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Głębokie i trwałe reformy nospodarczo-spoleczne
isto tą zw ycięstw a p o lity czn eg o
M o w a Prezydenta KRN ©i). Bieruta na Kongresie Z. S. Cli,
(W pierwszym dniu obrad XI Kon nleustannej czujności wobec Jawnych lub
gresu Związku Samopomocy Chłopskiej zamaskowanych zakus w reakcji, koniecz
Prezydent KRN ob. Bierut wygłosił
przemówienie, które poniżej podajemy ność zdecydowanej wałki z tymi, którzy
nie chcą uznać rządów demokratycznych i
w streszczeniu. — Red.).
Minęło ledwie 14 miesięcy od pierwsze próbują we wszelki sposób podważyć ich
go Zjazdu Chłopaki ego w Lublinie, który wpływ i autorytet. Obowiązek ten ciąży na
na niewielkim jeszoze wówczas skrawku wszystkich szczerych demokratach 1 wy
wyzwolonej ziemi polskiej postanowił po maga od nich jak największej jedności my
wołać do życia Waszą organizację — Zwią śli 1 jak najszerszego skupienia sił. Prawzek Samopomocy Chłopskiej.
jda ta nie powinna podlegać wątpliwości.
Ale mimo to sprowadzenie całego proble650 TYS. CZŁONKÓW
W ciągu tego krótkiego czasu Związek Imu demokracji do walki o liczbę foteli w
Was* wyrósł w potężną instytucję społe rządzie, czy o liczbę mandatów w przyczno-gospodarczą, skupiającą dziś około 650 1szlyrn sejmie, świadczy nie tylko o wiel
ty*, członków, 1400 spółdzielni oraz setki kiej jednostronności i powierzchowności
różnorodnych przedsiębiorstw gospodar myśli, ale również o wybitnie antydemo
czych, kulturalnych i oświatowych. Orga kratycznych zamiarach czy tendencjach.
nizacją Wasza podjęła 1 prowadzi niezwy (Głosy: „Precz z nimi i"). Bo zważmy, cze
kle wszechstronną działalność społeczną, go uczy nas pod tym względem doświad
kulturalną, spółdzielczą, oświatową, wyoho czenie historyczne i czego uczy nas wniwawczą, opiekuńczą, zdrowotną, przesie Ikliwa obserwacja stosunków społecznych,
dleńczą, ogólnopaństwową — na zasadach ■nie tylko we własnym kraju, ale i na szersamopomocy i współdziałania sąsiedzkiego, | szej arenie międzynarodowej.
gromadzkiego, obywatelskiego, patriotycz
ISTOTA SPRAWY
nego w najszerszym tego słowa znacze 1 Czyż burzliwy niemal rozwój Waszego
niu
^
,
. Związku mógłby mieć miejsce, gdyby nie
. PIERWSZE SPRAWOZDANIE
została przeprowadzona reforma rolna,
W przeciągu jednego zaledwio roku, w gdyby obszarnicy nadal gospodarowali na
warunkach wielkiej fali yjojennej, która swoich folwarkach, gdyby o kredycie de
orzeiała się przez nasz kraj, w warunkach
ruiny, zniszczenia i chaosu, Jakie ta burza
wojenna musiała za sobą pociągnąć, chłop
polski budował zręby swej nowej organi
zacji społeczno-gospodarczej i dzisiaj w p<v
•tael Waszego Zjazdu staje przed narodem
ze swym pierwszym sprawozdaniem. Z naj
większą uwagą i skupieniem słuchać bę
dzie stolica i cała Polska tego Waszego
(b-k) W swoim przemówieniu na zjeżpierwszego Sprawozdania, Obywatele Dele dzie Związku Samopomocy Chłopskiej wi
gaci.
cepremier Gomułka poruszył m. in. problem
Drogi 1 warunki dla nieograniczonego, świadczeń rzeczowych i przytoczył dla Ilu
■wszechstronnego i potężnego rozwoju Ini stracji możliwości pełnego wypełnienia
cjatywy społecznej w dziedzinie samorzą- świadczeń w zbożu kilka cyfr. Z erenów
U 8'osP0<łarczG£° 1 kulturalnego mas lu- t^w. Polski lubelskiej ściągmęto w roku
dowych w Polsce zostały szeroko otwarte „j,. z tytułu świadczeń rzeczowych 600 tys.
óld dotychczasowym zdobyczom demo- ton zboża. W bieżącym roku gospodarczym
acji w odrodzonej naszej Ojczyźnie. Trze- Wyaokość świadczeń rzeczowych została uba to ■ całą siłą podkreślić, ponieważ nie Walona dla całego kraju (oprócz ziem odWszyscy zdają sobie z tego sprawę i nie zysUanych) na 886 tys. ton. Z tej zaplanowszyscy potrafią ocenić wielkie, przeło- wanej Ilości zdano do dnia 28.2 br. 61 proc.,
mowo znaczenie tego faktu.
i czyli 531 tys. ton. Ilość zdanego zboża z
tytułu świadczeń jest w roku bieżącym w
OBOWIĄZEK
NIEUSTANNEJ CZUJNOŚCI
Niektórzy z naszych polityków mówią j
dzisiaj o demokracji w taki sposób, jak ,
gdyby sprowadzała się ona tylko do tego, ;
NEW YORK (API). Edmuund Steyens,
kto od góry będzie trzymał ster władzy
politycznej w Państwie. Oczywiście, od je- ■wybitny dziennikarz amerykański, odbygo kto sprawuje władzę, zależy bardzo wie- I wa^
Pc>dl'6* P° EuroPio' z n i s z c z ą w
lę. Jeżeli np. władze w państwie zagarną ' wie,lkim 1 wpływowym dzienniku bostońreakcjoniści. lub sprzymierzeni z nimi w ' aWm ”Chriatian
Monitor11 dnia 2
tej lub innej mierze oportuniśc! - to o de- ! ma,rc& kaWogram z Warszawy w sprawie
mokracjl rzeczywistej nie będzie można ! grroŻłcSK° Polsce °»ranlczonla doetaiW
nawet marzyć. Utrzymanie władzy poll- I UNRiRAtycznej w rękach szczerych i zdecydowa- ' ”W Po!sce> kt6ra bardŁieJ od jakiPSok<>t‘
aych demokratów jest nieodzownym wa- ! * “* kmeffo kraju ucierpiala wskutek okurunlłiem do tego, aby uwolnić naród z jarz _
“
ma obszarników, bankierów, karteli i wazei ' K O Z r U C I i y W I f l C S C I C
kiego rodzaju pasożytów. Bez mocnej i od
LONDYN (Obsł. wł.). Wczoraj wieczo
danej narodowi władzy politycznej niepo- rem na przedmieściach Triestu doszło do
dohna równjeż zabezpieczyć rozwoju gospo starcia oddziałów wojskowych z tłumem,
tark i ogólnonarodowej w taki sposób, aby który usiłował przeszkodzić zdjęciu flagi
dużyła ona do wzmocnienia
dot^obytu jugosłowiańskiej z wieży kościelnej.
Do oddziałów wojska zoatał oddany z
maj; Ich kultury oraz wzrostu olł twór
tłumu strzał, który zmusił żołnierzy do uczych ludu pracującego. Jest to fakt bez. . . . . .
„
,
.- i życia broni, w wyniku czego nabito 2. \ raKiomy, % faktu tego wynika obowiązek |

cydowali dawni bankierzy, a o towarach
dawne zrzeszenia kartelowe. I tu właśnie,
w tym zmienionym od podstaw układzie
stosunków społecznych, tkwi przecież isto
ta sprawy, a nie w tym, ilu przedstawicie
li 1 * ilu partii wchodzi w skład rządu,
który tych zmian dokonaj. Oczywiście, de
cyzje podejmują określeni ludzie, którzy
muszą umieć zdawać sobie sprawę, jakich
zmian domagają się ogólne potrzeby na
rodu 1 czy podejmowane decyzje sprzyja
ją postępowi życia, ozy też go hamują.
Istota sprawy tkw i w gruntownie przemy
ślanym programie zmian społecznych, któ
rych domaga się sytuacja, w jakiej zna
lazł się naród. Jeżeli zatem zagadnienia
programowe usiłuje ktośkolwiek przenosić
ni z tego, ni a owego w płaszczyznę dys
kusji o tym, która z partii ma mleó prze
wagę liczebną we władzy, to naturalnie
trzeba się domyślać, że chodzi przy tym
o zmianę programu, a nie o zmianę lu
dzi.
Jeśli program społeczny, który chcemy
urzeczywistnić, ma być programem demo
kratycznym, to cóż ma być miarą toj demokratyczności ? Czy to. że pretensję do
realizacji tegb programu będzie rościła soblo jedna partia, wówczas gdy Istnieje ich
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kilka? Oczywiście, że taka pretensja nie
ma nlo wspólnego z demokratycznością. Da
mokratyczność, na odwrót, wymaga współ
udziału w realizacji programu społecznego
nie tylko politycznie zorganizowanej czę
ści społeczeństwa (ta bowiem stanowi za
zwyczaj tylko stosunkowo nieznaczny od
setek sil społecznych), alo współudziału
jak najszerszych mas ludowych.
ISTOTA I TRWAŁOŚĆ ZWYCIĘSTWA
Ci, którym się zdaje, żo wystarczy za
pewnić własnej partii przewagę mandatów
w parlamencie, a wszelkie trudności znik
ną, jak we śnie — orientują się w sto
sunkach społecznych nie więcej, niż dzieci.
Są 1 dziś talde kraje, gdzie rządy są for
malnie robotnicze, czy ludowe, ■ędzie w par
laihentach świat pracy m& jak gdyby prze
wagę swych przedstawicieli, a mimo to
stoeunid społeczne są tam dalekie od idea
łu, gdyż rzoczywisty wpływ mas ludowych
w ustalaniu dróg i kierunków polityki t
gospodarki ogólnonarodowej Jest minimal
ny. Zwycięstwo polityczne ludzi jest tylko
wówczas istotne i trwało — Jeśli opiera
się o głębokie reformy społeczńo-gOspodar
cze, które wyzwalają samodzielną 1 twór
czą inicjatywę mas ludowych 1 sprzyjają
rozwojowi szerokiego samorządu gospodar
czego, kulturalnego . społecznego rzeczy
wistych wytwórców, tzn. mas pracujących
miasta t wsi. Demokracja polityczna Jest
tylko zewnętrzną formą 1 pozorem dopóty,
dopóki me towarzyszy Jej rzeczywista de
mokratyzacja całego życia gospodarczego,
kulturalnego t społecznego.

z a o p a tru je w c h le h k a rtk o w y
45 proc. ludności

Wicepremier Gomułka o świadczeniach w zbożu

j

całej Polsce mniejsza, niż ilość zboża zda
nego w roku ub. przez województwo lubel
skie i części województw: białostockiego,
warszawskiego 1 rzeszowskiego. P akt ten
pokazuje, iż Istnieją możliwości zdania
przez chłopów brakującej ilości zaplanowa
nych świadczeń, tym bardziej, że Rząd
pszeznaczyl wszystkie posiadano nawozy
sztuczno fdla premiowania tych chłopów,
którzy Plan świadczeń wypełnili ponad BO
ProcW celu ilustracji ogólnopaństwowego zna
czenia świadczeń przypomniał wicepremier,
że

K io w łaściw ie w y gra ł w ojnę?
pacji, zarządzenie to może wywołać zgub
ne następstwa".
Jak donosi Steyens urzędnicy UNRRA
w Warszawie podkreślają, iż „niektóre pań
stwa europejskie również ubiegają się
o dostawy zboża, rozporządzają większymi
wpływami poi litycznymi, pieniędzmi oraz
instrumentami propagandy aniżeli zrujno
wana przez wojnę i zbiedniała Polska".
W dalszym ciągu według Steveńsa ,.rze
czoznawcy - rolnicy przewidu ją, że zmniej
szenie dostaw powoduje brak nasion w okresie siewu wiosennego".
„Ludność polska uskarża się na to, że
pozwala się jej głodować, gdy równocze
śnie sojusznicy udzielają ludności niemiecufltj stosunkowo większej pomocy. Poaa
tym np. Włochy otrzymują 600 tys. ton
zboża miesięcznie". „Polacy zadają sobie
raz po raz pytanie: kto właściwie wygrał
wojnę 7" — kończy korespowleną.

PAŃSTWO ZAOPATRUJE W CHLEB
SYSTEMEM KARTKOWYM
PRZESZŁO 10 MILIONÓW LUDZI,
czyli około 4B proc. całej ludności kraju,
na co potrzeba miesięcznie 112 tys, ton
zboża.
Oprócz tego Państwo musi w związku
z akcją siewną przyjść z pomocą gospo
darstwom zniszczonym przez-działania wo
jenne, Jak też we własnym zakresie obalać
wielkie obszary na ziemiach zachodnich.
Gdyby w pełni zrealizować pomoc pań
stwową w akcji siewnej, należałoby prze
znaczyć na ton e d około 800 tys. ton ziar
na.
UNRRA zmniejszyła kontyngenty zbo
ża, które mieliśmy otrzymać 1 dotychczas
nie dostarczono tego UNRRA-owskiego
zboża. Ze Związku Radzieckiego otrzyma
liśmy w posrtacl kupna w ramach umowy
handlowej 100 tys. ton ziarna na zasiew,
oraz 100 ty a ton dla konsumpcji.
Wicepremier Gomułka oświadczył, że
Rząd uczyni wszystko, aby przyjść z po
mocą wsi, szczególnie w odbudowie go
spodarstw zniszczonych podczas wojny, i
zaopatrzy wieś w towary przemysłowe.

Poffloski o przeniesienia
II korpusu do Tripolilanil
NORYMBERGA. W ostatnim numerze
tygodnika amerykańskiego „Newa Week"
znajdujemy artykuł o armii Andersa. Au
to r powtarza wazyeilde już znane Ifeteje
memoriału połekiego, jak również paoheetu
Jugosławii w sprawie koncentracji II kor
pusu nad granicą jugosłowiańską. Nowo
ścią jest wiadomość, że n korpus zoatani*
wtoóUw przeniesiony do Trtyo4tt*n4

Itr. I

Nowe oblicze wsi
(t.e. Wc.) W W arszawie odbywa się
ii gi Krajowy Zjazd Związku Samopomo
cy Chłopskiej. Aby zilustrować znaczenie
zjazdu przytaczam y kilka danych: w
Związku Samopomocy Chłopskiej Jest
zorganizowanych 050 tys. gospodarzy,
Izn. razem z rodzinami milionowe rzesze'
chiopstwa polskiego. Samopomoc dyspo
nuje nic tylko ogólnopolską siecią —t.384 sklepy i spółdzielnie gm inne —
gospodaruje oprócz tego na 2.600 resztówkach z reform y rolnej, posiada 950
młynów, 210 gorzelni, 25 m leczarni, 00
olejarni, 50 cegielni opróez innych zakła
dów związanych z gospodarką wiejską.
Samopomoc Chłopska Hecy 16.134 kół
gromadzkich, 2.011 zarządów gminnych,
246 zarządów powiatowych, 14 wojewódikóch.

W iceprem ier Gom ułka o działalności
Min. Ziem Odzyskanych

1200.000 osób. Repatriantów tych będziemy
1kierowali na Ziemie Odzyskane.
— Jakie przygotowania czyni się dz
akcji siewnej f
— Największe trudności mamy a ziar
nem siewnym, którego ilość w znacznej
mierze zależy od pomocy UNRiłtA. W re
mach umowy handlowej ■ ZSRR otrzyma
liśmy 200.000 ton zboża, w tym 100,000 ton
przemoczonego na stew. Nie .pokrywa
to jednak naszego deficytu. Możemy zao
rać więcej ulż nastać. Mażemy zaorać
1,200,000 ha — zasiać tylko 800.000 ha.
Gromi więc ewentualność, że csęść zaora
nej ziemi pomostanie nteobshuna w pootact
t. zw. czarnych ugorów.
— Jak ma byt rozwiązana sprawf
Po przeprow adzeniu reform y rolnej na
O dryt
Wszystko, oo znajduje się na Odro*
terenach wyzwolonych w 1944 roku, tzn.
względnie zostało zatopione, przejmują ow woj. lubelskim , rzeszowskim, warssawbeanie władze polskie. W awiąnflau z tym
sUini, białostockim i części kieleckiego
wydelegowano specjalnych przedstawicieli
powstają tam sam orzutnie kola Samopo
Min. Komunikacji, którzy m ają przepro
mocy Chłopskiej. Kongres chłopski ciem
wadzić tę sprawę od stresy technicznej.
wyzwolonych, który odbywał się w dniach
Ze strony Min. Komunikacji 1 Min. Prze
80 I 81 grudnia w Lublinie, postanowi!
mysłu zaproponowano utworzenie spec
—
Jak się przedstawia obecna sytuacja
otw orzenie ogólnopolskiej organizacji,
jalnego przedsiębiorstwa spławu na Odrze.
przyjął statu t związku, powołał zarząd aprouńzacyjna Ziem, Odzyskanych f
Następnie wicepremier Gomułka omówił
— Jest to problem najtrudniejszy nią
dokonane ’ Już i prowadzone obecnie prace
I uchwalił odezwę do chłopów. Od tej tylko na Ziemiach Odzyskanych, ale i w
Ministerstwa Ziem Odzyskanych.
chwili następuje żywiołowy rozwój. W całym kraju. Trzeba jednak stwierdzić, że
Przede wszystkim zajęliśmy się uporząd
styczniu opracow uje się wzorowy statut świadczenia rzeczowe zostały ściągnięte na
kowaniem kwestii mienia państwowego.
spółdzielni gm innej, wychodzi l-szy nu Zachodzie w większym procencie, aniżeli
Wydaliśmy nakaz wywozu wszelkich ru
mer tygodnika „Chłopi**. Siedzibą Zarzą na dawnych ziemiach polskich. Zebrano
chomości z Ziem Odzyskanych. Traktuj*du Głównego Jest Lublin. Liczba człon 100.000 ton żyta, co stanowi 75 proc. pla
my tę sprawę bardzo poważnie — tok, że
ków wynosiła wtedy tylko 150 tys. Dzia nu rocznego, gdy średnia uzyskana na da
W tej chwili podania o wywóz, których
wnym obszarze wynosi około 81 proc.
nych rozpatruje osobiści*. Pozytywnie za
łalność, którą Samopomoc rozwija, zaW lutym wydaliśmy na Ziemiach Od
łatwia się eoledwl* kilka procent tych po
fhęca coraz szersze rzesze chłopów. Spół zyskanych 1,200.000 kartek chlebowych.
dań.
v
dzielnie gminne, kierow ane przez samych W . ohlefb zaopatrzyliśmy wszystkich. Go
W opracowaniu jeść dekret o usdznhl
chłopów, prow adzą te działy, które są na
praw a własności ruchomości będących do
vsl najhardziej potrzebne. Zostaje zaw ar
tąd w tymozasowyto posiadaniu użytkow
ta umowa między Rządem, „Społem** i
ników. Dekret ton ukaż* się w ciągu I
Zw. Samopomocy Chłopskiej o wymianie
miesięcy. Każdy osiadły na Ziemiach Za
chodnich stania się na taocy tego dekretu
towarów przemysłowych na zboże siewne.
prawnym właścicielem posiadanych dotąd
Organizuje się samopomoc siewną. Przy
MOSKWA (API). Moskiewski dziennik b. premier wprawdzie oficjalnie stwierdził, faktycznie ruchomości. Łączy się z tym
kład daje lubelska wieś Tuchowiee, któ „Prawda" zamieszcza artykuł wstępny, w że nie myśli, iż wojna jest nieunikniona, lecz
sprawa tak zw. nominatów, Którym przy
ra pierwsza przystępuje do tw orzenia fun którym komentując mowę Churchilla mó- ostrzegając przed niewiadomym Związek
dzielone zostały na Ziemiach Odzyskanych
duszn siewnego drogą pożyczek zboża. wi, że przyjaźń jego do ZSRR na tej woj- .Radziecki daje do zrozumienia, że wojna
sklepy, warsztaty ilp.
Później organizuje Związek wzajemną po nie była jedynie maskaradą i że obecnie jest właśnie nieunikniona. „A nie trzeba
Praepotowadadmy kontrolę tych Uażlaa. t
moc przy żniwach. Samopomoc Chłopaka powrócił on do swej roli „Churchill — przecież zapominać, że atak jest skiero rewizję dotychczasowych nominocyj. Chce
tworzy sezonowe dzieeińcc na wsi, przy stwierdza dzdeonilk — stora się przekonać wany przeciwko temu państwu, które po my w ten sposób oczyścić niezdrową,
zarządach terenow ych pow stają poradnie ńw1at- że nowa
^e8t nieunikniona. niosło największe ofiary w wojnie i ode browniozą i spekulacyjną atmosferę l do
,\ę»dżsga
cm
do
nowej
wojny".
W dalszym grało decydującą rolę w zwycięstwie m d prowadzić do ostatecznej normalizacji l
prawne dla członków. Do sierpnia 1045
t&lągu artykułu „Prawda" stwierdza, że Niemcami".
stabilizacji stosunków.
roku Związek wespół z Izbami Rolniczy
Dążymy również do usprawnienia ósi*nil zorganizował na wsi 028 dzieeińcc se
lalńości samorządów, które na razie opie
zonowe dla 43.000 dzieci. Uruchomione
rają się jeszcze na subwencjach rządo
/.ostają z Inicjatywy Związku 4 wiejskie
wych.
Ośrodki Zdrowia, Dom Matki | Dziecka.
óDużyra krokiem naprzód jest usprawnię
LONDYN (PAP). Agencja Reutera do- | wych na kongres greckiej konfederacji
nie służby
bezpieczeństwa. Usuwamy 1
Takie są przykłady działalności Samopo nosi z Aten, że w związku z ustaleniom
pracy, Bagnal, przemawiał na zebraniu, w
wielokrotnie oddajemy pod sąd elementy
mocy — wybrane z rozm aitych dziedzin, terminu -wyborów na dzień 31 bm. dalszych
którym wzięło udział 100.000 osób.. Kiedy
oby uwidocznić charakterystyczną cechę 6 ministrów zagroziło podaniem się do dy Bagnal oświadczył, iż robotnicy greccy po niepożądane i szkodliwe. Z całego terenu
.lej organizacji — jej uniw ersalny cha misji. Wicepremier Kafandaria, przywódca winni zająć się przede wszystkim odbudo sygnalizują nam, tż służba bezpieczeństwa
działa coraz sprawniej. Tworzymy obecnie
rakter.
partii postępowo - radykalnej oświadczył, wą kraju i zagadnieniami gospodarczymi,
pomocniczą straż obywatelską, która obok
że nie spełniono dwóch podstawowych waprzerwano
mu
okrzykami
„żądamy
nie
milicji będzie czynnikiem gwarantującym
Spółdzielczość Samopomocy, Chłopskiej ] ranków, koniecznych dla odbycia wyborów
bezpieczeństwo
na Ziemiach Odzyskanych.
podległości".
•
ma charakter uniw ersalny. Służy ona ule w dniu 31 marca. Mianowicie dotychczas
-OQOtylko ekonomicznemu, lecz też kultural nie usunięto z administracji państwowej
nemu rozwojowi wsi, przyjm ując, że jed- członków ugrupowań prawicowych oraz
1,0 bez drugiego nie jest możliwe. Fnndn- nie uzgodniono poglądu co do przyszłego
m entalną kom órką jest gminna spół- ustroju Grecji. „Obojętność Wielkiej Bry
dzialnia, która nie działa jako filia ja  tanii — oświadczył Kafandaris — przy
kiejś odległej centrali, lecz dostosowuje czyniła się do całkowitej bezkarności zbrój
się do potrzeb danej gmłny, liczy się nyeh band prawicowych. Brytyjskie misje
NORYMBERGA (PA P). Główny świa który nie chce zeznawać jako świadek^a
przede wszystkim z terenowymi potrze- 3 wojskowa 1 policyjna nie pozwalają rządowi
obronie Goeringa, lecz tylko na żądanie
bami, inw estując zyski ua miejscu. Tak I greckiemu na dokonanie zmian w greckiej dek odwodowy Goeringa, przemysłowiec Trybunału, pragnąc, aby stało się zadość
szwedzki Dahieras, który w .przededniu
up. pod Sandomierzem z zysków sklepów J Policji, żandarmerii i armii",
sprawiedliwości. ,
wojny był pośrednikiem między ówcze
Delegat
brytyjskich
związków'
zaswodoNORYMBERGA (PA P). Byćl członko
spółdzielczych założono tartak, w Kasnym brytyjskim ministrem spraw zagra wie SS i funkcjonariusze gestapo starają
micńczuku wybudowano z takich
sa
nicznych lordem Halifaxem a Goertagiem, się teraz wszelkimi sposobami udowodnić,
mych środków młyn, z dochodów młyna PrM * reform ę rolną, umocnienie tndywtzawiadomił telegraficznie dra Stahmera, że działalność Ich nie była występną i za
urucbom louo betoniarnlę. W powiecie ra dua,nei chłopskiej gospodarki, podnieiż przybędzie do Norymbergi tylko na spe sypują Trybunał w Norymberdze podaniadomszczaósklm zyski z gorzelni spółdzlet- s?e,,lc zd' owia 1 k u ,tu ,y W8‘ “ «*« ee*c
cjalne
żądanie Trybunału. Wobec tego, li mi, aby wyłączyć ich osoby spod odpowie
* ^ c b użyto na zagospodarowanie resztoSamopomocy Chłopskiej Z. S.
• ,
. . . , t
Chł. — organizacja zawodowa chłopów odmowa Dahleruaa utrudnia niesłychanie dzialności Zbiorowej, motywując proćfoj
wek, rem ont budynków ild.
p„w8tata na He reform y rolnej. Nowe prace obrońców Goeringa, adwokat Dee- tym, 1i nic nie wiadomo im było o występ
Uniwersalny charakter spółdzielczości obllc. e wsi, przem iany w k ieru n k o w ej nitza, dr Siemens, który od wielu lat przy- nej działalności SS. Adwokaci niemieccy
śuinopomoey Chłopskiej je st jej specyfl- rozwoju i postępu są związane z zasadni jażnił się z Dahlerusem, zwrócił się raz występujący w obronie zbrodniczych orgia*
.Jesacaa do niego z prośbą o niezwłoczne nizacjl hitlerowskich, używają różnych as*
rw h rM w *■ ittnreh t r - j '—’< l*-«<*ł>«wł < w ■' * «*-*i Indowej.
1 przybycie. Dr Siemens oświadczył, iż do- i gumentów w cel«
•*« (trak to ry „ę|«kt«j wał, umoMI wloua
O tym rtto p l ćohree wteśeą.
letooooto wraumto * * * * * * * OnUzmm , *H
W dniu S hm. minister Ziem Odzyska
nych wicepremier Władysław Gomułka,
przyjął na konferencji prasowej redakto
rów naczelnych piani „Czytelnika", któ
rych poinformował o dotychczasowych wy
nikach naszej pracy na terenach przyłą
czonych.
— Jednym z naczelnych zadań, jakie
postawiło sobie Ministerstwo Ziem Odzy
skanych — zaczął wicepremier — było wy
siedlenie Niemców. Dziennie wyjeżdża z
Podatki około 5.000 osób -— 3,000 <s Dolnego
Śląska (przez Kalawsk koło Zgorzelic), a
ponad 1,500 ze Szczecina. W ciągu kilku
dni wysiedlono już z górą 30.000 Niemców.
Transporty odbywają się kolejami i są na
punktach graniaznyoh kontrolowane przez
komisje alianckie, które z oałym uznaniem
wyrażają się o ąpirawności prowadzonej
przez nas akcji. Do strefy okupacji angiel
skiej mamy przesiedlić około pótora mi
liona Niemców. Przede wszystkim wysie
dlamy elementy nieproduktywne, niezatrudnione. W ostatnim stadium wyjadą robo
tnicy zatrudnieni w naszym przemyśle.

rzej jest s innymi produktami, Mąki
pszennej dostarczyliśmy tylko 27 proo.,
tłuszczu — 37 proc., krup — 75 proo. Cięż
ko jest z mięsem. Mydło wydaliśmy w lu
tym w 100 proc.
—
W jakim stopniu Ziemio Odzyskano
będą objęte trzyletnim planem odbudowy i
rozbudowy przemyski t
— Przemysł Ziem Odzyskanych zaj
m uj. wybitne mtejaoe w płonie 3-letnim.
Na inwestycje .przemysłowe wsygnewaitśmy w I kwartale 000 milionów skorych.
W następnych okresach odnośne kwoty
będą wzrastały.
—
Jak zaludniają się miasta < wsie na
Ziemiach Odzyskanych t
Przed wojną na tych ziemian]* 75 proo.
ludności sfcanorwth mieszkańcy miast. Te
raz jest inaczej. Według ostatniego spśau
ziemie te liczą 2,890.000 ludności, w tym
800.000 ludności miejscowej, 1.800.000 lu
dzi mięsaka na wsi, reszta w miastach.
Wieś może przyjąć jeszcze pół młlloha
ludzi na 120,000 gospodarstw w rozmia
rach 7—15 ha. Prócz tego musimy aagospodarować grupy folwarczne, które obejmwją około 2.000.000 ha, w gospodar
stwach powyżej 50 ha, których nie może
my na razie rozparcelować, gdyż osadnik
indywidualny nie będzie miał środków na
przeprowadzenie niezbędnych inwestycyj.
—
Jak się przedstawia sprawa repatriar
cji Polaków z ZB SB t
— Ze Związku Radzieckiego zaprojekto
waliśmy na marzec przyjazd około 300.000
ludzi, w tym około 200.000 rolników. Rząd
radziecki przeznaczył na ten cel (przyjazd
ludzi z dobytkiem 1 inwentarzem) 14,500
wagonów. W następnych miesiącach przy
jeżdżać będzie zza Bugu i s głębi ZSRR po
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Ilon res chłopów polskich
ro zp o czął swe o b ra d y
11 Krajowy Zjazd Związku Samopomocy Chłopskiej
RoBjpooaąi aię w sali „Roana" w Warszawle II Krajowy Zjazd delegatów Zw.
Samopomocy Chłopskiej. Ze wszystkich
stron Polski przybyli reprezentanci1tere
nowych kół samopomocowych, Kilkutyaięoana rzesza chłopów wypełniła po brze
gi wielką satę zjazdową otw wszystkie
balkony.
Nie brakło wśród delegatów widu zna
nych praywódców ludowych: Przybyli ró
wnież na zjazd działacze oświatowi, pisa
rze i uczeni, wopółpr*oująey t ruchem Zw.
Bamop. Chłopskiej.
Nastraja zgromadzonych delegatów zna
mionują nctoeydnwsime demo<kiraty«zną po
stawę cMftpdcioh m«*. Gorącymi okrzy
kami i oM&ricasni witają d d ęg ad każde
znania o dorobku obozu óemokrotyusnego,
o konieczności aaohowania jedności naro
dowej, e jedności ohłoipów 1 robotników.
Długą, emtusjaatycaną owacją witają de
legaci Prwydenta Boi. Ęieruta, wicepre
miera Gomułkę - Wiesłanoa oraz repre
zentant* tamta ren. śt/io. Spychał sicie uo.
Break) DwiąMiu Samopomocy Chłop
skiej ob. Janasa otwiera Zjazd, zaznacza
jąc, M Zbiera się on w chwili, gdy waayatkie żywioły demokratyczne łączą mę by
pw»*\vy<iężyć ciężką sytuację powojenną.
J«*t to naprawdę kongres wszystkich chło
]n>w w Polsce. Oto. Janusz wita pierwszego
-•bywatela Polskidemokra.tyc«n. Prezydenta
"•oleelowa Bieruta przy hucznych oklas
kach na sali.
Z kolei mówca wita przedstawicieli Rzą
du Jedności Narodowej, odczytując życze
nia premiera Osóbki - Morawskiego, nieirwanego z powodu choroby.
Oto. Jmutuee wita szczególnie seirdecznie
pnaeiÓHtaw-ieio)ft Aumii Polskiej w osobie
g«n. i wiceministra Mariana Spychalskie
go, stwierdzając, te nierozerwalne więzy
łączą wojsko s ludem. Po powitaniu pnzedaawładefla m. *t. Waaaawy oraz przedstawieWM PPS i PPR stwierdza, że sojusz
chśppako-robotntawy jest scememtowany
'w wieki. Mówca wita również Stronnictww Ludowe i tych wszystkich działaczy,
którzy, nie oglądając się na Londyn, z
chwilą wyzwolenia kraju ruszyli do pra
cy nad jego odbudową. Obecne rozbicie na
r-dciflku politycznym jest chwilowe. Chło
pi żądają jedności. Orgamiaaeja SamopoU io c y Chłoipelkioj zjednoczy wsEysikleh
chłopów do wspólnego wysiłku, nad poHipszumem chłopskiej doli. Powitawszy przed
Aawiciełl Stronnictw* Demokratycznego i
Stronnictwa. Pracy, wita bratnią organiza
cję związków zawodowych, przedstaw'i cie
li młodzieży wiejskiej oraz werystikioh de
legatów. Mówca wzywa do złożenia hoł
du pamięci żaanordiowaiiych przez zbirów
NfHf-owsłrfch drfe>łączy demokratycznych i
lulzieia głosu, dla powołania Prezydium
Kongresu, oto. Kralowi. Zjazd powołuje

w imieniu rządu oświadcza, iż w stosunku
do chłopów-demokratów, uczciwych PSLowców, którzy chcą razem z całym obo
zem demokracji hodować Polskę Ludową
Rząd ustosunkowuje się pozytywnie, to
jest tak samo, jak do członków wszystkich
innych partu demokratycznych. Wicepre
mier Gomułka apeluje do zebranych, alby
zachowali godność 1 powagę 1 dalsze obra
dy prowadzili w spokoju.

Prezydium z oto. Januszem, Podesto mym
i Nowakiem na czele, po ęcym zaiprama
Prezydenta Bieruta do *ator«rua głosu.
(Przemówienie Prezydenta Bieruta po
dajemy oddzielnie — Red.)
Po przemówieniu Prezydenta KRN oto.
Bieruta zabrał głos z ramienia Rządu Je
dności Narodowej wicepremier ob. Ctomat
ka, którego mowa przerywana była przez
zebranych burzliwymi oklaskami, Następ
nie w imieniu Wojska Polskiego pow itaj
zjazd Wiceminister Obrony Narodowej gen.
dyw. Spychalski.

preemawis w imienżu Btrowniobwa DemoikrajtycMiego oto. ftbwowaka. Praemó*
wienie powitalne w imieniu Strpnnleitiw*
Pracy wygłasza oto. Lipiński. Po jego
przemówieniu na trybunę wchodzi preae*
Związiku Gospodarczego ,,Społem“ oto. terkowski. Następnie przewodniczący uidaaela
głosu przewodniczącemu Związiku Rewi
zyjnego RP. (płk. Psajozółkowefciemu Z rar
mienia KC Związków Zawodowych, wita
Zjaed praewodndcaący komisji Centralnej
ob. WitastzewBki. W imieniu Komik}! Porozuimiewaw caej Org. Młodzieżowych prtsamawia ob. buisaa. Następnie przemawia
ją i delegat Zw. Osadników i Robotników
Rolnych we Pranejl oto. Pastatoo, w tanieniu
ZJwląajku Pstoriotów Potalkioh w ZSRR oto.
Jusekieiwio*, w tanieMlM SUpołecsBio - OtoywatełsWej Ligi Kobiet ob. Gaawoąmzykowa, w tarutentu Oddziału Wiejskiego Z® I>teratów Połkkicto wta* Zt)*UBd ob. OW».
Pnaewodmomcy komiratiknje o otrzyma
niu óetpewz od Mhrietl* Odbudowy i ód
redakcji „Chłopskiej Drogi", po «*ym
Bjanó ratwieedea saproponowany przez
Prtacyóiuim skład komdajl. Ma tym Obrady
plsirwseego dnia zostają
aakońcanne,

W tanieniu Zarządu Miejskiego m, et.
Warszawy powitał zjazd wiceprezydent ob.
Kotwica • Skrzypek. W tanieniu Btironnłotw a Ludowego pmemówtł sekret**® gene
Po przemówieniiu gen. Spychalskiego
ralny ob. Korzyckl Następnie' w tanieniu
przewodniczący Zjazdu prosi o zatoranie
KC PPR powitał Zjazd płk. JHtattko. * ko
głosu ministra Rolnictwa i Reform Rol
lei praswodniozący udziela głoeu praedstanych oto. Mikołajczyka.
wic+ełc* PPS oto. StnufllfMIdej, po czym
Na sali lezlegiają się okrzyki protestu.
Okrzyki t« trwają dłuższy cza* i przewod
N ą jle p w ą p a s tą d o o b u w ia J« » t
niczący Zjazdu oto. Janusz naiprftżno wzy
wa do uspokojenia. W obwili, gdy, przed
stawiciel Rządu Jedności wicepremier Go
mułka zjawia się na trybunie, by uspokoić
salę, wicepremier Mik'ołaj«syk schodzi *
Z n ią k e s a s k ó ro , d a je tfię k a y p o ły ik
tryhuny wzywając swych stronników do
IM) NABYCIt W KAŻDYM SK U PIE
opuszczenia sali Zjazdu. Wicepremier Go
L U B E L S K A F -K A P A S T Y D O O B U W IA
mułka składa z trybuny oświadczenie, w
L ublin, l u b arto w sk a 19,
t s ł e h a 40-04 ______
którym między in, wyraża ubolewanie i
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Polski w y m a g a

zjednoczenia całego narodu
w nadchodzących wyborach
WARSZAWA. W dniu 10 meirca tar. od
był aię w Warsimwie zjazd preaeeów i a/kiywu okręgu warszawskiego Stronnictwa
Deaniokraitycamego, na którym referaty wy
głosili prezes Stronnictwa Demokratycz
nego minister Rzymmv»ki, wiceprezydent
j KRN Bąreikowwki onaz radca ambasady
w Waszyngtonie dr. Litauer. Minister
j itzymowskl omówił sytuację poHtyoziną w
j kraju, ob. Baircikowski przedstawił ptwe-

Mydło
D oskonałej jakości
j
i
j
j

bdeg prac Orgamz»c(ji K»iv>óć(w Zjednocsonych w Londyinia i •cfaara.W.sryzowal «tosuniki wśród cmigreujl pciłkięj w. Angiii.
Zebrani udhwalili reoolucję, ątiwiea^aającą, iż ostatni* mowa dhurotołUa * t « w i ostraeżenis dl* Polaków, to na «aohod*tę
działają siły pragnące fcootynuować poli
tykę ochrony Niemiec. Zjazd aktywu 0D
okręgiu wa.razawskiago potępia wystąpie
nia polityków, emienaająoe do aakłAcsnla

atmosfery pokoju ł odrauoa wsaełMe pró
by dyskusji w sprawie granie.
Uchwalona została ró ^iięż resetucja^
etwiepdtaająca iponieczmśd utworzenia Jadnolitego hioku wytooreaega eatego aboeu
óemoto-atyiealńefo i potępiająca szkodliwą
pmtetykę przywódców PSl^-u (PAP).
WARSZAWA. — W aail tatam p « y *Atanwedwciej na Pradze,
udekorowanej
sztandarami otou pantyj robotniczych PtP®
1 PPR odbyło się 10 łan.
wapótai* zetoi'*«rt* aktywu PPS i PPR dfcWmicy Praga.
aabrami aWływióei obu paatyj rotootnłesycto prayjyU jednogłośnie reeaitucję, w lrtó
raj m-tędwy łn. caytemy:
vBebr<mi ma wop4’nym opromadnamiu
oohmhouSe PPS i PPH AzieMay Praga
»l wierć nają
komeo&no-M
sijednoomenfa
wastyfOtAch r f 'Ąemokmtyomtyoh po madchodzących wyborach i mtiooreemh bloku
wyborczego jia octateemego rozbicia »#
reakcji, działające) ma terenie kraju, dla
szybkie) odbudowy kraju, dla utrwalenia
naszych pranie ma zachodzie, dla poprawy
półcienia mas pracująoych kraju, dla za
prowadzenia ladu i porządku. Zebrani potfpiają starwudsko przywódców PBL, któ
rzy ódramcUi wyciągniętą rękę klasy robotnioze'1 śadająo dla siebie -monopolu o
władzę. (PAP).
WARSZAWA. — Pracownicy P- K- p W-wa Zadhojnla, w bmbśe 1000 osób, a*
odbytym zetoramu w «ęu*swte bloku wyborczago, ndecydawanic wypowiedzieli Mę
za koniecnnością utworzenia jednoMtęgo,
demckratycEjnego bloku wyboix»eg», po
tępiając rótabtjadlde stamowtsko Tderowniotw* PSL-u. *“*
W ttchwatonej rentAuoji oaytamy m. tai.ł
My, pracownicy PJK.P. Warszawa ZOs
ehoSnia, potępiamy wodnów PBB-u, którzy
przez roz W ę ł e bloku wyborczego « stron
nictw starają się rozbić jedność narodu
połskierfo, która konieema test rytm tak
bardzo przy odbudowie mwhatiZnwanego
przez okupanta kraju.
My kolejarze et. Warszawa PmOhodiUa
ehcerny tyć i pracować w spokoju nad odbudauui i poprawieniem bytu klasy robotmtezej w naszej Polsce Indowej.
Nieuk ty je Ludowa, Niepodległa, Huwo-

„JAWA“ I „ P L O N “
Do nabycia w każdym sklepie
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Mnu eiil krytyczny zbliża się
Hticydu^Kft yodzin^ sytuacji powodziowej
BYDGOSZCZ.
Zbliża się momant krytyczny w sytuacji powodziowej. Woda na
Wiśle stale przybiera, W ciągu jednej doj by poziom wody w Toruniu, Chełmnie pod-

W alka o pokój, dem okrację
i lepsze jtsOo
tiiaczysta akadumia f okazji Itóśędzynarodemt^u Unia httbiel
WARSZAWA. — Z okazji Międaynaro- nimi organizacjami kobiecymi na. całym
itawwgo Dnia Kohdeit. obehodaonego utoczy-, świecić i zjeronouzyly się w Międzynai-odościa na całym świwir w dnłu 10 bm. w j wej Fatięraeji Kobiet, reprezentującej *0
gmachu Miejskiej Rady Narodowej w Wair ; naaodów i SO miUonótw członkiń. W tej jassawie odbyła aię uroczysta akademia, zor- dności międzynarodowej kobiety całfego
ganizowaina pjmee Sipf^ecano - Obywatel- świata walczą, o zrealizowanie trzech haśką l/g f Kolńpft.
»eł, którym na Imię: pokój, demokracja,
W sali, udekorowainej bogato flagami lepsze jutro,
narodowymi w az flagami państw obcych,
Dia nas, kobiet polskich, wprawa poflioju
należących do Międzynarociowej Federacji — bo sprawa egzystencji narodowej. P»
Kobiet — zebrały się w oznaczonej ponae zagajeniu
zabrała głos dr. Kownamowa,
tłumy kobiet, pragnące jak najliczniej ucz- dyr. departamentu w Min. Oświaty.
slć swoje święto.
Po referacie dr. Konmanowej eał* sala
W zagajeniu dr. Pragierowa, członkini odśpiewała ,,Rotę‘‘.
'óiu-ząilu Głównego lig i, podkreśliła donio
W drugiej części akademii wygłoeasomo
słość wrocey»toścd, obchoKtaonej po raz pier szereg recytacji, koncertował kwartet PoJwszy w odrodzonej Polsce i dała wyraz ra skiego Radia. AJiademię zakończyły pro
dości, tś w aUjaunkowo krótkim czasie dukcje toneceue w wykonaniu pole kich ar
kobiety polskie nawiązały lącanofć z brat- tystów.

~3b£-

niósł się o dalsze pół metra, osiągając w
'Chełmnie 8,06 mtr. W dalszym dągu zviebeqp 1eczeńetwo srwarsieoą zatory lodowe
!na dużej przestrzeni od Grudziądza do
ujścia Brdy. Kolunury ratownicze, sape
rzy, artyleria połowa, pracują bez wy
tchnienia. Odcinek 10 Mm. powyżej Onidasląctóa Jest już wolny, a drugiej jednak
strony woły ochronne aagrożon® są przez
nowy wurt Wieży, który powstał wskutek
aaloru. Na wielu odcinkach udało aię po
prawić sytuację przea ,pr«etoljanie wadłui
zatoru tak *iw. rynien, które umożliwiają
spłyrw nadmiaru wody 1 (Macą tatastenwią
walkę a zatorami. Stan wody na Wtańeoddziaływuje decydująco na poziom raeflia
Brdy, wywołując kulminację wody w Bydgoazozy. Szczytowy okirea nietoeBptecaeń^
««Cw* powoiiaiowego dla okolic Byulgosaasiy
minął z niedzieli na poniedziałek, po esjwn
należy ąpodadewać aię opadastaa wód. Za
rządzone zostało ostre pogotowia proeoiwjpowodeiawe i powzięto wasselkie zarządze rornm Polska. (P A P ).
nia beapieee«ńst'wa na wypadek wyłowu.
Brdy. W dniu 9 bm. o godzinie 16.30 Wreąd
Wodno - melioraeyjny w Bydgoszczy oP I, 6 T N A D R Y S I W I C O W E I
trzym ał tełefonegram, że wały ochronne w
W IÓ K O W B . Q W \ , 0 P R U T K 1 ł
okoJley cukrowni w Awieciu zostały pnaerW yroby L n ian a- B aw ełn ian e
waitie. Stan wody błyskawicami* wzrósł. Ak
Warszawa
mm
N e ssę su d sk s I f
cja. ratunkowa w toku.
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ton f<

dziej indywidualnym i wyrobioa . m gu
stem, niezależnie od podaży materiałów
fabrycznych.
Podobnie m iała się spraw* g muzyką
cownice i tkają na warsztatach ręcznie, jsztalu ręczuego, mają swój indy widuałny,
mechaniczną. W ołali lndsia, ż* radio, ki
napraw dę ręcznie. A przy tym przędza j zupełnie odrębny charakter. Nie starają j
no i patełon wyprą orkiestry T wirtuo
użyta do lego celu jest przeważnie ręcz | się o naśladowania maszyny i w tvn« ich 1
zów. U wyparły? — Gdzi* tarat
nie wykonana od samego początku Od cały smak.
Tak samo tkaniny fabryczne nie wy
tło robota ręczna ma 'zawsze w sobie.
strzyżenia owcy, poprzez grępel; .pra
prą
samodziałów. Co najwyżej stworzą
coś
z
dzielą
sztuki,
nosi
na
sobie
ślady
in
nie.
Może to się wydać dziwne, że w dobie dywidualności wykonawcy i w stosunku itn odrębną pozycją, pozycję upi/yw iir
rozsadzania atomu przędzie się i tka ręcz do produktu fabrycznego ma się tak. jak jowauą. Mogą się starać je naśladować
ale wtedy będą tylko reprodukcjam i rt
nie. Może ktoś skrzywi się i powie, że to obraz olejny do oleodruku.
Ufatego możemy być spokojne, że sa sztuki.
tytko tak na razie, dopóki fabryki nie ru
A samodział zawsse samodziałem j. •
szą pełną parą. Ale coś mi się zdaje, że’ modział, czy też tkaniny wykonane na
zostanie.
drutach,
zawsze
pozostaną
w
modzie
i
bąto niezupełnie tak, bo przecież sztuki
# . C
wełnianej tkaniny wychodzące /. pod war- 1dą noszone przez osoby obdarzone b ar

C o ś o samodziałach

Spośród ety uników wpływających na
kształtowanie się mody, na czołowe miej
sce wysuwu się sprawa dostępności su
rowców. W okresach unorm owanej go
spodarki problem, jakiego mamy uśyć
materiału, jest łatwiejszy do rozwiązania.
Co najwyżej gra tu rolę cena.
Natomiast w okresie powojennym, kie
dy wiele gałęzi produkcji trzeba organi
zować od nowa, jesteśmy skazani na ko-'
rr.ystuiiie z ograniczonej ilości dostęp
nych nam m ateriałów i przypominamy
pacjenta Ubezpieczałaś Społecznej, klóretnu dano do wyboru aspiryną, ozy ryoynus.
„Jak sią nie ma eo ąją lubi — to sią
lubi co sią m a“ — orzekły panie i uzna
ły za rzecz bardzo eleganoką pantofelki
na drewnianych koturnach, które nawet
Ładne kwinty w pokoju dostarczają nam to skróci ich okre3 kwitnienia; trzymamy soej liuerac od raojouotoiago p„ -.^..ania »
sptTUkiwanla. W atonia podlew* się rolkuj
nie usiłują udaw ać skóry. '
dudo przyjemności, cieszą nasze oozy swym je w głębi pokoju.
Powstała stąd moda. I słusznie, ho za wyglądem i podnoszą estetykę skromnego
Co do tem pu a/ury poaiUeszazenia kwia mało, na wiosnę aaś i w lacie obficiej, ct
miast wstydzić sią tego, co w pojęciu nieraz mieszkania. Kwiaty jednak źle. u- tów, to wpływa na nie dodatnio raczej niż Idzie w parsa a ich intensywną wegetacją
■przedwojennym byłoby niedomaganiem trzymane i nieodpowiednio pielęgnowane sza temperatura, niż Za wvsoka. Przecięt Do podlewania używa się wody surowej,
toalety, możemy spokojni* uchodzić za bywają czaeem źródłem kłopotów i nie nie dla kwiatów pokojowymi pożądane jest nigdy przegotowanej i niezbyt zimnej. Wo
elegantki.
spełniają swej właściwej roli.
od 12 do 18 st. C. w lecle, a w zimie mniej. da prosto ■ kranu Jost ze chłodna, powin
W dziedzinie wełen spraw a przedsta
Jeden z wybitnych ogrodników zapyta I tutaj są duże zróżniczkowania np. wy na nabrać temperatury pokojowej. Podle
wia się trochę inaczej. Z wełny nie m ot ny, co zrobić, aby mleć piękne kwiaty w sokiej temperatury do 28 st. C. wymagają wać trzeba tak diużo, żaby cała ziem u
ta tak łatwo.zrezygnować, Jak ze skóry domu odpowiedział: trzeba kochać rośliny. palmy, paprocie, draceny, filodendron itp., w doniczce była wodą nasycona. Bardzo
podeszwowej 1 zastąpić Ją drewnem,-choć Niewątpliwie czynnik zamiłowania do pie a niskiej szcezgólnie w zimie od 4 do 10 dodatnio na roawśj roślin wpływa spryski
próbowali to zrobić nasi akupanci. T utaj lęgnacji roślin odgrywa dużą rolę w tym, et. C. pj.ruebują kaktusy, oleandry, azaSią wanie leli wodą w słoneczna dni wiosenne
niewiasty stanęły okoniem I podniosły o- aby je utrzymać zawsze w bujnym rozwo fikusy, mirty, laury itp. W każdym razie 1 letnia Szczególnie powinno się stoaowef
stry protest. — Nie chcemy ersatrów — ju, tU« to nie wszystko. Trzeba także po nagłe skoki temperatury są dla roślin nie ; ten zabieg dla palm. asparagusów p a r
krzyknęły. — W ełna Jest niezastąpiona i siadać trochę zasadniczych wiadomości » pożądane np. stawianie doniczek blisko pie Idracen, araukarii. Rośliny o dużych liściarki
konieel
potrzebach roślin i uwzględnij wymagania ca. Przy wietrzeniu pokoju trzeba uważać, i trzeb* często zmywać wilgotną śelereozką
Bo drewno w podeszwie nie stara sią każdej rośliny zależnie od gatunku. Jeśli żaby doniczki z roślinami ni# siały w prze | tuto gąbką, żeby ni# dopuścić do toaadzen e
nlcsego udawać, a drewno w m aterii uda spełniać Je będziemy w miarę możliwo*ct ciągu. Niektóre rośliny są ogromnie wraż lalę na ntch kurwi. Bardzo ważną sprawą
je, ala baz powodzenia. Dlatego zostało m uwZkan iowych rezultat naasyoh starań liwe na nadmiar dymu a papierosów; ssko- i deoydującą a dobrym wzroście roślin Ja»
odrzucona i wzgardzona.
okaże się na pewno parnyśłny.
d a i im t a k ż a swąd z kuchni, na oo reagują wiosenna przesadzanie kwiatów, ale to wy
Głównymi
oaymnikami.
które
waran
trują
Trzeba byjp sobie jakoś poradzić, bo
więdnięciem liści, a niaraa nawet srauca- j maga d h łto s a e ą r n omówienia w Innym M - ty
kula.
prsadwojana# kamgarny, saawioty t suk tećkiy warost roślin pokojowych j«#t do- nient kwiatów.
(a * . J a n in a H esw w w ankw w *.
na straacuie drogi*, a powojenna pro ataw sB ła in> odpowiedniego światła, tem
Da bry rowwój roślin zatlen? w najwięadukcja ruszę dopiero z miejsca. Z drugiej peratury. powietraa, wilgoci i atonii. oraa
strony moda uparła sią i woła, ż* ohe# awalcasmie sakodnlków, która nieraz alf
wełny i ma zresztą racją, bo w naszym pojawiają. #
Praeważni* dla ogółu hodowanych prana
klimacie perkaliki dobąe, al* w Mpcu.
naa
roślin najodpowiedniejsze będą okna
Cofnięto się więc o kilka pokoleń
wstecz, do samodziałów. Do tych praw wschodnie, połudn.-wsch. t pohidnlowe. Roa
Stroć4łam j ma*u*\ Ponu»»mft praw* Paju* lektur* di* d**eci. natomiast
dziwych samodziałów, bo to, cośmy o- stawiając rośliny na oknach, trzeba pamię nią kwe«Ua jest zarówno Interesująca jak |ki pra«aia©*one „dla dorastającejdfcteta literatury k-3 «yc^nej, w
statnlo przywykli nazywać samodziałami, tać, że amarylis, fłkue, kaktusy, ora* pe istotna. Na wypytanie: co m ają caytać drie- i ty "
Ci Pani, dziewo zynkji w wieku lat 12 i zajmą je w klasie IV~V-eJ, na i
**
nie miało z nimi nie wspólnego Leszcz largonie rozwijają się znakomicie na oknis chłopiec 13, odpowiedzieć nie jest.. tak ła- i jeszcze zbyt poważne,
k6w był najzwyklejszą fabryką, gdzie rą- południowym i nawet silniejsze promieni# bwo. A to przede wszystkim dlatego, że i Pntede wseyetkim więc z polskich kUsyee ludzkie służyły tylko do obsługi ma słońca tm nie zaszkodzą. Na oknie północ księgozbiory nasze są niestety w większo- kpw poradziłabym nowel* Bolesława Pru
nym bez słońca dobrze będą rosły wszyst śct wypadków zniszczone. prze'o i w y p o -!^ Trylogię ńleklawlcza, „Krzyżaków" i
scyn.
życsalnie książek ni* rozporządKają dosta- y j pustyni i punw.y". Na Inne czas
Teraz wydobyto na światło dzienne kie gatunki paproci, btusacs, aspidistra, teczną ilością książek beletrystycznych w flBi* później. \
rędtn* warsztaty tkackie, takie jakie wi barwinek, fu keja. Mntej intensywnego ; ogóle, w szczególności zaś taw. książek dta
wśród polskie
Wśród
polskich autorów dziecinnych )'«' •
d ii się na ilustracjach do baśni Anderse światła wymagają: araukaria, palmy, ospa- młodzieży.
dno miłv jest Jan Grabowski w swoich t
na, rozpięto na nich pieczołowicie przę- nagusy, draceny, kiżwje i wiele ornych. Ni*
Wiek lat 13 i 13 Jer t szczególni* trud humorem trokłow swych powieściach i
należy stawiać na- świetle tych roślin do nym w tym wypadku, gdy* uczniowi* pierw zwierzętach; Staelburg Zarembina spęcj
dię i puszczono w ruch.
żuje się wprawdzie ostatnio w wyda" ni
W pryw atnych mieszkaniach siedzą p ra niczkowych, które akurat zakwitły, gdy* szych klas gimnazjalnych nie intwrwwją otwooh dla młodszych óaieoi, a’.* barv,-n>
i fantastyczny sposób ujęcia przez nią te
Kąpieie oczne »ą doskonałym środkiem m atu sprawia, te chętnie czytają ją nawet
dzieci starsze. PoraziASIta, Boguszewska są
Porady kosmetyczne
upiększającym, a przez dodanie do płuka zawsze aktualne i wydają obecnie nowa
nia kwasu bornego, wzmacniają i chronią prace.
Z
humorystów wymienić nul<oczy przed wielu chorobami. Płukanie ow polskich, ..___
eau należy wykonywać dwa razy dzienni* |iy Makuszyńskiego,
od 1 do 2 minut. Pamiętać należy, aby wo- j Wszystkie książki nieodżalowom-go Ja
,
, . . , .
,
,
tul—
zł Korczaka będą odpowiednie dl u wła
Tok opiewają poeci. Prawdą Jest, że w cofa się dostatecznie daleko do tyłu 1 wy da
nie była lodowato zimna.
v ■» i
'ku dzled Pani.
oczach można wyczytać radość, smutek, daje się dlatego zbyt duża. Aby przeciw
Dobre są także okłady z rumianku, bło- | Wrc#zcle istnieje pisemko dla dzieci .wławyznanie, zwycięstwo czy porażkę. Pod działać opodaniu powiek, należy wykony
wątków i wody różanej. Okłady powinny l^nie w tym wieku pt.: „Przyjaciel", P<w-a
wać
codziennie
delikatne
masaże.
wpływem chorób, zmęczeni^, oeży nasze
być dobrze ciepłe. Po takim okładzie oczy |tj-m zaś wychodzi w Lublinlo „Teka^
Masaże wzmacniają mięśnie ,a powieka
tracą blask, wzrok matowieje. Musimy pa
powinny odpocząć parę minut w nleoówletS ie c z n e ,
miętać o tym i troskliwie je pielęgnować. zachowuje młodzieńczą elastyczność. Sącze
lonym pokoju. Po kąpieli czy okładach odobcel
poleclć
mogę:
gólnie
krótkowidzom
zalecam
codzienne
Z
literatury
obcej
polecić
Jeśli po pracy wymagającej pewnego
czujemy łagodzące uspokojenie, wrażenie Ovcn, Zano Gray i inni. Ze starej
wysiłku wzrokowego, jak czytanie, pisanie wykonywanie masażu. Najładniejszy blask
przyjemnego chłodu, a oczy nabiorą nowe miły 1 łubiany Jest Dickens ' ^
czy szycie przy złym oświetleniu, za sła rzucają oczy krótkowidzów. Oczy normal
Niektóre książki Londi na nadają się rów
go blasku.
nie
widzące
nie
posiadają
tego
wilgotnego
bym czy za silnym .padającym wprost na
nież, jak i „ICim" Kiplinga.
Możemy upiększać oczy. wydłużając rzę
oczy, daje się odczuć drżenie powiek, szczy uwodzicielskiego blasku. Krótkowidze mu
Specjalnie dla dsdewozynek w literatura*
panie, łzawienie, zaczerwienie — są to wy szą się poddać pewnym przepisom, a mia sy za pomocą tuszu, na powieki ktadzl* się angielskiej istnieje desrący się olbrzymim
raźne oznaki zmęczenia wzrokowego, nie nowicie, nie mrużyć oczu, unikać szkieł pastelowe odcienie. W każdym razie plerw- powodsentem uroczy cykl „Ani" Montgomnależy tych objawów bagatelizować, ala (nosić tyiko przy pracy i czytaniu >, powin sasy zabieg powinien być wykonany prze* mery.
Spółdzielnia Wydawnioaa „Czytelnik" w
natychmiast udać się do okulisty, który ni zrezygnować z chęci dojrzenia oddalone kosmetyczkę, aby wypróbować jak można trosce o dziecko polski# pracuj* stoi* nać
go przedmiotu. Szkła nie upiększają, a o- upiększyć oko.
temu zaradzi.
wydawaniem coraz to nowych ntnoay. w
których stopniowo t Bant dzlsd będą mo
U osób starszych wzrok jest matowy, bo czy również tracą prze* nie aws piękne.
Nis zapominajmy, śs ooay nasza wyma gły korzystać.
wiem organizm nie dostarcza już odpowied Najpiękniejsze spojrzenia wygląda popras* gają aodzlennej troakliwości I specjalnej
*
*
«
niej Ilości soków odżywczych, mózg zaś szklą mniej ponętnie.
j uw agi
Wiełblolcta*
kwiatów.
Uwzględniają*
ph*
Nieocenioną wartość estetyczną posia
cierpi na brak fosforu, soczewka ulega
1 W pięknych ooaooh kryj* się tajemnica śbę Pani, już w bieżącym numerze Antku
d
a
ją
oczy
pełne
blasku.
Aby
zachować
bły
spłaszczeniu, powieka natomiast zdaje się
Jemy pierwszy artykuł a I ś iś ś sy oąroó
jmłoriaśoL
powiększać. Zjawisko to jednak jest po szczące, zdrowa oazy, podam kilka przepi
nictwa. >> spocjaln* aepytartis »h*w* stos
t a n * siwwsii to r f e a s WŚgtowUAz*
stara* 1 uwarunkowań* tym, ś* powieka nł* sów domowych.
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In sty tu t Doskonalenia Zawodowego
szkoli nowe kadry fachowców
O s ią g n ię c ia i b o lą c z k i
Obecny etan zatrudni orda pracowników
w rzemiośle wynosi według danych staty
stycznych oh. 60 proc. etanu przedwojen
nego. W okrasie okupacji w woj. lubel
skim ubyło 52,4 procent rzemieślników,
lańci powstałe w lotach wojny uzupełniają
szkoły zawodowe 1 zakłady pracy szkolące
uczniów. Ponadto organizuje się atałe kur<y zawodowe, które przysparzają pańrtwiu
tachowoów. Celem szybkiego uzupełnienia
kadr specjalistów w rzemiośle Minister
stwo Przemysłu powołało przy Izbach Rze
mieślniczych Instytuty Doskonalenia Za
wodowego, których zadaniem jest szkole
nie nowych kadr fachowców dla potrzeb
kraju.
W «wiąaku ■ dożkłżwytm brakiem kadr
rzemieślniczych l mającą na wiosną ruazyć
pełną parą akcją odbudowy kraju udaUśmy Mą do Lubelskiego
instytu
tu Doskonalenia Zawodowego,
ażeby
na miejecu zorientować się jak po
stępuje uzupełnienie szeregów specjali
stów. Przyjął nas dyrektor Instytutu, ob.
Swica, informując, iż dotychczas Instytut
wyszkolił 1789 osób w rzemiośle budowla
nym,
Ślusarskim,
elefctromont orskim,
szklarskim, zegarmistrzowskim, eholewkarskim, spawania metali, malarstwa po
kojowego, krawieckim, czapnlczym i fry
zjerskim. Ponadto Instytut przygotował
szereg oeób do egzaminów, które z róż
nych powodów nie ukończyły szkoły zawo
dowej.
Przygotowania do ęgramtau ozedadnic3pgo'i miatnaoiwslkieigo — mówi ob. Swica
dały uprawnienia wielu ludziom do wy
konywania swego zawodu.
Czy w związku z odbudową kraju Instynt przygotowuje nowe kadry wykwalifi
kowanych pracowników niezbędnych przy
odbudowie ?
Obecnie pro.wadzrjpy kura elektromontorów. Kurs ten został urządzony w związ
ku z trzyletnim planem elektryfikacyjnym.
Poza t j a ł przyjmujemy zapisy na kurs in
stalatorów wodociągowych, gazowych i
centralnego
ogrzewania. W organizacji
kursu eiektromonitenskiego przyszedł nam
ze znaczną pomocą Lubczel, dając 7-miu
wykładowców, inżynierów elektryków i
idzie!ają.c swych wąrsalatów na zajęcia
praktyczne. Poza tym otrzymaliśmy od
Lubzelu subsydium, co pozwoliło na zaan- gazowanie ' profesorów
wykładających
.reedmlaty ogólne: prawo przemysłowe,

bezpieczeństwo pracy ' dnne.
Isię, jaJt wielki procent słuchaczy rekrutuIlu uczestników liczy kum 1 jakie mają 1je się ze wsi, udajemy się do jednej z sał,
oni perspektywy swej pracy zawodowej | gdzie odbywają ń ą ćwiczenia praktyczne
po ukończeniu kursu? — pytamy dyr. kurau cholewlcarakiego, Wchodzimy na salę, gdzie azeręg młodych ludBl w wieku od
fiwicę.
— Zapisanych słuchaczy mamy 60 l nie 19 do 80 lat pochylonych nad stołami
m a żadnych obaw, że nie będą zatrudnie kroi skórę na buty. Pytamy instruktora
ni. Do stałej obsługi przesyłkowych linii e- ob.- Mędyka, ozy pozwoli nam na chwilę
lektryczinyóh potrzeba 4,5 tys. monterów. przerwać zajęcia swych uczni, na co oLubzel po ukończeni ll-miesięcznego kur trzymujemy zgodę.
su wszystkich chętnycu weźmie na prakty ' Na weawanle dyr. żwioy — „kto s wa*
kę, którzy mogą po kilku miesiącach o- jest ze wsi, proszę podnieść rękę de górjr"
trzymać pracę na. stałe. Warunki prakty — podnoszą wwzysoy.
Okazało się,
że na dwudziestu kilku
ki aą następujące: 3 zł. za godzinę i diety
młodzieńców nie było ani jednego a mia
od 100 do 200 zł. za wyjazdy w teren.
— Czemu należy przypinać tak małą sta. Pytamy ob. dyr. Swioę, cHacaeg© do
frekwencję na kursie w stosunku do aapo- tej pory nie m a bumy przy Instytucie Do
skonalenia Zawodowego, w odpowiedzi na
trzebowania na rynku pracy?
Dyrektor Instytutu wyjaśnia nam, że co wyjaśnia nam, to mimo usilnych i Uc»największą bolączką jest brak bursy dla nyoh starań nie można byl» otrzymać lo
młodzieży, która chciałaby się dokształcać. kalu, który mógłby służyć na bursę dla li
Ogromna większość kursistów rekrutuje czącej saę młodzieży wiejskiej.
Wielu młodych ludzi dąży do tego, aby
się ze wsi i małych osiedli. Ponieważ nie
mogą oni znaieźć mieszkań w Lublinie, uzyskać wykształcenie 1 fach, co nie
muszą niejednokrotnie zrezygnować z do zawsze jest możliwo ze względu na trud
skonalenia zawodowego. Aby przekonać ności mieszkaniowe.

KOŚCIÓŁEK NORWEŻKI
W KARPACZU
KARPACZ. W Karpaczu - Bierutowicach
pod Jelenią Górą znajduje się na wysoko
ści 1.000 m. nad poziom morza przepiękny
kościółek z XII w. Zabytek ten wybudo
wany w Norwegii został następnie zakupio
ny przez drezdeńską akademię sztuk pięk
nych do Karpacza.
DOM r DZIECKA I MATKI
KIELCE. Odbyło się tu otwarcie i od
danie do użytku wzorowego Domu Dziec
ka. Kierownictwo Zakładu spoczywa w rę
kach Miejskiego Komitetu Opieki Społecz
nej.
Dom obliczany jest na 120 dzieci. Sale
dziecinne są umeblowane mebelkami I wy»
ełane dywanami, aby dzieci mogły się bez
piecznie bawić.
ODNALEZIENIE LISTU KOŚCIUSZKI
SZCZECIN. Pracownicy biblioteki miej
skiej w Szczecinie odnaleźli odręczny Ust
Tadeusza Kościuszki, pisany w języku
francuskim. Dokument ten ma charakter
życzeń imieninowych.
OBAZ OŚWIĘCIMSKI POMNIKIEM
MARTYROLOGII NARODU
KRAKÓW. Krakowska Wojewódzka Ra
da Narodowa wystąpiła na ostatnim posie

dzeniu z projektem zachowania centralnych
zabudowań obozu oświęcimskiego t prze
kształcenia go na Muzeum martyrologii
narodu polskiego.
KONFERENCJA AKTYWU
WYDZIAŁU MŁODZIEŻOWEGO
WARSZAWA. W Katowloach odbyła się
konferencja aktywu Wydziału Młodzieżo
wego przy Związkach Zawodowych Górni
ków Metalowców 1 Chemików.
Na konferencji poruszono zagadnienia
związane a działalnością sekojl młodzieżo
wych, oraz projekt dekretu o pracy mło
docianych 1 szkoleniu uczniów w zawodzie.
CYKL REPORTAŻY RADIOWYCH
WARSZAWA. Polskie Radło ronpoczyna
noiwy oyW reportaży radiowych, którego
celem jest bliższe zapoznanie radiosłucha
czy z życiem kulturalno • artystycznym
Polski Odrodzonej. Polskie Radio wprowa
dzi w nich słuchaczy do pracowni artystów,
pisarzy, redakcji czasopism, ca kulisy tea
trów itp.
ORGANIZACJA
ZWIĄZKU HARCERSTWA DOLSKIEGO
WARSZAWA. Do czasu zwołania Wal
nego Zjazdu władzą naczelną organizacji
jeet tymczasowa Naczelna Rada Harcer
ska, której skład osobowy ustala minister
oświaty. Nad działalnością Związku oprą-

if w o h b h h mmmmm

Zw iązek M o to cyk low y o rg a n iz u je się
W ubiegłą niedzielę a inicjatywy dyr.
Smoleńskiego zebrali się w lokalu Ziw. Za
wodowego Kierowców miłośnicy aportu
motocyklowego, celem zorientowania się w
możliwościach założenia klubu ewentual
nie' Okr. Związku Motocyklowego w Lu
blinie. W zebraniu wzięło udział pod prze
wodnictwem ob. Janickiego przeszło 20 za
interesowanych. Po omówieniu aktualnych
zagadnień związanych ze sportem motocy
klowym wybrano delegację w osobach:
dyr. Smoleńskiego i ob. Waśnleiwakiago do
Ministerstwa Komunikacji 1 Polskiego Zw.
Motocyklowego. 'Delegacji powierzono, wy
jaśnienie następujących spraw:

h

P aństw ow o F abryka
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Z naszej prowincji

Rocznica Armii Czerwone)
we Włodawie
Społeczeństwo miasta Włodawy bardzo
żywo manifestowało swoje uczucia wzglę
dem Armii Czerwonej. Wieczorem dnia 28
lutego odbyła się uroczysta akademia w
o«li Klubu Inteligencji Pracującej. Do Ucz*
nie zebranych gości przemawiali przed
stawiciele ugrupowań politycznych. Ob.
De re jeżyk Wacław dyr. gfcnn. przedstawił
dziejowe stosunki polsko • rosyjskie w
przekroju dziejowym. Mowa ob. D«rejeży
ka przerywana była Ucenyml 1 hucznymi
oklaskami. Okrzyk zaś mówcy „Niech ży
je Czerwona Armia" zamienił się w potęż
ną manifestację. Po akademii odbyta się
zabawa ludowa.
A. RUaiłłBK.

W iad o m o ści a k ra ju
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Wymieniane
p rc*o
w . v'ąi^ł<5
tym, że wielu z zebranych o .< : .wuja swo
ją wiedzę i mażliwośoi teebnicona na usłu
gi społeczne i państwowe przez aakolenie
kierowców, udostępnienie owych waitwatar
tów, modeli i sal wykładowych w ramach
pracy związkowej* .

Wyjaśnienie powyższych wątpliwości da
podstawy do rozwoju tęgo pięknego spor
tu.
Po powrocie delegacji ■ Warszawy zo
stanie zwołane zebranie organizacyjne
Zwiążku.

Czy LraMin będzie m iał
Związek Tenisowy?

Najpiękniejszy aport, Jakim jest tenis,
trudny jest do zorganizowania zo względu
na kosztowne urządzenie kortów, jak i
braku piłek tenisowych. Nawet nasza mi
l i czy możliwe
będzie rejestrowanie l
„ ,
.
,
,
motocykli prywatnych? a) osób m ającychI•M >td w łym •* * * * Jędrzejowska saarmotory i papiery przedwojenne, b) oeółvj ^ S1? ™ uftmcblione trenta^ 2 bratal pl‘
które nabyły motory w czasie wojny, c) j lek, których posiada tylko 4 1 to mocno zua
osób, które zachowały motory sprzed woj *yte) Rozwiązania. tej trudnej ąpraiwy podjął
ny, a nie m ają papierów.
się na terenie Lublina znany działacz apor
2) jakie eą możliwości zakupu moto towy w wielu dziedzinach, dyr. Smoleń
rów z Demobilu.
ski, który wespół s Innymi sportowcami
3) Jakie są możliwości legalnego zakn- poczynił starania o uruchomienie kortów
au paliwa ?
na bo!e.t u WKS Lubttnianki.
<) Dhręńuta-ine świadczenia rzeczowe na j Po. .: Tyru omawiana jest oprawa urząz8'« i-łAw-a. armii ozy też cele apołecz- jd®eu.a kartów na pustym placu przy abłejg u ulic Radeiwttkwwdriot ł
iw.

„Kwestia piłek da elę też rozwiązać —
zapewnia dyrektor Smoleński. — Jako
sympatyk sportu tenisowego nawiązałem
kontakt z Hebdą, który przez PCK czyni
starania sprowadzenia piłek ze Szwecji.
Naszą sprawę popiera król szwedzki Gu
staw, znany wśród sportowców jako mi
ster V, który przyrzekł przysłać pcŁsUdm
sportowcom 100 tuzinów piłek.
Fewtną ilość piłek m tego daru otrzyma
do swej dyspozycji organizujący się w Lu
blinie Związek Tenisowy"
„Obecnie przy zdecydowanym poparciu
sportu przez nasz Rząd będziemy mogli
rozwiązać budową kosztownych kortów,
które •

wują nadzór przedstawiciele Ministerstw*
Obrony Narodowej Oświaty i Administra
cji Publicznej.
W taj chwili Istnieją na terenie kraju
następujące chorągwie: białostocka, dolno
śląska, gdańsko - morska, kielecka, kra
kowska, lubelska, łódzka, mazowiecka, po
morska, zachodnią • pomorska, radomska,
rzeszowska, śląsko - dąbrowska, wanąlń*
sko - mazurska, warszawska 1 wielkopol
ska.
DELEGACJA
MŁODZIEŻY POLSKIEJ Z BELGU
WE WROCŁAWIU
WROCŁAW. .We Wrocławiu bawią przed
stawiolde polskiej organizacji młodzieżo
wej „Grunwald" w Belgii, ob. Lebioda Jan 1
ob. Szczepanek Franciszek, obaj z Liege.
Przybyli oni na Dolny Śląsk aby zaznajo
mić się z warunkami pracy 1 możliwościa
mi przesiedlenia polsldch robotników fa
chowych z Belgii na Ziemie Odzyskane.
PRZED SPROWADZENIEM OŁTARZA
WITA STWOSZA
WARSZAWA. O ile nie zajdą nieprze
widziane przeszkody, ołtarz Mariacki Wita
Stwosza sprowadzony zostanie do Krako
wa między S a 15 kwietnia br. Przebywa
jący na terenie Norymfcengi delegat Mini
sterstw a Kultury i Sztuki dr K. Estreicher
otrzymał Już związane z przewiezieniem
ołtarza pełnomocnictwa. W chwili obecnej
kończy on nle.> ykło żmudną 1 skompliko
waną pracę zbierania rozmontowanych i
porozpraszanych części ołtarza,
których
jest około 2.000. Niektóre z tych części od
naleziono ostatnio na Wawelu.
ZAKOŃCZENIE SESJI RADY NAUKO
W EJ DLA ZIEM ODZYSKANYCH
KRAKÓW. W ostatnim dniu obrad trze
ciej sesji Rady Naukowej dla zagadnień
Ziem Odzyskanych, odbyło się posiedzenie
Komisji Finansowej Rady. Opracowano 1
przyjęto szereg postulatów w sprawie kre
dytów, średnio 1 długoterminowych dla osadnlków na terenąph zachodnich. W toku
dyskusji podkreślono konieczność przyzna
nia repatriantom, przy nabywaniu własno
ści Ich uprawnień do ekwiwalentu za pozo
stawione za Bugiem ziemie.

KREM ROBOT
nic niszczy
i nie psuje
Lecz idealnie konserwuje ebnwie
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„Lublinianka” '

zbiera narybek

W poniedziałki, środy 1 piątki od goto.
17-oJ do 18-«j czynny Jest Sakreit aria* WKS
„LubUnianM" (Dom żołnierza). W tych
godzinach będą przyjmowane zgłoszenia
sportowców do wszystkich a akcji, jaik ró
wnież 1 do nowo-utworzonej sekcji lekko
ąGetyceaiej.
Nowi członkowie będą woprtcyiMraał N
Wub**~~

Sir I

' GAZETA

Kalendarzyk
D ziś

Grzegorza W .

Jutro:

Krystyuy

L U B E L S K A

zyć powierzchnię uprawy lnu i konopi

Y0 « iwwwssshiń f wprawy' ten
Uprdiwa lnu i konopi w woj. lubelskim
wykazuje minimalne nasilenie w stosunku
do swoich możliwości. Rolnik, przeważnie
obsiewa tym i roślinami talii obszar, z któ
w a ż n ie js z e t e l e f o n y
rego plon zaspakaja jego potrzeby domo
Pogotowie r a t u n k o w e ....................... 22-73 we. Na rynek zaś daje przeważnie tzw. uStraż ogniowa
11-11 padete przy przeróbce, tj. pakuły i kądizled, oraz w minimalnej ilości włókno obPogotowie elektryczne przy Elek
czesane (czesane babslde), natomiast .włók
trowni M ie jsk ie j............................ 29-61 na trzepanego spotyka się na rynku bar
Warsztaty wodociągowe ikanaliz.
21-42 dzo mało i to w formie źle obrobionego.
Dyżurny Komendy Miasta M. O. . 23-83 Jeet to wynikiem tego, że rolnik nie dio-'
Komisariaty Milicji Obywatelskiej: I — cenią uprawy roślin włóknistych. Nie moż
21-91; IX — 24-28; IU — 24-27, IV — na się temu dziwić, gdyż przed wojną te
ren woj. lubelskiego był, przez czynniki
14-14.
miarodajne traktowany po macoszemu w
tej dziedzinie, a jeżeli chodzi o okres oku
"T E A T R IK I N A
]
pacji, to sprawa ta w ogóle była zaniedZ TEATRU MIEJSKIEGO. Dziś i co taana i nikt się nią specjSlnie nie intereso
dziennie komedia w 4-ch aktach Pleursa wał.
Obecnie,' po odejściu od nas teranóiw ty
. CroM eta „Powrót z wojny" w znakomi
tym wykonaniu: G. Błońskiej, St. Cybul powo M arskich, tj. kresów wschodnich,
skiej, I. Malkiewicz, M. Climielarczyka, W. sprawa uprawy lnu, i konopi w woj. lubel
Michnikowskiego, J. Pichelśkiego i J. Śli skim nabiera znaczenia w zakresie ogólno
polskiej gospodarki włókienniczej i dlate
wy.
go rolnik naszego województwa musi po
Pod reżyserią. Karola Borowskiego odby znać korzyści z uprawiania roślin włókniwają sie początkowe próby jednego z czo- j
towych dramatów literatury wszechświa
6 A R B A S S K I E
towej pt.: „ N a d z i e j a" Hoijermannsa. ;
ch em ikalia, b arw niki anilinow e,
SALA PARAFIALNA, ul. Bem ardyń-'
aka 5, dawne kino („Gwiazda"), sztuka pt.: ■ BLACHĄ’ pnpęi w iadra poleca
po cenach hurtow ych
„Szumią lasy" w wyk. Zespołu Młodzieży j
Tow. Miłośn. Chrzęść. „Caritas". Początek j
n B U 3 * O C B « E M M 1027
seansów: w niedzielę o 15 i 18-ej. W dnie i
powszednie codziennie o 6-ej po poi. Do- ‘
Lublin, Probostwo 5.
Teł. 42-13
chód przeznaczony to dożywianie młodzie
ży szkół średnich.
U ltram aryna
TEATR „DOMU ŻOŁNIERZA". Od dnia
do bielizny w paście
11 m arca br. i dni następnych zawiesił
odśw ieżająca bieliznę m iłym
przedstawienie „świerszcz za kominenir‘,
zapachem
ceflem obsłużenia szkół okręgu, organizaoji społecznych etc.
U ltram aryna do bielizny
w l-~dckowyni opakow aniu
Przedstawienia odbywać się będą jedy
nie w niedziele i dni świąteczne.
W ytwórnia Chera.
„
KINO „DOMU ŻOŁNIERZA" wyświetla
.,U N 1 O N“ Kraków
film pt.: „PARYŻANKA". Nadprogram:
Pr^edMtawiciclstwo ,,EMZET“ L ublin.
Architilakoóika 9 1
1040
Aktualności polskiej kroniki fiłmoweij. Dla
młodzieży niedozwolony. Początek sean
sów: godz. 14-ta, 16-ta i 18-ta. W niedzie
ra d io w y
le początek pierwszego seansu o godz. 12.
na dzień j.2 marca 19Ą6 r. (wtorek).
5.57 Transmisja z Warsnaiwy, 8,30 Wia
KINO „APOLLO" wyświetla film pt.:
„świat się śmieje". Nadprogram: Aktual domości lubelskie. 8,40 Muzyka z płyt. 8,43
Program E d y cji lok., na dzień bież. 8,45
ności Polskiej Kroniki Filmowej.
Muzyka z płyt. 8,50 Przerwa. 11,30 Skrz.
KINO „BAŁTYK" wyświetla film pt.: Związków Zawodowych. 11,40 Komunikaty
„Ojcowie i dzieci". Nadprogram: Aktual i ogłoszenia., 11,45 Fragmenty z opery
ności Kroniki Filmowej. Pocz. seansów o „Cyganeria" — Pucciniego,
Uwertura,
godz.: 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30.
Kwartet i Aria z Ii-go aktu. 11,57 Trans
misja z Warszawy. 14.40 Przerwa. 15.00
-ooo
Wiadomości lubeOskife. T5,05 Felieton, 15r15
Chwila poezji. Fragment „Pana Tadeusza"
v—. „Spowiedź Robaka" — recytuje dyr.
W dniu dzisiejszym do naszej Redakcji Karol Borowski. 15,30 Utwory Fryderyka
wpłynęło zł. 555 wpłacone przez Koło PCK Szopena — płyty. 16,00 Transmisja z W ar
przy szkole Nr. 10 (Kalinowa zczyzua ) na szawy. 21,00 Wieczorna mozaika muzycz
powodzian.
na z płyt. 22,00 Transmisja z Warszawy.

Na powodzian
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Wydział Odbudowy Urzędu Woj o., ćdzkiogo Lubelskiego przyjmie natychmiast
do pracy w Wydziale
1) 2 inżynierów arcńitektów na stanowi
sko kierowników Oddziałów, 2 ) 2 techników budowlanych na budow
niczych na stanowisko referenta odbudowy
wsi i miast,
3) 1 specjalistę ceramika na stanowisko
kierownika referatu organizacji przedalębior»JW przemysłowych,
4) 1 buchaltera - bllansistę na kieaowni«:& referatu inapekcyjno - budżetowego.
Wymagane przedłożenie odpowiednich
świadectw.
Warunki do omówienia z Naczelnikiem
Wydziału Odbudowy.
Kandydaci zgłoszą się osobiście lub prze
ślą podania pod adresom: Urząd Woje
wódzki Lubelską, Wydział Odbudowy —
Lublin, ul. Spokojna 4, pokój Nr. 76.
Naczolnik Wydziału Odbudowy
1066
inż. Gozdek

HANDLOWE
BARWNIKI w torebkach do domowego użytku „KOLORAN" idealnie farbuje wszel
kie materiały. Dla farbiarni w opakowa
niach kilowych.. Atramenty. Wytwórnia
Chemiczna „STABIL", Łódź, Piotrkow
ska 39.
1044

stych (lnu i konopi), W stosunku do uprawy zbóż, praca przy uprawia roślin
włóknistych jeet wietókaialnie większą,
pomimo to dochodowość ich. jest niepro
porcjonalnie wyższa. Len i konopie są rośiinami typowo dochodowymi, najlepszym
tego dowodem jest uprawa tych roślin
na tzw. kresach wschodnim przed rokiem
1939. Rolnik kresów wschodnich równo
ważył swój budżet w okreislo przednówka
sprzedażą włókna, za które otrzymywał
pieniądze na swoje potrzeby gospodarskie.
Przy racjortainoj Uprawie i obróbce sło
my lnianej, rolnik powinien otrzymać
przeciętnie 450 leg. włókna trzepanego i do
600 kg. siemienia ż 1 ha. Przy obecnych
stawkach (w materiałach włókienniczych)
za włókno i siemie wyniki te pokryją rol
nikowi trud, jaki włoży W uprawę roślin
włóknistych, z dużą nadwyżką w stosun
ku do zboża.
Poza Jrorzyściaimi, jakie osiąga rolnik,
są jeszcze korzyści przemysłowe, gdyż z
powyższego plonu możemy otrzymać prze
ciętnie około 1.000 m. płótna, 150 kg, ole
ju jadalnego (co m a duże znaczenie dla
braku w dostatecznej ilości tłuszczów jadał
nych i 450 kg. makuchu (pokarm dla krów,
zwiększającego wydajność mleka).
Plcvn konopi w Polsce z 1 ha daje około
600 kg. włókna i 650 kg. siemienia.
Nie są to wyniki ostateczne, mogą one
idee zwiększeniu, przez umiejętną uprawę
i przeróbkę, czego dowodem mogą być wy
niki uprawy na BUłorusi, gdzie osiągnię
to z 1 ha plon 1.200 kg. włókna. W takim
wypadku dochodowość uprawy tych ro
ślin nie może mieć żadnych wątpliwości.
Nasz przemysł M any w stosunku do
przedwojennego, wymaga (znacznie więk
szej ilości surowca, gdyż m ając przed 1939
r. wszystkiego 40.000 lnianych krosien me-

ehanicznych,, obecnie, przez odzyskanie
ziem zachodnich zwiększył tę liczbę do
130.000, dlatego też zwiększenie obszaru
zasiewu łnu i konopi jest w tej chwili
nieodzownym warunkiem umchomienia te
go’ przemysłu.
Jednocześnie ze zwiększeniem zdolności
produkcyjnych naszego przemysłu M a r
skiego, zwiększył się również nasz- prze
mysł olejarski, pnze<z uzyskanie dużych olejami we Wrocławiu i Gdańsku, co łącz
nie z olejarnią w Gdyni, stwarza bardzo
poważne możliwości produkcji olejów jadał
nych, jak również i technicznych. Nasyce
nie tego przemysłu surowcem krajowym
może mieć miejsce również' jedynie przez
zwiększenio obszaru zasiewu roślin olei
stych i włóknistych.
Z powyższego wynika, że uprawa lnu 1
konopi nabiera u nas znaczenia w zakresie
ogólnej Gospodarki Narodowej. ’ Dlatego
też sprawą tą zajęła się bardzo poważnie
Sekcja Lniarsko - Konopna Zrzeszenia
Spółdzielni Samopomocy Chłcpsikicj. iPPnieważ Sekcja skupia w swoich szeregach
przedwojennych fachowców M arzy z te
renów wschodnich, ludzi którzy' już mają.
za sobą lata pracy na tym polu, należy się
spodziewać, że starania jej wkrótce już
zaczną dawaó dodatnie rezultaty i przysz
ły sezon M arski wykaże znaczny wzrost
podaży włókna i siemienia.
Potułow Włodzimierz.
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„1 W O K A “

PROTEZY OCZNE Za okazaniem recepty lekarskiej
lAł
^
cpeejalne Buliki. Za okazaniem ogłoszcuła w gazecie 10 % zniżki

WYDZIERŻAWIĘ ogród warzywno - owo
cowy przy ul. Prażmawskiego Nr. 1. Wia
domość: cały dzień Dolna P. Marii Nr.
26/28, lub telefon Nr. 12-79 w godz. 18—20.
1072
SPRZEDAM radio 3-zakresowe „Philipsa"
Wyszyńskiego 7—23.
1069

i’.... Z G U B Y
i
SPRZEDAM wagę osobową lekarską zu
pełnie nową „Caudr". Wiadomość — Lublin UNIEWAŻNIAM zagubioną kiartę reje
Krak. Przedm. 70 m. 5.
1049 stracyjną wydaną przez Zarząd gminy
Wąwplnioa na naawisko W'rotniaka ElugeROWER męski wyścigowy sprzedam. Dol n kusza zamieszkałego wieś Łopatki pow.
na Panny Marii 34/2.
1037 Puławy. ’
1077
UNIEWAŻNIAM
zagubione
dokumenty:
SPRZEDAM szafę błeUźniarkę jasną, biur dowód osobisty, (kennkartę), dowód oso
ko, wieszak Lubartowska 12 m. 12 do bisty z roku 1939 wydane przez Zarząd
15-ej.
1029 Miejski Puławy oraz zaświadczenie związ
DOMYy place sprzedaje koncesjonowane kowe warsztatów portowych w Puławach
przedwojenne biuro „Wygoda" Michałow na nazwisko Kupczyka Antoniego zamie
1068
skiego, Bernardyńska 23, teł. 34-87. v 924 szkałego Pułajwy 6-go Sierpnia 16.
UNIEWAŻNIAM zagubione rtowouy: do
WfiZEK inwalidzki okazyjnie sprzedam za wód osobisty, oraz k artę rejestracyjną
raz. Wiadomość Kraśnik Stacja. Ncwa- wydaną przez RKU Lublin. - powiat, na na
kowat
997 zwisko Ozuryazkiewicea Jana, zamieszka
_____1071
ZEGARMISTRZ dyplomowany z Warsza- łego .Trzciniec pow. Lublin.
wy „ . Sobczak, obecnie przyjmuje Lublin UNIEWAŻNIA... “zagubioną kartę reje
Krak. Przedm. 58 m. 8. (front).
• 987 stracyjną wydaną przez RKU CheM na
______ _________ ______ —----- —------- — nazwisko Mielniczuka Stanisława, zamie
SPRZEDAM radio 3 lampowe „Telef-im- szkałego kol. Wólka - Kańska, gin. Paw
kem" na -prąd stały 110—220 v. Rybna łów, pow. Chełm.
1074
7 -6 .
1067

P R Z E T A R G
Dyrakcja Okręgowa Kolei Państwowych
w Lublinie ogłasza przetarg na wykonanie
Instalacji centralnego ogrzewania i wodooiągowo - kanalizacyjnej na dworcu na stacji Zamość.
Termin składttnia ofert w Dyrekcja ul.
Wyszyńskiego 14 do dnia 20 marca br.
godz. 13, gdzie w tymże dniu nastąpi o- KUPNO - SPRZEDAŻ maszyn - obrabia
łwarcie ofert. Do oferty.należy dołączyć rek, motorów ropnych, benzynowych, ciele-,
kwit na wpłacone wadium w wysokości D/o tryeznyoh, narzędzi, aparatów dis. wszel
kiego przemysłu. Biuro Techniczno - Han
oferowanej sumy.
Kazimierz Butymee — Kraków,
Ślepe kosztorysy i informacje można o- dlowa.
10651 Biskupia 12/1.
v
1076
trzymać w Dyrekcji pokój Nr. 77. .

w yd. 5.

ZAMIENIĘ mieszkanie 2 pokoje - kuchnię
ulica Lubartowska na takież na Narutowi
cza^ lub przy bocznych ulicach. Zgłoszenia
Narutowicza 40. Sklep spożywczy.
1029a
Urząd Repatriacyjny Wo
jewódzki Oddział w Lublinie ul. Ogrodowa
12 — ogłasza przetarg na budowę garażu
6 x 6 x 3,5 m. dla samochodu ciężarowego
z warsztatem ,w podwórzu posesji. Termin
składania ofert w zalakowanych kopertach
do dinia. 25 marca br. w referacie gospo
darczym PUR. gdzie można uzyskać bliż
sze informacje. Komisyjne otwarcie ko
pert 25. HI. godz. 12. Zastrzega się wy
bór oferty.
Za Naczelnika — Kier. Referatu
1070
Kwiatkowski.

PA ŃSTW OW Y

Ministerstwo

Przemyślu

Cpnfroto

(Idpadkńw Łódź, Południowa 44, po
szukuje kandydata ua stanowiska
dyrektora oddziału rejonowego na
wo|. lubelskie. Oferty przysyłać pod
powyższy adres.
s
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T ania sprzedaż

BUCHALTER - Wfl.ansiata z wyższymi stu
diami handlowymi i długoletnią praktyką
przyjmie odipowiedmią posadę, Propozycje z!
podaniem warunków składać w Admini
stracji Gazety Lubelskiej „Buchalter". 1058 i

makulatury gazetowe!
3 -g o M a ja 4.
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