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Oświadczenie 70 członków

Minister spraw zagranicznych Wincenty
Rzymowski przyjął w dniu wczorajszym v»
obecności wicedyrektora Departamentu Po
litycznego MS!t dra Tadeusza Żebrowskie
go — ambasadora Wlelklęj Brytanii, p. Cayeudisch-Bentinck. (PAP)

Wybory powinny być odłożone
rządowi greckiemu, którego onowiązkiem
! będzie ich skorygowanie. Partie lewicowe
| wysuwają zarzuty, że listy wyborcze zoj stały sfałszowane, a organizacja EAM postawiła za warunek udziału w wyborach
sporządzenie nowych list. Zastrzeżenia
EAM podzielane są przez socjalistów i
przez zwolenników b. ministra spraw za
granicznych Sofianopulosa. Zastrzeżenia
te znalazły również poparcie niektórych
ministrów obecnego rządu, z których kil
ka osób podało się z tego powodu do dy
misji. Zasit rzężenia te stwierdzają, że w
wielu okręgach wyborczych, np. na Pelo
ponezie i w TessaJii, w czasie sporządza
nia Ust wyborczych panował taki stan
prawny, iż członkowie partii lewicowych,
ze względu na siwe bezpieczeństwo nie mo
gli zgłaszać swych nazwisk w celu wnie
sienia ich na listy wyborcze. W wielu okręgach komisje wyborcze, które .sporzą
dzały listy wyjwrców, umyślnie opuszcza
sewn

(»«»)

Kronika dyplomatyczna

Izby Gmin w sprawie Grecji
LONDYN. Siedemdziesięciu posłów parlamentu brytyjskiego podpisało oświadpenie w sprawie Grecji, wydane przez Unlę Kontroli Demokratycznej. Oświadczęlie to stwierdza, że wyznaczenie wyborów
r*.a dzień 31 marca jesit przedwczesne, a lo
ze względu, 14 (sporządzenie prawidłowych
iet wyborczych do tego terminu jest nie
możliwe. W dalszym ciągu oświadczenie
etwiendaa, tak rząd Sofuiisą, który do nie
dawna byt wykładn.kicm greckiego cen
towa połiftycenegc, oueonie reprezentuje
•(pudę greckiej prawicy. Tekę ministra
•praw zagranicznych po Sofianopulcsie ob
jął obecnie Remis, ptkityk bardzo prawi
cowej orientacji. W łonie własnej -partii
AofluiUsa duża część członków otwarcie wy
raża opinię o konieczności połączenia się
z monarchistami przeciwko demokracji
greob^j. zjednoczonej w czasie waflk z
-ncami.
Wszyscy posłowie parlaimentu, którzy
podpisali to oświadczenie, są członkami
Partii Pracy.
Thn« oświadczenie, które wzywa do na
tychmiastowego oczyszczenia greckiego aparatu państwowego z elementów, które
w czasie okupacji współpracowały z Niem
cami, zostało podpisane przez profesora
J. D. Bemal, oraz przez popularnego uzo-nego E. M. Joad. (PAP)
MOSKWA. 5 ministrów rządu SofuMsa,
w tej liczbie .wicepremier Kafandaris, mi
nistrowie oświaty, rolnictwa, ' robót pub
licznych oraz poczt i telegrafów, podało
się do dymisji. Również ministrowie ko
munikacji i aprowizacji noszą się z zamiaram ustąpienia. Ustąpienie ministrów zo
stało spowodowane ich stanowiskiem do
sprawy wyborów w Grecji. Wszyscy oni
są zdania, U wybory w Grecji powinny
był odłożone. (PAP)

Np 72

ły nazwiska sympatyków lewicy upraw
nicnych do głosowania. ‘J'J9eiV osóte wiotato
wciągniętych po ras dciigj n Itatar wybcwcze pod fałsz ymi naswtócarni., cc uw.otłdwi
lm składani* głcsómt dsogeroitafc. Atoy «niemożliwie dwuirmtiMi $(cT«wy*zde pro*z
jednego wyborcę, rząd grjotó ma zamiar
wprowadzić karty identyczności jt odci
ekiem palca każdego wyborcy. (PAP)

P o w ró t C h u r c h illa
NOWY JORK, 12.3. (Obuł. wM B. pre
mier brytyjski Winstom ChunchiM złożył
wizytę pożegnalną prezydentów* Tlrumanowi oraz odbył półtoragodzinną rozmowę >
Mścreitairoem etanu Bywieeem. W dniu ju
trzejszym odpłynie z Nowego Jorku na
pokładzie okrętu „Quen Mary" do Europy

oon------------- -

Debata w Izbie Gmin
n a d p r z e m ó w ie n ie m C h u r c h illa
LONDYN. W odpowiedzi na interpela
cję posłów, premier Attłee podkreślił, że
Churchill przemawiał we własnym imie
niu. Rząd brytyjski nie znał treści prze
mówienia Churchilla przed jej wygłosze
niem. Do ambasadora brytyjskiego w Wa
szyngtonie nikt się nóc awrócO « napyta
niem czy aprobuje to przemawianie.

Na pytanie posła Warbeya, który okre
ślił mowę Churchill]* jako szkodliwą, —
premier Attlee odrzekł, że rząd nie wyra
zi swej opinii o mowie, wygłoszonej przea
osobę prywatną w innym kraju. Polityka
zagraniczna rządu brytyjskiego została
bowiem jasno przedstawiona w Izbie przez
ministra Bevina.
N a pytanie posła Edelmana (L.abour
Party), czy rząd brytyjski zamierza za
proponować rządowi Stanów Zjednoczo
nych sojusz wojskowy, podsekretarz atanu
w dew izach
Mc Neil oświadczył: „Sprawa sojuszu
finansowej i wstrzymania eksportu francu wojalcowego - ze Stanami Zjednoczonymi
skich towarów do Anglii, należy się liczyć nie wchodzi iw rachubę. Celem rządu bry
z ograniczeniem zakupów w krajach bloku tyjskiego Jest uiiworzenio z ONZ efektyw
szterlingowego.
nego instrumentu dla utrzymania pokoju".
--------------- 0Q0---------------

Francja ma płacić
w sło cie lub

PARYŻ, 12.3. (API). 28 lutego br. wy
gasła umowa finansowa między Anglią i
Francją. Jak oświadczył rzecznik francu
skiego ministerstwa spraw zagranicznych,
Anglia nie ma zamiaru przedłużyć tej umowy, a rząd francuski jest tym zasko
czony. W okresie trwania ważności umo
wy Francja zaciągnęła dług w wysokości
40 milionów 'funtów szterlingćw. Anglia,
która znajduje się becnie w trudnej sy
tuacji finansowej, domaga się spłaty długu
w złocie lub w dewizach. Anglia ma wy
dać zakaz importowania perfum francus
kich, szampana, koniaku i Innych towarów
luksusowych. Wolno będzie wwozić do An
LONDYN. MO specjalnie szkolonych o- glii tylko artykuły pierwszej potrzeby. Rze
ficerów brytyjskich, amerykańskich i fran cznik francuski oświadczył, że wobec nie
euBkloh przy pomocy licznych tłumaczy przedłużenia angielsko-francuskiej umowy
greokioh rozpoczęło kontrolę Ust wyborcsyoh w Grecji. Kontrolerzy państw soju
szniczych m ają stwierdzić, czy listy wy
borcze zostały sporządzone w sposób de
LONDYN. Przedstawicie] Foreign Offi
mokratyczny i prawidłowy.
ce, zapytany przez korespondenta PAP na
Wszelkie nieprawidłowości w sporządze konferencji prasowej w sprawie wiadomo
niu list wyborczych
zostaną zgłoszone ści o przyjeżdzie do Londynu gem. Ander<100

O dm ow na o d p o w ie d ź St. Z jed n o c z o n y c h
na n otę francuską
WASZYNGTON (PAP). Departament
stanu odpowiedział odmownie na notę fran
cuaką, proponującą przekazanie sprawy
rządu gen. Franco w Hiszpanii Radzie'
Bezpieczeństwa.
LONDYN (PAP). Centralny komitat
szwajcarskiej partii pracy powziął rezolu
cję, w kórej solidaryzuje się zo stanowi
skiem wszystkich narodów, żądających
zerwania stosunków dyplomatycznych z
rządem generała Franco.

MOSKWA (PAP). Zarząd austriackich
związków zawodowych jednogłośnie przy
jął rezolucję, wyrażającą poparcie dla żą
dań światowej Federacji Związków Zawo
dowych, domagających się zerwania sto
■uników z rządem generała Franco.

Woj. śląskii-dHbrnwskie i rze
szowskie wypełniły
świadczenia rzeczowe

' WARSZAWA, 12.8. Województwa śląsko
dąbrowskie
1 rzeszowskie
wypełniły
świadczenia rzeczowo podług nowego ure
alnionego planu. Śląsk Opolski zebrał
sa na wezwanie jełada brytyjskich, od,po- , 20.3301,4 ton, wypełniając świadczenia w
wiedział, że nie m a * wiadomo, jakoby ‘ 101,7 proc., rvoJ. rzeszowskie — 19.7G0 t,
rząd brytyjski mi a. wzywać gen. Andersa. tj. 100,2 proc. planu oraz stare tereny woj.
Zapytany dalej przeu korespondenta BAB1 śląsko-dąbrowskiego — 17.785,1 t, co prze
o sprawę odezwy rządu polskiego do żoł kracza 100 proc. planu. Akcja świadczeń
nierzy poJskich w Wielkiej Brytanii, odpo rzeczowych została na tych terenach za
wiedział, że będzie cm ogłoszona prawdo kończona, ekipy zaś biorące udział w ah
podobnie równocześnie z apel er.*, radio o j przesiano na inno tereny. (PAP)

Spraw a d e m o b iliz a c ji a r m ii A n d ersa

Delegacja polskich
w ZSRR

Z

w. Za w.

MOSKWA, 12.3. Delegacja polskich
twiązków zawodowych z sekretarzem Ka
źmierzem Rusinkiem na czele przybyła do
Leningradu. Na dworcu witali gości przed
stawiciele radzieckich związków zawodo-

wych. W ciągu dnia delegacja zwiedziła wym, Jaki wygłosić ma Bevin osobiście.
Rozważa się możliwość przeniesienia
miasto, a wieczorem udała się do Opery.
MOSKWA, 12.3, Część delegacji Komi wojak Andersa przed demobilizacją do Pa
tetu Centralnego Związków Zawodowych lestyny do czasu szczegółowego opraoowaw składzie 12 osób z Józefem Szczęśnia nią planu demobilizacji i do zakończenia
kiem na czele jyrzybyła do Stalingradu. pertraktacji s dominiami brytyjskimi na
Sprawozdanie dawódcy
Gości polskich powitali na lotnisku Sta temat osiodlania tych żołnierzy, którzy nie
wojsk chińskich
lin gradzkim przedstawiciele władz radziec chcą wracać do kraju. (PAP)
M)NDYN, 12.3. Generał Ho-Czing-Czin, kich i organizacji zawodowych.
głównodowodzący armią chińską, składając
oOo
npmwozdanie na posiedzeniu centralnego
komitetu wykonawczego Kuomintangu, oświadczył. że na froncie chińskim skapitu
BRUKSELA, 12.3. (PAP). B. minister | B- premier vna Acker objął tekę ministra
lowało i zostało rozbrojonych 1.283.200 Ja  spraw zagranicznych Spaak podał do wia- . w o d a r i d narodowej. W nowym rządzie
pończyków. Chińska zdobycz wojenna wy ,__, .
,
.'
., .
.
socjaliści będą mieli co najmniej 9 miejsc.
domości, iż utworzył nowy gabinet aocja-l
J
,
„
nosi 1.400 statków, 15 tysięcy pojazdów „ .
i Stanowiska ministrów obrony narodowej,
listyczny,
w
którym
obejmuje
«tanow«ko
.
,al^
%
łdrowUk
^
0bmechanicznych, przeszło 800 czołgów i sa
premiera
i
ministra
spraw
zagranicznych.
J
mochodów pancernych oraz 16 tysięcy dział.

Nowy rząd belgijski

Komisja sojusznicza
w T rieście
BERLIN (API). W Trieście rozpoczęła
prace komisja sojusznicza, która ma usta
lić granice włosko - jugosłowiańskie. W
skład komisji wchodzą pa-zedatawtclefle W.
Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Francji
i Związku Radzieckiego. Członkowie ko
misji nie udzielają żadnych wywiadów.
LONDYN (PA P). Agencja Reutera do
nosi z Rzymu, Iż według oficjalnego ra
portu komisji sojuszniczej w Trieście zo
stał proklamowany strajk generalny. Pod
czas nocy doszło do starcia między tłuma
mi i policją na przedmieścia oh Triestu.
S osoby zostały zabite, * 18 — rannych.

Sir. t
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Kłamliwe wypowiedzi Milcha

(Le Be) W Londynie okazała się no
wa książka na stary temat: „European
hulance*. Prasa angielsku zamieszcza z
lej okazji elaboraty I refleksje aa te
♦
.^ .
NORYMBERGA, 12.3. Na ponlcdziałko- ! nil z kontynentu europejskiego wraz z ka-j ców wojennych, Milch odpowiada, że Kitmat angielskiej olitykl zagranicznej z
_ posiedzeniu Międzynarodowego 1Try
Vxz- l+oułfrtfa
yv»a?14 TW
ilołi? „Wydaje
WvAata ij 1ler
m* iietniniTiIrAurnł
\ r « r w V tdot ctej
i
| tastrofą w T>nnVł<*
Dunkierce?"
Milch;
ustosunkował dr»
się rprzychylnie
okresu dwóch światowych wojen. I dla wym
;
mi
się,
że
około
6
tygodni".
|
propozycji.
bunału
w
Norymberdze
rozpoczęło
się
prze
nas będzie pożyteczne zastanowić się nad
Jackson: „Jak długo trwało zajęcie HoJackson: „W Jaki sposób formacja SS
sensem polityki, której wytyczną jest słuchanie b. podsekretarza w ministerstwie
| landli i Belgii?" Milch: „Kilka dni“.
mo; U wpłynąć na zwiększenie wydajności
^lotnictwa
marsz.
Milcha,
powołanego
przez
„równowaga sił“.
Jackson: „A zajęcie Francji i zdobycie pracy jeńców? Jakie miały być ku temu
Według zwolenników tej polityki naj* obronę Goeringa. Obrońcy poszczególnych
środki?"
Świadek MUch
1przedsięwzięte
..............................
..
oskarżonych zadawali świadkowi pytania. Paryża?" Milch: „Około 2 miesięcy".
lepszy dla Anglii układ sił na kontynen
Jackson: „W jakim czasie została zaję blednie i przez dłuższą chwilę nie znajduje
Milch oświadczył m. in., iż w r. 1939 lot
cie jest ten, w którym żadne z dużych nictwo niemieckie nie było przygotowane ta Dania i opanowana ^lorw egia?" MUch: odpowiedzi. Potem mótfi przyciszonym glo
europejskich mocarstw nie ma przewagi do wojny. Milch podkreśla, iż zwiedził .Trwało to niedfc go. Dania poddała się od aem: „Nie wiem. Wtedy nie wiedzieliśmy
nad innymi. Stan ten ułatwia dyploma wprawdzie obóz w Dachau w r. 1935, ale | razu
jeszcze nic o metodach, stosowanych przez
cji angielskiej odpowiednie balansowanie, pierwszy raz usłyszał o eksterminacji ży- , Jackson; „I pan jaka oficsr twierdzi, że SS".
NORYMBERGA, 12.8. świadek odwodo
sparaliżowanie wzrastających wpływów dów i metodach, stosowanych w obozie ! wszystkie te posunięcia były nlespodzlanwy
Goeringa, przemysłowiec szwedzki Daftkoncentracyjnym
w
Oświęcimiu,
po
przeką
dla
dowódców
lotnictwa
niemieckiego
?“
państwa X prze* popieranie słabszego
lerus,
który pośredniczył w przededniu wy
wiezieniu
do
więzienia
w
Norymberdze.
1
Milch:
„Powiedziałem,
że
zostali
aaskoczapaństwa Y. Od dawien dawna dyplomaci
buchu wojny między ówczesnym brytyj
*
ni
rozpoczęciem
wojny.
Niemiecki
sztab
ge
angielscy, rozpoczynający swoją karierę
Następnie prokurator amerykański Jack
neralny był zdziwiony szybkością zwycię skim ministrem spraw zagranicznych lorna kontynencie, zostali uzbrojeni w wiarę son bierze świadka w ogień krzyżowych
__t ________
o ___________
dem Hałifaxem a Goeringiem, zawiadomił
stwa,
odniesionego
nad Polską*’'.
w „European bgjance" i w ciągu generacji pytań w sprawie jego udziału w tworze
Zdaniem świadka Francja l Polska byty j Trybunał Międzynarodowy w Norymberdze,
powstał lyp dla pism satyrycznych — gcnr niu lotnictwa niemieckiego 1 uzyskania co najmniej równie dobrze przygotowane . i± wszelkie Jego zeznania w sprawie Goe
tir ma n ś „równowagą alł“. Z anglosaską rangi marszałka w r. 1940.
do wojny, jak Rzesza, a lotnictwo brytyj- ringa zawarte są w kskjire pt. „Ostałnia
Prokurator Jackson zapytuje: „I pan, akie w r. 1939 było silniejszo od niemiec próba". W książce tej opisał on najdokład
powagą, konsekwentnie I bezwzględnie
niej rozmowy swoje z lordem Halifaxem 1
Stosują gentlemani swoją fundamentalną który stanowił część rządu niemieckiego, kiego
zasadę, uważając, że gdy zachwieje się będącego odpowiedzialnym za wybuch woj- , MUch oświadcza, żt od czasu kampanii Goeringiem w r. 1939. O ile sąd uzna tę
zasziy wielkie zmiany w cha- książkę za niewystarczającą, gotów jest
incuskiej zaszły
równowaga sil na europejskim konty- ny, stwierdza teraz, że Rzesza nie była francuskle;j
raJ{terze Hitlera. Przestał on słuchać rad przysłać pisemne zeznania. Dahlerus otrzymogą się 1 zachwiać fundamenty, przygotowana do tej wojny." Milch: „Mó- -_kterze
wiłem tylko, że lotnictwo niemieckie nie generałów,
e.cnerałólv a jego
iee.0 sprzeczne
SDrzeczne rozkazy były mał wprawdzie depeszę od obrońców DoeDosm których wybudowano Imperium Bry było gotowe".
dowodem nienormalności.
i nitza i Goeringa, lecz nie ma zamiaru na
yjskle.
Jackson: „Czy naczelny dowódca lot
N a.zapytanie Jacksona w sprawie prze* nie odpowiedzieć. Przybędzie „do Noryml’o pierwszej wojnie światowej fawory nictwa ostrzegał Rzeszę i podaJf fakt uie- kazania kierownictwa stalagów formacjom bergl tylko na wyraźne żądanie Trybunazowano, Niemców, aby nie dopuścić do przygotowania do wiadomości?" MUch: SS celem lepszego wyzyskania pracy Jeń- hu (PAP)
francuskiej hegemonii w Europie. Angiel .Wątpię, czy mógł to uczynić".
--------------- oOo--------------ski kapitał finansowy znalazł wtedy
Jackson: „Czy wiadomy jest panu cho
sprzymierzeńców nu wszystkich placów ciaż jeden wypadek, aby którykolwiek z
- - 13
- i -V.- -kwietnia
• — •br. ~----Prace Komitetu Wykonawczego, na czele
W dniach 12,
Szeze
kuch kapitału, aby umożliwić racjonali oskarżonych wypowiedział się publicznie
którego
stoi wojewoda płk Leonard Bor
zację niemiceklego przemysłu, której przeciwko rozpoczęciu działań wojennych?" cln obchodzić będzie rocznicę wyzwolenia.
kowic*,
są
w pełnym toku.
przeprowadzenie odnowiło potęgę Nie Mfloh: „Publicznie na pewno nie, lecz wy W związku z tym odbędzie się azereg im
Ostatnio odbyto się w Wojewódzkim Uprez
1
manifestacji,
między
Innymi
zlot
mice. I tera* starają stę wpływowe kola daje mi się, że dla wszystkich zasiadają
rzędzie Informacji t Propagandy pod prze
cych obecnie na ławie oskarżonych, woj młodzieży z całej Polski, wręczenie sztan
anglosaskie rekonstruować 1 utrzymać
wodnictwem naczelnika Urzędu red. H.
ehwilowo eknnomłezną potęgę Niemiec, na była ntespocjzianką11. Jackson: ,Jak) darów pułkom stacjonującym w mieście, Grzybowskiego posiedzenie Komitetu Pro
aby Ją w dalszym rozwoju przekształcić długo trwało wypędzenie Wielkiej Bryta- igrzyska sportowe itp.
pagandowego z udziałem: dyr. Polskiego
w ezynuik równowagi sil na kontynencie.
Radia ob. Karczewskiego dyr. Delegatury,
„Czytelnika" ob. Moszyńskiego, red. KtoStarają się sabotować uchwały poesdam
P rzetarg n ieogran iczon y.
sera z „Kuriera Szczecińskiego" 1 Innych.
skie, które przewidują gospodarcze roz
brojenie Niemiec, zniszczenie wojennego
Miejskie Zakłady Komunikacyjne w Warszawie ogłaszają przetarg nieograni Po dyskusji przyjęto plan pracy 1 wybrano
przewodniczących sześciu sekcji wchodzą
czony na dostawę:
9
potencjału przez redukcję niemieckiego
cych w skład Komitetu.
12.000 szt. podkładów sosnowych o wymiarach:
przemysłu nu niegroźną miarę, wysłurw/g
typu
X
—
26
x
16
x
15
x
2,60
m
—
4.000
azi.
rzającą dla zaspokojenia pokojowych P°'
„
U — 25 x 15 x 15 x 2.60 m — 4.000 azt_
treeb I wykluczającą rekonstrukcję potę
Przed klęską Binda
„
IV— 2 1 x 1 4 x 1 4 x 2 .5 0 m — 4 000 azt.
gi kartelów i trustów
w E uropie .
Wadium w wysokości 2 proc. sumy oferowanej w gotówce łub w papierach
Na innym miejscu rozpoczynamy pu.
wartościowych, uznanych za wyauaircaające prze* Wydział Finansowy MZK skła
LONDYN. 12.3. W dniu 3 kwietnia zbie
Sikację i szczegółową analizę prądu pro
dać na'eży w kasie MZK, Młynarska 2.
rze się w Londynie konferencja ministrów
niemieckiego. Przytacza się tam m. lu.
Oferty w zapieczętowanych kopertach z napisem ,/przetarg na dostawę podkła aprowizacji prawie wszystkich państw eu
dów" należy składać w Kancelarii Głównej MZK, Młynarska 2. do dnia 30 marca ropejskich w celu zaradzenia grożącej Eu
bliższe dowody, tż niemiecki ciężki prze
1946 r. do godziny 8.30.
mysł usiłuje nie tylko uzyskać protekcję
ropie klęsce głodu oraz opracowania poli
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 marca o godz. 9-tej.
pewnych anglosaskich kół, lecz też bt>*tyki gospodarczej na dalszą metę.
pośredni udział Amerykanów i Anglików
MZK zastrzega sobie prawo wyboru oferenta, podziału dostaw między kilku
oferentów, oraz unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i ponoszenia ja
w kluczowych firmach, nby w ten spo
kichkolwiek odszkodowań.
1 * Rezoluc|a partii republikańskich
sób uratować się przed konsekwencjami
PARYiS, 12.3. Konferencja francuskiego
poczdamskich uchwał. I okazuje stę, że
ruchu republikańsko-ludowego (MRP) P^*
dążenie to znajduje u pewnych wpły
wowych ludzi duże zrozumienie i prakty
wzięła rezolucję pozostania w rządzie je
czne poporde. Tricki a konstrukcją pra
żeli warunki postawione przez partię zo
wną przedsiębiorstw, ekonomiczne kon
staną w pełni uwzględnione
szachty niemieckich przemysłowców I
W Dzienniku Świadczeń Rzeczowych | że skonsumować tylko Je<Jno f f nl®,^ ię.S" p"
z br.------------zostało ogłoszone
rozporządzęIlość rodzajów potraw z mięsa lub jeD
bankierów * ich starymi partnerami od- Nr 3 -----„•« ,1.. I przetworów
___„ . . ,
1-*
nzostała
n o ło łtl ńO'1
ograniczona do 4-ch
Tania sprzedał
bywują się za kulisami. A na scenie — nie prezesa Rady Ministrów z -dnia 1 lu dań, określonych w jadłospisach.
tego 1946 r. w sprawie ograniczenia spo
Rozporządzenie to wprowadza poza tymi
ofensywa litości nad biednymi Niemca życia potraw mięsnych w przedaiębicir-,
m akulatury gazetow ej
mi.
_
Btwaćh przemysłu gastronomicznego i go- zakaz dokonywania wszelkich obrotów mię
sem w dnie bezmięsne, z wyjątkiem obro
apodniego
oraz
ograniczenia
obrotu
han3-go M aja 4.
1024
Sąsiadujące
MiSiaUMiące z Niemcami
memcniną państw
pynsiw a w
„ r
— - f - - ------„r,. tu drobiem, rybami, królikami i dziczyz

demaskuje prok. Jackson

Zbliża|ą sic wielkie dni Szczecina

Ustalenie dni bezmięsnych
n t o r k i—ś r o d y —c z w a r tk i

pierwszym rzędzie F ran cja, Polska I Czo- ^ ^ ^ yn^ ęz^ ro‘u Jzf 4 r z ą t rzeźnych.
ną.
W Ministerstwie Aprowizacji i Handlu
choslowacja ■muszą pilnte śledzić zniagf*
nia, zmierzające do przemysłowego od pod przewodnictwem dyrektora Departa
mentu Hendiu — ob. Ryscy odbyła e!ę
rodzenia Niemiec. Zakulisowa gra liczy konferencja
z udziałem przedstawicieli: Mi
na skłócenie sprzymierzonych, tak jak li nisterstw a Bezpieczeństwa, Centralnej Ko
Centrali
czy na skłócenie wewnątrz Polski, klćro misji Związków Zawodowych,
•k u . t u k Zrzeszeń Przemysłu Gastronomicznego oby odwróetlo uwagę narodu od tego.
co
“ raz szeregu przedsiębiorstw gastronomie*•ię w Niemczech przygotownje ’
•* » nych w Warszawie dla omówienia sprawy
eo się chee przygotować...
wprowadzenia w życie tego rozporządzeWobec ofensywy proniemieckiego prą nla.
Na konferencji zostało szczegóiovvo odu wzmocniona ęzujność I wzmocniona mówione
rozporządzenie, które ustaliło na
jedność narodu Jest nakazem chwil!.
okres przejściowy, jako dni bezmięsne —uwn lainmnt ~~i--- \ , wtorki, środy i czwartki każdego tygod
nia, wprowadzając równocześnie dalszo oJAŚNIEJ SŁOŃCA
graniczenia, że w pozostałych dniach tyZ apraw ę do pudlów
; godnia dozwolone jest podawanie posiłków
1098
P a stę do o buw ia
mięsnych w postaci dań gotowanych, smamcmii ł&ko&fI
* • r a k r r k s KUcw t . j e U Sz. nlics U immO «a j żonvch i pieczonych o wadze me przewyż
H»lsr :#1
»> wttrw r-fc.
szającej 209 gr z t.ym, że jedna osoba w >

Nakładem Spółdzielni Wydawniczej „CZYTELNIK"
ja lio 1 tom B ib liotek i Sam opom ocy Chłopskiej
u k a za ła s ię p o ż y te c zn a , n ie z b ę d n a d la k a ż d e g o

ro ln ik a broszura p .t.
Ogród warzywny przy dom u
u opracowaniu

D r. E. C h ro b o czk a
P ro f. Szlt. Gł. Gosp. W iejsk.

Cena 5 z l.
Ba nabycia wa wszystkich hsłoflarniacb
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Stanowisko KCZZ wobec Pożyczki Odbudowy Kraju

Tow a ry przem ysłowe dla wsi
w ramach akcji specjalnej

Uchwały Prezydium Komisji Centralnej
Zw. Z aw od ow ych w P o ls c e
WARSZAWA. Dnia 9 marca rb. odbyło
«*• poradzenie Prezydium KCZZ, na któ
ry*** postanowiono sjwołać na dzień 99
maro* plenarna poaleciwmie KCZZ, z utfziałem [zwwodnlw icyoh i generalnych
sekretarzy Zarządów Głównych oraz pmewodniezącyeh OKZZ. Na posiedzenia poruszone będą zagadnienia plac i cen, sta
nowisko Związków Zawodowych wobec
wyborów, aprewoeodarrle delegacji KOZZ %
podróży do ZAfUt ora* sprawy organiza
cyjne.
Prezydium KOBZ przyjęło zaproszenie
Frmiouekiej Generalnej Konfederacji P ła 
cy na Kongroz OGT, który odbęfele alf
* — 8 kwietnia br. w Paryżu 1 deleguje
reprezentację piłkarską Polskich Związ
ków Zawodowych na międzynarodowe aawody piłki nożnej Sportowych Klubów
Związkowydi.
W celu zadokumentowania aianowiska
■organizowanej w Zw. Zawodowych klasy
pracującej, wobec zniszczenia pomnika
Armii Czerwonej praw NSZ, Prezydium
KCZZ przekazuje na odbudowę pomnika
Armii Czerwonej w Lodzi 10.000 zł. i
10.000 zł. na odbudowę zniszczonego prze*
Niemców pomnika Tadeusza Kościuszki.
Jednocześnie Prezydium KCZZ przyjęło
achiwały w aprawie pożyczki na odbudowę
kraju, w których m. In. czytamy:
„Prezydium KOZ2S, doceniając olbrzy
mie znaczenia Pożycakl Odbudowy Kraju
atwtewtaz, że klasa pracująca Polaki od
zarania owej niepodległości ofiarną 1 wy
dajną pracą na kopalniach, fabrykach,
wtaoh 1 w biurach budowała 1 mimo trud
nych warunków aptowknacyjnych 1 niskich
?iac, buduje i działaj potęgą R*aeaypo*»lltej.
KCZZ atol na atanowlaku, Ze (mżyoakf
na Odbudowę k ra ju w pierwaaym rmędai*
winni pokryć kupcy, wwmieżlnlcy, ptwemyalowfiy oraa ol, którzy Zyk i żyję . oudzej pracy ora* bogaci Chłopi.
Jednocześnie pracownicy fizyczni i umyałowi zarabiający powyżej 3.000 zł. mo
gą dobrowolnie zadeklarować aany, odpo
wiadające ich finansowym możliwościom.
KCZZ w Polaoe wezwała wseyetilde OK
ta. i Zarządy Główne do niedopusaemnia
iokiegokołwiek nautaku na klaaę pracują
cą w postaci przyjmowania zbiorow ych

uchwał, określających wysokość deklaro
wanych wuii.
Jednocześnie KCZZ wezwała Związki
Zawodowe do aktywnego udziału w prze
prowadzeniu akcji pożyczkowej.
Pfeaydhun KCZZ podjęło też uchwałę w
aprawie proc Komiki Specjalnej do wal
ki z nadużyciami, utwierdzającą, że prace
Komisji są dotyc! ' n a prowadzone z nłedootatecaną apięt .ością i atanawcoośedą. Spekulanci, szabrownicy 1 złodzieje
mienia publicznego nie siedzą dołycłioeaa
w obozach pracy przymusowej, wielu no
torycznych przestępców uchyla ai« od od
powiedzialności, a wyroki sądów dorażnyeh są niewspółmłernłe łagodne w ato•unlai do TvmFłn'onych przestępstw.

Przem ów ienia obrońców
w procesie członków NSZ
(20 dzień rozprawy)
WARSZAWA, 12.3. Przemówienia obroń
ców rozpoczął adw. Maślanko,
obrońca
osk. Karaudy. Adw, Maślanko nie kwestio
nując roli oskarżonego Karaudy w niniej
szym procesie 1 miejsca, jakie w klasy
fikacji prokuratora klient jego zajmuje na
ławie oskarżonych, kwestionuje kwalifika
cję prawną. Adw. Maślanko prosi o zasto
sowanie w stosunku do oskarżonego Ka
raudy amnestii.
Przewodniczący udziela głosu obrońcy
osk. Szulakowaklego — adwokatowi Klerskiemu. Obrona twierdzi, że Szulakowski
tylko przypadkowo trafił do NSZ, we wrze
śniu 1944 r. zgłosił się do wojska t w or
ganizacji pełnił skromną funkcję łącznika
i skrzynki pocztowej. Dostroją Jego a woj
ska wynikła * faktu przynależności do kon
sptracyjnej organizacji. Dezercja z wojska
• zdaniem obrońcy — była wymuszona
przez NSZ. Rola Szulakowaklego w od
dziale leśnym była podr zędna i czysto po
mocnicza i dlatego też oskarżenie odstąpi
ło od zarzutu współudziału w zabójstwie
w Wierzchowinach 1 od zarzutu walki z woj
akiem. Szulakowski przechodził, jak etę
wyraża obrońca, zygzaku ideologiczne, bę
dąc w oddziale leśnym oświadczył, że ma

Rezolucja Lubelskiej W.R.N.
plenarnym poaledzenlu w dniach 27 1 28
lu tego br. stwierdza, że w nadchodzących

wyborach Naród Polski powinien wyrazić
“wą niezłomną wolę dalszego pochodu po
drodze nakreślonej prze* Rząd Zjednoczo
nej Demokracji.
il ojewódzka Rada Narodowa stwierdza,
le obecna sytuacja wewnętrzna ja k 1 sta'owisko międzynarodowe Polski wymagają
Konsolidacji wszystkich postępowych i de
mokratycznych sil Narodu dla pełnego
urzeczywistnienia programu zawartego w
Ałun iteście Lipcowym.
Historia postawiła przed Narodem na*zym wielkie zadanie. Musimy Juk najszyb
ciej odbudować zniszczono m iasta 1 wsie,
Uruchomić nr : przemysł, usprawnić trans
port. Musimy spolszczyć 1 gospodarczo wy
korzystać nowozdobyto ziemie nad Odrą,
Nlsą l Jłałtyklem.
Polska niemało krwi przelała dla wolnośol Narodów. Musi też na arenie mię
dzypartyjnej zająć godne miejsce.
Ludowi Polskiemu ta k długo nękanemu
kojnam l musimy tapcwnlć spokój, musimy
rozbić bandy reakcyjne, zaprowadzić por*ądek, ład 1 praworządność demokratyczną
w Polsce.
Oto są najważniejsze w dania, które sto
lą przed Narodem I które powinny zjed
noczyć wszystkie warstwy społeczne, nie
zależnie Od ich zapatrywań politycznych.
Ochyiaoie się od udziału w bloku wybór-'

r*rezydiuau KGZńS wezwało Rząd 1 Ko
misję Specjalną do bardsdej wytężoną] t
energicznej procy w zwalczaniu praeotąpcaoAct i nadużyć. Jednocześnie Prezydium
KCZ8 wzywa Związki Zawodowa do sy
stematycznej i stałej współpracy z dele
gaitomi Komisji Specjalnej, gdy* tylko w
oparciu o ozynnMc ępołecany może być
pnzeprowadoołia skute cen* wałka z praestąposożdą.
Jednocześnie KCZ Z
da Rząd do
wydania zarządzenia, a*.y 'suwnicy Sądów
Doraźnych powoływani byk również spo
śród ludzi, delegowanych proes Związki
Zawodowa, zgodnie m uchwałą KCZZ a
września IMS r. (PAP)

WARSZAWA, 12.8. Do dnia 20 lutegę
br. wysłano w ramach „akcji specjalnej*
towarów przemysłowych dla wal, licząc we>
dług cen sprzedaży: żelaza, na sumę al
35.209.278al, maszyn
rolniczych —
8.446.957
zł, nawozów sztucznych —
63.098.479 zł, materiałów budowlanych —
11.460.627
gł, materiałów opałowych —
5.826.008
sł,materiałów pędnych
—
7.810.886 zł, opakowania — 3.485.000 ś ,
materiałów włókienniczych — 98.667.48h
zł, artykułów gospodarstwa domowego —
10.180.141 zł, materiałów piśmiennych —
6.460.000 zL Razem na sumę zł 241.015.8ih.
W arto ść towarów Eostał* podana po *wzjt mienie zniżek na materiały włókien
nicze, wynoszących ogólnie 15.519.646,47 61
skutkiem oaego ogólna wartośś wysyłek 9
stosunku de podanej w sprawozdaniu po
przednim ztnaiejeayM się. (PAP)

prowadzi do rozbicia obozu draokratycznego 1 Idzie na rękę reakcyjnym bandom
w kraju t zagranicą, które nie wyrzekły
się myśli o powrocie do władzy nawet przy
pomocy sil obcych 1 wrogich Polsce.
Lubelska Wojewódzka Rada Narodowa
wzywa wszystkie elementy demokratyczne
w Polsce do skupienia się wokół demokra
tycznego bloku wyborczego iv imię ugrun
towania demokracji, w imię pomyślności I
siły Polski Ludowej.

tego dosyć 1 uciekł z oddziału, zerwał fak tycznie zawiesił swą działalność w llpoa
tycznie z organizacją 1 w iódł do normal 1944 r„ zaś formalnie wystąpił z organi
nego życia. Na tej podstawie obrońca wno zacji w lutym 1945 r. Nie mógł wrócić do
si o zastosowanie w stosunku do Szulakow- wojska, gdyż obawiał się terroru NSZ. W
skiego amnestii w części zarzutów odno -stosunku do Zarębińskiego obrona prosi o
szących się do przynależności do NSZ.
łagodny wymiar kary j jaatoaowantem autAdw. Więckowska przypomina oświad- fbeatu.
czenie żwirku, stwierdzające, że ule mieli
Adw. Biejat omawia zarzuty ciążące na
oskarżeni nic wspólnego a siłami współ osk. Jaroszyńskim. Zdaniem obrońcy, Ja
pracującymi z Niemcami, z brygadą świę roszyński był tylko wykonawcą rozkazów*
tokrzyską czy Bohuaem 1 że byli we wro otrzymywanych od przełożonych organiza
gich stosunkach z tym odłamem ONR, któ cji. Adw. Biejat apeluje do Sądu, aby zna
ry współpracował z Niemcami,
lazł w postępowaniu Jaroszyńskiego takie
Zdaniem obrony Wolanin
wykonywał momenty, które umożliwią darowania nut
funkcjo czysto gospodarcza, funkcja ląo»- Żyda.
nlkowo i to tylko do obwili objęcia prasa
Omawiając sonanty eiążąea aa eab. Ulaniego pracy w Krasnym* ta wio, to jset nowskim. obrona prosi e uwzględniani* fak
mniej więcej do połowy llpoa. Analiaująo tu. że należał on do AK, a więc do orga
zarzuty, którymi obciążał Wolanina Jaro nizacji, która z chwilą wydania uatawy am
szyński, obrona podkreśla toh bezpodsta nestyjnej wyaała z bytu nielegalnego. Uwność. Wszystkie inne zarzuty — zdaniom dział oskarżonego w napadzie na 6ąd Oobrony — wskazują, że w lipcu działalność kręgowy sprowadza się, zdaniem obrońcy,
Wolanina ustała. Przechodząc do sprawy tylko do przekazania lletu Jarowi, prqr
Wierzchowin obrotna wskazuje, że Wolanin czym oskarżony nie znał treści togo listu.
brał udział tylko w pierwszej i osęśoiowo W stosunku do innych zarzutów, obrana uw drugiej fazie koncentracji, w trzeciej waża za wiarogodna oświadczeni* oekarżofazie nie brał udziału. Decyzja w sprawi* uego. zaprzeczające, jakoby miał stycznoM
akcji wierzchowińekiaj została powzięta z napadami. Adw. Biejat uważa równizfc
przez Szarego.
że czyny zarzucone oskarżonemu winny
Adw. Więckowska prom o wyrozumiały być objęte ustawą amnestyjną.
Jeśli idzie o oskarżonego Nowaka, ta
wyrok odnośnie oskarżonego Wolanina.
Przechodząc do omówienia roli osk. Łoj rola jego ograniczała się tylko do sprze
ka — obrona twierdzi, że rola jego w or daży spirytusu. Działalność jego winna byś
ganizacji była bardzo skromna.
Łojek objęta ustawą amnestyjną.
przyznał się do wszystkich zarzuconych
Adw. B iejat,. jako obrońoa oskarżeń ege
mu konkretnych czynów, w tej liczbie 1 Roguskicgo, stwierdza, że Rogusld przy
do „okazyjnego" kupna broni 1 przekaza znał się lojalnie do przynależności do NSZ.
nia jej Jaroszyńskiemu. Nie wykazywał Omawia szczegółowo, zwłaszcza zeznania
on żadnej inicjatywy w działalności, o Jaroszyńskiego, że oskarżany „t-eriaula"
czym najlepiej świadczy, że nie obciążył wydał rozkaz likwidacji wsi ukraińskie]
go nawet Jaroszyński. W stosunku do o- Malcze i Kobyłów. Kwestionując fakt wy
skarżonego Łojka obrona prosi o najła dania tego rozkazu, obrońca wskazuje, ż*
godniejszy wymiar kary i o zaatosc'
nie udowodniono oska./.onemu żadnej kon
am nestii
kretnej działalności. Na terenie, na którym
Osk. Zarębłński, zdaniem obrony, fak- miał działać Roguskl, organizacja rozpa
dła się na wieść o ut-c-niu Rządu Jed
ności Narodowej. Obi'— uważa, że w sto 
sunku do Roguskiego, który
faktycaile
zaniechał działalności w organizacji, usta
wa amnestyjna powinna być zastosowana.

Pofonia Jugoslowiansita
c z e k a n a p o w r ó t d o k r a ju
ŁODŻ, 12.3. Do Polski przybyła delega
cja polskiej misji repatriacyjnej w Jugo
sławii. Delegacja w składzie ob. ob. Kunecklego Ignacego, Draga Jana 1 Rozusa Adama współpracować będzie z PUH-era
przy przyjmowaniu transportów Polaków z
Jugosławii i osiedlaniu ich. Według opinii
członków delegacji wszyscy Polacy a Ju
gosławii od kilku miesięcy przygotowani są
do wyjazdu, na który czekają z niecierpli
wością Repu i nacja rozpocznie się w naj
bliższym czasie w zależności od dostar
czenia przez władza jugosłowiańskie środ
ków lokomocji. Przybędzie około 30.000 o»ób, pod k ieru n k i® włada aaraorząde-

wych, które wyłoniła Polonia jugosłowiań
Zarząd Państwowy
ska. Repatrianci przywiozą z sobą zgodnla
z polsko-jugosłowiańską umową repa
itiieniciiomości Ziem skich
cyjną cały inwentarz ruchomy oraz po
WARSZAWA, 12.3. Na mogy uchwały
dwie krowy 1 dwa konie, lub odpowiednią Komitetu Ekonomicznego R. M. powstało
Ilość świń i inwentarza drobnego. Repa państwowe przedsiębiorstwo Zarząd P ań 
trianci składający się w 85 ...
z rolników stwowy Nieruchomości Ziemskich, którego
oraz z rzemieślników, osiedlą się w wybra celem jest stopniowa.przejęcie od Urzędów
nym przez swych delegatów Jeelenią ub. r. Ziemskich administracji majątków państw®
powiecie Bolesławice oraa w przyległych wych i ich zagospodarowania. Zarząd ro»do tego powiatu gminach. Delegacja misji począł już czynność na ziemiach odzyska
repatriacyjnej czyni starania aby repatria nych. Majątki wcześniej wydzielone na ce
cja rozpoczęła się natychmiast 1 aby v le specjalne, jak np. na cele hodowli koni,
razie trudności transportowych w Jugo produkcji elit i oryginałów zbóż oraa nasławii zorganizować dostateczną p o w u Xv ,sion nie będą podlegać Państwowemu Za-

środkach lokomocji. (PAP)

/

rząda**‘ Nieruchomości Ziemskich. (PAP)

J » l B T Sf r v B t

mr *

I) * * ł '

V .T * (Mł)

Szkolenie ogólnokształcące czy zawodowe?
Wika mieeięcy, przy końcu toteż. roklfr idów społeczeństwa po jpwetoyrtej wojnie
■fkohięgo tysiące rodziców i młodzieży sta i zdobyte doświadczenie, *e wcześnie on ą przed łagodnieniem: szkoła ogólno siągnięty fach ułatwia przetrzymanie kar
taklizmów dziejowych ? A rnoźe zdobyte
kształcąca ozy zawodowa? Co wybrać?
\ Ponieważ wielu jeszcze obywateli nasze „obywatelstwo" i podniesienie poziomu
go państwa przy roawiąBywaniu tego dy nauczania szkół zawodowych? Sądzimy,
lematu operuje pojęciami sprzed pierw- że i jedno i drugie.
Przyjrzyjmy się, jakie korzyści daje
n ej wojny światowej, dobrze będzie zagad
nienie to nieco naświetlić z punktu widze szkoła zawodowa, w czym ustępuje szkole
nia czasów teraźniejszych, z punktu widze ogólnokształcącej.
Posiadając tezom przedmiotów ogólno
nia potrzeb państwa z jednej strony i pod
kątem interesów jednostki z drugiej stro kształcących (język polaki, historia,* geo
ny. A więc na wstępie: kraj potrzebuje za grafia, języki obce), jak w szkołach ogól
równo szkoły ogólnokształcącej, jak i zawo nokształcących, gwarantuje szkoła zawo
dowej i dlatego w przyszłości oba te typy dowa ogólny rozwój intelektualny ucznia
będą muaiały istnieć obok siebie. Będą mu na poziomie niewiele niższym, niż w szko
siały iobnieć, jako drwa ozynniki równorzęd
ne i aówtiowartośoiowe, jeżeli chodzi o wy
chowanie światłego obywatela.
Używamy terminu . równorzędne" świa
Nisr-iczycieiska wojna przerzedzała znacz
domie i oelowo, albowiem do niedawna je
szcze w opinii ogółu uważało się aakołę o- nie szeregi wykwalifikowanych sił .pracow
góJmokształcącą za coś lepszego od szkoły niczych. Warsztaty, przedsiębiorstwa, fa
zawodowej. Opinia taka może nawet częśeio bryki, zniszczone wsie i miasta, szybki
wo usprawiedliwiona w czasach przed rozwój nowoczesnej techniki — wszystko
pierwszą wojną, kiedy istniał cały szereg to woła i domaga się odpowiednio wyszr
szkół zawodowych o ciasnym programie, kolonych w różnych zawodach pracowni szkól — ślepych uliczek, utrudniających' ków. Obowiązek wypełnienia luk w tych
zdobywanie wyższego stopnia zawodowego, szeregach spada, oczywiście na szkołę za
dziś już nieusprawiedliwiona i krzywdząca wodową. Ważne zadanie do spełnienia
sżkoły zawodowe. Opinia taka powodowa przypada szkole dokształcającej zawodo
ła, że szkoły ogólnokształcące były prze wej. Nadanie tej szkole Charakteru obo
pełnione, aaiwodowe natomiast me uskar wiązkowej publicznej średniej szkoły za
żały się na nadmiar uczniów. Dzisiaj sy wodowej, uwzględniającej w siwym pro
obok kształcenia zawodowego
tuacja t* choć trudno powiedzieć, żeby u- gramie
tegła radykalnej zmianie, jednak wybitnie kształcenie ogólne i to w szerokim zakre
Idę poprawiła; istniejące dzisiaj szkoły sie, jest podstawą dokonywującej się re
sswodowe nie mogą pomieścić zgłaazają- formy. Opracowano już zarządzenia, na
«yeh się kandydatów. Szkół zawodowych .których podstawie ur.i.rrnowane będą szerhłżazego szczebla, (gimnazjów) jest za ! sze, niż dotychczas, uprawnienia szkół
**ało.
j dokształcających zawodowych, zgodnie z
Oo wpłynęło na to? Ozy zmiana poglą- dążeniem do przekształcenia tych szkół nh

łach ogólnokształcących. Doświadczenie
wykazało, be zdolniejsze jednostki mogą
go nawet przewyższyć; uczeń kończący
gimnazjum zawodowe m a pdobyty fach
i jednocześnie możność dalszego kształce
nia się aż do studiów wyższych włącznie)
ułatwione studia wyższe tęgo samego kie
runku , nieukortczone studia licealne
.lub wyższe nie tworzą m alko tentów
życiowych wobec tego, że dają pe
wien zakres wiedzy fachowy i przygoto
wują do życia praktycznego; przerwanie
kształcenia się na jakimikolwiek -rozelbta
sżkoły zawodowej nie zamyka
igi do
kmitałęenia się ogólnego
po pewnym
przygotowaniu umożliwia żataee kształoe-

alę w szkole ogólnokształcącej; szkoła
odowa od najmł»dB»yoh lat wdraża do
pracy tak umysłowej, jak i fizycznej, uczy logicsmego myślenia i poszanowania
pracy zawodowej.
A jakież są ujemne cechy ssakoły zawo
dowej? Oto o n e ;, ukończenie szkoły za
wodowej wymaga większego wysiłku ze
Strony ucznia, aniżeli ukońcoenla szkoły
ogólnokształcącej i wypływające stąd pew
ne przeciążenie ucznia szkoły zawodowej
w stosunku do ucznia sokoły ogólnoksztalflakoły zawodowe dzielą się na 4 głów
ne dniały: sokoły rolnicze; szkoły przemy
słowe (chemiczne, mechaiuazne, elektrycz
ne, techniczno - budowlane); szkoły han
dlowe; szkoły dokształcające zawodowe,
— Każdy s typów wyżej podanych jest
reprezentowany na terenie województwa
lubelskiego.
Ł. 0.

Za mało mann szkól zawodowych

Szkolnictwo rolnicze
h
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Reformę rolna stworzyła wielkie m o tll-: przyjmują
kandydatów po ukończeniu
Irożoi seybkiego rozwoju sakolnlotwa roi- szkoły powszechnej. Gimnazja rolnicze, offałego dzięki zarezerwowaniu na cele rol grodnicze i inne z zakresu dziedzin pokrew
nictwa szeregu ośrodków z rozparcelowa
.ych mają za zadanie dać absolwentom
nych posiadłości ziemskich. W ten sporóh . wykształcenie ogólne z zakresu gimnazBlkoły rolnicze wszystkich typów i stopni I jum ogólnokształcącego i wyszkolenie ża
rnają zapewniony waisatat pracy dla ce- j wodowe kwalifikujące do pracy pomockJw dydaktycssnych i pedagogiossnych, oraz jniczej w różnych dziedzinach gospodarstwa
dla materialnego podtrzymania bytu szko- i wiejskiego. Ukończenie takiego gimnazjum
ty. Trudno sobie wyobrazić szkolenie w | daje możność wstąpienia do liceów zawo-'
la wodzie rolniczym bez
bezpośredniego j dowych i ogólnokształcących. Z chwilą
z e t k n i ę c i a «ę młodzieży z pracą na roli. ) wejścia w życie reformy rolnej gimnazja
Możność posiłkowania się gospodarstwem rolnicze i inne zawodowe ulegną pr&wdomkolnym stwarza dla nauczyciela wielkie ; podobnie reorganizacji,
możliwości poparcia wykładów teocętycz- | Powiatowe szkoły rolnicze o kumie rocz
n y c h praktyką. Gospodarstwo .szkolne da- j nym lub 2-letnim pr zygotowują młodzież
je nauczycielowi możność pozostawania w starszą, po ukończeniu szkoły powazeeh■tałym kontakcie z zagadnieniami prak- | nej, do samodzielnego objęcia gospodartyoanyml
j siwa rolnego. Szkoły te, o ile nastawioW szkolnictwie rolniczym należy wy róż- lfte są na PeWB* * '* * » specjalność, mogą
b i ć n a s t ę p u j ą c e typy s z k ó ł :
licea, gim przygotowywać odpowiednich fachowców
&aa(ja, powiatowe i gminne szkoły rolni- [w dziedzinie różnych gałęzi: hodowli zwie__
| rząt gospodarskich, łąkarstwa, mleczarj stwa, pszczelarstwa iĄr.
looea rolniczemęskie i żeńskie, licea ho- . Gminne szkoły rolnicze, męeltic i żeńóowlane ogrodnicze,pszczelarskie iInnych 13]jie winny być — zgodnie z projektem Miścutyeh specjalności m ają trzyletni kurs nteterstwa Rolnictwa i Reform Rolnych —
nauczania, a przyjmują młodzież po ukoń- zorganizowane w każdej gminie w ośrodezeniu gimnazjum ogólnokszlałcącego lub kach pozostałych po dawnych posiadło
zawodowego. Licea te mają za zadanie ściach ziemskich. Szkoły te mają sLać się
kształcenie fachowców na instruktorów roi obowiązkowe .Ha tych młodych rolników,
nych, kierowników gospodarstw wzoro którzy sposobią się do objęcia gospodar
wych, asystentów stacyj doświadczalnych stwa rolnego po swoich rodzicach. Szkoły
1 zakładów badawczych oraz nauczycieli gminne rolnicze stwarzają nowe i trwałe
gminnych i powiatowych szkół rolniczych. podstawy do realizacji powszechnej oświa
Dzięki 3-letntsj nauce z równoległą prak ty rolniczej na wsi. Zorganizowane i czyn
tyką sKfcoły te cel swój mogą znakomicie ne w obecnej chwili powiatowe i gminne
osiągnąć. Licea wreszcie przygotowują do szkoły rolnicze nie znajdują, niestety, do
HUubÓw wyższych w szkołach akademic- statecznego zrozumienia na wad — jest to
Uch.
zapewne zjawisko pezejścdowo, spowodoGimnazja rolnicze i ogrodnicze o kursie I wene naleciałościami wvw®jcn«ytnl.
Wetnim ogólnorolniczyro lub ogrodniczym '
JH K.

publiczne średnie szkoły zawodowe; w
szczególności uregulowana będzie możność
przechodzenia zdolniejszej młodzieży na
wyższe poziomy kształcenia.
Dekret Rady Ministrów z 20 września
1046 ustala tygodniową liczbę godzin nau
ki na 18. Powiększona dwukrotnie liczba
godzin nauczania umożliwi młodzieży uzy
skanie pełniejszego wykształcenia zawo
dowego i ogólnego. Do szkól zawodowych
dokształcających obowiązana jest uczęsz
czać młodzież pracująca 1 niepracująca do
18 roku życdB, o iile nie uczęszcza do innej
szkoły typu zasadniczego. W ten sposób
szkoła dokształcająca zawodowa obejmie
wielotysięczne rzesze zaniedbanej dotych
czas młodzieży, kierując ją na właściwe
bory, celem jak najszybszego osiągnięcia
wykształcenia zawodowego.
Realizacja tych założeń wymaga powięk
szenia sieci szkół dokształcających zawo
dowych. Szkoły te muszą otrzymać własne
lokale, a warunki wyposażeniowe szkół t
nauczycielstwa muszą uJec zasadniczej
poprawie Na podstuwie ustawy ■ l&SY ro
ku obowiązek utrzymywania i zakładania
szkół ciąży na gminach miejskich i ,wiej
skich. Do pracy nad przebudową szkoły
musi stanąć oałe społeczeństwo, władze
państwowe i samorządowe, organizacje oświatowe, szerokie nztwze pracodawców i
rodziców, nauozycielatwo oraz młodmeż
aakolna

Ilc«aba szkół zawodowych w Potowe w
chwili obecnej wynosi zaledwie 1.088, w
tym stokół dokształcających jem tytko 319,
eayll o połowę mniej aniżeli było przed
wojną. Taki stan rzeczy pozostaje w ja
skrawej sprzeczności a potrzeba ml naszej
gospoda/rki. Na ajeżózie Pedagogicznym
w ł-odzi omawiano to zagadnienie ba/rdao
aateroko 1 powzięto oeereg uchwał, których
celem jest skierowanie wysiłków państwo
wych i społecznych na drogę rozwoju tego
typu sskotnłetiwa. (p.)
------OOO------

Aktualne zagadnienie
W przeżywany** obecnie trudnościach
Aprowizaeyjnyeh każdy kawałeczek ziemi
przy szkole należy wyzyskać po«l upraw-}
warzyw na użytek kuchni,* dożywiających
młodzież szkolną. Ja k się dowiadujemy,
Kuratorium CWcręgu Szkolnego Lubci-.klego
zaleca WKtysMdni szkołom wyzyskanie pla
ców przyszkolnych, z wyjątkiem holsk, pod
uprawę warzyw. O przydział nasion roślin
warzywnych zwróciło się Kuratorium do
Ministerstwa Aprowizacji ł Handlu. Kie
rownictwa i dyrekcjo szkół oraz Komitety
Rodzicielskie powinny zająć się powyższą
sprawą. .Młodzież pod kierunkiem wychowawców musi własną pracą na Mjęciacli
praktycznych uprawić wszystkie dotychczas
ulewyzyskane grunty sskołne. (p)

-O O O —

Szkolnictwo chemiczne
W okresie przedwojennym, przy słabym niane, garbarskie lt,p. Szkoły te opierały*
uprzemysłowieniu kraju i małej stosunko by się na programie 8-letniej szkoły pow
wo przetwórcaości rolniczej, szkolnictwo szechnej, ozafl zaś trwania nauki łącznia
chemiczne 'nie miało należytych możliwo a praktyką fabryczną wynosiłby 3 4 lat.
ści rozwoju. Obecnie, wskutek przyłącze
Odmienny charakter mają szkoły che
nia ziem zachodnich s ich naturalnymi bo miczne ogólne typu zasadniczego, be® wą
gactwami, ziem, w których przemysł che skiej specjalizacji. Powstają oaie tam, gdzie
miczny opiera się na miejscowych podsta może się skompleitować odpowiednia, ilość
wach surowcowych, jakimi są: złoża wę fachowych sił nauczycielskich. Program
gla, rud arsenowych (jedyne w Polsce), tych szkół uwzględnia głębszy i szerszy
kaolinów, magnetytu, gipsu, baarytu przy zasób wiedzy teareitycznej chemicznej i
równoczesnym uruchom imlii kilkudziesię teclinołogtcesnej. Ciężar naucEauią spoczy
ciu fabryk chemicznych 1 powołaniu do ży wa na procy w laboratoriach szkolnych
cia Instytutu Przemysłu Chemicznego, per zorganizowanych taić, by w przyszłości
spektywy rozwoju szkolnictwa chemiczne absolwenci mogli podjąć zadania wkracza
go przedstawiają się pomyślnie. Najpoważ jące w zakres najprostszych prac inżynie
niejszą, niawąt.pliw o, trudnością — poza. ryjnych, zarówno w produkcji i ruchu,
brakiem kapitału — jest brak odpowiednio jak i w laboratoriach futoryuznyeh. Nie
wyszkolonych
specjalistów
ohemików- wyklucza to bynajmniej odjbywania pracę
teebników 1 robotników, co jednak przy uczniów tych sakół praklyki_ wakacyjnej,
pianowej organizacji systemu szkół ehe- a nawet w czasie roku sakolnego w róż
miijznych różnych stopni i specjalności nych zakładach i fabrykach chemionnych,
dałoby się i należy usunąć tok, by ko gdrfe styikają się oni bezpośrednio a ro
nieczność dalszej rozbudowy przemysłu botnikiem, aaihssnoją się z racjonalną <vr*
znalazła ludzi fachowych, całkowicie do ganiam:ją pracy w przemyśle oraz z dążę*
pracy przygotowanych.
ni om do unlraałeżttienia nas od importu
Szkoły o wyraźnej specjalności powinny zagraniennego pojewe® naiążyte wyayska
poiwstawać przy większych fabrykach ezy nie naszych surowców chamżonnych i en er.
zjednoczeniach po*«myrtowycii, albo te i gutycenych. Praktyka pobudza ucznia d«
opierać się swoją egzystencję na miejsco głębszych studiów w dano} gałęzi specjal
wych bogactwach natnuralnych. W LulmiaK- ności i decyduje często o Jego prayszłyu
ceyżnie np. możliwości rozwojowe mają suwodzte łub kierunku studiów wyższych
ąstkoty csUurownteae, terowaaMuo/.e, gorąel- >
K. Ch
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Ani jeden
nie m o £ e l e ż e ć odłogiem
Drogi dzień Obrad Zjazdu Związku Samopomocy Chłopskie]

ną od wyzysku 1 ucisku wieś polską do do
brobytu 1 szczęścia.
Po przemówieniu ob. Burdzcgo przewo
dniczący udzielił poza porządkiem dzien
nym głosu komisarzowi generalnemu Po
życzki Odbudowy Kraju ob. Kopcińskiemu,
który zaapelował do delegatów o pomoc w
przeprowadzeniu subskrypcji pożyczki od
budowy.
Przewodniczący udziela dalej głosu kie
rownikowi Wydziału Spółdzielczego j|£. A
Ch. ob. Cieślakowi Ala wygłoszenia ęeteratu pod tytułem „Drogi rozwoju gospo
darczego wsi", (PAP)

WARSZAWA, 12.3. W drugim dniu zjaz kierownictwa PSL, Idących w kierunku za- I Mówca kończy apelem do podniesienia
du 'Związku B&mopombcy Chłopskiej se pewnienla temu stronnictwu monopolu wła- aktywności pracy związku, do zwiększenia
kretarz Generalny Z. 3. Ch. ob. Burdzy dzy. Związek Samopomocy Chłopskiej rzu Iłoścl kół gromadzkich Z. 6. Ch., do roz
wygłosił referat o celach i zadaniach Samo ca swój autorytet 1 wpływ na szalę dla szerzenia sieci spółdzielczości i sieci świet
pomocy Chłopskiej. Mówca omawia osią zapewnienia zwycięstwa Jedności 1 bloku lic. Jeśli te zadania spełnimy — mówi oh.
gnięcia organizacyjne Z, S. Ch., osięgnlęcla demokracji polskiej przeciw rozbijaczom I Burdzy — doprowadzimy nową, wyzwolo
w dziedzinie organizacji spółdzielczości, w reakcyjnym mącicielcm".
Najważniejszym zadaniem już w najbliś
dziedzinie akcji przesiedleńczej.
Następnie ob. Burdzy stwierdza, iż „za szych tygodniach j ‘ przeprowadzenie sło
sadą polityki Z. S. Ch. Jest' niedopuszcze wu wiosennego poo :.asłem: „ani jeden hek
nie do skłócenia chłopów i robotników, tar nie może leżeć odłogiem". Istniejąca
wzmocnienie gospodarczej 1 politycznej je trudności z powodu braku siły pociągowej,
Ob. Burdzy omawia usiłowania rozbicia lUmy wielką reformą rolną 1 gdy tworzy
dności chłopsko-robotniczej. Odbudowa kra zboża siewnego i ziemniaków winny Dyó
ju wymaga spokoju, ładu 1 poszanowania pokonane wysiłkiem naszej organizacji po- Zjazdu podięśa przez kierownictwo PSU. liśmy zręby Związku Samopomocy Chłop
prawa. Siły reakcyjne robią wszystko, by 'przez najszerzej realizowaną pomoc sąsiad* w dniu wczorajszym *-» mówi ó . Burtlsy skiej. Nieobeoai zaś, Jak stwlerdaH wczo
p. Mikołajczyk opuśeU salę obrad, usi raj wicepremier Gomułka, zawsze przegry
zburzyć patgtądek i ład w państwie, do-j ką. Znaczna część traktorów będzie pti
łując
rozbił ZJaod 3. J. Ś L i wykasują-) wają. Próba rozbicia Zjazdu spaUla na po
p.-owadzlć do wojny domowej i awantury rzucona na Ziemie Zachodnie 1 należy uro
Jeszcac
n a Jak mało leży w i
smrm nowo* Na sali pozostali wszyscy ludowcy,
międzynarodowej. Z rąk faszystów pol bić wszystko, by cały obszar Ziem Zachod
•praw a Jeduośet wsi. Wraa n > MlkolaJ- którym drogą Jeat sprawa Jedności wsi. W
skich zginęło 300 działaczy Z. S. Ch. Przy nich był obsiany.
* * O **
pomocy kłam stwa 1 oszczerstwa, a gdzie
Drugim naczelnym zadaniem Z. 8. Ch. czyidum salę opuściła tyUm a łe z n a c ^ t
j soe dla wszystkich chłopów z PSL 1 mówca
to nie pomaga i terroru, siły wsteczne pró Jest objęcie wsi siecią powszechnej spół część delegatów. Przywódcy PSl . pras*
wzyws IA J e s tc u ras, aby nie poszli za
bują poderwać zaufanie i rozbić Jedność dzielczości. W ielkiej' pracy wymaga zago swój nierozważny krok okazali się steob-.sgłosami ludzi dnia wczorajszego. Wierzę,
demokracji.
spodarowanie resztówek i uruchomienie nl na Zjeździć, na którym decydują al«
żo wszystkie uczciwe, chłopskie elementy
Zbliżają się wybory, w którjrch naród przemysłu robrogo 1 potrzebna do tego najżywotniejsze sprawy wsi. Mówca stwter
w ruchu ludowym 1 w szeregach PSL stać
winien wydać wyrok potępienia reakcji, jest fachowa 1 finansowa pomoc ze strony dza, że nie Jest to pierwszy wypadek ’*
będą Jak dotychczas wraz z ludowcami 1
My — stwierdza mówca — popieramy sta- j Związku Samopomocy Chłopskiej i Pańhistorii polityki p. Mikołajczyka. Był on członkami Innych partii w Jednym szeregu
nowisko stronnictw robotniczych 1- Stron- , stwa. Na podstawie ustawy o unarodowienieobecny, gdy naród polski wydał bój na w pracy dla dobra wal polskie], (Burzliwo
nictwa Ludowego, które wystąpiły z pro- j niu przemysłu część przemysłu rolnego i
jeźdźcy niemieckiemu, gdy przeprowadza- oklaski).
pozycją utworzenia bloku wyborczego, gvv« ! przetwórczości rolnej przejęta będzie przez
-O Q O rautującego zwycięstwo ludu l klęskę sil j spółdzielczość naszą. Dla zapewnienia plareakcyjnych. Interesy narodu i państwa nowego kierownictwa tym przemysłem powym&gają bowiem zjednoczenia wszystkich i wołane zostało Zrzeszenie Spółdzielni Saaił demokratycznych. Żaden chłop, żaden j mopomocy Chłopskich, które łączy się ze H M B H aH B H M M B B B B M M D
demokrata nie może uznać za słuszne żądań „Społem".
ZWIĄZEK ZA W. DZIENNIKARZ Y B. P. wych punktów dożywiania 1 20 kuchen spe
cjalnie dla dzieci. Obecnie w 141 punktach
W K.C.Z.Z. .
WARSZAWA. Na ostatnim zebraniu Ko dożywia się 25.382 dzieci. Do zakładów 1
misji Centralnej Związków Zawodowych dziecińców przyjęto ostatnio 563 sierot Z
Przetarg n ieogran iczon y.
dnia 9 bm. zatwierdzono akces Związku 10 schronisk 1 39 przedszkoli w tym woje
Miejski* Zakłady Komunikacyjne w Warszawie ogłaszają przetarg nieograni Zawodowego Dziennikarzy R. P. do KC ZZ. wództwie korzysta 2.373 dzieci.
czony na dostawę:
WRÓCILI ŻOŁNIERZE POLSCY
PRZESIEDLENIE
300 ant. słupów sosnowych teletechnicznych o wymiarach dług. 11 m., średnica
ZE SZKOCJI
I WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO
górnego wierzchołka powyżej 20 cm. Wadium w wysokości 2 proc. sumy oferowa
GDAŃSK. Dni*, T bm. przybył na stat
LÓD2. Według planu Centralnego Ko
nej w gotówce Lub w papierach procentowych, uznanych za wystarczające prze* ku „Clan Lemów*" transport żołnierzy pblWydział Finansowy MZK. składać należy w kasie MZK, ul. Młynarska 2.
itkich ze Szkocji, w lloafoW 1.600 osób, w mitetu PrzesiedleOoeMgo województwo lódz
kie miało przesiedlić do województw zacho
Oferty w zapieczętowanych kopertach z napisem: „Przetarg na dostawę słu tym 10 oficerów.
dnich 2*0.000 osób. Jak wynika, z danych
pów" należy składać w Kancelarii Głównej MZK, uV Młynarska 2 do dnia 30.HI
OTWARCIE
STAOJ*
NADAWCZEJ
1940 r. do godziny 9.30.
POLSKIEGO RADIA W GLIWICACH powiatowych referatów przesiedleńczych
plan ten wykonany został w •* proc, Ogó
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 30 m arca 1946 r. o godzinie 9-tej. MZK zastrze
“ KATOWICE. Odbyła się tu uroczystość łem przesiedliło się 214.762 osoby, w tym
ga sobie prawo wyboru oferenta, podziału dosta/wy między kilku oferentów ora*
otwarcia
stacji
nadawczej
w
Gliwicach.
unieważnienia przetargu bez podania przyczyn i ponoszenia jakichkolwiek odaalco106.240 rolników 7.500 robotników, 7.339
dowań.
10S0 Stacja od dnia, 10 marca br. pracuje Jako pracowników umysłowych, 15.340 rzemieśl
stacja Katowice I na fali 213,7 m z mocą
ników oraz 78.243 innych.
6 kw.
Dodać należy, że rozgłośnia gliwicka odegrała znamienną rolę przed samą wojną,
•kiedy to Niemcy zainscenlzowali napad
żołnierzy polskich na budynek radiostacji,
,by
sprowokować konflikt.
WIECH
Doskonałej jakoici
Do nabycia w każdym sklepie
I POMOC CENTRALNEGO KOMITETU
W la d o in o -S to U rn
L u b e lsk ie j F a b ry k i M ydła.
LUBLIN, P r z em y sło w a 5 'POMOCY ZIMOWEJ W KtELECCZYżNIK
! WARSZAWA. W związku z akcją PÓDa asbjcia wa wszystkich księgarniach.
P rzed sta w iciel: L itw iński, L ubartow ska 8
mocy Zimowej Wojewódzki Komitet Opieki
UW
883
Społecznej w Kielcach zorganizował 50 no-

W jednyiw szeregu w pracy
d la d o f e i w si p o ls k ie j

Z KRAJU

Mydło „ J A W 4 “ i „ P L O N "

N ie m ie c
jpod przewodnictwem hr. Bernadetta uda
Ostatnio niektóre organa prasy zag ra ła się do angielskiej strefy okupacyjnej i
nicznej podnoszą gł03 w obronie „niesz tam, wedle słów szwedzkiej gazety, przeczęśliwych, skrzywdzonych Niemiec", któ ' jawiła „wyjątkowe zainteresowanie w spra
re znoszą „nieludzkie warunki". I jako wie pomocy Niemcom".
wniosek rozlegają się nawoływania 'do o- | Imię hr. Bernadotto'a jest di.statecznie
k a Łania Niemcom natychmlastwej pomocy. 'znane: w swoim czasie wykorzystał on
. W Stanach Zjednoczonych Ameryki, a swoje bliskie stosunki z przywódcami ru
nawet w niektórych krajach Ameryki La- chu hitlerowskiego dla nawiązania kontakjińskiej pojawiają się różne prywatne to ‘ tu pomiędzy Himmlerem a sojusznikami
warzystwa pomocy Niemcom. Oczywiście | w sprawie zawarcia pokoju na podstawie
znaczna część tych organizacji składa się j wzajemnej umowy. Usiłowania jego, jako
z niemieckich elementów faszystowskich, przedstawiciela szwedzkiego Czerwonego
ale kampania prowadzona przez nie prze ' Krzyża niesienia pomocy Niemcom, godne
kracza ram y społeczeństwa niemieckiego jest zastanowienia, tyra bardziej, że
sa granicą.
. szwedzki Czerwony Krzyż m nłby zupełnie
W grudniu roku ub. 34-ch amerykań | dosyć roboty z niesieniem pomocy noroskich senatorów zwróciło się do prezy , dom europejskim, k tó rj ucierpiały od nadenta Trumana z wnioskiem o podwyższe j jeźdźców hitlerowskich. Z obliczeń UNRRA
nie normy aprowizacyjnej dla Niemców o- j wiadomo przecie, że r.p. Jugosłowianie oraz o pozwolenie niesienia pomocy Niem trzymują mniej środków żywnościowych na
com i Austrii przez organizacje prywat 'głowę ludności, niż Niemcy (9C0 —950 ka
ne. Wniosek ten był podpisany przez przed lorii dziennie wobec 1300—1500). Co Uo
stawlcieli reakcyjnego odłamu partii re ! Greków zaś, byli by oni szczęśliwi, gdyby
publikańskiej.
Jotrzymali czwartą część tego, co otrzy
Jako przykład przytoczymy ekspedycję mują Niemcy. Jednakże cl, którzy tak kruszwedzkiego Gaąrwoaugo Krzyża,
ulóra , szą kopię » NiM iaj; nts klaruj* się b y

DRUGIE W YDANIE

najmniej uczuciem sprawiedliwości lub hu
manitaryzmu. Cele ich są znacznie odle
glejsze i zakrojone na większą skalę. Kam
pania ta Jest mianowicie odbiciem dążeń
reakcyjnych sfer angielskich 1 amerykań
skich do przeciwstawienia się wykonaniu
decyzji poczdamskich dotyczących ekono
micznego rozbrojenia Niemiec, likwidacji
niemieckich trustów, syndykatów, karteli,
zniszczenia wojennego przemysłu Niemiec
oraz przygotowania do przebudowy ich żyicia politycznego a z podstawach demokra
tycznych.
i W tych sferach tworzone są plany zachowania „silnych Niemled" Jako potężnej
broni w ciemnej grze politycznej. Kola,
k tó re pragną nia- dopuścić do zniszczenia
ciężkiego przemysłu niemieckiego, żądają
obecnie rewizji \ decyzji konferencji pocz
damskich dotyczących Niemiec. Jak wia
domo w Poczdamie zapadła uchwała, aże
by przemysł niemiecki zachować Jedynie w
tych granicach, Jakie są niezbędna dla roz
woju gospodarki pokojowej 1 dla potrzeb
kraju, tak Jednak, aby nie mógł on stać
się podstawą odrodzenia wojennego prze
mysłu Niemiec.
Tymczasem stronnicy zachiwania cięż
kiego mrzemysłu niemieckiego tłumaczą wy
stąpienia swe tym, że gospodarcza rozbro
jenia Niemiec będzie oznaczało katastrofę
to* tylko 41* Nlemoów, to* di* całej Eu

ropy. Organy prasy i przedstawiciele kół
przemysłowych i finansowych, którzy usi
łują zastraszyć opinię publiczną widmem
chaosu ekonomicznego, celowo zamykają
oczy na niektóre fakty. Nie chcą t-nl np.
widzieć, żo państwa pokój miłujący zain
teresowane są nie tylko odbudową tego, co
zniszczyli Niemcy, ale likwidacją tych
środków, które dały Niemcom możność do
puszczenia się tych zniszczeń. A do tego
celu musi być zlikwidowany przemysł wo
jenny Niemiec, a możliwość wykorzystania
go dla nowej agresji m usi. być wykluczana.
Przedstawiciel Stanów Zjednoczonych
komisji rcparacyjnej, Pauli, na posiedzeniu
Komitetu partii demokratycznej stanu New
Jork, odpowiedział tym, którzy „usiłują
przekonań nas, żo nasz program reparacyjny jest nierealny"; określił on w sposób
następujący cel zasad gospodarczych usta
lonych przez konferencję poczdamską w
stosunku do Niemiec:
„Program reparacji, poprze* p o r z u c e 
nie ciężkiego przemysłu z Nlemieć do kra
jów oswobodzonych, nie tylko poi .rży kres
gospodarczej supremacji Nicmtec. nie
uchronnie oznaczającej również supremację
polityczną w Europie, ale Jednocześnie od
rodzi stan ekonomiczny krajów pokój mlbijących"
.(IX a, a.)
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Kalendarzy k
Krystyny
Leona, Matyldy
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Pogotowie r a t u n k o w e ....................... 22-73
S trat o g n io w a ......................................11-11
Pogotowie elektryczne przj Elek
trowni Miejskiej
29-61
Warsztaty wodociągowe 1 kanaliz.
21-42
Dyżurny Komendy Miasta M. O. . 23-83
Komisariaty Milicji Obywatelskiej: I —
21-91; n — 24-26; III — 24-27, IV —
14-14.

TEATR I KI NA
Z TEATRU MIEJSKIEGO: Codziennie
„Powrót z wojny" Fleursa i Crolsseta w
premierowej obsadzie: Malklewciz, Błońska,
Pichedski, Cbmlelarczyk i inni. W najbliż
szym czasie będzie wznowiona ciesząca się
niesłabnącym powodzeniem „Ziemia nie
ludzka" Gureła, która następnie będzie
•zła, na przemian z Powrotem z wojny";
obsadę ról głównych w „Ziemi nieludz
kiej" stanowią: Gorczyńska, Ossowska i
Antoni Różycki.
W próbach arcydzieło Heijermannsa
„Nadzieja" z udziałem pierwszorzędnych
sił naszego teatru z dawno niewidzianym
na scenie Zygmuntem Chmielewskim w
roli szypra Rosa.
• ‘r •
LA DZIECI OD LAT 3 DO 99.
itZYGODY CIAPUSIA"
\ / souccę dnia 16 marca o godz. 15.30
T eatr Miejski wystąpi z premierą fanta
stycznej bajki pt.: „Przygody Ciapusia".
Bajkę tę napisała i wyreżyserowała Irena
Ładosiówna, która równocześnie gra rolę
babci. — Pozostałe role spoczywają w nie
zawodnych rękach: I. Malkiewicz, H. Jaraczówny, H, Bujno, M. Góreckiej, M. .
ChnAelarczyka, E. Kowalczyka, M. Łozy,
J. śliwy, i wielu, wielu innych.
Balet pod kier. prof. J. Wirakiej.
Przepiękne dekoracje 1 kostiumy zaprojekitowała 1 wykonała Z. Węgierkowa.
Rolę głównego bohatera „Ciapusia" o-,
degra popularny w Lublinie ulubieniec alv
torów — biały piesek „Laluś".
Bilety sprzedaje kasa Teatru Miejskie
go.
SALA PARAFIALNA, ul. Bernardyń
ska 5, dawne kino („Gwiazda"), sztuka pt.:
„Szumią lasy." w wyk. Zespołu Młodzieży
Tow. Mitośm. Chrzęść. „Caritas". Początek
seansów: w niedzielę o 15 i 18-ej. W dnie
powszednie codziennie o 6-ej po poł. Do
chód przeznaczony na dożywianie młodzie
ży szkół średnich.
i
TEATR „DOMU ŻOŁNIERZA" Od dnia
11 marca br. i dni następnych zawiesił
przedstawienie „świerszcz -za kominem",
celem obsłużenia szkół okręgu, organiza
,
cji społecznych etc.

Ł V b E L 8 KV
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Co zawierają paczki TJNRRA
Na liczne zapytania z kół czytelników
podajemy poniżej tłumaczenie napisów na
paczkach UNRRA.
BREAKFAST — ŚNIADANIE
Meat an Eggs — mięso i jaja: jeść na
zimno lub po ogrzaniu w gotującej wodzie.
Biscuits — suche ciastka.
Caffe — kawa: na trzy czwarte szklan
ki wody bez gotowania.
Cereal — odżywka: rozkruszyć w rondelku, zalać zimnym mlekiem (2 szklanki)
1 podgrzać.
Fruit Bar — prasowane owoce: jeść na
zimno lub zagotować trzy do czterech mi
nut w kilku łyżkach wody jako kompot,
lub dżem.
'
Sugar — cukier, Chewing Gum — guma
do żucia, Cigarettes — papierosy.
DINNER — OBIAD
Cheese — ser: jfeść na zimno.
Assorted Biscuits — różne kruche cia
steczka.
Contfection — miód turecki, oblany cze
koladą: jeść jako cukierek.
Beverage — oranżada: rozpuścić we
wrzącej wodzie (2 szklanki) nie gotować!
Sugar — cukier, Ciga-ettee — papiero
sy, Chewing Gum — guma do żucia, Matchłw — zapałki, Salt tabietts — tabletki
do odkażania wody.
U w a g a !
Ukazała się w sprzedaży domieszka ka
wy z aromatem czekoladowym, p. n.
„Murzynka" w opakowaniu, która jest
falsyfikatem, produkowanej przez nas
domieszki „Mulatka" ostrzegamy przed
naśladownictwem i że wyżej wymienione
opakowanie będzie ścigane sądownie.

F ab ryk a Kawy
1096
„COSTA-RlCA“
W arszaw a, K o n o p a ck a 21
B a^M iaji i n i Mi i i i i m i i m ii i;,r» ^ « iłC T M n t 5

W pk-rtrant reirtos; turiowi!

A nny

S a m o te j k in

un ai-k j » Lnbarliiwiu i. ihedzie sil) nabnżensina
e i w It.-ilHiirzu Labę! i.;e: dnia 15 m arca lQ4Gr.
a (j»ir.. S rano
T. J .
1073
wrriiin i n n w i s r r i T ■w m nMiw mm r i iW Tni

, SUPFER — KOLACJA
Meat — mięso; jeść na zim no.jub po
zagrzaniu w gotującej wodzie, albo też po
odsmażeniu.
Caffe —- kawa.
Biscuits — słone ciasteczka.
Bouillon — bulion: rozouścić w półtorej
szklanki wody. .
Confection — słodycze; papierosy, cu
kier i guma .do żucia.
Opakowanie paczek jest nieprzemakalne,
nie przepuszcza wilgoci, pręck to może być
użyte do przechowywania różnych przed
miotów.

Z listów do R edakcji
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SKRADZIONO dowód osobisty i kartę ewakuacyjną repatmamiki z Wołynia, Hele
ny Jażwińskiej, zamieszkałej w Niedrzwi
cy,
1089

D0 NABYCIA W KAŻDYM SKLEPIE

PASTY

L u b lin , L u b artó w ,k u 13.
m

WYDZIERŻAWIĘ ogród warzywno - owo
cowy przy ul. Prażmowsltiego Nr. 1. Wia
domość: cały dzień Dolna P. Marii Nr.
26/28, lub telefon Nr. 12-79 w godz. 18—20.
1072

wzruszony, gdyż pochodzi z kół ,gnanych", sty (kennkartę), wydany przez Zarząd m.
ima, na nazwisko K arasia Kazimierza,
zaszczycających swoją obecnością ińiasto
"f „~I Z T
, NZ
m , im i
Łódź. Jeśli by ten projekt doszedł do skuł-1 zamle»akał««c> lublin, ul. Górna 5/11. 1079
ku, to proszę obywatela Out o powiadomię- I
/
nie mnie, znowu za pośrednictwem ,JJzien- \ UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód /jsobinika Łódzkiego", co sądzę, jeszcze przy- 9ty (kennkartę), wydany przez Uraąd
sporzy ob. Out nowe korzyści z wierszo-1
Konopnica na nazwisko^ Górskiej
wek. Albo może by ob. Out, któremu o- Janiny zamieszkałej w Czechowie 128,
czywiście „bliżej nie jestem znany", a który tak bardzo chce mnie oklaskiwać, sko- ---------------- :----- ;— -------- -----------------—
rzystal z mego zaproszenia do Lublina. Bę-1 UiNTEWAżNIAM zagubione dokumenty:
dzie to nawet demokratyczniej przyjechać] dowód osobisty (kennkartę), oraz kartę
na prowincję. A ponieważ ob. Out jest sa- rejestracyjną, wydaną pnżeiz RKU Lu!bliinpowiat na nazwisko Jezierskiego Tadeu
tyrylciem, to będzie naprawdę wesoło.
sza, zamieszkałego kol. Krzczonów 1, pow.
Jan Nagrabiecki.
Lublin.
*
1086

Zm iękcza skórę, daje piękny połysk

■"fu n kw unr urw« —a. ~nn nu ni w

SPRZEDAM radio S-zakresowe „Philipsa"
Wyszyńskiego 7—23.
1069

czyli Wołanie na h u s z**.;
KAROSERIA do autobusu do sprzedania.
1088
Z okazji recenzji p. Z. B- m W ieczcm Eemardyńaka 28, Michałowski.
Poetów Wileńskich „Daiermik Łódzki" •»
ntm erze 62 (949) z a p r o s i mnie na «>»>>- ' -1'iZEDAM dorożkę mato używaną, cena
czór autorski do Lodzi.
- wstępna. Wiadomość Krakowskie Przed
1087
Chociaśt słowa entuzjastyczni (p. i j Ji -lielcto 19, Dorn Ubiorów.
pod adresem poetów wileńskich w recenzji J
zamieszczonej to ,/Jazecie Lubelskiej" nr
ZGUBY
H <36S) nie są skierowano specjalnie do
mnie, ale przede w szystkim do Miłosza, I UNIEWAŻNIAM zagubione dowody oaohiPutramenta, ś. p. Bujnickiago, Rymkimoir
jtennkartę, wydaną- przez Zarząd m.
o«a. Zagórskiego, Maiłiń&kiego i iw., wie-1 jąjbiMna na nazwisko Chweiceuka Wałdemniej przeto dziękuję ea gościnność p-1 m ara zamleszkafego Zamojska 31/1 ora*
bywatelouH Out (i pocóż brać tak pecho-1 legitymację szkolną wystawioną przez Dy
wy pseudonim, skoro out w aportowej <*»- retoqJę Szkoły Malaawtwa w Lublinie. 1105
gielszczytnie oznacza, jak wiadomo, rzut

STANGARD”
F-KA

TEODOLITY - niwelatory, wseeiki sprzęt
mierniczy kupujemy natychmiast, inżynier
Zbigniew Czerski, Warszawa - .Widok 26,
(róg Marszałkowskiej).
984

WYKONUJĘ instalację elektryczną.. Ma
teriały na linie napowietrzne i inne na
składzie. I-go Maja 21/8.
1090

P iłk a p o sz ła n a o u t

Najlepszą pastą do obawia Jest

LUBELSKA

MATERIAŁY piśmienne, artykuły biurowe
w pełnym, asortymencie posiada stale na
składzie, Roman Różycki, Sienkiewicza 4.
dostawy do biur, szkół, sklepów.
982
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T elefon 40-94

m — yiin m u

— — —J!L_——
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UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód tożsa| mości konia, wydany przez Zarząd gminy
Zemśbonzyce, pow. Lublin, na nazwisko
Bilskiego Stan., zamieszkałego Zemborzył ce Podleśne.
1091

_

Poznań zostały zak arta rejestracyjna
Warunki do omówienia z Naczelnikiem I
likwidacyjna, dowód
OGŁOSZENIA URZĘDOWE .I Wydziału Odbudowy.
osobisty zaświadczenie przesiedleńcze na
i- #- s i t -*t t *-ntur. wir umimi i wrani-riwJP j
zawiadomieniu o sposobie sprzedaży ń1
nazwisko Lupy Ksawerego. Uczciwego
Przedstawienia odbywać esię będą jedy
-/.n,ur«uła ule
s,6 Poduma pod adrasem. Urząd Woje-1 55n 3.ia.zey proszę o zwrot na adres: wieś
ehtobs zakradła
się Twmvłira
pomyłka w
w rwinnin
podaniu Wódzki
nie w niedziele i dni świąteczne.
Lubelski,
Wydział
Odbudowy
Lipsko Polesie, gro. Mokre, pow. Zamość.-numerów kuponów ważnych w trzeciej de1094
KINO „DOMU ŻOŁNIERZA" wyświe-.** hadzie marca, którą niniejszym prostuję, Lublin, ul. Spokojna 4, pokój Nr. 76.
Naczelnik Wydziału Odbudowy
film pt.: „PARYŻANKA". Nadprogram: podając tabelę sorzedaży chleba na trzecią
1066,
inż. Goadek
dokumeny:
______
____________________UNIEWAŻNIAM
skradzione
Aktualności polskiej kroniki filmowej. Dla dekadę:
młodzieży niedozwolony. Początek sean
ZARZĄD Stowarzyszenia Techników Wo-1 dowód oeóbiaty, wydany P ? * ® ® e ^ Milanosów: godz. 14-ta, 16-ta i 18-ta. W niecL-’©-1
t> u
Data _
lloir na
lloić u **' jewództwa Lubels'kiego zawiadamia, że w nów’
ha^
°
^
\
r?
/
k^
7V
T,nir*'n0Aci
łe początek pierwszego seansu o godz. 12. Ku.
niedzielę dnia 17 marca 1946 r. o godz. I ży « ki Państwowej, dow&l^ pra^leżcrioścl
21. 22, knyon 24, 25,
27, 28, kupon .v
w kg
w k , Ł,
23
25
29
10,30 w pdeiwazym torminie, o godz. 11-ej
ZKP 118 I,mię Ignacego arzi
KINO „APOLLO" wyświetla film pi.: i
w drugim terminie w lokalu Stowarzyszę- J Parczewie,
Zaginiony horyzont", w roi. gł.: Ronald
1 .5 0 4 ,5 0 ni a przy ul. Szopena 8 m. 10 odbędzie się
CoŁman. Nadprogram: Aktualności Poi- I 8 ,1 7 ,1 8 0 ,5 0 19.20,21 0,5 0 22
POSZUKIWANIA
doroczne Walne Zebranie członków. Obee______
aklej Kroniki Filmowej. Początek sean -1„ 7, 8, 0 ,5 0 17, 18 0 ,5 0 19,20.21
0 ,5 0 3 ,5 0
nóść wszystkich członków obowiązkowa,
MAŁEK Maria poszukuje Seweryny i Jó*ów o godz. 12.30, 14.30, 16.30 i 18.30.
j“
11031 zeta Choiaków, ostatnio zamieszkałych
0 ,5 0 2 ,5 0
KINO „BAŁTYK" wyświetla film pt.- 111 6, 7, 0 ,5 0 8, 17 0 ,5 0 18
D R O B N E O G Ł O S Z E N I A M I ^ “ ^ 1 ^ ny^Heleny, Zofii 1 Stanisła0 ,5 0 17, 18 0 ,5 0 19, 2 0 0 ,5 0 3,
7. 8.
rej.
I Wa z Choiaków, ostatnio zamieszkałych w
7. 8,
0 ,2 5 17, 18 0 ,2 5 19. 2 0 0 ,5 0 2.
Katowicach. Proszę o wiadomość Lublin,
18.30
NAUKA
Przypominamy, że cena Chleba w detalu
żelazna 48, mieszkania 10,
1032
jc*Jt 2 85 zł., za 1 kg.
LEKCJE TAŃCA. W dniu 21 marca ul.
zaginionych
ułatwia
za Prezydenta m. Lublina Peowiaków 13 (świetlica pocztowców) POSZUKIWANIE
Prograsn ra d io w y
Naczelnik Wydziału rozpoczynam nowy komplet tańców no Biuro Tłumaczeń na wszystkie języki euou godz. i ropę jakie. Anna Terlecka, Kraków, - Fio4104
M. Szczepański.
13 marca 1946 r. (środa)
woczesnych. Informacje 1 zapisy od
17—18 w świetlicy. Art.-bal. Fryderyk I riańska 55. Nie mogących przyjechać do
5.57 Transmisja z Warszawy. 8.30 Wia
Wydziel Odbudowy Urzędu Wojewódz1097 Krakowa prosimy do nas napisać.
1092
domości lubelskie. 8.40 Muzyka z plył. k« 4<o Lube': tego przyjmie natychmiast Klimek.
I. 43 Progr. aud. lok. na dzień bież. 8,K do pracy w Wyaziale:
j
H Ó Ż NE
A.NGIELSKIEGO, n Umrieckiego udziata in-1
*®uzyika z płyt. 11.30 Kąciik Społ. Obyw.
1) 2 inżynierów architektów na stanowi dywidualnie, zbiorowo, rutynowany peda-1 NAJSŁYNNIEJSZY psychografolog „MarLigi ICoblet. 11.40 Komunikaty i ogłosze
gog. Metoda oksfnrfBka, gwarancja. Wiedarem jasnowidzenia przepowiada
nia, 11.45 Ludowe pieśni rosyjskie ź płyt, sko kierowników Oddziałów,
1084 j^ d e m u jego wydarzenia życiowe. Gkre2) 2 techników budowlanych na budow niawrka 6—6.
II, 57 Transmisja z Warszawy. 15.00 Wia
|» ¥?ł - i p e g i p i
śla dokładnie charakter, kierunek zdoidodomości lubelskie. 15.05 Kąollć TUR-u. niczych na stanowisko referenta odbudowy
;L L |4 A li 3 K m
l
powodzenie, rady, przeznaczenie. Naf5.15 „Twórczość Andrzeja Struga" — wsi i miast,
■ud. lit. prof. dra Feliksa Amszkiewicza.
3) 1 specjalistę ceramika na stanowisko LEKARZ dentysta Aleksander Romiti, Wy- pisać pytania, datę urodzenia, załączyć 30
16.35 Recital śpiewaczy Krystyny Szcze kierownika referatu organizacji przedsię szyńakiego 10, lewa oficyna, II piętro. 777 zł. zadatku. Odpowiedź za zaliczeniem. Adl»»
j ree: Kraków, skrytka pocztowa 475. 731
pańskiej. Akomp. Halina Waśnlen^ska. V/ biorstw przemysłowych,
programie pieśni Sergiusza Mussorgaltie(H A N D L O W E
PAŃSTWOWY "urzędnik kawaler, poszu
4) 1 buchaltera - bilansistę na kiemwnige. 16.00 Transmisja z Waaozawy. 21.00 ka referatu tnspekcyjno - budżetowego.
DOMY, place sprzedaje koncesjonowane kuje w śródmieściu pokoju przy rodzinie,
Wieczorna mozaika muzyczna z płyt. 22.90
Wymagane przedłożenie odpowiednich przedwojenne biuro „Wygoda" Michałow- ea dobirą opłatą. Zgłoszenia do Adm. „GaPnsnsmisja z Warszawy.
j świadectw.
1085
skiego, Bernardyńska 28, tel. 34-87.
924 j ze*y Lubelskiej", dział ogłoszeń.
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