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Państwowy Plan Inwestycyjny na rok 1946
WARSZAWA, 10.2. (PAP). W wyniku
Inwestycje osób prywatnych mają wejść jwchodzą do Państwowego Planu Inwesty(flugotrwaiych prac przygotowawczych, Ko- do Państwowego Planu Inwestycyjnego tyl- j cyjncgo i bez tego nie mogą być dokomitet Ekonomiczny Rady Ministrów uchwu- ko wówczas, o ile osoba inwestująca ma nanc.
lii dnia 1 bm. opracowanie Państwowego | korzystać z pomocy Państwa w postaci
Do Państwowego Planu Inwestycyjnego
Planu Inwestycyjnego na okres 9 miesięcy krcdytów bankowych, materiałów przydzle wchodzą inwestycje niezależnie od dziedzi
br. Plan ter. ma łjyć planem wstępnym do lanych przez Państwo po cenach urzędo ny gospodarki narodowej, w której mają
wieloletniego planu Inwestycyjnego, który wych lub ulg podatkowych, przewidzia być dokonane, a więc inwestycje w rolnic
nych ustawą o podatku dochodowym. O ile twie, w przemyśle, w komunikacji lądo
obejmie inwestycje w latach 1947-1949.
osoba prywatna dokonuje inwestycji z wła wej, morskiej i powietrznej, w handlu 1
CZYJE I JAKIE INWESTYCJE
WCHODZĄ DO PAŃSTWOWEGO PLAN U snych órodków pieniężnych 1 z własnych przedsiębiorstwach usługowych, w budow
materiałów, nie nabytych na rynku regla nictwie gmachów, domów, szkół, szpitali
INWESTYCYJNEGO 7
Dziewięciomiesięczny plan inwestycyjny mentowanym przez Państwo, wówczas in ltd.
Państwa ma objąć nie tylko Inwestycje westycja taka ule wchodzi do Państwowe
CO JEST INWESTYCJA?
Państwa, a więc ministerstw, urzędów, in go Planu Inwestycyjnego.
Nie jest Inwestycją w rozumieniu pla
stytucji państwowych, przedsiębiorstw i
Do Państwowego Planu Inwestycyjnego nu — wydatek na normalne utrzymanie
zakładów państwowych, oraz pozostających wchodzą inwestycje Państwa oraz innych
w ruchu przedsiębiorstwa, czy zakładu pra
pod zarządem państwowym, ale również ]czynników publicznych, niezależnie od te- cy, a więc wydatki eksploatacyjne, wydat
I
wszelkie inwestycje Innych czynników pu- i go, jakie są źródła finansowego pokrycia ki na bieżące remonty i konserwacje, nie
blicznych. Jak samorządu terytorialnego, j kosztów planowanych inwestycji. Nawet w wchodzą do Państwowego Planu Inwesty
gospodarczego 1 zawodowego, czynników jprzypadku, kiedy czynniki państwowe 1 in- cyjnego.
■jpołeeznych, jak spółdzielczości 1 stowarzy- Ine czynniki publiczne dokonujące inwestyNatomiast wchodzą do Państwowego Pla
zeń, wreszcie prywatnych osób fizycznych j cji, finansują je z własnych zasobów pienu Inwestycyjnego:
i prawnych.
Iniężnych 1 materiałowych, Inwestycje te
a) wydatki na remonty i konserwacjo
B H IB r
urządzeń — ponad normę konieczną dla utrzymania zakładu w ruchu,
b) wydatki na odbudowę budynków, In
stalacji 1 maszyn,
P rzed staw iciele K.C.Z.Z. u gen. D rary
c) wydatki na budowę, a więc na nowe
WARSZAWA. Przedstawiciele Komisji
Delegaci polskiego świata pracy zło budynki, Instalacjo, maszyny, narzędzia
%
ntralnej Związków Zawodowych w żyli gen. Drury podziękowanie za do itp.
d) wydatki na zabezpieczenie budynków,
>lsce w osobach oh. oh. M. Zdziechow- tychczasową pomoc UNRRA, wręczając
iego, G. Sadło ł S. Eksteina, złożyli w mu jednocześnie apel z prośbą o dalszą Instalacji 1 maszyn, na rewindykacje ma
szyn Itp. oraz na zabezpieczenie 1 przeje
uiiu 9 bm. wizytą szefowi Misji UNRRA
pomoc. (PAP)
w Polsce, generałowi Drury.
cie urządzeń 1 towarów uzyskiwanych z
-oOo
tytułu odszkodowań; tu należą także wy
datki r.a przystosowanie 1 montaż urządzeń
otrzymywanych w ramach akcji rewindyka
cyjnej 1 odszkodowawczej,
e) wydatki na projekty, studia 1 plany
W miesiącu styczniu zebrano 70.975,5 , — 45,8 proc., mazurskie — 29.761 ton — przyszłych inwestycji,
on tsboża łącznie z Ziemiami Odzyskanymi ! 99,2 proc., Dolny Śląsk — 24.182,7 ton —
f) wydatki na roboty wstępno do przy
— wpłynęło 89.067,8 ton
60,3 proc. 1 Pomorze Zachodnie — 7.306,3 szłych Inwestycji na wielką skalę,
Na pierwszym miejscu stoi nadal woj. ton — 25,5 proc. Ogółem województwa
g) w wyjątkowych przypadkach — wy
Jąssłco - dąbrowskie, które 'wykonało 65,3 stare i Ziemie Odzyskane oddały od po
datki na specjalne rezerwy snroweów 1
woe. phurn rocznego świadczeń w zbożu, czątku akcji do punktów zsypu 554.917,8
środków technicznych.
na drugim woj. poznańskie — 55,9 proc., ton, wypełniając plan roczny w 43,6 proc.
(Dokończenie na str. 5-ej)
na trzecim pomorskie — 53,5 proc.

Apel o dalszą pomoc

dla klasy pracującej Polski

00 lys. i zbaża zebrana w stycznia
Woj/śląsko-dąbrowskie wykonało 65,5 proc.
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Przedstawiciele

P P S . , P P R . i PSL.
obradowali w sprawie utworzenia bloku wyborczego
Socjalistyczna Agencja Prasowa dono
si:
Dnia 7 lutego rb. odbyto się posiedze
nie z udziałem przedstawicieli 3 stron
nictw: PPS, PPR I PSU
Z ramienia PPS obecni byli:
Prezes Rady Naczelnej PPS, ob. Szwnlbe,
Przewodniczący Centralnego Komitetu
Wykonawczego PPS, ob. Edward Osóbka-Morawski.
Wiceprzewodniczący Ccntr. Komitetu
Wykonawczego PPS, ob. Kazimierz Ru
sinek.
Sekretarz Centraln. Komitetu Wyko
nawczego PPS, ob. Józef Cyrankiewicz.
Z ramienia PPR przybyli:
Sekretarz Generalny CK PPR, ob. Gomnłka (Wiesław) i członkowie CK PPH
ob. ob. Berman i Zambrowski.
Z ramienia PSL wzięli udział w nara
dzie:
Prezes PSI. ob. Stanisław Mikołajczyk.
Wiceprezesi ob. ob. Niemko i Duńczyk,
Sekretarz Generalny ob. Wójiik.
Konferencja ta była pierwszą z eykiu
konferencji, które na znsndzlc uchwały
Centralnej Komisji Porozumiewawczej
Stronnictw Demokratycznych będą prze
prowadzone pomiędzy stronnictwami ko
alicji rządowej w sprawie utworzenia
wspólnego bloku wyborczego.
Postanowiono, Iż sprawy wysunięte w
czasie dyskusji po rozpatrzenia ich w
łonie władz wymienionych stronnictw
poddane będą dalszym rozważaniom na
następnym posiedzeniu, które odbędzie
się w dniach najbliższych.
STRONNICTWO PRACY OBRADUJE.
Jak oświadczył przedstawicielowi So
cjalistycznej Agencji Prasow y poseł Ka
rol Popici, Komitet Wykonawczy Zarzą
du Głównego Stronnictwa Prncy zbierze
się w niedzielę na naradę w celu sprecy
zowania stanowiska wobec sprawy blo
ku wyborczego.

Woj. warszawskie dostarczyło od począt
ku akcji do dnia 31 stycznia 343.071,8 ton
zboża, wypełniając plan roczny w 23,25
proc-, woj. białostockie 4.540,5 ton — 7,7
(SMO. lubelskie — 63.306,7 ton — 33,3
pna^, neazowBkie — 16.218 ton — 456 1
pnoCs, kmloofwskio — 21.623 ton — 46 9 |
proc, kieleckie — 20.868,2 ton — 27,4 j
kilkoma dniami bandy abdrów | Bandyci zapędzili mieszkańców napędDla aorganłzowania pomocy mieszkań
proc, łódzkie — 45.363,9 ton — 40,8 proc., j
w mundurach żołnierskich napadły j nńętych wsi do większych domów, podpar- com unisBScaonych wiosełt, został powołany
poanonMe — 100.011 to n — 53.5 proc., pois- n a w sie: Zaleszany, Wólka Wyganowska, H w nich drziwi 1 podpalili budynki. Ody specjalny komitet.
nańnkie — 144.613,7 ton — 55,9 proc., ślą- Zanie' Szpaki i Inadyski (pod Bialymsto- nieszczęśliwi, skazani na ąp&lemle iywWładze beapieuzetatwa aorganjsaowiUy
sko - dątn-owskie — 13.955.3 ton _ 65,3 Wem), mordując mieszkańców, gwałcąc , cam ludzie, starali się wydostać z morza pościg za bandytami.
proo, gdańskie 13.194,3 ton — 41 proc.
! Kobiety, zabierając i paląc dobytek.
j płomieni, spotkali się z serią wystrzałów
Razem storę tereny od początku akcji
Ofiarami bestialskich zbirów padło we ! z karabinów maszynowych,
dostarczyły 470.296,2 f. zboża.
; wsi Zaleszany — 14 zabitych, 2 ciężko ran- j Jak się okazuje, napadu dokonąła bamodzyskane dostarczyły:
„,sk O- nyeh i 4 lżej rannych, spalonych zostało i da NSZ pod dowóctotwam „Burego".
NiibNkfjbnJc Inowrocław
poMd od początku akcji 18.809,3 ton, wy- 41 domów mieszkalnych, 85 budynków go- j Społeczeństw© białostockie, przejęte rtgvo
W akcji subskrypcyjnej na terenie woj.
pokaadąe pl«n w 94 proc., woj. gdańskie sppdarskich; spalano 1 uprowadzono 473 j 7Ą i amuitikiean zehraJo się dnia 7 tom. w pomorskiego, Itoowrocław znajduje edę na
(powiaty tWwaprzyJączone) — 4.562,8 tom cztuki inwentarza żywego; we wał Wólka i aali Teatru Miejskiego, na wiotkim wiecu pierwszym miejscu. Pierwsze dwa dni w
__
i Wyganowska — 2 zabitych, spalonych zo- protestacyjnym. W przeddzień odbyty się
akcji mńaakrypcyjnej przyniosły MO tysię
P o ls k a
z a g ) r o , ! ł K O M a j stało 8 domów, 32 budynki gospodarskie; ! we wszystkich fabrykach, warsztatach, za cy zł. Najwyższa sutasikrypcja na teranie
kładach przemysłowych, urzędach i burtyna po.«4Rz zasto«awe*ih redani 1fTa’O
T'° 1 nvTmaAumc 42 eztukl lnwemta‘ | tucjaeh oraz na rynku miasta man>we Ba miasta wynosi 60 tys. zł., zań na terenie
powiatu 100 tys. z).
LONDYN. 10.2. (PAP). Rząd brytyjski : n a
we wsi Zaall° ~ 24 «ahltych,
brania 1 wiece protestacyjne, na których
Przypuszczać należy, że do kasy Urzędu
wysłał zaproszenie do Belgii, Czechoslowa- *9 elfł,ro ™nn>r<’h: "Palonych I* domów
powzięto rozołucje, potępiające ZbrodnłCKą
cji, Danii, Egiptu, Irlandii, Finlandii, Frań- i mieszkalnych, 43 budynki gospodarskie;
Skarbowego w Inowrocławiu z tytułu Pre
l zdradziecką ctelatnłność abirów NSZ i do
cji, Grecji, Węgier, Iraku, Włoch, Holan- I
i uprowadzono 159 sztuk inwen- magającą się przedsięwzięcia, energicznych miowej Pożyczki Odbudowy Kraju wpłynie
dli, Norwegii, Polski, Portugalii, Rumunii, | tarza żywego; we wsi Bzpaki — 6 ratol- kroków celean zapewnienia be^piocueńatwa oh. 6 miliomów złotych.
Związku Radzieckiego, Hiszpanii, Szwecji, I tych, 2 ciężko rannych; spalonych ljj do- 1 spokoju, Sądów Doraźnych, karzących
Ostatnio 156-y obywatel m. Inowrocła
SsY.ajcarll, Turcji i Jugosławii do wzięcia'mów, S8 budynków gospodarskich; sp.Uo- przestępców na miejscu zbrodni 1 zltkwldo- wia, wpłacając subskrybowaną przez sie
udziahi w pokazie za sto wania radaru dla no i uprowadzono 149-sztuk inwentarza ży- j wnnia ośrodków dywersyjnych, soejduią- bie sumę doprowadził wpływy da Imponu-,
lotnictwa cywilnego.
Uąoej kwoty 1 miliona d
Ujrth alą pocą granicami kraju.

Nowa potworna zbrodnia zbirów z NSZ

Alordercze napady i podpalenia wsi w Białostockim

Ulilion złotych
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Armia Andersa

ifl

kilowy Krąp ośrodkiem Iniciatywy politycznych zamachów w Polsce
(Lc Be) Dwie nadzwyczaj doniosłe
wiadomości, bo dotyczące najważniej
szej aprnwy — odbudowy gospodarki —
^świadczą o tym, że Rząd w trosce o undrowicnie stosunków ekonomicznych
Wybrał wlaśeiwo środki.
Dziennik Ustaw ogłosił treść dekretu
o Premiowej Pożyczce Odbudowy Kraju.
Dnia 1.11.46 r. Komitet Ekonomiczny Ra
dy Min!s!:ów uchwalił państwowy plan
Inwestycyjny na okres od 1 kwietnia do
końca roku bieżącego — jako wstęp do
planu inwestycyjnego na okres od 1947
do 1949 roku.
W jaki sposób nas* zubożały kraj po
kryje inwestycje, które są nieodzowne
do zainstalowania normalnej gospodar
ki? Na inflację, która by obniżyła place
realne mas pracujących i w ten sposób
zaeszczędzułaby ogromny kapitał, Rząd
nic poszedł. Wybrana przez Rząd drogo,
jest jedyna możliwo, bo jedyna prowa
dząca do celu.
Najmniejszą część inwestycji — po
czynionych w aparacie produkcyjnym —
pokryją przedsiębiorstwa państwowe z
własnych dochodów. Odremontowanie
całości naszego aparatu produkcyjnego,
udbudowa Warszawy, dróg 1 portów wy
maga kapitałów, którymi państwo nie
dysponuje. Normalne budżety nie mogą
uwzględnić nadzwyczajnych wydatków,
związanych a iawasiyejami na dtnższą
metę. Roczne preliminarze aą za wąskie,
opierają się na dochodach a podatków, a
opłat celnych, zysków a monopolów lip.,
na sumach więc wystarczających ledwie
na bieżące wydatki. Inwestycje aa dłuż
szą metę, na korzyść obecnej 1 następnej
generacji
wymagają
zmobilizowania
środków, awocznie przekraczających su
my, którymi operują budżety. Bieżące
budżety obciążyć wydatkami Inwestycyj
nymi oznaczałoby nadmierne podwyższenlepodatków, oo pociągnęłoby za sobą
zwyżkę u n , lo znaczy obniżenie stopy
życiowej.

Pismo K.C.ZJ. ile Kongresu ZwiązKśw Zawodowych Wielkiej Brylant:

WARSZAWA, 10.2. Prezydium Komisji i dowodów swej dalekowzrocznoScl polityczCentralr.ej Związków Zawodowych w Pol- ; nej i często wbrew własnym interesom posce wystosowało do Kongresu Związków Za- j magali Hitlerowi rozpętać drugą wojnę
wodowych W. Brytanii na ręce sir Waltera światową, podczas której obydwa nasze narody przeżyły gehennę cierpień.
Citrina pismo treści następującej:
Niestety. Z udzielonej deputowanemu Sa
„Żałujemy bardzo, że nie mogliście wziąć
udziału w obradach naszego Kongresu w wery przez ministra Bovina odpowiedzi wy
dniach 18—21 listopada ub. r. Bezpośredni nika jasno, te i on również dal się wpro
kontakt między przedstawicielami doświad wadzić w błąd podszeptom fałszywej reak
czonego ruchu zawodowego w Anglii a cyjnej informacji.
Posiadamy niezbite dowody, że ośrod
przedstawicielami polskiego, odnowionego
ruchu zawodowego, wpłynąłby na obopólne kiem inicjatywy politycznych zamachów w
Polsce jest stacjonująca obecnie we Wło
zbliżenie.
Wyrażając nadzieję, że Wasza zapowie szech i Egipcie armia Andersa.
Pijarami tych zamachów są setki pol
dziana wizyta nastąpi w niedługim' czasie,
pozwalamy sobie zwrócić się do Weis w skich działa y demokratycznych, żołnie
rzy 1 oficerów Wojska Polskiego, funkcjo
następującej sprawie:
W drugiej połowie stycznia br. deputo nariuszy Milicji Obywatelskiej i Bezpie
wany Izby Gmin, Sawery, zainterpelował czeństwa Publicznego, a także wielu ży
Rząd Angielski w sprawie morderstw po dów, cudem ocalałych od rzezi hitlerow
skiej.
litycznych, jakie mają miejsce w Polsce.
Armia Andersa Jest — jak Wam wia
Moglibyśmy przejść do porządku dzien
domo
— częścią składową Armii Angiel
nego nad interpelacjami tego rodzaju ludzi,
którzy jako starzy monachijczycy nie dali skiej 1 wbrew niejednokrotnym domaga--------------- ooo

nlom się Rządu Jedności Narodowej, do
wództwo nad tą polską jednostką wojsko
wą nio zostało przekazane jedynej legalnej
i uznanej przez wszystkie państwa Wła
dzy Polskiej tzn. Tymczasowemu Rządowi
Jedności Narodowej.
Ofiarami tych zamachów są także liczni
działacze związkowi, jeśli wymienimy tyl
ko: przewodniczącego Rady Zakładowej Ko
palni „Silezja" (Śląsk) ob. Józefa Szczot
kę, zamordowanego wraz z żoną, ob. Dy
mitra Gaskiewicza, nauczyciela z Białego
stoku, znanego' działacza związkowego i
widu, wielu innych.
Zamiast wystąpić przeciw zbrodniarzom,
którzy — jak ujawnił niezbicie proces w
Norymberdze — pozostawali w ścisłej łą
czności z okupantem hitlerowskim w Pol
sce, minister Bevin rzucił podejrzenie, te
zbrodni tych dokonują organy Ministerstwa
Bezpieczeństwa.
To wystąpienie ministra Bevina przed'*
Polskim Organom Bezpieczeństwa zbiegłe
się 3 jednoczesną akcją pewnych kół reakcyjnych w Polsce, zmierzającą do zdy
skredytowania i zniesienia Ministerstwa
Bezpieczeństwa Publicznego, które — jak
to wynka z naszego pisma — poniosło naj
cięższe straty w walce z elementami reak
cyjnymi, gdyż 1.500 funkcjonariuszy tegoż
Socjalistyezna Agencja Prasowa przy- wyborów wysunięta została wbrew woli o- Ministerstwa zostało zamordowanych przei
nosi w swoim wczorajszym biuletynie ar- bozu demokratycznego. Więcej, że obóz de* bandy NSZ.
tyku! ministra propagandy 1 Informacji ob. mokracjl polskiej czuje się ogromnie niePrzyjęliśmy z zadowoleniem do wiado
Matuszewskiego. Poniżej przytaczamy nie- pewnym w obliczu wyborów — boi się Ich mości wystąpienie szeregu czasopism, m. In.
które ustępy tego artykułu:
wyników.
tygodnika socjalistycznego „Trlbune", któ
Powszechne zainteresowanie sprawą wy- j Obóz demokracji polskiej stanie do wy ry zajął właściwe i słuszne stanowisko, po
borów jest niewątpliwie objawem zdrowym borów z całym spokojom i poczuciem siły tępiające tzw. armię Andersa.
I naturalnym, Jeżeli się zważy, że mają się , —■ albowiem wie, że nie ma żadnej sprzeW Imię wspólnych interesów mas pracuona odbyć po raz pierwszy od lat kilku- cmości /między jego programom, a dążę* JJ^ yph naszych krajów oraz na podstawi*
nastu w atmosferze wolności i na zasadach nlami społeczeństwa. Mamy świadomość te- g^ajutu Światowej Federacji Związków Zademokratycznych, że mają one zadecydować go, że społeczeństwo pragnie tylko utrwa- womowych zwracamy się do Was o pomoc
o obliczu Polski wyzwolonej, tak niedawno, lenia, upowszechnienia I pogłębienia tych w iwftit^anhi kliki faszystów polskich z arz pęt najstraszliwszej 1 najkrwawszej nie- wielkich zdobyczy 1 osiągnięć, które •» ju t
Andersa, rzucającej oszczerstwa na
woli,
*
| <lzlś naszym udziałem.
jnasa.
j jego organy, broniące zdobyczy
Pragnę tu Jednak stanowczo odróżnić | Wybory mają wykazać, czy i w jakiej
boleratycznych,
postawę szerokich rzesz narodu, postawę, mierze naród cały popiera program demo- i w
bezstronności t sprawiedliwości
przemysłu, nowe Inwe świadczącą o żywotności i aktywizacji po- kracj polskiej. Taki jest sens nadchodzą- wyjaśnl]cle ministrowi ®evinowi, wieloietr
stuj® przemysłowe, odbudowa transpor litycznej, w szczególności postawę jego cych wyborów. Demokracja polska nie be- nłfanu przewodniczącemu Związku Zzwodotów, miast 1 portów może być finansowa warstw pracujących od wszystkich zakuli- dzlo szczędzić wysiłków w tym kierunku, w6g0 Transportowców, niewłaściwość teg«
aby — w tym trudnym okresie, Jaki przekrzywdzących nas enuncjacji.
na tytko wysiłkiem całego społeczeń sowych gierek, spekulacji 1 matactwa.
Wrogowie demokracji usiłują lansować żywa zniszczony wojną kraj — tak pojNie wątpimy, że bohaterska postawa
stwa, które nie zaplari n te Inwestycje,
•ces pożyczy. znaczną część potrzebnych pogląd, jakoby wódz demokracji polskiej mowane byty wybory przez najszersze war- Narodu Polskiego w walce c okupantem
t poler, poświęcenia wysiłek mas pracują
sum Państwa. Finansowanie przedsię przedwny był wyborom, jakoby sprawa stwy narodu.
wzięć państwowych przez zaciągnięcie
cych przy odbudowie Ojczyzny i swoich
--------- -oOo— - —
pożyczki wewnętrznej Jest klasycznym Z p rocesu w N orym berdze
organizacji zawodowych, znajdzie pełne zro
Środkiem zdrowej polityki finansowej.
zumienie u tak doświadczonych działaczy
fMafriwiMawi idWwiwaft'w trwŁiw
b— i
robotniczych 1 związkowych Anglii, którzy
Pożyczka Odbudowy Kraju, umożli
znajdą sposoby na to, aby zlikwidować za
wiająca Inwestycje na państwową skalę
graniczne ośrodki dywersji, korzystające 1
doprowadzi do koniunktury w kluczo
niezrozumiałej opieki niektórych czynniwym sektorze gospodarki, w budowni
ków brytyjskich, jątrzących stosunki w Pol
ctwie, z którego — jak wiemy z doświad
NORTMBERGA, 10.2. (PAP) Na sobot-lnie zostaną zmienione, a przeciwnie należy sce, która pragnie jedynie trwałego pokoju
czenia ekonomiki — wszystkie inne dzia
posiedzeniu Międzynarodowego Trybu- utrzymać życie w Polsce na jak najmż- wewnętrznego i zewnętrznego dla twórczej
ły nabierają rozmachu koniunkturalne • nim
nału do spraw przestępców wojennych w t szym poziomic. Dla Polaka będzie istniał
goi Norymberdze radziecki prokurator Pokrow- tylko jeden pan — Niemiec. Dwóch panów pracy.
Wierzymy, że uczynicie wszystko co w
_ nowo przez Niemców
_
Powstaną ma
zde- Jsk l przedstawił ęaport rządu polskiego w . w Polsce panować nie może. Dlatego też
trostowane ' warsztaty' DracV deżkfe«n Ir EPrawle działalności 5 kolumny w Polsce, | należy wyniszczyć
ir ^ e h s e n ^ Waszej mocy, żeby zlikwidować ośrodki tej
L!n«fr
i ^
^
t ^
i która przegotowała grunt do ataku nicmiec . Brzmi to okrutnie
stwierdza HiLer
tekklego przemysłu, porly bałtyckie do- kl__0 1 ^ 1939 z materialu zebranego lecz takie Jest prawo życia. Następnie Hit- rorystyczne i faszystowskie, szkodzące spr#
u^nlka, że w Polsce :ler stwierdził, iż „obowiązkiem księdza j e s t ! wie Demokracji światowej 1 trwałemu po
Btnną urządzenie, umożliwiające większe rrzez armie poi
obroty, powstanie z gruzów dzlcłnlca po *Istniała sieć szpiegowska zorganizowana ! utrzymywać Polaków w stanie ogłupienia" , k o j ovvij co przyczyni się do pogłębienia przj
przez specjalnych wysłanników, którzy u- i
Powłnlen Pracowa j jaini między naszymi narodami.
dzielnicy zburzonej Warszawy.
_.
dawali nauczycieli ,w rzeczywistości zaś
-oOoNic w celu załatania d/Jur w budżecie szkolili szpiegów i sabotażystów. Prokurazaeiąga państwo pożyczkę u spolcezcń tor Pokrowski odczytał również notatki za
siwa, lecz na cele bezpośrednio służące stępcy Hitlera, Bormanna. Z notatek wy
nika, że w październiku 1940 r. odbyły się
polepszeniu materialnych warunków by .narady
w mieszkaniu prywatnym Hitlera,
tu całego społeczeństwa.
podczas których podkreślił on, iż robotnik
------- -■ branym w ogólnych zarysach pian i « bwi»
MOSKWA, 10.2. (Tass).
— —
Wczoraj
Udział w Pożyczce Odbudowy Kraju polski w przeciwieństwie do niemieckiego, wieczorem na Zgromadzeniu Przedwybor Ju gospodarczego ZSRR Stalin powiedział:
nadaje się przede wszystkim do ciężkich
jest a tego powodu zaszczytem, obowiąz robót. Obowiązkiem naszym — oświadczył czym Stalinowskiego rejonu Moskwy, wy „Musimy doprowadzić do tego, aby produ
kiem i przywilejem Polaka!
Hitler — jest ułatwienie pracy robotnikom głosił przemówienie kandydat tego rejonu kować rocznie 50 mil. ton żelaza, 60 miliarniemieckim. Warunki pracy dla Polaków do Rady Najwyższej ZSRR generalissimus dów ton stall, 500 mil. ton węgla, 60 mik
Stalin. Omówił on przyczyny wybuchu ton nafty. Jeśli to oeiągnięmy, możemy
-OQOwojny 1 ro!ę partii komunistycznej w he wówczas być pewni, że damy sobie radę u
roicznej walce narodu radzieckiego. Mówiąc najtrudniejszej sytuacji". Kończąo swojt
przemówienie generalissimus Stalin po
o ostatniej wojnie generalissimus Stalin
dziękował wyborcom za zaufanie, Jałcie mu
podkreślił, że była ona wynikiem warun
okazali i zapewnił, że postara się go nie za
WARSZAWA. Minister Żeglugi 1 Han- udzlał
udział z ramienia Ministerstwa Żeglugi i
ków gospodarczych, wywołanych przez mo
dlu Zagranicznego dr Stefan Jędiyehowski Handlu Zagranicp.ego — dyrektor depar
wieść.
.
nopole
kapitalistyczne. „Gdyby surowce
Poszczególne części przemówienia Stali
przyjął w bieżącym tygodniu charge d‘af- tamentu importu i eksportu, M. Drcr:’swfaires szwedzkiego ,p. Brynolfa Enga przed cfld, naczelnik wydziału skandynawskiego światowe — powiedział Stalin — były na były gorąco oklaskiwane przez zgro
jego wyjazdem do Szwecji, na posiedzenie { M. Kossow i dyrektor Jurkiewicz, z Naro- sprawiedliwie podzielone, udałoby aię unik- madzonych, a gdy generalissimus Stada
komisji mieszanej polsko - EZwedzSdej w 'dowego Banku Polskiego.
nać wojny, ale w warunkach panowania skończył mó<wić, zerwała się prawdziwa
Sr oldiolmio.
Delegacja polska w tych dniach odłeda- I kapitalizmu było to niemożliwe". Nasitęp- burza oklasków i okrzyków na cześć ParW posiedzeniu komisji wezmą również j ta do Szwecji. (PAJ$V.
ja ie gwawAdwUttua SUżift^jpaiMtotawcit.aft- j.tał Komuni»tgo8PAj ł.> j wtei^
wratefc.

Sens nadchodzących wyborów

w oświetleniu min. S. Matuszewskiego

j

Dla Polaka Elidzie istniał

tylko Jeden pan...64©świadczył ffitles?

Frzem ów ieiiite p r z e d w y b o r c z e
generalissimusa Stalina

Wyjazd polskiej delegacji
Handlu Zagranicznego do Szwecji

’, ,r .
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C z y n n o ś c i I te r m in y
©pracowania Państwowego Planu Inwestycyjnego

rui atr.
flfiP. 1-ej)
n lA
k 97A * zrupunktu
in tętii w Hwidzenia
A jarłło ir«.vłflKłCAfirtl
_ . |i niemle
^ i>
m _•
. . . .
. .
{Początek na
niejsEe
możliwości>m>
wyczęstokroć
nieznacznych nakładów
nowę dokonanie zgłoszeń do kasdżatu Pań
^ ^ ‘wowy Plan Inwestycyjny opraco konania danej Instytucji. Nie będzie więo ‘ poawoil na uruchomianie cr.łego aparatu
stwa, tak samo ważno Jest ścisło i termi
wuj Centralny Urząd Planowań,a na pod celowe zgłaszanie inwestycji, o których się j produkcyjnego przy uzyskaniu efektu gcnowe zgłoszenie r.smteraonych Inwestycji
stawie materiałów złożonych przez jedr ost z góry wic, *a nie można ich będzie zrea- ' ąpodarccego nieproporcjonalnie wyższego
do Państwowego Damu Inwestycyjnego. Oki ćokonuj.jce inwestycji we właściwych Iizowac w okresie do końca 1040 r. z po w stosunku do dokonanych nakładów 1 to
bok zagadnienia pokrycia finansowego po*
rain; 'ter.';tv/ach ł przygotowanych central wodu niemożności uzyskania w kraju, lub przeważnie z wyzwoleniem skutków dale
jrjwla się tutaj niesłychanie doniosłe, uwła
nie przez te ministerstwa,
w drodze importu potrzebnych materiałów ko sięgających poza teren dokonanego na szcza w okreclo gospodarki powojennej,
PAŃSTWOWY PLAN INWESTYCYJNY Inwestycyjnych, mianowicie surowców i kładu.
zagadnienie materiałów na Inwestycje.
środków technicznych, lub z powodu braku
MA BYC OPRACOWANY
C) Zapewnienie nieproporcjonalnie więk
W interesie ogólnym i wa^yctkłch zain
fachowych sił do pracy.
W c i j a U B. B.
szych efektów produkcyjnych w stosunku teresowanych, Centra’ny Urząd Planowa
Decydujący więc będzie z punktu wl- do poczj alonych nieznacznych nakładów,
W związku z tym, wszystkie jednostki
nia występuje z apelem o Jak nagsrsytnze
D) Dostosowanie 1 zharmonizowanie wy- przygotowanie materiałów w zakresie za
dokonujące inwestycji (o których była mo dzenia możliwości wykonania zamierzonej
wa wyżej), muszą zgłosić swe zamierze tawestyeji w r. 1046 i włączenia jej do twórczości danego zakładu eo strukturą o- mierzonych Inwestycji — Jeszcze praed onia inwestycyjne tym ministerstwom, Któ Państwowego Planu Inwestycyjnego — Igólnej gospodarki narodowej,
tozymanlem drukowanych tnetrukojl 1 for
J Chodzi tu przede wszystkim o przysto mularzy w spraw1# p'anu lawcatycyjnogo
rym podlegają, W tej mierze ukaże się je- element materiałowy t ludzki.
OgrarJezone możliwości materiałowe 1 sowanle zakładów wytwórczych na Eter
sz-ze szczegółowa Instrukcja, ustalająca,
Jakim organom 1 Instytucjom mają zgła finanaowe gospodarki narodowej powodują j młach Odzyskanych do programu ogólnej
szać j^amierzenia inwestycyjno to Jednostki, konlecaność ustalenia pewnej hierarchii I wytwórczości 1 kcmumcjl krajowej i moidla których może powstać wątpliwość co potrzeb inwestycyjnych 1 jej zactcsowanla Uwośct eksportowych oraz na odwrót o
do resortu ministerialnego dla nich właści przy układaniu Państwowego Planu In/we- ! powiązanie istniejących zakładów pracy na
j Ziemiach Centralnych z wytwórczością
wego. Jako rzecz ustalaną można podać, stycyjnego na rok 1946.
TYMCZASOWY ZARZĄD
Kryteria (poza wymienionymi wyżej Ziem Odzyskanych. Tu należeć będą także
te Inwestycje w zakresie remontów, odbuLIGI MORSKIEJ
dowy i budowy gmachów 1 domów lr.ichz- zasadniczymi warunkami dokonania inwe- j nakłady związane z przystosowaniem wySpecjalna Komisja Poselska do Spraw
kalnych — niezależnie od tego, przez k o ■®tycji), będące podstawą tej hierarchii — twórczości do zmian strukturalnych, któro Ulgi MorsMej, powołana uchwałą Prezy
go s., łamierzono — muszą być zgłaszane z zastrzeżeniem, ża nie są one wyczerpują- nastąpiły na skutek reform socjalnych 1 dium Krajo reJ Rady Narodowej ■ dnia 23
listopada 1045 r. w osobach ob. ob. Wa
do Ministerstwa Odbudowy.
ce 1 nie zaiwsze będą mogły być stosowa- gospodarczych.
cława Barclkowskiego, Kazimierza Rusin
Szczegółowa instrukcja ustala, komu bę- ( n® dogmatyoznio — ustalane zostały naE) Zabezpieczenie Istniejącego cennego ka 1 Zenona Kllszkt na posledzonlu w dniu
tłą zgłaszane Inwestycje samorządów i Ich . stępujące:
majątku, mającego znaczenie z punktu wi :9 lutego 1946 r. postanowił# i>owohtć Tym
zakładów, spółdzielczości 1 stowarzyszeń | A > Zapewnienie efektu produkcyjnego dzenia przyszłości inwestycji 1 przyszłej czasowy Zarząd Ligi Morskiej na prawach
Zarządu Głównego w osobach: wicewojewo
oraz osób prywatnych.
i zamierzonej inwestycji w roku 1940.
produkcji.
dy SaiJdzlńfrtdogo Leona, pplka KJrytuką
Wszyscy dokonujący inwestycji muszą ! deat to jedno z najważniejszych krytoTu należeć będą wszelkiego typu wydat Stanisława ora* posłanki do KRN, Jadwtgl
dokonać zgłoszeń Inwestycyjnych w termi- *4św, wskazujące r.a preferencję zagadnień ki, związane z zabezpieczeniem (budynki) JaszczukowoJ.
nach wyznaczonych przez właściwe mini- f najwyższych przed długofalowymi, co Jest i dostarczeniem na miejsce majątku (insta
WYŚCIG PRACY
sterstwa i Instytucje, w każdym razie przed zupełnie zrozumiałe w dzisiejszym sta lacje, maszyny, urządzenia ltp.), zniszczo
NA TERENIE ŻYRARDOWA
dium naszej gospodarki, zniszczonej oku nego wojną lub wywiezionego.
W wyniku akcji podniesienia produkcji
l marca br.
F) Zapewnienie modernizacji istnieją drogą wyścigu pracy, zorganizowanej przeł
Większość ministerstw już przed kilku pacją i działaniami wojennymi. Musimy
związki zawodowo na terenie żyrardow
tygodniami podała do wiadomości zaintere najpierw powrócić do równowagi gospodar cych urządzeń, glzle jest to konieczno ze skich Zakładów Włókienniczych, nogrodze
czej
przez
uruchomienie
produkcji.
względu na utrzymanie produkcji bieżącej, ni zostali: ob. Marcimak Adam, który prae
sowanych termin zgłaszania planów Inwe
B) Zapewnienie usunięcia tzw. „wąskich lub ze względu na oczekiwane znaczne po ouje w Zakładach od 1622 r. 1 wykonał nor
stycyjnych, lub zapotrzebowań na kredyty
mę praoy w 149 proo., ob. Nldzlftsld Wab
gardziel" w poszczególnych gałęziach go- wlększenle dotychczasowej produkcji.
średnioterminowe.
demar, który wykonał normę pracy w 183,3
Powstaje więc konieczność Jak najszyb- ’spodarki narodowej lub w poszczególnych
G) Zapewnienie kosztem
stosunkowo proc. 1 ob. Paraasewska Wiktoria, pracują
zakładach
wytwórczych.
>zcgo opracowania przez zainteresowanych
nieznacznych nakładów w r. 1946 wielkich ca w Zakładach od 1903 r., która wykonał*
ląateriaiów o zamierzonych Inwestycjach,
Rozumie »lę przez to takie sytuacjo w i ważnych efektów gospodarczych w latach normę pracy w 134,9 proo.
ażeby dochować ustalonych terminów. gospodarce narodowej, czy pojedynczego następnych.
STAN LODÓW NA WIŚLE
Przedłożone, po wyznaczonym terminie, za przedsiębiorstwa, które przez wszelkiego
PILNOŚĆ I WAGA SPRAWY
Warsmwtki Komitat Prceciwpowodsio
mierzenia inwestycyjne nie będą mogły rodzaju niedomagania, braki 1 zahamowa
Opracowanie Państwowego Planu Inwe- wy donosi: stan lodów na Wiśle w War
być wzięte pod uwagę przy układaniu Pań nia nie pozwalają na pełne wykorzystanie stycyjnego 1 związane z tym postępowanie szawie w dniu 9 bm. ni# uległ zmiano:i\
stwowego Planu Inwestycyjnego i nie będą aparatu produkcyjnego lub istniejących jest nowością. Tym bardziej podkreślić na Lód na razie stoi. Woda w atoeunku d*
dnia 8 bm. podrlosłA się zaled w!# o klik*
mogły wobec tego korzystać a kredytów możliwości zaspokojenia potrzeb. Poozy- leży, że tak Jak ważne Jest ściele 1 termi- naście centymetrów.
Punkowych, ulg podatkowych 1 przydzia
WYRÓŻNIENIU
—
łów materiałów.
ZASŁUŻONYCH MIUOJANTÓW

Z K R A JU

Studenci lubelscy proszą o pracę

ZGŁOSZENIA
ZAMIERZEŃ INWESTYCYJNYCH
Sekcja pośrednictwu Pracy przy Brat kimi warunkami materialnymi I popada
Jednostki dokonujące inwestycji mają niej Pomocy Studentów KUL-u zwraca
w choroby, głównie z niedożywienia.
zgłaszać zamierzenia Inwestycyjne wraz z się z apelem do społeczeństwa, ZwiązŁaskawe zgłoszenia pomocowe należy
uzasadnieniem w formie przyjętej przez da j ków lip., o zaofiarowanie wolnych po kierować pod adres: „Bratnia Pomoc
le ministerstwo, względnie wlasc.wej dla sad, czy pracy dla młodzieży akademic Studentów KUL-u, Lublin, Al. Racławic' “ » "
-•> ----------- —----- ”
danej kategorii instytucji.
klej. Na 1550 studentów KlfL-u zaled- ; kiego 1-1, Sekcja Pośrednictwa", lub Ic
Jednocześnie zostaną rozesłane w naj wie 80-eiu otrzymuje słypendia. Wlęk- \ Icfonlcznic codziennie pud nr 13-40, od
bliższym caauie do wypełnienia przez zain szość pozbawiona pomocy, walczy z cięż- | godz. 10-cj do 12 ej.
teresowanych drukowane formularze, ma
------------------ OQO------------------jące na celu umożliwianie dokonania ze
stawień 1 porównań poszczególnych pro
jektów Inwestycyjnych.
Zgłoszenia Inwestycyjne nic naruszają
w niczym postępowania w sprawie nadsy
Wobec katastrofalnego spadku pogłowia . W dni bezmięsna wzbronione Jest Uokołania planów finansowo - gospodarczych
zwierzęeego, prezes Rady Ministrów zarzą- nywanle wszelkich obrotów mięsem 1 Jego
do Ministerstwa Skarbu na okres od 1
dzeniera z dnia 1 bm. wprowadził ograni- ( przetworami, pochodzącymi z uboju zwiekwietnia do 31 grudnia 1946 r. (okólnik
czenia następujące:
, rząt rzeźnych w jatkach, sklepach żywnoMinisterstwa Skarbu z dnia S0 bm.) i są
Ogranlczenie
w
dziedzinie
spożycia
mięściowych, przedsiębiorstwach przemysłu gaod-tych planów niezależne.
sa
obejmuje
zakaz
podawania
i
sprzedawastronomicznego, straganach ulicznych "itp.
Przy ustalaniu zapotrzebowań kredyto
nla
potraw
mięsnych
pod
każdą
postacią,
\y dni bezmięsne zakazano też jest podawych na zamierzone inwestycje, należy
oprócz
potraw
z
drobiu,
ryb,
królików
1
wanle,
sprzedawanie oraz obrót konserwabrać pod uwagę urzędowe ceny robót, ma
{
teriałów 1 usług, o Ile one są objęte gospo dziczyzny w restauracjach, barach, bufo- ^ mlę3njrmltach,
paszteclarnłach,
kawiarniach,
wlniari
.
,
.
,
darką reglamentowaną. Bez zezwolenia
.
, .
, .
. ., ,
Osoby przekraczające te zarządzenia,
i
właściwego resortu ministerialnego nie bę niach, piwiarniach, stołówkach 1 jadłodaj-1
k a n a 9 aKszteJ11 do 3 ^«-'Sięcy
dzie możliwy zakup 1 regulacja należności nlach w dni bezmięsne, tzn. we wtorki. I ^
I Grzywną do wysokości 500.000 zl. Ponadza towary 1 usługi na cele Inwestycyjne po środy 1 czwartki każdego tygodnia.
W pozostałe dni tygodnia dozwolone Jest to ml«80 1 wyroby mięsno ulegną konficenach wolnego rynku, o Ile dany towar
Wb usługa Objęte są gospodarką reglamen podawanie i sprzedawani# ęosiłków mięs- j skacie i zostaną rozdzielono między ludność
towaną.
nyett, jednakże waga ich nie może prze- ’w drodze obrotu reglamentowanego,
Specjalnie należy podkreślić koniecz kraczać 200 gramów z tym, że dla jednej
Trzykrotne ukaranie może spowodować
ność dokładnego podania 1 należytego uza osoby może być sprzedane tylko Jedno da- 1odebranie koncesji na prowadzenie zaldasadnienia zapotrzebowania materiałowego nle mięsne. Ponadto Uość rodzajów potraw
du gastronomicznego, względnie punktu
na zamierzano inwestycje. Możliwość po z mięsa lub z jego przetworów zostaje o;
sprzedaży.
,
krycia materiałowego zamierzonej Inwe graniczona do 4 dań, wymienionych w ja
Zarządzenie
powyższe,
zraierzającc
do
rnstycji będzie decydowała o jej wykonaniu. dłospisie. Również waga wędlin 1 wszelkich
CEŁOWOSÓ I HIERARCHIA
innych przetworów mięsnych, podawanych cjonowanla deficytowych na razie środków
POTRZEB INWESTYCYJNYCH
w stanie naturalnym lub w postaci gorą | żywności, jest daleko Uberalnlejszo od po
Możliwości materiałowe oraz w zakresie cych potraw, nie może przekraczać 200 gra dobnych ograniczeń, wprowadzonych wo
radiowego elementu
^ najistot- mów.
I wszystkich niemal krajach europejskich.

W to r k i, grody, c z w a r t k i-

bezmięsne w hmiciiia i pestaisraćjacli

Na mooy rozkazu epecjalnego komendan
ta głównego Milicji Obywatelskiej gen. Wb
tolda, szereg funkcjonariuszy milicji otrzy
mało awanse 1 wyróżnienia za bohaterskie
wystąpienia w obronie demokracji t be»
pieczeństwa publicznego.
ŚWIĘTO ŚWIATA FARMACJI
Dziś w południe odbyła się uroczystość
poświęcenia lokalu Izby Aptekarskiej orai
zakładów farmaceutycznych Uniwersytetu
Warszawskiego, w którego odbudowie wzię
li czynny udział studenci Wydziału Farma
cji. i PAP)
PROCHY OFIAR OŚWIĘCIMIA
ZAWIEZIONE ZOSTANĄ DO TARYŻA
Delegacja francuskich b. więźniów poli /cznych niemieckich obozów konccntrat. jnycU zabierze do specjalnej urny prochy
: .umordowanych w Gśwlęcimiiu. Urna ta po
praewleizleniiu do Francji zostanie zamuro
wana w pomniku ku czci ofiar farzyzmu,
który został zbudowany na Mont Valeriea
w Paryżu. (PAP)

Pielęgniarka*
Obaj o czystość ciała I mieszkania
Unikniesz chorób zakaźnych.
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Dość mordów bratobójczych
W iec protestacyjny w Lublinie

NMP. z Lourd.
Eulalii

Wczoraj w sali kina Apollo przy wy- nad odbudową kraju, starają sio zepchnąć brani w dniu 10 lutego 1946 r. na wiecu
w Lublinie postanowili domagać się upo
pełnionej po brzegi sali odbył sle wiec pod IPolskę w otchłań chaosu 1 nędzy.
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Cale społeczeństwo niezależnie od prze wszechnienia 1 rozgłoszenia na terenie mię
hasłem walki z bandytyzmem. W wiecu
Pogotowie r a t u n k o w e ........................22-73 wzięło udział 6 stronnictw politycznych konań politycznych 1 przynależności do tej dzynarodowym dokumentów zbrodni nie
Straż ogniowa
11-11 wchodzących w skład Rządu Jedności Na czy innej partii, musi mocnym głosem Urzy mieckich w Polsce, akcji dyplomatycznej w
Pogotowie elektryczne przj Elek
rodowej. Pierwszy przemawiał w imieniu knąć: dość mordów* bratobójczych, dość kierunku ścisłego przestrzegania postano
trowni M iejsk iej.............................29-61 PPS ob. Kurek, następnie przemawiał mjr zabijania zza węgła demokratów, tylko dla wień poczdamskich w stosunku do Nie
Warsztaty wodociągowe 1 kanaliz.
21-42 Zdcbich, por. Adamczyk i ob. Bogusławski tego, że budują słoneczną przyszłość dla miec, jak również domagać nię przyspie
Dyżurny Komendy Miasta M. O. . 23-83 z CKZZ.
wszystkich dzieci jednej matki Polski. Wzy szenia wysiedlenia wszystkich Niemców z
Komisariaty Milicji Obywatelskiej: X —
Zebrani na wiecu po wysłuchaniu refe wamy cały Naród do walki z bandytyzmem. Polski oraz surowego ukarania tych wszy
21-91; n — 24-26; III — 24-27, IV — ratu uchwalili następującą rezolucję:
Nie pozwolimy wepchnąć Polski w otchłań stkich, .którzy bez uzasadnionej przyczyny
14-14.
Mordy bratobójcze dokonywano na dzia wojny domowej, nie pozwolimy na narusze powodują odroczenia przewidzianych termi
łaczach demokratycznych, na przedstawi nie suwerenności Na oda Polsk'"'go. Tysią nów -wysiedlenia.
TEATR I KINA
cielach Rządu i Wojska, mają podwójny cami ofiar, któro od. ILj iy dla sprawy
TEATR MIEJSKI. Dziś 1 codziennie arcel. Z jednej strony dążą do sterroryzo- wolności Narodów, dokazaliśmy, że sami
tyciekawa sztuka Curel‘a „Ziemia nieludz
wania
demokratycznej opinii Narodu Pol- : potrafimy gospodarować u sleblo w kraju,
ka". Partnerem Marii Gorczyńskiej jest
Z powodu opadów l przymrozków wy
Hańba zdrajcom Narodu spod znaku
Antoni Różycki. Pozostałe role grają: Fren- skiego, z drugiej strony chcą spowodować
się na chodnikach i jezdniach śliz
kie.1-Ossowska, Samochocld, Kowalczyk i interwencję zagranicy i w tym celu dążą .NSZ, którzy przy pomocy mo- 'w I kapl- tworzyła
gawica, która spowodowała wczoraj kilka
do wywołania chaosu życia gospodarczego ] tału zagranicznego chcą dojś . władzy naście wypadków, w tym kilka cięższych.
Lorencowa.
KINO „APOLLO* wyświetla dramat an- 1 politycznego Polski. Zdrajcy Narodu, ban j w Polsce!
Zwracaliśmy włelekroć uwagę na niebez
gielskiej produkcji „Płomień nie zgasł". dyci spod znaku NSZ 1 WIN nie cofają
Niech żyje Zjednoczony wysiłek Narodu pieczeństwo ślizgawicy, która może być zaNadprogram: Polska Kronika Filmowa nr ^
A naruszeniem suwerenności Polski, | Polskiego w odbudowie Wolnej, Niepodle żognana przez posypywanie popiołem chod
ników. Ponieważ glina powszechnie używa
2/46. Początek seansów o godz. 12.30, 14.30, , .
. . . .
głej, Demokratycznej Polski!
na nie nadaje się do tego celu, gdyż po
16.30, 18.30. W niedziele 1 święta o godz. i okuJ,5° ^ moracnl krvvl
s^ 6w*
W dalszym ciągu wiecu omawiano groź zamarznięciu tworzy śliską powierzchnię,
byleby przywrócić w PoŁee poni wnie wicl10.30.
K3NO „BAŁTYK". Od środy 6 lutego br. klcłl obszarników i kapitalistów. Taki jest bę odrodzenia się niemieckiego imperializ i a w czasie odwilży błoto, więc właściciele,
! administratorzy, dozorcy powinni sypać po
wyświetla film pt.: „SZALONY LOTNIK" sens bestialskich mordów dokonywanych mu, która w wyniku doprowadziłaby do piół, który w dodatku nic nie kosztuje l
(Walery Ozkałow). Nadipr.: Polska Kronika nawet na ludziach absolutnie nie zaangażo- zagłady cywilizacji. W związku z tym ze- , 7,najdujQ się wszędzie pod dostatkiem.
Filmowa 1/46. Początek seansów o godz. wanych w życia pollt/cznym, np. krwawy
----------------ooo--------------12.30, 14.30, 16.30 i 18.30. W niedz. 1 świę mord w Krasnyrasćawle.
ta pocz. 1-go seansu o godz. 10.30.
Gdy cały naród z ogromnym wysiłkiem
KINO „DOMU ŻOŁNIERZA" dziś i co
buduje zręby wolnej Ludowej Polski, dźwi
dziennie wyświetla „FRANCJA WYZWO
LONA". Początek seansów o godz. 14-taJ, ga z ruin i gruzów fabryki 1 wsie, bandyci
Wczoraj odbyło się w sali konferencyj Ehrenrelcha pt. „Historia ruchu kobiece
NSZ-owscy starają się przeszkodzić pracy
16-tej 1 18-ej.
nej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego go". Następnie ob. Gumowska zapoznała
— ooo----I-sze Walne Zebranie SpołecznoObywatel- zebranych z celami Ligi i poruszyła naj
ekiej Ligi Kobiet. Po zagajeniu i obraniu bardziej palące zagadnienia, jak np. opieka
1) Przyjęcie protokółu z ostatniego po prezydium, w skład którego weszły: ob. Ja nad matką i dzieckiem, warunki życiowo
Dnia 33 lutego br. w dwusetną rocznicę
worska jako przewodnicząca, dr Aleksan- l pracy kobiety w dobie obecnej itp. Po
■rabin Tadeyaza Kościuszki ,w auli Ka siedzenia.
drowiczowa, inż. Gumowska, lek.-wet. Ehtolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, odbę
2) Przyjęcie i zaprzysiężenie nowych
referatach wywiązała się ożywiona dysku
renreichowa i ob. Przybylska, licznie zgro
dzie się uroczysta akademia zorganizowana członków MRN.
madzone kobiety wysłuchały referatu ob. sja. (JD)
staraniem Wydziału Nauk Humanistycz
3) Sprawozdanie i komunikaty Prezy
nych KUL-u.
dium.
DOMY, place sprzedaje koncesjonowane
Program akademii Jest następujący:
4) Sprawoodairde Zarządu Miejskiego: a)
.przedwojenne biuro „Wygoda" Michałow
DROBNE OGŁOSZENIA
Płowo wstępne wygłosi ka. prof. dr Jó
skiego, Bernardyńska 28, tel. 34-87, _522 a
ze stanu gospodarki aprowizacyjnej mia
zef Pastuszka, datfekan Wydziału Nauk
FIRMA Bracia Rakowscy, Lwiblta, Staszica
sta, b) ze stanu robót budowlanych, c)
Humanistycznych. Następnie odczyt pt.
NAUKA
2, tel. 22-42, poleca rury studzienne. 684
ze
stanu
gospodarki
mieszkaniowej,
d)
ze
„Znaczenie dziejowe Tadeusza Kościuszki"
PIANINO
nowe znanej marki sprzedam.
KORESPONDENCYJNE
Kursy
Księgowo
— wygłosi dr Andrzej Wojtkowskl, prof. stanu bezpieczeństwa publicznego w mie ścL Informacje, Lublin, skrytka pocztowa Mydlik, owocarnia, Wiemiawska 4.
58?
ście.
KUL-u.
l 105.
437
5) Sprawa preliminarza budżetowego na
RÓŻNE
W części artystycznej przewidziane są
IV-ty
kwartał
1945-46
r.
HANDLOWE
deklamacje 1 muzyka. Szereg pleśni wyko
FOTOGRAFIKA Ignacy Płażewslci (daw
6) Uzupełnienie stałych komisji: a) re- HURTOWNIA Włókienniczo - Galanteryj niej Siedlce), znowu wysyła starym i no
na Chór Akademicki. Początek akademii o
godz. 17-ej. Wstęp dla wszystkich wolny. gulaminowo-prawnej, b) opieki społecznej, na, Bolesław Brzeziński, Łódź, Piłsudskie wym klientom WSZYSTKO DO FOTO
c) zdrowia publicznego, d) techniczno-bu go 76, poleca: Pończochy, bieliznę męską, GRAFU pocztą za zaliczeniem. Wykonuj!
*
* *
damską, dziecinną, chustki, nici, wstążki, prace amatorskie. Napisz list: Łódź, Piotr*
Dnia 18 lutego br. o godz. 10-ej rozpo dowlanej, e) kulturalno-oświatowej.
533 kowaka 132._________________________ :l0b'
7) Powołanie i wybór Komisji Dyscypli oraz wszelką galanterię.
czyna obrady Miejska Rada Narodowa.
SPRZEDAM maszynę rymarską w bardzo
Przewidziany porządek obrad jest nastę narnej.
MOTOR do sprzedania HP 6 w zakładzie dobrym stanie. Pochyła 3—16, U l piętro.
492
pujący:
8) Wolne wnioski.
mechanicznym, ulica Stolarska nr 4. 516

^epiolować chntiniki

fi-sze Walne Zebranie Społeczno-Obywafelskiej Ligi
Kobiet w Lublinie

KRONIKA MIEJSKA

I.

JV.

KŁOSOWSKI

41)

„KSejnoty BuiMy"
POWIESU DLA MŁODZII.Z V
Stefan dał znak. Ostrożnie poczęli skradać się w kie
runku strumienia. Pełzali pod cienistymi cyprysami,
wśród wysokich traw i kolczastych krzewów, ws itchując się w najmniejszy szelest, w każdy brzęk świersz
cza, czy trzepot ptaka,, spłoszonego z gniazda. Po kwa
dransie takiej dragi znaleźli siię nad wąskim potokiem,
lulaj zaszyli się między pnie bambusowe, skąd roz
taczał się dogoftiy widok na całą plażę, gaj, oraz mi
sternie rzeźbioną, pozłacaną altanę, oplecioną pnącymi
różami.
Prawie jednocześnie na ścieżce rozległy się czyjeś
kraiki. Potem w ciszę wplotła się piękna, hinduska me
lodia, śpiewana wysokim, dziewczęcym głosem. Pieśń
ta, smutna i przepojona ogromną tęsknotą, wstrząsnę
ła •omami chłopców. Poznali. Melodię tę nuciła bied
na EU Stefan przeżegnał się nabożnie, czując, że zbli
ża cię oliwiła decydująca. John pobladł. Rękoma wpił
•Jg w gałęzie pobliskiego krzewu, jakby gotował się
do skoku. „Boże, pomóż nami", prosił.
Z gaju bambusowego wyszła Elżbietka. Miała na sobi» białą, przezroczystą sukienkę i śliczne, srebrne pan
tofelki, takie, Jałcie noszą tytko elfy w bajkach. Zresz

tą cała wyglądają, jak elf! Z tą swoją drobną, opaloną 1się do piersi Johna, wybuchła płaczem.
— Dlaczego „żal"? — zapytał Stefan.
twarzyczką i wiankiem azalii na skroniach.
— No, te i wa* uwięzili, jak i umie!
Stefan stał zachwycony, jakby przed sobą miał ja
— O, nie El! — odparł John. — My wdarliśmy «lę
kąś cudowną zjawę. Zapomniał naraz o wszystkim. Ale
za to John nie stracił ani na moment panowania nad tutaj podstępem, by d ę ocalić, moja zlatał
— Własnym statkiem przybyliśmy z Golombol —
sobą. Szybko zdecydował się. Widrgc, i* Eł jest sama,
jednym skokiem przesadził ogrodzenie i biegł ku sio wtrącił Stefan. — Po ciebie, biedna Eli
— Ż tatusiem?
strze. „El, moja droga, złota El!“, krzyczał, płacząc ze
—
Gdzie tam! — obprzył się John. — Tylko my
szczęścia.
j Ale i ta go już poznała.
po-znała. Z szeroko olw«i
o liw i tymi ramioramio dwajl
— To z was zuchy 1
nami biegła na przeciw. „John, John, J .oohnl", szep
Pochwala Elżbiety napełniła serca chłopców dumą.
tała przez łzy. Padli sobie w objęcia, płacząc i śmiejąc
się na przemian. John tulił do piersi swą małą, biedną Zauważyli, że dziewczynka patrzy na aiich z nieukry
siostrzyczkę, nad którą ojciec powierzył mu pieczę, wanym podziwem. Jak na dorosłych i jak na prawdzi
odjeżdżając w podróż służbową do Londynu, a on nie wych dżentelmenów!
W gaju duł się słyszeć krótki pomruk. Chłopcy ska
potrafił zapewnić jej bezpieczeństwa. Dopiero teraz
mienieli
i przerażenia. Zamierzali już rzucić się do
odnalazł ją. I to po tylu trudach!
Teraz z kolei Stefan ucałował Elżbietkę. Był jednak ucieczki, gdy El rzekła:
— Nie bójcie się. To zbliża się mój przyjaciel Chan,
tak wzruszony i nieśmiały, te nie mógł wyrzec słowa.
Siał, patrząc w ziemię i łykał raz po raz ślinę. „Go za stary bengalski tygrys. Zaraz mu powiem coście za
jedni!
radość!**, myślał w duszy.
_ Szkoda, że nie wiedzieliśmy o tym dzisiaj * ra
— Dlaezegoś mię nie shichała, El? — rzekł John,
na! _ powiedział Stefan znacząco, a jednocześnie
ściskając siostrę za szyję. — Pamiętasz, ostrzegałem
mrugnął szelmowsko na Johna.
cię!
— Co to znaczy?
— Pamiętam, Jo!
— Rano byliśmy tutaj, za ogrodzeniem, lecz oba
— Chciałaś mi robić na przekór, co?
wialiśmy
się wyjść a ukrycia, widząc u twych nóg taką
— Tak, Jo.
okrutną
bestię...
; -.„A
— Niedobra!
.... *(d. c. n.)
tuląc
— Żal mi was z całego serca... — szepnęła i
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