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Przed konferencją

Rząd U SA

spraw zagranicznych wMoskwie

likwiduje przemysł niemiecki

- WASZYNGTON, 12X21. (BBC). Rząd
UBA wydał oświadczenie w sprawie swego stosunku do Niemiec. Głównym zada
niem obecnie jest zlikwidowanie przemy
m o k d y n , j * x i l (p a p ). Sprawozdaw- granicznych w Moskwie, korespondent „11- i kania prezydenta Tnunana, premiera Alt*
słu niemieckiego w celu uniemożliwienia
< (|([lO T t|fim j agenc ji „Associated mosa“ zaznacza: „Spotkanie moskiewskie ! leee i premiera Mc Kinga.
.przyszłej produkcji wojennej. Ca; k w itę
*« t m i s jozypusz: z'.cnie, że porządek jest najbardziej pomyślnym znakiem na
NOWY JORK, 12X 0. (PAP). Pisma aujęcie przez Niemców życia gospodarczego
obrad zMłżająoeJ się konferencji ‘ministrów horyzoncie politycznym od chwili ukończę- | merykańskie omawiają z dużym zalnterew państwie, może nastąpić około 1950 ro
sowanłem zbliżającą się konferencję 3-ch
aw zagranicznych w Moskwie, będzie nla konferencji londyńskiej.
li®.
WASZYNGTON, 12.XI1. (PAP). Prezy- ministrów w Moskwie. „New York Times"
WASZYNGTON, 12.XJT. (PAP). Rząd
1 związano z energią atomo- dent Truruan przyjął wczoraj na audlenejl: wita z zadowoleniem w artykule wstępnym Stanów Zjednoczonych przesiał do rzą
sekretarza stanu, Byrnesa, przed jego od- fakt zwołania tej konferencji, którą uważa dów Wiotkiej Brytanii i Związku Radziec
lotem do Moskwy. W rozmowie poruszo- | M potrzebną 1 będącą bardzo na czasie.
Z byłymi państwami nie
kiego, a także Francji oświadczenia które
„Washington Post" pisze: „Dobrze się
konferencji ministrów spraw zagranicznych stało, że konferencja w Moskwie została pokazują punkt widzenia Ameryki na
3 Sytuacja na Dalekim Wschodzie.
sprawę zarządu w Niemczech. Trudności
w Moskwie.
zwołana, gdyż stworzy ona dogodne wa
Sprawy bałkańskie.
WASZYNGTON, 12.XII. (PAP). Mini runki dla zebrania Organizacji Narodów w Niemczech są spowodowane w dużym
5) ,BĆzysziość Niemiec 1 Wioch.
ster Byrnes njf wczorajszej konferencji pra Zjednoczonych. Konferencja ta będzie lo stopniu zniszczeniem przemysłu, jednak te
LONDYN, 12X11. (BBC). Na konferen sowej oświadczył dziennikarzom, że w Mo gicznym następstwem rozmów prezydenta zakłady przemysłowo, które mogłyby pro
cji,,moskiewskiej obk Innych spraw prze skwie nie będzie sztywnego programu ob Trumana, premiera Attlee i premiera Mc dukować na cole wojenno miuszą być bez
widziane jest rozpatrzenie sprawy uznania rad. Oprócz przewidzianych z góry spraw, Kinga, w wyniku których postanowiono po względnie zniszczone. Niemcom wolno bę
przez Amerykę republiki jugosłowiańskiej któro m ają być omawiane, a więc kwestia wołać komisję do spraw energii atomo dzie produkować tylko półfabrykaty. Głów
1 żądań terytorialnych rządu jugosłowiań bomby atomowej i Persji, będą poruszane wej, Obecnie jest czas na to, by osiągnąć nym produktem, wydobywczym będzie węskiego, zatarg polsko-czeski w sprawie Ślą inne zagadnienia;. Byrnes zamierza doma porozumienie co do Organizacji i upravr- gid. Ameryka chce uczynić z Niemców
ska Cieszyńskiego 1 czesko-węglerski, w gać się, aby w jak najbliższym czasie zwo nleń tej komisji.
^naród wieśniaków i leśników. *
łana została konferencja pokojowa. Rów
sprawie mniejszości.
-------------- -owo--------------LONDYN, l* X IL (BBC). Omawiając nież domagać się będzie wycofania wojsk
S-ch mocarstw z Iranu do dnia 1 stycznia
sobotnie spotkanie 8 ministrów spraw zamHnhtsetr d-:-ó óndŻ2Bm)(<
HŻkłżlH » 1946 r. Żadne sprawy Ingerujące w zagad
nienia dotyczące Francji nie będą omawia
LONDYN (PAP). Agencja Reutera do cze. Największa na kwiecie fabryka ło
ne. Min. Byrnes ma również zaproponować,
nosi z Berlina, że na posiedzeniu Między żysk kulkowych Fischer w Bchwelnefurcie
aby następna konferencja ministrów spraw
sojuszniczej Komisji Kontrolnej pod prze zostanie podzielona pomiędzy Związek Razagranicznych wielkich mocarstw odbyła
wodnictwem
generała Mac Nam ey osią dateokł, Polskę 1 inne państwa sojuszni
UNRRA w Polsce
się za 3 miesiąca w Waszyngtonie,
gnięto porozumienie w oprawie przezna cze. Związek Radziecki I Polska otrzyma
LONDYN, 12X11. (BBC). W dniu dzi czenia urządzeń 30 niemieckich zakładów
WARSZAWA, 12.XII. (PAP^. Dzdałałją 47,8 proc. Jej wartości. Zakłady m eta
boóó UNRRA w Polsce zostanie jeszcze siejszym podsekretarz stanu Byrues odle przemysłowych, ocenionych na 222 milio lurgiczne Friedrich Krupp w Boa-beok w
usprawniona. Poważne trudności zosta ciał z Waszyngtonu do Moskwy. Przed wy ny marek na rzecz ąpłat rąparacyjnych. Zagłębiu Ruhry przypadają w udziale
ną usunięte przez pmzuniesienie z Anglii jazdem min. Byrnes oświadczył, że na kon Urządzenia 7 zakładów' przemysłowych o- Związkowi Radzieckiemu 1 Polsce. Stocz
w arwtatńw r opora ej$ny eh, które służy ferencji będzie omówiony przebieg rozmów trzymuje Zfwiązek Radziecki, pozostałe bę- nio Blomm 1 Voss w Hamburgu otrzyma
ły na potrzeby armii amerykańskiej. O- na tem at bomby atomowej, w czasie spot- dą podzielone pomiędzy państwa sojuszni ją brnę kraje aojuaanicae.
•
„
próc* tego zostanie do Polski przysłane

Z Posiedzenia Międzysojuszniczej Komisji Kontrolnej
w Berlinie

Usprawnienia działalności

1*.000 wozów ciężarowych i ciągników.
Przyczyni się to bardzo do usprawnie
nia transportu, którego zły stan jest
główną przeszkodą w rozwoju działal
ności UNRRA na terenie Polski

Ogromny strajk w Sydney
MOSKWA, i x x n . (Tass). Z Sydney doże w dniu 9 tan. odbyły się wiece
I zebrania robotników. W Sydney odbył się
wloe, w którym wzdęło udział około 15.000
robotników. Głównymi ulicami m iasta prze
szedł pochód demonstracyjny z transparen
tami, na których wypisane były żądania
robotników: skrócenia dnia pracy 1 zwięk
szenia zarobków. W przemysłowych okrę
gach rozpoczęły ałę strajki. Do strajku przy
stąpili górnicy, robotnicy przemysłu metahwego i marynarąp. Ogtflna liczba stra j
kujących dosięgła Już 100,000,

Z procesu w Norymberdze
Sprawozdanie Hendersona

odsłania kulisy napadu Hitlera na Polskę

rORYAmF.R/łA 1*}. VII fTnrnannml/inf >.. r__ ** . ™
^
12.X1L Korespondent i pigze Henderson
dotyczące rzekomego: krajów 1 uzyska więcej niż straciła. Tym°n°s ,
w r
ma e a a owodo- .złego traktowania mniejszości niemie-Jdcj czasom zniszczenie Polski będzie tak wi-Ijennyra, znajduje się wiele ciekawych 'T
dol * ™ * WUdM ^ e , ** *<**> P ™ * * * - We. *o trudno ją będzie odbudować. OdpoJest to po prostu świadoma prowokacja nic- . wiedziałem kanclerzowi — pisze IIcndiTkumentów, dotyczących napadu niemiec
miecka, wynikająca s polityki, stosowanej son — że przypomina mi to podobno rozkiego na Polskę w 1939 roku.
od marca i zmierzające do zaostrzenia sto- mowy odbyte w rok® 1938, kiedy była moWśród dokumentów tych znajduje się o- sunków pomiędzy obydwu narodami. Sądzę, wa o zniszczeniu Czechosłowacji. Ponieważ
ficjalne sprawozdania ambasadora brytyj że czyni się to w celu wywołania nastro- przypominamy sobie doświadczenie z <?e
skiego w Berlinie, Hendersona, zaadreso jów wojennych w Niemczech oraz wywo chosłowacją, nlo chcemy wywierać wpływu
wane do ówczesnego ministra spraw zagra łania odpowiedniego wrażenia zagranicą.
na Polskę w chwili obecnej. H itler zazna
nicznych, HaUfaza, na kilka dni przed wy Propaganda niemiecka stara się wywołać
czył, że musi on zaspokoić aspiracjo su "<>
buchem wojny, „Oskarżenia niemiecki,-j —- wrażenie, że traktowanie żydów 1 mniej narodu, to arm ia jego jest w pogotowiu
szości polskiej w Niemczech, jest niczym i pali się do walki, a zwarte szeregi narodu
-o»
w porównaniu * cierpieniami Niemców w niemieckiego popierają, jego politykę. Uprze
Polsce. Należy pamiętać, że mniejszość nie dziłom Hitlera, to każdy gwałt ze strony
miecka w Polsce nie wynosi więcej niż 1 0 , Niemiec będzie odparty siłą, i że jeżeli
proc. ludności w każdej gminlo. N ikt nie zależy mu na przyjaźni z Wielką Brytanią,
LONDYN, 12XIL (BBC). W czasie o- siałaby ingerować Organizacja Narodów
możo wątpić, że jeśli Hitler zdecyduje się musi ou odstąpić od swych wygórowanych
statnich obrad Komisji Przygotowawczej Zjednoczonych.
na wojnę, to jedynle-w zamiarze pozbawię- żądań w stosunku do Polski".
Harodów Zjednoczonych przemawiał deleJutro min. Bovłn wypowie się na ten te- , nia Polski niepodległości, a nie w celu rze
Najciekawszym dokumentem jest rożku*
Ip t sowiecki, Gromyko. Opowiedział się on
m at 1 przedstaw! stanowisko Wielkiej Bry komej obrony prześladowanej mniejszości". Hitlera z dnia 81 sierpnia 1939 r. Nagłó
bezwzględnie za tytn, aby siedziba Org.wiInno spr v. ozdanie ambasadora brytyj- wek bnuni: „Wskazówki dotyczące prowa
tanii, która z całą* stanowczością bczwzglę
zacji Narodów Zjednoczonych mieściła się
dnle dnży do tego, aby siedziba Organlza- sW<>K'° w Berlinie Hendersona z tego samo- dzenia wojny".
w Stanach Zjednoczonych. Argument, któ
„Obecnie, kiedy w*cM*paae został*
H itler oświadczył, tk
ry wysuwali inni mówcy, że siedziba Orga cjf Narodów Zjednoczonych mieściła się w ®° olm?sn donoN*,
Europie.
i IgodK* 8|9 mi prowadzenie rokowań, o Qa wszystkie możliwości pokojowego załatwie
nizacji Narodów Zjednoczonych powinna
nia sprawy na granicy wschodniej, której
Jeśli jutrzejsze zebranie nic rozstrzel
8lę w PoU* ° vw>c Rotowy *>
być w Europie, jest według delegata r a 
,
* c,a „rozsądnego stanowiska". Rolska — po- Niemcy dłużej tolerować nie mogą, nałoży,
dzieckiego nieistotny i mógłby św iadczyć gn.e
tego zagadnienia, będzie wiedział Hitler _ ma poparcie Anglii « rozpocząć działania wojen-o. Zadania i cel*
nawet o tym, że właśnie w Europie p rz e -. ono przkr.zane zebraniu ogólnemu człon
Francji i wyobraża sobie, to o ile zostanie, operacyjne pozostają niezmienione. Data awiduje się wynaflhi ..w którą często mu- kow Organizacji Narodów Zjednoczonych.
pobita, odbuduje alg dzięki pomocy tych
.(Dokuńczonis aa aU. Ji-ojj

Komisja Przygotowawcza pracuje
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Go piszą inni

Persoe
Przemówienie ministra Minca na I-szym Zjeździe F.P.K.

W związku z podnoszącymi się a a ca*
szczególnie w Anglii, głosami, id
udziału przemysłu niemieckiego odfcozniszcaonycfc pal
« utrudniona, lub taś, że
y*Z zbyt potężnym organizmem gospo
darczym, żeby bez szkody dla innych nw
rodów można było wyłączyć ja a proofr
sów w zajem nej wym iany" pisze „RzeczpwapoUba" w a it, p t: „AM kumcJa";

;
. i *<A N S rO R T tt %-%J, atą wskazać klasie robotniczej trudną, aie nosiły 30 proc. Z cyfr tych wynika, że
* Grzechocząc ho spraw transportu —• jedynie skuteczną drogę wyjścia. Jednak alna płaca robotników poważnie wzrosła
ąaówca stwierdza — że istnieje ciężka dys że zagadnienie wydajności pracy nie prze Dzieje się to wtedy — stwierdza mówca —
proporcja między szybkością, z jak ą od stało być centralnym zagadideniem naszej na podstawi* analizy ruchu płac 1 cen we
budowuje się przemysł i rolnictwo, a szyb gospodarki. Osiągnięte sukcesy są jeszcze Francji, gdy realna płaca zarobkowa robo
kością, z jak ą ouDUdowuja się tra n sp o rt bardzo niedostateczne. Myślą przewodnią tników francuskich spadła. Po vojnie 1914
Transport odbudowuj* *&; wołalej. Zniszczę naszej pracy musi być to, że "kraj musi —1918 w ciągu 6 la t płace roboisw nie
»3’o piękne rozumowanie, jakim b ustannie szły w dóŁ Jeśli obecni* jest ina
nia w transpord* są bardzo wielkie 1 wy^ otrzymać tanie towary przemysłowe.
giczne te sasadde, nam Polakom młs
czej, to dzieje się to dlatego, że my y Pol
POLITYKA FINANSOWA
tra fia do przekonania/ N*» dlatego, ts m agają wielkich inwestycji, aft* lp r a $ Obec
byśmy inaczej oceniali niezm ienną iwy.
Musimy prowadzić również odpowiednią sce pozbyliśmy aię wielkich kapitalistów.
nym stanie urządzeń i taboru, można osią
mowę procesów ekonom icznych, żeby
To
daje
nam
pewność,
że
wszystkie
wysił
politykę
finansową,
nio
może
zabraknąć
kre
gnąć znacznie lepsze wyniki pracy teranspor
śm y nie w idzieli doraźnych korzyści
tu kolejowego. Mówca przytacza przykład, dylów n a uruchomienie zakładu przemy ki, zmierzające do podniesienia wydajności
jakie dałoby i mam, i in n ym .tred m m i
m ałym nanodom Europy pełna w yzy
który wymownie ilustruje tę toną, 18 li słowego, który prędko da produkcję, punkt pracy, do racjonalizacji l wzmożenia pro
skanie zdolności w ytw órczych niemiec
stopada została powołana Nadzwyczajna ciężkości zaś, dbałości o równowagę emisji dukcji nie pójdą ;aa korzyść kapitalistów,
kie y o przem ysłu. N asze utasotcfefeo —
Komisja Rządowa dla usprawnienia trans musi być przeniesiony na jak najbardziej a będą służyć do polepszenia bytu naszych
jednom yślne i jednakie iw* wmzyatkieh
robotników.
Zdajemy
sobie
sprawę
—
portu. Po trzech tygodniach pracy średni surową i systematyczną redukcję wydat
warstwach narodu — różni się od stano wiaka niektórych ekspertów angiel
dzienny załadunek węgla wzrósł od ilości ków konsumpcyjnych. Znojna i trudna pra- stwierdza ob, Minc — że obecnie poziom
skich i am erykańskich, rótmt się od
28—30 tys. ton do ilości 58—60 tys. ton. oa robotników daje i będzie dawać w co płac robotniczych jest niewystarczający
stoMOiciska części opinii angielskiej i
dla
zapewnienia
ludzkiego
życia,
że
rodzi
Sukces ten,- aczkolwiek częściowy i jeszcze raz większym 3topniu powolną na razie,
am erykańskiej przede w szystkim oce
ną skutków , jakie na dalszą m etę m u
nie utrwalony, świadczy, jak wiele można ale systematyczną poprawę warunków ży na robotnicza napotyka na tysiączne trud
siałaby pociągnąC iui sobą odbudowa
osiągnąć przez lepsze i racjonalniejsze wy ciowych. Mówca analizuje ruch realnej pra ności, ale wiemy, że jedyna droga, która
przeri iłu niemieckiego w jego obec
prowadzi
do
poprawy
bytu,
to
droga
wzmo
korzystanie istniejących urządzeń i taboru. cy zarobkowej od maja, tj. od chwili wpro
nej postaci. Z pełną świadomością kosz
Jfa koiei jest wiele objawów złodziejstwa, wadzenia systemu akordowo-premiowego i żenią produkcji i wydajności pracy. Mówca
tów , które /Europa w tej chw ili płaci
za wyelim inowanie ae swych rynków
łapownictwa i nieróbstwa, ale nie wolno 24-stepnlovvcj siatki płac do koń.-a listopa wzywa wszystkie organizacja partyjne,
towarów niem ieckich, trzeźw o i ch ło d 
potępiać całej masy kolejarskiej, która wło da. W okresie tym place robot lików mało ■wszystkich członków pautyj do walki o po
no decydując się na akceptowania do
iyła wiele wysiłku i wiele ołlam ego patrio wykwalifikowanych w przemyśle lekkim prawę warunków bytu klasy robotniczej.
nośnych uchwał poczdam skich — wo
tyzmu w dzieło odbudowy zniszczonego wzrosły o 345 proc., w przemyśle ciężkim
lim y obecne k o s z t a od m ożliwości
REFORMY SPOŁECZNE
przyszłych k a t a s t r o f . Domagamy
transportu. Masa kolejarska, jeśli jej się o 344 proc. Płace robotników wykwalifikosię zlikwidowania — zgodnie z Pocz
W dziedzinie wielkich reform społecz
wskaże (irogę i środki, sama pomoże do wanych w przemyśle lekkim wzrc y o 355
damem — niem ieckiego przem ysłu
likwidacji zbrodniczych elementów, hańbią-' proc., w przemyśle ciężkim o 360 proc., nych wysuniemy, jako najbliższe zadanie xzbrojeniowego, wydania aliantom w
cych imię kolejarza polskiego. Zasadniczą płace robotników wysoko wykwalifikowa- zapowiada mówca — wprowadzenie ubezform ie reparacyj oznaczonych typów
fa b ry k Domagamy eię istotnego do
przyczyną wolnego tem pa odbudowy tran s nych wzrosły w przemyśle lekkim o 377 ■pieczeń na starość dla robotników 1 radystosowania rozmiarów niemieckiego
portu jest to, że pracuje on starym i przed proc., w przemyśle ciężkim o 374 proe. W i kalne polepszenie prao- Ubezpieczało i Spoprzemysłu do potrzeb pokojowych lud- ,
wojennymi metodami i w olbrzymiej więk- tym samym czasie koszty utrzymania, U- . łecznej, oddanie jej pod kontrolę związków
ności niemieckiej. Domagamy się —
•mówiąc zwięźle •— realizacji postano£?<ścl wyyadków starym i przedwojennymi względniając już zwyżkę, która nastąpiła w zawodowych i odpowiednich organikami
wień poczdamskich.
ludźmi. Nie ma w aparacie kolejowym zro październiku i częściowo w listopaltfc, wy- I
(Dokończenie na sta-. 3-ej)
P olityka nasza w stosunku do N ie
zumienia dla konieczności nowych metod
-ooemiec to tylko •— asekuracja. N ie wię
pro
Dlatego nio potrafiono stworzyć tam
cej, ale i nie m niej. W ielkie mocar
dotychczas odpowiedniego systemu płacy
stw a dysponując skom plikowanym i
W
zarobkowej, uregulować zagadnienia apro
wielostronnym system em asekuracyj
nym , m ogą się zabezpieczać w sposób,
wizacji, zagadnienia zaopatrzenia kolei w
(Początek na str. 1-ej)
Inąuart, gubernator Holandii. Następnie
który nam je st niedostępny. Polska,
niezbędne materiały. Drogą'mobilizacji ma
ja k w szystkie średnie i małe państwa
sy kolejarskiej do przezwyciężenia trudno taJcu — 1 września 1930 r. Godzina rozpo- lP™Wirator przeczytał przemówienie szefa
Europy, w idzi gwarancję pokoju prze
ści można doprowadzić do tego, że trans częcla ataku: 4,45 rano. (Data i godzina js s 1 S ^tapo, Himmlera, wygłoszone w dniu
de w szystkim w skrupulatnym wypeł
nieniu przez m ocarstwa okupacyjne
port będzie maszerował zgodnie z resztip podkreślone czerwonym ołówkiem). W ty m '3,1® 1813 r - w Poznaniu. Podkreślił on w te
tych decyzyj Poczdamu, któ re trakto
czasie wszystkie siły przystępują do opera dy wyższość rasy niemieckiej w stosunku
gospodarki.
w ały e niem ieckim przem yśle.
do innych narodów: „Niemcy jako naród
cji
w
Gdyni,
w
Zatoce
Gdańskiej
t
na
mo
WZMOŻENIE PRODUKCJI
panów m ają sprawować rządy sprawiedli
Nie m ożem y topływać decydująco na
Istotą naszych trudności gospodarczych ście w Tczewie",
ustalenie hierarchii ważności próbiewe, ale bezwzględne. Celo swe osiągają nie
mino św iatow ych, które rozstrzygnąć
•— stwierdza ob. Minc — jest głód tow a
NORYMJBLRGA, 12.XII. (PA P). Sala Ucząc się x ofiarami Jakie pociągnie za so
m ają m inistrow ie W ielkiej T ró jki W
rowy. Usunąć ten głód można przez wzmo sądowa w Norymberdze podobna jest obec bą ich przeprowadzenie",
M oskwie omdleiana będzie w pierw
żenie produkcji, w pierwszym rzędzie pro nie do atelier. Oskarżeni są specjalnie oszym rzędzie sprawa energii atomowej.
Następnie Himmler proponował, aby
dukcji przemysłowej. Obecnlo tylko część śwlethułl, aby łatwiej można było obser dzieci o wyglądzie 1 pochodzeniu nordyc
P rzyznajem y, że dla nas likwidacja
niem ieckiego
przem yski
wojennego
naszych urządzeń przemysłowych 1 maszyn wować ich zachowanie się. Wczorajszy kim wywozić do Rzeszy t wychowywać na
w iększą m a doniosłość n iż atomowa
jest wykorzystywana, a należy dążyć do film, trw ający około 4 godzin, przedstawił Niemców,
bomba.
jak najszybszego i najpełniejszego wyko oczom oskarżonych rozwój reżimn hitlerow
-ornorzystania wszystkich urządzeń. N a zacho sklego, który przesunął się przed nimi w
dzie uruchomiono już około 500 większych całej swej pysze i potędze. Chodziło tu o
zakładów przemysłowych, nie lićząc prze pokazanie tego, co było 1 porównanie z omysłu miejscowego i spożywczego. Pracu becnym stanem. Przed seansem zabrano
je w nich ponad 110 tysięcy robotników. oskarżonym paski i sznurowadła od butów
WARSZAWA, 12.XXL (PA P). Za pośred zagranicą’— Polonii amerykańskiej, oraz
P-o.se n id uruchomieniem w obawie przed ewentualnym zamiarem nlctwem Związków Zawodowych ludność górników polskich we Francji 1 Belgii,
szeregu wielkich obiektów przemysłowych samobójczym któregoś z nich. Po filmie pracująca zaofiarowała na rzecz akcji przez zorganizowanie wysyłki symbolicz
na zachodzie. Za parę tygodni ruszy pełną oskarżyciel amerykański czytał przez 45 gwiazdkowej dla żołnierzy 1 ich rodzin o- nych paczek 1 listów.
parą największa w ^Europie fabryka -wa m inut alit oskarżenia. Poruszył on sprawę raz Polaków zagranicą — 1 godzinę pracy
gonów we Wrocławiu, która w ciągu 1946 dążenia Niemców do utworzenia armii bia tygodniowo do dnia 20 bm.
roku zasili nasz tabor kolejowy 12-ma ty  łych niewolników z różnych narodów euro
Świetlice fabryczne 1 związkowe organt*
siącami nowych wagonów. Sukcesy te Jed pejskich, znajdujących się pod Ich władzą, znjjj przy współudziale artystów scen poi
wojsk amerykańskich
nak są niewystarczające. Istnieją jeszcze Za terror w stosunku do ludności polskiej . sKich l-razowe przedstawienia, i których
MOSKWA, 12JO L (Tąss). Ja k donosi
potężne rezerwy dla wzmożenia produkcji
1 sowieckiej, za łapanki i wywożenie do Rze dochód oddawany jest całkowicie na akcję agencja .Associated Press" z Nowego Jor
przemysłowej. Należy nie tylko produko szy odpowiedzialny jest Rosenberg, jako , gwiazdkową,
ku, na kongresie USA poruszona była spra
wać tanio, rentownie 1 wydajnie. Mówca
wa
likwidacji armii amerykańskiej. Rozpa
minister dla okupowanych terenów wschoCentralna Komisja Związków Zawodoprzypomina, że wiosną tego roku PPR rzu
dnic-h, Keltel jako dowódca wojskowy tych j wych w Polsce podjęła się obsłużeni* w trywany był wypadek, jaki miał miejsce
ciła hasło wzmożenia wydajności pracy.
terenów, F rank jako gubernator GO 1 Scyss, ramach akcji gwiazdkowej dla Polaków w Nowej Kaledonii, gdzio oddziały zdemo
Osiągnięto w tej dziedzinie wielkie sukce
bilizowanych żołnierzy rozpoczęły niszcze
--------------- ooo------------ —
sy- Wydajność pracy na robotniko-dzień na
nie sprzęta wojennego. Na propozycję se
początku czwartego kw artału wynosiła w
natora Motha zorganizowana będzie spe
rtosm.:-.!; do drugiego kw artału w przeCjąlna komisja, która będzie kierowała i
- v,
..ym 296 proa* w przemyśle
kontrolowała prace likwidacyjne sprzętu
kietr
proc., w przemyśle włókien
armii amerykańskiej.
LONDYN, 12.XII. (BBC). — Brytyjski ropcjczyków zostało uwolnionych, lecz
hic
**•“ ‘-'afiUiśmy — mówi ob.
6ine — w najtrudniejszych warunkach o- min. 3tanu, Nel Backecr, został wezwany dotychczas jeszcze 200.000 oeób, w tym
lągnąć w tym zagadnieniu pozytywny na nr *yclimiastowe rozmowy pomiędzy przeważnie kobiety i dzieci, znajdują się
Kongresu Narodowego
■wełom, mimo najtrudniejszych warunków, przy vi uuni Indonezyjczyków a rządem w rękach Indonezyjczyków i oczekuje po
LONDYN, 13.XDL (PAT). Agencja Reu
holendsiikim.
Zadaniem
tej
konferencji
mocy.
»zez -rozbudzenie entuzjazm u iw klasie
tera donosi z Kalkuty, *e hinduski Kongres
Noel Backer oświadczył, i» wojska biy- Narodowy uchwalił rezolucję, w której pro
lobotnlczej, przez zastosowanie systemu m a być opracowanie statutu samorządu
dla
Jawy.
tyjside będą wycofane z Indoehta Francu testuje przeciwko wysyłaniu wojsk hindu
tłac, stwarzającego zainteresowanie mateńalne robotnika w miarę wzrostu wydajMin. Noel Backer oświadczył, że wojska skich. Wojska brytyjskie utoi3zą jednak o- skich do Indonezji Rezolucja wyraża rów
lości jego prney. Jednocześnie z podnie brytyjskie, h -./c zi > - . się obecnie na panować sytuację w Indochinach oraz za nież niezadowolenie z polityki prowadzonej
sieniem wydajności pracy wzrosła wyso wyspie. Jawie, .muszą wykonać swój plan, pobiec szerzeniu się walk.
^ przez rządy brytyjski i holenderski webeu
kość realnych zarobków robotniczych.
'cgaj^cy na rozbrojeniu pozostałych
Gubernator Holenderskich, Indii Wschod ruchu Indonezyjskiego 1 wzywa Ameryką,
Wszystko te świadczy -o wielkim m orał wojsk-japońskich, oraz uwolnieniu interno nich, Van Mook, znajduje się w drodze na by użyła swych wpływów w celu poparci*
e m sultcoaia p artii nasze i, która nie ba a wanych obywateli Dziesiątki tysięcy Eu- konferencje x rządem holendarrttcim.
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pemeltiw! geiptiiioe Pilski Deaikratm
Przemówienie ministra Minca na !-szym Zieździe P.P.R.

. ,zcze jednym widomym znakiem dba- nikającego z kryzysów bezrobocia. Ustrój w przeliczeniu na głową ludności rolnit . .i j
(Poow»tA» n r str. 2-ej)
krzemyałowyoh. P«echodząo do zagadnień W
państwa demokratycznego o wieś i ten jest znacznie oszczędniejszy od ustroju powinna wzrosnąć ■ 700 d tn a 1.000 zł,
trustóuf i karteli, ponieważ wielcy kapita mo to, że w tym czasie pwekaBtałciroy
wiejskich mówca stwierdza, te rocsny plan 1sojuszu robotniczo-chłopskiego.
liści nie m ają możności zagarniania olbrzy z kraju rolniczego w kraj rolntczo-przemyNOWI LUDZIE
Von:yngentów do chwili obecnej wykona
;-rzo
miej części produkcji. W wyniku zwycię słowy. Staniemy atą Jednym z a- my został w aft proc. Trzeba natychmiast NA KIEROWNICZYCH STANOWISKACH skiego zakończenia wojny uzyskaliśmy zie- dujących wśród t e ó t e b państw curopcj
Budujemy — mówi ob. Minc — nowy
Oprowadzić premiowanie poważnymi pre
mie na zachodzie, z potencjałem gospodar- skioh. Będziemy mleU doeyć żywności, oi
miami pieniężnymi, obliczonymi w zależ ustrój gospodarczy i społeczny. Ustrój ten czym, który trzeba tylko uruchomić, ale dzieży, obuwia, opalu ł wMjwrtkłego,
ności od ilości odstawionych kwintali, tych budują masy pracujące miast i wsi, ale ma stworzenie którego wymagałoby dziesiąt I potrzebuje do ży d a <ąrw*łrcwany
chłopów, którzy lojalnie i uczciwie wyko sy- -pracujące muszą wysunąć swoich naj' . ków
jyww «...
.... Tak wygląda
ęo* - -a Jeszcte
lat pracy i» „...w.
ofiar. Rozwój i postęp na
nali swe zobowiązania. Premie te winny lepszych, najbardziej uzdo n onyi. u
o ( gae^ gospodarki będzie się odbywał na dro-! lecz porywająca irkra. ni. ...u.
Ui.rnun.1rsego
. ™ aparatu
nnaratu gospodarczego,
gospodarczego. Bez ^
p]anowpj w tym gtopniu> w jakim w I śol nflsZ6g0
* ą te r« togo, Jak będą
być niezależne od Istniejących premii towa kierów”!
rowych. Jednocześnie winny być wprowa nasiąknięcia aparatu 1 gospodarczego nowy naszym ustroju możliwe są reałne założę- 1 powstawały w arniki <Ba tW M B h dłtąpodzane premie pieniężne za dalsze przed mi ludźmi, związanymi z masami, wierny nia planowe. Musi powstać I powstanie 1falowego państwowego plam
terminowe wypełnianie zobowiązań kontyn mi demokracji ludowej, nie sposób zbu wielki państwowy plan gospodarczy, trzy- 1go, w miarę tego !*ą08e TŚt Mb.trał
gentowych.
« dować no-'/ eg" ustroju go 3podarczo-spolecz letni plan odbudowy i rekonstrukcji, Za 1 jaśme;?zy "bras y*sgv<&i i;dsxi»l
tóojnego. Mie aiaczy to, że wyrze amy się , trzy la(;a 2nlieni się zasadniczo energetyka rzeje. plan, stanie alf t e H nghll pjograZAGADNIENIA WSI
,
,oUnńP7eniP nkcii kontvn I WS^C*l^raCir starj cl1 katlr
erowmczyc , p i ki w rezultacie przeprowadzenia plant* rhem całej demokracji 1 naarej partii, do
Rentowej leży w interesie zarówno miasta,
^ ta jts koniecznym warunkiem po- eleUtryfiKncji. Produkcja energii elektryk- wykoannią którego ^noWl.«gj«ny cały na> 1 ;; - o .«
; żyU kI o„ł„p,
wnłvwn nn-i. . V7Ciasania starego aparatu kierownicze.
, kilowatgodzin do 7 miliardów.
cznych
a t^ y oo £*** nAu/«'>iTiio
powabni- wpływa
, xZostaną
.
‘ zbu-, $ci — koncay ob.
stamy tę wielką szsauę nćteoryczną, którą
i
n\r*xT\u
o-rłir
trVfth"
i
5
,
..
.
dowane
nowe
potężno
wytwórnie,
przede«
przyspieszenie o w ili, gdy będzie trzeba i
. inteligencji technicznej zrobiono bar*
f
będzie można przejść od wojennych form J
d u .Q
nic da się t
salncg0 wszystkim na « te k u oparto na wykorzy-! mamy w rękach, e Ile dalej będziemy kon
knntvnsreutcwvcli do bardziej doskonałych i I>owiedzieć 0 wyiL a n i u nowych ludzi n a ! “
ram ującego się dotąd bezużytecz- sekwentnie i nieugięcie Mć tą drogą, na
kontyngentcwych
nie
miału
węglowego. Zostanie stworzony którą wstąpiliśmy w dniu 22 tlpca 1944 r.
dogodnych dla chłopa. PPR dąży do po kierownicze etano-ńska. W przemyśle wy
. . .
ogólnopaństwowy
system
energetyczny
prawy bytu klasy robotniczej i chłopów. sunięto do końca grndr i na WtionnUzc , przez zbudowanie sieci
państwowej wielkow piątym dniu e*ię»d pierwszego Zjai
Wszystkie nasze organy gospodarcze winny stanowlska 3.888 robotników. W tej licz- ^ oko}o 14Q0 km sieci wyEokiego nHpi?. du PPR prowadzona była dyskusja nu o
zwrócić się twarzą do chłopa. Po dokonaniu bie na stanowiska dyrektorów, zastępców
referatem ob. Młace — e aktualnych za
reformy rolnej dużo jeszcze należy zrobić dyrektorów, kierowników fabryk i przed cia. Przeprowadzenie planu elektryfikacji gadnieniach i perspektywach
gospodar
da
możność
rozbudowy
przemysłu
energo
dla ułatwienia życia wsi, dla poprawienia siębiorstw 399. Tect to liczba pokaźna, ale
czych Polski Demokratyczny.
chłonnego,
chemii,
cynku,
miedzi,
alumi
bytu chłopa. Jest zjawiskiem niepokoją jeśli w przemjrfle węglowym wysunięto
Delegaci omawiali w dyskusji caołoWe
cym, że w ostatnich czasach Ministewtwo 1.431 robotników, huTiIosyc iV.83, v/e włó nium, stworzy bazę energetyczną w wyso zagadnienia na&eyo żyeże gospodarczego,
Rolnictwa i Reform Rolnych wykazuje w kienniczym 579, to w pr 3C-oyśle metalowym kości około 10.000 kw dla częściowej elek zagadnienia podnżealenłz produkcji, wydaj
tryfikacji naszych kolei i wreszcie stwo
tych zagadnieniach mało aktywności i ini wszystkiego sto, w prz "nyśle cukrowni
rzy możność przeprowadzenia poważnej ó- nośd pracy, uruobomifola przemysłu na
cjatywy. Do rzędu bolączek na wci, l’'ćre czym 4, w przemyśle drr.cwnym 23.
lektryfikacji rolnictwa i doprowadzenie e- ziemiach zachodnich, erganlaaoji handlu I
mogą i powinny być szybko zlikwidowane,
Należy praelarusć opó- btnlejąćy w pe
rozdzielnictwa. Dnżę zelnterezowanie ,t,.u>należy 1 zagadnienie sieci rozdzir
na wnych gałęziach przemyski. Foza przemy nergii elektrycznej do około 40 proc. go gatów wywołała sprawa świadczeń rzeczowsi, usunięcie wad dotychczasowego syste słem w innych dziedzinach gospodarki spra j spodarstw. Za trzy lata produkcja tvęglowa wyoh, zagadnienie usprawnienia transportu,
mu rozdzielnictwa na wsi oraz zagaduieuic wa ta przedstawia się zamc nie gorzej.
j le ż n ie wobec 38 milionów przedwojennej, sprawa gospodarki leśnej, dtetoJności fun
mlynarstwa. Młyny* powinny być wydarte nimalna liczba rolKitnlków n c ta te vy*u- : ^ J r mQżność Polsco otanla - ę śwlat0. duszu aprowizacyjnego, sprawy morskie
spekulantom i z wyjątkiem młynów o zna nięta do kieroumlazej| pracy yr kolejn c wuś, ^,ym ekap0rterem węgla i otraymywanta sprawy odbudowy Wwwsowy.
czeniu kluczowym, przekazane spółdzielczo w aprowizacji 1 spółdzielczości. Mało ohłoZe szczególną silą podkreślaU delegaci
zamian za węgiel olbrzymiej
ści, w pierwszym rzędzie Spółdzielczości pów wysunęło Ministerstwo Rolnictwa 1 Re ; , T ^ ‘ f , /
,
T
•
t
,
,
konieczność
nacjonałtzaojt wielkiego 1 śre
p
v
I ilości artykułów produlicyjnych 1 konsumSamopomocy Chłopskiej. Przemysł produ form Rolnych do Urzędów Ziemskich. P ar
dniego przemysłu, kolei i banków i gorąco
cyjnych.
kujący na potrzeby wsi musi dostarczać tie polityczno I związki zewodowe muszą
lia trzy lata produkcja stall dojdzie do witali trzyletńi plan odbudowy gospodar
Jej towary jakościowe odpowiadające po organizować tę sprawę. Tym. których wy
2 milionów ton rocznie wobec Jednego mi czej Polski. Zjazd uczcił pamięć zmarłe
trzebom wiejskim 1 uwzględniające gusta, sunięto do pracy kierowniczej, należy oka
liona 400 tysięcy przed wojną. Za trzy lata go przeft dwoma laty Alfreda Lampego,
upodobania i tradycje wiejskie. Jeśli idzie zywać stalą pomoc. Ministerstwo Przemy
przemysł metalowy powinien produkować czołowego działacza robotniczego w Polsi :
o ceny artykąlów przemysłowych, będziemy słu objęło akcją szkoleniową 2.047 osób, w
5 tys.’ obrabiarek rocznie, 320 parowozów, przedwrzośniowoj, jednego z organizatorów
dążyć do ich systematycznego zniżania, innych dziedzinach gospodarki nie ma je
20 tys. wagonów kolejowych, maszyn rol Związku Patriotów Polskich 1 Armii Pol
Zwłaszcza w zakresie towarów szerokiej szcze prób rozstrzygnięcia i rozwiązania
niczych, za 60 milionów złotych przedwo elriej w ZSRR, jednego z budowniczych
konsumpcji wiejskiej. 'Przełamiemy tesiden tych zagadnień. Zagadnienie wysuwania
jennej wartości. Za trzy lata^ powlnny być Frontu Demokratycznego w Pol3ce.
Cljc istniejące wśród: pewnej części aparatu nowych kadr na stanowiska kierownicze r?
Po zakończeniu dyskusji nad referatem
uruchomiono nieznane dotychczas gałęzie
lasów pańut«MM'WWń W ra> względu na ko życiu gospodarczym jest zagadnieniem cen
produkcji metalowej: budowa traktorów, sil o aktualnych zadaniach i perspektywach
niec zn
regeneracji lasów tralnym — podkreśla mówca — i również
alków spalinowych, barek holowanych I na gospodarczych Polski Demokratycznej, ze
nie dawać ../..pun, b,u .... a l drzewa opa centralnym zagadnieniem jest zapewnienie
pędzanych, holowników, mechanizmów dla bra! głoe dla zreasumowania dyskusji ob,
lowego. Budulec I opał muszą byó dostar ciągłej 1 czujnej opieki dla wysuniętych
wielkich robót ziemnych, urządzeń załadun Minca.
czane wsi praes lasy państwowe. Przemysł oraz sprawa szkolenia nowych kadr. Go
Ob. Minc podkreślił, że w zagadnieniu
ku 1 przeładunku rzecznego 1 morskiego
hasz zapewni Już w roku przyszłym taki spodarka nasza, mimo, że jest oszczędniej I statków morskich. Za trzy lata powBtanie i wydajności pracy został osiągnięty zasadni
poziom produkcji maszyn i narzędzi rolni sza, niż gospodarka trustów 1 karteli, jest nowy w Polsce przemysł metaJi lekkich, j czy przełom, że klasa robotnicza w codzlen
czych, który będzie odpowiadał średniemu toczona przez raka nadużyć i korupcji. N a W przemyśle chemicznym powinniśmy uru- nej praktyce zwycięsko rozwiązuje to za
poziomowi ostatnich przedwojennych lat, leży walczyć z nadużyciami przy pomocy
chomić produkcję paliw syntetycznych do I gadnienie. Sprawa pracy stała się ti >>»
osiągając ogólną wartość w skali rocznej | ogtrych represjl, ale same represje nie roz- poziomu 60 tys. ton rocznie, gumy syntety-! sprawą huporu, godności 1 czet Ob. M u
20 milionów złotych przedwojennych, co I
zagadnienia. Dwie są zasadnicze dro- cunej — 10 tys. ton, benzolu — 60 tys. ton , 1wyjaśnił jeszcze raz, że żądanie unarod
pozwoli rozwiązać w pewnym stopniu *»- gj <jo walki z nadużyciami: wprowadzenie co w dużym stopniu zmniejszy zależność t wienia nie odnosi aię do mniejszych 1M71"
gadnienie dostarczenia wsi środków pro- dQ aparatów gospodarczych nowych ludzi,
od zagranicy. Ba trzy lata produkcja na siębiorstw, że mniejsze przedsiębiorstwa
dukcyjnych, niezbędnych dla podniesienia nie obarczonycl#nsLwykami starej, gospo
wozów azotowych winna dojść do 160 tys. pozostaną domeną, do której państwo bez
gospodarstwa na wyższy poziom. Również darki, rozumiejących, co znaczy dobro zpoton rocznie, co oznacza nieomal potrojenie pośrednio ingerować nie będzie. Działal
Hość nawozów sztucznych, którą będziemy łeczne, oraz tworzenie aparatów kontrol
produkcji. >Produkcja tkanin bawełnianych ność inicjatywy prywatnej w handlu,
. . . rre;
rozporządzali w przyszłym roku, przedsta nych, złożonych zarówno z fachowych kon winna dojść do 60 tys. ton rocznie, tj. p o - 1młośle i drobnym przemyśle nie
wia się dosyć poważnie. Jednakże fabryki trolerów, buchalterów i finansistów, jak 1 winna przekroczyć produkcję prze dwójen-, graniczona. Sektor prywatny znaji z e
muszą produkować takie maszyny, które z przedstawicieli mas, czerpiących wiado ną o 25 proc. Za trzy lata kolejo nasze gę współpracy z gospodarką państwową,
:
.i osy nmsząAłyć mości od mąa i wykcoywująoych w ich
powinny ładować dziennie ponad 26 tys. wa ; Państwo będzie zaopatrywało sektor pry*
sprawiedliwie rozprowadzone. W akcji po imieniu kontrolę. Ob. Minc zapowiada, że gonów xamia«t 14—15 ty a ładowanych watny w surowiec, paliwo ł m ateria y P°mocy wsi państwu idzie przede wszystkim wkrótce zostaną w przemyśle uruchomione przed wojną. Winna być przeprowadzona e- j mocnicze, jeżeli sektor ten będzie k>j » e
o to, żeby dopomóc biednej i średnio zamoż tego rodzaju organy rewizyjne.
lektryflkacja węzła katowickiego i podsta-: i uczciwie współpracował z państwem. Ją
nej części wsi. Należy specjalni*, pomy
wowych linii węglowych. Po hraju powinno . sądzę - - stwierdza oh. mc
•
TRZYLETNI
PLAN
GOSPODARCZY
śleć o tym, ażeby pomoc docierała dc tej
krążyć 100 tya. ciężarówek, obsługiwanych nowisko zi.ajdzie poparclo u son nyc i
Rozwój
wypadków
historycznych
—
cią
właśnie części wsi, której chcemy dopo
przez sprawnie funkcjonującą sieć warszta ców i piżc., eymorców, którzy P®
^ Bv
móc. Nic chcemy bynajmniej przeszkadzać gnie mówca — dał naszemu krajowi nie
tów. a a trzy l a u powinny być przepro- odciąć, c i sza wuwnUtów
zmiernie
pomyślne
szanse
rozwoju
gospozamożnemu chłopu w podnoszeniu jego go
uzyskania potęg!; wodzone wstępna prace z-wiązane z rogu-, ° b*
J o d m * n i e 1 może
cznegó uz
spodarki, ale dążymy do tego. aby pomoc darczogo "i społecznego
materl&łnago. locją Wisły, a na 'naszej nowej artcrK we- pracy mA P«m«»
państwa w pierwszym rzędzie była skiero gospodarczej i dobrobytu
dnej ruoh towarowy winien dojść do 8 ml- być odkładana na
a t^ rtę
wana da gospodarzy biednych i średuio- Szanse te polegają na tym,
lianów
ton
rocznie.
Będzie
żyć
pełnią
życia
/
cować
plan
szybko.
musiożoych. P ny obecnym układzie stosun strój społeczno-gospodarczy be* porównania cale nasze wybrzeże morskie od Świnio- niedokładny lub niezupett^r
lłOWlcków a a w d z maszyn i nawozów sztucz- wydatniejszy I skuteczniejszy dla kierow
ujścia do Elbląga. Za trzy lata w rezul-, dzie on poprawiony. T%,
..i tywnyclt
nictwa
ekonomiką
niż
ustrój
trustów
i
kar
kyeh będzie mógł skorzystać w pierwszym
■ta c * polityki nonierania wsi/ wzmagania oziauc na Kjcidzłc, o ws
t ||0
rzędzie chłop zamożny. Dlatego konieczne teli, ustrój daiący nwisłośc r •s-.wętu ze zn a
nawozów i forsownych prac nart planem, to wstęp t«o
cznie
mniejszą
-.'ficrsąsów
kryzyseprodukcji
maszyn
rolniczych;
Jtet zorganizowanie kredytów dla indywikonkretnego rozpoczęcia dzieła odbudowy
wieiko-kapitalistyczny, • sztucznych, elektryfikacji, wstępnych prac
H—lnycb gospodarstw 1 dla spółdzielni wycb, niż uatrój
i eefcMufcrokej! 1‘otski -W ciągu trzech lat.
m arnotrawstwa, wy- ! w zakres* ałsiuuaąji, sewdukcja
Iwk-i c „ „ o n - m w łTiłonsklej. Bodzie pozwalający
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Stan pszczelarstw a
v
WARSZAWA,. 12.XII..(PAP). W piątym
dniu obrad pierwszego zjazdu PPH, w
g nizinach! wieczornych, ob. Ochab w y
' giółtt M m H it pracy i zadaniach PPR
na wat lOęłm; Jbnrint oh. Ochab powa*dsiafc
—* Pohdda Stronnictwo Ludowo późno
i * wahaniami przystąpiło do współpra
cy ze zwycięskim obozem demokratycz
nym; reprezentuje ono prawicowe i ugo
dowe wośbioa reakcji skrzydło przedwo
jennego Stronnictwa Ludowego. W okre
sie okupacji współpracowało z faszy
stowskimi, endecko-sanacyjnymi i anty
radzieckimi elementami w kraju i na emi
gracji. Przywódcy jego utworzyli odręb
ne stnpwictwo, rozbijając wieś polską i
próbując osłabić obóz demokracji. Wśród

Państwowych Zakładów
Hodowli Roślin w siewie jesiennym
Staraniem Państwowych Zakładów Ho
dowli Roślin zostały wystane w bied. aetaonie następująca ilości kwalifikowanych ozimych zbóż aierynycl^ s mianowicie!
żyto:
BUperality l elity
L3L8.4J9 kg
oryginały
1.400.902 kg
pszenica:
superelity 1 eł«y
462.191 kg
oryginały
148.862 kg
jęczmień
03.683 kg
supereUty t ettły
orygtnaąy
3.415 kg
rzĄ a k
> ’
supewHty t ritttjr
H
.10.322 kg
oryghuOy
6.386 kg
N a jpawytsaa tiaAd składają się tylko
oc!nalany zabejpieeswne i hodowane przez
Państwową Zakłady Hodowli Roślin,
lU ft

chłopów, należących do PSL, jest wiciu
rzetelnych patriotów i demokratów, ale
polityka niektórych przywódców PSL nie
może nie budzić wątpliwości. •
Zadanie PPR w dziedzinie gospodar
czej to przede wszystkim doprowadzenie
do końca reformy rolnej i prawidłowa
przebudowa struktury agrarnej nowej Pol
ski. Wykonanie tego zadania oznacza:
szybkie rozparcelowanie i rozdział nie
podzielnych dotychczas kilkuset tysięcy
ha ziemi, przeznaczonych do parcelacji
w starych województwach; przyspieszenie,
i unormowanie akcji przesiedleńcsej na
ziemie odzyskane; ustalenie i konsekwen
tna realizacja planu sieci domen pań
stwowych o powierzchni 1,5 do 2 milio
nów ha ziemi, przede wszystkim na te
renach odzyskanych; wszechstronna po
moc państwowa i spółdzielcza dla gospo
darstw, powstałych z reformy rolnej i
osadnictwa; zapoczątkowanie szerokiej
akcji komasacyjnej i melioracyjnej oraz
rozwój Samopomocy Chłopskiej i spół
dzielczości rolniczej. Drugą grupą zagad
nień gospodarczych, ściśle wiążących się

W Polsce

-

W roku 1939 na terenie kraju znajdowa
ło się ok. 926.000 roi. Duże straty poniosło
pszczelarstwo w okresie wojny.
Według^ danych a dnia 1.8. br. atan
pszczelarstwa w Potece (bez iłom przyłą
czonych) wyraża się cyfrą 593.261 roi.
Stan miodobrania w roku 1945 w woj.
ślą*kd - dąbrowskim, krakowskim, rze
szowskim, kieleckim, lubelektm przedsta
wia się źle, gdyż pszczoły na okres zimo
wy nie m ają dostatecznej ilości pokarmu.
By uniknąć afwdlcu do 60 proc stanu obe
cnego, pszczoły winny być dokarmione.
Wiosną rb. na dokarmienie pszczół otrzy
mano 745.380 kg cukru.
W woj. łódzkim, warszawskim, oraz
województwach północnych, za małymi wy
jątkami, pszczoły zebrały dosyć na prze
trwanie zimy.
Zimne dżdżyste lato miało wpływ na zły
zbiór miodu.
-ooo-

ze sprawą przebudowy struktury agrar
nej, są zagadnienia odbudowy wsi. Konie
czna jest szeroka akcja pomocy kredy
towej dla chłopów na odbudowę indywi
dualną oraz dla samorządu. Budulec i
materiały budowlane muszą być dostar
czone wsi w ten sposób, aby były dostęp-ne dla wszystkich chłopów. To samo od
nosi się również i do sprawy dostarcza
nia wsi maszyn i narzędzi rolniczych, by
dła, nawozów, środków transportowych
iłp. Mówca zwraca również uwagę na ko
nieczność usprawnienia akcji kontyngen
tów oraz akcji zasiewu. PPR dąży do
stopniowej likwidacji kontyngentów i wie
rzy, ie w przyszłym roku gospodarczym
będzie można całkowicie zwolnić oji kom
tyngentu biedotę chłopską i poważnie
obniżyć kontyngenty dla średnich chło
pów. Zwraca również uwagę na koniecz
ność rozwoju Spółdzielni Samopomocy
Chłopskiej. Mówca polemizuje z agita
po X zł. za pudełko
cją reakcyjną, jakoby PPR dążyła do ko
Od 1 grudnia br. zapałki Wyrobu Mono
lektywizacji, podkreślając,.że partia stoi polu Zapałczanego kosztują po 1 zl. za pu
na gruncie indywidualnej gospodarki dełko. Nabywać można we wszystkich Skle
pach spółdzielczych. System kartkowy na
chłopskiej.
zapałki został zniesiony.

Zapatkl

Stan hodowli zwierząt rzeźnych w Polsce

Sytuacja gospodarcza doby powojennej Istan bydła w Polsce do roku 1939 wyrażał chlewnej. Natomiast kupcy przestrzegają
wszystkich krajów europejskich wysuwa się liczbą 10 milionów 572 tys. sztuk by- tej zasady jedynie w stosunku do nieroga
na czoło zagadnień ekonomicznych sprawę i dła oraz 7*696. mil. sztuk trzody chlewnej. cizny. Bydło natomiast kupują także niewyżywienia ludności.
Stan hodowli bydła i nierogacizny pokry wypasione, do czego są niejako zmuszeni
Z zagadnieniem tym wiążę się jedna z wał cale zapotrzebowanie krajowe oraz małą podażą! i istotnym brakiem rogaciznajtrudniejszych do pokonania przeszkód, zezwalał n a eksport, szynek, bekonów, ny na wolnym rynku.
jak ą jest czas. W produkcji rolnej potrze mięsa mrożonego i żywca. Wywóz mięsa
W okresie przedwojennym żydzi i obba na wyprodukowanie zboża czy ziem fz Polski za granicę stanowił około 20o/0 ; szamicy zajmowali się opasem bydła w
niaków minimum roku. Te dwa rodzaje wewnętrznej konsumpcji. Hodowla zwie- ! przynosiło im znacżhe dochody. Obecnie oo
płodów rolnych są kluczem w rozwoju rząt rzeźnych w okresie okupacji niemie- reformie rolnej ten dział produkcji rolne!
fd o l
lllftfyła .
T n n P T t lń r m i
u
n m ia o n ła tł-iii 1
uległa
znacznemu
wyniszczeniu
hodowli bydła, a co za tym idzie — kon rckiej
winna przejąćr
Samopomoc
Chłopca,
sumpcji mięsa 1 tłuszczów przeć lud przez zahamowanie jej naturalnego 1roz względnie Ośrodki Kultury Rolnej.
woju 1 rabunkową gospodarkę. Obecnie
ność.
Hodowla drobnego inwentarza jak: drób,
Celem insujpetnlenła zniszczonego naryb
Przed wojną przeciętne roczne spożycie na terenie kraju jest olcolo 3 mil. sztuk kozy, króliki, do 1939 roku była w-raniedku Jesdo* I OMik, placówki rybackie zorga
bydła oraz około 1250 mil. sztuk nieroga
nizowały W specjalnych aparatach wylęgOr mięsa wypadające na jednego mieszkańca cizny. Mimo zmniejszenia się zaludnienia baniu, mamy więc obecnie duże trudności
wynosiło 2,6 kg, w tym 13,3 kg. wieprzo
z „wyszkoleniem fachowego personelu. W
wych akcją sztucznego tarła łocorowatych
winy i 8,3 leg wołowiny i cielęciny, oo wy do ok. 22 m ii, nie jesteśmy w stanie po tym celu Ministerstwo Rolnictwa i Reform
ryb: alejl, sielaw, pstrągów ir, . które wy-,
zapotrzebowania na Rolnych przystąpiło do utworzenia dwóch
nosiło około 0,3 proc. sztuki bydła i 0,2 kryć wewnętrznego
d erają się późną jestenią.
proc. sztuki nierogacizny. Obecne ąpoży- mięso 1 tłuszcze^zwierzęce. Wprawdzie sto liceów specjalnych i 8 azkAł drobiarskich
Akcję przeprowadzono w Ókr,, Mazur- cie mięsa wynosi około 7 kg na osobę, a sunek ilościowy trzody chlewnej zwiększa oraz rozszerzenia programu nauczania spo
skim nu Pomorzu Zachodnim,
de wy- więc o dwie trzecie jest mniejsze od się z miesiąca na miesiąc, to jednak hodo sobów chowu drobnego inwentarza w mę
tarło kilkanaście milionów ikry sfslawy. przedwo j ennego.
wla wszystkich zwierząt rzeźnych wyma skich I żeńskich gminnych szkołach rolni
N a Podkarpaciu w wylęgarr'; ’ znajduje
,
*
czych.
Nasuwa się pytanie, co spowodowało ga ochrony.
się równie* parą miliomów zapłod. ncj ikry tak znaczne obniżenie spożycia mięsa?
W związku ż tym została wydana .usta- j Ze względu na brak instrumentów uru
potrawów I łoflOoefeu
Zdawać by się mogło, że dużą rolę odgry- wa o uboju chroniąca pogłowie. Obecna chomiono w sierpniu rb. w dwóch ośrod
Wyląg h m do przedwiośnia, ki czym - w a w tym wypadku mała stopa zarobko- sytuacja gospodarcza pozwala przeznaczyć kach szkolnych 5 miesięczne kursy. Obec
pp u rac* * a tf wylęgnięto' ryb:-.: U ::pj:?r -ct- wa, nie pozwalająca ha zakup stcsnmko- na spożycie ok. 150 tys. ton, co przeciętnie nie zaś przygotowuje się czterotygodniowe
.ftr.io do
jjprtcłiowuje w .- r u!,i,)y :-;: ;%vo drogiego mięsa. Przypuszczenia tego na mieszkańca wyniesie ponad 7 kg mięsa kursy na kierowników Zakładów Wylęgo
|t ó » tzw. B&łt-ząki wpu-j rodzaju są z gruntu fałszywe. Wystarczy rocznie stanowi przeszło 33 proc. kon wych. W związku z akcją wylęgową, któ
I sięgnąć cło statystyki, która mówi, że sumpcji przedwojennej. Sytuacja w naj ra przeprowadzona będzie na terenie całe
bliższym więc czasie skłania nas do im go kraju, prowadzone są dwa 6 tygodnio
----- ooo
portu mięsa i tłuszczów. Ażeby więc zapo we kursy na'k ieiw n ik ó w stacji wychowu.
biec, względnie ograniczyć i zmniejszyć
Rok bieżący Jest najtrudniejszym w ro
import
do minimum, należy baczną uwagę zwoju naszej hodowli. Import tłuszczów
1Autach grudnia br. oddano ’mu Urzędowi Ziemskiemu administrowa©dkaidowany stały Viost w Czar- ‘nych dotychczas majątków, których ilość zwrócić w dwu kierunkach: dbać o należy zwierzęcych i mięsa jest niezbędny dla
ty tucz zwierząt przeznaczonych na rzeź, wyżywienia kraju. W latach następnych
nm**ii1i lli.ili k. Opola, która to uroer-ys ość ! wynosi ok. 300.
co w znacznej mierze zwiększy podaż we konieczność importu będzie malała. Należy
oShyła się w ob;.ęności wojewody £■. \ke
Jednocześnie Urząd Ziemski przejmuje wnętrzną, ora* rozpęjyszechnlać hodowlę przypuszczać, iż za 4—5 lat Polska będzie
gJąljr- t kiego
n. Zawadzkiego.
inwentarz żywy i martwy. W liczbie 8 tys. drobnego inwentarze.
nie tylko samowystarczalna lecz ponow
Wy. uńczony most ma 50 m. TazpięwśCi..'
krów i 16 tys. owiec. Również będą prze
Tucz jest r m iłow any przez państwo w nie będzie mogła eksportować mięso i tłu
jl wykonany jest całkowicie z że; fet- on u
------- flisa, „W taam ar, Skraca <«, drogę ' kazane w dwóch majątkach cieplarnie a ten «ąx*ófc. U cena w zrasta równomiernie szcze zwierzęce w Ilościach sprzed 1939 r.
hodowlą winogron.
z wagą i jak ci clą tak bydła jak 1 trzody
Jak nas informują eksperci z Południo
• PMMfltju.
wo
- Zachodniego Towarzystwa Bekono
* * •
i
chcąc przyjść z pomocą ;
wego i fabryk konserw, sytuacja obecna
jtołdnoAd miasta ł powiatu. Urząd W*»je•hodowli świń i jej wzrost w ciągu bieżące
jwódzSd postanowił rozprowadzić 1C ton
go roku pozwala przypuszczać, że w. roku
. Kniej soli z posiadanych zapasów.. Cena so- |
gospodarczym 1946-7 będziemy mogli cał
Powiaty na Pomorzu Mazurskim — | objęcia: branży łokciowej .spożywczej, ma
: ■ będz-> ..... " ~ Sb' za 1 kg.
kowicie zaopatrzyć mięsem wieprzowym
Gołdap, Olecko i Ełk wołają o rolników, teriałów piśmiennych, galanterii i zakłady
rynek krajowy i przystąpić do o;-canizacji
rzemieślników,
kupców i mogą wchłonąć gastronomiczne. Również i miasto Olecko
Na mocy
ly Miejskiej Rady Narozagranicznych rynków zbytu.
|jeszcze
\
zatrudni kupców wuzeUdch branż oraz rze
chętnych osadników.
itotowej W związku z koniecznością rozcią^Jprięcia baczniejszej kontroli nad Nir.nc.’-. i Wedlu'; tla ycb Izby Rzemieślniczej z mieślników. Wieś Gahibie (14 tom. od Olec
na terytorium Gdańska, rcr.poc.yc, ncwiaty wymienione przyjmą ka) zatrudni większą ilość fachowców w
1#łed'anle wszystkich Niemców, ndesapinyciczekafą na przedsiębiorców
2 fryzjerów, 6 szewców, 16 zakładach wapiennych. Ełk, zatrudni ka- i
H® pracy, JPoaaaetałi Zaś aostaną skoszą ro- krawców 4 szklarzy, 12 stolarzy, 6 aóu- mianiarzy fachowców, oraz pracowników
Powiat Nibortc w województwie mazur
nów, 10 ihwarzy, 12 kowali, 6 rymarzy, 2 stolarskich.
skim wchłonie jeszcze wielu Polaków, gdyż
W wyżej wymienionych powiatach jest na ogólną ilość 17.668 ludności, Polaków
•
*
*
,
'"refów, 5 zagarmistrzów, 4
W żurowki osadnicy wojskowi otrzymaj-;
również wiele gospodarstw rolnych do Ob jeat dopiero przeszło 12 tysięcy.
■ 31-tej ńywtej! piechoty 10-1 koni, kión.
jęcia. Powiaty te wsączone zostały do wo
N a terenie powiatu aotsjduje się czynnyeh
;ie zakłady ślusarSko- jewództwa Blatwa-uwoego i zg'io:,ze:ila na
P*®ejmie Inspektorat Os\ Wotskowęco
13. młynów (na 17), a gorzeiiń i.na 25), po
*
przyjmą kilku f.lusa- leży nadsyłać pod adres: Białystok, ul. Ju- ili tym uruchomiono 18 sklepów, 2 restau
Władze wojskowe na Pomorzu Zachód- jrzy, znających a^ę na naprawie , trakto- i rowieoka 26 (Izba Rzemieślnicza), Względ- racje, 5 piekarń i masarnie. Spółdzielczość
■łak-eMjwczęły przekaz,! ,-,an{e Okręgowe- riów . Kupcy znajdą wotne akiapy, gotowa do ot* Białystok, jjj, p aiM 4 IFUSU*
reprezentują < spółdzielń**.

Sztuczne tarło ryb

■ ffROMfC: '/ m i ZACHODNICH
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Pomorze woła o osadników

Młyny i gorzelnie
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pfa& U & sije byłego dyrektora kolei
Rozprawa przed Sądem Wojskowym D.O.K.P. Lublin

________ ___________ _________»tr. t

Nowe Izby
P m m y ś ło w łh lla n d lo ' e
Z dniem 26 listopadu br. rozpoozęłaNUre
czynności la t* PnzaraysJMk-o . Handlowa
we Wrocfamriu pmy ul. Krupniczej 16. uru
chamiając Jednocześnie swoje delegatury:
w Jeleniej Odma przy ul. Ogrodowej 1 •,
w Wgnicy przy ul. Jochmama 6. Równica
rozpoczęła swe czynności laba Przemysło
wo - Handlowa w Olsztynie przy ul. Kwia
towej n r 9, tymczasem jako ekspozytura
Izby Przemysłowo - Handlowej w Warsza

Be.) Przed Sądem Wojskowym j siał korzystać z usług Uodziłły, gdyż WZIĄŁ SOBIE SAM 15 TYS. ZŁOTYCH,
rozpoczęła się w dzdu wr/.orajstym ntę miał innych dostawców. Dalej tłu
ozjuawa
kc- MJoikowśkiewŚJi maczy się, że musiał naprędce zamówić mimo to, że zdawał sobie sprawę i te
Imry^niL^bl dyrektorowi DOKP Lub- druki w „Poligrafii", albowiem bał się, go, iż urzędnik dysponuje pieniędzmi
dyrokcyjnymi, które miały być zużyte
n. Anfpmfiitnżeuia zarzuca mu, te bę- by firma nie cofnęła oferty.
na
zakup materiałów elektro - technicz
ic na^itJMtowiató djj&ektora kolei w ZAMÓWIENIE NA 9 MILIONY KOPERT
nych dla Dyrekcji Lubelskiej.' Oskarżo
Lublinie, cferiulał na jj^ykodę interesu PODPISAŁ NA SKUTEK PRZEOCZEny takie wiedział o tym, że urzędnik ten
[iulilic/negOk,p MłotkoiTOk^nawiązał kon
NIA.
skupywał na Zachodzie materiały elek wie.
takt z kupcem Undriłło, któremu jut Młodkowski nie widzi nic złego w ze tryczne za żywność, lub dostawał zgoła
poprzednio przydzielił bufet kolejowy zwoleniu na wystawienie fikcyjnych ra
Przy obydwu Izbach zostały utworzone
za darmo i, że wystawiał na część tych
aa stacji w Dęblinie i zawarł * nim u- chunków ca towary przywiezione z Poz
towarów rachunki fikcyjne, oclem osią Biura Pośrednictwa Pracy, przeto osoby, u-\
inowę, na podstaypie ktÓTej Undzilło nania za donno i nie przypomina sobie,
dające się na tereny wymienionych la* t
miał wyłączne prawo dostarczania atra że namawiał jednego ze świadków do gnięcia dla siebie i dla swych Współpra pragnące orjrrwizować placówki przemysło
cowników korzyści materialnych.
mentów, tuszów, klejów i innych ahcmt- wystawienia fikcyjnych rachunków.
wo * handle
względnie znaleźć pracę .
kalii dla Dyrekcji, oddał mu do dyspo
Sprawa Młotkowaldcgo została ujaw takich przedsiębiorstwach, mogą uzyskać
Od swego podwładnego, naczelnika
zycji samochody dyrekcyjne, ludzi, a wydziału elektro » technicznego DOKP niona przez wicedyrektora DOKP Pie pod wskazanymi wyżej adresami wszelkie
nieraz i benzynę, a nawet
Lublin przyjął • Młodkowski kwotę 15 trzyka, który zaraportował o całokształ informacja
SUMY AWANSOWE W WYSOKOŚCI tys. zt. na wydatki oaobiste w ten spo cie sprawy w Ministerstwie Komunika
MILIONA ZŁOTYCH —
sób, że * wręczonej mu przez swego u- cji. Wyrok nad Młotkowskim zapadnie
K r o n i k a M l o |s k n
j>o to, aby Undziłło jeździł po terenach rzędnika paczki banknotów
dziś, dnia 13 grudnia bz.
9-TY MIKOŁAJ U POCZTOWCÓW
zachodnich i skupywał towary dla Dy
eee
rekcji Lubelskiej, inaczej mówiąc, dał
Staraniom Dyrektora Poczt i Telegra
mu możliwości szabru na wielką skalę,
fu okręgu lubelskiego inż. Kołodziejczyka
dzieląc się z nim zyskiem.
1 wicedyrektora mgr. Piała . urządzon- >
Młotk owaki przyjął do pracy w DOKP
.Mikołajki" dla dzieci pracowników Dy
Lublin wymienionego kombinatora Unrekcji.
dziłłę Remigiusza i Witka Stanisława,
W programie zabawy było widowisku
k ' trzy praca .cały czas swojej służby za
krasnoludków oręż chóry 1 tańce w wy
W myśl okólnika przewodniczącego wództwa, posiadających stacje kolejowe.
jwjedzą oskarżonego pracowali na kokonaniu dzieci. Po czym nastąpiło obda
Nadzwyczajnej Komisji Rządowej do
1 rzyść firmy .Undzilło Zygmunt".
Utworzona Komisja jest zaopatrzoną rowanie dzieci przez św. Mikołaja i wspól
Młotkowsid zamówił w firmie „Poli- T prawnienia Transportu min. Minca w szerokie pełnomocnictwa. W porozu
V afia“ w Łodzi towary za 6 miliortów utworzono analogiczną komisję w wo- mieniu z DOKP Lublin, Komisja zajmie ny podwieczorek urządzony przez Komi
- dych. Zamówienia te były dla kolei jcw. lubelskim. W skład Komisji Woje się usprawnieniem transportu na terenie tet Organizacyjny, w którym wzięli
zwartościow^ ponieważ „Poligrafia" wódzkiej weszli przedstawiciele władz naszej Dyrekcji, a przede wszystkim u- ob. ob. Tutakowa, Klaus, Maliszewska,
Szaman, Pamietlówmo, dr Sylwiwowicz I
państwowych, wojska. Milicji, Bezpie
i '>starczyła
jawnieniem wszelkich niedociągnięć i Zmysłowsfcl.
• OPERT NA 10 LAT I BLOKÓW NA czeństwa, PUR-ti i delegat Ministerstwa
Aprowizacji i Handln. Funkcję prze1 nadużyć. Niżej podajemy pierwszy wy
3 LPÓL ROKU.
KONCERT SYMFONICZNY.
i itkowski nie porozumiewał się w tej wodnicząccgo objął ob. Jarocki z Wo kaz odbiorców przesyłek wagonowych,
W
piątek
dnia 14 grudnia o godz. 18 u
z winy których nastąpiło przetrzymanie
! rawie z Ministerstwom Kolei, wypłacał je w. Wydziału Przemysłowego.
sali
Towarzystwa
Muzycznego odbędzie ai<
Uchwalono powołać podobne komisje wagonów pod wyładunkiem ponad ter
toligrafii" milionowe awansy — przed
koncert
symfoniczny,
w którym udział wez
< -starczeniem zamówionych towarów i w powiatach i gminach naszego woje min ulgowy (6 godzin) na stacji Dęblin:
mą
lubelska
orkiestra
symfoniczna, pod
I z uprzedniego zawarcia prawnie waż- 1) Centr. Han. Chcsn. przetrzymała 9 wag. w sumie 391 godz. ponad termin ulg.
dyr.
Zygmunta
Szczepańskiego,
solista
i . ■] umowy,'wszystko to w celu przyspo2) UNRRA przy Wojew.
*
3
171 w
znakomtty planista Władysław K e d r a w
r cnia dochodów f-mi« „Poligrafia".
20
3j Eternit ul. Firejow.
„
1
N
programie muzyka skandynawska.
Undziłło obiegł. Oprócz szkód mato- 4) Mroczkowski Lublin
m
1
13
r.tlnych, wyrządzonych przez maebina- 6) Młyn Piaski Lublin
„
2
24
PORANEK SYMFONICZNY
18
c a z Młołkowskim, zostawił on za sobą 6) Młyn Central Lublin
12
„
1
W
W niedzielę dnia 16 grudnia o godz. 15
, .Bugi" w Dyrąkcji Kolejowej w kwocie 7) „Społem" Lublin
_
„
3
39
w
w sali Teatru Miejskiego odbędzie się Po
127 tys. zł.
8) Spółdz. Rołn. HandL
,„
5
80
W
w
ranek Symfoniczny Lubelskiej Orkiestry
Młolkowskl broni się w następujący
Komisja
zaznacza,
że
opieszali
odbior
więzienia
od
6
miesięcy
do 10 lat. W Symfonicznej. W programie utwory Beesposób: nie miał ludzi/ do pomocy i był
przynaglany przez Ministerstwo i przed cy będą imiennie wciągani na czarne stosunku do osób prywatnych będzie thovena.
stawicieli Wojska. Poza tym tłumaczy listy, które będą publikowane w prasie. stosowany Dekret PWKN-u z dnia 30.X
Btlety do nabycia w kaięg. Z. Budatsz^w
się brakiem doświadczenia w pracy na Prócz lego najbardziej opieszali odbior 1944 r., art. 6 lit. 6.
aklcgo,
w cenie od 10 — 60 zł. Dla człon
Przytoczone powyżej cyfry dają obraz
stanowisku dyrektora i brakiem odpo cy, jeśli chodzi o urzędników państwo
wiednich doradców, którzy by dopomo- wych, będą pociągani do odpowiedzial karygodnego niedbalstwa, pociągającegó kdW * * ZttWOdOWyoh *nłżl<a caa 50 *,roc
jgli w momentach, kiedy on sam nie wie ności karnej w myśl kodeksu karnego za sobą zahamowanie transportu na t * | 2 ^ l wydaje Miejski oddział Kultury t
'
I SatuM, Krak. Przodm. 39, I p.
dział, jak dysponować. Twierdza, że ma art. 286 § 1. 2, 3, które przewidują karę renie całego kraju.

Komisja do Usprawnienia Transportu
rozpoczęła swą działalność
I lista opieszałych

Soja i harmonijki

nazywa się soja, a ciekawą postacią jest
dr Berczcllcr, węgierski uczony.
Z powieści podróżniczych wiemy, że
kulis wschodu jest w swoich wymaga
niach tak skromny, ii zadawala się gar
ścią ryżu dziennic. Prawdę mówiąc,
garść jest talerzem, a ryż jest przypra
wiony soją. Soja, roślina podobna do
grochu, zawiera w sobie do 45 proc. biał
ka. Zastępuje ona masom Dalekiego
Wschodu od tysięcy lat mięso. Europej
scy uczeni XIX wieku łamali sobie gło
wy nad problem m, jak ten skarb wy
korzystać. 45 procent białka predesty
nowałoby tę roślinę do spowodowania
rewolucji w dziedzinie sposobów odży
wiania się caiej ludzkości. Ale soja za
wiera w sobie też gorakia substancjo, do
których podniebienie Europejczyka nie
może się przyzwyczaić. Dlatego też uży
wano roję w XIX wieku tylko w Anglii
do sporządzenia słynnego „wocheoter-

praca wyparowanie. Soja od czasów
Berczellcra daje nie tylko doskonalą o
liwę, leck może w postaci mąki sojowej
służyć do wzbogacenia w białko arty
kułów spożywczych. Berczcller umożli
wił nawet uzyskanie mleka bez pośred
nictwa krowy.
Uczony Węgier . stworzył zasadniczą
metodę, pionierski patent. Cały szereg
niemieckich biologów 1 techników uzy
skało po tym pionierskim patencie, pa
tenty na parowania roji w cela użytko
wania jej w przemyśle spożywczym.
W 1820 roku aacaęly niemieckie firmy
pracować nad praktyczną akaptoataoją
metody Berczellcra. Wprowadzono na
rynek mąkę sojową, któną reklamowa
no jako cod w rodzaju zbawienia bida*
kolei od groźby głodu
Perspektywa skutków, które mogły
nastąpić w ślad za odkryciem RertweMe*
ra, przewróciła mu w głowie. Dr Berczellcr zaczął jeździć po Ligach Naro
dów, zaczął męczyć ministrów. -....
działaczy społecznych, ro/wij
stępujący program:- 45 proce:-.;
w! roślinie, która prawi* nic ric M
— to jest rozwia»a-iie probletmi -o
neg<x Soja daje n - m-'gno'ć, k-rt ’ n
biedakowi
odżywienie

(Le. Be.) Nie możemy się zgodzić z skiej" naszkicować) zaczął się od cza
poglądem na bezpośrednią przeszłość sów pruskiego driada - pradziada i któ
niemiecką, propagowanym- dziś przez re stanowiły długo przed Hitlerem jed
pewne koła anglo - suskie: że Hitler ną z charakterystycznych, ba, najbar
działał wbrew woli większości narodu dziej charakterystyczną nutę ideologu
niemieckiego. Pogląd ien zaprzecza in- niemieckiej. „
Hitler wykonywał nte jakieś tam pla
łereśom zwycięstwa ludzkości nad bar
barzyństwem, zwycięstwa, które jeszcze ny swojej indywidualnej megalomanii;
bie jest w zupełności osiągnięte. Tak wykonywał on polecenie narodowej, oMlugo nieosiągnięte, dopóki istnieje jesz gólno - niemieckiej megalomanii. W
cze możliwość rekonstrukcji niemieckie tym sensie Adolf był. przeciętnym Niem
go petenlicl de guerre, do której wia cem.
lnie propagowanie litości i koncesji w • Przeciętnymi Niemcami byk wszyscy
prawdziwym,
zamaskowanym -sensie generalni dyrektorzy i prezeri olbrzy
mich zrzeszeń gospodarczych, którzy
zmierza.
Przygotowanie podboju świata, plano- przygotowali ekonomikę niemiecką do
ynmego prf.cz Niemców, wymagało trwa- wojny, do wojny dla ekonomii niemiec
łego, jednoczesnego i solidarnego wytę kiej. A większość narodu ą radością poSOSł»*h
żenia całej olbrzymiej gospodarki Rei magala.
\
Jest. wiele* pouczającą rzeczą obser
chu. Musimy przyznać, że gospodarcze
Niemiecki uczony, fizjolog roślin, W t*
i wygotowanie wszechludzkiej rzezi by wować Niemców, jak oni z umiejętno Habcrlandt analizował roją 1 zwrócił uli nadzwyczaj staranne, precyzyjne i po ścią, dokładnością t rozumem przygoto wagę niemieckiej nauki na tą roSJżnę.
niekąd imponujące. Ale rozumiemy też, wują wszystkie ' dziedziny gospodarcze Od tego cęasa zaczęło się poszukiwani*
-e nie wytężyła, się tylko jakaś klika, do wojny. Prawem dziennikarza przy sposobów usunięcia goryczy z roji, przez
lecz cały naród. Klika prowadziła, a na tym jest z olbrzymiej liczby możliwych co mogłaby ona być wykorzystana dla
ród dał się prowadzić, okazując wyrai- przykładów wybrać te, które najlepiej odżywiania szerokich bum na całym
ke oznaki zadowolenia. Oskarżeni -pro- zna i które, może być, czytelnika nasze świecie. Chodziło tutaj o epokowa aja«esu norymberskiego nie byli odizolo go najbardziej zaintejwwją.
to*k B aSŁrn.
wisko, ważniejsze bowiem, uU sprowa
•
*
*
i
wani od narodu. Urzeczywistniali oni
tyczniTsucwfii bm’ :ć.
dzenie kńrtofia do Europy.
•owiern marzenia narodowe, których
Dlatego też rozpoczynamy od pewnej
Jednemu udało się. Był to właśnie dr ja może Im poinćt- prz •
•ozwój (jak usiłowaliśmy w serii „Oj- ciekawej rzeczy i od pewnej ciekawej Barczeller, Węgier, który znalazł spo wojny...
tpwiy Jłskai'zoiiwJi" w. ..u-łzł-cI—Lubel postaci. Ciekawą rzeczą tą jest roślina i sób aaurieci* gorzkiego smak* roji

-posób sb*
prowadzeni*
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utendarz y *

. u s js z e T K u o r o a d ^
ogotov*-i* ikowe
• • •
W raź o g n i o w a ......................... • • W *11
Pogotowie elektryczne przy Elek
trowni M ie js k ie j.................... ....
W arsztaty wodociągowe i kanalii.
K-42
Dyżurny Komendy m anta M. O. , M-W
DYŻURY APTEK
Detó: Haberiau, Migurakl, Wędkowski.

TEATR I KINA

Z TEATRU MIEJSKIEGO.
PREMIERA:
„FREUDA TEORIA SNÓW",
w czwartek dn. 13.XH br. odbędzie aią
premiera arcydowcipmej sztuki Antoniego
Cwojdzińskiego „Freuda Teoria Snów". Ro
le główne zostały powierzone: Janinie Mar
tini i Leonowi Łuszczewskiemu, który po
raz pierwszy ukaże aię publiczności lubel
skiej.
Ś-TY MIKOŁAJ
W piątek o godz. 15-tej artyści Teatru
Miejskiego odegTają śliczną baśń dla dzie
ci „S-ty Mikołaj". Będzie to bezwzględnie
ostatnie przedstawienie, dane na skutek pi-'
eemnych i telefonicznych żądań.
TEATR DOMU ŻOŁNIERZA. Wobec
prób wesołego świątecznego programu
pt.: „Radośnie, świątecznie", Teatr Domu
Żołnierza zdjął z afisza rewietkę „Tak, to
się uda".
KINO „APOLLO".
Sensacyjny
film
szpiegowski produkcji radzieckiej pt.: „Po
jedynek ". W roi. gł.: W. Tulytszkin, W.
Biełukarow, K. Abdułow, Z. Borskaja. Nad
program: „Nowiny dnia nr 21".
KINO „BAŁTYK". Czołowe dzieło ra
dzieckiej produkcji „Iwan Groźny". W roi.
gł.; Mikołaj Czerkasow 1 Ludmiła Celikowska. Nadprogram: „Morze".
'

Aufioiransporf W. U. B. P.
w Lublinie

Poszukuje wykwalifikowanych
kierowców na wozy osobowe
i c i ę ż a r o we
Zgłoszenia wraz z reieroncjami
uL W icntaw skn 10.

Unormowanie działalności Wydziału Kwatermifcowep
Przydziały lokali mieszkalnych w listopadzie

D z i ś Łucji
Jutro: SpTrycBbat

)
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Kilkakrotnie podawaliśmy o reorganiza nie założona kartoteka wszystkich lokali
cjach i przesunięciach w Wydziale Kwate w Lublinie.
Przeprowadzane w Wydziale Kwaterun
runkowym Zarządu Miejskiego. Dla uspraw
niania działalności urzędu, pracującego w kowym reorganizacje dają pozytywne re
bardzo trudnych warunkach, została utwo zultaty. Sprawy załatwiane są kolejne i W
rzenia Główna Komisja Mieszkaniowa, skła szybszym tempie. Jednakże nie otrzymano
dająca się z przedstawicieli Rady Zawiąz oczekiwanych osiągnięć. Zarząd .Miejski w
ków Zawodowych, Miejskiej Rady Narodo osobie wiceprezydenta m iasta ot>. Krzyka
wej, miasta, wojska, miWoji i bezpieczeń ły i nacs. Pigiowsfcłcgo, MRN w osobie
przewodniczącego ab. DymowsJdtego, prze
stwa.
Główna Komisja wydzieliła komisję do wodnścaąoego Rady Zw. Zaw. Ob. Bogu
spraw spornych. Wydział Kwaterunkowy sławskiego, przewodniczącego Gł. Kom.
wyłonił referat egzekucyjny. Odpowiedni po Maeszk. ob. Lewandownldego opracowują
dział pracy i dobór łudzi częściowo regu dalsze, posunięcia, mające na celu rozwią
luje działalność urzędu. Dużą przeszkodą zanie najbardziej palącej sprawy — mie
w załatwianiu spraw bieżących jest nagro szkań dla pracujących.
madzenie spraw zaległych, a przede wszy
Główna Komisja odwołuje aię ponownie
stkim brak wolnych mieszkań i duże zapo do społeczeństwa o współpracę w tępie
trzebowanie na lokale ze strony urzędów. nia spekulacji mieszkaniowej we własnym
• Dla ukrócenia nieustającego handlu mie jego interesie. Wydział Kwaterunkowy li
szkaniowego urzędnicy - kontrolerzy zo czy w tej sprawie na skuteczniejszą współ
stali zastąpieni przez czynnik społeczny, pracę administratorów domów. W ogólnym
tj. kontrolerów delegowanych przez Radę braku mieszkań i zwiększonym osiedlaniu
Związków Zawodowych. W opracowaniu się na terenie Lublina wszystkie mieszka
jest projekt utworzenia Komitetów Domo nia muszą być wykorzystane celowo, a
wych, które miałyby pod swą kontrolą przede wszystkim pracujący muszą mieć
zwalniane mieszkania 1 stan zamieszkania zapewnione warunki mieszkaniowe.
podległych sobie lokali. Prócz tego zosta
Poniżej podajemy wynik pracy wydaja
-ooo-

li.sf do Redakcji
Wielce Szanowny Panie Redaktorze!
Iżycki — Kuźnikowa I S-ka, Gebethner,
Poczuwam się do miłego obowiązku zło Noskiewicz, Hurtpol — Rzechowski, Gryżyć ntBTłtwnach Gazety Lubelskiej — ser ga, Żurek, Dorotka, które po prostu we
deczne podziękowanie dla całego kupiectwa wzruszający sposób zareagowały na nasz
lubelskiego za nadzwyczajną postawę i o- apel.
fiarną pomoc w urządzeniu w Teatrze Miej
Kto był w dniu 6 grudnia w teatrze na
skim „ 8w. Mikołaja" dla biednej dziatwy ,.Mikołajku'" ten widział, jaką serdeczną
Lublina.
zapłatą dla wszystkich ofiarodawców, by
Przy pomocy firm lubelskich, które hoj ło szczęście naszych milusińskich.
nie ofiarowały nam cukierki, pierniki, jabł
Jako główna inicjatorka przedstawienia
ka, książeczki itp. — udało się nam obda św. Mikołaja dla biednych dzieci — pozwa
rzyć około 400 biednych.dzieci paczuszkami lam sobie jeszcze raz w imieniu swoim i
od św. Mikołaja.
Kolegów, którzy mi przyszli z pomocą,
Na serdeczną podziękę dziatwy zasługu złożyć serdeczne Bóg zapłać.
/
ją niemal wszystkie firmy, których nie spo
Irena Ładosiówna
sób wyliczyć, ale w szczególności należy wy
,
A rtystka dram. Teatru Młejsfc.
mienić: fabr. „Wrona**,- „Weritas", f-my I
w Lublinie.

łu Kwaterunkowego i Komisji Mieszkanie
wej za miesiąc listopad br.
W miesiącu listopadzie wpłynęło do Wy
działu Kwaterunk. 1262 podania o przydzieleni* lokali mieszkalnych dla osób woj
skowych i cywilnych oraz *67 na kw aterj
wojskowe, z czego po skontrolowaniu i roz
patrzeniu załatwiono następująco:
Komisja Mieszkaniowa do spraw spor
nych: wydała orzeczeń n a posiedzeniach
publicznych Jawnych 45, skierowała do są
du spraw 9, wstrzymała eksmisji 6.
Referat Egzekucyjny przesiedlił 12 ro
dzin na mieszkania zastępcze, wprowadzi!
8 rodzin do mieeRhań.
Referat Wojskowy wydał *67 przydzia
łów pa kwatery wojskowe.
Główna Komisja wydała ogółem 567
przydziałów, na mieszkania, w tym rodziny
wojskowe otrzymały przydziałów 108 (izb
204), zdemobilizowani — przydziałów 79
(tob 133), repatrianci — przydziałów 13
(izlb 20), pracownicy Urz. Bezp. Publ. i
M. O. — przydziałów 16 (izb 29), pracow
nicy PKP — przydziałów 57 (izb 95), pra
cownicy państwowi — 109 (izb 160), pra
cownicy związków ł organizacji — przy
działów 9 (izb 15), pracownicy samorzą
dowi — przydziałów 22 (izb 43), nauczy
cielstwo —- przydziałów 36 (izb 49), leka
rze — przydziałów 7 (izb 13), pracowni
cy spółdzielni — przydziałów 13 (izb 22),
pracownicy kinofikacji — przydziałów 6
(izb 10 ), inwalidzi wojenni — przydzia
łów 7 (izb 10), emeryci — przydziałów 5
(izb 7), robotnicy zrzeszeni w Zw. Zaw. —
przydziałów 47 (izb 58), adwokaci — przy
działów 1 (izb 4), kupcy — przydziałów
4 (izb 5 ) i rzemieślnicy — przydziałów li
(izb 22).
(«).
■■■■■—■OOO1 —•

SPROSTOWANIE
We wczorajszym numerze do antyku h
pt.: „Towarzystwo Opieki nad Majdan
kiem" wkradł się błąd korektonskl: nazwi
sko wiceprzewodniczącego Towarzystwa
winno brzmieć Kryński, a nie Krysiński,
Jak mylnie wydrukowano.

d) pozbycia.
j SMOCZKI GUMOWE flaazkowe i do zaba GRYNBERG Moszek poszukuje jedenasto
«) przebudowy.
wy, prezerwatywy, guziM damskie w róż letnią córkę Małkę, ostatnio znajdującą si(
f) zmiany miejsca postoju (garażowa nych wielkościach, fasonach i kolorach po u pana Carwinki Jana, Możelice, gm. BrużOBWIESZCZENIE.
nia).
leca po cenach hurtowych wysyła za zali nica, pow. Kozienice. Wiadomość kierować
Stosownie do obowiązujących przepisów
g) ruszczenia pojazdu (rozebrania na czeniem pocztowym Dom Handlowy, Krai Wrocław, Trehnicka 56. .
2199
o ruchu pojazdów mechanicznych na dro części).
ków, Gołębia 6.
2248
gach publicznych z dnia 27.X.87 r. (Do. U. •5. Złożenia wniosku o wydanie zaświad
ZEGARMISTRZ dyplomowany z Warsza
1T. P. nr 85/37, poz. 616) podaje się do wiar czenia na numer próbny łub o rejestrację, NA TERENIE województwa lubelskiego wy, Sobczak, obecnie przyjmuje Lublin —•
domości co następuje:
222C
tj. o dopuszczenie pojazdu do ruchu, w ter powstaje Związek byłych Więźniów- Ideo Krak. Przedm. 58 m. 8 (front).
1. Każdy właściciel posiadacz, użytkow minie 14 dni od daty nabycia, procentu zbu wo - Politycznych z czasów wojny 1989—
OZDOBY
choinkowe.
Fabryka
Wyrobów
nik pojazdu mechanicznego przyczepki sa dowania pojazdu mechanicznego zwalnia od 1945. W związku z powyższym wzywa się
mochodowej niezarejestrowanego lub nle- obowiązku zgłoszenia. Wycofanie pojazdu wszystkich więźniów ideowo - politycznych Szklanych, Lublin, *1. lipow a 8. Nowe ce
2171
zaopatrzonego w znaki próbne obowiązany mechanicznego z ruchu przez zwrot k arty z czasów wojny 1939—1945 do przybycia ny konkurencyjne.
jest zgłaszać.
ewidencyjnej łub zaświadczenia na numer na zebranie organizacyjne, które odbędzie TAŃCÓW — samouczki — nowoczesnych
a) nabycie 1 pozbycie pojazdów (wypro próbny, dokonane przez posiadacza pojaz się w Lublinie w dniu 16 grudnia (niedzie narodowych wysyłam. Poznań 2, skrytka
dukowanie pojazdów z kraju, sprowadzenie du, przywraca obowiązek zgłoszenia.
la) o godzinie 12-tej w sali byłych Związ 1065.
2241
z zagranicy, kupno, sprzedaż itd.),
6. Niedokonanie zgłoszenia w przepisa ków Zawodowych. Krakowskie Przedmie
b) zmiany dotyczące charakterystyki po nym terminie będzie karane.
ście 29 (pierwsze piętro).
ZAGUBIONO dowód osobisty - k e n k a rtę
jazdów, jak np. zmiany konstrukcyjne,
2245
Komitet Organizacyjny wydany przez gminę Rejowiec na nazwisko
7) Przepisy zawarte w punkt. 2, 8, 4 i 5
windowanie nowego silnika, przerobienio
Płachecldej Marii oraz fotografię. Zwrócić
Przygotowawcze pedagogiczne do gmihy Rejowiec.
podwozia itp., zmiany przeznaczenia pojaz powołanego na wstępie rozporządzenia z KURSY
2252
dów oraz zniszczenia i rozebrania pojazdu dnia 27 października 1037 r. będą stosowa przy Państwowym Pedagogium w r uv>’;
ne począwszy od dnia 1X1946 r.
na części.
nie. Dyrekcja zawiadamia wszystkich za PANI Kapturska — otrzyma wiadomość r
8) Właściciele, posiadacze, użytkownicy interesowanych, że zajęcia na wymienio mężu — ul. Głowackiego 13 m. 4.
c) zmiany miejsca zamieszkania posiada
220S
rza pojazdów oraz zmiany miejsca stałego pojazdów mechanicznych podlegających o- nych Kursach rozpoczęły się dn.' 6 grud
bowiązkowi zgłoszenia obowiązani są do nia br. w lokalu przy Narutowicza 2. Kan UNIEWAŻNIAM zagnbiony dowód tożsa
rw^toju (garażowanie) pojazdu.
Obowiązkowi zgłoszenia podlegają rów konać tego obowiązku w terminie do dn... dydaci zgłaszają się po informację do mości konia, wydany przez gminę Wólka
Kancelarii Kursów (Narutowicza 25/1) w Lubelska, na nazwisko Ltłbekowej Stefanii
nież pojazdy zdekompletowane, np. bess sil 15.1X946 r.
225?
godzinach urzędowych.
2210
Naczelnik O.U.S. Lublin.
nika, bez kół, bez nadwozia itp.
2224
Dyrekcja.
2. Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie
SKRADZIONO książęcżkę damobilizacyjną,
Prezydium MRN odkłada zapowiedziane
zgłoszenia.
LEKCJE TAŃCA. Dnia 13 grudnia, ul. kartę skreślenia z rejestru — komisji gar
3. Pojazdy mechaniczne znajdujące się posiedzenie Miejskiej Rady Narodowej m. Feowiaków 13 ( wietlica pocztowców) roz nizonowej
na nazwisko Tudrujką Francisz
Ba terenie wojew, lubelskiego należy zgła- Lublina na dzień 20 hm., które odbędzie poczyna m -ci komplet' tańców nowocze
2255
PW5 w Okręgowym Urzędzie Samochodo- się o godzinie 10-ej w sald konferencyjnej snych' Informacje i zapisy codziennie od ka, syna Władysława.
Miejskiego Wydziału Zaopatrywania przy
Brym w Lublinie, ul. Ogrodowa n r 12,
godziny 17 d o /18 w świetlicy. Art. bal. UNIEWAŻNIAM skradzioną książeczkę de
4. Zgłoszenie o nabyciu, pozbyciu lub ul. Kraik. Przedm. 39 z tym samym porząd Fryderyk Klimek.
2227 mobilizacyjną^ zaświadczenie szpitala, ora?
fenianach dotyczących pojazdu powinno być kiem obrad.
kartę — opinia wojskowa na nazwisko PycPrzewodniczący
dokonane w ciągu czternastu dni na dru
KALEND AR *TE kieszonkowe, ściernie, tab ki Edwarda.
2251
kach, które są wydawane bezpłatnie w O- ___ IBejfeHaj Rady Narodowej w Lublinie licowe, bloczki ścienne dostarcza: Rzewu
2*®*T.
Dymowski.
ZAGUBIONO
świadectwo
dojrzałości,
wy
Ifcręgowym Urzędzie Samochodowym, 14-to
ski, Częstochowa, Garibaldiego 6 m. 8.
falowy termin zgłaszania oblicza się od
2249 dane przez Państwową Komisję Egzamina
DROBNE OGŁOSZENIA___
cyjną Kuratorium Okręgu Szkolnego Lufala, w którym powstała okoliczność nar adn ’
' ‘"rk zgłoszenia, a miano- UWAGA KUPCY PRZEMYSŁOWCY! Po WYSYŁAMY zaliczeniem pocztowym wy be^fldego w Lublinie, na nazwisko Ogurka
2253
lecamy po cenach najniższych barwniki, ul roby kosmetyczne, mydlarskie, malarski© Stefana.
%
ienia
ffofies- tram arynę, karbid, świece, terpentynę, k a piśmienne, baterie, cukierki. Warszawa, NIE RUSZAJĄC SIĘ Z . MIEJSCA mo
I
11.
2135 żesz listownie przesłać film do wywołania,
lafonię, kleje, artykuły garbarskie, m alar 11-go listopada 8S/35
du (np. w dzierżawę).
skie, mydlarskie itp. chemikalia. W arszaw OKAZYJNIE od&ąpfę~eklep z urządze odbicia, kupić błonę, przybory, otrzymać
■A (o bo lotnie na podstawie Jar ska Składnica Chemiczna, Warszawa, Mar niem, cena niska. Wiadomość Probostwo pocztą za zaliczeniem. Fotografika. Ignacy
ty.uhij.
" ■
szałkowska 113.
2205 8 m. 3.
2234 Płażewald, Łódź, Piotrkowska 132.
2191
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