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N a ró d p r a g n ie sp o k o j a 9
konsolidacji i odbudowy
Próby rozpętania walk wewnętrznych
spotkają się ze zdecydowanym odporem
WARSZAWA, 1.3. Na zakończenie ze
brania organizacji warszawskich PPS 1
PPR, które 'Mibylo się w dniu 27 ub. mie
siąca w sali kina „Roma" uchwalono jed
nomyślnie następującą rezolucję:
Zebrani na zgromadzeniu w dniu 27 lu
tego br. w sali „Roma" po wysłuchaniu
przemówień inicjatorów bloku wyborczego
tow. Osóbki-Morawskiego i tow. Gomułltl
potępiają rozbijaey.y jedności demokracji
polskiej, którzy udaremni U powstanie blo
ku wyborczego 6 stronnictw.
Zebrani stwierdzają, te NKW PSL od
rzucając propozycję bloku wyborczego usi
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Kronika dyplomatyczna
W dniu 26 lutego poseł nadzwyczajny
I minister pełnomocny R. P. w Hadze dt
Benedykt Elnier złożył królowej Holandii
swe list;- uwierzytelniające.
Minister spraw zagranicznych Wincenty
Rzymowski przyjął w dniu wczorajszym
ambasadora Stanów Zjednoczonych A. Pi
Artura Bllss-Lane.
Przy tej sposobności ambasador amery
kański przedstawił ministrowi spraw za
granicznych nowotnian wunrgo attache
morskiego ambasady Stanów Zjednoczo
nych A. P. — koinandora-porucznika A.
Douglas Cook.
*
*
*.
Na stanowisko postu, polskiego w Daitl
desygnowany został dr Stanisław KeilesKrauz, znany działacz społeczny, były se
nator.

łuje rozpętać ostrą walkę wewnętrzną, któ | rękojmią utrwalenia granic odrodzonego
ra jest na rękę tylko wrogom demokracji. państwa i zdobyczy demokratycznych.
Próby rozpętania walk wewnętrznych
Zebrani wzywają do dalszego umocnie
spotaać się muszą ze zdeoydowanym od nia jedności robotniczej 1 braterskiej współ
porem olbrzymiej większości narodu, który pracy PPR-oweów i PPS-owców — r.ajpragnie spokoju, konsolidacji I najszybszej lepszej gwarancji całkowitego wy karczo
odbudowy kraju. Z równie kategorycznym wania reakcji.
wdportm spotkać się muszą niepoczytalne
Zebrani wzywają do natychmiastowego
zakusy NKW PSL do hegemonii politycz
utworzenia
hlokif 4 stronnictw demokraty
nej. Z góry skazane są na niepowodze nie wszelkie próby skłócenia robotników i cznych, dookoła którego skupi się olbrzy
mia większość narodu, stawiając pod prę
chłopów.
Bohaterski sojusz robotniczo-chłopski gierz rozbljaczy jedności 1 siewców nie
jest trzonem obozu Polskiej Demokracji, pokoju.
Zebrani przyrzekają nie szczędzić wysił
Minister spraw zagranicznych Wincenty
ku by zapewnić zwycięstwo blokowi 4-cn Rzymowski przyjął w dniu wczorajszym
stronnictw w wyborach do sejmu ustawo ambasadora R. P. w Rzymie prof. Stani
sława Kota.
w y k o n a n o d o 20 ub. m ie ś. dawczego.

Z akcji świadczeń rzeczowych
61,5 p r o c . p la n u r o c z n e g o
WARSZAWA, ^.8. Ministerstwo Aprowlzacjl 1 i * ntllu podaje wyniki dostaw świad
czeń rząjzowych na dzień 20 lutego. Ogó
łem do punktów zsypu dostarczono w ca
łym krJ»u 624.918,8 ton zboża, co stano-,
wl 61,5 proc. planu rocznego. Przodują wo
jewództwa: śląsko-dąbrowskie — 88,6 proc.,
pomorskie — 80,6 proc., rzeszowskie —
74,7 proc., poznańskie — 71,7 proc. Dalej
następują; krakowskie — 66,4 proc., gdań
skie (bez nowoprzyłąezonych powiatów) —
66,4 proc., łódzkie — 51,7 proc. Ostatnie
trzy miejsca zajmują: warszawskie — 46,2
proc., lubelskie — 44,8 proc. i białostoc
kie — 8,2 proc. Ilościowo od początku ak
cji najwięcej zbożu dostarczyły wojewódz
twa: poznańskie — 167.182,0 ton, pomor
skie —
— 120.503,4 ton, rzeszowskie —
110.115,5 ton. Na ziemiach odzyskanych ro
czny plan świadczeń rzeczowych w zbożu
został wykonany następująco: woj. mazur-

ZSRR wycofuje wojska
* P e rs ji
MOSKWA, 1.3. Agencja radziecka Tass
podała dziś oficjalnie, żc z dniem 2 marca
rozpocznie wycofywanie niektórych oddzia
łów wojsk radzieckich ze wschodnich pro
wincji >ergji,
W innych prowincjach Persji oddziały
radzieckie 'pozostaną aż do wyjaśnienia sy
tuacji.
Powyższa decyzja rządu radzieckiego
zakomunikowana została w dniu 25 lutego
przebywającemu obecnie w Moskwie pre
mierowi Persji Kawanes Sultaneh.

Kep. Auchtatack n wycofaniu
wojsk hinduskich z Indonezji
LONDYN (PAP). Gen. sdr Claude Auchiraleek, dowódca wojsk brytyjskich w In
diach, oświadczył, że w dniach najbliższych
rozpocznie się wycofywanie wojsk hindu
skich z Indonezji.
Gen. Auchlnleck
to oświadczenie
w odpowiedzi na protest partii kongreso
wej przeciwko używaniu wojsk hinduskich
dta zthinKcnla ruchu niepodległościowego
w Indonecjl.

Po uchwaleniu rezolucji zebrani odśpie
slde — 09,3 proc., Dolny Śląsk — 80,1
Prezydent Krajo tej Rady Narodowej ob.
proc., nowoprzylączono powiaty woj. gdań- wali Międzynarodówkę i Czerwony Sztan
skiego — 55,8 proc., pomorze Zachodnie 30 dar. Okrzykami na cześć bloku demokra Bolesław Bierut powróci! z krótkiego urlo
proc., głąsk Opolski dostarczył 58,0 proc.
tycznego zakończono zebranie. (PAP)
pu wypoczynkowego.

Fala okurzenia w całej Europie
Nadchodzą ostatnie dni reżimu gen. Franco
PARYŻ, 1.3. (PAP). Francuskie mini
sterstwo spraw zagranicznych ogłosiło, że
granica francusko-hiszpańska będzie otwar
ta jedynie dla dyplomatów, pracowników
Międzynarodowego Czerwonego Krzyża oraz urzędników UNRRA. Komunikat
stwierdza, że od dnia 1 marca br. wszel
ka komunikacja lądowa, powietrzna i mor
ska przez granicę, francusko-hiszpańską
zostaje przerwana. Tranzyt przez Francję
towarów przeznaczonych dla Hiszpanii jest
zakazany. Przerwano również łączność po
cztową i radiową między Francją a Hisz
panią.
NOWY JORK, 1.3. (PAP). Rzecznik De
partamentu Stanu USA oświadczył, że no
ta amerykańska w sprawie Hiszpanii zo
stała przesłana nic tylko rządowi brytyj
skiemu, lecz również francuskiemu.
PARYŻ, 1.3. (PAP). W całej Francji
odbywają się w dalszym ciągu masowe
zgromadzenia, na których zapadają rezo
lucje w sprawie natychmiastowego zerwa
nia stosunku z rządem madryckim.
LONDYN, 1.3. (PAP). 27 lutego br.
wieczorem rzucono granat na poselstwo
hiszpańskie w Kopenhadze, jednocześnie
w całym mieście odbywały się demonstra
cje antyhiszpańskie.
, PARYŻ, 1.3. (PAP). Związek nauczy
cieli i federacja urzędników państwowych
przyjęły rezolucja, żądające zerwania sto
sunków dyplomatycznych a rządem gene
rała Franco.
PRAGA, 1.3. (PAP). Na znak protestu
przeciwko faszystowskim rządom gen.
Franco oraz celem uczczenia pamięci ska
zanych na śmierć demokratów h!a.-r>iO'dch
we wszystkich fabrykach, kopalniach 1 za
kład.-, cli przemysłowych Czechosłowacji
przerwano we czwartek o godz. 12 w po
łudnie procę •» przędąc 5 minut.

Równocześnie rząd czechosłowacki po | działaczek republikańskich. skazanych
wziął jednomyślnie uchwałę, potępiającą w przez sąd hiszpański na karę śmierci.
ostrej formie cynlćzną działalność faszy
NOWY JORK, 1.3. (PAP). Departament
stowskiego reżimu w Hiszpanii.
Stanu podał do wiadomości, że rząd bry
LONDYN, 1.3. (PAP). Przedstawiciele tyjski wyraził swą zgodę na wydanie współ
republikańskiego rządu baskijskiego w Lon nej deklaracji w sprawie rządu gen. Fran
dynie ogłosili, że 7 członków katolickiego co wraz z innymi mocarstwami.
związku robotników baskijskich aresztowa
LONDYN, 1.3. (PAP). Na ulicach Mad
no w Hiszpanii za kolportaż ulotek, za rytu i wszystkich większych miast hiszpań
wierających rezolucję Światowego Kongre skich, położonych w pobliżu granicy fran
su Związków Zawodowych w Paryżu oraz cuskiej, ukazały się uzbrojone patrole woj
sprawozdanie z kongresu chrześcijańskich skowe.
związków zawodowych w Brukseli.
PARYŻ, 1.3. (PAP). Przebywający oLONDYN, 1.3. (PAP). W dniu 4 marca bocnie w Paryżu premier emigracyjnego
odbędzie się w Izbie Gmin debata nad rządu hiszpańskiego Giral oświadczył przed
interpelacją majora Wilkes w sprawie o- stawicielom prasy, że partia republikań
statnich zajść w Hiszpanii i ustosunkowa ska gotowa jest do przejęcia rządów w Hisz
nia się Wielkiej Brytanii do rządu gen.
panik
Franco.
LONDYN, 1.3. (PAP). Rząd hiszpański
Wydawanie emigrantów
wysłał ną g.-anicę pirer.ejską 4 pułki pie
choty i jeden oddział artylerii.
niemieckich przez Porlsigalio
LONDYN, 1.3. Rząd portugalski wyra
MOSKWA, 1.3. (PAP). Związek Kobiet
Demokratycznych na Węgrzech wysłał na ził zgodę na wydanie władzom sojuszni
ręce hiszpańskiego ministra spraw zagrani czym 80 emigrantów niemieckich, przebycznych depeszę, żądającą ułaskawienia 3-Ch Iwających w Portugalii,
- óqo-

Prem. egipski o rozruchach
. -

w Egipcie

LONDYN (PAP). Premier egipski Sldky
Pasza złożył w parlamencie egipskim oświadczenie w sprawie ostatnich zajść.
Premier nie chce wszczynać dyskusji z mi
nistrem brytyjskim lordem Addisonem, ate
jednakże nie może pozostawić jego prze
mówienia, wygłoszonego w Izbie Lordów,
bez odpowiedzi Premier wyjaśnił, że rząd
egipski Już postanowili nakazać dalszych
demonstracji ora* wszczął ttzdatwo w eetu

ustalenia odpowiedzialności m zajścia.
Sldky Pasza oświadczył również, te rząd
egipski gotów jest wynagrodzić poniestone szkody, musi jednak zaczekać na wy
rok sądu. Następnie premier oznajmił, że
rząd zdolny Jest do utrzymania spokoju 1
porządku w kraju. Premier zakończył swe
przemówienie twierdzeniem, że rząd prag
nie wyjaśnić atmosfer# i przygotować
grunt do rokowań z WMk* Brytmnię.

(i A 7. ii I A

Str. 7

Wszyscy?

L U B E 1 S K A

Nr 61 (370)

Z pronesn w Norymberdze

(Le B p) Prywatni przedsiębiorcy: hanłwicc, przemysłowiec, rzemieślnik wyJ \’nlają swój obowiązek wobce Państw:
.Narodu, biorąc udział w subskrypcji
NOR kfrfcBERGA. Seweryna . Szma^-jow- nież martyrologię dzieci polskich, sprowa ce żydo3Iwo polskie. Reismaa musiał aię
iiżyczki Odbudowy Kraju. Kupey z praw
ska, odpowiadając na pytania prokuratora dzonych do Oświęcimia z Zfimojszczyzny i przyglądać, jak jego własną rodzinę gazo
siwego zdarzenia rozumieją, że Pożycz •Smlmowa, przedstawia- martyrologię ko po powstaniu warszawskim. Dzień w dzień wano w komorze. Niemcy, obawiając się
ka Odbudowy Kraju jest niezbędnym fi
biety i dziecka w niemieckim obozie kon rozlegał cię w obozie krzyk dzieci żywcem oporu ze strony swych ofiar, przekonywa
nansowym środkiem rekonstrukcji war centracyjnym. „W imieniu kobiet całej Eu palonych lub grzebanych. Dzieci, które po li iqh, że Treblinka Jest obozem przejścio
sztatów pracy. Umożliwi ona budownic ropy zapytuję — powiedziała Szmaglew- zostawiono chwilowo przy żydh, cierpiały wym. Ofiary sądziły na początku, że idą
two na szerszą skałę, da środki potrzeb. ska — co się stało z dziećmi, które zalbie- stokroć więcej i; dorośli. SS-manl bili je j do kąpieli, w Istocie rzeczy jedinńk łaźnie
ne do odbudowy portów, wsi i miast, * rano matkom ?“ W roku 1944 — zeznał i zmuszali do ciężkiej pracy o g’oizle ł i w Treblince były komorami gazowymi,
spowoduje przez koniuukturę w kluczo świadek — kiedy likwidacja żydów w Eu chłodzie. Podczas ewakuacji obozu w stycz- j Świadek opisał, jak Niemcy znęcali się n-aJ
wych gałęziach gospodarki ogólnopolską ropie przybrała najwięitsze rozmiary, wrzu nhi 1945 r. drobna garstka dzieci, która •dziećmi i kobietami, jak torturował mężkoniuukturę, i. u ti.cj pry widna Inicjały cano dzieci żydowskie żywcem do pieców pozostała przy życiu, musiała w ciągu do- czyzn. Gdy Niemcy zdawali sobie sprawę
t./a skorzysta. Każda złotówka pożyczona krematoryjnych, gdyż komory gazowe by by odbywać 30 km. piechotą. Maleństwa, z tego, te przegrywają wojnę, u siło--.-''
Państwu zwróci Się wielokrotnie w od ły przepełnione. W ckresde tym umieszcza które nie mogły nadążyć, padały ofiarą zatrzeć ślady swej zbrodni. Ekfihurnc. budowanych dobrach. Pożyczka jest o- no w magazynach Oświęcimia prawie ty rozfciestwimiych SS-owców.
setki tysięcy zwłok i palili je., a kość', i
prócz tego wszystkiego środkiem podnie siąc wónków dziecinnych dziennie, co daje
Następnie zeznawał Samuei Reisman, re sdę nie padły, mielili przy pomocy spe
sienia wartości pieniądza. Przy finanso pewne wyobrażenie o Ilości dzieci, pochło który należy do nielicznych osób, jąfcie cu cjalnych maszyn. MączSca z kości była uwaniu odbudowy Państwo nie puszcza niętych w ciągu jednego dnia przez kre dem ocalały z piekła Treblinki. Przedsta źywana jako nawóz sztuczny.
Polscy świadkowie zeznawali w języku
maszyny drukarskiej w ruch, lecz kieruje matorium. Szmaglewska przedstawiła rów wił on, jak Niemcy likwidowali w TrebMnpolskim. Zeznania ich były tłumaczone na
leżący odłogiem pieniądz na produktyw
język angielski. Podczas ich przesłuchania
ne cele, gwarantując właścicielom obli
zasiedli przy etoSe prokuratorskim człon
gacji zwrot pożyczonych sum, premie w
kowie delegacji poJsklej, Stefan Kurowski
postaci wygtanyeh przy losowaniu, a sub
1 Jerzy Sawicki. (PAP)
w
skrybentom cały szereg — dla prywat
MARTYROLOGIA
nych firm niezmiernie ważnyefe — przy
LONDYN. Na posiedzeniu Izby Gmin raz związane z repatriacją do Polski osób de
KOŚCIOŁA
KATOLICKIEGO
wilejów.
jeszcze została poruszona sprawa wojsk portowanych. Każdy oficer, który wykazu
NORYMBERGA.
Prokurator radziecki
Kupiec, rzemieślnik, przemysłowiec wy polskich w Europie.
je" niechęć do współpracy z Rządem Pol
Smtaow
przedstawił
w swym przemówie
pełniają swój obowiązek subskrypcyjny,
Poseł ZUliacus z Labou* Party zainterpe- skim, zostanie usunięty z tej funkcji.
niu prześladowanie duchowieństwa przez
opłacają oprócz tego karty rejestracyjne, lował ministra wojny, czy mioża mu udzielić
Inny poseł z I'ar i ii Pracy zapytał .mini Niemców. Oskarżyciel "podkreślił martyro
podatki, ubezpieczenia społeczne, świad zapewnienia, iż służbę oficerów łączniko stra wojny, 'dlaczego wojska polskie we
logię kościoła, katolickiego w Polsce i po
czcnia na Pomóc Zimową i na inńe spo wych dila repatriantów pełnić będą tylko Włoszech eą stacjonowane na drodze wio
dał, że w Pcicce Niemcy zamordowali 700
łeczne ecie. Koszta kandiowe są w dzi ci, którzy są lojalni względem rządu pol dącej do Triestu, gdzie łatwo mogą wy księży, a praes&ło 3 tysiące umieścili w osiejszych czasach niemałe, a marże za skiego.
wiązać się starcia i potyczki z mieszkań bozac-h.
robkowe w większości branż ustalone.
Minister Dawson wyjaśnił, że zadaniem cami okolicznych wiosek. Minister Lawsc-n
O niszczeniu świątyń i cmentarzy zezna
Prywatni przedsiębiorcy jednak na ogół polskich oficerów łącznikowych, służących :odpowiedział, że obecnie w tych okolicach wał świadek, duchowny prawosławny Łozrozumieli znaczenie Pążyczkl 1 wywią pod dowództwem brytyjskim, są czynności | nie ma już wojsk polskich. (PAP).
makia. (PAP).
zują się ze swych zobowiązań. Pożyczka
jednoczy wszystkich Polaków- dookoła
dzieła odbudowy.
Czy wszystkich? Nie. Po wojnie pow
stała nowa warstwa „kupców14 — w któ
rych rękach gromadzą się pokaźne ka
pitały. Ludzie ci nic prowadzą oficjal
NOWY JORK, 1.3. W uzupełnieniu na- podkreślił, że Polska znajduje się w obliczu j to plan w najwyższym stopniu krzywdząnych interesów handlowych i zarabiają
często na dorywczych tranzakcjach w cią szej poprzedniej wiadomości podajemy peł- większych trudności aprowizac^jnych niż cy. Powinien on być natychmiast odwoła
ny. Nasze organizacje i wpływowe osobi
gu paru dni więcej, niż kupiec zareje ny tekst protestu, wystosowanego przcz/ Niemcy.
Amerykański Kongres Słowian, wystę stości powinny wpłynąć na przywrócenie
strowany, prowadzący książki handlowe, Amerykański Kongres Słowian przeciwko
pując w imieniu pół miliona Słowian w A- Polsce pełnej kwoty dostaw. Należy wyplącący podatki I świadczenia, w ciąga zmniejszeni i dostaw UNRRA dla Polski:
miesięcy. .
„Dyrektor UNRRA, Lehman, ostatnio meryce, domaga się sprawiedliwego trakto Błać protesty na ręce prezydenta Stanów
Zjednoczonych, senatorów i członków Kon
Kapitał skoncentrowany w rękach łych poinformował rząd polski, że dostawy wania naszego sojusznika polskiego".
NOWY JORK, 1.3. (PAP). Bostoński gresu. Dyrektor Lehman powinien wie
Jest kapitałem nieproduktywnym, jest UNRRA dla Polski zostaną w najbliższej
środkiem dywersji na rynku towarowym przyszłości zmniejszone. Wiadomość ta wy „Kurier Codzienny", cytując wiadomość dzieć, że Polska była najdłużej i najgrun1 pieniężnym, przeciwdziała stabilizacji wołała głębokie rozczarowanie narodu pol PAP o planie zmniejszenia dostaw UNRRA towniej niszczona w porównaniu z innymi
cen, działa na szkodę państwowego I pry skiego. Prezydent Bierut, dając wyraz u- stwierdza w artykule wstępnym m.in.: „Jea1 krajami Europy".
czueiom narodu wystosował apel do prezy
watnego sektora gospodarki.
Skierowanie spekulacyjnych kapitałów denta Trumar.a, generalissimusa Stalina ł
na produktywne cele leży więc w intere premiera Attleo w sprawie pomocy
sie nic tylko państwa, lecz też w Intere UNRRA. Naród polski należy do naszych
sie legalnego prywatnego handlu, prze najwaleczniejszych sojuszników. Został on
mysłu I rzemiosła. Problem ten staje się podczas tej wojny najbardziej dotknięty.
WASZYNGTON. 1.3. Wczorajsze prze świadczył m. in., że Stany Zjednoczone po
w okresie
Pożyczkowej nad W chwili, gdy prezydent Truman zezwolił
mówienie b. izolacjonisty senatora War.- winny bardziej przodować w sferze zagad
na
wysłanie
artykułów
żywnościowych
do
zwyczaj cktrainy i właściciele prywat
denberga wzbudziło w senacie amerykań nień światowych, niż dotychczas. Senator
nych firm, których egzystencję ten nowy Niemiec, główna ofiara Niemiec — Polska,
skim ogromne zainteresowanie. Zdaniem omówił taieże kwestię współpracy z Ros.ą
zostaje
pozbawiona
części
przydziałów
handel podkopuje, muszą współdziałać
korespondentów przemówienie tego głów- 1 określił warunki konieczne dla usunięcia
przy wciągnięciu łych kapilałów do pozy- UNRRA. Postanowienie to nie jest zgodne nego członka urtegacjl Stanów Zjedr.oczo- \ obecnych nieporozumień: 1) Stany Zjednolywnel pracy Jest to trudne zadanie —
uchwałami konferencji poczdamskiej, w
nych
na WaJho kigromadsenle ONZ sta- czone muszą wypowiadać się we wszyst:
I powoda ntca.Łwytnojcł I aspołecznego myśl których stopa życiowa Niemiec pod , r.owi
ważny
kr-, k w dziedzinie polityki*' kich sprawach tak wyraźnie, jak Rosja,
nastroju „kupców44, nic płacących podat żadnym względem nie może być wyższa od j 1
stopy życiowej sąsiadów Niemiec. D ziś;
Republikańskiej. Oznacza ono bo- | 2) Stany Zjednoczone powinny również eków I uchylających się od dobrowolnych Niemcy V dży^iają"l'"ubierają się lepiej niż j wiem, że republikanie nie zgadzają się w Inergtaade podkreślać swe własne cele i
świadczeń na pomoc społeczną.
Polacy. Kor p e n d e n t „New York Times", “
sprawach z polityką zagraniczną pre (ideały, 3) Stany Zjednoczone winny poWojewódzkie powiatowe, miejskie ko G.udwin Hili, v SA-yru reportażu z Europy ^ e n t a Trumana. Senator Wandenberg o- rzucić swe dziwne złudzenia, że Ameryka1 _________
nie r.arażają pokój światowy, występując
mitety obywatelskie, które się organizują
0<“*°
tair er.ei glcznle, jak Rosja, 4) Stany Zjed
w retu osiągnięcia najlepszych wyników
noczone powinny podjąć się moralnego prze
subskrypcji pożyczki, powinny wyłonić
wodnictwa nad światem, którego to prze
komitety dzielnicowe 1 nawet domowe.
wodnictwa zbyt często się wyrzekają.
Udział ki.pteetwa w łych komitetach za
pewni czynnikowi społecznemu facho
NOWY JORK (PAP). W Waszyngtonie Keynes oczekiwany jest w No-wym Jorku
wych doradców.
ogłoszono dzisiaj, że lord Keynes, doradca im pokładzie statku „Quen Mary", skąd
Wszyscy hcz różnic» partyjnych jesteś brytyjskiego ministerstwa skarbu, przybę uda się do Sawanah Georgia na posiedze
n a r o k o w a n ia d o P r a g i
my zainteresowani w jak najlepszym dzie do Waszyngtonu w sprawie pożyczki nie organizacyjne Międzynarodowego Ban
WARSZAWA, 1.3. (PAP). W dniu 28
Cyniku Pożyczki na rzecz odbudowy am^rykańsiuej dća Wielkiej Brytanii, lo rd ku, przewidzianego w umowie Betton
ub.
m. po trzydniowym pobycie w War
Woods, które odbędzie się w cniu 8 maroa
wspólnego domu.
szawie
odleciał do Pragi konsultant Min.
reku bieżącego.
W czasie swego pobytu w Waszyngto żeglugi 1 Handlu Zagranicznego dr Ta
nie, lord Keynes spotka się z Fred Vinsen, deusz Łychowski, który przewodniczy Uoministrem skarbu i dyrektorem omerykail- misji gospodarczej w toczących się w Pra
rokowaniach polsko-czechoslowackłcii.
Doskonałej jakości
Do'nabycia w każdym sklepie skiego Samku Międzynawaowego oraz z
Williamem Ciayton, podsekretarzem stanu, W najbliższych dniach spodziewany jest
Li:r e s k i e j F a b ry k i M ydła.
LUBLIN, P rzem y sło w a 5
który w głównej mierze jest odpowiedział- wyjazd dalszych eksportów z ramienia Mi
ny za planowanie i prowadzeni* per trak tar ’nisterstwa Komunika*!'* Poczt 1 Telegra
P r z e d sta w ic ie li L itw iń sk i, L ubartow ska S
|
889 ch w ąpnuri* pożyczki ,
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bpipifr publiczna o rozbiciu rokowań

M ię d z y m in is te ria ln a k n n te r u n c ia
po?! BiasSain „ g i m i n j s i iiraRufR
d la k aituinikf> c[i"
WARSZAWA, I.S. Powołana do rozwią
zania trudności transportowych' Nadzwy
czajna Komisja Rządowa W sposób pował*
ny przyczyniła się do poprawy sytuacji
transportowej. Aby jednak osiągnięcia te
stąpiło wbrew najżywotniejszym ir.te,».* m nabrały charakteru trwałego, komunikacja
wszystkich Polaków, pragnących dla kraju musi posiadać dostateczne zaopatrzenie
spokoju, utrwalenia zdobyczy społecznych, materiałowe, które pozwoli na renowację
umocnienia granio zachodnich i jak naj taboru, nawierzchni dróg kołowych orał
na doprowadzenie do stanu • używalności
szybszej odbudowy zniszczonego życia.
Krakowska Miejska Rada Narodowa, u- szlaków wodnych.
ipatrując w kontrpropozycjach PSD tenden
W związku a powyższymi zagadnieniami
cję do rozbicia bloku wyborczego, wzywa w dniach 2 i 8 marca w Warszawie od
wszystkich obywateli Krakowa, wszystkich będzie się konferencja międzyministerialna,
Polaków, dla których dobro Ojczyzny waż- która zajmie się specjalnie sprawami do*
niejsze jest, niż rozgrywki partyjne, do staw dla komunikacji, w celu doprowadzę*
poparcia zjednoczonymi silami wspólnego jrJa do całkowitego zadośćuczyń enia ma*
bloku wyborczego stronnictw demokratycz- terlałowym potrzebom PKP, dróg kołowych,
nych. (PAP)
(wodnych i lotnictwa cywilnego. (PAFT’’’

o blok w yb o rn y

Fala oburzenia w całym kraju
WARSZAWA, 1.8. Odmowa PSL przy
stąpienia do bloku wyborczego wywołała w
całym kraju falę oburzenia. Liczne zgro
madzenia publiczne obciążają PSL winą
za rozbicie koncepcji bloku wyborczego
6-ciu stronnictw politycznych.
W BYDGOSZCZY *
W Bydgoszczy cztery stronnictwa demo
kratyczna PPS, PPR, SL 1 SP zwołały w
dniu 27 lutego trzy wielkie wiece infor
macyjne, poświęcone dokładnemu omówie
niu akcji przedwyborczej. Na wiecach tych
mieszkańcy Bydgoszczy w ostry sposób po
tępiali rozbijanie przez PSL jednolitego
bloku wyborczego stronnictw demokratycz
nych i przyjęli rezolucję, potępiającą ro*Mjęczy jedności demokracji.

ści Narodowej i szybkiego odbudowania
kraju.
W PSZOWIE
Na zebraniu przedstawicieli partii poli
tycznych w Pszowie w pow. rybnickim uchwaiona została rezolucja, domagająca się
•tworzenia wspólnego bloku wyborczego
wszystkich stronnictw politycznych. Rezo
lucję podpisali za PPR — Góralczyk, za
PPS — Kosek, za SL — Glanc 1 za Stron
nictwo Demokratyczne — Rusek.

W KRAKOWIE
Na posiedzeniu Miejskiej Rady Narodo
wej w Krakowie omawiano gospodarkę
miejską w okresie ubiegłym i wytyczne na
N a jlep szą p a stą d o o b a w ia je s t
najbliższą przyszłość. W związku z sytua
cją przedwyborczą, powstałą wobec niedojActa do skutku bloku wszystkich stronnictw
W SOSNOWCU
demokratycznych, Miejska Rada Narodo
W Sosnowcu odbyła się konferencja ak wa uchwaliła rezolucję,’ w której stwier
Z m iękcza sk ó r ę , d o je p ię k n y połysk
tywu stronnictw politycznych PPS, PPR, dza:
DO NABYCIA W KAŻDYM SKLEPIE
SL, SD i Stronnictwa Pracy przy współ
I Kierownictwo PSL, stawiając nieuzasad
LUBELSKA
F-KA PASTY DO OBUWIA
udziale Związków Zawodowych PZZ. Ligi
nione kontrpropozycje, uniemożliwiło pow882
lu b Ilu, Lnbartowska 18.
Telefon 40-94
Kobiet i Zwląsku Uczestników Wałki Zbroj
I atanie bloku wyborczego i tym samym ponej z okupantem, aa której omówiono sy
tuację polityczną w Polec* w związku xe
zbliżającymi się wyborami.
Ala w id o w n i
Aa równo partie polityczne, jak równia*
organizacje społeczne i związki, reprezen
towane na konferencji, wypowiedziały się
jednogłośnie w imieniu swych członków, że
udzielą Blokowi Demokratycznemu pełnego J jm głośniej rozlegają się we wszyst- : Mackenzie zrobił wywiad z hiszpańskim j nia się ku nazistowsko-faszystowskiej popoparcia. Jedynie przedstawiciel Str. Pracy , kjc]) krańcach świata żądania likwidacji sługusem Hitlera I szeroko ogłosił go w Iltyce, jak to przypuszcza naród ameryzastrzegł się, że decyzja należy do władz sługusa faszystów w Hiszpanii, tym ruch- prasie amerykańskiej. Faszystowski wilk 1kański?" I obawiając się, by Franco nie
naczelnych Stronnictwa. W innych mlejsco- jjwiej działają zamaskowani protektorzy otrzymał możność wystąpienia na łamach powiedział prawdy, korespondent spieszy
wościach woj. Śląsko-dąbrowskiego odby- >gen Franco. Podczas gdy z trybun mię- gazet amerykańskich w roli łagodnego wyjaśnić, ic zadaje to pytanie w tym cc*
wają się wieoe przedwyborcze, na których dZyńarodówych padają żądania zerwania baranka przejętego duchem demokracji. lu, ażeby dać możność gen. Franco u*
reprezentanci społeczoństwa opowiadają stosunków dyplomatycznych z frankistow Okazuje się, że Franco nigdy nie podzie dzielenia takiej odpowiedzi, która by sta
się za stworzeniem bloku wyborczego. O- skij Hiszpanią, jednocześnie Franco nic- lał politycznych zapatrywań Hitlera i Mus ła się bazą dla rozwoju stosunków po
statnio wiec taki odbył się w Rudzie 91ą- spodziewanie sam otrzymuje trybunę dla soliniego, że dąży do wprowadzenia w między Hiszpanią a Stanami Zjednoczo
skiej, przy udziale 2.000 osób. Zebrani u- wystąpień w swojej obronie,
Hiszpanii ustroju demokratycznego i pra nymi. Tym razem Franco oczywiście zro
chwalili rezoluoję, w której podkreślają'
Rob jego adwokata podjęła się ame- gnie tylko jednego — dobrych stosun zumiał czego od niego chcą i odpowie
konieczność stworzenia bloku demokraty- rykańska agencja „Associated Press", ków ze Stanami Zjednoczonymi.
dział, że polityki hitlerowskiej nie po
csnego, celem wzmocnienia Rządu Jedno- Specjalny korespondent tej agencji
Czytelnicy amerykańskiej gazety „San" piera.
<><)<>
Korespondent znów pociągnął gen,
przeczytali te obłudne i bezczelne enun
cjacje gen. Franco na pierwszej stronie Franco za język pytając, czy Hiszpania
pt. „Franco zdecydowanie odrzuca polity pod kierownictwem generała idzie ku
kę faszystowską i oświadcza o swym dą „pełnej demokracji"? I w Łtyin wypadku
M'
13 7
żeniu do całkowitej demokracji i dobrych Franco domyślił »ię, że trzeba odpowie*
WARSZAWA, 1.3. W dniu 1 marca br. naturalnego za 21.745.000 zł I cały szereg stosunków ze Stanami Zjednoczonymi". dzieć twierdząco. Ale jednocześnie oba*
wyjechała do Moskwy polska delegacja-go innych artykułów.
Zaś „New York World Telegrame" ogła- wiając się twych stronników w kraju,
spodarcza pod przewodnictwem ministra
Nasz eksport do Związku Radzieckiego sza-wywiad pt. ,;Franco wypiera się dodał, że hiszpański naród jeszcze nie
żeglugi 1 handlu zagranicznego dr Stefana kształtował się/ następująco: Polska dostar- swoich sympatii do faszystów".
dorósł do demokracji, a więc nie ma po*
Jędrychowskiego. Delegacja polska ma na czyła 3.583.832 tony węgla i koksu ogólNiedawno jeszcze gazety amerykańskie wodu do pośpiechu.
ceiu przeprowadzenie rokowań handlowych nej wartości 1.131.707.000 zł; tkanin ba ogłosiły publiczne wystąpienia Franco, w
Wreszcie okazuje się, że Franco i je*
cz odnowienie umowy handlowej, zawartej wełnianych za 233.769.000 zł; stall i że- których uparcie popierał on jeszcze Hit go adwokaci pragną ustalić dobre stosnn*
w lipou 1645»r., której termin upiynął 31 laza za 188.664.000 zł; gotowych wyrobów lera i Mussoliniego. Obecne jego wypo ki pomiędzy Hiszpanią a Stanami Zjed
grudnia r. ub.
bawełnianym za 59.573.000 zł; tkanin wel- wiedzi zostały widocznie podpowiedzia noczonymi na gruncie rozbicia współ
Wymiana handlowa polsko-radziecka za nlanych za 53.047.000 zł; cynku za ne usłużnie przez korespondenta amery pracy między narodami zjednoczonymi
wymieniany ołu-es wyraża się ogólną kwo- 35.930.000 zł; cementu za 35.774.000 zł; so- kańskiego. Wiadomo bowiem, że przez Wywody gen. Franco obliczone są na e*
tą obrotów, wynoszącą 2.631.351 tys. zł, z dy z a '22^063.000 zł. Ponadto wywieźliśmy zadawanie odpowiednich pytań podczas cho określonych reakcyjnych kół Ame
czego na przywóz przypada 1.626.372 tys. 1do ZSRR znaczne ilości karbidu, nici, szkła wywiadu można dosyć dowolnie pokie ryki, w których chciałby znaleźć opar
zł i na wywóz 1.004.979 tys. zł.
okiennego, butelek, kadmu i wyrobów dzia- rować jego treścią. Np. jedno z pytań cie.
Przewidziany umową lipcową import ze pych bawełnianych. (PAP)
W warunkach gdy postępowa prasa
brzmiało: „Czy rzeczywiście Franco skłaZwiązku Radzieckiego ma charakter surów
— ooo-------------amerykańska stanowczo żąda zerwania a
cowy, podczas gdy Polska eksportuje prze
franklstowską Hiszpanii], drukowanie ta
ważnie gotowe wyroby (poza węglem i kok
kiego wywiadu jest rzuceniem wyzwania
sem). Jeżeli chodzi o import towarów ze
opinii publicznej. Fakt ten stwierdza je
Związku Radzieckiego, to w omawianym
szcze raz, te Franco posiada w Ameryce
okresie pod względem wartości pierwsze | WARSZAWA, 1.3. W dniach od 14 do 17 tmiast, zostały na wielu terenach ukończo- przyjaciół, którzy wc własnym interesie
miejsce zajmują: bawełna, wełna 1 len, a !lutego przeprowadzono w całym -kraju po- : ne przed ustalonym terminem,
gotowi są podtrzymywać ustrój faszystów
mianowicie 358.523 tys. zł; tytoniu przy- | wszechny-sumaryczny spis ludności. Z mel- ; Do Unia 27 lutego z ponad 84 powla- ski w Hiszpanii
wieźilśmy za 254.300 tys. zł; produktów dunków, nadesłanych bezpośrednio po tym tńw zostały nadesłane materiały spisowe
naftowych sprowadziliśmy za 236.203 tys. i terminie • wynika, że wszystkie przewi- <do Głównego Urzędu Statystycznego,
M asz k lo p o l
zł; samolotów, samochodów i traktorów Jdziane i nieprzewidziane trudności zosta- i Główny Urząd Statystyczny przystąpił
dostarczano nam ogółem na sumę : ly całkowicie pokonane.
już do zestawienia wyników spisu, które to z p r e z e n te m I m ie n in o w y m
200.800.000 zł.
i Zawdzięczając ofiarnej 1 w wielu wy- 1zestawienie prowadzone Jest w ter. sposób,
Ponadto Związek Radzieoki dostarczył ■padkach pełnej poświęcenia pracy hor.oro- j aby po otrzymaniu ostatnich meldunków
nam: celulozy za 112.224 tys. złotych, mą- Iwych komisarzy spisowych, władz adminl- * terenu, otrzymać wyniki dla całego Pań „W ORBICIE* l.ublłn. Krak. Przedni. 112.
881
ki za 92.754.000 zł; metali kolorowych za stracji ogólnej oraz czynnika społecznego, 1atw?' (PAP)
63.721.000 zł; rudy żelaznej manganowej | a ponadto dzięki obywatelskiej postawie
i chromowej łącznie za sumę 66.947.000 zł; całego społeczeństwa, spis ludności prze
żelaza i stopów za 42.747.000 zł; nasion za prowadzono.
41.021.000 zł. Poza tym otrzymaliśmy 60,6
W dniu dzisiejszym Główny Urząd Sta
kg złota t platyny, wartości 7.330.000 zł; tystyczny posiada już meldunki z ‘całego
apatytów dla nawozów sztucznych za I kraju, które dowodzą, te nia tylko spis, ale
11.051.000 D; papieru za 44.337.000 zł; skór (1 prace pospisowa, jak naprzykład zestam 16.814/000 i), kauczuku syntetycznego 1 ! wienle wyników ogólnych dla powiatów i •
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Transport repatriantów nlen':!^cLiicli rosepoeząt siej
!uv
(Od własnego korespondenta $.&**r<vvxy LubelsfeSej;4

SOf-OT. Na terenio województwa gdań
skiego osiedlono dotychczas 6.C93 rodziny
repatriantów oraz 27.640 rodzin przesied
leńców. Repatriantem 1 przesiedleńcem
przydzielono 32.608 gospodarstw penie,
miecldeh o ogólnej powicnachuid 41&&&4 be
użytków rolnych. Obem-* Państwowy Urząd Repatriacyjny woj. gdańskiego pro
wadzi akcję weryfikacyjną, mającą na ce
lu usunięcie z gospodarstw coBduicsych
elementu szkodliwego. Do chwili obecnej,
po weryfikacji, wydano 2.827 „protakułó w
posiadania". W miastach woj. gdańskiego
przydzielono repatriantom - przesiedleńcom
24.395 nieruchomości, 555 drobnych przed
siębiorstw handlowych arna 440 zakładów
rzemieślniczych.

Kalawsk położony o 27 km es północ | s6b przeciwdziałać groźbie epidemii:, któ- ; bowy bransporiu. Natychmiast zcata> ^
ftd Zgorzel ic był do niedawna małą za- re są dosyć częste przy tego rodzaju ruchu rządzona odprawa tzw. „Wagenfunrerów",
tj. niemieckich kierowników poszczególfiadłą mieściną na pograniczu polsko-r.io- ludnościowym.
nych
wagarów. Otrzymują orni instrukcje
ZWIĘKSZYĆ KONTROLĘ CELNĄ.
Od Jdlku jednak dni aaapomniar
dla swoich ludzi.
ny przez Boga i ludzi Kalawsk ożył 1 na
Władze polakie w Kajawsku zaopatrują
A teraz wagon za wagonem opróżnia się
brał europejskiego, rzec można, rozgłosu. Niemców w żywność na okres 4 dni, po
Spokojna dotąd stacyjka kolejowa wraz ■ nadto sprawują kontrolę nad całością ak i Niemcy udają się sznurem do dezynfek
jej kUkunastnoaa bocznicami okupią na so cji i zapewniają ochronę transportom. W cji. Tak popierane przez nich (oczywiście
bie uwagę oałej IPokfld. Chodzi przecież o dobrze i logicznie opracowanym planie do w stosunku do Innych) „Entddusung" staja
rzecz zasadniczą — o wysiedlanie Niem- strzegamy jednali pewiią lukę. Chodzi mia się ich udziałem. Przeprowadzeń* jest zre
Oów. Kalawsk został wyznaczony na stację nowicie'b kontrolę celną. Układ repatria sztą przez niemiecki personel.
Ale trzeba się spieszyć. Ozami nie ma
tranzytową, przesz którą przechodzą trans cyjny przewiduje, że Niemcy mogą wywo
porty, kierując Zif do brytyjskiej srtirefy o- zić tylko 500 mk. na osobę. Wskutek jed zbyt wiele. Niemcy zastają szybko przeli
Grapa dywersyjna NSZ przed
krpacyjnej, będącej puniktam przeznacz*- nak braku odpowiedniego materiału ludz- 1czeni 1 v/racają do wagonów.
Sądem Wojskowym w Katowicach
nia dla 1 1 pół mtL Niemców, opuszczają kiego C K alaw sk u urzędują tylko jeden ; Pytam jednego, * jakiej okolicy pocho
KATOWICE (PAP). Przed Sądem Woj
dź?. „Vom Glatz" — pada odpowiedź. Aha,
cych obecnie ziemie polskie.
przedstawiciel komory celnej), przeprawa- I
skowym
w Katowicach rozpoczął się pro
więc z Kłodzka. Jechał 9 dni do Kalawakn.
A więc wyedadlanito rozpoczęte. Już * da dżemie jakiejkolw tek skutecznej icontroli Nie akarży się na nic.
ce# 16 członków grupy dywersyjnej NSZ
oskarżonych o udział w organizacji, mają
leka widzimy długi sznur wagonów kole jest -co najmniej wątpliwe. W praktyce
NIGDY JUŻ NIE WRÓCĄ
cej na celu obalanie ustroju demokrntycajowych. To transport wysiedleńców. Idąc mogą Niemcy wywieźć co tylko zechcą.
Niektórzy pytają podejrzliwie: „Dokąd mego państwa polskiego. Na ławie oskar
pi zez mjoatek nwwleasany nad peronem, rca Mowa naturalnie o walutach obcych,
1 papierach
wartościowych. jedademy? Cay nie do aboau“. Wyjań-r
żonych eaatedld następujący członkowi*
poznajemy pastach ludzkie, krzątające się złocie
gorączkowo we wszystkich kierunkach. Pol Zdaniem naszym sprawą kontroli celnej w my, że my Polacy nie stosujemy hitlerow grupy NSZ, pozywającej pod rozkazami
Bita obsługa pociągu, personel PUR-u, Kaiawaku powinno zająć się Ministerstwo skich metod. U nas wysiedlanie nie jest Antoniego Sękowskiego, pScudonim „Me
wreszcie angielska misja repatriacyjna. Zia Skarbu. Poloty to niewątpliwie kres od jednoznaczne z pieęem krematocyjnym. Jo tys", „Konrad" l<eb3iowaki Zbigniew, Ka
dziecle zgodnie z -zapowiedzią do brytyj sprzyk Edmund, Pawlik Józof, Januszew
chwilę jesteśmy obok nich. Krótld uścisk pływowi walut x Polski.
skiej strefy okupacyjnej. Właśnie zawia ski Władysław, Rdoet Jan, Barczyk Ma
dłoni 1 przystępujeany do spraw zasadni
NIEMCY DO.. ODWSZENTA
czych. Pytamy o wagony stojące na tarze.
Właśnie nowy transport zajeżdża na dowca stacji daje sygnał. Pociąg rusza. W rian, ćwik Władysław, Pauchna Jan, Za
Delegat polskiego Urzędu Repatriacyjnego stację. Komendant ochrony pociągu — o- ciągu dnia nowe 3 tysiące Niemców opu jąc Piotr, Pawlik Jan, ftewajcow^ki. Włady
wyjaśnia, że jest to tran.?port przejęty ficer Wojaka Polskiego — melduje swoje ściło ziemie polskie, by na nie nigdy nie sław, Lukasiewicz Stanisław, ICus Stani
przez Anglików 1 czekający jedynie na syg przybycie 'dc egatowi PUR-u, po czym wrę wrócić.
sław oraz Rogowska Kazimiera 1 Maciąg
nał do odjazdu. Rac. ywiście w parę chwil cza pułkownikowi angielskiemu wykaz licz
Jankowski.
M-o-ria.
później rusza 1 ginie powoli za budynkami
stacyjnymi Przed oczyma przesuwają się
postacie zrezygnowanych Niemców, stoją
cych w otwartych drzwiach wagonów, że
\
gnamy ich bez żalu. .
Jest godzina 11.16. Akcja w pełnym bie
gu.
— Kiedy oczekuje się drugiego trans
Z odczytanych zeznań Mehla Borucha strzały. Następnego dnia świadek udał się powiada, że tak istotnie musiało być.
portu ? — pytamy delegata PUR-u.
— Około pierwszej — pada odpowiedź.
wynika, że Szoioch Franciszek brał udział do kryjówki rodziny, gdzie znalazł tylko j Następuje konfrontacja między oskarż©Mamy więc 2 godziny czasu na zapozna czynny w bandzie składającej się z 7 o- trupy ojca 1 matki. Trup I8-letniego brata ^nym Nowakiem a świadkiem, przy czym
nie się m mechanizmem Akcji wysiedleń7 sób, która wymordowała rodzinę świadka, został odnaleziony dopiero po wejściu Ar- Nowak zaprzecza, Jakoby był oficerem gtczej.
Szoloch zażądał aby mu Boruch pokazał, mii Czerwonej — poszarpany przez leśne ganizacyjnym na terenie siedleckim. Ofigdzie znajdują się kryjówki żydowskie, zwierzęta Działo się to wszystko w lesle cerem tym był niejaki „Marian", którego
„IN FULT, SWING"
Transporty odchodzą od kilku dni po 2 ć —iadek pokńzał mu starą kryjówkę, w Tuchowskim. Co do osoby Szolocba świadek , zresztą świadek dobrze zna, i funkcji tych
dziennie. Pewne, nieznaczne zresztą ©póź której nikogo już nie było. Wtedy zapy- nie ma wątpliwości, gdyż zna go od dzie- (nigdy nie opuszczał,
nlonie, nastąpiło" na alrutek niedostateczne- tał> kt0 dostarcza żydom żywność. Tym- clństwa. Rozpoznał również w bandzie kil- j Następnie Sąd przesłuchuje świadka E li
go ahamioniacwania pracy poszczególnych ; czasem banda znalazła drugą kryjówkę ro- ku szkolnych kolegów! Dcrenlka, Szypułę bletę Piotrowską w sprawie napadu
war „Jeleń". Świadek Piotrowska opisuj*
czynników#- początkowym okresie. Obec- | dżiny żydowskiej, gdzie znajdowała się 27- i Mydlaka.
nia jednak cała akcja jest „ t e fuB swing" j letnia kobieta z dzieckiem. Szoioch staOdczytane zeznania świadka Chruśclń- w następujący sposób: 12 maja około go
(w pełnym biegu), jak nas zapewnia sto- nął przy wejściu do kryjówki i wezwał sklej zamieszkałej w Lublinie, opisują u.i- dziny 16-ej, gdy świadek była w pokoju
jący obok pułkownik angielski F. L. Car- wszystkich do wyjścia pod groźbą rzucę- pad na mieszkanie pod pozorem legitymo- jtylko z koleżanką, weszło kilku usorujoroli. Jest on szefem misji angielskiej do nia grar.r.tii. Świadek Boruch począł p ro wania. Świadka wraz ze służącą wypro .nych ludzi. Nakazali milczenie i zac-ę
spraw repatriacji w Kalawsku,.która przej- sić Szcioeha, by go doprowadził do kry- wadzono na ulicę, rzekomo do Urzędu Bez- 'zbierać pieniądze rozłożone a biurku. s o
mujo od władz polskich transporty wy- j Jówkl jego rodziców, gdyż chce zginąć ra- pieczeństwa, i tam porzucono. Gdy przy-J tein udali się do kasy, przy czym mu
zorientowani,
sicdleńców Już na samej granicy radzleo-' zem ze swoją rodziną. Szoioch zgodził się, była do. domu, zastała zabitego męża i j sieli być bardzo dokładnie
'gdyż odrazu udali się do trzeciego po coyi.
klej strefy okupacyjnej. Zadaniem Angli i trzymając pistolet przy głowie ruszył za stwierdziła grabież pieniędzy i zegarka.
Po krótkiej przerwie, prokurator wr.osi ; Napastnicy zabrali S09.000 złotyc
-“
ków jest przede wszystkim stwierdzenie świadkiem do lasu. Gdy podchodzili Już do
a m ®
sianu liczebnego transportu, a na 3tęipnde kryjówki rodziny, Szoioch pociągnął za o powołanie eksperta, dla stwierdzenia war stępr.y napad na tenże browar
przeprowadzeni* dezynfekcji przy pomocy cyngiel, ele pistolet nie wypalił. Świadek, toścl dowodów rzeczowych 1 wyjaśnienia geo około 15 llpca Wpadło k i ku ari ^o
proszku BTT o uniwersalnych podobno nie mając już nic do stracenia, skoczył w wszystkich danych oraz powiązania ich z młodych ludzi, w wieku około 1 L.
właściwościach. Anglicy chcą w ten spo- krzaki 1 zdołał zbiec. Uciekając słyszał działalnością organizacyjną NS21. Po repli- ' gcy.byli uzbrójent Zabrali około
•
’
i kach obrony. Sąd postanawia wniosek pro- 'c a ła akcja przeprowadzona była błyskawicznia
kuratora uwzględnić.
Na salę wchodzi świadek Stanisław
D e le g a tu r a w L u b lin ie
P o tlz ię k o w a n ie
Miodoński „Sokół", oficer zawodowy w sto
o d b ę d z i e « i ę w d n i u 3 . I I I . ■*(* r .
pniu podpułkownika. Zeznania jego doty Wszystkim tym, którzy oddali ostahiią
w sali nr. 33 |lewy pawilon II piętro) K. U. L. Ais)u Racławickie 14.
czą oskarżonego Nowaka „Rasława*. świa posługę najukochańszej i nigdy nieodża
łowanej matce i siostrze
odczyt
dek rozpoznaje go na ławie. Oskarżony
i. p.
O o c. D r. K A W Y H A
Nowak zjawił się u świadka we wsi StopPpIK.Ioannie
Stefanii
DuhińsKiej
! ki pod Siedlcami w sprawie objęcia przez
„ROLA SPOŁECZNA TEATRU"
oraz
okazali
bezinteresowną
pomoc w cza
świadka komendy okręgu podlaskiego. OPoczątek n godz. IS-fs],
Ustęp Ula członków Spóldz. b ezp łatn y .
sie choroby: p. Teresińskiej, pp. dr. uniastatecznie nominację miała zatwierdzić ko zdow^kiomii,
dr. Radwanskicniu, Dyrck*
Ola nlccz!onkófl( 10 z). Ula młodzieży 5 zł.
l*>9
menda ziem wschodnich. Do tego jednak
.„ -ata-s romęjizTTiazaEitaa a
saswsas -mbł:v i aa
torowi P. M. S. Zarębie i Pracownikon
P M. S., Zarządowi Tviiejskienvi, Praco w- »
nio doszło, gdyż później został wyznaczo
nikom R. K. U. Wielebnemu Duchowen- j
ny inny komendant, pod pseudonimem
stwu parafii Rozesłania Apostołów i Przy- j
„Perku.a".
„Raslaw"
przy
oskarżonym
nie
w
łó d z k im
jaciołom składamy tą drogą serdeczne
wykonywał czynności oficera organizacyj
„BÓG ZAPŁAĆ"
LODŻ. Sprawa świadczeń raecaowcych, mają niewiele ponad 40 proc. dostarczo nego, a jedynie odwiózł do komendy mel
Córki, sluslry l bracia.
Chełm.
895
^tórych dostawę w woj. łódzkim srealiao- nych świadczeń.
dunek 6w(a'Jna 1 na tym właściwie kontakt
Przedstawiciele Partii Foteyczmych w
hrano w 52 proc., była w dniu 25 lutego
się skończył. W tym jedynym swoim mel
P o d z ię k o w a n ie
br. przedmiotem konferencji. Komisji Po wyniku drugiej dyskusji wysunęli projekt dunku świadek m. in. określił istniejący
wzmocnienia brygad robotniczych przez
rozumiewawczej Stronnictw Polityczny cli.
stan rzeczy w terenie, jako bałagan, wy Tvm wszystkim którzy okazali tyle serca :.
swych przedstawicieli oraz przez dobrze
i wzięli udział w pogrzebie nieodżałowa
magający gwałtownie uporządkowaniu,
Btw.erdscno, żo dotychczacpwy wynjk donego męża niego
wywiązujących się ze świadczeń chłopów
Dtaw nio jest dostateczny, jakkolwiek gis- z p c - m z e c ć I r iy c h gmin i groriod wlcjsldte. Swif .ck o decyzji zrezygnowania z jego
ś. p.
które powiaty (jak np. Ku.nt, 72 pioc. do rednimo również naciek na konieczność kandydatury dowiedział się bezpośrednio
Kazimierza Krzemmshiep
', którego poznaje na łasa-,'.;Cj| wobec rolników, którzy od „\.v£ '
staw), Piotrków; i I le 'iilc 16.1 k o c , i , wy
składamy serdeczne „BÓG ZAPŁAĆ", t
ę,07
Żona I rodzina j
kazały pewną poprawę — to są jednak po w zcia A.miu świadczeń wykazują złą wolę ■wie oska;innych. Na pytania Sądu czy
- [wia. ż* to była decydująca osohistośó, od(Jak Śląsk, Wieluń i Sieradz), któro i opaeszaiośA.
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zamordowali rodzinę kolegi

Trzynasty dzień procesu 23 terrorystów NSZ w Warszaw!

Staraniein Spółdzielni Wydawniczej „CzyieSn ks

V

brygad robotniczych
woj.

%

Nr Gt (370)

O A U T A

L U H E L S K A

owa wsi i
Drugi dzień obrad W.R.N.

Sir. &

Repatriacyjny mimo licznych trudności
całko', 'cle spełnia swoje zadanie.
Po wysłuchaniu reteralów omawiano
sprawy organizacyjne Woj. Rady Narodo
wej. W wolnych wnioskach ob. Jarosz
przedstawił Radzie sprawę przejęcia bu
dynku poniemieckiego przy ul. Spokojna
nr 9 dla celów WRN.
Na zakończenie obrad plenum uchwahlo
rezolucję w sprawie odbudowy kraju 1 w
sprawia bloku wyborczego. Przeciw rezo
lucji o jedności bloku wyborczego głosowa
ło czterech radnych a Polskiego Stronni
ctwa Ludowego. Trzech radnych wstrzy
mało sdę od głosowania, w tym jeden s
PSU

Zniszczenia, zabudowań, spowodowane polskiej. Państwowy Urząd Repatriacyjny osadnicy wiejscy. 29 proc. — stanowi ludwojną, wynoszą w pow. Siedleckim 14 ma duże trudności w związku z transpor ność pochodzenia miejskiego. Znaczna część
p-oc., w Białej Podlaskiej 12 proc., w Łu tem 1 brakiem łoltall na punkty etapowe ludności miejskiej wróciła a powrotem.
kowie 8 .proc., Radzyniu 4 i pół proc., Lu- dla powracających do kraju Polaków. W Trudno .'twierdzić dokładnie z jakich po
Iowie. 4 proc., Włodawie 7 i pół proc., ostatnich dniach awizowano pizybycio do wodów. Tym niemniej należy się domyślać,
awacłi 18 proc.,.Lublinie 4,1 piw., Cheł Brześcia 427 wagonów szeroko torowych, iż zostało to spowodowane chęcią czerpa
mie 3,7 proc., Krasnymstawie 6,2 proc.,
na co potrzeba 500 wagonów normalno1 ,ro- nia zysków z ezabrnvnictwa.
Kraśniku 18 1 pół proc., Zamościu 12 i pół wych. Poza tym do Bełżca ma nadejść w
proc., Hrubieszowie 44 proc., Biłgoraju 14 najbliższym czasie 200 wagonów repatrian 90 PROC. UKRAIŃCÓW EWAKUOWANO
Z WOJ LUBELSKIEGO.
i pół proc., Tomaszowie 20 proc.
tów. W związku z tak dużymi transporta
Przy
omawianiu
ewakuacji Ukraińców
mi
PUR
ma
trudności
z
przyjmowaniem
Rząd udzielił 1 i pół miliarda kredytu
mgr. Ksenihk podaje; stan ludności ukraiń
na odbudowe wał. Kwota przeznaczona dla ludzi.
skiej w powiatach:
woj. lubelskiego Jest jeszcze nieustalona.
Z en o n a K o n o ę o w ic z a
200 TYS. ŁUDZI OSIEDLIŁO SIĘ NA
Pototał
1.11ĄJ) r.
Województwo lubelskie miało dostać 250
1JĄ6 r.
W niedzielę dnia 3 marca br. o poda
ZACHODZIE
Biłgoraj
18.000
tya m. sześć, drzewa, ale według ostatecz
16.000 11 jeno w lokalu Czytelni LSS (Kapucyń
33.000
W dalszym ciągu swego sprawozdania Cheim
nej decyzji władz centralnych, woj. lubel
32.000 ska 6) odbędzie się otwarcie wystawy o- 71.000
skie dostanie w roku bież. 00 tys. m. sześć. dyr. Kseniak omawia akcję przesiedleńczą. Hrubieszów
37.000 brazów artysty malarza Zenona Konono41.000
25.000 wlcza.
Do tej pory rozdziałem drzewa zajmowała „Projektowano wyyizd 170 tys. ludzi. Plan Tomaszów
się Samopomoc Chłopska. Obecnie przy ten wykonano w 121 proc. Do dnia 1-go lu
Przeciętnie eWkuowano ok. 90 proc.
Wystawa pod protektoratem przewodrJdział budulca prowadzić będzie komisarz tego br. wyjechało 210 tys. ludzi z woj. ludności ukraińskiej z południowych po- czącego Woj. Rady Narodowej L. Czugały,
odbudowy wsi przy współudziale Samopo lubelskiego do Plus Wschodnich, Pomorza wiatów woj. lubelskiego.
urządzona została prze* Komitet Organi
mocy Chłopskiej i architektów powiato Zachodniego i na Śląsk Górny 1 Dolny. 71
Na zakończenie swojego referatu db. zacyjny pod przewodnictwem Feliksa Pawych. „Wieś odbuduje się sama — mówi proc. ludność wyjeżdżającej na Zachód to Kser. lak stwierdza, iż Państwowy Urząd truczynika.
ob. Dubel — jednał: by dać wzór racjonal
nej odbudowy, wiele województw stawia
wale wzorowe. W Dublinie z inicjatywy
Woj. Rady Narodowej
Armina*
__ _______ _
PRZED KRAJOWYM ZJAZDEM
PRACE DROGOWE W STYCZNIU
,cja Obywatelska wpadła na trop zorganlODSTANIE ODBUDOWANA JEDNA
TOWARZYSTWA PRZYJAŹNI
j WARSZAWA. W ciągu stycznia na dro- ztwanej bandy niemieckiej.
WZOROWA WIEŚ.
YOLSKO-RADZIECKIEJ
| gach całej Polski wykonano naprawy na- i Przeprowadzona na miejscu akcja dała
WARSZAWA. W związku
W tym celu specjalna komisja zwiedziła
mającym wierzchni tłuczniowej o powierzchni 78S.262 pozytywne wyniki: wykryto radiostację okilka wsi odbudowanych w innych woje się odbyć w najbliższym czasie ogólnopol- m kw., naprawy nawierzchni smoiowan&j raz ujęto kilkunastu Niemców.
s.:im zjazdem T-wa Przyjaźni Polsko-Ra- 00.018 m kw., oczyszczono 669 km rowów,
wództwach. Na wieś wzorową woj. lubel dzieckiej, odbyło się dnia 27 bm. zebranie ustawiono na przestrzeni 459 km zasłony
LEOPOLD STOKOWSKI
PRZYJEŻDŻA DO POLSKI
skiego wybrano w powiecie zamojskim wieś organizacyjno z udziałem delegatów Wo przeciwanieżnc i wykonano 3.287 znaków
WARSZAWA. Światowej sławy dyrydrogowych.
Siedliska, gdzie w najbliższym czasie zo jewódzkich Zarządu Towarzystwa
POMNIK
TT/OT
i,'iTlł
^
ffćht
Wielkiej Filadelfijskiej Orkies.ry Svm
stanie przeprowadzona komasacja grun
Ko: KURS NA a w w a S
KOBIETY BIORĄ UDZIAŁ
e
fonicznej Leopold Stokowski, pragnąc przy
ZWYCIĘSTWA W WARSZAWIE
tów; Wieś Siedliska ma' wszelkie dane do
W ŻYCIU OG6LNOPAS STWOWYM
czynić się do odbudowy kraju, wyraził chęć
Sto przyjazdu
szybkiej odbudowy, ponieważ oddalona jest
WARSZAWA. W Uniach 24 i 25
bm. od-. ,, WARSZAWA. Warszawski Oddział
________
,, rozpisał
do Polski, aby dać parę koncerwarzyszenia
Architektów
R.
P.
1t6w w Warszawie i jKrakowle, oraz zająć
od Zamościa ok. 5 1 pół km., leży w odle była się w Warszawie Pierwsza Ogólno- ™
Bl? organizacją l pracą wyszkoleniową nad
głości ok. 1 i pół km. od szosy, do stacji ko krajowa konferencja Społeczno-Obywatel- j
skicj Ligi Kobiet. Na konferencję przybyło
orkles rami reskimi.
lejowej Zawady jest 2 i pół km,, linia wy 107 delegatek ze wszystkich województw 1
h ?wycię; " a M,d Niemcami. Szcze
•
■
J
J
golnie
bilnie
ma
być
zaakcentowana
w
tym
sokiego napięcia przechodzi przez pola tej miast wydzielonych.
NIEMCY OPUSZCZAJĄ. DOLNY 6I.Ą*»K
idea zwycięstwa i braterstwa bro
Obecnie SOLK liczy 40 ty a członkiń, pomniku
wsi. We wsi znajduje się cegielnia tzw.
WARSZAWA. W tych dniach rozpoczę
ni z Armią Czerwoną.
ła się akcja repatriacji Niemców * terenu
„Połówka" 1 druga o plecach Hoffmanow- zorganizowanych w poszczególnych oddzia
POMNIK
Dolnego Śląska do angielskiej strefy oku
, skibh. Odległość od wsi do lasu wynosi 3 łach wojewódzkich 1 kołach.
KU CZCI BOHATERÓW RADZIECKICH pacyjnej, przewidziana układem za»* artym
PRODUKCJA
CEGŁY
I
KAFLI
i pół km., a do tartaku — 6 -km. Wszyst
WŁOCŁAWEK. We Włocławku dokona w ub. mieś. w Berlinie między delegatami
KATOWICE. Cegielnie górnośląskie wy
kie te warunki zmniejszą w znacznej mie
no
odsłonięcia pomni i ,a ku czci bohater- brytyjskich włącz okupacyjnych 1 przed
konały styczniowy' plan produkcji w 130
rze koszty odbudowy. Przewiduje się stwo proc.
Zamiast planowanych 120.000 sztu k !skich, toInicrzy radzieckich, którzy p ^gli stawicielami Rządu Polskiego.
w walce
Prze
rzenia w tej wsi wzorowych gospodarstw, cegły wyprodukowano 156.000 sztuk. W |w
WŁlSS o° oswobodzenie
osw°bcdzer.ie Włocławka.
Włocławku. PrzeROZBICIE BANDY RABUNKOWEJ
piekarni, Domu Ludowego, remizy stra produkcji kafli osiągnięto 142 proc. pla- mówienia wygłosił! -przedstawiciele Armii
WARSZAWA. Grupa operacyjna MiUcjl
Wojska Polskiego oraz społe
żackiej, ogródka dziecinnego i łaźni. Dobra nu. Stan produkcji przewidywał w stycz- ^"zcr",’onej’
czeustwa włocławskiego, po czym liczne de Obywatelskiej komendy powiatowej w Ka
mu
wykonanie
14
tys.
sztuk.
Wykonano
na
liszu w wyniku przeprowadzonej akcji roz
gleba tych okolic pozwoli na uprawę chmie tomiast 19.900 sztuk.
legacje złożyły u stóp pomnilta wieńca.
biła glosującą w okolicy bandę rabunko
lu, pszenicy, plantowanie tytoniu i na uSZABROWNICY
WZROST PRODUKCJI
wą „Staleniaka".
prawę warzyw.
I SZKODNICY SPOŁECZNI
Z 16-tu członków bandy, 11-tu zostało
W FABRYKACH BIELSKICH
W
OBOZIE
PRACY
ujętych, przy czym bandytom odebrano
BIELSKO. Zjednoczenie przemysłu wełMILION POLAKÓW PRZYJECHAŁO DO
posiadaną przez nich broń 1 zrabowany łup.
nianego w Bielsku wykonało styczniowy (50'^ y n<^^fjAW‘
Decyz^ Komis^
KRAJU Z BIAŁORUSI I UKRAINY
z Nadużyciami
i Szkodnictwem
plan produkcji w 129 proc. W styczniu br.
Gospodarczym skierowano do obozu pracy TOW. POLSKO-CZECHOSŁOWACKIE
Dyrektor Lubelskiego PUR-u mgr. Kse- zakłady tego zjednoczenia wyprodukowały przymusowej za szkodnictwo gospodarcze
W WARSZAWIE
tys. tkanin gotowych, 2.SOO nowych
n!ok przedstawił Woj. Radzie Narodowej 280
WARSZAWA. W siedzibie Komitetu Sio
kapeluszy oraz ponad 7 tys. kg waty kra 9 osób, w tym dwóch młynarzy Kozłow
plan akcji przesiedleńczej -i osiedleńczej. Z wieckiej i watoliny, ponadto 190 metrów skiego Jana i Mateuszezyka Czesława za wiańskiego w Warszawie odbyło się zebra
republik białoruskiej i ukraińskiej przyby dywanów. W stosunku do ub. miesiąca chrc- ' .ne unikanie pracy 1 szabrownic- nie przedstawicieli stronnictw politycz
two.
nych, organizacji społecznych, zawodowych
ło ok. 1 miliona ludzi do Polski. Pozostało wzrost produkcji w dziale tkanin gotowych
WYKRYCIE BANDY NIEMIECKIEJ
1 młodzieży oraz działaczy słowiańskich, na
wyniósł
49,2
proc.,
w
dziale
Kapeluszy
12
jeszcze drugie tyle. Poza tym z głębi Rosji proc., waty krawieckiej oraz watoliny 66
WARSZAWA. W miejscowości Mokowo- którym postanowiono powołać do życia To
należy ewakuować ok. 1 i pół mil. ludności proc.
ry pow. Braniewo woj. olsztyńskie Mili- warzystwo Polsko-Czechosłowacki -

■

Wystawa prac

Wiadomości z krain

„Powrót66 w Teatrze Miejskim
Na czwartkowej premierze przy podniesio
naj kurtynie pusta jeszcze scena została
nagrodzona gorącymi oklaskami. To zbie
rała laury swej pracy dekoratorskiej p. Zo
fia Węgierkowa, Dwa wnętrza stanowią
dekorację „Powrotu". Oba przedstawiają
:pokoje., wysoce estetyczne; jeden z nich,
biało-żółto-czarny, utrzymany jest w stylu
nowoczesnym; drugi
stanowi zacisze
nieco starośicicckic, a tak urocze, źa bar
dzo liczne nieiuiasty z widowni musiały w
tym, momencie wcStchnąć; ach, gdyby to
był mój pokój!
Sztuka została przyjęta przez publicz
ność bardzo przychylnie. Nie można po
wiedzieć, że jest bezmyślna I głupia. Ma
swój dylemat psychologiczny,, ma konse
kwentnie przeproioadzoną rozgrywkę po
między dwoma charakterami, ma wreszcie
konkluzję, która jest nic tylko happyr.”.d‘em, lecz pewnego rodzaju■nauką mo
ralną. Ale wszystko tó ujęte io leciutką,
piankową, szampańską formę, formę praw
dziwie paryską.
Można było — powiedzmy — na przy
kład zagadnienie braterstwa broni, które

jest podłożem najmocniej podkreślonego te
sztuce epizodu, potraktować zupełnie «»aczej; można było z tego zrobić dramat, nanawet zachowując to samo założenie
sztuki I te same zdarzenia; można
było — ' przy tych samych osobach
działających — zrobić z pow rotu"
poważną komedię obyczajową; francu
ska spółka autorska wybrała inne
rozwiązanie: „Powrót" jest to lekka, le
ciutka komedia skrząca się dowcipem «
słownym i sytuacyjnym, utwór, którego
się nie bierze na serio, za to chętnie oglą
da i oklaskuje; zaś jeśli komuś nie wystar
cza, że spędzi miłfo beztroski wieczór —
można bez trudu, poszperawszy to tekście
— wynaleźć niejedno, nad czym można i
warto się zamyślić.
Na pierwszy rzut oka „Powrót" wydaje
się nam aktualny. powraca z wojny, z piek
ła frontu mąż, k^irego żona oczekuje jako
bohatera, którsgo chciałaby postawić na
piedestale v uwielbiać t którym mogłaby
się szczycić; tymczasem icraca człowiek,
którego najwyższym pragnieniem jest stać
się znów eywitem, zapomnieć • wojennych

wyczynach i włożyć \pygadne domowe pan
tofle. Nie śmiejmy się: te pantofle — to
potężny symbol, który i po ostatniej woj
nie stał się przyczyną rozbicia niejednego
małżeństwa. A jednak sztuka nie jest ak
tualna. Oto leciutka komedia Fleurs'a i
Caillaoeta odgrywa rolę komentatora hi
storii; na tym przykładzie widzimy, jak
wielka, jak dogłębna ■,'óżnica dzieli pierw
szą wojnę światową od drugiej. Wówczas,
w roku 1919, potrzeba było aż wielkiego
rozłamu io małżeństwie i szczęśliwym tra
fem opóźnionego listu z frontu, by przed
kobietą zaledwie uchylił się rąbek zasłony,
ukrywające) tajemniczy i obcy dla niej
świat psychiki męskiej, z którym musiała
się. pogodzić, ale którego zrozumieć nie
bardzo jest w stanie. Dziś, gdy każda pra
wie kobieta — narówni z mężczyzną —
przeżyła gehennę wojny i okupacji, taka
dysproporcja męskiego i kobiecego śiciatopoglądu byłaby niemożliwa. Wszak każda
z nas marzyła przez S lat o „wygodnych
domowych pantoflach“ — to przenośni oczywiście! Dzisiejszy konflikt na tle po
wrotu męża z wojny musiałby wyglądać
zupełnie inaczej. „Powrotowi*• przypisać
można zasługę, że sobie to jeszcze raz uświadomlmy.
Gdyby „Powrót" wyszedł spod pióra pol
skiego autora lub autorki, zyskałby on nie
wątpliwie na głębi i powadze. Znakomici
francuscy komediopisarze potraktoicaił te

ma na wesoło I tak też ujęła s.
<'~n
sc, a.
Irena Malkiewicz odtworzyła śliczną, roz
trzepotaną paryźancczkę, zachwycającą tci
dzóxo swj/M uroczym humorem, wic zaniedbała jednak dać to scenach końcowych
nutkę szczerze dramatyczną. Pomimo po
wojennego głodu na ładne szmatki, poka
zała róumicż kilka pięknych kreacji kra
wieckich.
Jerzy Pichclski, jakby do tej roli stwo
rzony, dał postać pełną umiaru ł opanowa
nia; przeżycia swe wewnętrzne zaledwie
subtelnie zaznacza — jak na nowocze
snego gcntchncna przysłało:
P Błońska, podobna do kury udającej
rajskiego ptaka i p. ChmMarczyk — do
karalucha dotkniętego kompleksem niższości — byli pyszni
P. Michnikowski to roli zwycięskiego amanta czuł się znacznie pewniej, niż 1o ak
cie ostatnim, jako zwycięski syn Marsa.
Szczególnie udana, iście marsylska jest
gra jego twarzy. Nie dżiwtmy się, że w
scenie miłosnej z p. Ireną Malkleuńes (sko
ro mu sic 1gka gratka trafiła), był bardzo
przekonywujący.
Umówmy się: nie. róbmy tym razem za
rzutu Teatrowi, źo gra sztuki nie dość po
ważne; tak miło zakończyć karnawał w

pogodnym nastroju!

B, P.
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Pomoc zdrowotna dla ludności pow. lubelskiego
Bziałalność Powiatowego Referaty Zdrowia Mnożnego

Dziś Pawła, SimpL

Chcąc się zapoznać z działalnością Refe
ratu zdrowia Publicznego na terenie woj.
lubelskiego, udaliśmy się do lekarza po
wiatowego, dra Henryka Lewandowskiego,
który udzielił nam szeregu wyjaśnień.
„Jeśli chodzi o działalność Referatu
Zdrowia na terenie naszego pr.
u, to
przede wszystkim uaktywniono ó ). ność
Ośrodków Zdrowia, których w powiecie
jest osiem, a mianowicie: w Bełżycach, w
Bychawie, w Chodlu, w Krzczonowie, w
Piaskach, w Mełgwi, w Biskupicach i w
Brzezinach oraz w rejonie ■lekarskim w
Motyczu, opartym na zasadach spół
dzielczości. Ośrodki Zdrowia dostają stałe
z przydziałów Wojew. Urzędu Zdrowia
środki lecznicze, Jak np.: preparaty sulfa
midowe, surowicę dyfterytową, aspirynę,

maść przeciwśwderzbową, proszek DDT Przychodnię Przeciwgruźliczą z siedzibą w
przeciw pasożytom l środki przeciwko cho Dublinie. Przychodnia ta dokonuje badań
robom wenerycznym. Choroby społeczne, fizykalnych, prześwietleń, zakłada i dopeł
WAŻNIEJSZE TELEFON*
jak np. ehoroby weneryczne, gruźlica i nia odmy, daje zastrzyki profilaktyczne i
Pogotowie ratunkowe . . . . .
22-73
zakaźne leczone są całkowicie bezpłatnie. lecznicze, oraz bada krew i plwocinę cho
Straż ogniowa . . . . . . . .
11-11
Chorzy korzystają z Opieki Cpołecanej, rych. Przychodnia zaopatrzona jest we
Pogotowie elektryczne przy BleJcgminnej i powiatowej oraz rodziny woj wszystkie potrzebne przyrządy diagnoatyoa
trowni M iejskiej....................... ♦ 29-61
skowych i zdemobilizowani żołnierze ko no i lecznicze; ordynujący lekarz jest do
Warsztaty wodociągowe i kanaliz. 21-42
rzystają z pomocy lekowej i porad lekar świadczonym specjalistą. Powiatowa Przy
Dyżurny Komendy Miasta M. O. . 23-83
Komisariaty Milicji Obywatelskiej: I —
skich bezpłatnie. Pow. Rada Narodowa lu chodnia obsługuje chorych z całego terenu
21-91; II — 24-26; m — 24-27, IV —
belska przyznała m m na pomoc dla ro pow. lubelskiego, pozbawionego aparatów
14-14.
dzin wojskowych i zdemobilizowanych żoł rentgenowskich. Po zbadaniu, pacjenci odnierzy stałe subsydium w wysokości 50.000 Jsyłanl są na dalsze leczenie do Ośrodków
TEATR 1 KINA
zł. rocznie. Wszystkie apteki w powiecie i Zdrowia. Powiatowa Przychodnia Przeciw
Z TEATRU MIEJSKIEGO
oraz jedna apteka w Dublinie zostały umó gruźlicza mieści się w lokalu Wojew. Przy
Od czwartku codziennie doskonała, pełna
wione do realizowania recept dla rodzin chodni Przeciwgruźliczej przy ul. Wyszyń
humoru 1 dowcfjau komedia 4-o aktowa
wojskowych 1 zdemobilizowanych żołnie skiego 20.
.uncuskiej spółki autorów Fleursa i Croisj.a „Powrót Z wojny" Z G. Błońską, M.
rzy bezpłatnie. Stworzono także Powiatową
W planie walki » gruźlicą przewidziane
Górecką, I. Malkiewicz, M. Chmielarczymermm^rwmw. 'wwsrosp;*
kiem, E. Kowalczykiem, W. Michnikow
są masowe badania dzieci szkolnych- pow.
skim, J. Pichelakim i J. Śliwą w rolach
lubelskiego i ptaketyzacja podejrzanych o
głównych. Sztukę wyreżyserował djrr. K.
skłonność
do schorzeń płucnych.
Borowski. Piękne dekoracje zaprojektowa
W akcji przecłwweneryeznej czynione są
ła Z. Węgielkowa.
W niedzielę o godz. 12-ej ostatnie popu
starania wyszukania wszystkich Chorych
larne przedstawienie znakomitej sztuki G.
wenerycznie, leczenia ich w Ośrodku, a w
W
dniu
wczorajszym
odbyło
adę
w
sali
i
odznaczonym
medale
Zwycięstwa
i
za
WalZapolskiej „Ich czworo" po oenach od 10
Doimu żołnierza uroczyste pożegnanie 160 kę o Warszawę, po czym złożył wszystkim miarę potrzeby, odsyłanie na konsultację
— BO zł.
Ostatnie przedstawienie rewii pt.: „Po zdemobilizowanych {podoficerów i żołnierzy gratulacje, życząc tym, którzy walczyli o do kliniki chorób wenerycznych przy Uni
żegnanie Karnawału" odbędzie się w nie z jednostek I-szej i Ii-ej Armii, stacjonują wolność narodu w szeregach demokracji, wersytecie Maik Curie - Skłodowskiej. Na
dzielę o godz. 15-ej. Udział bierze cały ze
cych w okręgu lubelskim.
tym, którzy rozbili hitleryzm, ażeby wzięli terenie powiatu w roku 19*9 uruchomiono
spół. Ceny normalne.
Wszyscy żołnierze i podoficerowie służą czynny udział w dalszej walce o ideały de 4 łaźnie publiczne; 5-tą postanowiono wy
Wieczorem o godz. 18.30 „Powrót z woj
ny" Fleursa i Crolsseta — przekład Wł. cy do maja 1948 r. zostali udekorowani mokracji i w odbudowie kraju w ośrodkach budować w b. roku za fundusze samorzą
Perzyńsktago.
medalami za Zwycięstwo oraz medalami za swej pracy czy też na własnej gospodarce. dowe, W bieżącym sezonie jamowym na
KINO DOMU ŻOŁNIERZA wyświetla
watkę
o Warszawę.
Walka 'jeszcze wie Jest skończona —- mó stąpił rozdział tranu między Ośrodki Zdro
film pt.: „RENA". Dla młodzieży niedoż
Zebranych żegnał dowódca DOW Lub wi generał, przestrzegając żołnierzy, że wia i szkoły powszechne całego powiatu.
ywiony. Początek seansów: o godz. 14-ej
1 16-ej. Nadprogram: Kronika Filmowa.
lin, gen. dyw. Bewziuk wraz z oficerami spotkają się w walce a obszarnikiem, któ W Ośrodku Zdrowia w Pieskach zdołano
Od dnia 27 bm o godz 18.30 szutka K. sztabu.
remu lud zabrał ziemię, z kapitalistą, któ zorganizować jedyną w powiecie przychod
Dickensa p ti „Świerszcz za kominem",
Zastępca
dowódcy
dywizji
do
spraw
po
remu
robotnik zabrał fabfyld 1 z tymi, któ nię dentystyczną dla dzieci szkolnych i nie
eiyseria. Ireny Klejerowej.
KINO „APOLLO" wyświetla film „Pani lityczno - wychowawczych ppłk. Jekiel w rzy rządzili do 1939 r. i którzy doprowa zamożnej ludności; uruchomiono także 3
stacje opieki nad matką i dzieckiem w
A'alewska". Nadprogram: Aktualności Pol- krótkich słowach dał wskazania zdemobili dzili do klęski nasz kraj.
’ ~
kiej Kroniki Filmowej. Początek o godz. zowanym, ażeby w pracy nad odbudową
Na zakończenie wzniósł okrzyk na cześć Ploskąch, B: chawie 1 Bełżycach,
12.30, 14.30, 16.30 i 18.30.
Dr Lewandowski kończy swój wywiad
KINO „BAŁTYK" wyświetla „Ojcowie kraju wzięli udział pod kierunkiem ludzi zwycięskich żołnierzy, odchodzących do
oświadczeniem, że „tylko dzięki subsydiom
i dzieci". Nadprogram: Aktualności Pol wypróbowanych w walce o Polskę demo szeregów budowniczych naszego kraju.
skiej Kroniki Filmowej. Pocz, seansów o kratyczną.
Zdemobtlizowani żołnierze otrzymują cał Pow. Rady Narodowej i pomocy Państwa
godz. 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30.
Po odczytaniu rozkazu Komisariatu Ob- kowite umundurowanie, są zaopatrywani można było zorganizować tale wydatną po
KINO „RIALTO" wyświetla film „Ada to
nie wypada". Nadprogram: Aktualności nony ZSRR odznaczającego wymienionych, iw żywność na drogę oraz mają wypłacone moc zdrowotną dla ludności pow. lubelskieko". (JD)
gen. Bewziuk osobiście wręczył wszystkim '3-mieslęczne pobory.
Polskiej Kroniki Filmowej.
Jutro: Kunegundy

„Życzymy wam zwycięstwa"
na polu odbudowy

Kandydaci winni odpowiadać następują FARTUCH doktorski nowy sprzedam. Wia
cym warunkom:
domość Redakcja „Gazety Lubelskiej" pod
MMHnnaBMHnHHMiMnMHHlIMMINHUKMnnwaMa
1) Obywatelstwo polside.
„Prenumerata".
870
Urząd Wojewódzki Lubelski podaje do
2) Nieskazitelna przeszłość.
UWAGA
KUPCY.
Zawiadamiamy,
że
owiadomości, że od dnia 1 marca 1946 r.
3) Pochodzenie ' socjalne:
robotnicze,
przyjęcia Interesantów (petentów z poda chłopskie, względnie z inteligencji pracu tworzyliśmy hurtową sprzedaż konfekcji
własnego wyrobu. Wytwórnia Konfekcji
niami, ■prośbami itp.) odbywać się będą jącej.
851
we wszystkich Wydziałach Urzędu Woje
4) Umiejętność czytania, pisania i racho- REKORD, Łódź, śródmiejska 1.
wódzkiego w poniedziałki, środy i piątki Wania
KUPIĘ pieska „pekińczyka", ul. Bychawod godziny 16-ej do 13-ej. Nie narusza to
5) Wiek od 18 do 35 lat.
ska 52 m. 13.
896
Podania o przyjęcie do służby w M. O.
ustalonego czasu przyjmowania intereramićw w sprawach służbowych (z urzędu), należy składać osobiście w Wojewódzkiej SPRZEDAM dorożkę nową. Wiadomość
899 a
które odbywać się będzie nadal codziennie Komendzie M. O. w Lublinie (Wydział Per Wesoła 20 — 2.
cd godziny 10-tej do 13-tej, zaś w soboty sonalny) ul. Pierackiego nr 3 w każdy SPRZEDAM cza.my gajmitur i frak wTmr"wi godziny 10-ej do 12-ej.
wtorek w godzinach od 8—12 1 13—17.
dzo dobrym stanie. Szopena 24 — 7. 910
W tym dniu kandydaci przejdą komisję
Za Wojewodę
Naczelnik Wydziału Ogólnego kwalifikacyjną, celem stwierdzenia przy SPRZEDAM dwie nowoczesne o dwóch
datności do służby w M. O.
918
Wł. Borkuslewicz.
podłogach klatki na króliki, Luhlin, Rynek
Do podania należy dołączyć własnoręcz 14, Stolarnia.
913
• Wojewódzki Urząd Ziemski w Dublinie nie napisany życiorys, dwie referencje urzę DOMY, place sprzedaje koncesjonowane
zatrudni od zaraz: 1 kierownika do Od dowe (zaświadczenia) wystawione przez
działu Rachunkowości Rolnej w VI stopniu Zarząd Gminy (Zarząd Miejski) i Posteru przedwojenne biuro „Wygoda" Michałow
921
służbowym z przysługującymi dodatkami nek Milicji Obywatelskiej (Komisariat skiego, Bernardyńska 28, teł. 34-87.
i 2 rewidentów rachunkowości rolnej w VII M. O.), 2 fotografie.
LEKARSKIE
stopniu służbowym z dodatkiem imspektorWarunki dla wstępujących do M. O.
eltim — diety 225 zł. dziennie.
DR
MED.
—
Sławińska Stefania. Spec.
. 1) Pobory w wysokości 1100 zł. do 2000
Od reflektantów wymagana jest znajo zł. miesięcznie 1 więcej, w zależności od chorób dzieci, przeprowadziła się na ulicę
816
mość rachunkowości rolnej i praktyka w kwalifikacji fachowych, plus dodatek ro Wieniawśką 8 m. 9, tel. 21-24.
tcl d-f: izinde. Zgłoszenia osobiste w Wy dzinny.
LEKARZ
dentysta
Aleksander
Romm,
Wy
dziale Fuhduszu Ziemi, Wojewódzkiego
2) Kompletne umundurowanie, zakwate szyńskiego 10, lewa oficyna, n piętro. 777
Urzędu Ziemskiego w Lublinie, ul. Wyszyń- rowanie I całodzienne wyżywienie.
’u©go nr 11, pokój 38.
919
KOMENDA WOJEWÓDZKA M. O.
* f ZGUBY ~"f
562
w Lublinie. ,
™ »ROBIVE o g ł o s z e n i a
i
UNIEWAŻNIAM skradzioną (legitymację
MASZYNISTKA poszukuje pracy w skle na nazwisko Wandy Rentflejsz, wystawki
pie lub innej. Zgłoszenia: Administracja ną przez Inspektorat Szkolny we Włoda
I NAUKA J
„Gazety Lubelskiej" pod „Maszynistka".
wie.
891
___.___________________ 856
KURSY Buchałteryjne Związku Księgo ___ __
wiek UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę reje
wych dla początkujących i zaawansowa POTRZEBNA inteligentna osbba,
nych. Zapisy ul. Narutowicza 27 m. 1, godz. średni, możMwie z branży bławatnej, do' stracyjną, wydaną przez R-KU Lublin, po
17—20.
912 nk.le.pu blawsatnego,
Kraik. Przedm. 19. wiat na nazwisko Kozaka Jana, zamiesz
Dom Ubiorów.
899 kałego Zastów Poianowrit':, pow. Puławy.
923
ANGIELSKIEGO, komplety, indywldualftle, Lublin, Zamojska 12. Kurs „Matura" POTRZEBNA panienka do wyszywania od UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę reje
ab. Prua-Napiórkowskiej.
829 zaraz. Wiadomość Skibińska 14 m. 9. 914 stracyjną, wydaną przez RKU Lublin - po
wiat i i. nazwisko Wojtowicza Edwarda, za
(HANDLOWE;
F PRACA
mieśzkałego Zastów Półanowski, pow. Pu
.
J>22
FILATELISTOM cenniki wysyła bezpłat ławy.
OGŁOSZENIE.
Wojewódzka Komenda Milicji Obywatel nie Biuro Filatelistyczne: Sawicki, Warsza UNIEWAŻNIA się "zagubione legitymacje
884 akademickie, wydane przez UMCS, na na
skiej w Lublinie niniejszym ogłasza ochot wa, Skrytka pocztowa 5.
niczy zaoląg kandydatów do służby w Mi RAnfoODBIORNTKI okazyjna sprzedaż j zwisko Supranowicz Ewy, nr 957 i Helm-a
licji Obywatelskiej,
921
reperacje. 1-go Maja 21 — 8.
886 nówmy Reginy, nr 172.

OGŁOSZENIA GRZĘDOWE I

UNIEWAŻNIAM zagubioną legitymację
studencką, wydaną przez KUL, na nazwi
sko Sękowskiego Modesta.
920
UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód tożsa
mości konia, wydany przez Zarząd gminy
Jastków, na nazwisko Biedacka Jana, &mieszkałego w Pietrawin te, pow. Lublin.
918
UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód osobi
sty (kennkartę), wydany przez Zarząd m.
Lublin, na nazwisko Muzyki Piotra, za
mieszkałego Lubartowska 23.
911
UNIEWAŻNIAM kartę rozpoznawczą nr
6742, wydaną przez Zarząd gminy Konop
nica, na nazwisko Czajki Józefa.
909
UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód tożsa
mości konia, wydany przez gminę Wólka,
pow. Lublin, na nazwisko Gaiki Jana, za
mieszkałego Jakubowice Murowane.
903
UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód osobi
sty (kennkartę) z rejestrem RKU Lubli-npowiat, wydany przez Zarząd gminy Nie
drzwica Duża, na nazwisko żukiewicza
Aleksandra, zamieszkałego w Sobieszczan&ch, pow. Lublin.
905
UNIEWAŻNIAM skradziony dowód osobi
sty (kennkartę), wydany przez Zarząd
gminy Bychawa, oraz kartę rejestracyjną
na sklep spożywczy, na nazwisko Maja Jó
zefa, zamieszkałego kol. Wieentówek, pow.
Lublin.
902
ZAGUBIONO. kartę rejestracyjną na na
zwisko Niechaj Stefana, wydaną przez
RKU Zamość, dnia 1.9.1945 r.
901
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SZCZĘSNY — proszony jest o przybycie
do oh. Radeckiego — Lublin, ul. Spokojna
3 a, codziennie od 3-go marca 46 r. w do
wolnych godzinach. Przy wejściu podać
„Szczęsny".
908
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USUWAM pryszcze wszelkiego rodzaju ł
tlenię włosy. Ul. Dolna Panny Marli 51—5.
'
904
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