeżna 12.
trowicz i Ska, Grudziądz,
(b. rewident Urzędu Rewizyi
POSZUKUJĘ chłopca d dziew
ul. Chełmińska 1 b, teL 1670
nego) B. Pawski, Piłsudsk:eczyny do prac ogrodniczogo 88. Zgł. tel.. 1368,
rolniczych. — Wawrzyniak
UNIEWAŻNIAM zgubione d<>
Dragacz, pow. Święcie.
kumenty i książkę wojskowa
OLEJARNIA kupuje i zamie
RKU Grudziądz. Żarnojć Au
ZNALEZIONO
rękawiczkę
nia na olei rzepak, siem,ę,
toni.
skórzaną Odebrać można
mak. gorczycę. -Br. Witkow
w Adm. „Głosu”.
ski Grudziądz Kwiatowa 21. UNIEWAŻNIAM legitymację
Ubezpieczalnl Społecznej nr
7 131 994. Kamiński Framc'H A L O I *
U W A G A !
szek.
,
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SALWA ŚMIECHU I HUMORU!!!
Pieśń o kaczce, gęsi i indyku i o jednym z naj
lepszych gastr< norników w wykonaniu znanego
artysiy, humorysty i kabarecisty światowej sła
wy, fctóiy wystąpi po skończonym koncercie mu
zyki poważnej w e c z w a rte k , d n ia 13 bm .

tft Cukiernii ICmkm „ $ w * to £ "
Początek najnowszego programu o godzinie 20.
Zaniaszamy i zapewniamy Sympatykom 100°/0
zadowolenie
GOSPODARZE

CENY OGŁOSZEŃ: Drobne za wyraz 10.— zł. dla poszukujących pracy i. rodzin 5.— zł.
Tłusty druk 100% drożej Zwykłe za tekatem 15.— zł. za 1 mm jednotomowy (szerokość łamu 45 mm). W tekście 30 zł. za 1 mm jednolamowy (szerokość łamu 63 ucn)
Komunikaty organizacyj zawodowych i społecznych (w tekścfe) 5,— zł za wyraz. Za
terminów* ogłoszeni* aie przyjmuj* *ię odpowiedzialności. Abonament miesięczny 50 z!

UNIEWAŻNIAM zgubioną kar
tę rejestracyjną RKU Gru
dziądz. Drop Stanisław, B >
guezewo.
UNIEWAŻNIAM zgubione do
kumenty, książkę wojskowa
i. nominację. Krzyżanowsk
Jan, wieś Świede.
UNIEWAŻNIAM legitymacje
Ubezpieczalnć Społecznej na
nazwisko Gajtkowska Kazi
mierz, ul Groblowa 32-34,

Nadesłanych rękopisów Redakcje nłe zwraca. — Artykuły nad«*łan>e a nd* samów oto
będą honorować*.

