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Depeszt Prezydenta Trumana
S p o łe c z n e j O .N .Z

do Prezydenta K.ll.N.

WARSZAWA, 20.2. (PAP). Do Belwedarn, na ręce ob. Prezydenta wpłynęła nastę
pująca depesza:
„Pragnę wyrazić moje szczere uznanie
dla łaskawych słów Waszej Ekscelencji,
przesłanych z okazji dwusetnej rocznicy
narodzin Tadeusza Kościuszki.
Harry 8. Trumna"

LONDYN, 20.2. ZakończMile prac Rady | posiada prawo sporządzania raportów, zwo państw". Sprawy takie, jak prawa kobiet,
Gospodarczo-Społecznej pozwala na prze- i lywanla międzynarodowych konferencji, jak ochrona zdrowia, zakaz handlu narkotyka
gląd jej najgłówniejszych dotychczasowych 1np. międzynarodowej konferencji zdrowia, mi, obrona praw człowieka, łącznie a haosiągnięć. Pod przewodnictwem sir Ramus- która została wyznaczona na czerwiec hr., bcas oorpua i wolnością słowa stanowią
wami Mudaliar, szefa delegacji hinduskiej, oraz konferencji do spraw hfuidlu, Rada właśnie zagadnienia, „wchodzące w zakres
Rada odbyła wiele posiedzeń I rozpatrzyła posiada prawo opracowania konwencji w jurysdykcji każdego z państw". (PAP)
sprawozdania licznych komisji i podkomi celu przedstawienia ich Generalnemu Zgro
-oOosji. Rada utworzyła komisję praw człowie madzeniu ONZ. Jednakże art. 11 Karty
ka, której zadaniem jest opracowanie „mię Narodów Zjednoczonych stwierdza, że „Kar
tizynarodowej deklaracji praw", międzyna ta nie upoważnia Narodów Zjednoczonych
rodowej konwencji praw obywatelskich, do interweniowania w sprawach, które
obradują nadal nad sprawą bloku wybonczego
praw kobiety oraz zagadnień, dotyczących wchodzą w zakres jurysdykcji każdego z
W wyniku przeprowadzonych rozmów
wolności informacji, obrony mniejszości oSocjalistyczna Agencja Prasowa komu
nikuje:
raz prześladowań rasowych, narodowościo
stwierdzono dalszy postęp w przebiegu
wych i religijnych. Komisja Praw Człowie
W dniu 18 bm. odbyło się trzecie a pertraktacji. Następne posiedzenie odkę
z Londynu
ka na podrlawie swych studiów przedstawi
kolei posiedzenie przedstawicieli trzech dzic się w najbliższych dniach.
WARSZAWA, 20.2. (PAP). W dniu 19 stronnictw PPS, PPR I PSL w sprawie
Radzie projekty we wszystkich powyższych
NASTĘPNE POSIEDZENIE
sprawach. Jedna z podkomisji będzie mia hm. powrócił z Londynu z sesji Organizacji bloku wyborczego stronnictw demokraty
Jak się dowiaduje SAP, następne posie
ła za zadanie zbadanie sytuacji kobiety. ! Narodów Zjednoczonych wiceminister spraw cznych.
dzenie odbędzie się po posiedzeniu NKW
Jedno z największych zadań, wobec którego zagT, Zygmunt Modzelewski, witany na
Z ramienia PPS obecni byli przewod PSL, które jak należy spodziewać się,
stoi Rada Gospodarczo-Społeczna, zostało lotnisku przez p. o. dyr. Dep. Politycznego ' niczący Rady Naczelnej PPS ob. wice
przyczyni się do wyjaśnienia sytuacji.
powierzone komisji ekonomicznej i do MSZ dr Żebrowskiego, gen. Grosza, dyr. prezydent St. Szwalbe, przewodniczący
WSPÓLNE POSIEDZENIE
spraw zatrudnienia. Komisja ta będzie po 1yiblnetu ministra dr Rakowskiego, wice- CKW PPS ob. premier Osóbka-MorawAKTYWÓW O STRONNICTW
siadała 3 podkomisje: 1) do spraw zatrud j dyrektora gabinetu Janiszewską, dyrektora ski I sekretarz generalny CKW PPS ob.
W WARSZAWIE
nienia, 2) do spraw płac 1 3) do spraw roz protokółu dyplomatycznego MSZ Gubryno- Cyrankiewicz. Z ramienia PPR — sekreW nadchodzący ezwnrłek odbędzie się
wicza 1 naczelnika Wydziału Zachodniego kreturz generalny I wicepremier ob. Jan
woju gospodarczego.
W dziedzinie zagadnień społecznych Ra Departamentu Politycznego MSZ dr Chro- Gomułka i członkowie KC PPR ob. Ber w Warszawie wspólne posiedzenie akty
da Gospodarc5jo-Spoieci.il h powołała tym mecklego. Wraz z wiceministrem Modze- man I Zambrowski. Z ramienia PSL — wów 6 stronnictw. Na konferencji tej
czasową komisję społeczną, która md za i Kwskim powrócił równocześnie doradca de- prezes PSL wicepremier ob. St. Miko przedstawiciele wszystkich stronnictw de
zadanie zaznajomienie się z działalnością ■legacji polskiej dr Kołodziejski i dyr. Kon- łajczyk, wiceprezes ob. Ńicćko i sekre mokratycznych określą swoje stanowi iko
wobec sprawy bloku wyborczego.
tarz generalny ob. Wójcik.
międzynarodowych organizacji społecznych deirski z Ministerstwa Skarbu.
i złocenia aprawoadania Kadzie z wnioska
mi. jakie nowe organizacje społeczne były
by potrzebne. Komisja tymczasowa ma rów
nież zbadać spiawę, jakie prace społeczne
Ligi Narodów powinny być kontynuowane
przez Radę Gospodarczo-Społeczną ONZ,
np. czy Rada powinna kontynuować dzia
łalność Lagi w dziedzinie traktowania więź
BELGRAD (PAP). Agencja Tanjug do Jugoeławii oraz oczyszczenia aparatu ad woócatoram. W istocie rzeczy bowiem, ak
niów kryminalnych. Rada powoła także ko
noad, że angielskie władze wojskowe uai- ministracyjnego z elementów faszystow cja tu nic jewt skierowana przeciwko Triamisję statystyczną. Statystyka międzyna
stowt, lec* przeciwko ruchowi poatgpowe| wają nwpisy i hasła poliłycane. znajdujące skich.
rodowa ma ulec koordynacji. Prace Ligi
i się na ulicach miasta Trieafcu i odnoszące
Dziennik „Prtworski OnmmOe“, ukSMUją-. piu. Demokraci w półnoonych Włoszech nie
Sarodów w dziedzinie walki z handlem nar i się do zwycięstwa demokracji nad farszya- cy się w TWeśde, oskarża reakcję włoską !mogą chwilowo prowailzić swobodnej akkotykami zostaną również przejęte przez | mem. We wsi Dewin żołnierze oblali ben- o organizowanie band, które tam w yaują1cji politycznej z powodu obecność! wojsk
Rafię. Powstanie także specjalna komisja *zyną hik triumfalny i podpalili. Komen demokratyczne partie w Trteaihe 1 w oka- ' Andsraa. Rortbrojenie lego wojska jewt zado spraw uchodźców i wywiezionych. Ko dantura oświadczyła wprawdzie, że pocią- licy. „Włoaka reakcja
czytamy w dawsn.- ! sadnżoayni wamnidcm dla normalnego rokmisja ta będzie udała prawo tworzenia gnie do odpowiedzialności żołnierzy, którzy i nlku — zorganizowała na ohsaarae W e- | woju włoskiej demokracji". W po<lobiiy«n
podkomisyj i wysyłania dolegacyj do obo czynów tych dokonaH. lecz w rzeczywl- 1Mu zbrojne grupy, których uutanieiu ma i duchu utrzymany artykuł zamieściło rów*zów dla deportowanych. Oto główne wy stośct akcja usuwanie napisów i hikórw być wywarcie wpływu n* daoyuję. komrNJI fiiaź włoskie pdterno ..Tl lAvoratore“, uka
tyczne prac Rady Gospodarczo-Społecznej triumfalnych trwa nadal.
międzynarodowej, jaka przybywa do Trie zujące się w Trieście.
ora* główne jej osiągnięcia. Funkcje jej
Równocześnie w Trieście 1 w Innych mia stu dla ustalenia granicy włosko - jugosło
RZYM (P A P ). Sprawę Triratu omówił
zostały ściśle określone w Karcie Narodów stach oraz we wsiach Julijskiej Krainy od wiańskiej. Reakcja posiada do swojej dy na .artwiidm kongresie włoskiej partii koZjednoczonych, ale władza jej jest dość bywają się masowe zebrania ludności, któ spozycji żołnierzy Andersa, członków Usta- ifowistycznej sekretarz generalny partii
Ograniczona. Rada Gospodarczo-Społeczna ra domaga się przyłączenia tych ziemi do szt, austriackich faszystów, którzy tu znaj Palmiro Togliatti, który m. In. oświadczył'
-oqodują azyl. Bandy te terroryzują ludność JTMwkłw twierdziliśmy, że Triest j««t mia
Triestu i uniemożliwiają Jej swobodne wy stem włoskim. Równocześnie jednak podpowiedzenie się w sprawie państwowej lu-eślallśmy, żs sprawa przynależności pań
przynależności tych spornych ziem. Szcze stwowej tego mlaata musi być rozwiązana
Prasj wódca partii chrzęścijamslio.-spo5ct**ncj
gólnie niebezpieczna dla organizacji postę
w zgodzie z narodom jugoalowiaiYldm. Pra
tworzy nowy rzi$d
*
powych jest działalność wojska Andersa.
BRUKSELA. Po ogłoszeniu wyników sję utworzenia nowego rządu belgijskiego W tej sytuacji powinni wszyscy antyfaazy- gnieniem naszym jest utrwalenie pokoju i
wyborów premier van Acker podał się do przywódcy partii clirzcścijańsko - społecz ści włoscy 1 jugosłowiańscy stanąć do idziemy śladami tego człowieka, który naj
dymisji wraz z całym gabinetem. Huguat nej. (PAP)
wspólnej walki przeciwko reakcyjnym pro- lepiej rozumiał światową misję Włoch, Jó
zefa Mn.zzl.nl. Mazzinl bowiem uważał zaw
de Schriger, przewodniczący największej
•----------- oOo
sze, że kamieniem węgielnym włoskiej po
partii w parlamencie, partii katolickiej,
sostał wezwany przez regenta ks. Karola
lityki narodowej ma byó przyjaźń z naro
W poniedziałek dnia 18 lutego rb. w celu
MOSKWA, 20.2. W wyniku ostatnich j bill oficerów angielskich. Hinduski perso dami słowiańskimi".
mówienia stanowiska przywódców partyj wali: w Kalkucie 45 osób zostało zabitych,
nel 6 baz morskich zażądał przeprowa
nych. Nie została mu jednak powierzona a 400 odniosło rany. Na ulicach miasta
dzenia demobilizacji żołnierzy hinduskich
misja tworzenia nowego rządu. W belgij
krążą obecnie uzbrojone patrole wojsko na tych samych zasadach, na jakich odby
skich kotach politycznych twierdzi się, że
we. Ruch samochodowy i autobusowy zo
Wszystkim instytucjom i osobom, które
ple z:'.' i on utworzyć rządu. Jako kandy
wa się demobilizacja Brytyjczyków, ortus
stał przerwany. Wszelkie demonstracje, pro
datów na szefa rządu wymienia się b. pre
złożyły Redakcji „Gazety Lubelskiej4* ży
zrównania w płaeach.
miera, socjalistę van Ackera, bądź też Hen- cesje i zebrania zostały zakazane.
Wybuchły rozruchy, które przeniosły się czenia w związku z pierwszą rocznicą jej
Podczas walk ulicznych rannych zostało
p Spaaka.
^
na
okręty wojenne. Na kilku okrętach zer- powstania, składamy tą drogą najserdeczPARYŻ. W godzinach wieczornych na- 87 policjantów.
LONDYN 20.2. W Bombaju wybuchł | wano flagi brytyjskie i wywieszono barwy nlejaze podziękowania.
dc-cia do Paryża wiadomość, że regent
Redakcja
-c^igH ir* ypwń postanowił powierzyć mi- j strajk marynarzy hinduskich, którzy do- Laartii kongresowej i Ligi Muzułmańskiej,

P rzed sta w iciele PPS, PPR i PSL

Powrót min. Modzelewskiego
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Rozbrojenie armii Ander§a

w aru n k iem n o rm a ln eg o rozw oju d em ok racji w łosk iej
R eak cyjn e zab u rzen ia w T rieście

Po wyborach w Belgii

N app ęion a sytuacja w Indiach
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Norymberdze,

t

(Ł® Be) Śwtat ulał w oblicza klęski
(toto*. W łonlc’Cfg*oizar jl Narodów ZJedooczt
eh odlew ają «lę
«ii .narady nad
loaenmych
środkami, któro ‘należy przedsięwziąć,
aby Europę I część Azji ratować przed
głodem. Rząd angielski zdecydował się
na ograniczenie konsumcjl pewnych a r
tykułów żywnościowych, Stany Zjedno
czone przygotowują się do wydatnej po
mocy. Prezydent Truman ogłosił program
tej akcji w 9-ci u punhtaclt, które okre
ślają metody 1 środki amerykańskiej ukejl rnlownlczej. Nieurodzaj zboża I ryżu
i zniszczenie środków transportowych są
przyczynami niedostatku, który może stać
się katastrofą.

y m iliony przestępców
stw ierd za p ro k u ra to r r a d zieck i

NORYMBERGA, 20.2. Na wtorkowym | prokurator. Następnie prokurator Smimów
posiedzeniu Międzynarodowego Trybunału odczytuje zeznanie pracownika laborato
w Norymberdze przewodniczący Lawrence rium w Gdańsku, w którym wyrabiano my
podał do wiadomości, iż prośba obrony o dło rs trupów ludzkich. Zeznanie to zosta
przerwanie rozprawy na przeciąg 3 tygo je potwierdzona przez 2 żołnierzy brytyj
dni w celu umożliwienia adwokatom nie- skich, Uczeni niemieccy oraz wysocy domieckim opracowania przemówień, została' slotfnlcy^ hitlerowscy wykazali wielkie zaprzez sąd odrzucona. Przewodniczący do- j Interesowanie produkcją mydła. Minister
dał, iż proces trwa już od kilicu miesięcy zdrowia dr Conti, który, Jak wiadomo, po1 obrońcy mieli dośó czasu dla przygoto pełnił samobójstwo w więeiiaiiu w Norym
wania swoich, przemówień. Po zakończeniu berdze, kilkakrotnie odwiedzał laboratorium
oskarżenia
przeciwko głównym przestępcom 1 był stale informowany o prz.biegu prac.
W takiej sytuacji kierownictwo UNRRA
wojennym
rozpocznie
się przewód przeciw .Z 40 ciał otrzymywano mniej więcej 70 -00
rew idow ało swoją klasyfikację krajów i
ko
organizacjom
i
ugrupowaniom
hitlerow kg tłusKKjEo, który był następnie przetapiać
uznało, żc Polska nie należy do tych
’
skim,
który
potrwa
kilka
dni,
co
da moż ny na m ydła
państw, które są najbardziej przez głód
ność
adwokatom
niemieckim
opracowania
zagrożone. UNRRA zapowiedziała, że B
HRWIOŻ ■3BCZB PSY GOŃT3ZB*.
zmniejszy dostawy żywnościowe, przew l-; w spokoju swoich przemówień.
Na zakończenie prokurator Smiaafisr
ddzinne
7Irino początkowo
>w\Arnłlrnnrn dla
dln P
aIoItI ¥?i
<>*1 Pnl.
Polski.
Rząd
Pol- |f
MYDŁO Z TŁUSZCZU LUDZKIEGO
stwierdza, iż nie ma czasu wyczerpać ca
*ki przedsięwziął odpowiednie kroki, oby
Prokurator radziecki Smiraow w prze- łego ogromu przestępstw, popełnionych na
sklonić UNRRA do zmiany lego Sianowi- mówieniu swoim opisuje masowe mordy ludności cywilnej terenów okupowanych
ska w stosunku eo najbardziej zniszczo- popełniane pi-zez Niemców w Polsce, pań- przez armię niemiecką.
nego kraju. Ale nawet w wypadku, gdyby c stwach bałtycicich, Związku Radzieckim
Oskarżeni wychowali setki tysięcy 1 młdostawy żywnościowe UNRRA ule zosta na Białorusi. Chorych wywleJui.no ze szpiły zredukowane, pomoc ła byłaby w po- i toU 1 zagazowywano w specjalnie skon- i liony przestępców — oświadcza prokurator
równania z potrzebami polskiego rynku j struowanyck samochodach -r- stwierdza j — i stworzyli atmosferę bezkarności, ff>
nprowizacyjnego, minimalna. Potrzeby i
Polski może tylko pokryć nasza własna
produkcja agrarna. Pomoc zewnętrzna
Jest tylko uzupełnieniem naszych w ła
snych zmagań.
j^ARYż, 20.2. Dziennik „Ordre" zamle- ko botazewtemowŁ W dalszym ciąga autor
Wymiana towarowa ze Zwiąsklem R a-! et&rajt. dłuższy artykuł na temat armit An daje wyraa zdziwieniu a powodu pretensji
dzieekim ułatwi naszą sytuację. Wymia
dersa. Autor artykułu stwierdza, te pod finansowych rządu brytyjskiego pod adre
nu la — nie reklamowana jako poinoc — j
uś rewizji, dokonanej prze® policję ame sem rządu polskiego. Rachunek stanowi
jest w obecnej sytuacji na światowych!
rykańską w obozie Laitgwąsser wykryto piątą część budżetu Polaki. Wielka Bryta
rynkach zbożowych dowodem, iż Zwią
broń, idotki propagandowe i karty ezaclą- nia żąda wypłaty w złocie, co pochłonęło
zek Radziecki kieruje się w stosunku doj
i^owe do armii Andersa albo foi-macyj po by więcej niż trzecią część zapasów kra
nas innymi, ulż czysto ekonomiczny ml
dobnych. Pismo podkreśla, że armia Ander- jowych. Zdaniem autora szybkie uregulo
względami. Przybywa Jul zboże radziee- j
l składa'się z żołnierzy, którzy ni# zga wanie oprawy armii Andersa usunie Jedną
kie do polski. Związek Radziecki p rzy -!
dzają się na obecny rząd 1 zapowiadają, 2 zasadniczych przyczyn wielkiego niepo
śle nam 90.000 ton ziarna siewnego —
że pewnego dnia zaczną prowadzić wojnę koju, grożącego Idei współpracy 1 bezpie
30.000 ton pszenicy jarej, 45.000 ton jęcz
domową pod pretekstem krucjaty przćbiw- czeństwa. (PAP).
mienia, 15.000 ton owsa. Ziarno to bę
----------- oOo-----dzie użyte na akcję siewną na Ziemiach
Zachodnich.

Głos fra n cu sk i

w sp raw ie arm ia A ndersa

W KILKU WIERSZACH

Chleba dla miast dostarczy chłop pol
ski. Rząd poszedł chłopom jak najdalej
na rękę. Przeznaczono olbrzymie kredy
ty na odbudowę wsi I wydzielono na ten
cel potrzebne surowce, przedłużono wy
płatę premii za dostarczone zboże do 31
marca br. Nie stosowano dotychczas wo
bec opieszałych środków represyjnych w
tej mierze, jak się je stosuje wobec opie
szałych podatników miejskich. Uzależnio
no tylko przydział sztucznych nawozów
od dostawy świadczeń rzeczowych.

ft* (,15tj

— Brytyjekie ministerstwo transportu
wojennego podało do wiadomości, iż latem
br. będzie podjęty na nowo ruch turystyczny z kontynentem.
*

»

*

czym wysłali swoich podwładnych Jak
krwiożercze psy gończe przeciwko spokoj
nym obywatelom. Ladzie ci nie mają ca
mienia, ani te& poszanowania godności ludz
kiej. Dziś Jeszcze, na wilgotnych fcłanacB
komór gazowych, na mirrach, otaczających
miejsca kaźnl, we wszystkich obozach ko®
ceptracyjnych 1 na cegłach ceł więziennych
widnieją napisy wykonane ręlią skazańców
wołające o pomstę. (PAP)

Selmy sta tek UNRRA
w Gdyni
GDYNIA, 20.2. Do portu gdyńskiego
przybył statek amerykański bs („Rbbteri
Lowry" z ładunkiem 3.710 ton towarów
UNRRA — artykułów Żywnościowych 1 weł
ny. S tatek „Robert Lowry“ Jest setnym
statkiem UNRRA, przybyłym do portu
gdyńskiego.

D eleg a cja Iranu
przybyła do Moskwy
MOSKWA, 202. (PAP). Delegacja Irań
ska pod przewodnictwem premiera Suitaneh przybyła do Moskwy. Delegację wita*
na lotnisku przedstawiciele rządu radziec
kiego u komisarzem ludowym opraw za-

Ministrowie brytyjscy
udają się do Indii
LONDYN, 20.2. Premier Atdee cówteń
e*yt w Izbie Gmin, iż komisja, składając#
się s ministra do spraw Indii lorda PethickLawrence‘a, ministra handlu str Stef forda
Grlppsa 1 pierwszego lorda admiralicji Alestandra. udaje się do IndH celem rozpo
częcia pertraktacji z przedstawicielami hin
fliKitimi. Hindusi żądają, żeby podstawę
rozmów stanowiła deklaracja Pandit Nehm,

j Lange oświadczył, lż Norwegia będzie zon- stwierdzająca prawo Indii do

Mdk
1
tynuowała politykę, zapoczątkowaną przez niepodległości 1 wyrażonej chęci do zawai>
Trygve Lle. Podstawą tej polityki jest 1»- jr ;ft spjuszu z Wielką Brytanią. (PAP),
jałna współpraca z ONZ,
•
‘
-oOo-

P om orze su b sk ry b u je prem iow ą

. — Na konferencji zastępców ministrów
spraw zagranicznych w Londynie po3tano;Wlono wysiać specjalną komisję do Triestu
,i Marchii Julijskiej w celu zbadania sy
tuacji na miejscu 1 opracowania projektu
ikcjl subskrypcyjnej na terenie woW akcji
określenia *nowej granicy włosko-jugosło
wiańskiej.
Jowództwn pomorskiego w styczniu przo
• • •
dował powiat wąbrzeski, w którym 230 sub
W celu zapewnienia pomocy ludnorśd polskiej, przebywającej na terenach skrybentów wpłaciło 9S8 ty*. zŁ Druglo
W innych województwach wyjeżdżają EZwiązku Radzieckiego, stworzono około 600 miejsce zajął powiat włocławski, w którym
__ __ ,
.
. [komitetów pomocy społecznej, które zork_v„
.
hrj«ady robotnicze w teren I pomagają saxil20vmty £ in. stołówki, dodatkowe od- 75 subskrybentów wpłaciło 580 tys. zł ora*
przy usprawnieniu dostaw I przy dosta- 'żywianlo dzieci w wtoku szkolnym oraz powiat toruński, który w ostatnich dniach
wie towarów przemysłowych dla chłopa. Przydzielały terenypod ogródki działkowe ! stycznia subskrybował 580 tym. i i
7_. , ,
,
* Ipomagrły w organizowaniu kursów zawoW pierwszej dekadzie mleedąea lutego w
Związki zawodowe współpracują przy dawych.
akcji subskrypcyjnej przodował powiat Ino
* * *
tym z Samopomocą Chłopską. Organiza ”*
—- Ludność polska bierze udział w róż wrocławski, w którym 779 subskrybentów
cje terenowe politycznych partii wsplc- nych dziedzinach pracy przy odbudowie wpłaciło 3.450 tys. zł. Drngio miejsce za
rają przez aktywny udztal swoich czlon- zniszczonej przez okupanta Ukrainy. Oby jął Aleksandrów Kujawski — 146 subskry
kórr, przez bezpośrednie oddziaływanie watele polscy nauczyli się nowych fachów, bentów wpłaciło 849 tys. *1, na trzecim
pracują bardzo wydajnie 1 często się zda
miejsca znajduje się powiat toruński, w
na chłopa akcją czynnika społecznego. W rza, że zdobywają tytuły stachanowców.
*
«
*
którym 165 obywateli zadeklarowało t wpta
województwie lubelskim sprawa pomocy
— Zostałauruchomiona komunikacja te  cilo 838 tys. zL Miasto Bydgoszcz, w któ
brygad robotniczych przy ściąganiu śwlad lefoniczna
między Sztokholmem a Moskwą.
czeń rzeczowych nie nabrata należytego Koszt 3-minutowej rozmowy wynosi 14.10 rym dotychczas 70 subskrybentów wpladkoron.
rozmacha.
• • e
P a ń stw o w a F a b ry k a
Jedność C-cin stronnictw, które zwra— Z Oslo donoszą, że nowy norweski
P
r
z
e tw o r ó w C h e m ic z n y c h
minister
spraw
zagranicznych
Kalvard
M.
«lę ■ piękną odezwą do braci chło
pów, nic da w naszym i w innych woje
wództwach pożądanych rezultatów, Jteśll
W dniu wczorajszym do natasej Redakcji
ta Jedność aśa BMt.ni t t ł i w terenie,
L u b iła , L u b artow sk a M b
wpłynęły ofłaryt Firm a Niezgoda 998 zł,
T e le fo n 26-74
Urzędnicy Kuratoriom Okr. Szkolnego 2215
w gminie, w gromadzie. Tylko zł, Fme, Zjedn. Praem. Onkr. Okręg Łnh.
P olecał
wtedy — przy wspólnym m ełskn, wspól 2600 zt, Agencja Prasowa 200 zl, Personel
m u c h o ła p k i, p a stę d o
n e j propagandzie t wspólnej praey wszy- Składn. Tab. Mund. DOW VH 1277 zł,
o b u w ia , p o d łó g
atkieh C-ciu partu w terenie — Polska Powiat. Bpóldz. Itołn.-Handt. w Lublinie
o r a z in n e a r ty k u ły
nniknlę łego(.czego cały świat się boi — * 3000 zl, Pracownicy Powiat. Spóldz. Boln.c h e m ic z n e
sm
*** ~
| Han dl. w Lublinie 2670 zł.

P o ży cz k ę O dbudow y K raju
ostatnim

Na p ow od zian

lo 895 ty*, d , znajduje ałę na n*tal
miejsca.
Ogólna suma subskrybowana w
wódetwie pomorskim do dnia 10 łntego te.
1S.S17.000 sł. (PAP)

Maść
P -pa

H E B D Y

Od ś w i e r z b y
znana za swc| |nkoścl I s ta te c z n o ś c i
Zupełnie nic brnćzl c i o t a i b i e l i z n y
ŹĄU/łĆ W APTEKACH I DROGERIACH
t a b o r . C h e m ie * .- F a r m a c e u ł .
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Wytwórnia Kamieni Młyńskich
i Sprzedaż ArłykułówTechnicznych

„CENTROMŁYN”

„B E N G A L”

Ł o b llo , uL l ą # M ąja R

tok łM Ś

p o lsc s: Katnionio młyński* waaMch rozmtarów, maszyny, gazą młyńską,
pasy nspądoweL skrtki druciane,
curry, Mingerti, łożyska kulkowe
I wsrefcie ait^tuły młyńskie I
techniczne.
_ FABRY K A l n L P rz e m y s ło w a n r 15
BIUROt u ). I-go M a j . S S m 4 te L 12-26
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widowni międzynarodowej

-

Str. S
'wymaga poważnej rewizji; zagwarantowa
nie samorządu lub ustroju domjnalnego ko
loniom — stało się niezbędne jalco reali
zacja obietnic danych tym narodom pod
czas wojny.
Zakończenie działań wojennych wysunę
ło na porządek dnia żądania szeregu
państw arabskich na Bliskim Wschodzie.
Bezpośrednio po rozbiciu imperializmu ja
pońskiego, Azja Płd.-Wsch. stała 'się ogni
skiem walki narodowo-wyzwoleńczej. Mi
liony Annamitów ł Indonezyjczyków zażą
dało niepodległości. Lecz żądania te napot
kały na zbrojny opór. Przeciwko ruchowi
wyzwoleńczemu w Azji Płd.-Wschodaiej
rzucono nie tylko angielskie, francuskie ł
holenderskie, lecz nawet nierozbrojona od
działy japońskie.
Dalsza zwłoka w realizacji przewidzia
nego w ustawie systemu powiernictwa mo
że doprowadzić jedynie do krwawych walk
o wolność krajów kolonialnych, w których
psychice walki przełom dziejowy wywarł
głęboki ślad. Do stanu zależności przedwo
jennej nie da się już zmusić narodów, k tó 
re odczuły podmuch wolności, przelatujący
nad .całym światom.

Zagadnienie państw

Ju2 po pierwszej wojnie Światowej jspra-1wicmlctwa stanowi poważny krok naprzód 1 Pod system powiernictwa podpadną
wa kolonialna stała aię jedną z najważnlej- \ w j> ównaniu * systemem mandatowym idotychczasowe terytoria mandatowe, dalej
szych kwesty) spornych i spowodowała po- i Ligi Narodów, przede wszystkim dlatego, j terytoria odebrane w działaniach wojenważne zatargi międzynarodowe. Utworzona j że przewiduje tymczasowość i>owiemxctwa ^nych podczas ostatniej wojny, wreszcie ziewówczas Liga Narodów zawierała w pro- i ma na celu popieranie postępu „w kie- ‘ mie dobrowolnie włączone do systemu po
gromie swych prac sprawę tzw. zarządu i runku' samorządu lub niepodległości, w za- | średnictwa.
terytoriów mandatowych. System manda- leżności od specyficznych warunków da- I Decyzja ONZ W sprawie krajów kolo
rowy Ligi Narodów* przewidywał miańówi- nogo terytorium i mając na względzie swo- nialnych stanowi wielki krok ku powszech
nie 3 kategorie mandatów, z których tylko 12bodnie wyrażoną wol? tych narodów“.'Za- I hej wolności i pokojowi; jednakże już podplerweza przewidywała tymczasowy charak sńdą systemu powiernictwa Jest „szacunek \ czas narad ujawniły się sprzeciwy pewnych
ter zarządu mandatowego, dwa pozostałe dla praw człowieka i zasadnicze swobody j kół reakcyjnych dążących do zahamowania
typy mandatów regulowały siaki zależność dla wszystkich bez względu na rasę, płeć, prac ONZ; został podany wniosek o utwokrajów kolonialnych od państw mandato- język i religię**.
j rzenie Tymczasowej
Tymczasowcj Rady Powierniczej t>od
pod
wych. Możliwość otrzymania niepodległości I Ustawa Narodów Zjednoczonych powo- pozorem, jakoby ustawa Narodów Zjednonzyskały Wówczas — po usilnych walkach luje
tym Ra(Ję powierniczą, w któ- ! czonych jest niedoskonała i wymaga pokraje mandatowe F *ancji —• Syria i Li- rej reprezentowane będą wszystkie państwa prawek.
ban.
— członkowie ONZ, nawet te, które nie zna
Druga wojr.a światowa dała potężny bo
Obecnie sprawa przedstawić się zupełpowiernictwa, oraz członkowie Rady dziec narodom kolonialnym do upomnienia
me maczej. Zagadnienie krajów kolonial- Bezpieczeństwa, Tak więc do ONZ będzie się o swą niezawisłość. Zagadnienie to dziś
ych było rozpatrywane na konferencji w t należała kontrola nad sytuacją terytoriów już dojrzało do tego stopnia, że sprawa
San-Francisco, przy czym zarysowały się ' powierzonych, oraz periodyczne lustracje
-OQOpewno rozbieżności w ujęciu poszczegól tych terytoriów. W ten sposób uniknie się
nych państw.
możliwości wykorzystania, władzy przez
W toku naród wyłoniły się 3 koncepcje. któreś państwo lub przez grupę państw.
Pierwsza z nich, charakteryzująca stano
/
Ustawa Narodów Zjednoczonych przewiŁ6D2, 20.2. Plenum Ogólnopolskiego wych w Poznaniu uchwaliło jednogłośnie
wisko Anglii, jako państwa posiadającego
duje
poza
tym
wydzielenie
pewnych
ohZjazdu
Delegatów Związku Pracowników połączenie, trzech dotychczasowo istnie
najwięcej kolonu, proponowała, by narody
kolonialne musiały przejść przez szereg szarów strategicznych w obrębie powierzo- j Bankowych i KKO, W. P., Związków Za- jących związków w jeden wspólny związek
stopni zanim osiągną niepodległość. Za nego tcrytoi-hjm — pod bezpośrednią kon- ' wodowych Pracowników DZUW i Związku zawodowy pracowników bank^—yph KKO
Zawodowego Pracowników Ubezpicczenio- i ubezpieczeniowych R. P.
czynając od stanu całkowitej zależności, w trolą Rady Bezpieczeństwa.
miarę stopniowego rozwoju społecznego, kul
turainego 1 politycznego — kraje te mo
głyby stopniowo dojść do formy ustrojo
wej dominiów, którą Anglia uważa za „naj
l
wyższy śfcłpień drabiny".
Druga koncepcja, wysunięta przez Stany
Zjednoczone, otwiera możliwość całkowitej
niepodległości tych narodów po stopnio
WARSZAWA, 20.2. (PAP). Kontynuuje Igo stopnia ze składek, następnie otrzymy- na zastała konspiracja w ramach NSZ by)
wym ich dojrzewaniu; jako przykład po
dana została historia uzyskania przez Fi zeznania oskarżony Żwirek („Wysoki"), wano „odgórnie" tzn. przez „Henryka", a fakt, że Stronnictwo Narodowe nie zostało
lipiny niepodległości, która zostanie im za Przedstawia Sądowi na życzenie przewodni-1 raczej z komptdy okręgu Podlasie, gdzie zalegalizowane. NSZ zostało zorganizowa
twierdzona od wiosny 1016 r. — po przej' ezącego szczegóły organizacji komendy 16 ] posiadano pewną gotówkę Jeszcze z cza- ne /Jo dyspozycji rządu emigracyjnego i
sów. niemieckich. Poza tym źródłem docho po konferencji krymskiej kontakt z rzą
Sciu prze® kraj ten różnych faz zależności ,
lubelskiego.
od Stanów Zjednoczonych, Pomimo tego po- j „Cyprian" nie znajdował się w komen- dów było Stronnictwo Narodowe.
dem emigracyjnym był utrzymywany. W
Uwaga Sądu zatrzymuje się dłużej na o- zeznaniach tych widoczna jest tendencja
litycznego odseparowania się, Stany Zjed
okręgowej, lecz Jedynie nawiązano z
'loczone będą mogły zachować swe pozy- n*m hontakt, gdyż Istniały usiłowania od sobie oskarżonej Marty ’ Kałużnej. Oskar oskarżonego do pomniejszania istoty poli
;je zarówno ekonomiczne, jak strategicz- . 1042 r- naprawienia rozłamu dokonanego żony zna ją. Oficjalnie członkiem NSZ tycznej walki NSZ z Rządem i sprowa
ne na Filipinach.
Iw Stronnictwie Narodowym. „Cyprian" r.a- nie była. Przychodzono do niej .początkowo dzania jej do odruchów samoobrony prze
Trzocią propozycję wysunęła delegacja leżal
do Str, Narodowego zarządu prywatnie, a później narzucili jej niejako, ciwko władzom bezpieczeństwa. Twierdzi
że się u niej spotykali.
radziecka, podkreślając możliwość i konie- °^rę(fu lubelskiego.
on również, »że wystąpienia przeciwko żoł
czność — z punktu widzenia mlędzynaro- I Następnie charakteryzuje funkcję szefa
Dłuższy dialog między przewodniczącym nierzom Armii Czerwonej i Wojska Pol
iłowego bezpieczeństwa — udzielenia na- PAS-u na okręg lubelski, -którym był „Ze a oskarżonym wywołuje kwestia oskarżone- skiego były rezultatem samowoli poszcze
lk o m kolonialnym faktycznej niezależno- non". Miał on za zadanie opiekowanie się go Jaroszyńskiego (Romana). Pod jego ad gólnych jednostek.
»ci państwowej.
, oddziałami leśnymi na terenie okręgu lu- resem było dużo zarzutów i zażaleń, w
Przewodniczący: — Jakie kroki zostały
W wyniku postanowi, nin konferencji w j bełskiego i referowanie tych spraw komen- szczególności ze strony komendanta Brzech poczynione przeciwko samowoli jednostek?
San-Francisco nosiły charakter kompromi- dantowi okręgu. W okręgu 16 posiadano wy — stwierdza oskarżony. Brzechwa żą
Oskarżony: — Były wydawane wyrok:
sowy. Ustalone zostało, że członkowie ONZ ' oddziały: „Szarego", „Jacka", „Romana", dał nawet radykalnego usunięcia go z tam śmierci.
mający pod swoją pieczą kraje kolonialne, „Zemsty" i „So-koła". Wszystkie one zo- tego terenu, gdyż urządzał wiele napadów
Przewodniczący: — Be takich wyroków
aobowiązują się dbać o pmlniesienie w r.ich stały rozbite w znanej akcji pod Hutą 10 na własną rękę, o czym nawet nie meldo śmierci wydała organizacja ?
pootanu politycznego, kulturalnego 1 go- czerwca 1945 r. „Zeman" został wprowadzo- wał.
Oskażruny: — Nie mam takich wypad
spodsrCBogo, sprzyjać rozwojowi aamorzą- i ny pi-zez „Henryka".
Na dalsze pytanie prokuratora, dlaczego
ków.
du l pomagać w postępowym rozwoju wol- \ D yódcą bojówek był „Jar". W skład Roman został mianowany po rozbiciu od
Oskarżony żwirek stwierdza, że zeznań
nych inertytucyj politycznych.
lich v
dzili chłopcy od lat 18 do 25, w działów na stanowisko szefa PAS-u okręgu
Poza tym kraje należące do ONZ będą ' tym
oh uczniów gimnazjalnych. Orga siedlecko-podlaskiego, skoro wiedziano, że na nim nie wymuszano w żaden bezpośredW szczególności stwierdza, że
przedstawiały sekretarzowi generalnemu nizacja
?, zapatrywała się zasadniczo u- to jest jednostka o niezupełnie czystych rę- ^
Omawiając działalność poszONZ dane dotyczące wszechstronnego roz-. jemnie k i kwestie wciągania do oddziałów kach - oskarżony twierdzi, żc z a ła tw ia ł!^ W
!czególnych oskarżonych, oskarżony stwier•voju krajów kolonialnych będących już pod uczniów, ewentualnie studentów. Nie tylko to Zenon"
■eh opieką.
że Wolanin kierowa! akcją oddziałów
z PAS-u i jogo akcji organizacja czerpała j Oskorżony zeznaje dalej o okolicznoPrzyjęty
San-Francisco system po- pionlądze. Fundusze czerpano do pewne- śeiach, w jakich otrzymał od „Romana"
w ca^rm olcr?£u 3-cim. „Rosa b^i
raport o Wierzchowinach i o akcji na Hu- słonkiem bojówki i jednocześnie najstar----------- oOo
cie i zaprzecza jakoby oświadczył o akcji
członkiem NSZ w bojówce. W dzień
wierzchowińskiej, że „dobrze Szary tę ro aresztowania oskarżony konferował z przed
botę zrobił, lubię talu szum". Gdy przewód- .stawicielem Stronnictwa Narodowego „CyO s a d n ic tw a
W o js k o w e g o
niczący przyp -mina oskarżonemu, że na prianem". NSZ otrzymywać pieniądze od
-Ministerstwie Złem Odzyskanych
konfrontacji z Wolaninem potwierdzone zo Stronnictwa Narodowego. Mówiono mu, że
stało użycie słów „Lubię taki szum". Oskar pieniądze te przychodzą z Centrali. „Cy
Wonec tego, że wielu żołnierzy-kandyda-j Wojskowego w Lignicy, ul. Moniuszki 9.
prian" powiedział również, że Centrala otć \ na o'-*er” śnie zwraca się często wprost! 4) Marynarze 1 żołnierze służby mor- żony, p'ącze się w zeznaniach.
Przewodniczący przypomina zeznania, trzymywała doiary. Jaką drogą te dolary
*° ' j i—:*?4u Osadnictwa Wojskowego, nie- : skiej zgłaszają się do Inspektoratu Okr.
(gmach złożone prze® oskarżonego Wolanina na przychodzUj', oskarżony nie wie, O kon
potrzebnie odbywając dalekie podróże ko- (Osadn. Wojskowego w Sopocie
1konfrontacji o tym,' ża „Wysoki" — tj. o- taktach NSZ z ośrodkami zagranicznymi
lejami do Warszawy, wyjaśniamy ponow ru R -u ).
nie, że każdy żołnierz, który zamierza oC) Inwalidzi wojenni, wdowy i sieroty skarżony żwirek na odprawie dał lnstruk- może powiedzieć tylko to, że wiadomo mu,
BiedHć się na terenach osadnictwa wojsko- po poległych z cdpowi.cdr.imi dokumentami i cja w sprawie likwidacji Ukraińców, volks- iż taicie kontakty były.
Zapytany o stosunek NSZ do Żydów, owego na Zachodzie, winien zgłaszać się, je- zgłaszają się dla uzyskania obiektów o- deutschów, Żydów, funkcjonariuszy bezpieieli chodzi o:
siedleficzyćh' w Wojewódzkich Oddziałach j czeństwa i aktywistów PPR. Oskarżony skarżony wyjaśnia, że za czasów okupacji
niemieckiej NSZ-owcy zabijali
Już
1) Pomorze Zachodnie — do Inspekto PUR-u, w zależności od tego, grizie zamie- 1Odpowiada — być może, że to podałem,
po
wyzwoleniu
były
instrukcje
z
Centrali
o
ratu Okr. Osadnie twa. Wojskowego w Szcze rzają się osiedlić. W razie trudności w PUR 1 Ponownie wypływa sprawa rozkazów, likwidacji żydów.
i
Urzędach
Ziemskich,
inwalidzi,
wdowy
i
na
podstawie
których
dokonywano
nanaci nie, ul. Małopolska 17.
H-ZbETSa_________
sicroty zgłaszają się o interwencję osobi- ‘ dów r a brawaf, n i Izbę Rolniczą, Bank
2) Zi4mia Lubuska — do Inspektoratu ‘ Scie, lub pisemnie do Ministerstwa Ziem i Gospodarstwa tirajowego i in.
Okr. Osadn. Wojskowego w Poznaniu, ul.
!ka.nvch, Wydział^Osadnictwa WojskoPrzechodząc do zagadnień celów i meKochanowskiego 8.
— Warszawa, ul- Litewska 12, pokój tod działania NSZ, oskarżony stwierdza, że
-JłiJAllny &ląak — do Inspektoratu Osada, i Nr 41. (PAP)
i głównym powodem, dla którego utrzyma-
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Z;azd Pedagogiczny w Łodzi

jowej stawia przed obecnym pokoleniem ol
brzymie zadania, wśród których naczelnym
Jest „odbudowa czlówieka". Realizacji pra
cy społeczno-wychowawczej winny się
podjąć poszczególne środowiska ideowe, na
własnym terenie t na własnych ideowych
treściach. Nauczyciel jest tylko jednym a
ważnych l koniecznych elementów akcji
społeczno-wychowawczej, jako czynnik fa
chowy, przy czym decyzje podjęcia pracy
i wybór Jej kierunku Ideowego nie mogą
mu być narzucane.
GŁOSY W DYSKUSJI
DyJku~ja nad poruszanymi zagadnienia
mi dotyczyła trudności wytyczania dróg oraz oceny sytuacji ze względu na obecne
czasy przełomowe. Tylko pokój gwarantu
je ziszczenie postawionych ideałów. Fakt,
że nie przechodziliśmy przez wszystkie fasy
rozwoju społecznego, nie upoważnia do
twierdzenia o naszym zacofaniu l małej
wartościowości. Można przejść do fazy na
stępnej opuszczając inne przejściowe. Dzi
siaj ścierają się w świecie dwa poglądy:
urbanizacyjny 1 Jemu przeciwny: powrót
do wiojskości. Ten drugi prąd ma ogromne
wartości dla naszej kultury, skoro świat
cały odwraca się od technokracji, a zwram
do jedr.oatki. Współczesne dążenia sjtołeca
ne obejmują również organizację wypoczyn
ku: to.idy człowiek.winien mleć prawo do
wolnego czasu i pożywania dóbr, które wy
twarza. Cechą pełni życia Jest dojście do
dojrzałości, na oo współczesne życia nie po
zwala — to musi się zmienić. Jeżeli for
mułujemy podstawy wychowania w oparciu
o naród, kwestia czynnika indywłdualtatycz
neg© czy społecznego Je*t zagadnieniem
podrzędnym tego samego podmiotu. Wy
chowanie w dobie dzisiejszej musi być kie
runkowe — dostosowane do realnego ży
cia. Musi mu się zapewnić atmosferę swo
body t solidarności.
Należy podkreślić, że atmosfera Zjazdu
nacechowana była troską o sprawy wycho
wania oraz powagą chwili. Organizacja
Zjazdu t przebieg obrad pod każdym wzglę
dom wzorowe. Poruszone na Zjeżdzle za
gadnienia dają poważny materiał do głę
bokich przemyśleń 1 dalszych dyakusy] *
zuspoUi-h nauczycieli-wychowawców.
T, Ł.

Nie przebrzmiały jeszcze echa pierwcze- | „atechanowicc", w Polsce natomiast „in- wychowania musi być w harmunii z zao ujazdu oświatowego w Łodzi (18-—22 tcligcnt".
łożeniami wychowania narodowego, podsta
zerwca 1945), gdy znów w tym samym | Na takich wytycznych oparta szkoła wowym zaś warunkiem wychowania jest
nieście zebrali filę delegaci nauczycielstwa j musi polegać na uczestnictwie i współdzla- sprawiedliwy ustrój społeczny. Dzisiejsze
całej Polski, aby podjęć dalszy ciąg dys- i laniu całej młodzieży w budowie nowej rze formy strukturalne społeczne, oparte na u:usji nad zagadnieniami przebudowy szkol- ' czywistości polskiej. I tu rysuje się nie przywilejowaniu pieniądza, ulegają pozyty
rictwa w Polsce. O ile jednak pierwszy zwykle odpowiedzialna rola nauczyciela- wnej zmianie. Demokracja gospodarcza
jazd zajmował się w poważnej mierze wychowawcy, .który musi być nie tylko stwarza nowe warunki, które zrywają z
•nalctycznymi.sprawami ujednolicenia szko- kierownikiem intelektualnym, ale i opieku mitem wykształcenia średniego jednostek
y ogólnokształcącej, zjazd ostatni podjął nem moralnym micśkaeży. Musi ułatwić jej uprzywilejowanych, otwierają natomiast
agadnlende szersze 1 aajął się rozważ e- znalezienie drogi miedzy historię a two szerokie możliwości równego startu dla
iem problemów Ideowych wychowania de rzącą się teraźniejszością z ideałami wol wszystkich. Zarysowują się jednak trud
ności, prawdy 1 człowieczeństwa,
mokratycznego w Polsce współczesnej.
ności przezwyciężenia dotychczasowych
'Pierwszy zjazd oświatowy zorganlzowaWYCHOWANIE
nierówności szkoły podstawowej. Możliwo
0 Ministerstwo Oświaty, miał on więc chaCZLOWIEKA-OBYWATELA
ści wprowadzenia 8-klasowej ańkoły pow
aktar oficjalny — obecny, jakkolwiek róZagadnieniem wychowania nowego czło szechnej długo Jeszcze oczeldwać będą peł
• mleż ogólnopolski, był zjazdem ZNP, Mi wieka 1 obywatela zajął edę K. Maj, prezes ne] realizacji.
nor źo występowali na nim z referatami ZNP. Podkreślając dążenie do pełnego roz
Wewnętrzna praca wychowawcza szkoły
lajwyżsl przedstawiciele władz oświato woju osobowości człowieka jako elementu zmierzać będzie do ograniczania konfliktów
wych z min, Wycechem na czele, był to istotnego oświaty demokratycznej, prele między potrzebami jednostki w stosunku
jazd zamknięty, reprezentujący dążenia 1 gent chce widzieć w wychowaniu przez de- do działań zbiorowych. Szkoła musi znaroglądy nauczycielstwa związkowego, co mokmeję wychowanie dla demokrasj1. Z a-! leźć syntezę między tymi, czasem rozbieżresztą min. Wyeach wyraźnie podkreślił. strzegł jednak, i.e demokracja, zarówno e- nyml, dążeniami. Stąd środki wychowaw
Zjazd czerwcowy miał za przodfmlot ob- koncmlczna, jnK 1 polityczna; ma o tyle cze musi się dostosować do postulatu po
ad tylko fragmetit wid kiego problemu, Ja- sens, o Oe służy człowiekowi 1 kulturze. godzenia tych dążeń. Wychowanie uspołecz
dm Jest reforma całokształtu polityki o- Procesy ekonomiczne nie powinny zabijać nione winno się opierać na małych komór
iwiatowej w Polsce — w oliecnym zjeź- osobowości człowieka. Produkejonlzm, in kach organizacyjnych, bez sztucznych prze
izie ujawniło się silniej dążenie do prze dustrializacja, upowszechnienie techniki rostów l fikcyj. Udział młodzieży w or
dyskutowania zagadnień, wysuniętych już mają ułatwiać i pomagać człowiekowi o- ganizacjach pozaszkolnych, dopuszczalny
•ia pierwszym zjaździe przez przywódców raz procesom wychowawczym. Wychowa dla uczniów starszych, wymaga kontroli
55NP. -Chodziło o to, że, jeśli się chce od nie jednostki dla demokracji opiera się na wychowawczej, warunkiem zaś powodzenia
rodzić od podstaw naszą kulturę, jej#i się jednostce wyższego rzędu, jaką je3t na pracy wychowawczej w szkole jest nauczy
iiee ją przewartościować, w całokształcie ród. Jednolitość narodu sprzyja demokra ciel i Jego autorytet.
naszej polityki państwowej winien istnieć ty zac U 1 ustaleniu właściwej ideologii pra NAUCZYCIEL A ŻYCIE SPOŁECZNE
prymat spraw oświaty i kultury. Zjazd cy wychowawczej. W wychowaniu* intelek
Ostatnią sprawą obrad Zjazdu był re
miał również za zadanie przygotować grunt tualnym celem winno być nie dogmatyczno ferat F. Popławskiego, dotyczący zagadnień
pod przyszły kongres pedagogiczny, prze przekazanie wiedzy, lecz rozwinięcie po stosunku nauczycielstwa do żj*cia społecz
widziany na jesień br.
stawy poznawczej, którą określa się naj nego. Aktywność społeczna nauczycielstwa
GŁÓWNE WYTYCZNE
lepiej terminem: „zdrowy rozum". Proble j wynika z zainteresowania się człowiekiem
Miadstor oświaty Czesław. Wycech w na mem bardno ważnym w tym procesie wy jako przedmiotem pracy zawodowej, wy
czelnym referacie p t „Podstawowe zagad chowania dla demokracji jest czynnik przy chowawczej. Sprzyja temu szerokie roz
nienia pracy wyehowawflEcj w dobie drJsicj- sposobienia nauczyciela do nowych zadań.
mieszczenie nauczycielstwa w Jcrerie ora*
szcj“ poJbiał krytycznej analizie mechanizm CZYNNIKI PRACY WYCHOWAWCÓW
Jego poczucie specjalnej roli społeczno-kulstosunków społecano-gospodąrczych w Poi- ji " Dyrektor Departammtu W. Schayer, oturalnj w środowisku. Czynnikami hamują
ace
,^ ..,,^
JU. hJf a!TCr yfn 1
niaw'ając wytyczne procy wychowawczej cymi są konflikty między nauczydalem-dodo następujących, stwierdzeń
szkoły wyszedł od stwierdzenia, źe Istnieją mokratą, a autorytetami starymi, konser1) Wojna ostatnia była walką ideolo dwa czynniki warunkujące pracę wycho- i w&tywnyrai.
giczną 1 zakończyła ślę zwycięstwem de
wawczą: przypadkowe 1 świadome. Ustrój I Przełomowość współczesnej chwili dzie
mokracji, kształtującej żyda gospodarcze
1 kulturalne. Rezultatem zwycięstwa de
mokracji w Polsce jest przejście warstwy
Chłopskiej i robotniczej ze stadium przed
miotu w stadium podmiotu;
2) Nastąpiła zmiana naszego sl. Hislca;
naród polski wrócił do przestrzeni Piastów.
Ostatni Zjazd Pedagogiczny w Łodzi, nia poziomu nauki w jednych szkołach, a kształcenia i utrzymania dziecka prze* doHlstceycioym nakazełu naszym jest: ule jak i wszystkie poprzednie zjazdy 1 konfe- unieruchomienia Innych, grożącego w ogóle !starczenie podręczników, pomocy szkolnych
inamować drugiego Grunwaldu. Niemcy bę rencje poświęcone pracom ' przygotowaw- obniżeniem oświaty narodu, należało przy i materiałów piśmiennych, araa — tworze
dą dla nas zawsze niebezpieczni. Pokój czyni w związku z zamierzoną reformą na- spieszyć przygotowywanie nowych kadr nau nie bura i internatów w wielu możliwie
może nam zapewnić tylko Organizacja Na- S
^ wszystkich jegoszcze- czycielsklcl, i w tym celu m. te. skrócono miejscowościach 1 udzielanie niezamożnej
y
rE
n a | blach — stawia nam raz jeszcze przed o- czas nauld w liceach pedagogicznych 1 zorpilnej młodzieży licznych I różnych styrodów Zjednoczonych 1 roj-.isz ze Związkiem czy obowiązek skreślania głównych żary- gantzowańo cały szereg kursów nauczyclel- apedniów,
zasiłków itp.
Radzieckim;
sów dyskutować j reformy.
t skich.
WVTY(7,NK SZKOŁY JEDNOLITEJ
STĄN. ORGANIZACYJNY
j Celem przygotowania wychowawczyń dla
S) Ointe pańftwo llberalistyczno-kapitaSZKOLNICTWA POLSKIEGO
| _ tak potrzebnych w PoJnee — przedszkoli - 'Wychowanie i nauka dalecka roapocayll-ttycgne, a rodzi się państwo uspołeczObecnie dziecko polskie w wieku od lat'7 zorganizowano specjalne seminaria i kur- ne się bęttele w wieku przedszkolnym. Po
tilone, państwo jednolite, z Jednolitym na-, do 14 uczy się w szkole powszechnej; Jest ■
d mle się szeroką akcję organizacji przed
rodem;
| to nauka obowiązkowa, oparta na przept- | Tak oto w pobieżnym skrócie przedsta- szkoli, przede wszystkim na ziemiach *a4) Szkoła winna przygotować obywateli i cac*1 0
obowiązku szkolnym, roz- wiałby się ustrój szkolny w obecnej chwil U chodnAch, nowoprzyłączonych do Polski, w
....... .... ... .
.poczynającym się w tym roku
kalendarzo sie w tvm roku
DOczvnalaevm
wowego państwa, szkoła mus! byó zatem ;wym
w kWrym
końC2y 7 ,at źy. częściowo tylko dostosowany do zmienlo- wielkich skupieniach przemysłowych (jak
nej radykalnie rzeczywistości polskiej 1 filąsk, Zagłębia, Łódź. itp.), na wsiach ltd.
d->sf»sowana do realizacji zadań dcmokra- cla; szkoła ta Jest więc 7-letnlą, 7-klaso- stopniowo przygotowujący zamierzoną re Obowiązek szkolny rozpoczynać się będzie
cjl społecznej, nie może wlęo być apolltv- w^od 7 roku życia (dla dzieci po dwuletnim
formę ustroju szkolnego.
przedszkolu i—- od lait 6-clu). Tan obowiązek
czna, ale nie może również działać środka- !.
^ oły ^Powazeołin*
ZASADY ZAMIERZONEJ REFORMY
rozciągać
się będzie na lat 8 (od 7 drt 1J
Nowe zreformowane szkolnictwo polskie roku życia),
ml, którymi dam^ administracja czy pro- 0 7.mlu klasach i niepełne o 4, 5 lub 6
czyli w porównaniu ze stanem
opierać
się
będzie
na
4-ch
podstawowych
fiaganda. .Szkoła jest instytucją nauczają- klasach (przeważnie na wsiach); po ukońdzisiejszym przedłużony zostanie o 1 rok.
zasadach:
jednolitości,
powszechności,
publi
cą, -a wskutek tego i wychowującą.
:czftnłu szkoły niepełnej przechodzi dzlecCałość nowego ustroju szkolnego przed
POSTULAT SZKOT V tt«?pot u r 7 VTONF I i ko 00 <*1P»wIedniej starszej klasy sąsied- czności i bespłatnoścr nauczania:'
stawiać się będzie w sposób następujący!
1 MhOŁY USPOŁECZNIONEJ nlej g7koły j owf-zechnej pełnej, którą wtezasada 1. jednolitości polegać ma na ta 
a> poziom początkowy 1 średni obejmo
Tezę, że szkoła musi być dostosowana ć y nazywamy „zbiorczą", gdyż jakby „zbie- kiej budowie ustroju szkolnego, by bez wać będzie 11 łub 12 lat nauczania w 11-th
do realizacji zadań demokracji społecznej, **" w swych starszych klasach dzieci z wszelkich przeszkód można było przecho
lub 12-tu klasach,
dzić z jednego szczebla nauczania na wyż
rozwinął dr J. Ohałaslńsid w referacie pt. okolicznych niżej zorganizowanych szkół.
b) poziom y t s dzielić się będą n a 3 s*cw
szy, do szkoły średniej;
Po
ukończeniu
6-ciu
klas
szkoły
pow
ble: 1) 6-letnl niższy — 5. klas, 2) 3-ietn!
„Społeczne znaczenie systemu
zasada
2.
powszechności
oznoosB
objęcie
szechnej może uczeń przejść dp I-ej klas]'
n i (g h n n aajałn y ) — 3 klas . (razom 1
I wychowania". Referent wykazał na przy gimnazjum ogólnokształcącego lub zawo prze* szkołę wszystkich dzieci preez osły śred
k la s obow iąłśtow ych), 3) 3- luli i4 e tn t (Ił*
kładach państw demokratycznych, ża azko- dowego. po ukdńćeettłu 7-mlu Ma* — .do okres obowiązku szkolnego, nlesatateie od etjhry) — 8 lub 4 klasy IW u a ogdhtoia eto kształci i nie wychowuje nigdzie odo łl-Cj klasy gimnazjum, albo — do wybra ich pochodzenia, samotności lub ratejses k ształrąecg o . hd» m w o ó tm tęo , » k tó ry ch
nej szkoły zawodowej. Po ukończeniu z ko zamieszkania;
wieka abstrakcyjnego, lecą przygotowuje lei gimnazjum przechodzą uczniowie do li
zasada 3. publiczności — oznacza że w każde będzie irpraw ntoło do studiów w yż
iriośd rż do roli społecznej, określonej te ceum, by po zdobyciu inatnry rozpocząć przyszłości nie będzie szkół prywatnych, szych.
Irnyrrtl słowy dioda! tu o 8-ietnią szkołę
chniczno-gospodarczą strukturą kraju. Da studia w wyższej uczelni. Dla młodzieży prowadzonych dla zysku, lecą będą tylko obowiązkową, obejmującą program daislojszkoły
państwowe,
samorządowe
lub
lnstyopóźnionej
w
nauce
z
powodu
warunków
ją się tu wyróżnić pewne wzorowe typy, wojennych istnieją tzw. szkoły przyśpie tuoyj społecznych, jak: związki, organiza azej szkoły powszechne] i częściowo gim
nazjum, na której opierać fdę będą 3
do których ulc3ztałtowanla przyczynia ©ię szone, a dla starszych — gimnazja 1 li cja Itp.;
zasada 4. bezpkitnofici —* oznacza nie 4-letnle licea og óirtokrztałc';ce lub zi wo >
układ strukturalny kraju. W Stanach Zje cea dla dorosłych.
NOWE KADRY NAUCZYCIELSKIE
tylko usuniecie opłat szkolnych, lecz rów we przygotowujące nie tylko do zawodu
dnoczeń;, eh np. typem takim Jest „bunłnesWobec ogromnego braku nauczycieli, sta nież dążenie do jak największego obniż > lec* i do studiów akaderotekteh.
w Anglii „gentleman", w ZSRR jftcego alg bezpośrednią przyczyną oboktac! nki punoazoną-eh przez rodziców koyztów *
W, SzreniąwaW
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szkolnictwa polskiego
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Komisii Kontroli

9 Tadecszu Kcścinszce
u Tuliło Intci^iincfi Pracu^ci!)

Zarząd Klubu Intcllgencjt Pracującej za*
prasza wszystkich w duiu 21 bur. do swego
Następne zebranie odbędzie się przy u- j lokalu przy ul. Krak. Przcdm. Nr 28 na
j wieczór czwartkowy, poświęcony Tadeusz®*
czestmotiwie delegatów OK ZZ, po®-ii po
wi Kościuszce. Referat o wielkim bojowni
litycznych oraz naczelników Wojew. Wydz.
ku o wolność Narodu i równość społeczną
Aprowizacji i Handlu, ob. Orłowskiego i
wygłosi prof. St. Wojciechowski. W częśc!
Wojew. Wydz. Aprowizacji 1 Handlu, oto. artystycznej wystąpią artyści Teatru Miej
Orłowskiego i Wojew. Wydz. Opieki Spo skiego: Halina Bujno i Józef Kieler orał
łecznej — ob. Chełmowfćciego, którzy u- pianistka Adela Bay, która odegra szereg
dzieilą wyjaśnień w sprawie organizacji j utworów muzyki polskiej. Początek o g®*
przydziałów i darów UNRRA.
Idżinie 17.39.
...............--oO o ■
—

dlii rosdEiatfii darów UNRRA
Hoatteteł ćarów UNHRA spowodował nienaćtowolenie społeczeństwa. W przeważają
cej liczbie wypadków rozgoryczenie to Jest
niesłuszne, ponieważ znaczna część butów,
odziei y i konfekcji nie nadaje się do bez
pośredniego użytku. Dotyołłczaa wydawa
no ubrania, bieliznę l buty w takim etanie,
w jakim je otrzymywano. Tylko w zni
komym procencie mogą one, zaspokoić po
trzeby ludności.
W związku x powyż3zym zorganizowana
została Wojewódzka Komisja Kontroli

Wofska Wewnętrzne
w walce z bandytyzmem

Jedna z grup operacyjnych Wojsk We
wnętrznych przeprowadzając akcję likwi
dacji band w pow. wlodawskim, natknęła
się dnia IG bra. na bandę N3Z uzbrojona
w l*-cń automatyczna i maszynowa. Wyw rzała się walka, żołnierze wiedząc, że
waiczą dła spokoju, łada i bezpieczeństwa
kraju, nie bacząc na silny ogień bandytów,
poszli do natarcia. W toku walki śmiercią
bohaterską zginął plut. Jarosz Jan i strze
lec Keściułfowicz Aleksander. Żoinicize
pomścili śmierć kolegów. W wyniku walk!
zabito S-ch bandytów, do niewoli wzięto
Ci chi. Zdobyto 1 rkm, 2 pepesze, 4 karabiny,
G granatów. Banda została całkowicie roz
bita.
——-OOO------

Zjazd starostów
i prezydentów miast

Roać ziołu darów UNRRA, której celem
jest zbadanie słuszności zażaleń w praw ie
nadużyć przy rozdawnioswie, jak nftwrucś
usprawnienie wydawania darów. Poza tym
Komisja zajm-ę się przyspieszeniem roz
działu i odpowiednim zużytkowaniem ndenadającyeh się do noezonia ubrań i butów.
Na zebraniu organizacyjnym ukonstytu
ował się Wojewódzki Komitet Kontroli. Do
Prezydium Komitetu powołano: na przewodnicaego — ob. Tomasza Wraosa, dyr.
Polskiego Monopolu Spirytusowego; dyr.
Bogdana Kozaka ze Zjodnoecearta SScórzanego; ob. Wiktora Kozlcwałdego — przedstr.wldeia Izby Skarbowej; inż. Jasińskie
go Tadeusza — przedstawdcieSa Zarządu
Miejskiego; ob. Aleksandra Wj/branoiwskisgo z Dyrekcji Kolei i dr mod. Mazura.
Wszyscy członkowie prezydium atrzymaU
odpowiednie peinmnocxuotw& od Wojew.
Rady Narodowej celem przeprowadzenia
koi*roU i zebrania cdoowtednlego materia‘ła n& n«8tęipr,e ponlctacróe, które odbędzie
się w czwartek b. tygodnia o godz. 14-cj
popoł, pok. Tir 42, Spokojna nr 4.

W dniu 19 lutego br. odbyło się w Stu
dium Polskiego Radia drugie zebranie, po
święcone sprawie uzyskania radiostacji dla
Dublina. Na zebraniu zawiązano Komitet
Rudiofontzaojl Ijubelssiczyziny. Komitet po
stanowił przedłożyć po raz wtóry memoriał
w sprawie budowy radiostacji w Dublinie
Nacze-nemu Dyrektorowi Polskiego Radia
ob. Wilhelmowi BiUigowi. Do Warszawy
pojedzie z memoriałem wiceprezes Społecz
nego Komitetu Rodlarónizaćjl Duibetszczyzny ob. p*of. dr Józef Gajek.
» * •
Dnia 22-go lutego br. Prezydium Miej
skiej Rady Narodowej zwołuje specjalną
konferencję, która zajmie się opracowa
niem regulaminu do ustawy o społecznej
gospodarce mieszkaniowej. (JD)

M ydło „JA W A " i „ P L O N *
Do nabycia w każdym sklepie

L u b e lsk ie j F a b ry k i M ydło.
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,klejnoty BusMy"
POWIEŚĆ DLA MŁODZIEŻY
XVUI.

czyt p t : „lAidozmwstwo jako nauka o kul
turze". Wykład przeplatały interesująca
przykłady o formach powitań, genezie otorączki ślubnej, kulcie ognia lid. Barwny
1 żywy sposób prowadzenia odczytu wraz
Z interesującym tematem dał duże korzy
ści nie tylko dla inłeremflących się. Ładoznawstwem, lecz i dla wszystkich Ufnych
słuchaczy.
Trafnie dobrane tematy — osoby Prele
gentów, będądydh gwarancją najlepszego
opracowania porusionych tagrulnień —•
ciekawy i przystępny sposób podania gro
madzą coraz większe raeaze rtuchaczy, mi
mo odległości (odczyty odbywają Bię w sali
KUL) 1 nie zawsze sprzyjającej pogody.
W najbliższą niedzielę, U 24.2.48 c. o
W świetlicy Urzędu Wojewódaldego od godz. 10-cj, jak zwykle, odbędrle rtę od.
bywa elę turniej gry w szachy i warcaby. czyt prof. dra Deana Ilaibana pt_: Problem
Turniej cieszy eię dużym zainiteirosowanlem kultury niemiecMef‘.
i potrwa dłuższy czas. Szkoda, że w tur
Poznawszy cechy naszej kultury, którą
nieju biorą udział tylko pracownicy Woje wydala Kościuszków, Mioluewiazów 4 tylu
wództwa. (JD)
innych znanych mam i nieznanych bohate
rów uczucia, myśli i czynu — cłckarwyi*
będzie .poznać na jakiej kultura® wyrośli
2 POPULARNE PRZEDSTAWIENIA
zbrodniarze tacy, jak Hitler, Frank, Goe„ICH CZWORO". W sobotę o godz. 15.30 ring
i inni
i w niedzielę o godz. 15, odbędą się dwa
Informacji co do odczytów,
ootatnnio przedstawienia znakomitej sztu
ki G. Zapolskiej „Ich czworo" w premie wstępu (ulgowa dla stałych
można otrzymać w Inspektoracie
rowej obsadzie.
Bilety w cenach od 10 — 50 zL już są zacyjnym „Czytelnika" (wejńdw
Uflnię) u l 6-go Maja 4.
. A
do nabycia w kasie Teatru Miejskiego.
’-------------- OQ»
Staraniem Inspektoratu Organizacyjne
go Delegatury Dubeldklej Spółdzielni Wy
dawniczej „Czytelnik" odbyło oię już kilka
odczytów. 10 bm. aoafe i zakończony cylcl
na temat „Cechy charoJit■ rtyesme kultury p o l s k i e j Prof. dr A. ,/ojtkowskl w
pięknej i pnzystępnej formie omówił reli
gijność, patriotyzm i radykalizm, cechują
ce naszą kulturę. Z niesłabnącą uwagą śle
dzili słuchacze bieg myśli prelegenta, któ
ry podawał- najbardziej charakterystyczne
przykłady, ilustrujące omawiane cechy.
W dniu 17.2 prof. dr Gajek wygłosił od-

KROMKA MIEJSKA

W sobotę dnia 26 bra. odbędzie się w
LubŁinla zjazd starostów powiatowych i
prezydentów miast wydzielonych.
Na ^jetdrie omówiona zostanie sprawa
powołania Komitetów Potyczki Premiowej
Odbudowy Kraju. Komitety powołane bę
dą na terenie powiatów, gmin 1 gromad,
a w miastach — Miejskie Komitety dzieł*
*
•
nicowe, a w większych blokach mieszkal
Urząd
Stanu
Cywilnego,
który dotych
nych — nawet domowa
czas mieścili się w ciasnym pokoiku przy
Zarządzie Miejskim, posiada już własny
lokal przy ul. Krakowskie Przedmieście
7. życia Zw. Zawodowych
nr 20. (JD)
* * •
Dnia 3.3.48 r. w lokalu Okięgowej Ko
misji Związków Zawodowych w Dublinie,
Dowództwo Okręgu Wojskowego w Dub
przy ul. Krakowskie 29, cala „B", 1-sco p., linie organizuje w dniu 23-go lutego, tj.
o godzinie 11-ej odbędzie się zabranie cze w niedzielę uroczystą alcademlę oficerską,
ladników i pracowników krawieckich, kraw urządzoną z okazji 2S-ej orooznicy Armii
cóW, krawczyń, hafclarek, bieliźniarek 1 Czerwonej. Akadom la odbędzie się w Do
Wszystkich tych, którzy pracują w Prze mu Żołnierza, o godz. 18-ej. W programie:
myśle Odzieżowym.
1) przemówienia, 2) część artystyczna, 3)
Np żebraniu zostanie wybrany Zarząd.
zabawa. (JD)

Doskonałej jakości

Odczyty „Czytelnika1'

NAJWIĘKSZY SKAIIB.
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Informacje o kursie świetlicowym
W początkach br. odbyt się w Dublinie
kura dla kierowników świetlic miasta Dub
lina, a obecnie dała *5 lutego rozpocznie
eię miesięczny, tmipłatny kurt dla kierow
ników świetlic z całego terenu wojewódz
two. Kurs ten przez dobór tematów z za
kresu teorii l zajęć praktycznych, jak i
przez dobranie nowych prelegentów - spe
cjalistów, odbywać się będzie na wyższym
poziomie. Na kurs winni się zgłosić pra
cownicy świadkowi, 1 i-y pragną pogłę
bić swoje wiadomości . ci kandydaci, któ
rzy pragną wyszkolić alę w tej pracy 1
nawiązać stało kontakty dla podniesienia
poziomu prac świetlicy. Organizacja kursu
spoczywa w rękach Referatu Szkoleniowe
go Woj. Urzędu Informacji 1 Propagandy
w Dublinie przy współpracy Kuratorium
Szkolnego, organizacji politycznych, Wydz.
KułŁ. t Sztuki jak i organizacji społecz
nych.
Kandydaci powinni fgłocić się do Urzę
du Inform. ł Prop. w Dublinie uł. Skłodow
skiej 2 do ś i. B3 bm. z zaświadczeniem od
ońgaaŁaa-ji albo Powiatowych Oddziałów

Inform. i Prop., która udzielą
wiadomości o k u n ia Poaa normalnymi za
jęciami uczestnicy kursu odbędą szereg
wycieczek w Dublinie 1 iconystaó będą z
imprez artystycznych, granych w teatrach
i kinach Dublina.

WARSZTATY

Tokarsko Mechaniczne
J. Brouowskl i J. Rysak
Stolarsk a nr. 4 Lnblłm tdL n r. 37*49.

1Vykona|smy rcmenly
linowych, maszyn parowych, |ah
również wszelkich maszyn 1 robił
w zakres mechanizacji wcboilzacych.
635

dził w tej chwili Niemców. „To dzikie, krwiożercze ba- i Stefan zerw t dę ** skrzyni. Owy jego płonęły. Pw
sUe^ a me hidziel , tsyślal, biegając po rozpalonym po- i Rożki były p.-tne wypieków.
kładzie
— Statek ten od dnia dzisiejszego stanie się ccęstkę

Szczęśoie jego gdzSet rozwiało się bez reszty. Bo
chociaż zdobył klejnoty Buddy, bogactwo naprawdę
wielkie, to za to sracił skarb nąjwiększy, wolność Ojczyznyl
Ciężko mśadl na drogocennej skrzyni i zapadł w
głęboką zadumę. Przeżywał, jak na jawie to wszystko,
co przeżywała umęczona Polska. Słyszał świst bomb
sypiących się jak grad na wsie i miasta nad Wartą,
Wisłą i Buyltsn, oraz widział ogromne, krwawe pole,
pole zasłane wielu tysiącami poległych. A nad pustynią
zgliszcz i ruin, szkarłatniała ogromna, okiem nieobję
ta łuna_

floty Rzeczypospolitej Polskiej I — recki — I będzie
nosił narwę „Orzeł Biały". Ja zaś wstępuję jako ochot
nik do polskiej marynarki wojennej! Chodźmy do ko
mendy cortul
— I ja z panrml
odezwał się Fu-Liang, wyłaniając
się nagle, jak duch zza drzwi kajuty.
, — Dziękujęl — szepnął Stefan rozczulony.
Dłonie ich uścisnęły się mocno. Na śmierć i tycia
Po spuszczonym mostku, zeszli na ląd.

Wojnat
. Pierwszy raz usłyszeli to słowo w jednym z małych
portów rybackich. Z początku wzięli je za zwyczajną
plotkę, nie niebawem przekonali się, że to co opowia
dano jest faktem. John przyniósł skądś na pokład
W komendzie portu przyjął ich starszy, arpakowaty
„Kwiatu chryzantemy" cały plik gazet angielskich.
dżentelmen. Uśmiechnął cię n« widok wchodzących.
W ten sposób poznali w szczegółach wydarzenia ostat
niego miesiąca.
•— Miłą mi powitać pasaówl •— «*ekt po
— Słucbej Stefan — zbudził go głoa Johna. — Dość
wakazując głębokie, skórą (MM Mtfta.
i WujP-> zaczęła się od podstępnej napaści Milerów- tych roonyśM . Mustany sejlć na ląd]
śkich Niemioc na Polskę. Po długiej, bohaterskiej obropadła_ W irs awa. A w ciągu września już niemnl

Ęi.łs-.-u. .„u-ia w płomieniach. Szalał tajfun, taj■iLSU .^t.

_■ znały dotąd dzieją
diugo nie mógł ochłonąć t wrażeRaz po raz czy tai w Timesie opis walk o Wester-

te, Jiel, Warszawę. Boże, dlaczego jego tam nie
było w tych ciężkich, krwawych i zarazem łiisloryczmych godzinach! Nie cticlał wprost uwierzyć, by naród

Stefan pokrótce zdał spiMpą n^pracdtgu
— Klejnoty te — ciągnął — paatamew dMuy oddać
— B n p d a strać portowa, by
statek...
naa te statkiem na p etrab y u jliy a ą l
— Nasz stołekf — ebndsił się Stefam.
W końca iw ród ł się do kmneadsnża
erośhą
— No u k . Jak wiesz, jest wojna.
o zezwolenie n a dalszą podróż „Orla
wa Co— Więc?
lombo, gdzie nastąpi przekazanie małej E) w ręce ro
— Więc 1 „Kwiat chryzantemy" zostanie uzbrojony dziców. Tam też Stefan 1 Fn-Liang zaciągną Mę do m»i dostosowany do nowych potrzeb... Ale powiem ci coś rynarki polskiej, by walczyć o skarb największy, j»
więcej. Koniemlanlesn tego małego portu jost twój aro- kim jest wolność Polaki!
— P o «of

jego mógł Uk szybko utracić wolność. Jakże menmaw- dek. Polaki

J

Id. •.
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Kalendarzyk
Eleonory
Małgorzaty

W związku z sensacyjnymi ndędiymia- polni redaktor „Gazety Lubelskiej", stale7. Nagroda — komplet kosmetyczny
stowymi zawodami tołuserslrimi L<ub in - go dodatku do „Gazety lubelskiej" — ob. (flakon wody kolońskiej, Ilakon Vegeta: ;
Kraków, które odbędą się w niedzielę, Unia BoiesłEW Zublewicz.
oraz tuba paaty do zębów) zaoliaro w..
WAŻNIEJSZE TELEFONY
24 bm.,
'dakcja „Gazety e-u.---.3k.ej ‘ i , •oufW ykaz łaskawie z>; ofiarowanych aa- przez Firmę J. Magierski, Lublin, La:
Lubelskl Olrręgowy Związek Bokserski za- ^ród:
Łowiska 16.
Pogotowie r a tu n k o w e ................... 22-7
(po raz pierwszy w Lublinie)
, _.
,
. . .
, ,
gtraż ogniowa . . . . . - • • 11-Ił : inicjowały
8. Nagroda — grzałka elektryczną „Bra, ,
, ,
,
1. Nagroda pieniężna zł. 1.000.—, saoi! ciekawy
..
, , Okręg. „Zw. borg", zaofiarowana przez Firmę Oz. MusPogotowie elektryczne przj Elek*
J konkurs sportowy
e
r z naąroćcm:.
„
Larowana
przez Zarząd, Lub.
trownl M iejsk iej....................... 29*81 I Konkurs ten polega na odgadnięciu zwyeakowsfd — Artykuły elektrotechniczne,
IBokserakiego,
Warsztaty wodociągowe i kanaliz. 21-42 j ciężcy i wyniku.
Lublin,
ul. Krak. Przedm. 74.
| 2. Nagroda pieniężna zł. 600.—, zaofiaDyżurny Komendy Miasta M. O. . 23-83
Udział w kon.kur.~nc wziąć może każdy '
9.
Nagroda
— ćwiartka losu Ul-ej kla
owana
przez
Redakcję
„Gazety
Lubel
Komisariaty Milicji Obywatelskiej: I — czytelnik „Gazety Lubelskiej", k'6ry wy- !
skiej".
/
*
sy Paftstiwowej Loterii Klasowej, zaofiaro
21-91; H — 24-26; m — 24 27, IV —
pełni specjalny kupon zamieszczony w
1-4-14.
wana przez Kolekturę M. Morajne, Krak
8-ch kolejnych numerach „Gazety Lubel .3. Naglk-da pieniężna zł. 500.—-, zaofiaro
Przafiu. 29.
wana
przez
dyrektora
Kazimierza
Gost
( _ T E A T K I Ii I N A
•] skiej". Każdy czytelnik może nadesłać jed
kowskiego,
prezesa
LOZB.
10. Nagroda — Mięty do Teatru, naoAa.
2 TEATRU MIEJKICIEGO: Dziś i co no rozwiązanie.
rowane
przez Dyrekcję Teatru Miejskiego
4.
Nagroda
pieniężna
zł.
400.—,
zaofia
dziennie S-aMowa sztuka Er. de Ourel‘a
Wypełnione kupony należy składać
w Lublinie.
„Ziemia nieludzka".
względnie nadsyłać do Sekretariatu „Gaze rowana przez „Gazetę Lubelską".
KINO „APOLLO". Od poniedziałku 18
11. Nagroda — bilety do kina „Apollo-,
5 i 6. Nagroda — 3 kg. wyborowych
lutego br. kolorowy film produkcji ame ty Lubelskiej" w terminie do 23 bm. (do
rykańskiej „Balalia nieustraszonych". Nad godz. 18-ej). Rozstrzygnięcie konkursu na „Raczków" oraz 2 kg. cukierków „Roxy", zaofiarowane przez kierownika kina „A*
program: Opowieść filmowa „Wieczór Wi stąpi w niedzielę po meczu. Jeśli nadejdzie zaofiarowana przez Fabrykę Wafli i Cu polio", ob. Ludomira Raga.
gilijny". Początek seansów o godz. 12.30,
kierków M. Tarczyński i K. Kalinowski,
12. Nagroda — prenumerata miesięczna
14,30, 16,30 18,30. W niedzielę początek większa ilość trafnych rozwiązań, wówczas
Lublin,
ul.
Cyrulicza
4.
„Gazety
Lubelskiej".
I-go seansu o godz. 10.30
o przyznaniu nagród zadecyduje losowa
, KINO „BAŁTYK". Od wtorku 19 lutego nie. Gdy zaś nikomu nie uda Się odgadnąć
br. film produkcji polśkiej „Jadzia". Nad
program: Aktualności Polsldej- Kroniki Fil wyniku, nagrody zostaną rozlosowane
mowej. Początek scAnsów o godz. 12.30, wśród tych uczestników, których rozwią
3 4 30, 16.30, 18.30 W niedziele i święta po- zania będą najbardziej zbliżone do rezulta
Konkurs Sportowy „G azety Lubelskiej1*
« ą .e k 1-go seansu o godz. 10.30.
KINO DOMU ŻOŁNIERZA. Od czwart tu meczu.
Mf m i ę d z y m i a s t o ery m m e c z ą b o k s e r s k i e j L U B L IN — i i I I A K O W
ku, tj. 21 lutego br. wyświetla film pro Do Jury Konkursu Sportowego „Gazety
dukcji polskiej pt.: „RENA". Dla młodzie
z w y c ię ż y
_________________________ _
ży niedozwolony. Nadprogram': Kronika Lubelskiej" zaproszono: Redaktora Na
filmowa W. P. Początek seansów: godz. 14, czelnego „Gazety Lubelskiej" ob. Hipolita w s t o s u n k u __________________________ 1
16 i 18-ta.
Bołesławskiego, mgr. Gwidona Salomona,
N azw isk o i im i ę ___
KINO „RIALTO". Od wtorku 19 lutego
.. . .
br. wspaniały film polski „Za winy nlc-po- naczelnika Tadeusza Krzesińkkiego, por.
D o k ła d n y a d r e s ____
pełnione". Nadprogram: Aktualności Pol Adama Michalskiego oraz ob. Tadeusza
skiej Kroniki Filmowej. Początek seansów Marciniaka, przewodniczącego Lubelskiego
o godz. 12, 14, 16 i 1S. W niedziele i święta
OZB. Funkcje Sekretarza Konkursowego
początek 1-go seansu o godz. 10.

Kupon konkursowy

IttgWMl
SZOFER mechanik poszukuje pracy naj-H ZGINAŁ pies (szczemak) terier „ceswwte- FARBOCHEM3A Łódź,

Narutowicza 24,

. . wóz
. ciężarowy.
. .
„Zgłoszenia
.
. „Gaze sy.
OT/ Prna7a
Proszę nrłT\łwaro.fVrir
odprowaddć, unmckOTA/Kw
wynagrodzę, tił
ul. tel. 214-30 poleca: chemJkaila dla przemy
| OGŁOSZENIA 1 RZĘDOWE | chętniej
Wesoła
5
—
11.
746 t u garbarskiego, surowce do fabrykacji
ta Lubelska" pod „120".
723
Miejski Wydział-Aprowizacji i Handlu
zawiadamia, że z dniem 21 kutego br. unieważnia «ię kupony chlebowe stycznio
we z kart żywnoś alowych na miesiąc sty
czeń i Łaty. Przedłużenie tych kuponów uwzględnkme nie będzie.
za Prezydenta mLublina
Naczelnik Wydziału
780
M. Szczepański.

t

DROBNE O R O S Z ENIA

[H A N D L O W E
SZAFY, stoły, łóżka, kredens, salonik mięk
kich mebli, oraz kufry używane do aprzedania. Sucha 19 m. 2.
634
PIANINO o pięknym tonie
skład mebli S-to Diuka 22.

sprzedam,
707

DOMY, place

sprzedaje koncesjonowane
biuro „Wygoda" Michałow
skiego, Bernardyńska 28, tel. 34-87. 522 a

1 przedwojenne

NAUKA
(ANGIELSKIEGO udziela indywidualnie,
JfMorowo, rutynowany pedagog. Metoda
Uksfondzka, gwarancja. Wieniawska 6—6.
736 a

PHACA
OGŁOSZENIE.
Wojewódzka Komenda Milicji Obywał el,*0UeJ w Lublinie mniejazym ogłasza ochota k a j m ciąg kandydatów do służby w Mitteji Obywatelskiej.
,
Kandydaci wlani odpowiadać naatępujątym warunkom:
1) Obywatelstwo polskie.
2) Nieskazitelna przeszłość.
3) Pochodzenie socjalne:
robotnicze,
ehłopskio, względnie z inteligencji pracu
jącej.
4) Umiejętność czytania, pisania i racho
wania.
6) Wiek od 18 do 35 lat.
Podania o przyjęcie do służby w M. O.
należy składać osobiście w Wojewódzkiej
Komendzie M. O. w Lublinie (Wydział Per•onaJny) ul, Pleraeklego nr 3 w każdy
wtorek w godzinach od 8—12 i 13—ITT"
W tym dniu kandydaci przejdą komisję
kwalifikacyjną, celem stwierdzenia przy
datności do służby w M. O.
Do podania należy dołączyć własnoręcz
nie napisany życiorys, dwie referencje urzę
dowe (zaświadczenia) wystawione przez
Zarząd Gminy (Zarząd Miejski) i Posteru
nek Milicji Obywatelskiej (Komisariat
M. O.), 2 fotografie.
Warunki dla wstępujących do M. O.
1) Pobory w wysokości 1100 zł. do 2000
t3. miesięcznie i więcej, w zależności od
kwalifikacji fachowych, plus dodatek roBzinny.
s
2) Kompletne umundurowanie, zakwate
rowanie i całodzienne wyżywienie.
KOMENDA WOJEWÓDZKA M. O.
662
w Lublinie.

KUPCY, przemysłowcy. Polecamy po ce
nach najniższych barwniki, ultramarynę,
świece, terpentynę, kalafonię, kleje, arty
kuły mydlarsko - malarskie, garbarskie,
surowce przemysłowe i wszelkie chemika
lia. Praska Składnica Chemiczna, Warsza
wa, Targowa 54,
v
698
RYBAK — sieci — włóki — drygawice —
bawełna — haczyki, buty gumowe, Gdy
nia, Świętojańska 47,
714

ZGUBY 1
UNIEWAŻNIAM zagubioną metrykę uro
dzenia, wydaną pa-zez parafię Wojciechów
onaz d- kumeaty, wydane przez b. władze
mieńcieci. ' w Niemczech. Nazwisko Woż
niak Ew,:, zamieszkała w Wąwolnicy, pow
Puławy.
748
UND3WAŻ I AM skradzione dokumenty
wojskowe: z - >wiadcsr*iie o jademcSdiizowamhi, książkę pieniężną i doJonmmt zdania
broni na nazwisko Pawiaka Jama, zamiesz
kałego Lublin, Plac Bychawakl 5.
755
UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód tożsa
mości konia, wydany na naziwiako żmudy
Tadeusza, zamicarkalego FOiasczyn, gm.
Wólka, pow. Lublin.
754
UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę reje
stracyjną, wydaną przaz RKU Siedlce, na
nazwisko Kruczka Stanisława, zamieszka
łego gm. Celiny, pow. Radzyń.
749
UNIEWAŻNIAM skradzioną książeczkę
wojskową, wydaną przez RKU Chełm na
m ^ te k o Cujdy Teodora, zamieszkałego
we wai Cycowae, tejże gminy pow. Chełm.
743
UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę reje
stracyjną, wydaną przez RKU Lublin - po
wiat, na nazwisko Nowaka Jana, zamiesz
kałego Korcin n/Wisłą, gm. Rybitiwy, pow.
Puławy.
744

mydła 1 świec, barwniki anilinowe w du
żym wyborne. OJejjld, koncentraty, esencje
do cukierków 1 zapachy do mydeł oraz
wsBelkle artykrtfy malarskie.
716
NIE* RUSZAJĄC SIĘ~Z MIEJSCA, mo
żesz listownie przesłać film do wywołania,
—
%---------------------------------------------------------- — ---------- ------------ ----------- -------------UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód osobi odbicia, kupić Monę, przybory, otrzymać
sty (kemnkartę), wydany przez Zarząd pocztą za zaHczeniem. Fotografika. Igna
gminy Niedrzwica oraz kartę rejestracyj cy Płażewaki, Łódź, Piotrkowska 132. 301
ną, wydaną przez RKU Lublin - powiat, n a
Zrzeszenie Spółdzielni Samopomocy Chłop
nazwisko Boreckiego Stanisława, zamiesz alclej przystąpiło do wymiany włókna, lnu,
kałego w Krężnlcy Jarej.
740 konopi na materiały włókiennicze, przez
Spółdzielnię Samopomocy Chłopskiej.
UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę reje
Warunki wymiany są bardzo dogodnf
stracyjną, wydaną przez RKU Lublin - po dla roinika, a' materiały dobrane są stosow
wiat na nazwisko Telmana Aleksandra, za nie do potrzeb w«i
mieszkałego gm. Ryhlbwy, pow. Puławy.
W tej chwili prowadzą wymianę nsatę
739 pujące SpókteieŁnie:
1. Powiał hublm — i LMbartów
UNIEWAŻNIAM: zagubioną kartę rejoSpółdzielnia Pracy „Włókno Krajowe" w
Mracyjną RKU Lublin - powiat, na nazwi
sko Junoszczyka Władysława, zamieszka Lubttróe, Chmielna 4.
OrrrinCA apóAtałetoto. Słun-opornocy Chło-p
łego gm. RyhMwy, pow. Puławy.
738
sJLioj w ByebawL pow. Lublin,
Gtti. Spółdz. Sałnopomocy Chłopskiej w
ttWoju pow. I^łbariów.
ROŻNE
TI. Powiat K ram yttaw
ŻOŁNIERZE rozbitki Wojaka PoisfcUgo w
OpóWadołnia ^r»c:y" Włókno Krajowe w
1930 roku, którzy nocowali w października*
1839 roku w kolonii Bachus gminy UaMcv UmeuynwUtfWie,
Q m lu» apótitieiaia Samopomocy Chłop
wa pow. Chełm Lubelski, którym palcata
ich snu skradziono buty przez gasętoiarza sklej w Izbicy, pow. Krasnystaw,
Gm. SpóMz. Samopomocy CbV>peIdej w
u którego nocowali, który oświadczył po
szkodowanym, że ich buty psy zjadły. Są Wysokiem, pow. Krasnystaw,
Gm. SpółdiŁ. Samopomocy Chłojwkiej w
dowody, że psy botów nie zjadły, a popeł
niona była kradzież butów. żfcwjwfcuijla się Kraśniczynie.
III. Powiat Zamoić
poszkodowanych, ktćray otrzymają odeako
Pow. Spółdzielnia Samop. Chłopskiej «
dowania, & sprawca rosibrojenla rozbitków
Wojska PoMkiego będzie odpowiada! przed Zamościu,
Gm. Bpółdz. Samopomocy Chłopskiej w
Sądem. Zgłoszenia należy kierować do ob.
Władysława Michałowskiego, wieś Franoi- Krasnobrodzie.
IV. Powiat Włodawa
Bzltowo, gminą Radaymlca, pow. ZłoiAw,
Pow. Spółdz. Samopomocy Chłopskiej w«
Pomorza
Włodawie,
NAJSŁYNNIFJPTY psychografolog „MarGm. Spółdz. Samopomocy Chłopskiej w
tyni“, darom jas.iowidzen.ia przepowiada Parczewie.
każdemu jego wydarzenia życiowe. Okre
V. Powiat Biłgoraj.
śla dokładnfe charakter, kierunek zdolno
Spółdz. Samopomocy Chłopskiej w Bił-'
ści, powodzenie, rady, przeznaczenie. Na goraju.
pisać pytania, datę urodzenia, załączyć 30
Spółdzielnia Pracy Włókno Krajowe we
zł. zadatku. Odpowiedź za zaliczeniem. Ad- Frampolu,
~ea: Kraków' ekrytka p ^ z to r a 47sT 731
Gm. Spółdz. Samopomocy Chłopskiej w
ZEGARMISTRZ dyplomowany z Warsza Kocudzy,
Gm. Spółdz. Samopomocy Chłopskiej w
wy, Sobczak, obecnie przyjmuje Lublin,
’
Krak. Przcdm. 68 m. 8.
690 Goraju.
W najbliższym czasie przystąpią do wy
KORESPONDENCYJNE Kursy Księgowo miany wszystkie Powiatowe i Gminnf
ści. Informacje, Lublin, skrytka pocztowa Spółdzielnio Samopomocy Chłopskiej w te"
717
105.
437 renie.
UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę reje
stracyjną, wydaną przeć RKU Kraśnik na
nazwisko Chmielą Stanisława, zamŁasalralego Niesiołowice, gm. Rybitwy, pow. Pu
ławy741

Redakcja i Administracja Lublin, ul. 3 Maja 4, tel.: Redaktor naczelny 33-60. Sekretarz odpow. 26-59. Sekretariat Redakcji 21-08. Redakcja nocna 13-44 P;
rekcja 36-40. Ruchulleria 25-88. Wydz. wania ogłoszeń: 1) Administracja „Gazet Ekspedycja 25-04. Drukarnia 25-65. Księgarnia ■„Czytelnika** 25-87. R ę k o p isó w
Redakcja nie zwraca. Punkty przyjmomojska 24. 4) Kiosk — Bycliuwska 67. y Lubelskiej", 2) Księgarnia „Czytelnika" Krak. Przedm. 5. 3) Drukarnia ul ?•>
Organizacyjny 36-38. Kolportaż 35-85. Za treść ogłosz.eń Redakcja nie odpowiada.
Spółd^ieJni* .MĆSUjAjyuiczż _«fiijrtełnik“.

D rukarnia n r 1 Spółdz.

„Czytelnik .♦* w Lublinie.

A—-6808

Redaktor naczelny: Hipolit Roie-bi

