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zakupy demobilu
p rzyczyn ią się znaszm e do o d b u d o w y życia

g o s p o d a rc z e g o

Obecnie po wyczerpaniu zakupów
W a r s z a w a . (PAP). Przyznana'w J rów na zakup demoinlu ameryłcańskieWejście do Yządu 6 przedstawicieli
przez Polską Misję w Paryżu na terenie
roku
ubiegłym
Polsce
pożyczka
ainerygo,
została
wykorzystana
w
kwocie
30
SL jest faktem doniosłym w historii sto
Francji i Belgii, pozostała część pożycz
sunków robotniczo-chłopskich w Polsce. kańska w wysokości 50 mLionów dola- * milionów dolarów.
ki została'przeznaczona na zakup de
Sojusz robotniczo-chłopski jest zawoła
mobilu
w strefie okupacyjnej w Niem
niem naszej partii od nieomal pierw
czech.
szych lat jej istnienia.
Towary przychodzące z demobilu
Sojuszu tego klasa robotnicza szukała
można podzielić na 3 główne grupy.
zawsze. Nie szakali go zawsze ludowcy,
Pierwsza największa grupa to środki
stawiający względy taktycznie .ponad cel
L o n d y n , 11. 2. — Zastępcy mini
W dniu cŁzisiej&zym ze względu na transportowe. Od początku dostaw do
ku któremu dążyłi.
strów spraw zagranicznych, obradujący ograniczenia opałowe w W. Brytanii sala końca roku ub. otrzymaliśmy 112 loko
I tutaj dochodzimy do drugiej stro nad projektem traktatu z Austrią, wy obrad zast, min. spr, zagr. nie była motyw, 814 samochodów, 8 dźwigów, po
ny zagadnienia. Niesprecyzowanie ce słuchali sprawozdania komisji politycz ogrzana.
za tym barki, holowniki, oraz tanko
lów, ku którym dążył ruch ludowy, w nej. Zas+ępcy uzgodnili cały szereg
Komentatorzy polityczni stwierdzają, wiec i warsztat pływający.
zasadniczym stopniu utrudniało możli klauzul traktatu m.-in. że austriacka or że chociaż zastępcy ministrów spor. zagr.
Następną grupę stanowią środki do
wość stworzenia trwałego porozumienia, dynacja wyborcza przewidywać będzie nie zdołali załatwić wszystkich spornych uruchomienia i usprawnienia przemy
opartego na wspólnej walce o wspólny wolne i demokratyczne wybory, oraz, że spraw, to jednak wyniki ich pracy są słu. Należą do nich: srzęt inżynieryjny,
program.
Austria uzna moc wiążącą zawartych poważne. Zastępcy pracują, jak wiado zeetawy wszelkich narządza, warsztat
Pierwszy okres okupacji nie był za już traktatów pokojowych. Zastępcy roi- mo, od połowy stycznia, przygotowując maszyny drogowe, mosty i inna
przeczeniem tych prawd. Różnice ten mistrów uzgodnili ponadto, źe w trakta dla swyoh szefów materiały, które mi
Trzecia grupa to sprzęt łączności, a
dencji politycznych i gier personalnych cie pokowym z Austrią umieszczona zo nistrowie spraw zagr. rozważać będą w m.. in. sprzęt techniczny, radio wraz z
rozbiły tak ruch ludowy, jak i socjali stanie klauzula, zakazująca Austrii unii marcu na konferencji w Moskwie.
zespołem narzędzi, kable itp.
styczny. Mia«t jednego nastąpiły dwa gospodarczejv1ub politycznej z Niemca
Wobec powojennego braku taboru
W traktacie pokojowym z Niemcami
zjednoczenia. Z jednej strony Rada mi, Tekst tej klauzuli nie został jeszcze umieszczona będzie wzmianka, że kolejowego, środków transportowych,
Jedności Narodowej, reprezentująca u- uzgodniony.
Austria musi być uznawana jako niepo unieruchomienia przemysłu i zniszcze
grupowania poddane wpływom b, rządu
W. piątek zastępcy wysłuchali poglą dległe państwo. Podobną klauzulę za nia sieci łączności, dostawy demobilu
iodyńskiego, — z drugiej strony Krajo dów delegatów Jugosławii i Austrii łącz wierać będą traktaty pokojowe z b. przyczyniają się w znacznej mierze do
wa Rada Narodowa łącząca w sobie de- nie. W sobotę przedmiotem obrad będą satelitami osi.
odbudowy życia gospodarczego kraju.
me-kmtyczną tewicą-chłopską i robotni przyszłe granice Austrii,
czą.
:
Zwyciężyła tendencja reprezentowa
na przez KRN. Zwyciężyła, gdyż bazo
wała się na realizmie politycznym, na
uwzględnieniu wszystkich możliwości
Opinie prasy i pretensje polityczne po podpisania trakt a tów z satelitam i osi
własnych, bez liczenia na złudne mira
1
.
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yv n . (SAP) Prasa wlondyńska
że pomocy angIosaskiej.
można
zdać -------------------sobie sprawę, czy■ tatu, została wręczona na Quai d‘ Or
Pierwszym przejawem tego sojuszu stwierdza, że z ehwilą.podpisania trak traktat jest z amerykańskiego punktu say (francuskie ministerstwo spraw- za
granicznych) przez pełnomocnika Gre
był Polski Komitet Wyzwolenia Naro tatów pokojowych zaczyna się nowy widzenia zadaw-ałający.
etap na drodze pokoju światowego.
P a r y ż . (SAP). Nota, wyrażająca cji, Leona ‘Melasa, w momencie podpi
dowego w Lublinie.
„Times1 pisze, że ani niechęć Rzymu, protest rządu greckiego w sprawie trak- sywania. traktatu.
Jakież ®ię stało, że socjalizm zrozu
miał naraz wieś, a wieś znalazła wspól ani ostre słowa Belgradu nie przyczy
ny język z klasą robotniczą. Czyżby nią się do zmiany statutu Triestu i ra
przestały grać role owe różnice marksi- dzi państwom zainteresowanym, by Ż y c io r y s y członków
stowskie w traktowaniu problemu robot wstrzymały się od skarg i żalów. Kom now ego Rzędu R. P.
promis, który uzyskano w tej sprawie
niczego, a chłopskiego?
Dojście partii robotniczych do władzy napewno nie zadowolnił obu stron.
nałożyło na nie odpowiedzialność za Traktaty nie są i nie mogły być dosko
państwo i naród. Partie te tym samym nałe, lecz biorąc pod uwagę warunki,
Minasster Spraw Zagranicznych vr Rządzie roku, wraca do kraju i kontynuuje swą dz
wyszły z zasięgu tylko klasy robotniczej, zostały sprawiedliwie opracowane. Je
Jedności
Narodowej, obecnie minister bez tek'. ialność publicysty-Tzną w „Kurierze Porannym"
żeli
podpisanie
traktatów
zakończy
obejmując du%o szersze warstwy społe
Wincenty Rzymowski, urodzi] się w roku 1833 4 „Epoce”.
czeństwa, Wchodziły one w okres rewo sprzeczki, już za bardzo się przedłużają w
pow. mławskim. Po ukończeniu szkoły
Polska Akademia Literatury wybiera go na
lucyjny, w którym nie zawsze mogły ce, to tym samym zostanie osiągnięty studiuje zagadnienia spoleczno-ekonomczne swego członka. W okresie okupacji przebywa
obowiązywać i obowiązywały założenia ich cel. Narody nareszcie będą mogły w Genewie i Lozannie oraz na wydziale praw trzy miesiące w więzieniu, po czym powraca
teoretyczne, wypracowane poprzednio. rozpocząć swe dzieło odbudowy.
nym w Odessie.
do pracy w demokratycznych organizacjach
Z drugiej strony gorzka lekcja wyciąg
„Daily Telegraph“ sądzi, że traktaty
W roku 1915, w okresie wielkiej wojny, podziemia. W roku 1944 wchodzi w sk*ad
nięta z przeszłości, oraz skrystalizowa są o tyle tylko pożyteczne, o ile przed Rzymowski zostaje aresztowany przez Niem PKWN. W Rządzie Tymczasowym zostaje
ministrem Kultury i Sztuki, a w Rządzie Jed
nie programu PoNki Ludowej, ułatwiło stawiają lepsze możliwości uzyskania ców a wy więzi on y do obozu.
Po wojnie poświęca się pracy publicystycz ności Narodowej obejmuje tekę ministra
stworzenie wspólnej bazy dla chłopa i prawdziwej współpracy ze Związkiem
Radzieckim. Ten konsekwentny dzien nej w pras4e demokratycznej. Przenosi s:ę Spraw Zagranicznych.
robotnika.
wkrótce do Wioch, gdzie nadal broni piórem
Centralny Komitet Stronnictwa Demokra
Logiczną tego konsekwencją były wy nik ma. nadzieję, że atmosfera przetar swych ideałów, za co osadzony zostaje w wię tycznego
powierzył mu godność prezesa.
niki wyborów, SL stała się trzecią siłą gów. jaka dominowała na konferencji zieniu w Rzymie. Wychodni na wolność w 1927
polityczną w Polsce. Duża ilość posłów paryskiej, będzie zupełnie wyelimino
SL, znajdujących się w Sejmie ułatwia wana z konferencji moskiewskiej w
ostateczne dokonanie dzieła przebudowy chwili, gdy będzie opracowany traktat
Odrodzonej Polski.
z Niemcami, podstawa pokoju świato
Minister bea teki, Wincenty Baranowski
Podczas okupacji musi po pewnym czasie
Wraz z wzrostem wpływów SL na wego.
jest prezesem NKW Stronnictwa Ludowego
opuścić swe gospodarstwo d staje do szeregów
rządy w pańsiwie, obserwujemy coraz
W a s z y n g t o n . (SAP). Adolf Berle, Urodził się w roku 1877 we w* Wydrzyn w partyzanckich. Jest jednym z ojców duchowych
wyraźniej zarysowujący się rozłam w były zastępca sekretarza *tanu. zwró powiecie wieluńskim, jako syn 10-morgowego „Grupy Bojowej Organizacji Chłopskiej", kla
PSL.
cił się do Senatu z żądaniem, aby Sta gospodarza, obarczonego 7-gjem dzieci.
rowanej przez Bdedaila. Na terenie Ziemi W!eZasadnicza tego przyczyna jest brak ny Zjednoczone nie ratyfikowały trak
Kończy szkolę powszechną i wyjeżdża — hidsfclej, Kempińskiej, a nawet Śląskiej —
zdecydowanego programu pozytywnego, tatu z Włochami, zanim inne traktaty, zamiast na roboty na Saksy — do Warszawy, Baranowski prowadza aktyw politycznej grupy
oraz wchłonięcie w siebie nieomal całej regulujące losy Europy, nie będą do by aczyć się dalej. Trudności materialne zmu Wskazuj© na kombinacje polityczne Londynu
szają go już wówczas do pracy — jest ekspe i dlatego grupa politycznie zwalczana jest n!e
opozycji.
kładnie opracowane.
tylko przez Niemców, ale i przez NSZ. Od
za ciężko zarobione grosze kształci
Tak jak sojusz robotniczo-chłopski
Dopiero wówczas, twierdzi Berle. — dientem;
skrytobójczej kuli ginie Biedal i wielu innych
się dalej.
umożliwił nam zrealizowanie zasad MaMając łat 30 wraca do Wydrzyn i obejaraje bojowców!
1 ifestu Lipcowego, tak dzisiai «ojusz tentrwała. Obecnie należy jeszcze zainte
Od pierwszej chwili po wyzwoleniu kraju
gospodarkę, nń© sanrśedbując jednak pracy
jest podstawą rządzenia krajem.
resować oba ugrupowania nawzajem społecznej.
— Baranowski etaje do pracy. Jest na cze-e
Wzmocnienie i rozszerzenie współ sobą. Wymaga tego współodpowiedzial
Powiatowej Rady Narodowej w Wieluniu
W 1918 roku zostaje wybrany do pierwsze kieruje Związkiem Samopomocy Chłopsk ej
pracy PPS z SL niesie ze sobą koniecz ność za lo^y państwa, spoczywająca na
n e lepszego wzajemnego poznania się trzech filarach: PPS, PPR, SL. Soju*zu go sejmu z ksty „Wyzwoienie'’. Pracuje przez rozpoczyna działalność w Stronnictwie Ludu
kadencje na odcinka parlamentarnym
wym. Od 24 września 1945 r. piastuje godność
zrozumienia. W tej dziedzinie mamy naszego z towarzyszami z PPR rozbić trzy
Staje do pracy w Kasie Stefczyka. Mimo terroru prezesa Naczelnego Komitetu Wykonawczego
; iszczę pewne zaległości do odrobienia. już: dziś nie można. Teraz musimy za sanacyjnego — gmina wybiera go wójtem
Przyjaźń nasza, opierająca się na zasa wrzeć sojusz serdeczny z chłopstwem. Staje na czole powiatowych władz Stron Stronnictwa Ludowego. Poświęca się bez reszty
pracy w Stronnictwie, biorąc udział w© wszystdach wysuniętych przez PKWN, jest
R y s z a rd W o jna,
nictwa Ludowego,
fckfc Ważniejszych zjazdach terenowych,

Aosśria jako niepodległe pańsiwo
„Anschluss” nie powtórzy siej wiącej

Nowy etap na drodze pokoju światowego

Wincenty Rzymowski

Wincenty Baranowski
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Przewodniczący Komiłełu Wszechsłowiańskiego

o zachodnich granicach Polski
M o s k w a . Przewodniczący Komitetu Sło
wiańskiego w Moskwie gen Aleksander Gundorow w rozmowie z korespondentem PAP w
Moskwie oświadczył: „Wyniki wyborów w
Polsce mają znaczenie międzynarodowe. Klęską
poniosły wszelkie próby wewnętrznych sil
reakcyjnych z Mikołajczykiem na czele oraz
ich protektorów zza granicy, usiłujących znisz
czyć
i zwartość narodu polskiego dokoia
demokratycznego. Społeczeństwo
krc................ańskich pozdrawia serdecznie na
ród 4......... który w czasie wyborów wykazał
wy soką aktywność polityczną i niezłomną
wolę do walki o niezależność swego krają
i prawo do czynnego udziału w rządach pań
stwa, o utrwalenie przyjaźni ze Związkiem
Radzieckim i wszystkimi narodami demokra
tycznymi. Witamy z radością obranie na Pre
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej wielkiego
syna Polski — Bolesława Bieruta, oraz utwo
rzenie stałego rządu, który wykonując wolę
narodu, poprowadzi kraj do pokojowego
i szczęśliwego życia i rozkwitu.
Na pytanie korespondenta PAP, jak odnosi
się społeczność słowiańska do tendency) za
borczych pewnych czynników w stosonknu do
zach gralc Polski, gen. Gudorow odpowiedział:
„Podejmując wciąż na nowo rozstrzygnięte już
zagadnienie zachodnich ziem polskich, przvwróconych Maclerry po klęsce faszystowskich
Niemiec, ponure siły reakcji światowej pragną
w ten sposób postawić pod znakiem zapytania
uchwały poczdamskie.

Historyczna słuszność tych uchwal, bfstoryczne prawa narodu polskiego do tych ziem
nie ulegają żadnej wątpliwości dla społeczeń
stwa krajów słowiańskich. Próby ponownego
podjęcia kwestii Ziem Zachodnich uważać moż
na jedynie za wyraz pragnienia okazania po
parcia rozbitym silom imperializmu niemieckie
go 1 umożliwienia ich odrodzenia. Cala spo
łeczność słowiańska stanie w obronie słusznych
uchwal konferencji poczdamskiej i nie ulega
żadnej wątpliwości, że udzielą jej w tym po
parcia wszystkie siły demokratyczne całego

Napaść na Polską była li tylko napaścią
i najazdom

Zeznania biegłego prof. prawa międzynarodowego

W a r s z a w a . (PAP). W 24-tym dniu
rozprawy przeciwko Fischerowi wygło
sił dłuższy referat — ekspertyzę biegły,
profesor prawa międzynarodowego Ehrlich.
Biegły wysuwa dwa pytania: Czy z
punktu widzenia prawa narodów ist
nieją jakie przeszkody, aby sąd polski
na podstawie przepisów polskich, sądził
tych oskarżonych za czyny, objęte ak-

Likwidacja trustów i karteli
dą dążyć do uzyskania monopolicznego
niemieckich stanowiska
na rynku, względnie do uzy

L o n d y n , 11. 2. — Dziś ogłoszono
nowe ważce zarządzenia, skierowane
przeciw trustom i kartelom. które mają
wejść w życie na terenach angielskiej
i amerykańskiej strefy okupacyjnej
Niemiec. Niemieckie trusty i kartele
nie będą miały prawa łączenia się z in
nymi organizacjami gospodarczymi. Te
przedsiębiorstwa niemieckie, które bę-

skania kontroli cen zostaną zlikwido
wane.
Nie podlegają tym zarządzeniom fa
bryki i przedsiębiorstwa, pracujące pod
bezpośrednim nadzorem władz okupa
cyjnych.
Ocenia się, że nowe zarządzenia, spo
wodują rozbicie co najmniej 30 więl:
szych trustów i koncernów .

Nawet łodzie podwodne przewożą wegiei
N ow e z a rz ą d z e n ia w A n g lii.

L o n d y n ,11. 2. — Minister opału W.
Brytanii Sbinwel] podał do wiadomo
ści, że ograniczenia węglowe objęły z/A
terytorium kraju.. W dwóch pierwszych
dniach zaoszczędzono 22.500 ton węgla.
Pomimo tych oszczędności zapasy wę
gla i tak zmalały.
Gabinet brytyjski rozważał- na dzi
siejszym posiedzeniu możliwość zasto
sowania nowych nadzwyczajnych środ
ków w celu zapobieżenia ostremu kry
zysowi. Ministerstwa wojny i mary
narki wydały rozkazy do wszystkich
jednostek wojskowych aby postawiły
do dyspozycji cały posiadany tabor
przewozowy dla transportu węgla. Okrę
ty wojenne otrzymały rozkaz eskorto
wania statków, wiozących węgiel w ra
zie nadejścia mgły. Nawet łodzie pod
wodne dostarczały w dniu dzisiejszym
węgła dla statków znajdujących się w
dokach.

świata. Ogromna zasługa narodu polskiego po
lega na tym, że uczynił on jnż tak wiele dla
odrodzenia swych ziem zachodnich 1 szybkie
go przekształcenia ich w ośrodki demokracji
w pełnowartościowe dzielnice swego kraju.
Wraz z całym narodem polskim społeczeństwa
państw słowiańskich odczuły najgłębsze zado
wolenie, słuchając, historycznych słów gene
ralissimusa Stalina i oświadczenia ministra
Mołotowa o nienaruszalności granic zachod
nich Polski”.
(PAP)

W yrok w procesie bandy
r a b w n fc o w o -le r r o r y s fy c z a e j
. K r a k ó w . Rejonowy Sąd Wojskowy w
Krakowie rozpatrzy* na sesji wyjazdowej w
Tarnowie sprawę 12 członków bandy rabunkowo-terrorystycznej, która przez okres kilku
miesięcy grasowała w okolicach Tarnowa, Dę
bicy 1 Jasła, nękając i rabując miejscową lud
ność.
W wyniku rozprawy skazano na karć
śmierci: przywódcę bandy Władysława Czarnobaja, Władysława Gawrona, Józ. Witaszka.
Jana Ostrowskiego i Jana Bielasiewicza. Mie
czysława Ptaka skazano na dożywotnie wię
zienie, Tadeusza Zajezierskiego i Romana Ka
sprzyka na 15 lat więzienia; pozostałych czte
rech członków bandy wzgl. jej pomocników,
Sąd skazał na kary od 6 miesięcy do 8 lat
więzienia. (PAP)

Ograniczenia spożycia prądu dotkną
w pierwszym rzędzie tygodniki brytyj
skie, które nie będą mogły ukazać się w
najbliższych dwóch tygodniach. Radio
brytyjskie zawiesiło nadawanie progra
mu telewizyjnego oraz tzw. trzeciego
programu. Wprowadzono również ogra
niczenia w ruchu autobusów, tramwa
jów i kolejek elektrycznych.

tem oskarżania, oraz czy przez sądzenie
tych osób przez polski Najwyższy Try
bunał Narodowy na podstawie prawe
polskiego Państwo Polskie narusza swe
zobowiązania wobec innych państw. Na
obydwa te pjiania biegły odpowiada
negatywnia Niemcy, wywodzi biegły,
podpisując pakt Briand—Kellog zrzekły
i ię wojny, jako instrumentu działania,
a tym samym napaść na Polskę w 1939
r. była li tylko napaścią i najazdem. A
więc, gdyby nawet okupant na terenie
Rzeczypospolitej Polskiej zastosował się
do konwencji haskiej, to wszystkie je
go działania, nawet zgodne z tą kon
wencją byłyby bezprawne, ponieważ
sa-m początek był bezprawiem. Dalsza
teza biegłego brzmi: Nawet niezależnie
od tego, że sama agresja była bezpra
wiem, okupant naruszył w Polsce sze
reg postanowień konwencji haskiej.
Żadne zewnętrzne zobowiązania, od
noszące się do trzecich państw, czy też
do samych Niemiec, nie krępują i nie
mogą krępować sądów suwerennego
Państwa Polskiego za przestępstwa, po
pełnione aa jego terytorium.
Prokurator Sawicki zapytuje, czy ist
nieje reguła prawa międzynarodowego,
któraby zwalniała od odpowiedzialno
ści z powodu działaniąi na rozkaz wyż
szy.
Biegiy wyjaśnia, że artykuł I Kon
wencji Haskiej głosi, iż strony zobowią
zują się wydać swoim siłom zbrojnym
instrukcje postępowania na terenie nie
przyjacielskim. Wobec tego żaden or
gan wojującego państwa nie może tłu
maczyć się brakiem instrukcji albo roz
kazem z nią sprzecznym. Nie istniej9

Oczekiwanie dalszych wypadków
w Palestynie

W ysoki komisarz przygotowany na wszelkie ewentualności
J e r o z o l i m a . (SAP), — Podano zawieszona zostaje wszelka komunika
do wiadomości, że w związku ze złym cja pasażerska na linii kolejowej pomię
stanem bezpieczeństwa w Palestynie, dzy Jerozolimą a Jaffą przez Lyddę.
Egzekutywa Agencji Żydowskiej w
Jerozolimie opracowała projekt odpo
wiedzi na pismo z ultimatum rządu pa
lestyńskiego, w sprawie współdziałania
w wykryciu terrorystów żydowskich.
Kra lodowa utrudnia żeglugą w zatoce gdańskiej
Sir Alan Cunningham, -wysoki komi
G d a ń s k . — St. M. (SAP). Częste W niektórych miejscowościach zanoto sarz Palestyny, oświadczył przedstawi
opóźnienia w żegludze z zachodu do wano 50 stopni poniżej zera. Cieśnina cielom egzekutywy Agencji Żydowskiej,
portów polskich delty Wisły, spowodo pomiędzy Szwecją a Danią zamarzła że nie jest na razie przewidziany żaden
wane są całkowitym zamarznięciem Ka całkowicie. Cały Bałtyk pokrywa się organ zastępczy na miejsce cywilnej
nału Kilońskiego, skutkiem czego statki szybko lodem i mimo pracy łamaczy lo administracji Palestyny i dodał, że w
zmuszone są płynąć przez Sund. W re dów, żegluga u brzegów Szwecji prawie sytuacji, stworzonej przez terrorystów
zultacie statki przychodzą do Gdyni i całkowicie zamarła.
trzeba być — rzecz jasna — przygoto
Gdańska, jak i do innych portów bałtyc
W Norwegii zamarzł całkowicie port wanym na wszelkie ewentualności.
kich ze znacznym opóźnieniem.
Friedarstad. U wybrzeży norweskich
W zatoce gdańskiej ciągle gromadzi pojawiły się w olbrzymich ilościach góry
się kra, która utrudnia wejście do portu lodowe, które stwarzają wielkie niebez
gdańskiego. Holowniki polskie spełnia pieczeństwo dla żeglugi.
M o s k w a , 12. 2. Agencja PAP donosi z
ją rolę lodołamaczy, pracując bezustan
Aten, że od czasu przejęcia przez parlament w
nie nad przetarciem wejść do portu.
Grecji spraw o wprowadzenie stanu wyjątko
Walka z krą i zamarzaniem basenów
wego w całym kraju, ustanowiono sądy do
Elektryczny
śnieg
portowych prowadzona jest z całą ener
raźne. 120 osób zostało rozstrzelanych na pod
W jednym z amerykańskich miast, podczas stawie wyroków sądów doraźnych, 43 party
gią. Je^t nadzieja, że uda się zatrzymać
porty nasze otwarte dla żeglugi przy silnej śnieżycy, stwierdzono, że płatki śniegu zantów oczekuje w więzieniu wykonania wy
były naładowane elektrycznością.
pomocy własnych środków.
roku. Od czasu przybycia do Grecji komisji

Kanał Kiloński zamarzł

zasada że sprawca przestępstwa może
być zwolniony przez sam fakt, iż wyko
nywał rozkaz.
Dalszym tematem, który wypływa z
pytań prokuratora, jest kwestia repre
sji. Jeśli stoi się na stanowisku, że to
j'est wojna między Niemcami i Polską,
czyli między dwoma państwami, to represalia mogą być skierowane jedynie
przeciwko działaniu rządu polskiego,
czy toż polskiej siły zbrojnej, nie mogą
natomiast dotyczyć ludności polskiej.
Poruszając zagadnienie kolektywnej
odpowiedzialności, biegły wywodzi że
nie wolno nakładać kary na ludność za
czyny indywidualne, za które ludność
nie może zbiorowo odpowiadać.
Po krótkich wywodach obrany, prze
wodniczący zarządza przerwę.

N ow i w icem inistrow ie
W a r s z a w a . W najbliższych dniach po
wołani zostaną nowi wiceministrowie. W ko
łach politycznych mówi się, że wiceministrem
oświaty zostanie posei dr Henryk Jabłoński
prorektor Akademii Nauk Politycznych, sekre
tarz CKW PPS. Wiceministrem przemysłu ma
zostać poseł Adam Rapacki, dyrektor „Spa
łem”, członek CKW PPS.

Thyssen wyposzczony
na wolność
P a r y ż . Agencja France Presse donosi z
Norymberg!, że Jeden z największ, potetatów
przemysłu niemieckiego, Fritz Thyssen, który
był internowany i przebywał na kuracji v;
szpitalu, został przez władze amerykańskie wy
puszczony na wolność. Władze amerykańskie
miały zamiar wytoczyć Thyssenowi proces, m-.
rzucając mu, że dopuści! się zbrodni wojen
nych i że współpracował z reżimem hitlerow
skini. Podobno Thyssen dowiódł, że przed s*
mą wojną zerwał całkowicie z rządem Hitlera

Paryż znow u bez gazet
P a r y ż . Po raz drugi w ciągu tej zimy
mieszkańcy stolicy Francji zostali pozbawieni
gazet. Dziś rano zastraj kowali w Paryżu pra
cownicy prasowi, protestując przeciwko odmo
wie podwyżki uposażeń.

Katastrofa statku szw edzkiego
L o n d y n . Jak donosi służba informacyjna
towarzystwa okrętowego Lloyd, w niedzielę,
dnia 9 lutego, szwedzki statek motorowy „San
Francisco" nadawał od godziny 21 sygna?v
SOS. Parowiec amerykański, znajdujący się w
odległości 15 mil od zagrożonego statku
szwedzkiego, udał się na ratunek. (PAP)

Część wojsk amerykańskich
pzosfam e w Chinach
M o s k w a . Agencja Tass donosi, ii we
dług wiadomości, podanej przez dziennik „Nan
kink Jenpao", nie wszystkie wojska amerykań
skie opuszczą Chiny. Pozostaną pewne oddzia
ły marynarki w celu przeszkolenia marynarzy
chińskich.

Masowe egzekucje w Grecji

Bałtyk również
S z t o k h o l m . (PAP). — Tak samo
jak w całej Europie, w Szwecji panują
od kilku dńi niezwykłe silne mrozy. —

Płatki te, padając na krótkofalowe anteny,
wywoływały zakłócenia w odbiorze. Silne za
kłócenia powstawały również w pracy od
biorników telewizyjnych.
Dla ochrony przed tym niepożądanym efek
tem proponowana Jest bodowa specjalnych
anten o odpowiedniej izolacji.

ONZ sądy doraźne przyspieszyły swoją pracę.
Wszystkie organizacje demokratyczne wysto
sowały do komisji ONZ wezwania z prośbą
o pozyskanie od rządu greckiego odroczenia
wykonania egzekucji. Związek kobiet z wy
ższym wykształceniem w Grecji zwrócH uwa
gę komisji ONZ, że wśród wojsk rządowych

na terenie Francji znajduje się wielu człon
ków oawnych band. które współpracowały
z Niemcami. W wielu wypadkach egzekucja
odbywają się przed upływem przewidziana o
terminu.
Adwokaci greccy ównież wystosowali de
cyzję do komisji O IZ z prośbą o poparJe
żądań odroczenia w ystkich egzekucyj. Nic
którzy członkowie komisji ONZ wyrazili pj
gląd, iż rząd grecki przyspieszając wykonam,
wyroków śmierci c h o zatrzeć ślady popein a
Dych przestępstw. Przeprowadzając iiczn
aresztowania, rząd r ecki stara się utrudn ■
pracę komisji śledc' j ONZ.

Stfww 3.

Sfrooa 3.

Za katowanie Polaków - KARA ŚMIERCI
Dragi wyrok śm ierci na sesji w yjasdow ej w Swiecin

Sąd Okręgowy w Grudziądzu
f i wyjazdowej w Świeciu nad
' • dalszym ciągu prowadzonych
wydał wyrok bazujący na karę

na seWisłą,
spraw
śmier

ci, utratę praw publicznych i obywatel
skich praw honorowych oraz całkowitą
utratę mienia niej. Brunona Pipkę, lat
30, z Bazentyna, pow. Kamień.

Po trzy i p iąć lat więziessia
d la sługusów hitlerow skich

Pamiętamy doskonale fakty kiedy to w.ehi rzekomo wzorowych Polaków po otrzyma
niu wykazu jakieś grupy, doetawaJo po pro
stu szału przysłużenia eię za wszelką cenę
Niemcom.
Do takich należała Paulina Japa z Gniez
na, pow. Świecie, która, uzyskawszy ,,ausweis", poczuła się stuprocentową Niemką i
spowodowała wysiedlenie z gospodarstwa
Stanisława Grabowskiego z rodziną, zamiesz
kałą w Gródku, pcw. Świede, zagrabiając całe
ich mien e dla siebie.
Sąd skazał „gorMwą patriotkę" na 3 lata
więzienia, całkowitą utratę mienia i pozba
wienie praw publicznych oraz obywatelskich
praw honorowydh przez lat 5.
Z kolei przed Sądem stają ci, którzy w
czasie okupacji w ten ery inny sposób wy
sługiwali się okupantowi i działali na szkodę
narodu polskiego.
Aleksander Matuszewski,
urzędnfk
«
Przechowa odpowiadał za to, że oskarżył fał
szywie przed niemiecką policją — Gestapo —
niej. Władysława Kwiatsowekiego o nastrzeternie Niemca, na skutek czego Kwiatkowski
został aresztowany i pobity. Władze n emleckie w dochodzeniach swych ujawniły, że do
niesienie to było fałszywe, wobec czego Kwiat
kowskiego po k'Hku miesiącach zwolniły z
więzienia, a Matuszewskiego skazały na mie
siąc aresztu i grzywnę.
Matuszewski za niecny swój czyn, którym
mógł narazić Kwiatkowskiego na utratę ży
cia, skazany został wyrok'em Sądu Okręgo
wego na 3 lata więzień'a. utratę praw pu
blicznych l obywatelskich praw honorowych
przez lat 3 i konfiskatę mienia.

Oskarżony odpowiadał przed Sądem z
wodnej stopy i na wniosek prokuratora został
z miejsca osadzony w więzieniu.
Kazimierz Brzeski z Grupy, w czasie oku
pacji w 1944 r. w Komórsku pow. Świacie,
jaiko członek Hitler-Jugend bił bagnetem
młodz:e i polską i zmusrał ją do ukłonów
pozdrawiania hitlerowskiego „Heil Hifllerl"
Zapada wyrok, mocą którego Brzeski ska
zany został na 5 lat więzienia, utratę praw
przez lat 5 i całkowitą konfiskatę mten a . fh-o)

Brak gaśnic proszkowych
spowodować może poważne straty
Wojna przynosi ze sobą zniszczenie.
J e j prawem i hasłem naczelnym jest
walka, niszczenie życia ludzkiego i gos
podarczego. Skutki tego zniszczenia od
czuwamy dziś i odczuwać będziemy je
szcze przez długie lata. Teraz ogłoszono
wezrwanie do zajęcia twórczego zagad
nienia odbudowy oraz zabezpieczenia i
utrzymania tego mienia, które uratowa
no wzgl. które da «ię jeszcze uratować.
Jedno z naczelnych zadań — to
walka z ogniem. Jak-wiadomo, każdy
pożar można gasić wodą lub pianą, al
bowiem woda a tym bardziej kwaśny
roztwór wody, jak to ma miejsce w gaś
nicach, jest dobrym orze wodnikiem prą
du elektrycznego. W tych wypadkach

Kwidzyń

WSZYSTKIE SIŁY
dla dobra demokracji, obrony Ziem Odzyskanych
oraz odbudowy gospodarcze;
Telegramy gratulacyjne PRN w Kwidzyniu
W A R SZA W A , BELWEDER
Prezydent Rzeczypospolitej
Powiatowa Rada Narodowa uf Kwi
dzyniu okazji wyboru Prezydenta RP
na nadzwyczajnym posiedzeniu w dniu
5. 11. 1947 r. zasyła ob. Prezydentowi
życzenia owocnej pracy dla dobra Rze
czypospolitej i Narodu z zapewnieniem,
że ujszystkie siły poświęci dla dobra De
mokracji i utrwalenia racji stanu na Zie
miach Odzyskanych oraz Odbudowy
Gospodarczej Państwa.
2

W A R SZA W A , SEJM R. P.
Marszałek Sejmu
Powiatowa Rada Narodowa w Kwi
dzyniu z okazji wyboru ob. Marszałka
Sejmu Ustawodawczego R. P. na nad
zwyczajnym posiedzeniu w dniu 5. II.
1947 r. zasyła ob. Marszałkowi życzenia
owocnej pracy dla dobra Rzeczypospo
litej i J e j obywateli zapewniając, że
w pracy Swej na terenach Ziem Odzys
kanych ugruntuje fundamenty dla do
bra Demokratycznej Polski.

Prezydium Powiatowej Rady Narodowe}
w Kwidzyniu
Przewodniczący: Pawlikowski Eugeniusz
Wiceprzewodniczący! Olejoak Czesław
Członkowie: Krupa Jan. Głowacki Wacław,
Przytarskd Antoni
JA N

Pipkę, w 1939 r. jako członek bandy
„Selbstechutzu” w Nowem, brał udział
nr aresztowaniu i mordowaniu Polaków,
bijąc ich do utraty przytomności, po
czym z innymi oprawcami wywoził aresztowanych autami na miejsce stra
cenia.
Powołani na rozprawę świadkowie
zeznali szczegółowo poszczególne fak
ty, podając jednocześnie, że zażarty ten
hitlerowiec już przed wojną należał w
Nowem do organizacji niemieckiej „Deutsche-Volksbund",
Sąd biorąc powyższe fa!rtv r*od uwa
gę’, ogłosił wyrok śmierci, na który opra
wca bandy Hitlera słusznie sobie zasłu
żył.

więc, gdy wchodzi w grę pożar motorów
elektrycznych, transformatorów, tablic
rozdzielczych, wyłączników olejowych i
suchych, aparatów Roentgena itp., sto
sowanie gaśnic i hydronetek do gasze
nia je®t niedozwolone, gdyż grozi to po
rażeniem prądu, a nawet śmiercią. W wy
padkach takich stosuje się gaśnice prosz
kowe. Są one nieodzowne przy instala
cjach elektrycznych, gdyż nie zanieczy
szczają delikatnych części.
Drugi ważny plus gaśnicy proszko
wej przy motorach spalinowych w ga
rażach i przy samochodach polega na
tym, że proszek tłumi natychmiast po
żar benzyny i smarów, rozlanych na pe
wnej powierzchni.
Typ gaśnicy proszkowej jest nieza
stąpiony w każdej bibliotece, archiwum,
banku, wystawie cennych eksponatów,
w ogóle wszędzie tam, gdzie chodzi o
przedmioty wyjątkowo cenne.
Poza tymi wypadkami używana jest
gaśnica .proszkowa do gaszenia karbidu,
«odu, potasu, elektronu, manganu, fos
foru. celulojdti itp.
Chronienie i poszanowanie mienia pu
blicznego i państwowego powinno być
troską każdego obywatela.
Damie

Transport UNRRA
G d a ń s k , (PAP). W dniu 8 lute
go wpłynął do portu w Gdańsku amery
kański statek „John Whitter'* przywo
żąc ze Stanów Zjednoczonych ładunek
3.060 t. cennej drobnicy. Na ładunek
składają się: opony samochodowe — 77
ton, specjalne bory do wiercenia skał —
6 ton, cement gumowy — 37 ton, mate
riały do reperacji opon — 81 ton ruda
do celów specjalnych — 151 ton, słody-

W sprawie

GŻÓWCZEWSKDEGO
Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa PnbLcz
nego w Grudziądzu przesyła nero następując*
pismo celem opublikowania:

W związku ż ukazaniem się w „Głosie
Pomorza*’ z dnia 1. 2. 1947 r. wzmianki
„Z listów do redakcji" dot. Główczewskiego Alfon«a, tut. urząd daje wyjaśnie
nie do notatki 1-ej, dotyczącej powyż
szego a udzielonej przez nas. Na skutek
prośby Główczewskiego Alfonsa, zostało
przeprowadzone śledztwo co do pisania
wniosków o niemieckie obywatelstwo itp.
z wyniku którego otrzymaliśmy następu
jące dane:
Wniosków tych nie pisał GłówczewśU
Alfons, lecz jego była narzeczona, (obec
na żona), która chcąc go uratować i wy
dostać z obozu za pomocą Niemca Derin
ga, pisała wyżej wspomniane wnioski w
imieniu narzeczonego i tym samym cał
kowita odpowiedzialność za nie spada na
nią.

Program
| R o z g ło ś n i W a is z a w s k ie j |
PIĄTEK, 14. 2
6.00 Sygnał cra®u. 6.05 DriennJl: poranny
6.30 G:nmastyka poranna. 6.30 Muzyka. 6.57
Sygnał czasu. 7.05 Muzyka. 7.15 Wiadomość
poranne oraz przegląd prasy stołecznej. 735
Program na dzień bdeiący. 7.40 Koncert po
ranny. 8,30 Informacje ogólnopolskie. 8.40
Skrzynka PCK
12.00 Sygruł cza»u. 1205
Audycja dla świetlic robero. 12 35 MnśSatu-ł
fortepianowe muzyka rosyjskiej. 13.05 Kon
cert Zespołu lustrum. Jana Cajmera. 14.00 dc
15.00 Przerwa. 15.00 Słuchowisko dla dz&sc
starszych. 15.25 Prry głośniku. 15.30 Poga
danka sportowo. 15.40 Nabożne pieśol mu
rzyńskie w wyk. Olgi Lady. 16.00 Dzienni
popołudniowy. 16.30 Audycja dla chorych
16.45 Glos młodych. 16.55 Audycja dla mło
dzieży. 17.05 „U naszych przyjaciółV, audy
cja słowno-muz. 17.25 „Syrena przed mikro
fonem''. 17.55 Z życia kulturalnego. 18.00
Audycja wojskowa. 18.07 Muzyka wojskowa.
18.30 Poradnik językowy. 18.45 Koncert Ewy
Bandrowskiej-Turskiej. 19.25 Koncert symfuniczny. W przerwie Dziennik wieczorny. 21.45
Radiowy Uniwersytet Ludowy. 22.00 Kwa
drans prozy „Popioły” St. Żeromskiego. 22.16
Program na jutro. 22.25 Audycja rozrywko
wa. 22.50 „Ody Horacego”, audycja literacka.
23.10 Ostatnie wiadomości dziennika. 23.30
Muzyka taneczna. 23 55 Streszczenie ostatn
wiadomości. 24.01 Hymn.

przyby? do Gdyni
cze — 147 ton, konserwy końskie —
1.346 tan, buty wojskowe używane =—
30 tan, racje wojskowe — 206 ton, cia
stka — 171 ton, boczek w puszkach —
485 tan, masło kokosowe — 137 ton,
masło konserwowe — 30 ton, proszki
owocowe, marmolada, ananasy w pusz
kach — 273 ton, herbatą i 6 ton słody
czy.
.................. ........... I M H B H —

WEISS

C Z Y GROZI NAM

e t o r o t s © |p© fa
Kilkadziesiąt — kilkaset lat naprzód.
...Wśród uczonych z zakresu me
teorologii i geologii zapanował nastrój
pesymistyczny.
...Z pewną trwogą notowano — acz
kolwiek powolne — stałe obniżanie się
temperatury, począwszy od północnych
krańców Europy aż po środowiska i
siedziby zachodnio-europejskiej kultury
i cywilizacji.
...Wielkie, lśniące w promieniach
słońca podbiegunowe góry ioaowe w co
raz większych ilościach zbliżały się po
przez zimne wody Morza Lodowatego
poprzez Szpicberg i Grenlandię do kon
tynentu skandynawskiego.
...Mieszkańców starej Europy, począt
kowo lekceważących to zjawisko, ogar
niać począł lęk, lęk przybierający — w
uiarę utrwalenia się świadomości groąc ego niebezpieczeństwa — rozmiary
.•eznadziejnej rozpaczy.
—Tymczasem góry lodowe posuwały
się coraz dslej, terp eratura obniżała
Hę w zastraL
u sodując

I c flU w a #

wyparcie fauny oraz stopniowy zanik
upiększającej świat flory.
...Rozpoczęła się ku południowej
Europie wędrówka ludów, w rozmia
rach, jakich świat jeszcze nie widział.
...Przeludnienie, głód, choroby, woj
ny!
...Kraje skandynawskie już pokryte
zostały grubą warstwą lodów, z osiedli
ludzkich nie , pozostało nawet śladu.
Wielkie miasta, a z nimi wszelki doro
bek kulturalny krocich generacyj spo
czywały pod grubą pokrywą lodową, na
powierzchni której rozgościły się nie
dźwiedzie polarne i inna podbiegunowa
zwierzyna.
...Lodowce zaś rosły do niebotycz
nych wysokości i z nieubłagalną kon
sekwencją tajemniczej siły posuwały
się naprzód, docierając do serca Euro
py. Żadna siła ludzka nie umiała temu
przeszkodzić, a nawet nie znała przy
czyny tego kataklizmu, odczuwając ii
tylko jego skutki, tak straszne, tak nie
bywałe, o całe niebo przewyższające, do
znane dotychczas przez ludzkość woj
ny, czy powodzie, trząsieni* ziemi itp.

...Setki milionów istot ludzkich zo
stało wypartych, czy to z bogatych pa
łaców, czy z koszar wielkomiejskich,
lub z ubogich chat wiejskich. Kto po
został, ginął śmiercią głodową lub sko
nał w szponach mrozu — kto zdołał
uciec, rzucał się w ramiona nowych
cierpień: bezdomnej tułaczki i epide
micznych chorób, głodu i wojny.
...Straszne były losy pozostałych
mieszkańców ongi dumnej Europy,
która — gdzie nie pokryta lodowcami
— cierpiała od zimna mrozów syberyj
skich. Mrozy te sprawiały, że Europa
już nie mogła wyżywić swych dzieci:
ni ludzi, ni zwierząt. Nie mogły tego
uczynić i pozostałe kontynenty, w któ
rych poważny spadek temperatury rów
nież dawał się dokuczliwie we znaki.
W rezultacie tego wszystkiego zbrojna
walka o byt, o być lub nie być, stała się
nieuniknioną: walczyły resztki naro
dów europejskich z narodami afrykań
skimi i azjatyckimi, mordując się wza
jemnie; niemniej pożerały się w walce
o byt również zwierzęta.
-.Stary porządek świata zachwiał się,
runął, a w obliczu zbliżającej się śmier
ci górę wzięły w człowieku pierwotne,
samozachowawcze instynkty zwierzęce.
...Europa w ścisłym tego słowa zna
czeniu przestała istnieć. Historyczne
tereny zmagań narodów, bratobójczych \
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walk, zabytki kultury, przepyszne mia
sta i cuda techniki — wszystko na dłu
gie tysiące lat pokryte zostało grubym
pancerzem lodowym, dochodzącym do
goni zą sensacyjnym tematem?
Fantazja zre lżona z wybujałej poWymysł geologów dla zastraszenia
kilka t) sięcy metrów wysokości,
ludzkości? Ale nie! Urywki, obrazu
jące jedno z ogi w w łańcuchu tworze
nia się, kształtowania i przeobrażania
kuli ziemskiej są najzupełniej prawdo
podobne i mają jako podstawę wyniki
naukowych badań najpoważniejszych
uczonych. Wiadomym jest, że podoba*
chwile zlodowacenia, przeżywana Euro
pa już niejednokrotnia
Różnica jest tylko w tym, że gdy
dziś, badając skutki ostatniej epoki lo
dowej, znajdujemy tylko prymitywne
narzędzia i zbroje kamienne, szkielety
półzwierzęcych ludzi pierwotnych obok
mamutów, niedźwiedzi jaskiniowych i
reniferów, — nasi potomkowie po cof
nięciu się lodc "ców przyszłej epok
lodowej i nastf u cieplejszego klima
tu, odkopywać i
jako świadectw i
wysokiej „zamierzchłej* kultury ogrom
ne miasta wraz z wszelkimi cudami dzi
siej3zej techniki.
PofcoócsenJe w i.tasefB sytt tkomene).
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prTyrrntnwujemy się do uroczystego obchodu drugiej rocznicy
— „Bristol" na zakończenie czwartkowego
koncertu muzyki poważnej zapowiada dla urozmai cenią występy humorystyczne pt. „Sal
wa śmiechu i hum oru'.
— Zespół Teatralny — Ochotniczej Rezsr
wy Milicji Obywatelskiej na miasto Grudziądz
■— poszukuje do swego zespołu teatralnego
.'.dolnych amatorów * amatorek, jak równ eż
-.ancerzy I muzyków.
Zgloszen'a codziemue — Szewska 13 (Zrze
sze nie Kupców) od godz. 10—13.
— 3210 zł na odbudowę Fary. Podczas we
selnej uroczystości pp. Szada-Borzyszkowskitb
zobrano na odbudowę Fary 3210 zł.
Za chojną ofiarę wszystkim ofiarodawcom
składa serdeczne „Bóg zapiać" — ks. P. Ka
linowski.
— KKS „Wisła” urządza „Ostatnią Zabawę
Karnawałową w sobotę, dnia 15 bm., o goiz.
19-tej, w auli szkoły Kopernika. Sala dobrza
ogrzana. Tani bufet na miejscu.
— Przypominamy o dzisiejszym koncercie
w Obywatelskim Dworze który odbędzie rię o
godz. 20-tej. Po koncercie — dancing towarzy
ska. Gospodarz lokalu, ob. Klarowski, przygo
tował dla pań wiele cennych upominków, któ
rych losowanie stanowić będzie — tak jak w
obiegły czwartek — prawdziwą atrakcję.
Zatem dziś, o godz. 20-tej, spotkamy s'ę
wszysiy w Obywatelskim Dworzel
— „Ostatnia sobota karnawału na wesoło".
Pod t~ką egidą Cech Rzeźnicko-Wędlimarski
w Grudziądzu organizuje swą doroczną zaba
wę, która odbędzie się w sobotę, 15 bm., w
salach „Gastronomii" Piękna dekoracja saj,
doborowa orkiestra oraz miłe niespodzianie
zapowiadają wesołe spędzenie wieczoru. Cel
również wzniosły, gdyż czysty zysk przezna
cza się na MKÓS.
PeżegnaMą zabawę karnawałową w sa
lach ..Gastronomii" urządza w niedzielę, 16-go
lutego, Związek Zawodowy Muzyków RP.
Przygrywać będą dwie doborowe ork:est~y
O północy wielka niespodzianka dla pań. Po
czątek o godz. 19. Kto przez omyłkę zapro
szsnia nie otrzymał, może takowe odebrać
w sekretariacie Związku przy ul. Murowej
nr 30 32.
— Państwowe Gimnazjum Żeńskie I Gim
nazjem im. Króla Jana IH Sobieskiego. Za
brania Wydziałów Patronatów Klasowych oba
zakładów odbędzie się w czwartek, dn. 13 bm.,
o godz. 19 w sali konferencyjnej gimnazjum
Sobieskiego w Grudziądzu, — Zarząd Kót Ro
dzi delskidh.

Rozdział n$i pszennejcamiesiszstpfi
W dniach od 17—22 hm. będzie wydawana
we wszystkich sklepach rozdzielczych mąka
pszenna 80 proc. na karty zaopatrzenia z mie
siąca stycznia br.:
dla k e t I
na kupon nr 10 po 2 kg
dla kat. II
na kupon nr 10 po 1,5 kg
dla kat. III
na kupon nr 10 po 1 kg
dla k a t IR
na kupon nr 10 po 1 kg
dla kat. ,,D"
na kupon nr 34 po 2 kg
Cena mąki 1.50 zł za 1 kg. Sklepy roz
dzielcze rozliczą się naychmLast po ukończe
niu rozdziału.

O głoszen ie
Zakłady Miejskie podają do wiado
mości, że ze względu na nieregularne do
stawy węgla wprowadza się z dniem
12. 2, 1947 r. aż do odwołania najdalej
idące ograniczenia w dostarczaniu ener
gii elektrycznej;
1. Zabrania się używania wszelkiego
rodzaju piecyków, kuchenek i in
nego rodzaju grzejników elektrycz
nych. Odbiorcy niestosujący się do
powyższego odłączeni zostaną od
sieci j
2. W wypadku przekroczenia obcią
żenia elektrownia Wyłączać będzie
doraźnie poszczególne dzielnice
miasta bez uprzedzenia;
3. Wszelkie zakłady przemysłowe zo
bowiązane są do korzystania tylko
Z koniecznie potrzebnych silników
elektrycznych;
4. W razie konieczności wyłączenia
większych zakładów przemysło
wych, zawiadomienie nastąpi indy
widualnie przez elektrownię;
5. Wstrzymuje sję aż do odwołania
ruch tramwajów nocnych po godz.
22-ej.
Komisarz obciążeniowy
na miasto Grudziądz
(— ) A. Pilarczyk
B*daguj« Kolegium — Sekretariat czynny
Oi fodk. 3 — 16-tej. — Redaktor nacz. przyj*rcj« od godz. lt — 12.

W ubiegły wtorek w sali posiedzeń [ Komitetu Obchodu Rocznicy WyzwoleMiejskiej Rady Narodowej odbyło s:ę ma Grudziądza.
zwołane przez prezydenta miasta ob.
Na zebraniu tym został wybrany koZygmuntowicza, zebranie organizacyjne i mitet wykonawczy, któremu powierzono

W sypujem y o a §ziaki w od n e!
Z l-szego organizacyjnego zebrania Ligi Morskiej
Wartość polityczną 1 żywotność każdego
narodu mierzy się jego zdolnością wyciągania
realnych 1 twórczych konsekwencji z każdej
nowostworzonej syinacji. Nowa PoIska; wy
łoniona z potopu krwi l z cmentarzyska ruin,
uzyskała zagubione przed wiekami prawo do
wielkiego wybrzeża morskiego od Szczecina,
Wołynia i Świnoujścia, aż po Elbląg, Tolkunicko 1 Fromborg.
Keżdy kilometr teęo wybrzeża, każde mia
sto i osiedle nadmorskie Polski musi ustokrotnlć swoje wysiłki, by zadokumentować,
że jesteśmy prawymi dziedzicami tej ziemi 1
tego morza. Wybuchem żywotnych si! naro
du spoić możemy' na wieki odzyskene Wy
brzeże z Polską. Stalową obręczą pracy mo
żemy przekształcić zdewastowane Wybrzeże
na narzędzie sity i wielkości naszego narodu.
Aby w najszybszym czasie zrealizować piękne
nasze zamierzenia, musimy zorganizować się
w jedną zrwalę ciągle tętniącą życiem komór
kę, która łącząc wszysrkie warstwy społeczeń
stwa pracować będzie żywo i chętnie. Społe
czeństwo Grudziądza, rozumiejąc konieczność
i cele zorganizowania naszego życia gospodar
czego i pragnąc wziąć w nim żywy udział,
postanowiło prace te rozpocząć przez uaktyw
nienie działalności Ligi Morskiej i Kolonialnej.
W tym celu w ub. poniedziałek odbyło się
pierwsze organizacyjne zebranie, w którym
gremialny udział wzięli przedstawiciele miej
scowych władz, urzędów i przedsiębiorstw
Zebranie zagaił dyr. browarów, inż. Ludwik
Roskosz t dziękując zebranym za liczne przy
bycie, odczytał statut Ligi i całokształt prze
widzianej pracy.
Z kolei zabrał głos delegat Woj. Komitetu
LMK ob. Omas, który w krótkich słowach za

i

Kolonialnej

znaczył, że społeczeństwo grudziądzkie daje
dowód swego zrozumienia dla 3praw morskich
a więc powstającej organizacji należy życzy a
pomyślności i owocnych rezultatów pracy.
Następuje odczytanie członków zarządu
który przez aklamację zostaje przyjęty w na
stępującym składzie!
Prezes — starosta Degórski; I zast. prezesa
— wice-prez. Mężyk; II zast. prezesa — dyr.
inż. Roskosz; sekretarz — sędzia Jezierski;
zast. sekretarza — rejent mgr. Złowodzki:
skarbnik — kier. Sądu Grodzk. Pelz; zast.
skarbnika — dyr, Pigulowski, Ubezp. Społ.;
członkowie — inspektor szkolny Narloch;
prezes Zw. Kupców Matuszewski; red. No
wiński; sekr. PPR — Pawlewicz; sekr. PPS —
Kiersznowski; inż. Wagner; ob. Kosińska; kier
Obrębski (Propaganda) i mec. Jazlowiński.
W skład komisji rewizyjnej weszłił: jako
przewodniczący — dyr. Burgier.
Członkowie:
prokurator
Grzegorzewski
prezes Zarzycki, dyr. Kochler, Crnatowski
(Poczta).
Przewodniczący ob. starosta Degórski dzię
kując za wybór obiecuje z pełnym poświęcę
niem oddać się rozpoczętej pracy, aby postawić
organizację na poziomie jednej z najlepiej
działających na terenie województwa, po czym
odczytuje deklarację ideologiczną, która oma
wia cele i zadania Ligi.
W wolnych wnioskach przedstawiciele
poszczególnych intytucji omawiali konieczność
uświadomienia
społeczeństwa aby hasło
„frontem do morza" przestało być zawołaniem
na dzień świąteczny a stało się rzeczy wistością
dnia powszedniego.
H. O.

wyzwolenie

przygotowanie uroczystego obchodu, tak
ważnego w życiu miasta święta. Na. cze
le komitetu stanęlij przewodniczący
MRN tow. Zarzycki oraz prezydent mia
sta f b. Zygmuntowicz.
W ramach obchodu przewiduje się w
dniu 5 marca — capstrzyk, w dniu 6
marca msza święta, pochód, składanie
wieńców przed pomnikiem poległych '•
pomnikiem wdzięczności oraz akademia
Komitet ipostanowił zaprosić na tę
uroczystość wysokich dostojników pań
stwowych; wicepremiera ob. Gomółkę,
ministra tow, CNćbkę-Moraw^kiego, mi
nistra tow, Rusinka, wojewodę pomor
skiego tow. Wojewodę i innych.
Szczegółowy program podamy do
wiadomości po opracowaniu go przez
komitet wykonawczy.

M łodzież A kadem icka
to p rze szło ść Narodu
Zapisz się na członka Tow. Przyja
ciół Młodzieży Szkół Wyższych.

Wolna praffuniitffi posiM ltfe
Okręgowy Urząd Likwidacyjny, Dele
gatura w Grudziądzu podaje do wiado
mości, iż posiada wolne przedsiębior
stwa poniemieckie: 1 piekarnię, 1 war
sztat ślusarski oraz 1 zakład rzeźnicki,
Refłektantom ubiegającym «ię o wy
dzierżawieni e tychże przedsiębiorstw
udzieli sję bliższych informacji w tutej
szym Urzędzie przy ul. Ogrodowej 19.

Z posiedzenia Powiatowej Rady Narodowej
W ubiegły wtorek w sali posiedzeń Sta
rostwa Powiatowego odbyło się XIV posiedze
nie Powiatowej Rady Narodowej. Zebran.e
zagaił prezes — oh. Musiał. Podkreślając w
krótkich słowach znaczenie wyboru nowego
Rządu, odczytał oarędri© Prezydenta Rzeczypcsoolitej Polskiej.
Następuje .najważniejszy punkt posiedze
nia — sprawozdanie ob. starosty Degórsk ego
za rok 1946.
Ob. starosta, przechodząc poszczególne re
feraty, omawia 6tan, jaki istniał w chwili obej
mowania urzędu pracz władze polskie, prze
bieg dokonanych prac, stan obecny i zamierzo
ne plany na przyszłość.
Reasumując całość, spokojnie i z pewnym
zadowoleniem moralnym powiedzieć możemy,
że okras organizowania i usprawnian a apara
tu aiouŁini&tracyjnego na terenie naszego po
wiatu byl okresem ciężkim i trudnym ze wzglę
du na fakt, że okupant w reku 1939 zniszczył
cały zbiór przepisów prawnych. Brak tyen
przepisów oraz brak podręczników utrudniał
niejednokrotnie załatwienie spraw opartych
na przepisach prawnych.
Jedynie dzięki ofiarnej i harmoni jnej współ
pracy personelu — zaznacza ob. starosta —
piętrzące się trudności zostały pokonane.
Kończąc swoje sprawozdani© ob. starosta
z pełnym zadowoleniem i dumą podkreśla.że Starostwo Powiatowe Grudziądzkie zostało
przez władze naczelne zaliczone jako starostwo
wzorowe.
Przewodniczący Rady w jej imieniu składa
ob. Staroście goręce podziękowanie i słowa
uznania za wielki wkład jego pracy w organi
zowaniu życia spaleozrw-administracyjnego
powiatu.
Z kolęd po odczytaniu prptokułu, Rada
przechodzi do omawiania poszczególnych
punktów porządku dziennego.
Na wniosek Pow. Rady Szpitalnej oraz Wy
działu Powiatowego — uchwalono podwyższyć
opłaty za leczenie w szpitalu powiatowym o
100%.

W myśl okólnika Urzędu Wojewódzkiego
uchwalono wziąć udaiał w kapitale zakłado
wym Banku Komunalnego w wysokości 50.000
złotych.
W dalszym ciągu uchwalono regulamin dla
Pow. Komisji Drogowej, w myśl którego na
stąpić ma wybór 6kładu komisji. Po omówie
niu i wprowadzaniu Łlku zmian w budżecie
w wolnych wnioskach uchwalono wystąpić do
władz kolejowych o spowodowanie ogrzewa
nia pociągów na linii Grudziądz—Gardeja—Łasm i przyczepieni© specjalnego ogrzanego wa

gonu dla młodzieży szkolnej i* zwróceni© uwa
gi na porządek w wagonach, gdzie z powodu
niedbalości służby kolejowej niedomykają s ę
zamarznięte drzwi
W dalszym ciągu omawianych aktualnych
spraw Rada postanowiła odnieść się do Dy
rekcji Lasów Państwowych o wskazanie miej
sca, gdzie można nabyć drzewo opałowe dla
ludności powiatu. Na wniosek mgT. Stenzla
Rada p stanowiła zwrócić uwagę sfer rządzą
cyoh, aby pozwoliły nabyć rolnikom surowicę
przeciw różycy i •wprowadzać pizymusowe

Za złożone tak licznie
dowody serdecznego współ
czucia, za wieńce f oddanie I
ostatniej przysługi naszemu |
drogiemu zmarłemu, śp.

t e ł a s s f i fciH iih i

składamy wszystkim naj
serdeczniejsze
„Bóg za
piać".
Rodzina.
SPRZEDAM radio „Philipsa’
Szałczyński, Konarskiego 1
SPRZEDAM szafę rozb. do xze
czy. Chełmińska 48 m. 13.
SPRZEDAM ramy pozłacane
i gitarę. Zgł. pod nr 495 dc
Admin. „Głosu".
SPAWACZE do cięć autogenicznych konstrukcji mostu
kolejowego natychmiiast po
trzebni Stocznia Nr 2 (most
kolejowy — Grudziądz).
MASZYNA szewska na sprze
daż. Pańska 2 II piętro.
5000 z! nagrody plącę temu,
kto wskaże mi osobnika, któ
ry z mieszkania mego, ulać a
Laskowicka 12, zabrał ubra
nie popielate letnie, czarny,
materiał i 6ztukę białego
materiału. Zgł. do Admin
„Głosu".
Ma-tuszakówna
Marta.
SYPIALNIĘ I JADALNIĘ ku
pię. Zgłoszenia pod nr 497
KOBIETA samotna do prowa
dzenia gospodarstwa domo
wego potrzebna — ul. Cheł
mińska 3 m. 1.

szczepienie nierogacizny.
Wracając do kwestii opału omawia ri.
prowadzoną przez Państw. Centralę Handlów;
zamianę zboża a ziemniaków na węgiel. We '
diug relacji radnych transakcję przeprowadź <
no w ten sposób, że PCH zboże i ziemniaki o?
rolników pobrało, a o węglu dotąd nie mc
mowy.
;
Stan taki istnieć nie może 1 sprawę tę mu
si wkroczyć Komisja Kontroli Społeczńej.
Na powyższych uchwałach posiedzeń e
zamknięto.
H. O.

POSZUKUJĘ pracy jako go SYNONIMEM ekonomii gospodalszej, jest samowystar
spodyna na wieś, u samotne
czalności
Zatem wszyscy
go pana. (Lat 40 z dzieckiem
przystępują do akcji zbiórki
lat 13.) Maria Mackiewicz
wraków i szmelcu maszyn
Grudziądz, ul. Pierackiego 5do pisaniia d liczenia, Każdą
ilość zakupi i dobrze zapłaci
SZOFER - mechanik posaukuie
po cenach wolnorynkowych
pracy. Zgł. pod ut 499 do
Firma J, Skarbonkiewicz w
Admin. „Głosu Pomorza’ .
Bydgoszczy, ul. Pomorska 53
POSZUKUJĘ wspólnika z go
te!. 3015, lub Przedstawiciel
tówką do sklepu kol.-spo
stwo w Kwidzyniu przy ul.
żywczego. Zgł. pod nr. 498.
UNIEWAŻNIAM zgubioną ifc
POTRZEBNY czeladnik szewski
gitymację Ubezpieczaini n
szewski, — S o o l o w s k ;
7—133605. Kazimierz Gari
Franciszek, Solna 10.
kowski, Groblowa 32-34.
BUHAJA
Moeacj onowanego
skradziion.
2-latniego, do hodowli, sprze UNIEWAŻNIAM
dowód osobisty, zaświadczę
dam. Oferty pod nr 500 do
ni© stałe, Karczewska Mar./
Admin. „Głosu Pomorza".
Zaborowe pow. Brodnica.
PODATKOWE zeznania, od
wołania, zamknięcia rachun UNIEWAŻNIAM zagubione ze
świadczenie stałe rehabi.1 •;
kowe, nadzór nad księgowo
na nazwisko Stefania Majew
ścią, przeprowadza fachowo
ska, Radzyń.
egzam.
buchalter-bilansista
(b. re Bdent Urzędu Rewizyi
nego) I Pawski, Piłsudskie UNIEWAŻNIAM zaświadczeń.:
stale. Ptak Andrzej, Pieric
go 88. Zgł. tel. 1368.
kiego 22.
PAMIĘTAJ, ża najbardziej UNIEWAŻNIAM zgubioną le
zniszczona i połamana ma
gitymację Ubezpieczało! Spo
szyna do pisania i liczenia,
łącznej.
Ziółkowski Józef
to zespół cennych mecha
’
Pułaskiego
13 a.
nizmów. Oddając ja w ręce
stk -jalisty spełniasz obywa
UNIEWAŻNIAM
6kradziom
telski obowiązek, przyczy
zaświadczenie stałe. Elżbietę
niając się do niezależności
Wiśniewska, Kilińskiego 1.
gospodarczej kraju. Firma
dokumen
J. Skarbonkiewicz w Byd UNIEWAŻNIAM
na nazwisko Gappe Jan, Kw*
goszczy, przedstawicielstwo
w Kwidzyniu, ul. Żelazna 1.
dzyń, ul. Środkowa 24.
Zakupuje i wymienia na ma
UNIEWAŻNIAM
zaświadczenie
szyny działające, wszelki
tymczasowe
na nazwisk c
a*om i szmelc maszyn do pa
Henryk Scherwicki, Kwidzyn
sania i liczenia.
uł. Warszawska 97.
Żelaznej 1
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