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W yniki i*okowaś w Pradze

Poznań na czele

będą trwale i pozytywne dla obu państw

Powołana przez m inistra skarbu Dele
gatura do Spraw Prem iowej Pożyczki Od
budowy K raju otrzym uje zc wszystkich
województw m eldunki o postępach akcji
subskrypcyjnej.
Nn pierwsze miejsce wysunęło się Poz
nańskie, na drugie W arszaw a, na trze
cim stoi L u b l i n (2tt milionów zi), na
stępnie Łódź, Katowice lid.
Na ostatnim miejscu w akcji subskryp
cyjnej znalazł się Kraków.
------0Q0-----

Przemówienie Ministra Spraw Zagr^icznych Czechosłowacji Jana Masssryka

s u b s k r y p c ji

Lublin na Irzocim miojsen

PRAGA, 18.2. N a otwarciu rokowań poi mimo to, że Istnieje szereg zagadnień, co ]stosunków gospodarczych czechoslowackoiko-czechoslowockich w Pradze czechosło- ido których stanowiska nasze nie są jedno- j radzieckich oraz znaczenie Czechosłowacji
Jan llte’ J03 teamy przekonani, że osiągniemy | dla polskiej komunikacji do Europy środko
wacki minister spraw zagranicznych “ ‘ŚAl nnmll/ł
TirA4 nnłn/łlłlAttrf\.wooliftr1nłoł
wyniki, które Kodu
będą rlla
dla nbii
obu rłoOTtrńb
naszych nn^otw
państw :jwej,
południowo-wschodniej awi
orazt ZfLCllOd*
Massaryk wygłosił następująco przemówie pozytywne i trwałe. .Czechosłowacja i Pol niej. Współpraca czcchosłowacko-polska na
ska współpracowały pomyślnie, na polu, polu produkcji przemysłowej może przyczy
nie:
Szanowni Panowie, Kochani Goście Sło które w pierwsżych chwilach powojennych nić się do szybszego rozwoju naszych k ra
wiańscy! Wróciłem właśnie z . Londynu, nasuwało znaczne trudności. Mamy tu na jów. Przemysł obu naszych państw będzie
gdzie delegacje słowiańskie współpracowa myśli sprawy repatriacyjne, w których po mógł przejąć wielką część czynności, jakie
ły wzoiwwo 1 miałem kilkakrotnie sposob m agaliśmy sobie wzajemnie od początku, spełniał przed wojną przemysł niemiecki.
ność omawiać w ram ach nowej Organiza kiedy nie było jeszcze umowy repatriacyj- j Podobna współpraca możliwa Jest w dzia
cji Narodów Zjednoczonych sp ra w y 'd o ty  nej. Umowa lotrficza i rewindykacyjna mo- !le produkcji rolniczej. Mamy tu wyjątkow rękach władz brytyjskich
cząc* obij naszych państw. Pragnę z cale gą mieć dla nas doniosłe znaczenie. Nie wą sposobność włączenia się do dzieła reLONDYN, 18.2. Pułkownik ntemleckloj
konstrukcjl
Europy,
jako
czynnik
pozytyw
eo serca, aby nasze rozmowy obecne były *1trzeba szczegółowo mówló o tym, jak wiel3żyv»l«rn tysii samym d u c h o t
iltie u c z e n i e d]a *>'<*<• gospodarczego obu ny, a raczej decydujący. Tej nadarzającej policji (Schupo), Maks Daune, który przoW ltam vr Pradze 1 pozdrawiam serdecz naszych państw posiada rozwiązanie spra- się sposobności nie wolno nam zmarnować, bywal w Warszawie od września 1939 r.
nie delegację Rządu Polskiego, w skład wy komunikacji ż naszego terytorium przez j Czasu ku temu nie zostało wiele,
do kwietnia 1940 r„ znajduje się, jako
której wchodzą czołowi politycy 1 rzeczo polską Odrę oraz polskimi kolejami do Gdy- ' Wielkich pomyślności dla współpracy na- Jeniec, w rękach władz brytyjskich. Dauno
nl,
Gdańska
i
Szczecina,
oraz
jak
wielkie
szych
narodów
dopatruję
się
w
dziedzlnio
znawcy polscy. W izyta Szanownych Pa
przyzna! się do swego udziału w masowym
nów Jest nową, doniosłą próbą rozwiązania znaczenie posiadać może na przyszłość dla j ktdturalnej.
zagadnień, które wyłoniły się ostatnio po gospodarki polskiej względnie dla wymię-1 w itam Jeszcze raz Szanownych Panów mordzie w Wawrze w r. 193p. Polski domiędzy naszymi, bratnim i narodami. Na clonych portów pozyskanie czechosłowac- jak najserdeczniej w Prjdze, która była .legat w Międzynarodowej Komisji do bazawsze miastem wielkich tradycji slowinrt-L ,
,
.. rody nasze eą nie tylko geograficznie, ale kiepro zaplecza.
Bardzo dobrze uświadamiam sobie zna- sldch, tyczę Szanownym Panom Jak najni
j
>ch poczj ił
l pod wielu innymi względami, najbliższe
ekstradycji Dauncgo. (PAP)
eoble ze wszystkich narodów słowiańskich, czcnio Polski, jako kraju tranzytowego dla jprzyjemniejszego pobytu w naszej stolicy.
posiadają tradycję wzajemnych stosunków,
opartych często na najściślejszej współpra
cy.
Władzia w okresach przyjacielski ej
Współpracy narody nasze dochodziły do naj
większego rozwoju i dobrobytu.
Lata, poprzedzające straszliw ą wojnę,
t Jeszcze bardziej la ta sam ej wojny, któ rą
mamy wszyscy żywo w pamięci, ukazały
Przemówienie Ministra Spraw Zagranicznych R.P. Wincentego Rzymowskiego
nam znowu poglądowo, ja k bliskie są na
sze narody i Jak Jesteśmy od siebie wza
W odpowiedzi na powitalne przemówie
Germański najeźdźca wrył się w pamięć przemocy. Brak Jedności wśród Słowian^
jemnie zależni Nasze k raje stały się nie
naszą najsroźszym cierpieniom. Jakiego
najsilniejszej tam y przeciw germania*
mal Jednocześnie celem niemieckiej Inwazji. nie m inistra Jana Massaryka, zabrał głos doznała kiedykolwiek ziemia czeska i pol tej
mówi,
pozwolił raz Jeszcze Niemcom od
przewodniczący
delegacji
polskiej
mini
Ludność słowiańska obu krajów cierpiała
s k a Straszliwa próba hitlerowskiego na rodzić się w jeszcze potworniejszej gro.
pod terrorem nazizmu, jednakże nie ustala ster spraw zagranicznych R. P. Wincenty jazdu 1 wspólna walka przeciw temu na zlo zaborczości i barbarzyństwa. Niemcy
w walce o wolność wierząc, że nadejdzie Rzymowski, który oświadczył:
jazdowi wiąże oba narody i dbie republiki mogły kolejno podbijać, ujarzmiać 1 zwy
chwila, która przyniesie znowu wyzwole
„Panie Ministrze, Szanowni Obywatele, wspólnym doświadczeniem, wspólną nauką ciężać państwa słowiańskie, póki nie za
nie i odzyskacie niepodległego bytu brater DOlegacl! W Imieniu delegacji polskiej 1 wspólną przestrogą.
trzym ała ich współwaloząca z zachodnimi
skiego. W tej straszliwej wojnie osiągnę
Uczy nas wiele wspólny trium f i wiole aUanitami Armia Czerwona. Z tej strasznej
liśmy decydujące zwycięstwo "nad brutal- dziękuję za mile 1 serdeczne słowa powi
które przyjmujemy w tej samej in uczą wspólne klęski, które zrodziły się eo nauki wynoeSmy nakaz aolldamoAcl sło
mym
wieikontemiecWm Imperializmem. tania,
tencji, w jaiklej zostały wygłoszono.
wspólnych błędów. Tylko la t 20 dane było wiańskiej trw ałej 1 niezłomnej. N a gruncie
Nasze wolne państw a stanęły obecnie przed
takich doświadczeń świat cały przystąpi]
Zrodzono w niewoli pokolenia nasze
nadkolem zabezpieczenia się ra z na zawsze dwa razy zaznały szczęścia wyzwolenia. Wam 1 nam cieszyć się wolnością po zwy narówcie do przebudowy swych podstaw
przed ®cwymk próbami niemieckiej napa W tych samych momentach w 1918 roku cięstwie roku 1918.
materialnych i duchowych. Każde z państw
ść! prafed Osławionym „Drang nach Ostań". i 1945 roku oiba nasze państwa, Czechosło
świat, który wygrał tam tą wojnę, nie wyzwolonych pracuje nad wewnętrzną
W śótflłej współpracy ze Związkiem Ra wacja 1 Polaka święciły swoje zwycięstwo. umiał wygrać pokoju. Błędy i słabości, po przebudową ęwojego ustroju. Chcemy,
dsiecjclm którego sławna Arm ia Czerwona Nie był to tylko historyczny Zbieg okolicz zwoliły Niemcom rozsadzić soOidaroońć wcielić w życie ideał wolności 1 demokra
utppśłiwiio i przyspieszyła oswobodzenie ności. Dwukrotnie wolność nasza powsta zwycięskiego obozu.
cji społecznej, gospodarczej i kulturalne),
naarąmh krajów, Jak rów rież we współpra wała Z klęski Niemiec, ta k samo jak' dwu
W tych warunkach nie ty ło trudno dy
W tym ogólnym wielkim wysiłku pora
cy Be wszystkimi demokratycznymi pań krotnie państw a nasze padały pod napo- plomant)! niemieckiej podważyć i zdruzgotać przystąpić śmiało równie* do przebudowy
stwami św iata dojdziemy do tego celu.
rem imperializmu germańskiego. Nam jed fundamenty pokoju 1 rozpętać nową agre ^naszych wzajdrunyek stosunków sąsiedz*
Czechosłowacja i PołSka mogą się do nak, ludziom XX stulecia, nie trzeba się sję. Słowiańszczyzna po kliku nieudanych hJoh Pc
Polski — z Czechosłowacją, tak Jak
tego w znaoznej mierze przyczynić przez gać w stare księgi przeszłości, aby poznać, próbach zbliżenia 1 zjednoczenia się wróci plradbnó
ncehadoWAlidmy nasze wzajemne stosunzałatwienie swych problemów wewnętrz gdzie wróg nasz wspólny 1 gdzie wspólny ła do dawnych swarów i waśni, znów otwo M m 2wiązfltfcim Radzieckimi
nych. Jak np. oczyszczenia swych ziem od Jest sojusznik.
rzyły się wrota dla niemi cc)dej Intrygi 1 Dość długo trwały nasze srwary t Wę
pozostałości germaństwa, które zawsze sta
dy. Nie chcemy więcej wstępować na tą
nowiło V-łą kolumnę niemieckiego Impe
drogę praesaAoAoL Chcemy na trwałych
rializmu, Jak również drogą przyjacielskie
podstawach budować przyjaźń 1 współpra
go uregulowania zagadnień, które się wy
cę.
leniły pomiędzy naszymi państwami.
Z wiarą w przyszłość obopólną apeluje
my do zaufania 1 do zdrowego, Jak mówią
PO rokowań praskich, które dziś rozpoTV związku ze złym rezultatem akcji spe wadząca bez większych wstrząsów do w Połsce „ćhlopsldego rozsądku". P rag
csm ainy, przystępujemy w atmosferze przy
Jaclelśldej. Społeczeństwo w naszych k ra  cjalnej, m ającej przyśpieszyć dostarczenie szybkiej odbudowy życia gospodarczego niemy granicy aprawlecTlwoj i trwałej,
granicy, która by nas nie tylko dzieliła
jach przekonane Jest o niezbędności naj świadczeń rzeczowych, 1’olsldo Stronnictwo naszego narodu.
ale 1 wiązała. Chcemy pomiędzy naszymi
ściślejszej współpracy naszych państw. PoLodowo, Polslca P artia Socjalistyczna, Pol
Rodacy! Przypom inam y W am ponow krajam i otworzyć wrota dla wzajemnej
wymiany dóbr i usług. Niechaj m szo i
ska P a rtia Robotnicza, Stronnictwo Ludo
nie, żo świadczenia rzeczowe, przezna wasza drogi, szosy 1 koleje, ścieżki górPrzemówlenic min. Rzymowskiego we, Stronnictwo Demokratyczne, Stronnic czone
dla W aszych braci z fabryk 1 biur, słde i przełęcze otworzą się szeroko dla
two Pracy i Okręgowa Komisja Związków
przez riadio praskie
są konieczne dla ludzi pracy w tym n a j ludzi 1 towarów. Na wodach naszych 1 wa
PRAGA, 18.2. (PA P), Przewodniczący Zawodowych, zwróciły się w dniu 5 lutego trudniejszym okresie powojennym w n a szych, na rzekach 1 morzach niech m ija slf
delegacji, polskiej do rokowań z Czechosło z następującą odezwą do ludności wiejskiej: szej wolnej i ukochanej Ojczyźnie. Swind czechosłowacka 4 polska bandera bez prze*
szkód i ograniczeń. Niechaj nasi uczeni, ar
wacją, minister spraw zagranicznych Win
B racia ChłopiI
czenia te są kilkakrotnie mniejsze, aniżeli tyści, politycy 1 przedstawiciele życia gtf
centy Rzymowski wygłosił w Pradze przed
W jesieni ubiegłego roku zwróciliśmy były ża Niemców, wrogów paszycb, i spodarezeigp spotykają się w ps-zyjaznyS
mikrofonem przemówienie, w którym m. In. się do W as w im ieniu wszystkich stro n  rozkładane są sprawiedliwie, według sto 1 ufnym współżyciu. Takie Oto są nasze c l
!o 1 nasze nadzieja któro przywozimy
powiedział r
nictw dem okratycznych z apelem, abyś pnia zamożności.
Pragi z bratnim pozdrowieniem od Rząd
„Mam nadzieję, że w obecnie toczących cie przyszli z pom ocą m iastu i złożyli na
1 od Narodu Polskiego".
W zywamy W as do jak najszybszego
Minister Massaryk podszedł do mlnlstri
się rokowaniach znajdziemy, Jako dwa bli rzecz pracującego robotnika i urzędnika
skie sobie i słowiańskie narody wspólny świadczenia rzeczowe w płodach rolnych złożenia świadczeń rzeczowych w imie Rzymowskiego, uścisnął mu dłoń 1 podzlę
język i zrozumienie. Wierzę, że w krót i kontyngencie mięsnym. Tylko bowiem niu wszystkich stronnictw dem okratycz kowal za przemówienie wśród oklask ó<
obecnych.
kim czasie rozwiązane zostaną wszelkie w zajem na pomoc wsi dla m iasta i od nych.
Niech żyje ofiarność i uświadomienie
Po tych przemówieniach powitalnych
różniące nas problemy i że nic nie będzie w rotnie, robotników chłopom, pozwoli
delegacje postanowiły utworzyć cztery kol
stało na przeszkodzie braterskiem u 1 przy przezwyciężyć trudności gospodarcze, spo obywatelskie wsi polskicjl
jaznemu Współżyciu naszych narodów w wodowane sześcioletnią w ojną i okupacją
Niech żyje solidarność św iata pracy: misje, które zajmą się caloksztaltem z *
garinkń, która s ą przedmiotem rokowań, ;
przyszłości'V*
i hitlerow ską. To jest jedyna droga, pro chłopa I robotnikąl

Morderca z Wawra

„Pragniemy sprawiedliwej i trwałej granicy
która by nas nie tylko dzieliła, aie i wiązała../'

Odezwa 6-ciu stronnictw
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Zagadnienie cieśnin

(Le Be) Na et-brpnlneh purtyj robotIłlerych słyszy się polemiki przeciwko
J.
Gdy w roku 1353 Turcy przekroczyli po Morzu Czarnym t wolnego przejazdu przez że warunki dotyczące cieśnlń
taktyce wyborczej PSL. Demokraci, ni o
muszą byś
ra
s
pierwszy
Dardanele,
problem
cieśnin
cieśniny.
unlcźiicy do robotniczych partii i nie
zmienione w odniesieniu do ZSRR.
Podczas pierwszej wojny światoforej go*
hołdujący zasadom marksizmu, zgadzają zaistniał dla Europy. Od tej chwili przez
W chwili obecnej problem ten przedsta
się w sprawie taktyki wyborczej z obo całe stulecia nie ustają walki o cieśniny stało stwierdzone, że Dardanele dobrze' bro wia się jak następuje}
zem robotniczym. Argumenty przeciw tak pomiędzy Turkam i a Wenec Janami, Genueń nione są nie do zdobycia. Opinia ta wzmo
Rząd sowiecki wypowiedział trak tat
łyt PSL nic są w tyra wypadku tylko c zykami i Pi zaliczykami. W bojach tych gła Jeszcze nasilenie walki o panowanie przyjaźni 1 neutralności uowiecko-tureckL
argumentami PPS lob PPR, lecz też wszy również Bizancjum bierze udział. Położenie nad cieśninami. N a konferencji w Lozan który wygasi w listopadzie 1945 roku.
stkich postęp*. .vych kół, do inteligencji Konstantynopola predystynujo go na stra ż  nie, n a której uznano zostało odrodzone pań T rak tat ten m a być odnowiony na Innych
nika Morza Czarnego 1 co za tym idzie — stwo tureckie Kemala-Paszy, opracowano warunkach. Między ihnymi rząd sowiecki
pracującej wiąrzuie.
Nikt w Polsce — oprócz obszarników cieśnin. Ale po największym rozkwicie pań nowy system międzynarodowy dotyczący żąda ustąpienia nul baz wojennych w cie
I Ich politycznych zwolenników — nie stw a tureckiego następuje Jogo upadek 1 cieśnin. W czasie pokoju przejazd był wol śninach, jak również miast} Kana 1 Ardakwestionuje prawa chłopstwa. Obóz de w połowie wieku XV występuje na widow ny dla wszystkich okrętów z wyjątkiem kan odstąpionych Turcji przez Związek R a
mokratyczny nic tylko nie kwestionował, nię europejską Rosja: zdobycie Morza A- okrętów o dużym tonażu. YV czasie wojny, dziecki w roku 102L Turcja warunki t>
lecz popierał walkę chłopa jaka integral zowsklego przez króla P iotra Wielkiego w razie neutralności Turcji — układ nie stanowczo odrzuciła.
ną część walki całego obozu postępowe daje początek wpływom rosyjskim n a Mo ulegał zmianie, Jeśli Jednak Turcja brała
W tym czasie, gdy rozwijał się z atu rj
go. PSL jako partia chłopska bierze u- rzu Czarnym. Rosja uzyskuje prawo wol udział w wojnie — to miała prawo zam rosyjsko-turedd, mocarstwa zachodnie ró
dzlnł w Rządzie Jedności Narodowej, PSL nego przejazdu przez Dardanele, jak rów knąć cieśniny dla obcych okrętów.
wnież zainteresowały się zarówno tym za
System tak i trw ał do roku 1036, w któ targiem , jak zagadnieniem cieśnin. Posta
Jako partia chłopska jest naturalnym so nież żeglugi po Morzu Czarnym, co ułatw ia
jusznikiem pozostałych partii demokraty ekspansję" tego kraju w kierunku południa. rym to roku Turcja zażądała rewizji ukła nowiono wydad nowe ustaw y dotycząca
cznych. Nikt nie kwestionuje, że pnrtia ta Ale jednooześnie budzi się zainteresowanie du 1 uzyskała władzę nad Bosforem 1 Dar- rzek międzynarodowych, do których począł
powinna liczebnością odpowiednich man Anglii względem cieśniny. W wieku XVXI2 danelaml, co zostało ujęte yr szereg przepi kawo zaliczono Bosfor 1 Dardanele. Stany
datów w administracji publicznej I w kwestia cieśnin staje się spraw ą sporną po sów ograniczających n a -Morzu Czarnym Zjednoczone zaproponowały, ażoby Je umitj
ruch okrętów o wysokim tonażu. Umową dzynarodowió. Projekt ten został później
organie ustawodnwrzym wyrazić liczeb
między Anglią, która usiłuje powstrzymać ta wygasa w lipcu 1948 roku.
zarzucony. Sprawę cieśnin oddzielono od
ność w jej łonie zrzeszonych chłopów.
To jest tylko sprawiedliwe i z punktu elrspansję Rosji n a południe, Rosją — dla
Wojna ostatnia, która zupełnie zmieniła sprawy europejskich dróg wodnych I u star
widzenia demokratycznego rozwoju pożą której Dardanele są wrotami na św iat oraz stanowisko Związku Radzieckiego w sto  łono, że nie może ona byó uregulowana fcei
dane. W normalnych warunkach wew Turcją.
sunku do Innych państw europejskich, za zgody rządu sowieckiego 1 tureckiego. Ego
nętrznych i zewnętrznych, w normalnych
W ciągu wieków XVIII i XIX zawarto kończyła Jego dotychczasową izolację. dzono się ostatecznie na to, że rządy Włełwarunkach gospodarczych wybory mogły aż osiem traktatów pomiędzy poszczegól- [Wszystkie państwa, zarówno położone nad klej Brytanii, Stanów Zjednoczonych i
by dać właściwy obraz układu sił, mogły nyml państwami w przedmiocie żeglugi po 'Morzom Czarnym, Jak i inne, zrozumiały, Związku Radzieckiego podadzą da wiado
by wyrazić np. stosunek podziału wpły
mości rządowi tureckiemu każdy swoje wa
wów w/.ród chłopstwa między Polskim
runki, po czym zbierze się konferencja mię- ,
Straiiaietwem Ludowym a Stronnictwem
dzynarodowa dla rozstrzygnięcia całego za
Ludowym. Wolna konkurencja partii degadnienia.
aiokratyczuych wyraziłaby układ demo
Na początku listopada ub. r. memoran
kratycznych sit w Polsce.
LONDYN. Korespondent ,JfB W B OBRO- inyoh wypadkach, porozdzielać. Ta pry dum przedstawiające amerykański punkt
Zależy działaczom Polskiego Stronnic NICLE‘' donosi z Wenecji, ie generał A n w atna arm ia nie odpowiada przed żadnym widzenia zostało Już wręczone rządowi to*
udzielająo wywiadu oświadczył, ii rządem , m a natom iast odpowiednie warun
two Ludowego na wyrażeniu demokraty dorę,
„nie utrzym uje żadnego tajnego kontaktu k i terenow e 4 środki techniczne, ażeby stać reckiemu. Opiera się ono na aastępująeyoi
cznego układu Nit przy wyborach, czy z Polską1'. „Oficermote polscy niższych się potężnym ośrodkiem in tryg i, propa cyob zasadach:
zależy tm na tym, aby wynik wyborów stopni byli mniej dyskretni1, niż gen. A n  gandy, ta jn e j roboty w ywiadowczej 4 osta
1) Cieśniny będą otwarte dla okrętów
odzwierciedlał też opinię wstecznych, re ders — pisze ‘kórespan-dent. — Jeden Z tecznie m oże byó użytą do sabotowania re handlowych wszystkich państw; sarówao w
nich powiedział, ie ma regularne wiado żim u polskiego, do zagrożenia Bałkanom
akcyjnych, faszystowskich prądów? Po mości et Polski na pomocą tajnych środ
czasie wojny Jak I pokoju.
winna demokracja dać Hwolm wrogom ków. Arm ia Andersa nie pełni ‘właściwie i do innych oelów. W p ra ktyo ein g H cy nte
» Będą one również otwarte we wszy
mogą
tem
p
zapobiec
dopóty,
dopóki
kor
możliwość przygotowania pogrzebu de żadnych realnych funkcji. Pokazano mi
pus istnieje. Ponieważ za ś dotąd istnieje stkich okotlcayośaiftch dla okrętów wojen
mapę
z
oznaczeniem
punktów,
gdzie
na
mokracji? Sytuacja Jest taka, że na to py
gromadzono nieprzyjacielski materiał wo 4 m a jd u je się operacyjnie pod kom endą nych munet eter położonych nad
tanie „Gazeta Lndown** odpowie oburzo jenny, którego ta armia rzekomo strzeże, b rytyjską , ponosim y odpowiedzialność i o- Czarnym.
nym NIE! a znaczna część Jej czytelni g it materiał ten można by przeciei, jak to dittm za jego działalność". (P A P )
8) Przejazd {trzep alśśntny będzie
ków zdecydowanym TAKI Nie jest winę
-oOotany dla Okrętów wojennych innych państw,
PSL I „Gazety Ludowej**, że znaczna
chyba za zgoóą mocarstw, położonych naó
część czytelników tej gazety rekrutuje się
Morzem Czarnym, lub jeżeli okręty to bę
spośród takich warstw, których Interesy
dą pod flagą Narodów Zjednoczonych.
go; t odnrezc owiązane są z ustrojem
4) ONZ będzie, jednym z sy g n atariu sz
przcdwrześnlowym, półfeudsinym, knrtea
Japonia
zostania pominięta.
lowo-obszamfezym. Ten czytelnik, który
Memorandum
rządu angielskiego zawierz
przybiega na hasło niedorostków „organ
i
n
t
e
l
i
g
e
n
c
j
ę
p
o
l
s
k
ą
podobna
propozycje.
Mltł-iajcżyka*** Jest skłonny do głosowa
W chwili obecnej oczekiwano jest mę
NORYMBERGA, 18.2. (PA P), N a posie nikach. Egzekucje te polecił wykonać ów
nia na oddzielną listę PSL przy wybo
morar.dum Związku Radzieckiego; Wątpić
rach; to on chce rozpętania walki przed- dzeniu Trybunału Międzynarodowego pro czesny landrat von Hirschfeld.
Smirnow przedstawił również Trybunało Jednak należy, czy ZSRR odstąpi od swoich
eryborezej, wytworzenia takiej atmosfery, kurator radziecki Smirnow, mówiąc o zbro
dniach
niemieckich
na
terenie
Lwowa,
po
wi
sprawę aktora Igo Bym a, zabitego w postulatów. W każdym razie pozostawia
która by udowodniła, że obecny układ
społeczny Jest niesprawiedliwy; to on ruszył sprawę wymordowania polskich pro Warszawie w dniu 7 marca 1941 r. 1 re  nie Turcji wyłącmej kontroli nad cieśnina
mi wydaje się wykluczono,
cbco ożyć PSL dla awoieh eeiów. Cele fesorów - przez gestapo zaraz po zdobyciu presje władz niemieckich.
m
iasta
w
1941
r.
z
prof.
Bartlom
i
Tadeu
te nie są celami chłopa a Polskiego Stron
nictwa Ludowego. Nie Jest winą PSL, że szem Boy-Żeleńskim na czele.
nielegalne pisemka, organy tych, którzy
Smirnow złożył Trybunałowi zeznanie
P A Ń S T W O W E
Z A K Ł A D Y
wysadzają pomniki w powietrze i tych, dwóch więźniów obozu Janowskiego pod
którzy siedzą teraz na lawie oskarżonych Lwowem, Mendla 1 Koma, którzy byli
U M U N D U R O W A N I A
w Warszawie, agitują na rzecz PST.-n.
zatrudnieni przez Niemców przy odkopy
Winą jego może być tylko to, że do waniu ciał zastrzelonych polskich profeso
W POZNANIU, PA TR . JACKOW SKIEGO 22
tyehezns przywódcy z PSL nte zdecydo rów. Jeslenią 1943 r. Himmler w obawie
wali się na odgrodzenie swojej chłopskiej kompromitacji wydał nagle rozkaz odgrze
ZAKUPU NASTĘPUJĄCE MASZYNY TYPU CIĘŻKIEGOI LEKKIEGO JAK
sprawy od nadziel takich, którzy w nie bania ciał i spalenia ich.
Maszyny do ćwiekowania na teks
legalnych niotkach piszą? „Mnsimy się te„
laslrygowanla podeszew I padpadeszo*
•
lv
•
mn przeciwstawić | Iść zwartymi szere
„
„ na drnl Inb taśmą
gami, aby usunąć obecny reżim. Jawnie " W dalszym ciągu swego przemówienia
„
„ Kołkowania spodów
—■ prze* wstąpienie do PSL, tajnie — o okrucieństwach niemieckich w Polsce pro
przez wstąpienie do AK** (AK — nieujaw kurator radziecki Smirnow poruszył spra„
„ sztyflowanla obcasów
nionej, związanej z NSZ). W iną może być łsvę zakładników — systemu, jaki był uży
_
„ kicdrowanla podsadok
również to, że dolyeheza* nie zrezygno wany szczególnie w Polsce, Czechosłowacji
„
„ słupkowe • ciężkim I lekkim stopka
wano *• możliwości uzyskania antylado- t.Jugosławii w stosunku do ludności cywil
„
„
płaskie ezswskle
wyeh. ba, faszystowskich głosów przy wy nej. Zbiorowa odpowiedzialność ludności by
. IntreUflaterskle
borach.
ła wynalazkiem systemu hitlerowskiego w
„ tłocznie (sztencej różnego typa
A Jakże Inaczej można a lej możli podbitych krajach. Smirnow przytoczył car
wości zrezygnować, jak nfe przez przy ly szereg wypadków brania zakładników
f#
n*"**” “ r
stąpienie da btokn wyborczego demokra
oraz
cząści
wymienne
de wszystkich wyżej psdanycta M*M*’
oraa mordowania ich często na oczach lud
tycznych partii?
’
noże
do
wykrsjn
skór
twardych
I miękkich, większą llożć drzewa
ności. P łk S3 Sperling już w r. 1939 za
I należałoby się znstanowlć nad tyra,
stolarskiego
tartego,
kopyta
drowniane
ze spedem okntymery rhłop z PSL w obliczu napływu TA kradzież w orka żyta rozstrzelał w Nowym
Szczegółowe oferty uprasza slg literować pad wyżn> podanym,
KICH sprzymierzeńca w, nie pójdzie tam. Mieście 15 zakładników, w tym księdza
adresem. Dział Zaopatrzenia I Zbyta
gdzie tych sprzymierzeńców uniknie I D omibie', addego. W październiku 1939 r. od
715
snaJdUe tylko eblooa 1 sprawę Indowa— była ale taka sam a egzekucja na 70 zakład
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Kilka slow o kobiecie współczesnej
Druga wojna światowa wywołała duże
fcniauy w ukladai* etosunltow państwo*
wych, społecznych, gospodarczych. Go wadi*
aiąjarze jednak — przeorała zumienia lu(hi, zmieniła azłowioko. Jeżeli kto* szczam zastanaw ia się nad samym sobą, o g a r
nia edetole sprzed 1039 r. 1 obecnego, po
równa poglądy, zasady, dostrzeże olbrzynde zmiany, uzewnętrzniające się przede
wszystkim w sposobie podchodzeni* do na
gadałeś. które niesie naJn tycie współcze
sne, w rozwiązywaniu jego problemów, ot u problemów żyda przedwojenego. Bo
gate w trefić lata 1939—45 r. wyżłobiły
mocne, zasadnicze rysy w psychice dztetejaze.go człowieka.
Jeżeli można sąd ten wydać o człowie
ku w ogóle, to jeszcze bardziej dotyczy oą
kobiety. Wmeeicypaoja kobiety, zdaje ml
się, władnie teras wkroczyła na właściwe
tory, wytwarzając nie ąa,bawne,. karykatu
ralne typy sućrażyetek, lecz pełnowairtośclowego człowieka, wyzwalającego z sie
bie maksimum sił twórczych w różnych
dziedzin,-ech życia.
Zostawione eatna sobie, już na począuku
tragicznych nalcaię-;/ wojennych, stanęła
kobieta do watki przede wszystkim z zała
maniem się bytu materialnego rodziny.
Jakżeż nieaktualną i wprost godną pogar
dy wydaje się słynna 'M arta — bohaterka
noweli Orzeszkowej — tylko o pięćdziesiąt
lat starsza od kobiety współczesnej — w
■•stawieniu z obecną pionierką. Brak Umiejętności w zdobywaniu Chleba dla siebie
I dziecka, brak płynący ae słabości psy
chicznej i nieumiejętności adaptacji do
Chwili obecnej — doprowadził M artę do
targnięcia się na życie. Beż kobiet w paź
dzierniku 1939 r. znilanło eię w sytuacji
M arty i jakżeż dzielnie atanęłp natych
m iast do dźwigania nowych obowiązków,
Brak przygotowania wyrównywać trzeb*
byto nie załamaniem Marty, lecz ciężką
pracą pełną optymizmu i wiary w pojęcie!
„Przetrwam ". Zakres pracy b. różny, wy
pełniający każdą godzinę dnia, aby djsieoko, jej dziecko rosło i rozwijało się możli
wie JaJ# najlepiej. Ale to nie wszystko, bo
nie tylko kobieta sam otna stanęła do p ra
cy; tam, gdzie rodzina nie została rozbi
ta, siły mężczyzny okazały aię niejedno
krotnie za słabe do dźwignięcia wezyertkioU
obowiązków,- możliwości jego wobeo terromałe Zręcznie 1 enerru okupanta

glcznie kobieta z okresu wojennego dźwig
nęła część tego ciężaru. Niejedna wpraw
dzie mniej wyrobiona, uginając się pod
zmęczeniem, nie umiała spełniać tej roił z
godnością, i pogodą — to prawda, więk
szość jednak spełniała swoje zadanie z po
dziwu godnym optymizmem 1 mocą wy
trwania. Zdobywanie żywności, przygoto
wanie jej, utrzymanie domu na pewnym
kulturalnym po złomie, troska o wszystkich
t każdego w rodednie stała się zadaniem
codziennych zabiegów. Ale to mało. Kobie
ta współczesna miała jeazce® jedną ambi
cje, k tó ra różni Ją tak bardao od Śmielszych
poprzedniczek jej z czasów Prusa, Ambicją
tą było pragnienie nie zatracenia swej ko
biecości w nawałę podjętych prac, asęsto
przerastających wytrzymałość jej organiz
mu. Zwłaszcza, kobiety naszej stolicy, zda
wały pod tym względem egzamin na piąt
kę; P raca poza domem, praca w domu —
a jednocześnie zadbanie o swój wygląd, o
przejawiający eię na zewnątrz urok kobie
cości. A przecież wszystkim wiadomo, jak
ważną rolę odgrywa ten właśnie tajemni
czy urok w tyciu rodziny, jak żłobi w pamięci dzk.lca przyjemne wspomnienie m a t
ki pełnej czaru.
Rola kobiety współczesnej w rodzinie u-,
rosła niepomiernie. Tu ju t nupełnie zabaw
nie zabrzmiałby głęboki w czasach Konop
nickiej sens wiersza; „Czy Wiesz ty pięk
na 1 ty uśmiechniona, której netecżka roz
chyla pustota, oo znaczy kocham T“ Prob
lem ten Twswiązywały kobiety współczesne
nie na papierze, lecz w życiu, w pnaSrtyou
nie rdsjąa sobie często sprawy, że czyn
nie udowadniającą głębię swej miłości dla
męża 1 dzieci.
Nie tylko jednak utrzymani* rodziny na
poziomie było calem wysiłków kobiety,
wszelkie prace spoleoans, oświatowa „ro
bota polityczna" pasjonowały ją, oddawała
się im z zapałem i zroaumleniem. Nie bę
dę przytaczać tu dowodów, gdyż byłoby ta
wyważaniem drzwi otwartych, a omawia
ni# Ich znaczenia przerosłoby rozmiary te
go artykułu. Kobiety z Rayensbrttck, B ir
kenau, uczestniczki powstania warszaw
skiego, kobiety > tajnego nauczania, zapi
sały się chlubnie w historii Polski. Szły
wszystkie swoim własnym torem, bez k o
medianotwa 1 histerii — a prostotą odda
jąc swe żyda id ei Liczebnością, sposobem
traktow ania sprawy jakżeż przerosły przy

P o r a d y h o ś m etycM fe

Pieięgi[nacja ko lo ru w iosów

kłady Emilii Plater, Henryki Puetowójtówny, gdyż nie dla miłości „jednego", lecz dla
miłości ojczyzny, świadomie i planowo
spełniały swoją obywatelską powinność.
Rozumiem, że były tu wyjątki, lecz pamię
tać należy o starym powiedzeniu, 1
ż „wy
jątki potwierdzają regułę".
Kobieta współczesna, to wysoka klasa
człowieka pełnowartościowego, którego
Ideałem nie jest śmieszna rywallaaeja z
mężczyzną, lecz służba w przetwarzaniu
w życiu wszystkiego, oo złe, na dobre, oo
kłamliwe, na prawdziwa oo brzydkie na
piękne 1 to nie przez ambicję i amfoicyjkl
świadczące o wewnętrznej słabości, lecą
pracz zdecydowane, samodzielne, wytrwałe
wysiłki W pracy tej okazują kobiety prze
dziwną moc charakteru, w najciężfB^iih
chwilach nawet szybko dźwigają tnę *
chwilowego załamania, aby najbłiżsne oto
czenie, aby sprawa nie ucierpiała. Niedo
strzegalnie dla samych siebie nawet har
tują się w idei wytrwałości, otyta krzepią
niejednokrotnie najbliższych.

Cirtufomy ssmcmita 1 laniu

g o to w a ć
Gotuję dziś zupę fasolową. Cóż aa przy.
jemnośó sprawię mężoyd — on tak UAI
fasolę pod każdą postżJoląl

Mająo Wspaniały rosół po ugotowanym
boeżku, wsypuję do niśgo fasolę, ciea-ąo
się, że jest gorący 1 fasola prędzej edę ugo
tuje.

Óotuję godzinę — drugą — trzecią... Fasola twarda. Oo tu róUĆI Mąż aoraz. wró
ci, a obiadu ule m e Biegnę do sąsiadki pi
radę, a ona w śmiech I A któż gotuje f v
solę w słonej, a w dodatku gorąoej we>
dziel
Fasolę moczy aię dnieli przedtem w zim
nej wodzie, nasajut ra środę trzeba odlać,
fasolę zfdaó świeżą wodą i gotować. Wów
czas ugotuje się bardzo szybko.
A tera* rada na twardą fasolę, * tej
niedoętotowanej i niemożliwej już no óogotowanta fasoli można zrobić kotleciki.
Przepuścimy Ją pmea massynkę od mięsa
raz albo 1 dwa rasy, dodamy jajko, kawa
łek aroczonej i wyciśniętej bułki. Dobro*
wymleęeamy 1 wyrobimy kotleolki. Osypofte tartą bułką, smażymy Je na wolnym
ogniu. Może być do $ego użyty olej.
P raca kobiety posiada okwmny zakres,
Podobny wypadek miotana a buraoohamL
powiedzmy nawet saeaeroe, sskree ten jest
Buraki też musi się twetowió w tlmnes
za szeroki, ca dużo obowiązków niejedno wodzi*, w przeciwnym ronię, jak to elg
krotnie Merze ąoa na siebie, właśnie dla mówi, „zdębieją" 1 nigdy się nie ugotują tur
tego, że w psychice Jej jest jakaś świeża, miękko.
Kartofelki faszerowane.
niewyczerpana energia, pro*<n,.eni* czynu,
Waśąć
kilka dużych kartofli zależnie «rf
poczucie odpowiedzią:nośoi. Przepracowanie Mości osób,
sparzyć wrzątkiem i obgoto
chce położyć swe piętno na Jej zewnętrz wać pod pokrywką z pół gbdirfny.
nym wyglądzie, ale 1 tu n,leap>żyta siła
Następnie wydrążyć tak, aby pososMB
walczy o lepsze ze słabością fizyczną. U- powłoka na 1 om grubości i naóalewaó ni
żej podanym fontann. PajedyAcze kartofla
trzymać się na poaśorote, nie pozwolić so składać w rondaMw jeden obok drugiego,
bie na aewnętrzne o*naJd snięcMnia — •siać wodą do połowy warstwy kartofli I
pod przylwydlem dusić n a wolnym ogniu.
jest amhleją wielu.
Fara** Na 10 kartofli Meca# alę 1/4 kg.
Olbrzymie, nie dające się na mole ująć mięsa można użyć mięsa a rosołu, cśarawtś
w nasady przemiany dokonały « ę w psy- a wędlin, tsw. dudki itp.). Mięsa przeponaohtoe kobiety a lat ostatnich. Kto wie, mo czarny prze* niaaąynkę, następu** dodaj*my pół moczono] l wydśalętój bułki, *<xlb
że są one symbolem nowych os* sów, oza- my, podsmażamy za ■riZnicnloooj eebulof
aów ładu i sprawiedliwości, które aię do 1 nadziewamy tym farszem kartofle.
NadMswans niemotata podajemy z Ma
nas zbliżają.

raczkami tub a dussoną kapustą.
Oło-eez Ada
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Bluzeczua blezerowa
ścieg; ra. I; 20 ooaek pr, 1 norsucJfa
M ateriał; 40 dkg wolny «lam uj, • dkg
białej „angory", T guzików.
80 pr. 1 narzucić ttd.; ra. n i 19 ooazk h'**
Fasom odcinany, zapinany z przodu aż 9 przerobić razem 19 lew, t razem UHr
do wyclęola u azyl, ■ dłu'dm rękawem.
Następne 4 rzędy ściegiem zwykłym l r*
prawy
1 lewy; dalsze jak rząd Łazy 1 U-jjl
U l—S i---- ust-u. . I 1LiT.-’i - - !- ę « . . u a a z i
Donloełą rolę w pielęgnacji włosów od
grywa szczotkowania, które ożywi* 1 po
budzą osłabioną cyrkulację krwi, a tym
samym poiudzu nowy ponwt włosa, usuwa
łupież i o-.zys. oza a kurzu. Sposób saonotkowarda powinien byó następujący:
Szczotkę trzym a się w kierunku pochy
łym, nigdy płasko do skóry głowy, gdy V
tak a pozycja może uszkodzić nowa włosy.
Włosy należy dzielić na posuną, po wywouzot
kowaniu skóry głowy szczotkujemy same
włosy. Szczotkujemy energicznie ale łago
dnie, żeby nie uszkodzić nowego porostu.
Zaczynamy szczotkowanie od tyłu głowy
w okoliiy r.irw u centralnego do czubka
głowy 1 od skroni do środka głowy.

Podaję kilka wskazówek pielęgnacji 1 ’ O ile włosy -ą suche i łamliwe, należy
stosować kąpiele z tłuszczu pod kompre
nadawania koloru środkami domowymi.
O ile chcemy uzyskać kolor tzw. mie sem, .także na 2—3 godziny przed myciem.
dziany, to należy użyć odwaru z łupin ce Woda do mycia włosów powinna być prze
buli zwykłej. Bierzemy parę garści tych gotowana, najlepsza jest deszczówka.
łupin l gotujem y razem z mydłem neutral
Do włosów ciemnych bierzemy inne ga
nym, cedzimy 1 myjemy ja k mydłem. Łu tunki ziół, a mianowicie: tatarak , chmiel,
pinki ta nlo tylko nadają kolor, lecz wzmac łopian, macierzanka, kilka ziarnek pieprzu,
niają włosy i powoli usuw ają siwiznę. Je st liście brzozy, korę dębową lip.
to środek łagodny 1 może być stosowany
Jeśli chcemy włosom nadać odcień ciem
lylko przez blondynki
niejszy, możemy wziąć kory chinowej do
Za kuracją przemawia również ta okoN a wzmoonienle boś włosów suchych Jtv-» płukania. Dobrze przyciemniają zielone łu lloznośó, że szczotkowanie nie niszczy on
•nych, tlenionych, “przygotowujemy zioła i piny s orzecha włoskiego. Ten ostatni śro dulaejt, przeciwnie zabiegi te czynią włosy
rozmaryn, rumianek, siemię łnianei zale dek o tyle może być niepnąrjwmny, ża może Jedwabistymi. 1 łatwiej wówotas układają
wamy ja w flłką 48-procentową. Po 8 -4 ty- również o t barwić 1 skórę na głowi*
się fał*.
godniaoh oastój należy słać, przecedzić 1
Inna środki de przyciemniania, opróc*
Znakomity koometototf Wilhalm Bu^eh
dodać pa kilka kropli olejku goździkowa- henny, niestety są na ogół mniej lub wię
zwykł
mawiać r „Twarz t fig u r\ mogą wy
go,
-mwtaitokiego 1 rycyny albo tranu. cej szkodliwe 1, dlatego nie należy je stowołać
ałuóaenle
młodości, włosy Me łm uBródek tsn wcieramy W skórę głowy na sować samej, a zwrócić się do specjalisty.
kają
naa
dgly".
W powiedzeniu tym kryj*
*kilka godzin przed myciem włosów.
Znane były przed wojną plukar.kl do wfo
Przy przeprowadzaniu kuracji, głowę n aj sów v. kilku kolorach, tzw. „Łuminex". N a się wielka prawda. Bujne włosy są zawsze
lepiej myć w domu t osuszać niep’ym l ręcz dawał cm włosom żywości w odcieniu, po- znamieniem młodości 1 zdrowia. A więc
nikami. (Ffcosób mycia podawałam w po łysku, odął tę aalatą, że nl* niszczył wło-1 dbajmy o wł-ny, aby zachować je w zdroprzednim artykule).
*•
jwhj 1 młodości.
sów.
Irena Łorcneową
i.2 -•*.

'y

Wyrabiamy paay prw ózidone ażurłmad^
która po urąnekantu odpowiedniej wyaok#
M przecinany ażurkami poproeccnyml
przerabiająo; I rząd 8 oczka pr, 1 nartw
oló 8 oczka pr. 1 narzucić lt<Vt U rzą4
2 oczka law. 8 razeen 8 oczka lew. 3 r *
Ud.

Traci, ażury po skończonej robocie prz#
ciągamy Małą nitkę angorową l w tan apd>
Bób uzyskujemy kratę.
ściegiem
patyczkowym
haftujemy
gwiazdki, uważając na zachowania porząd
ku szachowego.
Wycięcie u szył 1 zapięcie obrabiamy
angorą, która tworzy delikatną ramkę.
Bazia

M aść

P -r a H E B D Y
Od iw le r ib jr
iaaz« za swe) |akeścł I skateśinzigl
Zzpalnlz
hrzdrl c i z i a I bi e l i z ny
t\D\fi W APTEKACH I DROOERIAGH
l.e b o r. C hem iem .-Farm a c m l.
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Frodufccfa fabryk fajansa

p r o c e s

w e W ło c ła w k u
WŁOCŁAWEK, 18.2. Połączone Już w
czasie okupacji dwio włocławski© fabryki
fajansu, wykazują znaczny rozwój produk
cjiFabryki ta produkują przedmioty do
mowego użytku. O rozwoju produkcji fabryk świadczą następując© cyfry: w lu
tym 1945 r. wyprodukowano 1.467 kg, w
marcu 3.0S7 kg, w grudniu już 71.149 kg,
a w styczniu 1946 roku — 111.000 kg.
Zagranica, zwłaszcza Holandia, Norwe
gia 1 Kanada nadsyłają oferty fabrykom
włocławskim, prosząc o dostarczani© wszel
kich gotowych produktów.

przeciwko 23 terrorystom feiSZ w Warszawie
^ io z p r a w a p o p o łu d n io w a )
Przewodniczący odczytuje oskarżonemu
tekst pisma K r IM a dnia 13 czerwca
1948 r. W piśmie jest podane, że zostali
■nzstraelanl z wyroku organizacji bandyci,
podający się za członków organizacji Orła
białego: Biellhowskl Antoni, Bielikowski
Julian, Szerszeń Eugeniusz 1 Baginl Kazi
mierz, którzy dokonywali napadów rabun
kowych n a terenie kilk.> gmin, m. in. gminy
Przesmyki. Bo kilkakrotnym upomnieniu
gnoz dowódcę 0 3 N r 104 nic zaniechali
dalszych rabunków, ale odwrotnie, rabo
wali jeszcao więcej, a nadto grozili, to za
biją dowddoę 0 3 i oddział rozbroją. Wywiad
AK stwierdził, te wyżej wymienieni nie
aaleteU do tadnej organizaojl 1 byli wyłąeinle bandą rabunkową. Podpisany „ppor."
Puszczyk. Pismo stwierdza w dalszym cią
gu, te wymienionych aresztowano dnia 10.6
IMS oraz przeprowadzono rewiuję w ich
domach, gdzie znaleziono rzeczy pochodzą
c e * rabunku. Pod dokumentem podpisany
Jfest dowódca OS „WiBc“. W związku z
powyższym oskarżony wyjawiła, te raport
przekazał mu szef PAS-u terenu nudbutnJtalóego, w oclu podania do dalszej wia
tom oAci.
Prokurator okazuje kilka fotografii do
Wglądu. Oskar tany rozpoznaje » nich zdję«Aa » akuji wienschowulskiej. Prokurator
wyraża edałwieni© dlaczego oskarżany ta k
p od mzu rozpoznaj©, skoro nie przy nim
i nie przezeń byty robione, odmalowują zań
obraz późniejszy. Niemniej oskarżony potwierdza, te jedna s nieb dotycay młodeyo Ukraińca beslieiako samwdowanego, a
draga dzteeka wjwzuooneg© przez okno,
e których to wypadkach poprzednio opo
wiadał- Doóó njowyratni* po mr. drugi li
si łujs wytłumaczyć swoją boaozysmotć w
czasie samej akejt, gdy snajdował się- niw
wiadomo diaosege konno, po środku wsi 1
* tego mledwoa wwsystko potrafił zobaczyć.
Wieś byt* około 1 km dług* i po obu »tro^nrn-h szosy stały budynki. Dalej następuj©
wj jaśnieulą nto łtfe wnoszących do sprawy

prokurator: — Dziwne, że .oskarżony ści żydowskiej. Oskarżony wyjaśnia, żc
bywał widzem takich rzeczy. Czy to był miał tylko jedną instrukcję co do Podla
sia. Głosiła o wyrokach n a obywateli de
pierwszy wypadek zamordowania Żyda ?
Oskarżony wyjaśnia, że słyszał o podob mokratów, żydów, Wojska Polskiego, Bez
nych dużo. M. ir.. opowiadał mu „Sokół", pieczeństwa i Milicji Obywatelskiej. Czy
żo wykonywał wyroki na żydach. „Sokół" tał ją w 1945 r. Był osobiści© przeciwny
w ogóle dużo mordów tego rodzaju popeł mordowaniu żydów, al© reagować jako
nił, ale z jakich powodów i z czyich roz podwładny nie mógł. N a tym przewodni
kazów, tego oskarżony nie wie. Jednakże czący odracza sprawę do poniedziałku.
były takie rozkazy i przychodziły z góry.
-OQONa pytanie czy były również rozkazy mor
dowania żołnierzy Armii Czerwonej — w
szczególności jeżeli chftlzj o ‘ wypadek
dwóch lotników — oskarż:ny twierdzi, że
por. „Jacek", jako dowódca wszystkich
grup, nie mógł wykonać takiej akcji bez
WARSZAWA, 18.2. Związek Zawodowy ności transportu wyglądają, Jak następu
ęozkat. u Niemniej ściśle nie może stwier Kolejarzy pracuje od szeregu miesięcy nad je: w sierpniu 1945 r. dzienni© załadowano
dzić czy były rozkazy, czy też tylko ogól zwiększeniem wydajności i usprawnieniem 4.000 wagonów: obecni© dzienny załaduno.f
ne instrukcje i pewne wytyczne. Otrzymy transportu. Związek zorganizował szereg wynosi 8.500 wagonów. 14 bm. załadowa
wał je „Jacek", a nie oskarżony, jako pod-, wyścigów pracy między poszczególnymi dy
no na normalnych torach 4.535 wagonów
legły. Pod ogniem dalszych pytań przypo rekcjami kolejowymi. W bież. miesiącu zo
węgla, co stanowi 91 tys. ton, oraz n a to 
mina sobie, to — jak to podał „Henryk" stał zakończony jeden z takich wyścigów,
rach
szerokich 255 wagonów, czyli 1.200
— był ogólny rozkaz o likwidacji ofice w którym brali udział kolejarze dyrekcji
ton,
razem
więc jednego dnia załadowano
rów Armii Czerwonej, podoficerów i w > | łódzkiej i katowickiej. Obecnie odbywa się
4.790
wagonów
węgla, co w stosunku do
góie wojska sowieckiego.
i wyścig pracy między dyrekcją szczecińską
dziennego
załadunku
z sierpnia uh. r.p w y
Tu w trąca pytanie obrońca z urzędu U wrocławską.
wykazują
Ostatnie dar.e, obrazujące wyniki pracy noszącego 2.477 wagonów^
MaSIanko, prosząc by oskarżony rozwinął
tem at instrukcji co do mordowania ludno jZwiązku w dziedzinie zwiększenia wydaj wzrost o 100 jto e . (PAP)

Zwiększenie wydajności transportu
k o l e i p a ń s tw o w y c h

J

(
,

7mmle Odzyskane czekają
Mogą cme przyjąć jeszcze 1.495.745 osadników
wiejskich i miejskich

Na podstawie ankiety przeprowadzonej
ptzez Ministerstwo Ziem Odzyskanych,
dem ie te w dniu 15 stycznia 1946 r. były
W stanic wchłonąć poniżej wymienione do
ść! ludności:
WIEŚ:
Województwo dolno-ftlijokle obejmujące
gg powiaty, może przyjąć Jeszcze 153.677
** umieszczając Je na ------*«*Jb,
34.242 gospodar-

j Województwo białostockie (3 powiaty) j przemysłowe w miastach. Zostały one pót
:~
Olesko, Gołdak
może osadzić a,mięte celowo, aby nie aaciemnlaó akcji
T
“ M 23 go*podar?twa<!!l ^ 1osiedleńczej. natychmiastowej. W naJMlż!^nych.
Województwo bydgoskie może osadzićj •*Tro tzaM u Ministerstwo Ziem Odzyska13.706 osób, na 3,066 gospodarstwach roi- nych ustali te cyfry i wtedy dopiero ctrzjfc
ny*Lh, .__ _
, mamy pełny obraz zdolności chłonnej tyci)
Ogółem na dzień 15 ©tycznia bm. Ziemi© _
*
*
Odzyskano były -w stanie przyjąć 400.037
osób ludności rolniczej dla osadzenia Jej
na 105.232 gospodarstwach rolnych.
e/.czegółńw m *N»*t rozboju w J e l e m u l , *t' ^ haJ ^ r^*ńbu»kieJ (14 powiatów) poMIASTA r
graHoiy w Ihwichosl* Wicach. W raca ta*
niożna 59.056 osób na 13.147 gospoWojewództwo gdańskie moż© umieścić
w pytantażb prokurator* spraw a rożbreje- daratwach.
w 11 miastach ogółem 57.804 osoby (w tym
*-.a „immaatńw * Dłutopu wojska. We wszyWojewództwo mazurskie (17 powiatów) Bytów 12.800 osób, Gdańsk — 10.360 o*
ZWIĄZEK ZAWODOWY
^ ’
^
k
™iał
”'<** osadzić 104.632, osoby na 26.158 go- sób, Mai borg — 9.000 oeób ł Sbick —
PRACOWNIKÓW NIEWIDOMYCH ;
ktkicn tych wypadkach oskarżony miał staWARPKAWA. Związek Zawodowy Prffli
osób).
L- zmjduwoó się aa ubocau, najwyżej w ^ Województwo gdańskie (14 powiatów) 17.940
Województwo mazurskie w 17 m iastach oowfdków Niewidomych w Waiwzawi© Otimnuitsm© wfcłąa. Tak samo byt jsno ,,wl- może osadzić na roli 36.279 osób na 8.060 może przyjąć 63.803 osoby (w tym Barto yuohomU trzy oddalały w Łodzi, BydgotOh
linem" w znanym ju t wypadku zsmordo- ! gospodarstwach.
szyce 6.141 osób, Braniewo — 7.766 osób, czy i OiiortBowle. Oddział warszawski 1®»
J
i Województwo zachodnio-pomorskie (18
ęrania podchorążego *yd», aa H w«asni., fXlwlat6w) może przyj^ ; 76,073 osoby, osa- Lltzbark — 6.111 osób, Lucam y ■— 6.289 <rny w. tej chwili 265 niewiiiomych. 28 profc
Mfcaawwlą ed, którzy ^ thoM wzrok w»kut«Jl
osób).
idzająe je na 17.126 gospodarstwach.
Województwo zachodnio-pomorskie w 10 działań wojennych.
-o o o --------------miastach przyjąć może T 57.512 osób (w tym
BEZPŁATNA PORADNIA PRAWNA
Białogród 8.000, Chojnice 12.776. Kamień
K06AAŁJN. Z tntajatywy mtęjaoowyalł
6.000, Koszalin 13.016 ©sób,
Nowogród
21.424 osoby, Starogard 18.064 ow>by, tXż- adwokatów unioboadono przy Sądae OfciW*
nam-Wołj-ń 23.440 oeób, Zagórze 5.576 ©- 1 gowytn w Miosaottnie boapłatną poradnif
prawną dl* niezamożna^ iudnodel.
sób i Szczecin 10.600 osób).
PRZESIEDLEŃCY
Województwo poznańskie (Ziemia LuPsnay-dtum Wojewódzkiej Rady iaredo- wanle akcji osiedleńczej /i.-m Zachodnich buska 14 mtaet) może przyjąć 97.037 osadZE STAREGO KRAJU
w Lublinie zawiadamia, te w dniach I Hnibleazowszczyzny: a)
^ a trywan o
Tym Krosno 22.680, Zielona Góra
WARSZAWA Według danych na tbńeĄ
„
iltt.łJOU OSÓD).
f i s 2H lut .-go 1948 r. • godz. 10-oj rano ł»«»"« Państwowego Ur»,
| Województwo opolskie w 10 m iastach) 1.11.45 r przeeiedlBo się aa *iemie odzys
X woj. białostockiego 24.524 oaobj%
sali konferencyjnej odbędzie kię XV ple- K°>‘ ł») rozpatrywanie planu woj. peln. do może ulokować 26.000 osadników (w tym skanc
a kieleckiego 206.727 osób, z terakowWfclw
Marne posiedzenie WRN z następującym po- akcji osiedleńczej, c) omawianie planów j w Nisie 5.212
go — 209.885 osób, a lubatókiego — 121.161,
rziMflrtem
pracy starostów powiatowych 1 Powiato- Bytomiu 4.000, w Głubczycach 4,384
K łódżidego — 196.682, z pomorskiego —<
rzłydkiim obradi
■by).
,
82.280, z poznańskiego -7- 97.107, z *®a,
1) Zagajmle, 2) Sprawoadania » dzia wych Rad Narodowy ch, d) opracowanie I j Województwo dolno-ŚIąstde w 6 miastach azowsłclego — 132.450, se śląsko - dąbrów*
ustalenie
ogólnego
planu
akcji
ualcdleń,
wydzielonych
i
31
ni
©wydzielonych
może
łalności Komi©jl WRN; 3) Dyskusja 1 wnio
skiego — 63.899 i s warwsawekiego —<
przyjąć ogółem 621.388 osadników iw tym 286.807 oeób.
ski! *) Akcja siewu wiosennego: a) roz ozoj; 0) Bprawa naprawy i konserwacji Wrocław
— 59.020, Brzeg — 57.663, Jele
ZAKAZ WYWOZU RUCHOMOŚa
patrywanie planu pracy Woj. Pełu. do ak dróg na terenie województwa: a) sprawo nia Góra — 5.772. fiwidntea — 23.600, Wał
Z ZIEM ODZYSKANYCH
cji siewnej, b) rozpatrywanie plami pra zdanie I pian pr-cy Wojewódzkiego Wy brzych — 35.344.
Razem w miastach Ziem Odzyskanych w
WARSZAWA. Zarządzenie Ministerstwa
cy dyrektora Państw. PrzedtiloblorKiwa działu Dróg owego, b) omówienie stanu
Ziem Odzyskanych z dnia 22.11.1945 r„
Traktorów i itowyn Rolniczych, o) roz dróg gminnych i powiatowych prze- staro- dniu 15J[ br. można umieścić 1.035.708
którego intencją Jest wstrzymanie Jakie
sadnlków.
stów
i
przewodniczących
PRN,
c)
opracopatrywanie planów pracy starostów pouia
Ogółem osadników wiejskich I miejskłeu gokolwiek wywozu ruchomości-z Ziem Od
towych I Pc%vU»towye!i Rad Narodowy cb, ! wan!e ogólnego planu konserwacji 4 nazyskanych .zostało uzupełnione nowymi
mogą
Jeszcze przyjąć Hemie Odzyskano przepisami.
d) opracowanie 1 ostałem© ogólnego piaitu! P*»W ^ 6S w
województwie; 7)
Zezwolenia na wywóz są w y dalana
akcji siewne) dla województwa; 6) Piano- j Odbudowa wsi i miastu: a) sprawozdani© i 1.495.745 osób.
Wyżej przytoczone cyfry Ministerstwo przez Ministerstwo Ziem Odzyskanych.1#©plan pracy przy odbudowie wzorowej wsi,
Zwolenia wydawane przez- wszystkie inne
b) referat pt. „O spółdzielniach spóldzlelczo- Hem Odzyskanych otrzymało na zasadzie władze pozbawiono są mocy prawnej.
bndowlanych; 8) Dyskusja 1 wnioski; 9)
iisu przeprowadzonego przez swoje pla
APEL AKADEMII LEKARSKIEJ
Sprawy' organizacyjne W EN: a) wniosek cówki w dniu 9 stycznia br.
W GDAŃSKU
P o d ajem y do w iadom ości, że p re dokooptowania ob. prof. Tomaszewskiego
Liczba 1.405.745 osadników. (460.037 dla
GDAŃSK. Klinika Położnictwa i Chorób
H u m era łu w in n a być- o p ła c o n a
Tadeusza na członka WEN, b) wniosek po wsi i 1.035.708 dla m iast Jest to minimum
Kobiecych zwraca się z gorącym apel en*
n a jp ó ź n ie j do d n ia 20 k a ż d e g o
wołania do życia Woj. Komisji Przemysło ludności, która powinna osiąść na Ziemiach do instytucji i osób prywatnych, by zech
m ie sią c a n a m ie sią c n a stę p n y .
wej i Woj. Komisji Komunikacyjnej; 10) Odzyskanych, aby życie gospodarczo-społe ciały łaskawie zaofiarować książki i czaso
P a tym te r m in ie w ysyłką czaso
pisma we wszystkich językach z zakresu
Dyskusja 1 wnioski.
czne nabrało pełnego tem pa).
położnictwa i chorób kobiecych dla użytp ism w strzy m ujem y .
300
Obecność członków WEN n a posiedzenia
j11™
ku biblioteki klinicznej,
w—
a
«»><««. M
«bm — • O* chodzi 9 wieś or*« «Uekt{ | jcnąą © aAs^seu, gAd* aif naajduj©.
ł. amant,sa fg,*A»

Obrady

W o j . Rady Narodowej

Uwacra Prenumeratorzy!I!
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W św ietlicy Z a k ł. P rze m . „ K . R . Y e tte /
W niętSWIę 17 bm. w browarze K. R.
Vetter odbyła d ą uroczysto otw arcie świet
licy pracowników, n a ktArS&psybyli: dele
gat OKCE2! db. BqgissłaW®|, przewodni
czący Ów. Zaw. Paacowniko^r. Przemysłu
Spożywczego oto. Miołeleki, inspektor oSwiaty dla dorosłych oih. Klilióski, lubel
ski inspektor pracy i in n i .
W części oficjalnej wygłosili okoliczno
ściowe przcmfr.Tienla przedstawiciele Zwiąż
ków Zawodowyeh, po czym zabrał glos dy
rektor browaru ob. Sikorski, który pod
kreślił, i i izgodna współpraca zr.wsze dawa
ła dobre rezultaty, czego najlepszym do
wodem Jest urządzenie — mimo licznych
trudności — świetlicy. Oh. Sikorski w yra
ził życzenie, by w dalszym csipgu trw ała
harmonia pomiędzy pracą Rady Zakłado
wej 1 dyrekcji
Następnie Inspektor oświaty dla doro
słych ob. KlfilóSkl w przemówieniu ewym
podkreśli! znaczenie świetlicy w rozwoju
żyda loultwalneg© klasy pracującej.

Wyrok
Sądu Doraźnego w Puławach
W dniu ifi.2.40 r. Sąd Doraźny w Lublide na seejl wyjazdowej w Puławach, roz
poznał sprawę ty tk i Jana, Janoazczyka
Bolesława, K ładki Stanisłm oa i K uliga
Franciszka.
Wszyscy oskarżeni dokonali szeregu
rabunków z bronią w ręku na mieszkań
ców gminy Ryłdtwy, pow. Puławy.
Przdwód sądowy wyicazał w sposób nleebity winę wszystkich oskarżonych. O skar
żeni dokonywał! rozboju grupowo w ra 
mach N3S.
' Sąd skazał ty tk ę Jana, Janoazczyka
Bolesława, na karę śmierci s Jednocze
snym pozbawianiem i * praw obywatelakldh 1 honorowych n a zawsze.
K ładkę Stanisława Sąd Okazał na karę
więzienia na la t 9, % pozbawieniem praw
obywatelskich i honorowych na la t 5.
Kuliga Praacdasfca na t la t więzienia 1
pozbawianie praw obywatelskich 1 honoro
wych n a lał A
Wysoki wym iar k ary był spowodowany
tym, iż wazystkim oekattbonym udowodnlono, iż dwiniaM na skutek niskich pobudek
i chęci zysku.
Prezydent Krajowej Rady Narodowej z
prawa łaski w stosunku do skazanych żyżkl ( Janoazczyka nie skorzystał. Wyrok
wykonano.
,

N a zakończenie części oficjalnej przema gumowych po cenach komercyjnych, któ
re pewnie będą Już niedługo.
wiał inspektor pracy.
— Najgorzej to z przydziałami — w trą
W części artystycznej chór robotnie bro
w aru wykonał kilka ładnych pleśni ludo ca lny robotnik, ob. Grzywaczewski —
wych, po czym przewodniczący Rady Za F abryka nie dostaje żadnych przydziałów,
kładowej, ob. Łuczak zaprosił zabranych nawet jęczmień firm a musi kupować na
) wolnym rynku. Tak samo ińe m a przydzłana skromne przyjęcie.
żywności, a przecież musimy mieć odKorzystając z miłego nastroju 1 możno |! łów
żywienie, bo nie będziemy mogli pracować
ści porozmawiania z robotnikami, nawiązu i ta k szczerze 1 gorliwie, Jak do tej pory,
jemy rozmowę z ob. M atyskietn Staniała- a wtedy zmniejszy ąię ‘ produkcja 1 firm a
ioem 1 ob. Kowalczykiem .
i nie będzie mogła płacić. Musimy dbać o
— Ja k długo Już pracujecie w browa fabrykę 1 firm a musi być z naszej pracy
rze, obywatelu?
zadowolona, bo to nam daje chlab — koń
czy stary robotnik ob. Grzywaczewskż,
— J a Już tu robię od 12-go roku.
— Od dwunastego roku żyda? — pyta który przepracował 27 lat w browarze Vettera.
m y zdziwieni
L ekarz:
W odpowiedzi ob. Kowalczyk wyjaśnia 1 S tara gwardia robotnicza dba nie tylko
nam, że został zatrudniany w roku 1912 i o etebia, ale i swój w arsztat pracy, dążąc
H ł o d d e ł |I
doda ł e: „Przepracowało się Już 84 Jata 1 to do zwiększenia produkcji.
Będi
pionierem
w wólce z brudem,
żegnając
efę
z
robotnikami,
życzymy
im
W te j sam ej fabryce, a Już całek niemłody,
Jak najpomyślniejszych rezultatów zarów
ciemnotę I przesądami
58 lat mam".
(Nftdnrjrcinfny Kom. ilo walki a apiilcularal).
N a wyrażone przez nas przypuszczenie, no w pracy zawodowej, Jak l w kultural
że jest on najstarszym pracownikiem tak no - oświatowej w świetlicy.
-oOopod *wzgl ędem wieku, Jak 1 długiego okrosu pracy, ob. Kowalczyk wskazuje palcem
na swego kolegę, wywijającego z tempera
mentem obereczka.
„Siedem krzyżyków ma".
Tanleo się skończył, grupka robotników
otacza nas. Wszyscy rozbawieni, uradowa
W dniu wczorajszym obradowała lubej- Jeden a większych domów praaaaaesyó eh
ni własną świetlicą. Nio dziwnego, wszy gita Miejska Rada Narodowa. W związku hotei wojskowy, aby odciążyć młaszłumia
scy zżyci z browarem, złączeni wspólną
pracą, tw orzą jakby Jedną wielką rodzinę. z nowym dekretem KRN przewidywane prywatne od kw ater wojtfljowych. Omówio
Robotnicy szczycą się tym, że są wielolet jest zwiększenie Heafby radnych w MieJ- no także tak ważną dla wszystkich spra
nimi pracownikami browaru Vebtara.
Jdch Radach Narodowych. Lublin będzie wę bczpieceeń^bwa. Jedenastu radnyeh*
Ob. Rozesłanioc, członek Rady Zakłado miał 56 radnych.
przeważnie co ster kupieckich, zgłosiło
wej,. m a już 19 lat pracy, ale...
wniosek, aby Zarząd MlajeOd zorganizował
Po
sprawozdaniu
naczelników
poszcze
— To młodzlak — mówi ob. Grzywastraż obywatelską, która razem a U. O.
czewBłd, Ja tu Jestem od 1919 roku. Już 27 gólnych Wydziałów Zarządu M iasta 1 pro
patrolowałaby
w nocy ulloa, SŁrcegąo bez
tokóle ze stanu gospodarki aprowizacyjnej,
lat śledzę w w arzelni
W miłej pogawędce dowiadujemy się od omówiono plan robót budowlanych na okres pieczeństwa osobistego o n a całości mienia
robotników o warunkach pracy, o zarob najbliższy. Przewiduje się naprawę chod mieszkańców Lublina. Kupcy wyrosili go
kach, kłopotach 1 trudnościach dnia co
ników, Jezdni, remont budynków ttd. J e  towość specjalnego opodatkowania się aa
dziennego.
ton oel. Uchwalono preltmlnara budżetowy
— Koniec z końcem się wiąże — mówi den a rodnych podał wniosek, by czynić na IV-ty kwartał roku budżetowego
jeden z robotników — ale trudno wyżyć a starania e przyznanie sum s Pożyczki Od
1945/46 a niedoborem o k 4 milionów d »
rodziną — m ała pensja.
budowy K raju m poŁrsdby Lublina.
tych. Nioddbćr tra n ls JoSt k»cńuatetBratavy. •
Trudno wprawdzie się zorientować, jak
Nastąpiło porozumienie % wojakiem, któ stzukturolpy, wynSmJącgr a* zmiany aystoduże s ą potrącenia, o których wa syecy n a 
ra
« ę śó zajętych budynków sw ród ESaną- ma podatkowego, który odb9 A* <***»•
raz mówią. Przeryw a bp sympatyczny błon
dyn, ob. Rozeałaniec l wyjaśnia:
dowl Mtajrtdsmią Poza tym postanowiono wte na toókrtaMh wrayettdch m iast ( J O
— Brow ar miał poprzednio 30 proc. pro
dukcji zwolnionej do sprzedaży po omach
wolnorynkowych. Z tych pieniędzy otrzy
mywaliśmy wyrównanie k a rt żywnościo
wych. Obecnie otrzymuje każdy pracownik
1.000 zł. tygodniowo jako pomoo aprowiDoskonałej jakoicl
Do nabycie w kaidym sklepie
zacyjną, ponieważ zarobki nasze wynoszą
od 100 — 300 zł. tygodniowo, a a tego nie
L ubelskiej Fabryki Mydle*
LUBLIN, Przem ysłow a I
można by wyżyć. Rada Zakładowa aawaze
dochodzi do porozumienia z dyrekcją, czy to
P rzedstaw icieli litw iń sk i, Lubartowska 8
w sprawie wyżywienia, czy zapomóg zimo
•77
wych dla robotników. Najcięższa sprawa
z butami i ubraniami ochronnymi. Rada
Zakładowa interweniowała Już iw tej spra
K orek — gam ę kaloszow ą 1 podeszw ową —skóry
wie, ale' cóż, nie można nigdzie dostać. Dy
sznurow adła —praw idła 1 kopyta szew skie,
rekcja zgodziła się zakupić 50 par butów

Obrady

Miejskiej Rady Narodowej

Mydło „JAW A“ 1 „P L O N "

Państwowa Fabryka Prze,tworów C hem icznych

„B E N G A L “
L ub lin , uf: 'L u b a rto w sk a S0 b. T e le fo n 26-74

polecoi Firm a

P o 1o •••
m u c h o ła p k i, p a s tę do o b u w ia, p o d łó g

o ra* I n n e a rty k u ły chem iczne

/- JV. K Ł O S O W S K I

49)

„Klejnoty Buddy 66
POWIEŚĆ DLA MŁODZIEŻY
— Pojadę z panem do Polski, panie Sowiński —
odezwał się kiedyś Fu-Liang. — Będę sternikiem na
łjm polskim okręcie wojennym, na którym pan będzie
kapitan em!
— Zgodal — jndparl Stefan.
1—1 Ja tylko zwiedzę Polskę ,a potem nakręcę wspębiały film z nad błękitnego Bałtyku — rzekł John.
^ Ja pojadę z tobął — wtrąciła Elżbietka. — Mnłzę poznać ojczyznę mojego wybawcy. Czyi nie mam
facji?

fib ry —tektury —pasta do obaw ia ąęR O B O
czcrn id la, glazu ry—k le je I Inne przybory szew skie
oraz oku cia rym arskie

589

H. J A W O R O W S K A

Lnblln. nL Newa A Telefon 22-21
PrmdłUwi«łel*two u woj, InkeLli* Wytwórni ChunłcnMÓ A B A K O • “750

Siódmego września na horyzoncie zamajaczył cień
lądu. Fu-Liong podniósł do oczu lunetę 1 długo wpatry
wał się w szarą plamą, kołyszącą się na powierzchni
oceanu.
— „Wyspa trzech palm"
< rzucił spokojnie za
siebie. ‘
i
iV
— Hurra! — wrzasnęła załoga „Chryzantemy".
Tymczasem plam a rosła, wyraźniała, aż z głębi wód
wynurzyły się brzegi wspomnianej wyspy. Nagle, dzi
kie, poszarpane 1 nieprzystępne. Podobne do groźnej
twierdzy, twierdzy opasanej zębatym, szarym murcm.
Statek wpłynął do małej zatoki, o brunatnej, mętnej
wodzie, o wodzie podobnej do tej, jaka spływa z m iej
skich ścieków.
Wszystko tu (brzeg, niebo I woda) byłe jakieś przy
gnębiająco smutne. Smutek ten rzucił d eń 1 na dusze
żeglarzy. Umilkły naraz rm mpwy I lad ochy.

— Odwagi, ehłopcyi — powtarzał Fu-Liang. —• Z *
ras dobijemy do oelu!
— Jakaś ty Mada, Elżbletol —• szepnął Stefan, po
chylając się nart matą.
— To nio, wytrzymam, mój kochany — ^odpartą
1 uśmiechem. Jestem zahartowana, jak prawdziwy
marynarz.
h- Co za wyziewy! — burknął John, wstrząsając się
z obrzydzeniem.
—• Piekielna wyspał
dorzucił Stefan Sowiński.
— Patrzclel

Wszyscy spojrzeli praed siebie tam, gdzie rozciągała
się szeroka dolina, osypana rządką murawą.
Na środku błyszczało źródło, ocienione w achlarza
mi kilka pięknych palm.

— Wróciwszy do Wielkiej Brytanii — mówił dalej
— Tutaj 1 •» m ruknął P s-U o ę , 2 M noerA ble Ada
Ostrożnie wstąpili na ląd. Najpierw szedł Fu-Llang.
łotńi' •** cytatą Towarzystwo przyjaźni angielską * poin am i Aą mlądey granitowe skały, ila ta gn uA uśpią•klej, by kła] tjadfj nąraezeit zaoząl doceniać Polską. Bo Za s iu raw tśiałogL
Drogą pięła Aę w g$rą między nagimi, a b j a ź d e
uaprąw d^ gdyby nje przyjaźń z tobą, Stsf. nie wie
Za aha szedł ftefoa • H g j 8 pehó<i zsmyhA
działbym hft, a nto 1 tych wspaniałych historii. Jakie łasol o barwie spękanej ziem i Nogi potykały Aą o eat« M a
mażę najeżonych kam ieni ktanłsrt, V° których' dawnó
mi opowiedziałeś o biało « oierwonym sztandarze.
Zztfzymalś się praed wejściem do ciswWkM gnMy,

-*■ Tymczasem w ypraw a nasza jeszcze nie skończo
na. Musimy zdobyć skarby korsarzy. To dopiero po
zwoli Rzeczypospolitej na zbudowanie potężnej floty
wojennej. Pamiętajcie, źe każdy okręt, każdy statek,
ozdobiony biało - czerwoną banderą to przecież „pły
wająca ojczyzna"! „Ojczyzna", która dociera do wszy
stkich zakątków źwlatal *

nikt nie eł.ipaL
Powietrze przesycał fetor Aaikl. Nic więe dziwnego,
że roślinność była tutaj niezwykle skąpa, szczątkowa.
Im dalej posuwali się w głąb wyspy, tym cięższą sta
wała się droga. Pot zalewał twarze upartych żeglarzy,
a do tego jeszcze upał wzrastał z miautjfc n a minutę,
obezwładniają* u a o jo n e ciałfr

Z demnego wnętrza wiało gorącą Aanitą. Jak a W aterl
czynnego wulkanu.
Fu-Łśang skinął tfa Stefana, a Jednocześnie wsnnd
się, Jak w ąt w wąską, ciemną szczeliną Stefan skocz-j
za nim. Tylko John musiał zostać na srały mnłcj Ki

' jd. c. u.J

stł. •

g a z e t a

K alendarzyk
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Z Kluba Inteligencji Pracującej

Kon!erenc|a Przewodn. Powiał

i Miejshicii Kari Narodowych

Zarząd Klubu, który podjął inicjatywę
Trezydium Woj. Rady Narodowej w Lu
W ubiegły czwartek nielicznie zgroma
„Gazety
Lubelskiej"/
aby
stworzyć
w
Lub
blinie
zawiadamia, że w dniu 26 lutego
dzeni
w
Klubie
Inteligencji
goście
mieli
Konrada
możność usłyszenia pięknej recytacji K a linie towarzystwo opiekujące się dziećmi br. o godz. 19 rano w sali posiedzeń odbę
Leona
rola Borowskiego. A rtysta odczytał 4 wier porzuconymi i zaniedbanymi, przypomina, dzie się trzecia konferencja przewodniczą
n e Słonimskiego i 4 Broni owakiego. Za- że założyciele Towarzystwa m ają złożyć cych Powiatowych i Miejskich Rad Naro
WAŻNIEJSZE TELEFONY
jiuw po wykonanie, jak dobór wierszy wy- j swe podpisy pod opracowanym Już etaitu- dowych oraz kierowników biur prezydial
Pogotowie ratunkowa . . . . .
22-73 Sw arty głębokie wrażenie na słuchaczach, tern. Od dnia dzisiejszego sta tu t wraz z li- nych, z następującym porządkiem obrad t
Btraż o g n i o w a ............................. . 11-11 C1 z członków Klubu, którzy nie odwiedzi- stą podpisóvv znajduje się u dyr. Rawity1) Otwarcie i zagajenie; 2) Referat pt.
li Klubu, mogą żałować swej nieobecności. Ostrowskiego, prezesa Klubu.
pogotowie elektryczne przj Elek
„Cele 1 zadania Pow. Rad Narodowych;
--------------- oqo--------------trowni Miejskiej . . . .
. . 29-61
3) Referat pt. „Kontrola Społeczna Rad
W arsztaty wodociągowe 1 kanalia.' 21-42
Narodowyeh1'; 4) O kompetencjach Ko
Dyżurny Komendy M iasta M. O. . 23-83
misji do walki z nadużyciam i;'6) Dyskusja
Komisariaty Milicji Obywatelsldej: I —
Ja k donoszą z terenu, czynną pomoc lud menda Chorągwi Harcerzy w Lublinie) -wy I wnioski; 6) Sprawy organizacyjno Rad
21-91; II — 21-26; H I — 24-27, XV. —
14-14.
ności obszarów dotkniętych klęską powo łonił się specjalny Komitet Pomocy Ofia Narodowych: a) sprawy organizacyjne Rad
dzi udzielili również harcerze Kufca Puła rom Powodzi, w skład którego weszli; Mgr. Narodowych referuje ob. Iracki.
wy, organizując sztafety ochronne i dru Rogalski Tadeusz, Komendant Chorągwi
TEATR I KINA"
Harcerzy, dyr. mgr. Lewacki Tadeusz, kie
TEATR MIEJSKI. Dziś 1 codziennie ar- żyny ratownicze.
3
W Zarządzie Wojewódzkim ZHP (Ko- rownik Wydziału Obozów i Turystyki, dr
cyciekawa sztuka CureTa „Ziemia nieludz
Dziś,
o
godz.
10-ej
rano,
w
studio Pol
med. Stawecki Józef, kierownik Wydziału
ka". Partnerem Marii Gorczyńskiej jest
skiego Radia iw Lublinie, przy ul. Naruto
Zdrowia; Hm. Homilio Kazimierz i phm. wicza 4, odbędzie się posiedzenie Społecz
Antoni Różycki. Pozostałe role grają: FrenW a p o w o d z ia n
kiel-Ossowska, Samochodu, Kowalczyk i
Wpłynęły ofiarą-; Firm a Rząd i Bochra Kleniewski Wiktor, z-cy Komendanta Cho nego Komitetu Radiofonizacji Lubelszczyz
ny. W zebraniu wezmą udział przedstawi
Lorencowa.
zł 800, Eugenia Rząd zł 200, dr jLerkam rągwi. Komitet organizuje zakrojoną* na ciele władz i społeczeństwa. Omawiana bę
KINO „APOLLO". Od poniedziałku 18 zł 600, pracownicy Fabryki Cukierków j szeroką skalę akcję pomocy ofiarom powo- dzie sprawa uzyskania radiostacji dla Lub
lutego br. kolorowy film produkcji ame „Verltas“ zł 2.050, Firm a F. Kużnikowa dzi w postaci masowej zbiórki pieniędzy i lina, oraz remontu kabla, łączącego Lub
rykańskiej „Batalia nieustraszonych". Nad
lin z Warszawą. (JD)
program: Opowieść filmowa „Wieczór Wi zł 500, pracownicy Firm y M ąjchert zł 1.470, j darów w naturze, które zostaną przekaza* *
*
gilijny". Początek seansów o godz. 12.30, S tro i Ogniowa w Lublinie zł 1.500. Ogółem I ne Akcji Pomocy Powodzianom przy Wo
W ubiegłą niedzielę w Gimnazjum Za
14,SQ, 16,30 18,30. W niedzielę początek wpłynęło zł 9.380.
jewódzkiej Radzie Narodowej w Lublinie. mojskiego odbył się wieczór poświęcony
I-go seansu o godz. 10.30.
Francji. Uczniowie lubelskich szkół śred
W l HI
nich wygłosili w języku francuskim szereg
KINO „BAŁTYK". Od wtorku 19 lutego
wifebszy, znanych poetów francuskich, od
w. film produkcji polskiej „Jadzia". Nad
śpiewali klika pieśni ludowych francuskich.
program: Aktualności Polskiej Kroniki Fil
E
Pokazano także tańce francuskie.
mowej. Początek seansów o godz. 12.30,
Wieczór ze względu na duże powodzenie,
14.30, 16.S0, 18.S0. W niedziele i święta po
jakim się cieszył, powtórzony będzie W
czątek 1-go seansu o godz. 10.30.
przyszłą niedzielę, tj. 24 lutego br. (JD)
KINO „DOM ŻOŁNIERZA". Komedia
•
•
•
muzyczna produkcji polskiej „Ada to niej
K ierow ca sam odiodow y L ubelskiej A kcji Siew nej la t 22.
Wojewódzki Komitet Opieki Społecznej
wypada". Nadprogram: Aktualności Pol- ‘
w ram ach.A kcji Pomocy Zimowej udzielił
Z g in ął ś m ie rc ią tra g ic z n ą podczas p e łn ie n ia obow iązków d n . 13 lu te g o b .r .
sklej Kroniki Filmowej. Początek seansów
50 tys. na rzecz powodzian powiatu pu
o godz. 14, 16 i 18.
Msza ś;v. za sąnkó| joga duszy ndbędzlo się dnia 10 b. m. o godz. 0-o) w ko
ławskiego.
KINO „RIALTO". Od wtorku 19 lutego
•
*
•
ściele 0.0. Bernardynów. Wyprowadzanie zwłok z kaplicy Szpitala S.S, Szarytek na
br. wspaniały film polski „Za winy niepoLubelski Oddział Straży Pożarnej wpła
cmentarz
przy
ul.
Lipowej
odbędzie
się
w,dniu
10
b.m.
o
gedz.
I3-ej,
o
czym
zawiadamiają
pełnione", Nadprogram: Aktualności Pol
cił na powodzian 1500 zł. N a podkreślenie
skiej Kroniki Filmowej. Początek seansów
K oledzy, P raco w n icy L u b e lsk ie j A k cji Siew nej.
zasługuje fakt, że strażacy nie otrzymali
o godz. 12, 14, 16 i 18. W niedzielo 1 święta
jeszcze pensji za styczeń, a zbiórkę zorga
__________
____________________________________________•
718
noczątek 1-go seansu o godz. 10.
nizowali samorzutnie między sobą. (JD)

Harcerze pomagają ofiarom powodzi

KsroEiafea KEegs ca

T a d eu sz

B a r tp ic z u

DWÓCH przedstawicieli portretowych na
dobrych warunkach przyjmę. Foto - Or
632
GUMOWE wyroby maczane, potrzebny chidea — Lublin, Królewska 5.
OGŁOSZENIE.
Wojewoda lubelski podaje do wiadomości
specjalista
kierownik,
wytwórnia
w
Kato
Cech
Elektryków
Wojew.
Lubelskiego
w
Wojewódzka
Komenda
Milicji
Obywatel
posiadaczy zezwoleń na prawo kupna na
wolnym rynku żywca bydła rogatego skiej w Lublinie niniejszym ogłasza ochot wicach. Oferty „PAR," Kraków, Rynek Lublinie niniejszym komunikuje wykaz kon
702 cesjonowanych elektrotechników, posiada*
względnie" żywca nierogacizny czy też „rą niczy zaciąg kandydatów .do służby w Mi Główny 46-(„Guma").
MODELE n a czapki, kapelusze wykonuje jących pełne uprawnienia do wykonywania
banki" oraz mąki czy też zboża, że pro licji Obywatelskiej.
Kandydaci winni odpowiadać następują fachowo, tanio, stolarnia Lublin, Rynek 14 Instalacji elektrycznych dla siły i światła
dukty te mogą 'być nabywane tylko od
(Trybunał).
696 na terenie województwa:
producentów, którzy w stu procentach od cym warunkom:
Bąicowski Władysław, Lublin, Bychaw1) Obywatelstwo polskie.
dali świadczenia rzeczowe. Towar, na któ
SZAFY, stoły, łóżka, kredens, salonik mięk
2) Nieskazitelna przeszłość.ry kupiec nie przedłoży świadectwa pocho
kich mebli, oraz kufry używane do sprze ska 3; Baran Fałdka, Bełżyce, Szewcka 3;
3) Pochodzenie
socjalne:
robotnicze, dania. Sucha 19 m. 2.
dzenia i zaświadczenia o oddaniu przez
634 Boruch Tomasz, Lublin, Krakowskie 26;
producenta w stu procentach świadczeń chłopskie, względnie z inteligencji pracu DOMY, place sprzedaje koncesjonowane Dziedzic Stanisław, Lublin, LubartowBka
26; Inż. Hablniak Władysław, Lublin, Za
rzeczowych, będzie z miejsca konflsJcowa- jącej.
4) Umiejętność czytania, pisania i racho przedwojenne biuro „Wygoda" Michałow mojska 10; H aratym Kazimierz, Kalinów
ny. Lublin, dn. 16 lutego 1946 r. w/ z Wo
skiego, Bernardyńska 28, teł. 34-87. 622 a ka, gm. Zemborzyce; Góra Stanisław, Bi
jewoda (—) St. Szczepański.
699 wania.
KUPCY, przemysłowcy. Polecamy po ce- skupice; Kalinowski Stanisław, Lublin, K ra
6) Wiek od 18 do 35 lat.
Podania o przyjęcie do służby w M. O. nach najniższych barwniki, ultramarynę, kowakie 74; Kamiński Edward, Lublin, ByOGŁOSZENIE O PRZETARGU
Szkoła Techniczna Komitetu Odbudowy należy składać osobiście w Wojewódzkie; świece, terpentynę, kalafonię, kleje, arty ćhawska 5; K ruk Jan, Lublin, Krakowskie
Katedry w Lublinie ogłasza przetarg nieo Komendzie M. O. w Lublinie (Wydział P er kuły mydlarsko - malarskie, garbarskie, 23; Koba Bolesław, Lublin, 1-go Maja 21;
graniczony na wykonanie dachu na ko sonalny) ul. Pierackiego n r 3 w każdy surowce przemysłowe i wszelkie chemika KolaszyósM Paweł, Lublin, Królewska 2;
lia. Praska Składnica Chemiczna, W arsza Spółdzielnia Elektryków, TwlMln, Krakow
ściele katedralnym w LubHmde. Oferty w wtorek w godzinach od 8—12 i 13—17,
698 skie 34; Majeski Jerzy, Lublin, Rajskiego 5;
nieprzejrzystych i zalakowanych kopertach
W tym dniu kandydaci przejdą komisję wa, Targowa 54.
opatrzonych napisem „Przetarg na wyko- kwalifikacyjną, celem stwierdzenia przy Ś5EGAR ścienny Becker podwójny, gong, Mieczkowski Mieczysław, Lubartów, żabia
nanle dachu na kościele katedralnym w datności do służby w M. O.
sprzedam, gwarancja. Sobczak,
Krak. 24; Oleszek Bronisław, Lublin. Rury Je
Lublinie" należy złożyć w kanceJaAid Wy
690 zuickie 23 c; Piotrowski Stanisław, Lubiła^
Do podania należy dołączyć własnoręcz Przedm. 58 m. 8 (front).
działu Odbudowy UWL ul. Spokojna 4, po nie napisany życiorys, dwie referencjo urzę FARBOÓHBMIA Łódź; N s -n k W c a a '24, Dolna 3-go Maja 2-e; R ajtar Jan, Lubliny
kój 76 w terminie <io dnia 1 m arca 1946 r. dowe i zaświadczenia) wystawione przez teł. 214-30 poleca: chemikalia dla przemy Szopena 46;' Rubaj Jan, Lublin, Kraków*?
do godziny 10-lej rano, gdzie tegoż dnia Z a rż ą ! Gminy (Zarząd Miejski) 1 Posteru słu garbarskiego, surowce do fabrykacji skie 30; Sołowdej Adam, Lublin, Ziiedona 22;
o godzinie 12-ej nastąpi otwarcie ofert.
nek Milicji Obywatelskiej (Komisariat mydła i świec, barwniki anilinowe w du Stępniak Stanisław, Lublin, Bernardyńska
Stępniak Józef, Lublin, Kowalska 5;
Obecność oferentów dopuszczalna.
M. O.), 2 fotografie.
żym wyborze. Olejki, koncentraty, esencje 20;
do cukierków i zapachy do mydeł oraz Szczepanik Leon, Bełżyce; Tokarski Stani-1
Załącznik 1 techniczne, tj. ślepe koszto
W arunki dla wstępujących do M. O.
716 sław, Lublin, Krakowskie 30; Zwoliński
rysy i rysunki techniczne konstrukcji da1) Pobory w wysokości 11C0 zł. do 2000 wszelkie artykuły malarskie.
Karol, Lublin, Lubartowska 21; W ajtm an
chowej otrzymać można w kancelarii Wy zł. miesięcznie i więcej, w zależności od RYBAK — sieci — włóki — drygawice — Zygmunt, Lublin, 1-go -maja 85.
710
działu Odbudowy za zwrotem kosztów wy kwalifikacji fachowych, plus dodatek ro bawełna — haczyki, buty gumowe, Gdy
noszących 300 zł. za komplet. Komitet dzinny.
nia, świętojańska 47.
714 ODDAM w dzierżawę morgę ogrodu wa
Odbudowy zastrzega sobie prawo wyboru
2) Kompletne umundurowanie, zakwate MASZYNĘ do pisania normalną, używaną rzywno - owocowego Sławinkowsklej. Wia
oferenta lub unieważnienia przetargu wg. rowanie i całodzienne wyżywienie.
70o
kupię, pożądana portabłe. Oferty, opis, na domość Dolna P. Marii, 26—28.
swobodnego uznania bez względu na wynik
KOMENDA WOJEWÓDZKA M. O. desłać skrytka pocztowa 22,
712 ZARZĄD Związku Zawodowego Robotni
przetargu.
—•
,
562
w Lublinie.
SPRZEDAM okazyjnie tanio — tapczan, ków i Pracowników Rolnych w Lublinie,
Przewodn. Sekcji Technicznej
biurko, stół okrągły, i dużą stojącą kuch wzywa wszystkich przedstawicieli oraz ko
Komitetu Odbudowy Katedry CENTRALA Zaopatrzenia i Zbytu Przemy nię
elektryczną dwupłytową z piekarni mitety folwarczne wszystkich ośrodków
683
słu Skórzanego w Lodzi, ul. Piotrkowska
______ ____ inż. Gezdek
260, poszukuje natychmiast: 1 buchaltera kiem i, regulatorami w połączeniu z kuch Kultury Rolnej, ze wszystkich powiatów
nią na węgiel. Oglądać od 17—20. Zamoj województwa lubelskiego do przybycia n a
1 DROBNE
OGŁOSZENIA
j
1*ananiian-Nn[mniam
muMumK.
■- * organizatora, obeznanego z buchalterią ska 27—7.
711 zjazd wojewódzki, który odbędzie się dnia
przebitkową, ramowym planem kont i ope
racjami bankowymi, 2) buchalterów, refe PIANINO o pięknym tonie sprzedam, 2 t lutego 1346 r. o godzinie 10 rano w lo
l e k a r s k ie !
707 kalu Zarządu przy' uŁ Krakowskie Przed
rentów, magazynierów, maszynistki i siły skład mebli S-to Dusi:a 22.
LEKARZ - dentysta Henryka Rakocz, kancelaryjne, pomocnicze. Reflektujemy
mieście 29, pokój 10. Omawiane będą spra
przyjmuje Krak. Przedmieście 6 m. 7. 624 tylko na eiły pierwszorzędne, z długoletnią
wy zawarcia umowy zbiorowej n a rok
RÓŻNE
713
praktyką. Wynagrodżenie według umowy. FOTOGRAFIKA Ignacy Płażewski (daw 1946/47 i wybór Zarządu.
NAUKA
Stołówka n a miejcu, przydziały aprowiza- niej Siedlce), znowu "wysyła starym i no
ZGUBY
cyjne zagwarantowane. Mieszkań służbo
klientom WSZYSTKO DO FOTO
KORF^PONDENCYJNE Kursy Księgowo- wych brak. Oferty zgłaszać z życiorysem wym
GRAFII pocztą za zaliczeniem. Wykonuje ZGUBIONO złoty zegarek damski z taraninii Inf^nnacJ0» Lublin, skrytka pocztowa i odpisami świadectw z pracy. Dyrekcja.
prace amatorskie. Napisz list: Łódź, Piotr eo-lotką na balu Medyków dn. 16 lutego.
105437
717 kowska 132.
301 'Zwrot za nagrodą Rynek 10 m. 10.
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