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Sprawa Serbów Łużyckich
na fo ru m m iędzynarodow ym

1 WARSZAWA, 23.1. (PAP). Związek Na
rodów Słowiańskich w. Auckland z okazji
ogólnej konferencji wszystkich członków
wchodzących w skład Związku nadesłał rn
ręce prezesa Rady Ministrów ob. OsóbkiMorawskiego najlepsze życzenia dla Na
rodu 1 Rządu Polskiego.

LONDYN, 23.1. (PAP). W ostatnim ty- gaejami Polski, Czechosłowacji, ZSRR i Ju- POSIEDZENIE KOMISJI POLITYCZNEJ
*
*
*
go dniu przybyła do Londynu przedstawi- ' gosławii, chcąc w ten sposób zapewnić so- j
I BEZPIECZENSTWĄ
Z pewnym opóźnieniem wpłynęła do Pro
cielka Serbów Łużyckich, dr Marta Czy-’bie poparcie delegacji tych państw.
I LONDYN, 23.1. (PAP). Na posiedzeniu
żowa, celem poruszenia sprawy tego szcze- | Przypuszcza się, że również delegacja ' Komisji Politycznej 1 Bezpieczeństwa de- zydlum Rady Ministrów depesza, która
pu słowiańskiego na forum międzynarodo franeńska poprze petycję Łużyczan. Wiciu batowano nad problemami energii atomo jest dowodem sympatii, jaką się cieszy no
wym. W wywiadzie udzielonym przedsta francuskich jeńców wojennych doznało wej. Przemawiali delegaci Kanady 1 Au wa Demokratyczna Polska wśród Polonii
wicielowi PAP dr Czyżowa oświadczyła: czynnej pomocy ze strony Słowian Łużyc stralii. Delegat Kanady podkreślił, że człon amerykańskiej.
^
Łużycki Komitet Narodowy, który został kich w czasie niewoli w Niemczech. Dr
„W rocznice powstania Krajowej Rady
(Dokończenie na str. 2-ej)
wyłoniony po zwycięstwie nad Niemcami, Czyżowa, która była działaczką ruchu oNarodowej demokratyczne Zrzeszenie Po
-----oOo----postawił sobie za cel walkę o niepodległość, poru na Łużycach, osobiście wespół z Po
laków zespolonych w ramach starej orga
Goni
którą naród łużycki winien uzyskać po kil- lakami zorganizowała ucieczkę z niewoli
nizacji „Wolna Polska", życzy Rządowi
prem ierem F ra n cji
'kowiekowej niewoli germańskiej. Słowianie francuskiego generała Giraud.
Jedności Narodowej w Warszawie owoc
Łużyccy zdają sobie sprawę, że nadszedł
PARYŻ, 23.1. (BBC). Dziś o godz. 3 nej pracy nad przebudową 1 scementowaSEKRETARZ GENERALNY
moment wyzwolenia narodowego dla tego
niem naszej Ojczyzny zgodnie z zasadą:
LONDYN, 23.1. (PAP). Komisja admini po poł. rozpoczęły się obrady Konsty
najbardziej na zachód wysuniętego bastio
Przez Lud dla Ludu".
tuanty
francuskiej.
W
wyniku
głosowa
stracyjna i budżetowa ONZ uchwaliła, że
nu słowiańskiego.
s
Podpisane: prezes — Nowak, Buenos
nia premierem rządu francuskiego obra
Pominięcie tej sprawy byłoby równozna sekretarz generalny będzie wybierany r.a ny został Feliks Gouin.
Aires.
okres 5-letni. Po tym okresie stanowisko
czne ze skazaniem ich na kompletne wy
-oOobędzie proponowane tej samej osobie na
niszczenie przez Niemców.
dalsze 0 lat. Pensja generalnego sekreta
Łużycki Komitet Narodowy składa się s
rza będzie wynosić 20 tysięcy dolarów ro25 członków. Prezesem jest katolicki ksiądz
i cznie i 20 tysięcy dolarów gratyfikacje.
w sprawie
niemieckiej
Jan Czyż, a sekretarzem generalnym mąż
Sumy te będą wolr.e od podatków.
wysłanniczkl do Organizacji Narodów Zje
MOSKWA, 28.1. (Tass). Dziennik mos Radziecki, Stany Zjednoczono 1 Wielką Bry
TAJNE GŁOSOWANIE
dnoczonych, dr Jerzy Czyż.
kiewski „Prawda" opublikował dziś nastę łanię. Pozostałe statki zostaną zatopione.
LONDYN, 23.1. (PAP). Na popołudnio pujący komunikat rządu radzieckiego, do
Dr Marta Czyżowa przedłoży Organiza
2) Zgodnie z tą uchwalą powołano do ty
cji Narodów Zjednoczonych memorandum, wym posiedzeniu komisji prawniczej przy tyczący podziału floty niemieckiej między d a komisję, która przedstawiła rządom
w którym domaga się, żeby Łużycki Komi jęto 22 głosami przeciwko 21 poprawkę trzy mocarstwa sojusznicze.
trzech mocarstw projekt podziału niemiec
tet Narodowy uznać za reprezentację naro delegata Libanu dr Khouri, mocą której
1) Na konferencji berlińskiej postano kiej floty wojennej. Projekt został przy
dową 1 dopuścić ich przedstawiciela do Or urzędnicy Organizacji Narodów Zjedno wiono, żo wszystkie jednostki floty wojen jęty 1 obecnie odbywa się podział statków
ganizacji Narodów Zjednoczonych oraz że czonych będą wybierani na podstawie taj nej Nlomioc, które mogą zostać doprowa wojennych.
by Ziemię Łużycką wydzielić z Rzeszy Nie nego głosowania. W ten sam sposób zo dzono w określonym czasie do stanu uży
8) Pozostałe lodzie podwodne zostały za
mieckiej i uznać jej niepodległość.
stał wybrany przewodniczący Zgromadze teczności oraz 30 łodzi podwodnych, zo topione zgodnie z nchwałą Konfcreno*
O tym, czy Słowianie Łużyccy, których nia Generalnego minister Spaak.
staną równo podzielone żnlędzy Związek Berlińskiej.
jest jeszcze około pół miliona, mają sta
nowić niezależne państewko, czy też przy
łączyć się do Polski lub Czechosłowacji, i*h
zdecydować plebiscyt narodowy. Dla sa
mych Łużyczan ta oHatnia kwestia Jest
sprawą drugorzędną. W pierwszym rzędzie
idzie im o to, żeby obudzić sumienie naro
dów świata i żeby uznały one prawo Łu
NORYMBERGA, 23.1. (PAP). Na wtór- jzorem ochrony zabytków zostały zdjęte I tego, aby Francja 1 Jej kolonie mogły
życzan do niepodległego bytu narodowe kowym posiedzeniu Trybunału Międzyna- J pomniki i dzwony kościelne.
i wspomóc czymkolwiek Wielką Brytanię 1
go.
rodowego do epraw przestępstw wojennych ■ Niemcy wywieźli z Belgii około półtora I zmuszenie nteokupowanej Francji 1 koloDr Oayżowa naw isała kontakt z dele- prokur&tor francuski Delpech przedstawił I miliona kg metali nlezbędnyejh do pro- \ nli do produkcji dla armii niemieckiej,
niemiecki plan gospodarczego
Bosnodurproiwt zniszczenia
*nia7n>r*Tsio j■dukcji wojennej,
-----oOo----0 wznuwiimie działalności
Belgii. Przedstawiciel oskarżenia oświad- j Charo kteryzująo stosunek okupanta do
międzynarodówki snc|alistyczna| czył, iż stan belgijskiego rolnictwa, prze- Luksemburgu, prokurator Delpech podpremiera Indonezji
LONDYN, 18,T. (PAP). X inłojatywy mysłu oraz transportu odzwierciadla rezul- kreślił, że Jedynym państwem, które aoLONDYN, 88.1. (BBC). Premier rsądu
Partii Praoy i francuskiej partii socjali taty polityki niemieckiej. Surowce, które stało zmuszone do przyjęcia niemieckich
narodowego na Jawie ośwladozył w spra
stycznej odbędzie
w kwietniu br. w byty w posiadaniu. przemysłu włókienni- ■środków obiegowych, był Luksemburg,
wie
wniosku aiośonego przez delegację uLondynie konferencja wazystkich europej czego w Belgii, zostały zarekwirowane i | Przewodniczący Trybunału
Lawrence
skich partii socjalistycznych celem nawią wywiezione do Rzeszy Niemieckiej. Ciężki podziękował w imieniu sądu p. Delpech za kralńską w Radzie Bezpieczeństwa, że ule
zania łączności i omówienia możliwości j przemysł pracował tylko dla armii r.ie- krótklą i rzeczowe przedstawienie faktów, czy etę bardzo z powodu zainteresowania
utworzenia nowej międzynarodówki socja mieckiej. Gdy zabrakło surowców, urządzę- „Jest ważne dla sprawy, aby bieg procesu Jakie wzbudza walka o wolność, lecz lud
listycznej
, nia fabryczne zostały wywiezione. Pod po- został przyspieszony" — oświadczył La ność jewajska woli, aby wojska brytyjskie
pozostały do ohwlll rozbrojenia 1 odtrans
wrence.
-------------- oo<»-------------portowania Japończyków, którzy w wy-v
Prokurator francuski Gerthoffer opisał
padku wycofania elę wojsk angielskich od
niemiecką gospodarkę rabunkową we Frań
mówiliby na pewno złożenia broni.
cjl. Niemcy wykorzystali w nieuczciwy epo
Oprócz tego oświadczył premier, że od
LONDYN, ISA. (Obcł. wł.). Z Waazyng- pracy. Senator Theodore Bilbo ze stanu sób warunki zawieszenia broni w celu zatonu donoszą: Senatorzy ze Stanów Połud- Mississipi oświadczył: „Ja mam zamiar władnięcia olbrzymimi bogactwami Fran- działy Indonezyjskie ) wadzą walkę e
wolność z Holendrami i nie mają nic do
niowych oficjalnie oświadczyli na poniedzinł j przemawiać przez miesiąc, a jestem tylko cjl.
zarzucenia wojskom brytyjskim, które dala
kowej sesji Senatu o zamiarze kontynuo Jednym z wielu"
Oel ich był dwojaki: niedopuszczenie do
łają zgodnie a celom ewego pobytu na J »
wania polityki przemówień „długodystanso
-o q o wie 1 z przyjętymi zobowiązaniami.
wych" przeciwko projektowi ustawy o
Walki jakie miały miejsce r.le były spro
„uczciwym zatrudnieniu". Przemówienia
wokowane przez wojska brytyjskie, lec*
długodystansowe są polityką uprawianą w
stanowiły tylko samoobronę.
Senaole w celu storpedowania wniosku za
pomooą niekończących się przemówień, co
WARSZAWA, 23.1. (PAP). Powrócił do igał ją minister Jędrychowski, ze strony zaś
za;
odwleka uchwalanie ustaw 1 zmusza wnio Warszawy minister żeglugi i handlu za
jugosłowiańskiej
minister
handlu
i
aprowi
skodawców do wycofania swych wniosków. granicznego dr Stefan Jędrychowski, któ
N o w y J o r k —W a rsz a w a
Ustawa o „uczciwym zatrudnieniu" ma r.a ry bawił w Blałogrodzle w celu podpisania zacji Nicola Petrovic, który,potem podej
NOWY JORK, 23.1. (PAP). Agencja
mował ministra Jędrychowski ego obiadem.
celu danie wszystkim obywatelom amery umowy handlowej z Jugosławią.
„Associated Press" donosi, te amerykań
kańskim ,bez względu na kolor skóry 1
W dniu 13 bm. została podpisana u- Wieczorem minister Jędrychowski był go skie zamorskie Unie lotnicze zamierzają
wprowadzić komunikację lotniczą między
wiarę, jednakowych szans w znaczeniu mowa handlowa. Ze strony polskiej podpl- ściem marszałka Tito.
'Nowym Jorkiem a Berlinem i Warszawą.

Komunikat rządu radzieckiego
podziału floty

Z procesu w Norymberdze

Rabunkowa gospodarka niemiecka we Francji
O św ia d cze n ie

Z obrad Kongre.su Amerykańskiego

Podpisanie umowy handlowej
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Orędzie Prezydenta Trumana do Kongresu
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Co piszą inni

OSTATNI TERMIN DOSTAW
ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH.
LONDYN, 23X (PAP). Agencja Reute wadzić do wojny zaborczej, 1 przekonają czym oświadczył, lż pracodawcy powinni
Zbliża się przewidziany planem tarnin
ra donosi s Waszyngtonu, że prezydent się, jak opłakane skutki pociąga za sobą sobis uświadomić, że robotnik będzie pra
zakończenia
świadczeń rzeczowych. Do
Truman zwrócił się de Kongresu amery teoria o wyższości rasowej. Utrzymamy cował chętnie tylko wtedy, jeżeli otrzyma
kańskiego s orędziem, w którym oświad- kontrolę nad Nłemoaml aż dc chwili, kie uczolwy udział w zyskach. Pracodawcy nie końca jego pozostało zaledwie półtora
ozył m. la.: „Położenie gospodarcze Sta dy będziemy pewni, iż naród niemiecki od powinni obawiać się podniesienia zarobków mieeiąoa czasu, w którym to okresie mu
nów Zjednoosonyoh pozwala patrzeć w przy zyskał prawo do szacunku. Wszyscy Ame i obniżenia cen, lecz winni oni zdać sobie szą być nadrobione braki i niedociągnię
azłość z ufnością. Nasz ustrój demokraty rykanie pragną, aby historycy nie pisali sprawę, że powiększenie produkcji przynie cia w dostawie ziemiopłodów, powstałe w
poprzednich miesiącach. Na niepowodzenia
ozny dopomógł nam do rozwiązania zagad u przyszłości o pierwszej 1 drugiej, lecz o sie im zyski. Prezydent ponowił apel do
akcji w pierwszym jej okresie, wyrażająca
nień, powstałych wskutek wojny. Natural pierwszej i ostatniej wojnie światowej".
Kongresu, aby zajął się wprowadzeniem
się w nikłym procencie wykonanych w sto
ne bogactwa, wielkie zakłady przemysło
Prezydent oświadczył dalej, iż komisja w życie nowych projektów ustaw w spra sunku do planu dostaw złożyły się różno
wa, zdolności organizacyjne 1 kwalifikacjo kontroli nad energią atomową zapobiegnie wie polityki pełnego zatrudnienia, zasiłku
rodne przyczyny, „życie Warszawy" w a rt
robotnika pozwolą nam również na odbu użyciu nowego wynalazku dla celów nisz dla bezrobotnych, ubezpieczeń społecznych.
pt.i „Stan alarmu" stwierdzając, iż „roz
dowanie własnego dobrobytu. Pragniemy czycielskich i spowoduje zastosowanie go „Wygraliśmy wielką wojnę ,my, naród, któ
bieżność ta (tj. pomiędzy planem a rze
nie tylko odbudować rynki zbytu na ca dla podniesienia dobrobytu świata.
ry nienawidzi wojny. Szary człowiek zna czywistością) nie była bynajmniej spowo
łym £wiecie, ale również dopomóc do roz
„Bezpieczeństwo Stanów Zjednoczonych lazł w sobie dość odwagi, siły, opanowania dowana wysokim wymiarem świadczeń,
woju gospodarczego innych krajów. Stany i całego świata wymaga, abyśmy mieli w i wzajemnego zaufania, aby walczyć i Zwy gdyż ogólnie blorąo, wymiar ten jest ni
Zjednoczono zobowiązały się do współpra roku przyszłym pod bronią 2 miliony żoł ciężyć przy pomocy naszych sojuszników. ski, a jedynie splotem innych okoliczności
c y międzynarodowej w celu zapobieżenia nierzy — stwierdził prezydent. — , 0 Ile Zagadnienia, które nas czekają są niewąt o wielce różnorodnym charakterze" pisze:
wojnom. Cała potęga, wola 1 wiedza na ochotnicy nie zgłoszą się w dostatecznej pliwie mniej trudne, niż te, które rozwią
,JHinimalny plan dostaw ustalony
szego kraju powinny być skoncentrowane liczbie, wydanie nowej ustawy o przymu zaliśmy podczas wojr.”. Stwierdźprzez państwo, pokrywający tylko czę
jedściowo nasze zaopatrzenie aprowizaoyjI użyte w tym celu. Zagadnienie pokoju sowej służbie wojskowej etanie się konie nak, iż, jeżeli zadania, które stoją przed
ne i potrzeby wewnętrzne został unik 3' wymaga nie tylko głębokiego zrozumienia, cznością, gdyż dotychczasowa ustawa wy nami, będą nawet trudniejsze, to wzro
nany zaledwie w jednej trzeciej części.
ale również czynnej współpracy wszystkich gaśnie w dniu 15 maja 1946 roku.
śnie również odpowiednio nasza siła, na
Do końca akcji pozostało zaledwie pół
tora miesiąca, a więc okres bardzo
mocarstw. Stany Zjednoczone dążą do za
Prezydent omówił sprawy budżetowe, po sze zrozumienie 1 n- sza umiejętność".
krótki.
pewnienia również i małym narodom gło
oooZachodzi pytanie, czy jest rzeczą motsu w sprawach traktatów pokojowych. Na
Uwą takie zwiększenie tempa dostaw,
wet poparcie najsilniejszych państw nie za
aby w tym czasie nadrobić zaległości i
podnieść ogólny wynik przynajmniej
gwarantuje pokoju, o ile traktaty pokojo
dwukrotnie, tj. do 10 proc. planowanych
we nlo będą przesiąknięte poczuciem spra
WARSZAWA, 23.1. (PAP). Przedstawio cznie przeciwko wystąpieniom ze strony
cyfr. Odpowiedź ta jest jedna: jest to
wiedliwości dla wszystkich narodów świa na wczoraj Kongresowi PSL przez sekre Innych stronnictw rządowych przeciw PSL,
nie tylko możliwe, ale bezwzględnie ko
ta. Stany Zjednoczone dawno Już oświad tarza naczelnego ob. Wójcika rezolucja w które osłabiają współpracę. W szczególności
nieczne 4 dlatego wykonane być musi.
Wykonane być musi pomimo wszelkich
czyły, te wyrzekają się wszelkich roszczeń sprawie taktyki wyborcze) ma — według odrzuca posądzenia o uleganie wpływom
trudności, na przekór tym wszystkim,
terytorialnych i uznają prawo wszystkich „Gazety Ludowej" — brzmienie następu reakcyjnym. Domaga się pełnego -trakto
którzy chcą wbić klin niezgody między
demokratycznych narodów do samostano jące:
wieś, a miasto, wbrew tym, którzy go
wania Stronnictwa r.a zasadach równości.
towi są wygłodzić ludność miast, byle
wienia 4 sobie, Niemcy i Japonia nigdy
Kongres PSL, uznając Rząd Jedności Domaga się odbudowania zaufania i stwo
by osiągnąć swój cel polityczny czy
już nie będą jnegły rozpocząć wojny za Narodowej 1 udzielając mu pełnego popar rzenia przyjaznej atmosfery przez zmianę
klasowy, wbrew tym, którzy nie wa
borczej. Zarządy Wojskowe przystąpiły już cia w pracy państwowej, blorąo pod u- wrogiego nastawienia niektórych władz ad
hają się uciekać do aktów gwałtu i ter
do likwidacji w tych krajach ciężkiego prze wagę zadania jakie stoją przed narodem ministracji państwa do członków PSL. Na
roru wobec chłopów, którzy zdają
świadczenia 4 wobeo funkcjonariuszy,
mysłu. Władze okupacyjne zmierzają do polskim w przedmiocie jak najszybszej od stępnie porusza kwestię równouprawnienia
którzy zajmują się ioh realizacją".
zasadniczych zmian ustroju gospodarczego budowy kraju, zagospodarowania i zaludnię w przydziale drukarń, papieru 1 swooody
żeby się to Jednak urzeczywistniło, chłop
1 Bpołecznego obu państw, celem ustano nla Ziem Odzyskanych, przeprowadzenia prasy PSL. żąda należytego uwzględnienia musi, sobie uświadomić, lż nie dostarczając
wienia rządów prawdziwie demokratycz reform społeozno-gospodarczych po linii praw członków PSL, pracujących w spół- ^świadczeń nie tylko przyczynia się
nych. Po raz pierwszy w historii stają interesów i pragnień chłopów 1 robotników, dzlelczoścl, Samopomocy Chłopskiej
do wygłodzenia miast, ale powoduje po
przed sądem ludzie, na których ciąży od repatriacji 1 zaopatrzenia 1 osadzenia ml-, związkach producentów.
ważne zaburzenia w całym naszym orgopowiedzialność za cierpienia, za&ane światu lłonów obywateli a zagranicy — uznaje po
Powodowany najwyższym interesem pań "teMto gospodarczym, zaburzenia, które
podczas 6-letnlej wojny. Mam nadzieję, że trzebę utrzymania Rządu Jedności Narodo
poprzez zahamowanie produkcji przemy
publiczne napiętnowanie winy tych prze wej, opartego o główne stronnictwa demo stwa i wolą utrzymania obozu demokraty słu „narażą ich własne zakłady pracy na
stępców spowoduje zupełną zmianę w po kratyczne, reprezentujące większość chło cznego Kongres P6L upoważnia NKW do wstrząsy, utrudniające ich funkcjonowa
przeprowadzenia z innymi stronnictwami nie".
glądach naszych dotychczasowych wrogów. pów 1 robotników.
wyczerpującylch rozmów na tentat pro
Zrozumieją oni, że mlllt&ryzm musi doproCytowany przez nas dziennik pisze w
Dalej rezolucja wypowiada się kategory gramu współpracy stronnictw Rządu Jed
;ym ciągu:
-ooo
ności Narodowej ca daleką przyszłość 1
„Ważne problemy wymagają mobiliordynacji wyborczej. Postanawia odroczyć
tacji sił, dobrej woli 4 ofiarności całego
społeczeństwa, przede wszystkim zaś
decyzję w sprawie taktyki wyborczej do
(Początek na str. 1-ej)
działaczy chłopskich. Dziś 4 na przeciąg
I zadeklarowały swój wkład. W Londyn!* 'czasu zwołania Nadzwyczajnego Kongresu
najbliższego miesiąca ta mobilizacja sił,
icowie Komisji Kontroli nad energią ato podkreślają, że tylko 4 państwa zadckla- j PSL, któremu władze naczelne Stronnictwa
mobilizacja opinii publicznej musi doty
mową są stałymi osłonkami Rady Bezpie
rowaly ■ drugą ratę wpłaty na rzecz złożą sprawozdanie z wyniku przeprawaczyć sprawy chłsba dla miast, sprawy
czeństwa. Będą to ludzie dobrze obeznani
świadczeń resorowych wsi.
UNRRA. Są to Wielka Brytania, Kanada, dzonych rokowań w okresie, gdy termin
: całokształtem zagadnienia.
Minął fuś czas przygotowania. Teraz
USA 1 Republika Dominikańska.
wyborów będzie ustalony. Gdyby -z przy-!
jest stan alarmu. Jego odwołanie nastą
W czasie obrad Komisji Powierniczej
POSIEDZENIE
czyn nadzwyczajnych 1 uzasadnionych wyż
pi z chwila, gdy świadczenia zdane zo
ielegat Syrii skrytykował aneksję przez
staną w terminie, gdy ludność miast
RADY
BEZPIECZEŃSTWA
szymi
względami
Nadzwyczajny
Kongres!
Francję terenów mandatowych Togo 1 Ka
LONDYN, 23.1. (BBC). W dniu dzisiej PSL nl* był zwołany na czas, Kongres o-£| otrzyma ehlełf.
merunu. Wielka Brytania, Australia, Nowa
szym zbiorą się członkowie Rady Bezpie becny upoważnia Radę Naczelną PSL do
'zelandia 1 Belgia wyraźnie rozróżniają te
czeństwa na nieoficjalne posiedzenie, aby podjęcia ostatecznej decyzji w sprawi* tak
reny mandatowe od swych kolonii, Fran
Gazę m łyńską, kam ienie, pasy,
wybrać 1 zaproponować Walnemu Zgroma tyki wyborczej. Kongres wypowiada się za
cja zaś faktycznie zaanektowała te tereny
gurty, siatki, łożyska kulkowe,
dzeniu kandydatów na generalnego sekre Jak najwcześniejszym przeprowadzeniem
aktem jednostronnym.
klingerit, aabest i wsaelkle artykuły
tarza.
wyborów w Polsce w oparciu o przepisy
młyńskie i techniczne, dostareaa
Delegat Syrii prosił o wypowiedzenie się
Prawdopodobnie w dzisiejszych rozmo Konstytucji 1921 r.
co do strony prawnej tej kwestii. Delegat
„C E N T R O M Ł Y N * m
wach Rady weźmie udział Już wicekomlsarz
Rezolucję powyższą Kongres uchwalił Je
angielsltf oświadczył, że Wielka Brytania
spraw zagranicznych Związku Radzieckie dnogłośnie. ’
L u b lin nl. I-go Maja 53 m. 4 lol. I2-2Ż
Jest gotowa udzielić swego poparcia sy
go, Wyszyński, który przybył wczoraj do
stemowi powierniczemu. Wlejka Brytania Londynu.
---------------O0 onigdy nie traktowała obszarów mandato
Oficjalne posiedzenie Rady Bezpieczeń
wych jako źródła surowców dla metropolii, stwa odbędzie się w czwartek. Na stole
I terenów eksploatacji. Delegat Południowej
obrad znajdą się wnioski radzieckie w spra
Afryki oświadczył, że Unia Południowo- wie Grecji i Indonezji.
Arfykańska nie poczyni żadnych kroków w
LONDYN, 23.1. (BBC). Komisarz Wy
Afryce Południowo-zachodniej bez uwzglę szyński odbył dzisiaj w godzinach przedMOSKWA, 23.1. (PAP). W związku z Rady ZSRR. Na posiedzeniu tym przewóddnienia woli ludności. -Niemcy zaanektowa południowych rozmowę z ministrem Bevi- 22 rocznicą śmierci Lenina na Kremlu od- niczyi generalissimus Stalin,
li Afrykę Południowo-zachodnią mimo pro nem.
j było się uroczyste posiedzenie Najwyższej Kierownik propagandy komitetu central
testu ówczesnego rządu Przylądka Dobrej
-------,— o0o----------nego partii komunistycznej Aleksandrów
Nadziel. Wygłodzili oni połowę ludności, a
,
wygłosił
przemówienie, w którym oświad
reszta musiała uciec gdzie indziej. Nie moż
czył, że partia komunistyczna postawiła
na dopuścić, aby przyszłość Unii Połudnlo; sobie za zadania przekształcić społeczeńwo-Afrykańskiej była zagrożona z powo
du sytuacji w Afryce Południowo-zachod
KRAKÓW, 23.L (PAP). Ministerstwo wieziona do Polski. Delegaci owi, którzy atw0 ° f art9 M uclsku 1 «^P ^atacji orlo
niej.
na społeczeńZdrowia przyznało Krakowskim Zakładom w imieniu Zakładów przejmą fabrykę, zo- wleka Prae* człowieka
POMOC DLA UNRRA
Produkcji Szczepionek wspaniały dar stali zaproszeni przez Uniwersytet w To- stwo socjalistyczne. W wykonaniu teg*
W Komisji Gospodarczo-Finansowej prze UNRRA dla polskiego przemysłu farma ronto na specjalry 2-miesięczny kurs, któ- ; zadania Lenin, położył olbrzymie zasługi
prowadzono dyskusje nad rezolucją brytyj ceutycznego: całkowicie wyposażoną fa rego tematem będą metody produkcji pe- •Niestety, nie dane mu było oglądać wproską w sprawie zwiększenia pomocy dla brykę penlciliny. Fabryka ta znajduje się nłcUłny. W Krakowie podjęto już produk- wadzenia^ w życie zasad socjalizmu. DokUNRRA. Rezolucja wzywa państwa, aby w Toronto (Kanada) i z ‘chwilą przybycia cję penlciliny na skalę laboratoryjną. Do tryna Lenina posiada ogromną siłę żyw
zadeklarowały swój udział w wysokości specjalnych delegatów zakładów produkcji produkcji tej użyto już nie tylko tzw. szcze wotn^ j twórczą. Następnie mówca podkrećwierć procentu dochodu narodowego 1 a r szczepionek — którzy w najbliższych pów anglosaskich czy sowieckich lecz rów- ■
doktryny Leętea na kształtupeluje do państw, które jeszcze nie są sy dniach udają się w tym celu do Amery
gnatariuszami, aby przystąpiły t e UNRRA ki
zostania ona zdemontowana 1 y n s- ftekcyjnsj.

Rezolucja Kongresu P.S.L

Z Generalnego Zgromadzenia O.N.Z.

Uroczysty obchód 22-ej rocznicy śmierci
L e n in a w M o sk w ie
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Troska o matkę i dziecko » aureiu BafcincMn
„Nie zostawiliśmy dosłownie kamie
nia na kamieniu a nikczemnych praw
krzywdzących kobietę".
(Lenin)
Związek Radziecki jest krajem, w któ
rym kobieta posiada absolutnie wszystkie
prawa i przywileje mężczyzn.
W ciągu stalinowskich pięciolatek ilość
kobiet pracujących w całym kraju wzro
sła z 3,3 miliona do 9,A milionów. W 1940
roku ZSRR liczy ponad 12 tys. kobiet pra
cujących naukowo. Praca zawodowa nie
odbija się jednak ujemnie na pierwszym
obowiązku i zadaniu kobiety, jakim jest
wychowanie nowego pokoi orda, gdyż rząd
przychodni im z wydatną pomocą. Wy
chowanie dzieci jest w Związku Radziec
kim wielką sprawą państwową.
Przede wszystkim więc premie otrzy
mują matki, które wydały na Świat kilko
ro dzieci. Następnie rząd dba o to, by
sieć oddziałów położniczych, żłobków 1 sta
cji opieki pokryła cały kraj.
W roku 1935 wydany został dekret za
braniający przerywania ciąży, a Jednocze
śnie regulujący sprawę pomocy lekarskiej
przy połogu, sprawę zapomóg dla licznych
rodzin oraz sprawę powiększania ilości za
kładów opiekuńczych. Podczas, gdy w roku
1914 na całym terytorium obecnego Związ
ku było zaledw’ 112 zakładów położniczych
na 5.400 łóżek, to w roku 1041 mają tam
1.204 zakładów położniczych na 73.900 łó
żek ,co daje możność prawie wszystkim ko
bietom miejskim odbycia porodu w azpita, lu. W miarę rozwoju kołchoźnych gospo
darstw, pomoc ta rozszerzyła się i na sto
sunki wiejskie. W roku 1941 zakłady po
łożnicze kołchozów rozporządzały już
12.490 łóżkami. Ostatnia zdobycz w tej
dziedzinie — to sanatoria specjalne dla ko
biet w ostatnich miesiącach dąży. Istnieje
projekt, by wszystkie kobiety miały moż
ność korzystania s talach sanatoriów.
Na obszarze całego ZSRR istnieje sieć
ośrodków zdrowia dla matki i dziecka ze
specjalnym uwzględnieniem niemowląt; tam
toż młode matki przechodzą kurs pielęgno
wania niemowląt.
Statystyka z raku 1914 podaje, że na
całym terytorium ówczesnej Rosji było za
ledwie 550 łóżek w żłobkach dziecinnych,
oczywiście tylko w większych miastach. O-

CHCESZ MIEĆ PIĘKNE
lśniące obuwie
je

W dniach 18 i 19 stycznia 1946 roku od
była się w Lublinie konferencja, którą zor
ganizował główny przedstawiciel Rządu R.
P. do spraw ewakuacji, obejmująca wszy
stkie powiaty, gdzie zamieszkuje ludność ukraińska, W konferencji wzięli udział: głów
ny przedstawiciel Rządu R. P, do spraw
ewakuacji, jego zastępcy, inspektorzy i re
jonowi przedstawiciele na powiaty Chełm,
Tomaszów, Hrubieszów, Włodawa, Lesko,
Przemyśl, Jarosław, Nowy Sącz, Lubaczów
i Gorlice. '
Zebranie zagaił główny przedstawiciel obBednarz: „Już w podziemiach Krajowa Ra
da Narodowa postawiła sobie za zadanie
w odrodzonej Polsce
ROZWIĄZAĆ PROBLEM
-

MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH.

Dlatego też już w pierwszych dniach Ist
nienia PKWN został zawarty układ (9 wrze
____________ _310 śnią 1944) pomiędzy PKWN ł rządem USRR
o ewakuacji ludności ukraińskiej z terytoooo

Twórczo pracować dla kraju
można tylko w kraju
Hmoi Iransporl żołnierzy polskich z Anomii

GDAŃSK, 23.L (PAP) “Na pokładzie
■tatku „Banfora" przybył do portu gdań
skiego drugi transport żołnierzy polskich
b Anglii. W Nowym Porcie powitał przy
byłych z ramienia dowództwa dywizjonu
?njr Białka. Oficjalne uroczystości powi
talne odbyły się „a dziedzińcu koszarowym 60 p.p. we Wrzeszczu. Komendant
transportu zaraportował przybycie transpor
tu 981 żołnierzy, w tyra 17 oficerów.
Transport składa się z saperów, czołgi
stów, żołnfersy łączności i piechurów. Po-'
Wiedział on m. in.: .... nikt nie obiecuje
powracającym iRfnierzora dobrobytu, ani
«ie usiłuje przesłonić trudności z Jakimi
walczy dźwigający się z ruin kraj, ale
Wierzymy, ie żołnierz polski tak, jak po
trafi z fanatyzmem się bić, z takim fana
tyzmem potrafi przystąpić do odbudowy
(kraju". M jr Kiełczyński odczytał rozkaz
Wodza Naczelnego, wydany dla żołnierzy
powracających a Anglii, a o k u # gCE ttg-,

/
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Nie będzie w Polsce problemu ukraińskiepn!

Do nabycia w każdym sklepia.
-

Wnjew. Rady Narodowe!

Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodo
również inicjatywę poszczególnych rejonów wej w Lublinie zawiadamia, że w dniach
wiejskich: tale rap. w okręgu wołogodzkim M I *1 stycznia br. o godz. 10 rana w
szereg kołchozów wytworzyło nowy typ in sali konferencyjnej WRN ul. Spokoju* 4
stytucji opiekuńczych; są to sanatoria dzie odbędzie się XIV plenarne pojedzenie
cinna utrzymywane przez kilka kołchozów WRN ■ następującym porządkiem obrad:,
wspólnie. Sanatoria te otrzymały piękne do
1. Zagajenie. Akcja świadczeń rzeczo
my z dużymi ogrodami na wsi; są one pod
wych.
2 .Sprawozdanie wojewody lubelnadzorem lekarzy. Istnieje już 15 takich
aanatoriów, w których w ciągu ub. roku
Sprawozdanie starostów z przeUicgu akcji świadczeń rzeczowy cłu 4. Spra
wypoczywało 8 tys. dzieci.
W planie czwartej pięciolatki przewi wozdonle pełnomocnika do akcji świad
dziane są znaczne sumy dla zrealizowania czeń rzeczowych. 8. Sprawozdanie naczel
wielkich planów w dziedzinie pomocy matce nika Woj. W’ydz. Aprowizacji 1 Handlu.
i dziecku. W zakresie tego planu przepro 6. Dyskusja 1 wnioski. 7. Sprawozdania a
wadzone będą następujące postulaty: opie działalności Komisyj WRN: a) Komisji Kuł
ka lekarska dla każdej kobiety będącej w turolno-Ośwlatówcj, b) Komisji Spółdziel
ciąży; pomoc akuszeryjna przy każdym czo-Aprowizacyjncj, c) Komisji Opieki Spo
porodzie; opieka lekarza rejonowego i re tocznej 1 Zdrowia, d) Komisji Kontroli
jonowej pielęgniarki nad każdym dziec Społecznej, e) Komisji Budżetowo-Gospo
kiem od dnia urodzenia do 3 lat; wykwa darczej, f) Komisji Rewizyjnej, g) Komisji
lifikowana pomoc lekarska w szpitalu lub Rolnej. 8. Dyskusja i wnioski.
Drugi dzień obrad:
w domu dla każdego chorego dziecka.
Wszystko to oczywiście na koszt pań
9. Sprawozdanie przewodniczącego WRN
stwa..
x ostatniej sesji KRN. 10. Sprawy organi
Nasze młode państwo nie stać oczy zacyjne: a) przyjęcło 1 ślubowanie nowych
wiście jeszcze na takie wydatki. Współ członków WRN, b) zatwierdzenie delega
działanie społeczeństwa jest więc na ra- tów do Naczelnej Rady Odbudowy Warszazie rzeczą niezbędną. Pamiętajmy, że , wy. 11. Sprawa elektryfikacji wojewódz
matka i dziecko, Ich zdrowie fizyczne i twa lubelskiego: a) sprawozdanie i plan
moralne — to przyszłość narodu, to wiel pracy opracowany przez „Lubzol", b) okość państwa.
mówienie ł ustalenie ogólnego planu elek
Niech powyżej przytoczone dane doty tryfikacji województwa. 12. Sprawozdanie
czące ZSRR staną nam w pamięci, gdy naczelnika Woj. Wydz. Pomiarów. 14. Omó
dziś na Czwartku Klubu Inteligencji (Kra wienie bieżących budżetów Powiatowych I
kowskie Przedmieście 26, godz. 5-ta po Miejskich Rad Narodowych oraz Wojewóds
południu) zbierzemy się licznie, ażeby ob- klej Rady Narodowej. 15. Dyskusja i wnloradować nad stworzeniem Towarzystwa skł. 14 Sprawozdanie nniw.dnit.n woj.
Opieki nad Dzieckiem Ulicy.
Z. B . Wyda. Zdrowia.

becnie zaś (cyfry a roku 1941) staże żłobki
posiadają 500 tys. miejsc, zaś żłobki se
zonowe wiejskie — przeszło 2 miliony.
W okresie ostatniej wojny rząd radziec
ki podniósł znacznie swoje starania w za
kresie pomocy matce i dziecku. Duża ilość
dzieci została ewakuowana w głąb kraju.
Zorganizowane zostało rozdawnictwo mle
ka: w 1943 r. wydano ,350 milionów por
cji mleka. Na terytoriach oswobodzonych
od okupacji w szybkim tempie rozwinęła
się akcja dożywiania dzieci; powstał tam
szereg żłobków na 84 tys. miejsc.
8 llpca 1944 r. Prezydium Rady Najwyż
szej ZSRR wydało dekret o zwiększeniu
pomocy państwowej dla kobiet w ciąży,
cfla licznych rodzin, dla matek samotnych,
dalej regulujący sprawę ochrony matki i
dziecka oraz wprowadzający zaszczytny ty
tuł płatka-bohaterka" oraz order „Macie
rzyńska sława" 1 medal „Medal macierzyń
stwa". Nowy ten dekret stawia macierzyń
stwo na wysokim piedestale, podnoaząa
Kobietę-matkę do poziomu bohaterki naro
dowej, otoczonej powszechnym szacun
kiem.
W ciągu pierwszych lat wojny zmniej
sza się znacznie przyrost ludności, lecz już
począwszy od roku 1941 — zwiększa się
on stale, pomimo, że normalnym zjawi
skiem jest wzrost liczby urodzin dopiero
w kilka lat po wojnie.
W obecnym czasie śmiertelność dzieci w
1-szym roku życia Jest dwukrotnie mniej
sza niż przed wojną. Zmniejszyła się rów
nież znacznie Uość zachorowań na dyfteryt,
koklusz i odrę.
Poza inicjatywą państwową widzimy tu

p a s tą

*»S T A IV G A R D “

Obrady'

"
”
cla pierwszego transportu.
2 ramienia władz brytyjskich przemó
wił generalny konsul brytyjski, dziękując
żołnierzom polskim za wierno braterstwo
broni w walce że wspólnym wrogiem oraz
życząc Im owocnej pracy pokojowej. Ko
mendant transportu pile Teterko podzię
kował w imieniu przybyłych przedstawicie
lom władz za serdeczne przyjęcie oraz pod
kreślił, że wszyscy oni wynieśli z tułaczki
swej najpoważniejszą, bo na doświadczeniu
opartą pewność, iż twórczo pracować dla
Kraju można jedynie w Kraju, płk Teterke podziękował również przedstawicielom
władz brytyjskich za długoletnią gościn
ność.
Odegraniem hymnów narodowych pol
skiego i brytyjskiego oraz wspólnym od
śpiewaniem „Roty" zakończono oficjalne
uroczystości powitalne. Przybyli żołnierze
ulokowani zostali w koszarach 60 p. p, we

rium Polski i ewakuacji ludności polskiej napadają na Polaków i przeciwdziałają ez terytorium USRR. Wykonanie tego u- wakuacji mordami i dywersją Wobec takładu przypadło nam w udziale. Ludność kiego stanu rzeczy rozszerzenie akcji wojukrałńska zgłasza się dobrowolnie na wy- | akowej przeciwko bandom jest niezbędnym,
jazd do USRR 1 ewakuacja musi być prze- moment, który podkreślił w swoim ośwladprowadzona stuprocentowo. Zebraliśmy ślę czeniu na Interpelację posłów Marszałek
w celu wspólnego przeglądu naszej pracy, w Rola-żymierski
celu przeglądu niedociągnięć, które musimy | W drugim dniu konferencji brałi udziel
usunąć, albowiem zbliża się końcowa faza zastępcy głównego pełnomocnika rządu
naszej pracy..."
USRR do spraw ewakuacji ob. ob. Romaazczenke
i Konowaltutko.
SYTUACJA W LUBKLSZCZY2NIE
Ob. Bednarz zaznaczył, że oddziały WojZe sprawozdania rejonowego przedstawi
ciela w Chełmie, ob. Stolarskiego, wynika, [s,t* Polskiego są wezwane do pomocy przy
ie w powiecie chełmskim ewakuacja »o- )ewakuacji, celem ochrony życia ł mienia
stała zakończona. Ewakuowano 96 proo. | ludności. Wojsko ma za zadanie chronić
ludności ukraińskiej do USRR, tj. 33.106 przed bandami, zabezpieczy* przed rozgrabieniem pozostałe mienie.
osób, pozostało około 3.000 oeób.
W dalszym ciągu obrad poruszono spra
W rejonie, hrubieszowskim do tej pory
ewakuowano — jak oświadcza przedstawi wę zdania przez ewakuowanych produktów
ciel rejonowy ob. Awldzlńsld — 66 proc. u- rolnych. W myśl umowy ludność ewakuująkraińskiej ludności, tj. 37.137 osób. Ewakua ca się z Polski na Ukrainę zdaje produk
cja napptyka w tym rejonie na trudności, j ty folne Armii Czerwonej, Armii Polskiej
Ukraińcy powracają na dawne swoje go- lub przedstawicielom władz miast, gmin,
spodarstwa 1 nie zachęcają do wyjazdu in- cz7 te* gromad. Poruszono sprawę dokonych. Działalność ukralńsko-faszystowsklch “ywania opisów mienia pozostawionego
band utrudnia w znacznej mierze pracę.
i Pr*c® ewakuowanych. Wyjeżdżający z PolPrzedstawlciel na powiat tomaszowski skl Ukraińcy mogą z sobą zabrać 2 tony.
ob. Sekuła stwierdza, że również na tere Na pozostałe mienie wraz z zabudowania
nie tomaszowskiego powiatu daje się zau mi sporządza się opisy, na podsfawie któ
ważyć powrót ewakuowanych Ukraińców. rych ewakuowani
Wracają oni — 1jako repatrianci polscy 2 OTRZYMUJĄ RÓWNOWARTOŚCIOWE
Dalsza ewakuacja napotyka na te same
OBIEKTY NA UKRAINIE.
trudności, co w Hrubieszowie; przede wszy
Omówiono współpracę rejonowych przed
stkim na działalność i propagandę bande
stawicie!) z pełnomocnikami rządu ukraió
rowców.
skiego, władzami ąjmlnistraci* ogólnej o
Rejonowy przedstawiciel na powiat Wło
raz wojskiem, usterki formalne przy wy
dawa wymienia te same trudności, podkre
konaniu umowy o ewakuacji.
ślając, żo propaganda ukraińskich faszy
Na zakończenie reasumował glównj
stów skłoniła część ludności ukraińskiej do
negatywnego stosunku do akcji ewakua przedstawiciel Rządu Polskiego Aj spraw
ewakuacji ob. Bednarz wyr.iki zjazdu. Mlcyjnej. Dotychczas ewakuowano 10.918 ofco
trudności została przeprowadzona po
sób, tj. 58,6 proc. wszystkich Ukraińców.
ważna rkcja, której efekt wyraża się u
W pozalubelsklch powiatach, na terenie
liczbie 311.491 ewakuowanych Ukraińców,
b. Galicji w okolicach Przemyśla I Sanoka
tj. 60 proc. ukral^skioj ludności, zamiesz
sprawa bezpieczeństwa jest najbardziej do
kałej
przed rozpoczęciem ewakuacji w Pol
niosłym problemem, albowiem w tych oko
sce. I mimo trudności będzie ewakuacja
licach koncentrowała Mę w lasach duża ilość
doprowadzona de końca w jnyffi postano
UKHAINSKO-FASZYSTOWSKICH
wienia Rządu, w myśl umowy między Pol
BANDYTÓW
ską a USRR 1 przyczyni się do utrwalenia
którzy: palą chaty I zabudowania goepo- dobra Sąsiedzkich atosurJtów między do-
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Non scholae discimus, sed vitae
do wszystkich poszczególnych nadrzędnej, pu Polaka, świadomego swoich praw i ojaką był wprowadzony do szkoły samorząd bowiązków wobec narodu i państwa? Kto,
jeśli nie szkoła polska może i powinna słu
uczmiowaki.
żyć Mai prawdziwej i głęboko pojętej de
SAMORZĄD UCZNIOWSKI.
Odkładając omówienie zasad i zadań sa mokratyzacji całego naszego żyda? Odzie,
morządu uczniowskiego do innej sposobno jeśli nie w szkole kłaść można niewzruszal
ści, zwróćmy uwagę, w jakim stopniu sa ne podwaliny pod przyszły gmach wielkiej
ma koncepcja pedagogiczna samorządu Polski, a którą liczyć się będą musieli wszy
uczniowskiego może mieć zastosowanie w scy.
dzisiejszej naszej rzeczywistości. Jesteśmy
DWA HASŁA.
Jeśli tak pojmiemy odpowiedzialną rolę
świadkami procesu gruntownych przemian
w naszym życiu politycznym, społecznym, współczesnej szkoły polskiej, hasło „Non
gospodarczym i kulturalnym. Przed oczy scholae discimus sed vitae“ wypiszemy oma naszymi kształtuje się zupełnie nowa bok innego, również szczytnego: „Salus
polska rzeczywistość. Stoimy wobec zada rei publicae suprema lex“ (Dobro państwa
nia kapitalnego: nie tylko odbudowy tego, prawem naczelnym) na miejscach naczel
czego pozbawił nas barbarzyńca XX-go nych wszystkich szkół poi sitich. Zrozumie
wieku, ale — co może ważniejsze — prze je 1 należycie oceni społeczeństwo dorosłe,
budowy całej naszej struktury psychicznej, pojmie i głęboko w sercach swoich zapisze
DAWNE TRADYCJE.
politycznej i gospodarczej. Któż, jeśli nie nasza młodzież. Stanie się ono wytyczną,
Zdobycze w dziedzinie nowej pedagogiki szkoła w pierwszym rzędzie powołana Jest którą kierować się będzie szkoła polska,
iługo obce były szkole na ziemiach pol- do kształtowania i wychowania nowego ty dążąc do wyposażenia swoich wychowan
ikich, należących do trzech państw zabor
czych. Hołdowała wlęo azkola polska, szcze
<ólnie na terytorium b. monarchii austrowęgierskiej, dawnym tradycjom uświęco
nym i przepisanymi a. k. urzędu wiedeń
skiego uregulowanym hasłom, programom
W ostatnich dniach września ub. roku kierunku zatarcia różnic poziomów kultu
1 metodom. Do takiego etanu rzeczy przy
czyniały się, niewątpliwie, i warunki, w ja Ministerstwo Oświaty wydało instrukcję w ralnych różnych grup społecznych i upow
kich znajdowała się młodzież w chrwild u- sprawie publicznych szkói dokształcających szechnienia takiego zasobu wiedzy, który
by wystarczył dla pełnienia funkcyj oby
kończenia szkoły. Społeczeństwo wychodzi zawodowych.
Instrukcja ta — na ogół mało znana azer watelskich najszerszym masom w kraju,
ło z założenia, — zresztą zupełnie słuszne
go, — że po ukończeniu gimnazjum mło azemu ogółowi — stanowi doniosły etap w tyim bardziej, że w okresie powojennym po
dzież mogąca 1 chcąca się dalej uczyć prze stałym dążeniu naszych władz szkolnych winno i to szkolnictwo przyczynić się rów
chodzi bez trudności do wyższej uczelni, do roztoczenia jak najpełniejszej opieki nad nież do wyrównania braków 1 zaniedbań,
której dyplom zapewniał absolwentowi młodzieżą robotniczą i chłopską, która zmu wywołanych niszczycielską akcją okupan
szona Jest pracować i uczyć się jednocze ta.
warsztat pracy.
śnie. Dotychczas istniał wprawdzie ustawo
ORGANIZACJA I PROGRAM.
wy obowiązek dokształcania się zawodowe
“ O WOJNIE ŚWIATOWEJ.
Organizacja i program tej szkoły musi
go młodzieży zarobkującej do ukończenia
Po wojnie światowej stosunki te uległy
pnzytern uwzględnić nowe potrzeby i wa
radykalnej zmianie: warunki materialne, 18-go roku życia, ale ze względu na brak runki gospodarcze, społeczne i polityczne
kryzys ekonomiczny i bezrobocie postawiły szkół dokształcających nie wszędzie reali naszego kraju oraz przyczynić się do zer
społeczeństwo polskie wobec nowych pro zowany, a następnie — wobec samego wy wania z dotychczasowym upośledzeniem
blemów, ponad którymi nie wolno było raźnie i tylko zawodowego charakteru — szkół zawodowych, w szczególności — do
przejść do porządku dziennego. Setki i ty szkoła dokształcająca nie uwzględniała w kształcających,
siące młodych ludzi, opuszczających szko swym programie kształcenia ogólnego w
Z tych więc względów nowy program
lę średnią ozy wyższą z dyplomem w ręku, szerokim zakresie. Taka właśnie organiza szkół dokształcających, chociaż różnicuje je
cja
tych
szkół
była
niezgodna
z
zasadą
•dawały wobec społeczeństwa i państwa
na 18 grup zawodowych jak np. metalowa,
bezradnie, z błngalną prośbą, a później i sprawiedliwości społecznej, gdyż pozbawia skórzana, budowlana, handlowa itp., w
krzykiem o warsztat pracy, którego dla ła młodzież zarobkującą prawa do pełno każdej z nich przewiduje oprócz przedmio
nich zabrakło. Nie otrzymawszy gotowego wartościowej nauki, równorzędnej z tą, ja tów specjalnych i zawodowych, również i ta
waraztafu pracy, do którego rościła sobie ką pobiera młodzież niepracująca zarobko kie, jak religia, Język polski z korespon
tradycyjnie prawo, młodzież dyplomowana wo.
dencją, historia, rachunki, geografia go
WZNOWIENIE I ROZSZERZENIE.
nie umiała sobie poradzić, marnowała i de
To też w odrodzonej demokratycznej Pol spodarcza, wiadomości społeczno - gospo
moralizowała się, często długie lata trwa
see
sprawa ta musiała być^ak najrychlej darcze i higiena oraz przysposobienie woj
jącym „oczekiwaniem na posadę1'.
rozwiązana i to nie tylko przte w z n o  skowe, ponadto (nadobowiązkowo) język
obcy — razem 20 kito 22 godziny w ty
WYCHOWYWAĆ — FOTEM UCZYĆ, w i e n i e , ale przede wszystkim — przez
godniu.
Szukając przyczyn tego niezdrowego 1 r o z s z e r z e n i e działalności szkolnictwa
MŁODZIEŻ.
groźnego dla społeczeństwa zjawiska, zna dokształcającego, zawodowego. RozszerzeDo
szkół
tych
winna uczęszczać cała mło
i
nie
to
przy
tym
winno
iść
—
zgodnie
z
leziono j# między innymi, w szkole, na któ
dzież
zatrudniona,
również uczniowi* prze
wymienioną
na
wstępie
instrukcją
—
w
rą posypał się grad zarzutów. W pierw
szym rzędzie zarzucono szkole, że wypo
sażając młodzież w pewną ilość wiedzy nie
daje jej najmniejszego przygotowania do
życia w Jego zmienionych warunkach spo
Pleśń jest żywiołową siłą, przenikającą staje się wiecznie żywa — działająca siłą.
łecznych, gospodarczych i politycznych.
Chcąc temu zaradzić, odwrócono naszą w najgłębsze nawarstwienia ludności, za Idealnym wzorem, na którym nowa muzy
bodajże w najszerszym zakre ka się opiera — jest pieśń ludowa (chóral
szkolę Jakby „do góry nogami", każąc jej spakajając
sie estetyczny głód mas.ł Często Jednak na). To jest najczystsze źródło nieprzemi
przede wszystkich w y c h o w y w a ć , po ignoruje się i lekceważy zagadnienie śpie jających wartości.
Zgodnie z charakterem współczesnej epo
tem zaś u c z y ć . Takie przedstawienie wu, który niewątpliwie w zakresie społecz
tadań szkoły miało uchronić od tego, by nym wywiera wpływ bardzo duży. Szczegół ki, śpiew o zabarwieniu subiektywnym
de siata się wyspą wśród otaczającej ją nie w obecnym układzie stosunków spo schodzi na dalszy plan. Do przewagi do
łecznych, gdzie żaden objaw duchowej, chodzi śpiew zbiorowy, — choćby w naj
nowej rzeczywistości. Szkoła musiała się twórczej energii narodu nie może być prostszej formie jako zespół głosów nawet
dostosować do tej nowej rzeczywistości, o- pizcoczony, przeciwnie
winien być zu- przygodnie zebranych. Chodzi bowiem w
pusuczającej jej mury, do t y c i a . Do zużytkowany celowo i świadomie w sprawię tym wypadku o jjbiorowy organizm, zespo
poniesienia poziomu kulturalnego lony poczuciem równości i jedności.
nowego zadania potrzebne były i nowe ogólnego
i to w. najszerszym zakresie społecznym.
Program społeczno oświatowy przyznaje
Progi. Hędąc świadkiem dokonywującej się
Jako nieunikniony postulat — musi wy pieśni doniosłe zadanie do spełnienia. Rea
przebudowy tyci* społecznego, opartego stąpić pewna koordynacja działań na tym lizacją tego programu niech zajmą Mę bl
polu i to nie tylko pisedstawiclell tejże at yt.ucje społeczno - oświatowe, — organi
na organizacjach społecznych, musiała dziedziny,
lecz i inicjatywy społecznej.
zacje młodzieży szkolnej i dorosłej, —
aZkoła zbliżyć swoją młodzież do tego wła
Jesteśmy narodem muzykalnym, bowiem świetlice dla młodocianych 1 dorosłych.
już
w
latach
przedwojennyoh
mieliśmy
bo
Organizujmy chóry w świetlicach wiej
śnie życia, umożliwiając jej Już w murach
gaty dorobek z dziedziny śpiewu. Obecnym
szkolnych odpowiednie przygotowanie się. naszym dążeniem winno być nadanie na skich i fabrycznych, by pieśń swoim
tchnieniem budziła poczucie solidarności i
Tak zrodziły się hasta, wytyczne i progra szej muzykalności wyższej formy — tj. jedności, była pomostem łączącym przeci
my pracy społecznej młodzieży w organd- SPOŁECZNEJ KULTURY MUZYCZNEJ. wieństwa społeczne, budziła wrażliwość
Kultura muzyczna to potężna broń w piękna muzycznego oraz koiła rany i bliz
sacjach szkolnych, skupiających się w or
walce z ciemnotą i barbarzyństwem. Pieśń ny pozostawione nam przez okupanta.
ganizacji naczelnej, * zarazem w stosunku najłatwiej przenika do uczuć ludzkich —
Witkowski Maria*,

Już na wiele lat praed pierwszą, wojną
(hwtatową 1014/18, Stany Zjednoczone Ameryki Płn., — a za nimi 1 Zachód Euro
py, — zrozumiały głęboki zona tkwiący w
powiedzeniu: „Ni# dla szkoły uczymy się,
ale dla tycia". (Non scholae discimus, aed
vltae). I to było powodem rewizji, jakiej
poddano tam system szkolny. Długo bo
wiem nie umiano w tym systemie spo
strzec jego wad zasadniczych, stanowią
cych przepaść pomiędzy istniejącą szkołą,
a Żydem. Z biegiem jednak lat, a zwłasz
cza tuż przed rokiem 1914 zaczynają do. chodzić do głosu ludzie, którzy pierwsi,
spostrzegłszy zasadniczy błąd szkoły współ
czesnej midi odwagę cywilną wypowie
dzieć szkole tradycyjną walkę, walkę tę
wygrać 1 szkolę na nowe pchnąć tory.

,^/Ki-U4 m » )

ków nie tylko w pewną ilość rzetelnej wie
dzy, ale i w możliwie największy zasób tar
łach umiejętności, które pezwolą młodzie
ży, kończącej szkołę, wziąć się aa bary ■
życiem. Poznawszy Jego najważniejsze
przejawy, zalety 1 wady, jego trudności 1
przeszkody na ławie szkolnej nie stanie
młodzież wobec żyda bezradna; nie będzie
ciężarem apołeoaeństwa, ale jego współL\Ęfi<oą 1 czynnym członkiem.
Jeżeli Jednak szkoła współczesna ma
przygotować swoich wychowanków do żyoia, musimy umożliwić Jej samej i młodzie
ży jak najbliższy z tym życiem kontakt.
Zerwaó należy raz wreszcie z polityką izo
lacyjną, z wychowaniem młodzieży _„pod
klo##em“, z- odsuwaniem jej od tego wszystłdego, co przeżywa aktualnie cały naród.
Otwórzmy szeroko drzwi i okna naszej
szkoły, ale baczmy skrzętnie 1 troskliwie,
co wniesie do szkoły silny prąd powietrza.
Nie lękajmy się bezpośredniego kontaktu
młodzieży z życiem, ale piętnujmy wobec
niej to, co złe i brudne, a podkreślajmy
mocno to wszystkB, co w tym życiu dobre,
szlachetne 1 piękne.
«-W pŁi.

Dokształcające szkoły 2® w® i!® ws

Rnla wychowawcza pieśni

mysłowl, jak i młodociani pracujący, a na*
wet i <A niepracujący do 18-go roku ży-.
ola, którzy ukończyli szkołę powszechną,
a nde uczęszczają do żadnej innej.
W ten sposób bowiem ogarniemy wpły
wem wychowawczym szkół całą naszą mło
dzież, by — po odzyskaniu wolności — mo
gła się razem uczyć i żyć tą nauką, po
znawać piękno 1 żyć tym pięknem, czer
pać * olbrzymiego dorobku kulturalnego
ludzkości i narodu 4 żyć tą kulturą. Chce
my pwwołeż — i przez szkoły — zaszcze*
piać w duszach młodych obywateli ideały
narodowe i ogólno - ludzkie, a wypleniać
wady, które okupant celowo i przemyślnie
próbował rozwijać w naszej młodzieży.
SZKOŁA W KAŻDEJ GMINIE.
Obowiązkiem więc każdego Zarządu
Gminy jest — a ambicją każdej Miejskiej
lub Gminnej Rady winno być — zorgani
zowanie w myśl wspomnianej instrukcji i
w porozumieniu z władzami szkolnym)
publlcmej aZkoły dokształcającej zawodo
wej na swoim terenie, zaopatrzenie jej w
odpowiedni lokal i urządzenia szkolne, ooenia młodzieży do regularnego uczęszcza
nia do szkoły, a pracodawców — do umoż
liwienia tej nauki dla pracującej młodzie
ży w ciągu 20 — 22 godzin tygodniowo, <
ile możności w godzinach dziennych, naj
później od goda. 14-«uSam jednak lokal i umądaenia wraa M
światłem i opałem to jeszcze nie wszyst
ko! Pnaeoież atkoły dokształcające muszą
jeszcze posiadać odpowiednie warsztaty,
narzędzia i pomoce naukowe, gdyż tylko
wtedy będą miały możność przeprowadza
nia pełnowartościowej nauki zawodowej.
POMOC
CZYNNIKÓW GOSPODARCZYCH.
I tu właśnie winny przyjść gminom z
pomocą zainteresowane czynniki życia go
spodarczego (jak np. laby Rzemieślnicze,
Przemysłowo - Handlowe, Zjednoczenia
Przemysłowe, Związek Rewizyjny Spół
dzielni R. P., Związek Samopomocy Chłop
skiej, cechy, a nawet i poszczególne fa
bryki) przez zaopatrzenie tych szkól we
wszelkiego rodzaju pomoce naukowe, urzą
dzenia warsztatowe itp.
Tylko bowiem w s p ó l n y wysiłek po
zwoli nam na odpowiednią, organizację te
go — może dziś jednego z ważniejszych —
odcinka naszego odradzającego się szkółnictwa i pozwoli przełamać dziwną, a po
kutującą jeszcze tu i ówdzie, niechęć spo
łeczeństwa i samorządu do popierania 1
rozwoju dokształcających szkół zawodo
wych,
Wariat* BermiawM,

Dr. M ieczysław IWernaeŁI
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Wspomnienia o Łopacinskim

Gdy w pierwszych latach mego pobytu w
Lublinie przychodziłem do kawiarni Semadeniego na Krakowskim Przedmieściu wi
dywałem tam zawsze na tym samym
miejscu przy bocznej ścianie pana w śred
nim wieku, otoczonego wielu tygodnikami i
dziennikami, który wypijał małą filiżankę
kawy 1 dawał na piwo kelnerowi aby mu te
wszystkie pisma przygotował, a o 7-ej go
dzinie sam regularnie opuszczał kawiarnię.
Był to nauczyciel łaciny w Gimnazjum
Lubelskim — Hieronim Łopaclńskl. Nie
długo zaznajomiłem się z nim 1 poszedłem
go odwiedzić w jego 4-pokojowym mieszka
niu przy ulloy wówczas GubematorskleJ
(obecnie Kościuszki). 3 pokoje były
wprost zawalone książkami leżącymi w
kuferkach, workach, albo też w stosach
wprost na ziemi. W 4-ym pokoju założo
nym także stosami książek, wąski koryta
rzyk między nimi prowadził do łóżka, ma
leńkiej umywalki 1 przybitych na ścianie
szaragów do wieszania ubrań. Zapytałem
go, w jaki sposób on te książki zbiera,
gdyż widzę iż są .to przeważnie antyki pol
skie z ubiegłych wieków. Opowiedział ml
wtedy o swoich częstych odwiedzinach.
wlelkieh dworów, klasztorów 1 kościołów,
gdzie je zwykle na strychu znajduje.
Zajmują się jednak i folklorem polskim 1
drukuje wszystko w „Wiśle" — miesięcz
niku krajoznawczym warszawskim. Zor
ganizował też w Lublinie Koła Młodzieży,
które zbierają chętnie przypowieści, baj
ki i przysłowia a on wszystko to posyła do
„Wisły". Na wakacje projektuje wyciecz
kę na Mazury, aby tam zbadać ioh język
i ewentualnie znaleźć druk królewiecki, wy
dawany w XVI wieku po polsku. Wy
cieczka ta Jednak mu się nie udała, gdyl
Prusacy, podejrzewając w nim rosyjskiego
szpiega wojennego, wypędzili go eoprędzej
a Mazurć y.
Wkrótce zaprzyjaźniłem się i nim; ra
dził się on mnie Jako lekarza, a zato dostą
piłem zaszczytu, li pożyczał ml czasem
swe książki, zwłaszcza gdy poznał moje
zamiłowania do starej literatury polskiej a
doby odrodzenia. Wówczas zapytałem go
kiedyś w Jakim celu żyje Jak anachoretat
Odpowiedział, li zwoją pensję odsyła po
m ś c i matce, a większą część obraca na
wykupienie książek z rąk tandeciarzy.
Wtedy wyjawił mi swój plan, 1i chce dla
miasta Lublina, w którym to mieście więk
szą część iyeta przepędził, stworzyć wiel
ką bibliotekę naukową reprezentującą
Ijrzedewszystldm starożytną kulturę polską
1 w tym celu zbiera przez caic życie te
książki.
Otóż zadziwiającym jest, iż ten człowiek,
który dla kultury polskiej cało swe życie
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poświęcił i wciąż dla niej pracował, w mo- i Wkrótce potym wybrał się Jak zwykle
mencie strajku szkolnego, gdy wszyscy ;na swoje łowy aa książkami 1 gdy w droucznlowie i nauczyciele polscy opuścili da* powrotnej odwartł swojego towaszkołę rosyjską, * sam jeden w tej szkole rzyaza na uttoę Mlsjonawską, obok pałacu
pozostał i naraził się na przykra podsjrze- Biskupiego, konie się spłoszyły, wyrzućonia.
/
ny został Łopaclńskl z bryczki 1 tak atraByło mi to tak bolesne, _ żo zdecydowa- *snie potłuczony, iż w noay w najokropnlejłem się wprost Łoipacińskiego zapytać o ; SEych mękach życie zakończył,
przyczynę tego kroku. Odpowiedział mi j Po Jego śmlerol wykonanie Ideału eałego
bardzo jasno i szczerzą Przedewszystklm
życia tj. stworzenie Biblioteki Publio swoim ubóstwie, gdyż z pensji posyłanej ■cznej Miejskiej w Lublinie, nie dało nam
w części do matki w Kaliszu i po potrą spokoju. W tym celu zebraliśmy się
ceniu wydatków na książki nie pozostaje dziesięć osób 1 óawszy 8 tysiące rubli od
mu nic, musi więc poczekać na bliską już szkodowania rodzinie, otrzymaliśmy za to
NACZELNY_____________
emeryturę, gdy nareszcie będzie wolny od Jego bibliotekę, którą przekazaliśmy mia
stu.
kajdan gimnazjalnych. Zresztą szkoła ro
NADZWYCZAJNYKOMIMRMT
Obecnie Jestem sam jeden z tych dzlesyjska z nauczycielami bez uczni długo uDO HALKI 2 EPIDEMIAMI
trzymać się nie będzie mogła, a wtedy | slęclu, gdyi wszyscy inni poumierali, napiękny przez Wielopolskiego dla uczni wy- :mnl» więc spoczywa obowiązek przypombrany czerwony gmach, a zarazem 1 ta nlonla twardej 1 upartej pracy Lopaclńplękna biblioteka w dolnej sali, przejdą w , Kklego 1 Jego wspaniałego daru dla m. Luręce społeczeństwa polskiego (.1 tu się u - ; blina. Biblioteko Lopnclńsldego powinna ... p r a c O W t t i k ń w U.M.C.S.
śmlechał). Będzie ona przez niego dopllno- więo pozosłaó w murach naszego miasta,
w
on hm.
«Ia walno
W /t-n
dn. 20
ten. nihvin
odbyło się
walne zabr
zebranie
Pracowników UMCS, zorganizowanych w
Jako wyłączna jego własność.
wana, aby się z niej nic nie ulotniło.
Zm. Zaw. Sakół Wyższych i Instytutów
Naukowych.
-oOoNa zebraniu poruszono łeweabio najbar
dziej palące, a więc zorganizowanie w jed
nolitym Zw. Centralnym pracowników
wszystkich uczelni wyższych i instytutów
naukowych w Polsce, dalej sprawy miesz
kaniowo, poprawę bytu rnatortolniego pra
w L u b lim e
cowników, pędni eslenlo zdyscyplinowania 1
Ostatnio bawiła w Lublinie misja Holen czyli, — ale nigdy nie zapomnimy o tych wydajności pracy Ibd.
wszystkich,
którzy
tu
zginęli.
To
Jest
tak
derskiego Czerwonego Krzyża, w osobach:
W dyskusji, Jaka się wywiązała, podnie
Dr W. WillomJa i dr F. Dyckmeostefa, straszne, że brak nam po prostu elów na siono bardzo w ai-ą kwestię organizowania
Goście interesowali się przede wszystkim wypowiedzenie tego, ©o czujemy".
wyjazdów za granicę, oraz podnoszenia
Po uczczeniu pamięci pomordowanych w kwalifikacji sił pomocniczych uniwersytetu
byłymi Jeńcami holenderskimi, którzy prze
bywali w Lublinie po wyjściu z obozów obozie •jednominutową ciszą, Holendrzy po na specjalnych kursach.
niemieckich i pracą lubelskiego okręgu wrócili do miasta, gdsle zwiedzili piękne
Po dyskusjach, nastąpiły wybory nowe
zabytki Starego Lublina. Oddali hołd po go Zarządu, (ao.)
PCK.
mordowanym na Zamku Lubelskim, na
Ks. Zyazktewżcz zapoznał gości z osią stępnie zagłębili się w wąskie uliczki sta
gnięciami PCK Lubelskiego w okresie o- rego miasta. Szczególny zachwyt wzbudzi Sprzedaż makulatury gazetowej
kupacji, w czasie teraźniejszym 1 planami ła w cudzoziemcach stara winiarnia i ko
O ferty G azeta L ubelska
na przyszłość. Obecnie Lublin wydaje ściół Dominikanów, gdzie znajduje alę naj
dziennie 4.000 posiłków, a cały okręg 26 większa na śwlocie część drzewa z Krzyża
Ukia! oifioszoti
tysięcy. Czynnych jest 12 ambulatoriów, Świętego. W dniu dzisiejszym goście poje
14 punktów sanitarno - odżywczych, ką chali w dalszą podróż po Polsce, do Kra
wM a k u l a t u r a M IM
pielisko. Na terenie okręgu istnieją 22 od kowa.
.
działy PCK, liczące 79 tysięcy członków;
-o o °gminy mają zorganizowane 163 koła, sku
piające 69 tysięcy członków; kół młodzie
żowych jest 319, z 20 tysiącami członków.
PCK Lubelski prowadzi 3 szpitale na 115
Dziś bawiła w Lublinie misja UNRRA w wojewódatwi lubelskiego, białostockiego,
łóżek, 2 izby chorych, 2 ośrodki j&rowia, osobach: zastępcy szefa UNRRA dl* Pol .juescowskłego — p. Kenta. Goście amery
18 punktów dworcowych sanitarno - od
kańscy złożyli wizytę wojewodzie lubelskie
żywczych i 2 schroniska dla InwaiUdów. aki p. Cartera 1 delegata terenowego dla
mu ob. Rózdze, gdzie odbyli dłuższą kon
Budżet kwartalny wynosi 22 miliony zł.;
z centrali PCK Lubelski otrzymuje 1 mi
ferencję z wojewodą, wojewódzkim* naczol
P o d z ię k o w a n ie
lion 800 tys. zł., resztę zdobywa sam, urzą Wszystkim paplom z Chełma Lubelskiego nikiem aprowizacji, przedstawicielem dl*
dzając imprezy dochodowe, zbiórki uliczne
w ofiarnym trudzie 1 z poświęce spraw UNRRA na województwo lubetakie
itp. W ogóle społeczeństwo lubalsńde Jest które
niem się przez trzy lata ratowały nas od
bardzo ofiarne, a Lubelski PCK pracował śmierci
głodowa) w niemieckich obozach 1 dyrektorem „Społem". Pomueaone były
1 pracuje tak dobrze, te został przedsta
sprawy dotychczas otrzymanych darów
wiony do najwyższego odznaczenia czerwonokrzysldego międzynarodowego. Lubelski damy tą drogą, serneezno pouzięHSHnnie. UNRRA w naszym województwie I ®apo»
PCK uratował honor POK w Polsce — Osoby znające członków tego Komitetu trzebowanla na najblkfcsaą pmzysatałó. W
kończy ks. ZyazkJewioz swe sprawozdanie. Pomocy,
p-oslmy o podanie adresów.
dniu jutrzejszym Amerykanie zwiędną nej
U. Wct.i onU akoiiw Seaa alraey|ayeli.
Goście zwiedzili biura i ambulatorium
w
B*«r
.mli.
Sraii
Ran*
l
nr.—
^nharao.
olekawaae zabytki naszego miasta, ono* ma
PCK, następnie udali się na Majdanek.
H e n r y k 1 'n a k l n i t a , M a r u n D zik o m U
„Jesteśmy pierwszymi Holendrami, którzy
hriMw. PL laualliU>h k,
21* 'ygazyny 1 placówki „Społem".
zwiedzili Majdanek po wojnie" — oświad
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Misja Holenderskiego

J. N. KŁOSOW SKI

Przedstawiciele UNRRA u Wojewody lubel.
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„Klejnoty Buddy66
POWIEŚĆ DLA MŁODZIEŻY

Dobrze, mister. Wspomniałem przed chwilą o za
łodze „Atnoka“ , o tej bandzie łotrzyków, spragnionych
pieniędzy i krwi. Ale dzisiaj lepiej nie mówić o nich,
»koro spoczywają już na dnie morza. Żeby nie mściły
eię na nas ich ciemne dusze... Dość, ie na czele takich
właśnie ludzi stałem ja, dla którego złoto nie 'przed
stawiało żadnej wartoSci. „Więc po co pan jechał na
taką wyprawę i to z taką nikczemną zgrają?", móglby zapytać któryś z panów. „Po co, odpowiem, czy ja
■resztą wiem po co? Chyba dlatego tylko, bym mógł
m* już poróżniony z prawem, uciec jak najdalej przed
karzącą ręką sprawiedliwości. Mówiąc po prostu, ba
łem się sądul Bo muszą panowie wiedzie#, io pocho
dzę z dobrej zamożnej rodziny, z ojca Chińczyka,
a matki pięknej Malajki, znanej szeroko w okolicy
z nadzwyczajnej urody i wielkiej dobroci serca. Wy
chowałem się więc w dostatku, a do szkół uczęszcza
łem w Surabaju na Jawie. I wszystko byłoby w po
rządku, gdyby nie wczesna śmierć ojca i bankructwo
naszej firmy. Wtedy musiałem przerwać naukę, by za
robić na życie dla matki i siebie. Pracowałem ciężej,
niż zwierzę na plantacjach gumy, wykorzystywany i
bltjr do krwi bez najmniejszego powodu. Cierpiałem,

ale w duszy mej wzbierał gniew, jak lawina. Wreszcie
pękła tama...
Pewnego dnia byłem zajęty przy nadcinaniu drzew,
(co wymaga dużej zręczności 1 uwagi), kiedy atanął
nade mną biały holenderski dozorca i nic nie mówiąc,
uderzył mnie w twarz. Wówczas ogarnął mię azał,
isiny Amok. Zanim zorientowałem się w tym co czynię,
u nóg mych leżał trup mojego prześladowcy, z nożem
w sercu. Uciekłem na Sumatrę, a potem na Malaje.
Tam wciągnięto mnie na statek piratów, gdzie przemę
czyłem się długie trzy lata, zanim stanąłem i woli kom
panów na czele załogi...
Wreszcie z namowy Billa doszło do wyprawy na
Wyspę Trzech Palm, gdzie istotnie wykopaliśmy ogromne skarby. Część z nich. (po dłuższym zastanowie
niu) zabraliśmy ze sobą, by przewieźć w bezpieczne
miejsce. Resztę zaś mieliśmy sprowadzić ta pewien
czas. Tymczasem jednak skarb ten ukryliśmy w ape-.
cjalnie wyszukanej kamiennej grocie, gdzie znajduje
się w tej chwili. Po śmierci mych towarzyszy tajemni
ca ta została wyłączną moją własnością. Ale cót mi
po tymi Skoro na dnie mojej natury leży pogarda dla
złota! Bo jestem smutny, zupełnie złamany 1 gdyby nie
wy, moi wybawcy, pewno rozstałbym się z życiem...
Zbyt wiele przccierpiełem, za bardzo poznałem czło
wieka, bym mógł zdobyć się na radość, na chęć dal
szej egzystencji, lub walkę o własne „szczęście"!...
Wyrzuciwszy to wszystko a siebie jednym tebem,
otarł pot z czoła i znów zapatrzył się w roziskrzone
morze. W zupełnej ciszy słychać było plusk fal 1

notonny gloe morza. Chłopcy milczeli, nie chcąc przeirywać zadumy korsarza. Rozumieli «nnkomld|fl(, 11*
wysiłku kosztowała go ta spowiedź, tym bardziej, że
z trudem porał s i ; z angielszczyzną. Mieli więc przed
sobą pirata i zal jćę zarazem, przestępcę, a Jednocz**
śnie człowieka, w którego glosie brzmiała szlachet
ność 1 tajona rozpnez. Ale zamiast słów potępienia
ctzulł dlań tylko głębokie współczucie i prawie przy
jaźń. Nie potrafiliby teraz odepchnąć. Fu-Linnga, cho
ciaż na rękach jego zakrzepła niegdyś ludzka krew.
Fu-Liang rozpruł tymczasem bawełniany woreczek
(noszony dotąd na piersiach) i wydobył stamtąd kosz
towny pierścień, z brylantem tak wielkim, jak kropli
rosy, otoczonym szafiralni. W oczy chłopców uderzył
hlask, Jakby ktoś oślepił ich nagle reflektorem. Zdu
mieni nie mogli wyrzec słowa. Korsarz sięgnął znowu
1 w słońcu zamjgotał barwami tęczy sznur grubych
pereł.
— Jest to klejnot godny radiyl >— rzekł Fu-Liang, «■*
Proszę go przyjąć, mister Stefan od dzikiego korsarzy
jako symbol trwałej przyjaźni!
To mówiąc, wręczył Sowińskiemu pierścień z bryi
lantem. Ten chciał protestować, ale spotkawszy alę t t
wzrokiem Fn-Lir.nga, ustąpił bez słowa. W oczach ko*
sarza wyczytał bowiem nakaz, któremu oprzeć się bja
ło nis sposób. „Dziękuję panu, panie Fu-Liaiutl"- i
nął.
W dali samaiaczyło wybrzeża
IndW
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WAŻNIEJSZE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe , . . . , 23-73
Straż ogniowa
ll-ll
Pogotowie elektryczne praj Elektrowni M iejskiej........................... 29-61
Warsztaty wodociągowe i kanalia. 21-42
Dyżurny Komendy MUueta M. O. . 23-83

T E A T R 1 KIWA
Z TEATRU MIEJSKIEGO
Dziś i codziennie świetna sztuka O. Za
polskiej „Ich czworo" w koncertowym wy
konaniu: H. Skrzydlewskiej, A. żeliskioj,
G. Błońskiej, S. Cybulskiej, J. Kondrata,
M. Samochockiego 1 W. Wacławskiego, —
Sztukę wyreżyserowała G. Błońska. Ko
stiumy i dekoracje zaprojektowała 1 wy
konała Z. Węgielkowa.
KINO DOMU ŻOŁNIERZA wyświetla do
dnia 22 stycznia br. doskonały film pro
dukcji amerykańskiej z Deanne Durbin w
roli tytułowej pt.: „Pensjonarka". Nadpro
gram Polska Kronika Filmowa. Początek
seansów: godz. 14, 16 i 18.
KINO „APOLLO". Od środy 23 stycznia
br. wyświetla najnowszy film radziecki pt:
„Chłopiec z naszego miasta". Reżyserzy:
A. Stolpor i W. Iwanow. Kompozytor: N.
Kriukow. W roi. gł.: M. Kriuczkow, M. Bogolubow, Ł. Smimowa. Naprogram: Pol
ska Krenfka Filmowa nr 1/46. Początek
seansów o godz. 12.30, 14.30, 16.30, 18.30.
W nleda. i święta pocz. 1-go seansu d godz.
10.30.
„KINO „BAŁTYK". Od środy 23 stycz
nia br. wyświetla film prod. radzieckiej
pt.: „Sekretarz Rejkomu". Nadprogram
Polska Kronika Filmów* (wyd. specjalne).
Pocz. seansów o godz. 12.30, JA30, 16.30,
18.30. ,W niedz. i święta pocz. l-go seansu
o godz. 10.30.
KINO „RIALTO". Od środy 23 stycznia
br. wyświetla film prod. polskiej pt.: „Ja
dzia". W roi. gł. Smosanska, Ćwiklińska,
Żabczyński, Znicz, Siełańskl. Nadprogram
Polska Kronika Filmowa nr 1/46. Począ
tek seansów o godz. 12, 14, 16, 18. W
niedz. i święta pocą. 1-go seansu o godz. 10.
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Podaje się do wiadomości mieszkańców
>n. Lublina, że termin zgłaszania strat wo
jennych do rejestracji w Miejskim Biurze
Odszkodowań Wojennych, Krak. Przędna',
nr 20 m. 5 — I p. upływa w dniu 15 lute
go rb.
W związku z tym,, wzywa się poszkodo
wanych, zamieszkałych na terenie m. Lub
lina, którzy do tej pory strat swoich ni
gdzie nie zarejestrowali, aby w terminie
wyżej wymienionym zgłosili się po odbiór
odpowiednich formularzy, celem przygoto
wania przez siebie wykazu szczegółowego
poniesionych strat.
Poszkodowani — którzy formularze re
jestracyjne już otrzymali, względnie otrzy
mają Je w podanym wyżej terminie, wzy
wani będą do Biura Odszkodowań w kolej
ności zgłoszeń dla zarejestrowania szkody
1 wydania potwierdzenia zgłoszenia.
^
Prezydent m. Lublina
311
ini. Wacław WÓdarski.

p r z y u l. K a p u c y ń sk ie j?
Na drzwiach według instrukcji wywieszo
ne zawiadomienie dla posiadaczy kart: „Wy
dajemy kawę zbożową na kupon nr x kart...
z m-oa..." itd.
Uprzywilejowany posiadacz karty z re
jestrem wymienionej spółdzielni ogląda to
zawiadomienie od x miesięcy. Tak długo,
te mógł nabrać przekonania, że spółdziel
nia na Kapucyńskiej Istnieje specjalnie do
wydawania kawy zbożowej.
Inne spółdzielnie wydawały marmoladę,
śledzie, śliwki i codziennie Chleb. Z przy
czyn niewyjaśnionych na Kapucyńską ar
tykuły te nie dochodziły, czy też zostały
już wydane w niewiadomym dla klienta
czasie. Zrezygnowani odbiorcy, przychodzą
cy z przyzwyczajenia do sklepu, zawsze
otrzymują odpowiedź, że dany artykuł był,
ale obecnie już nie wydaje się, a bardziej
przedsiębiorczy są informowani o tych skle
pach, gdzie jeszcze są wydawane żądane
artykuły: Niestety wskazane sklepy oświadczają, że wydają tylko tym klientom,
którzy są u nich zarejestrowani.
Ogłoszenie Miejskiego Wydziału Apro
wizacji informuje: sprzedaje się mydło na
kupon 16 <ed dnia...
A oto jedna ze scen, mających miejsce
w LSS przy Kapucyńskiej w związku z
ogłoszeniem.
Klientka przychodzi po należne jej my
dło. „Niestety mydła już nie ma" — pada
zdecydowana odpowiedź obsługi.
„Przecież wczorajsze ogłoszenie opiewa,
że mydło wyuaje się od dzisiejszego dnia"
— interweniuje zainteresowana. Powstaje
dyskusja podniesionym głosem. Ekspedient
ka, widząc nieustępliwe stanowisko klient
ki, rezygnuje 1 wyciąga spod lady kawa
łek mydła toaletowego, równocześnie bio
rąc kartkę celem wycięcia kuponu.

I

— A mydło do prania, to, co pani przed
chwilą sprzedała w cenie SO zł za kawalekT — interweniuje ponownie klientka.
Argument nie do odparcia... Jeszcze je
dno sięgnięcie pod ladę i klientka otrzy
muje należny przydział. W tym samym mo
mencie wchodzi młody człowiek,' prosząc o
zrealizowanie swego przydziału na mydło.
Ekspedientka po pewnym wahaniu kładzie
przed nim mydło toaletowe i wycina ku
pon.
Wszystko w porządku... Klient wyszedł
z kawałkiem mydła, kupon wycięto. A przy
dział zasadniczy na mydło do prania po
został do rozporządzenia zarządu spółdziel
ni.
Scena ta nie była odosobnioną. Wyja
śnia jednak nam dostatecznie, co stało się
z innymi artykułami, jak marmolada, śliw
ki, i co dzieje się codziennie z Chlebem,
którego o 9 rano z reguły w spółdzielni Już
nie ma. (z)

LOSY
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Jak nas informuje Zarząd Szpitala S.S.
Szarytek, trojaczki mimo usilnych starań
i troskliwej opieki, nie żyją. Wydane na
świat przedwcześnie, miały, jak się oka
zało, po dokonaniu sekcji, pewne niedo
kładności organiczne.
W związku z tym podajemy do ogólnej
wiadomości, że ofiary w postaci gotówki w
sumie zł. 2.830 przekazaliśmy matce je
szcze za życia jej dzieci, w dniu 13.1 bm.
Resztę pieniędzy, ofiarowanych na ten
śam cel, mianowicie: od I-go Komisariatu
M. O. w Lublinie — zł. 1.000, od ob. Jaskmanickiej — zł. 200, i od ob. Paradowskiej
— zł. 350 — łącznie zł. 1.550, proponuje
my przekazać na Pomoc Zimową. Na wy
padek sprzeciwu któregoś z ofiarodawców
kwota powyższa pozostaje w Sekretaria
cie Redakcji do końca b. tygodnia.
Dary w postaci flaneli, płótna, pudru,
mydła, koszulek ltp. przekazaliśmy na rę
ce ob. dr. Kwitowej, kierowniczki oddziału
dla niemowląt w Szpitalu S. S. Szarytek
z przeznaczeniem dla innych ubogich dzie
ci, urodzonych w tym szpitalu, których ni
gdy nie brak. Dr Kwitowa stwierdza, że
częste są wypadki, gdy repatriantki po urodzeniu dziecka, opuszczają szpital, nie
posiadając żadnej wyprawki. Nadmienia
my, że dary te miały otrzymać trojaczki
dopiero po wyjściu ze szpitala, gdyż w kli
nice używa się jedynie bielizny szpitalnej.

do 2-ej klasy są już do wykupienia'
w znanej szczęśliwej kolekturze

MORAJNEGO
Lublin, Krakowskie Przedmieście 29.

gdzie w pierwszej klasie padła
główna

wygrana

l^?sxM33xr>\ ~Timu i lim nim iiwi

iii

i wielka wygnana
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*
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WYDZIERŻAWIĘ lodownię blisko Kra ZAGUBIONO zaświadczenie zdemobilizo
kowskiego. Wiadomość Szopena 15 u do wania RKU Kraśnik na nazwisko żężawy
283 Szczepana, gm. Zakrzówek, pow. Kraśnik.
CHEMIK poszukuje pracy. Zgłoszenia do zorcy.
334
Administracji „Gazety Lubelskiej" pod PÓŁKI z szufladkami do biblioteki, skle
„Energiczny".
314 pu — sprzedam Górna 11 m. 2.
324
POSZUKIWANIA
MARSZ ANTKA .samodzielna, tylko siła
KUPIĘ
szafę
trzydrzwiową
jasną
lub
JAKUBCZAK Janina » domu Frońska po
pierwszorzędna, potrzebna do Torunia.
Pensja wysoka i utrzymanie. Oferty do ciemną — fornier w dobrym stanie. Zgło szukuje swoją siostrę, Helenę Kaziuta.
szenia
teł.
nr
32-55.
325
Wiadomość pod adres poczta Lubartów,
„PAR" Toruń, ul. Mostowa 38, pod „Wan
da".
317
skrzynka poczt. 17.
288

PRACA

ZGUBY

MROZINSKA Marla poszukuje' męża Ta
UNIEWAŻNIAM książeczkę wojskową nr deusza Mrozińskiego. Wiadomość wynagro
4946G8,
wystawioną
na
nazwisko
kaprala
LEKARZ dentysta Aleksander Romm, Wy
dzę, Krasnystaw, Grobla 9,
331
293
szyńskiego 10, lewa oficyna, II piętro podchorążego Sztelka Józefa.
Przyjmuje od 16 — 19.
139
HORĄŻYCZEWSKI Gracjan, zamieszkały
UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód osobi Jelenia Góra, AL 8-go Maja 18, Delegatu
LEKARZ - dentysta Henryka Rakocz, sty (kennkartę), wydany przez gminę Po ra Min. Przemysłu, poszukuje córki Elizy
przyjmuje Krakowskie Przedmieśclie 6 tok Wielki, pow. Kraśhik, na nazwisko: O- znajdującej ełę ostatnio w Niem-czeeh,
m. 7.
302 sioł Władysław.
836 Fortsweltcrsdorf nr 21, iłber Weida Thttryng.
£18
UNIEWAŻNIAM
skradziony
dowód
osobi
jllANDLOWE
sty (kennkartę), wystawiony prze* Zar
SPRZEDAM dom 1-no piętrowy przy ulicy rząd Gnilny Karczmiska, pow. Puławy na
Piekarskiej 35. Wiadomość Czechówka nazwisko Pikrtły Józefa, zamieszkałego w
ZAWIĄDOMfENIE.
304 Zaborzu, gmina Wąwolnica, ur. 1906 r.
Niniejszym zawiadamiamy, że w dniu 27
DYREKCJA Okręgowa PobTPrgo Radki w Górna, Cegielntana — Drobna 17.
820 bm. o godzinie 15-ej odbędzie się Walne
Lublinie poszr.kuje dwóch z : 'rych tecim PALNIKI KARBIDOWE, pierwszorzędnej 14.1.
^ *ów - elektryków,- obznajrhionyh z budo- jakości poleca po cenie fabrycznej Wytwór UNIEWAŻNIAM zrabowane dokumenty: Zebrani* Sefltęjt Branży KbloniaJno - Spo
' Wą linii napowietrznych, dwóch zdolnych] nia „Wawel", Kraków, Limanowskiego 11, zaświadczenie z obozu pracy, oraz tyartę żywczej przy Stowarzyszeniu -Kupców Pol
skich w Lublinie, w Szkole łjąnriiowej
radiotechników oraz kilku techników - e- i teł. 561-15.
298 repatriacyjną, wydaną na nazwisko Nau- Zgromadzenia Kupców m. Lu blin a Im.
'eucrj-KOw początkujących. Zgłaszać się w
dziuna Stanisława.
323 yeńerów, przy ul. Bemojdyńskiej 14. Pro
Wydziale Technicznym Polskiego Radia w 1OKAZYJNIE sprzedam sypialnię — brazyLublinie ul. Szopena 9.
297 ; lijską brzozę, oraz duży stół dębowy roz UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę rejestra simy o bezwzględne i punktualne przyby
suwany. Krak. Przedm. 19 m. 9 (wejście cyjną, wydaną przez RKU Lublin - po cie.
przez balkon*).
292 wiat na nazwisko Gila Dionizego. .
828
1 ~ DROBNE OGŁOSZENIA”
f*. Zagajen^^*1111
2. Spraw ozdanie * działalności z a ok res
NIERUCHOMOŚCI okazyjne sprzedaje, po ZGINĄŁ pies wilk, wabi się Dżok, odpro
miary, plany, Biuro Mierniczego Przysię wadzić za wynagrodzeniem, ul. Czechow ubiegły.
| NAUKA ]
3. Wybór nowych władz Sekcji.
głego Bogdana Białkowskiego, Lublin, Są ska 28 m. 2.
827
4. Wotne wnjoekl.
822
I1MNAZJUM KUPIECKIE DLA DORO dowa 4, godziny 10—12.
IbSrśwodńictwo Sekcji
SKRADZIONO dokumenty wiraż z kartą
SŁYCH, — Lublin, Bernardyńska 14, przyj
Sekretarz
Przewodniczący
muje zapisy do wszystkich klas. Nauka PLACE — domy, sprzedaje Biuro Mierni rejestracyjną, wydaną przez RKU Siedlce
Kendaterski M.
twaek Tomasa.
przyspieszona. Zapisy 1 informacji udziela czego Przysięgłego Pogodz ńskiego, Lub na nazwisko NlemińSkiego Władysława.
223
328
Sekretariat codziennie w godz. 16—19. 307 lin — Krakowskie Przedmieście 59.
330
............. . M'!
.........
KURSY BUCHALTERYJNE Zwlążku Księ WYTWÓRNIA zabawek ;BQBO“ Katowi UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę reje
Państwowa Fabryka Chemiczna
gowych, Narutowicza 27. Zapisy w godzi ce, Opolska 18, wysyła zaliczeniem poczto stracyjną, wydaną przez RKU Biała Fodlo832
nach 17—20.
179 wym, łamigłówki, budownictwa, liczydełka, ,ak». na nazwisko Michalaka Jana.
„ A Z O T ”
szachy, gry, parawantki, mebelki ł inne.
ZAGUBIONO kartę zdemobilizowania RKU
LEKCJE TAŃCA. W dniu 1 lutego ul. Peow
Jaworznie
819 Kraśnik, na nazwisko Gumniatl Kazimie w Lublinie, nl. przedntawinlelstwo
Żelazna 26 teł. 18-26
wlak ów 18 (świetlica pocztowców), rozpo
633 posłsdk na (kładzie ciecz kalifornijską
czynam nowe komplety Jońców nowocze KUPIMY maszynę do pisania z długim rza, wieś Zakrzówek.
snych. Informacje 1 zapisy codziennie od wałkiem. Stan dobry. Oferty: Państwowa UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód oeobi- karbol Inę sadowniczą i inne p re p a
210
godziny 17—18 w świetlicy, Art. - Bal. Fry Centrala Handlowa, Lublin, 3-go Maja 22 sty (kennkartę), wydany przez gm. Jasz raty fabryczne. *
deryk Klimek.
287 m. i, tal. 44-66.
321 czów. na nazwisko Gumienniak Irena. 835
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