Cena 2 zł

Rab II

L n b l i a , Ir o c la 2 0 m a r z e c 194 6 r .

D z iś

6

NIEZRLEŻNE Pism o OEmOKRRTYCZNE

Więzy przyjaźni zacieśniają się
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M arszalek l i t o
z w ie d z i P o ls k ę

WARSZAWA. Gość Polski, marszałek
Tito, udaje się w najbliższych dniach na
zwiedzenie Łodzi, Wrocławia 1 szeregu in
nych miast i miejscowości Dolnego Śląsku,
We Wrocławiu marszałek Tito obejrzy słyń
Marszałka Tito zostawiło niezapomniane ną, największą w KUropie fabrykę wago
wrażenie na obecnych, z których wielu noia nów.
Podróż Marszałka Tito łączy się z zain
ło możność nawiązania rozmowy z najwięk
szym bohaterem Jugosławii oraz z przedsta teresowaniem, jakie czołowy Mąż Stanu
wiciełami Rządu i Wojska Jugosłowiańskie bratniego narodu okazuje dla życiu kultu
go, którzy wraz z Marszałkiem Tito przyje ralnego, społecznego ł gospodarczego nachali do Polski. (PAP)
mego kraju. (PAP)
--------------- oOo------- ------

Podpisanie układu o przyjaźni
ł wzajemnej pomocy z Jugosławią
WARSZAWA. Ministerstwo Spraw Zagrani ornych R. P. oraz atnha*a<la Federatpjnej, Ludowej Republiki Jugosławii koammlkująi podczas pobytu w Warszawie
Premiera i Marszalka Jugosławii Józefa
Broz-Tito aostał podpisany układ 6 przyjaź
ni, wzajemnej pomory między Rzeczpospo
litą Polską I Federacyjną Ludową. Republi
ką Jugosławii. Układ ten jest naturalnym
następstwem wiełkieh doświadczeń obydwu
krajów z ulHegłej wojny, któro narodowi
polskiemu I narodom Jugosławii groziła
miko witym cnłszcaenitmn. Układ ten wzmac
Ma między bratnimi słowiańskimi narodami
obydwu państw węzły przyjaźni, które
góbile utrwaliły się 1 okrzepły w toku

wspófeiej walki o Niepodległość I Demokra
cję przeciwko Niemcom i k h sojusznikom.
Układ jest również wielkim wkwdem do
utrwalenia pokoju międzynarodowego. Układ zestal zawarty w duchu statutu Orga
nizacji Narodów /jednoczonych i ważność
.tego przewidziana jest na okres lat 20. Układ podpisał w imieniu Prezydenta Krajo
wej Rady Narodowej Rzeczpospolitej Pol
skiej Premier Rządu Jedności Narodowej
Edward Osóbka - Morawski 1 w imieniu
Prezydium Skupsztyny Federacyjnej, Ludo
LONDYN, 19,3, Na pocięci zemdli w Izbie
wej Republiki Jugosławii Premier Rządu 1 Gmin w dniu 18 b. m. członek P artu P ra
Marszalek Jugosławii Józef Broz-Ttto.
cy mjr. Wllkee, zwrócił się z zapytaniem
pod adresem rządu, czy znana mu jest
Warszawa, dnia 18 marca 1946 r.
treść przemówienia premiera BołtiJiea, któ
ry podkreślił, że w obecnej sytuacji w "brr
cji wybory nie będą wyrazem powszechnej
oipdniit Wdlkes zapytuje, czy rząd nie był
pauatw
'-ezantowanych w Warszawie, by skłonny rozwdżyć sprawy odroczenia
prezydent i st. Warszawy 1 szereg- innych wyborów, wyznaczonych na koniec b. m.,
osobistości. Obecni byli przedstawiciele ponieważ „panujące warunki mogłyby do
Wojska Polskiego z Marszałkiem Żymier prowadzić do wojny domowej".
skim na czele. O goda. 19-ej przybył pre
Deputowany P arti Pracy Ziłliaoiw oświad
zydent KRN Bolesław Bierut, powitany czył, że nie chodzi tu tylko o prej^powiednie
przez Marszałka Tito i ambasadora Jugo premiera Sofullsa, według którego przy
sławii LjumoYica. Prezydent Bierut obec wrócenie monairohii może wywołać wojnę
ny był na przyjęciu do godz. 20-sj cały caaa domową, ale że opinia całego świata oboiąw towarzystwie Marszałka Tito i Marszał- lży rząd brytyjski odpowiedzialtnością za tę
ka żymierskiego. Przyjęcie wydane prze* j wojnę. ZiUiacue zapytują ozy « uwagi na

Sprawa Grecji w Izbie Gmin
Czy w y b o ry b ęd ą o d ło ż o n e

Przyjęcie u Marszałka Tito

WARSZAWA W godzinach • ieczornyoh
dnia 17 marca rb. przebywający w War
szawie Premier Rządni Federacyjnej Ludo
wej Republiki Jugosławii Marszałek Józef
Broz-Tito wydał przyjęcie, na którym obec
ni byli czołowi przedstawiciele polskiego
świata politycznego i wojskowego, korpus
dyplomatyczny akredytowany w Warsza
wie, przedstawiciele św ista naukowego, a r
tystycznego i pracy.
Bale pałacyku myśliwskiego w parku ła
zienkowskim, w którym zamieszkał Marsza
łek Tito, zaczęły się zapełniać przybywający
mi gośćmi od godziny 18-ej. Przybyli człon
kowie Prezydium KRN, Rządu Jedności Na
rodowej, z wicepremierami Gomułką i Mi
kołajczykiem na czele, ambasadorowie:
ZSRR, Stanów Zjednoczonych AP, Wielkiej
'WARSZAWA. Na odbytej w dniu 11
Brytanii, Francji oraz posłowie innych m arca rb. konferencji prasowej, Komisarz
Generalny dla spraw Premiowej Pożyczki
Odbudowy Kraju ob. Kościńskl poinformo
wał przedstawicieli prasy o dotychczaso
wym przebiegu akcji przedpłat na subskryp
cję PPOK oraz przedstawił dalszy plan
WARSZAWA, 19.3. (obsł. wł.). Sąd Woj prac organizacyjnych, związanych z otwar
ekowy Okręgu Warszawskiego wydał dziś ciem publicznej subskrypcji. Komisarz Gewyrok w procesie członków lubelskiej ko- ncralny podkreślił, lż na podstawie danych,
mendy NSZ.
otrzymanych z Urzędów Skarbowych 1 in
Mocą wyroku skazani zostali na nych placówek enbekrypcyjnych z całego
śmierć? Roftian Jaroszyński, Zygmunt Wo kraju, akcja przedpłat na pożyczkę dała
lanin, Władysław Żwirek, Stanisław Kacz pomyślne wyniki. Obecnie w toku są już
marczyk, Franciszek Szołoch, W ładysław przj Matowania, rsające na celu powołanie
Ulannwski, Edm und S zurkow ski i Zy Naczelnego Komitetu dla Spraw Pożycz
gmunt Roguskl.
ki, w skład którego wejdą przedstawiciele
Uwolnieni od winy zostali: Tadeusz Pa wszystkich partii politycznych, wojska, du
sierbshi i Franciszek Kara uda. Z dobro chowieństwa I organizacji społecznych. Po
dziejstw amnestii skorzystali: M aria Ka- nadto projektuje ' się powołanie Kongresu
łuina i niepełnoletni Jan Kowalski, któ Pożyczkowego z udziałem przedstawicieli
komitetów wojewódzkich, powiatowych I
rych wypuszczono na wolność.
Pozostałych oskarżonych zasądzono na gminnych.
kary więzienia do lat 9-eiu.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Skazani na-karę śmierci mogą odwołać Skarbu, data wypuszczenia Pożyczld zosta
ślę do laski Prezydenta KRN, a skazanym ła ustalona na 10 kwietnia 1946 r. Pożycz
na więzienie przysługuje prawo apelacji ka będzie em it m ana w obligacjach na oka
lo Najwyższego Sądu Wojskowego.
ziciela po 2.000 zł., składających się z czte

pogląd premiera greckiego, że policja nil
jest godna zaufania, ponieważ pracuje w
niej wielu członków organizacji „Chi" i in
nych prawicowych organioacyj terroryatyozmych — nie należałoby zażądać, aby sir
Gharies WWkham, szef brytyjskiej mleji poUoyjnej w Grecji, usunął te elementy z po
licji greckiej.
Podsekiotai* stanu w uiiius *raLwia
opraw zagranicznych, Hektor Mac Neli, od
powiedział deputowanemu P arti Pracy,
Haire, że brytyjski minister spraw zagra
nicznych Ernest Bevin nie uważa za celo
we udać aię do Grecji, aby naradzić się a
władzami brytyjskimi i greckimi w spra
wie krytycznej sytuacji Grecji. Mac Nel!
dodał, że Bevin otrzymuje z najrozmait
szych stron szczegółowe sprawozdania
sytuacji panującej w Grecji. (PAP).

Otwarcie publicznej subskrypcji
Premiowej Pożyczki Odbudowy Kraju

W yrok

w p r o c e s ie IV. S. Z.
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Weryfikacja jeńców niemieckich
FRANKFURT. 19.3. (API). Główna kiwa
♦era amerykańska komunikuje, że do 1 paż
Kika r. b. wszyscy niemieccy jeńcy wojen
ni na terenie strefy okupacyjnej amerykań
■klej zostaną poddani badaniom oo do łeb
#rze«zJości poUtywEnej. Ci, których pwe■ W d poktyran* Jurt nienaganna, będą

nie strefy amerykańskiej wynosi 682.000.
Jeńcy wojenni, którzy ze względów poli
tycznych zostaną w oborach, będą trak
towani jako cywilni internowani. Główna
kw atera amerykańska podaje w komuni
kacie, ża ponad 115.00 jeńców niemieckich
pracuje dla m o M Mn*aryk«ńśklaj w* H e a
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rech części po 500 zł. każda. Pożyczka podzielona będzie na emisje, a emisje na serie
po 00 obligacji w każdej serii. Kwota po
życzki, plan jej umorzenia oraz Hoić emisji,
jak również wysokość kwot poszczególnych
emisji, będą ustalone w drodze osobnego
rozporządzenia. Drogą losowania obligacji
Pożyczka ma być umorzona do 16 kwiet
nia 1969 r. Losowanie obligacji (premiowe
1 niepranlowe) odbywać się będzie dwa ra 
zy do roku — 15-go kwietnia i 10-go paź
dziernika. Pierwsze losowanie premiowe od
będzie się 10 października 1946 r., zaź nlepremlowe — 10 października 1949 r,

w Warszawie, (lina sprzedażna obligacji
Pożyczki wynosi 2.000 zł. m jedną ohllga
cję wartości Imiennej 2.000 zl. (PAP)

Odpuwiedź Pre/ydtHila Trumana
na lisi Prezydenta ob. Hinrnla

WASZYNGTON (obsł. wł.). W Waszyn
(tonie ogłoszono treść odłSiwUslzl prezydenta Trtunana na Ust Prezydenta KRN ob
Bieruta. Polska zwróciła się do rządu St.
Zjednoczonych o poparcie jej sprawy w
UNRRA w związku ze zmniejszeniem po
mocy ze strony tej organizacji dla narodu
polskiego. Prezydent Trunnui oświadczy! w
Należy zaznaczyć, że z chwilą wylosowa
swej odpowiedzi, iż władze UNRRA zapew
nia premii, obligacje Pożyczki podlegają uniły go, iż postarają się zaspefeoić potrze
morzeniu. Wykup obligacji wylosowanych by wszystkich państw.
w losowaniu nleprondowym, nastąpi według
ich wartości imiennej.
------ ooo---- —
Na premie przeznacza się corocznie na Apel du przemysłowców i kupców
każde 009 milionów zł. Pożyczki w pierw
Woiewód/lwa l.iibi;!sl.Sn;|u
szym trzechlociu — po 20 milionów zł., w
Izba Przemysłowo - Handlowa w
następnym dziesięcioleciu po 16 milionów Lublinie przypomina wszystkim kupzł. 1 w ostatnim dziesięcioleciu — po oom i przemysłowcom W ojewództwa
16.800.000 zł. Na każde półroozne losowanie Lubelskiego obowiązek wykupienia
premiowe w okresie od 10 października kart rejestracyjnych w Urzędach
1946 r. — 16 kwietnia 1949 r. przypada Skarbowych do dnia 31 marca 1946
1.250 premii na sumę łączną 10 milionów roku. Termin ten przedłużony nie bę
zł. Na okres od 15 października 1940 r. do dzie. Niewykupienle kart rejestracyj
15 kwietnia 1900 r. przypada 1.000 premii
nych w terminie pociągnie za sobą ona sumę 8 milionów ai. i na okres .od 15
etre postępowanie karne.
października 1900 r. do 10 kwietnia 1969 (.
Każdy obywatel winien pamiętać o
przypada 1.000 premii na łączną sumę
obowiązku
poparcia akcji subskrybeji
8.400.000 zł. Kapitał 1 premie do 10.000 zł.
płatne są w kasach Urzędów Skarbowych, Premiowej Pożyczki Odbudowy przez
uiszczenie przedpłat związanych z
w Narodowym Banku Rolnym, w Poczto
wykupem kart rejestracyjnych.'
wej Kazić Oszczędności 1 w ich oddziałach.
Prezydium i Dyrekcja
Premie ponad 10.000 zł. płatne są wyłącznie
Ijb )i Przemysłowo • Handlowe
» O ih b li Naradoim gą Banku VoMU, 3*
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W p ła ty

C I im f c M II tłu m a c z y się
LONDYN (A PI), Wuurton Churchill, któ
ty przemawiał podczas bankietu, wydane
go w piątek wieczorem, oświadczył, że nie
wierzy w to, i# wojna jest nieunikniona,
ani w bezpośrednią groźbę wojny. Poza
tym nie wierzy, by wodzowie Związku Ra
dzieckiego chcieli wojny. „Nic nie jest w
stanie — powiedział Churchill — zachwiać
niego podziwu dla narodu rosyjskiego albo
też osłabić moje życzenia, by Rosja żyła
w bezpieczeństwie 1 dobrobycie i zajmowała
zaszczytne miejece na świecie. Świat an
glosaski gotów jest współpracować z naro
dem rosyjskim - na . zasadach równości".
Przyszłe stanowisko Związku Radzieckie
go na świecie — zdaniem Churchilla —
należy od decyzji ludzi, którzy m ają wpływ
na 180 milionów mieszkańców Związku Ra
dzieckiego i wiele milionów ludzi poza g ra
nicami Rosji. Co do kwestii Iranu oświad
czył Churchill, to sprawa pozostawiania
wojsk rosyjskich w Persji po terminie
przewidzianym na ich wycofanie powinna
byś załatwiona przez m ającą się wkrótce
odbyć sesję Rady Bezpieczeństwa w No
wym Jorku. W dalszym ciągu swojej mo
wy Churchill oświadczył, że Z3RR nie ma
powodu by Kię skarżyć z powodu wyników
i wysiłków podczas wojny. S traty bowiem
Związku Radzieckiego były duże, ale i zdo
bycze są olbrzymie. Dzięki zwycięstwu nad
Japonią, Rosja odzyskała wszystko, co stra 
ciła 40 la t temu. Poza tym Churchill oświadczyl, że nigdy nie żądał sojuszu woj
skowego angio - amerykańskiego 1 apelo
wał jedynie do wolnej i dobrowolnej bra
terskiej współpracy między Wielką B ryta
nią i Stanami Zjednoczonymi.
Na zakończenie swego przemówienia
ChurohM raz jesecae nawrócił do koncepcji
Zbliżenia narodów anglosaskich.
* _ *
*
Korespondent dyplomatyczny A PI poda

je
Aczkolwiek z braku pełnego tekstu prze
mówienia Winałoma Churchilla trudno je
szcze dań w pełni jej ocenę i zestawić z po
przednią wypowiedzią — nie ulega jednak
wątpliwości, że Churchill starał się napraJ n ł. w k r ó t c e a l m l e » l r w k r l ę g a r a l a c k .
x n a a e ia lo lit fr a a c iu k le g * l u i l l t t j ,
I M I H I ; M A I K O IS , p o d C y ta te m

„DZIEJE

ANGLII”

w d w ó c li to iu A c k . W y d a w e y i
G A IS T IK , LA L TER , i R U TK O W SK I
W a r« sa w a . lH a r» * a lk » w « k a 9 0
S k ł a d g łó w n y P r z e d s t a w i c i e l s t w o w K ra *
k o w te K L E N K IE W IC Z
M le k a to w s k ls H
g o 16. W p r z y g o t o w a n i u u ty e b s a m y c h
w y d a w c ó w ; A A E L jR U lfT R , K s i ę g a SL
M tc lie le o r a z t j r c l o r y i C u r i e S k ło d o w s k ie j
p ió ru j e j c ó r k i Ew y C u rie .
12JI5I

Jaka} te m p e r a tu r ę

wyzwala iiumba atumuwa

na rzec* IN R llA
Suma wpłat na Heca
LONDYN.
UNRRA, do których zobowiązało się 41
państw, wyniosła do dnia 28 lutego rł>
.914.897.527 dolarów. Spośród 38 państw,
które nis były okupowana, 80 wpłaciło luk
złożyło zobowiązania wpłaty po raz pierw,
szy. 7 państw: Australia, Kanada, San Do
mingo, Islandia, Nowa Zelandia, Stan;
Zjednoczone i Królestwo Zjednoczone dok o
nały już wpłat po raz drugi. (PAP)

wić fatalną wrażenie w świecie, jakie wy kowi Radzieckiemu Jest nienawistna klasie
robotniczej, inteligencji pracującej, dzie
wołała jego pierwsza mowa.
siątkom milionów ludzi Wielkiej Brytanii".
Gdy on 1nbi.publiczna Wielkiej Brytanii
Nemniej dobitna była reakcja opinii amery
dowiedziała się o tym, że Stalin zakwalifi
kował mowę Churchilla słowami „Nie ulega kańskiej. „Herald Tribune" piszą: jCi co
nawołują do krzyżowych pochodów prze
wątpliwości, Że nastawienie Churchilla jest
nastawieniem na wojnę i wezwaniem do ciw Związkowi Radzieckiemu, winni Już te
raz zdać sohie sprawę z tego, jakie mogą
wojny ze Związkiem Radzieckim", natych
być wyniki podobnych zamierzeń*".
miastowa reakcja wyraziła się w dwóch
o q o
bardzo, charakterytycznych objawach: 1 )
spadku notowań państwowych papierów
wartościowych, 2) w bardzo energicznym
tonie lewicowej 1 liberalnej prasy angiel
skiej, która nie tylko podzieliła pogląd Sta
PARY4. 19 A. Ambasador brytyjski »
LONDYN. 19.3. Charge d'affairee Stanów
lina na mowę fultońską, lecz ponadto za Zjednoczonych i ambasadorowi brytyjskie Paryżu, Duff Cooper, odwiedził fraanouaku
żądała od Churchilla by zamilkł i dalszymi mu w Madrycie została wręczona odpo go ministra spraw zagranicznych, Bidault
swoimi mowami przestał zakłócać trudną wiedź rządu hiszpańskiego na „Białą Księ celem zaznajomienia go z poglądami rządu
sytuację polityczną.
gę", opublikowaną przez Stany Zjednoczo brytyjskiego na propozycję francuską prze
Poseł Labour Party Joseph Riewiers o- ne, która oskarża rząd gen. Franco o wąpół kazania spraiwy hiszpańskiej Radzie Bezśwładczył: „Sama myśl o zmontowaniu blo pracę z Niemcami podczas wojny świato pieczeńtswa.
ku angio - amerykańskiego przeciw Związ wej.
* PARYŻ. 19.3. Korespondent dziennika
-O Q O „Ce Sodr", który powrócił niedawno z Hi
szpanii, twierdzi, lż miał wrażenie, że opu
szcza kraj przygotowujący się do wojny.
w -sto su n k u d o N iem ców
„Po wszystkich miastach krążą uzbrojo
BERLIN (A PI). W sobotę 9 marca po- |niklem narodu niemieckiego. Papież Pius
ne patrole. Między Madrytem a granicą
wrócił do Berlina kardynał Preystng, biskup ' XII wielokrotnie zapewniał jak wiele jego
francuską — pisze korespondent — zosta
berliński. Powrócił on z Rzymu, gdzie zo myśll i modłów wiąże się z Niemcami i go
stał mu uroczyście wręczony kapelusz kar rąco umiłowanym miastem Berlinem". łem 5 razy zatrzymany i wylegitymowa
dynalski. Przywiózł on pozdrowienia i bło Kard. Preystng zwiedził w Rzymie obóz, w ny. Gen. Franco przeznaczył połowę bud
gosławieństwo papieża dla narodu niemieo-- którym znajduje się 20.000 j* c ó w niemiec żetu hiszpańskiego na utrzymywanie wojska
kiego. Kardynał oświadczył: „Papież zdaje kich. Zapewnił on ich, ie dołoży wszelkich i poltcjl różnych rodzajów, jak: żandarma*
rti, milicji, policji falangietowskiej i poAsobie sprawę, że ta k ie dziś istnieją wiecz
starań, aby ulżyć ich losowi.
oj bezpieczeństwa. Klasę ^przywilejową
ne Niemcy, którym poświęca ón swoje tro
KOLONIA (API). Do Kolonii powrócił ną tworzą b. członkowie „Błękitnej Dywi
ski i modlitwy. Naród niemiecki posiada
z
Rzymu
kard. Fringą, który przekazał zji", którzy w Hiszpanii zajmują najwy*
w papieżu przyjaciela, który właśnie przez
mianowanie r wych kardynałów niemiec mieszkańcom tego miasta błogosławieństwo sze stanowiska i najlepiej płatne uo»ad»*
kich dał wyraz temu, że pragnie być reeca- papieża.

Hiszpania— kraj przygotowujący
s ię d o w o jn y

Nie^wykła troskliwość papieża

Z procesu w Norymberdze

„Żałuję, że mieliśmy ich tak mało...1
stw ie r d z a c y n ic z n ie G o e r in g w sp r a w ie n a lo to w V, i V
NORYMBERGA. Na poniedziałkowym
posiedzeniu Trybunału Międzynarodowego
w Norymberdze Goering oświadczył, iż Rze
sza Niemiecka nie zamierzała nigdy zaata
kować Ameryki. „Zdawaliśmy sobie spra
wę, iż dzieli nas od Ameryki 6.000 kilomet
rów i że flota niemiecka Jest zbyt słaba,
aby poważnie zagrozić Stanom Zjednoczo
nym".
Prokurator amerykański Jackson rozpo
czyna przesłuchanie Goeringa i zwraca się,
do niego, jako do jednego żyjącego człowie
ka, wtajemniczonego w prawdziwe cele par
tii hitlerowskiej i znającego wszystkie jej
tajemnice. Goering przyznaje, ii od pierw
szej chwili był tak pod wpływem osobisto
ści Hitlera, że związał swój los z nim na
śmierć i życie. Oskarżony przyznaje, iż na
wet gdy współpracował z rządem Republiki
Weimarskiej, nosił się z zamiarem zama
chu stanu. Po dojściu do władzy parlament

NOWY JORK. 19.3. (API). „N w YORK
Bunday" zamieścił wywiad z prv . ch_ .«
gowskiego uniwersytetu, rzeczoznawcą u ta
apratw atomowych, Edwardem Tannerem,
który ostro skrytykował ostatnio kursująoe pogłoski, wg. których mające się odbyć
w maju ćwiczenia z bombą atomową, mia
łyby wywołać z powodu wyzwolenia zbyt
wielkiej temperatury reakcję wody, mogącą
grozić zniszczeniem całego globu ziemskie
go. Profesor oświadczył, że wybuch bom
by atomowej wytwarza maksymalną tem 
peraturę, równą 1 milionowi stopni Celsju
sza, co nie jest wystarczające, by wywołać
NOWY JORK Ambasador R.P. w Wa'j
reakcję'w wodzie morskiej. Tylko tempera azyngtonie, prof. Lange nie przyjął zapro-l
tura słońca, t.j. 20.'XX).000 stopni Celsju azenla na bankiet, urządzony na cześć
sza (dwudziestokrotnie większa), może apo Churchilla w dniu 16 m arca rJb. w hotelu
wodować całkowity rozkład kuli ziemskiej. „Waldorf-Astoria" w Nowym Jorku,
-OQO
-----------------------------

został uznany za zbyteczny. Zdaniem Goe
ringa, był on już niepotrzebny wobec tego,
ii wszystkie inne partie polityczne, prócz
partii narodowo - socjalistycznej, zostały
rozwiązane. Obozy koncentracyjne były ko
nieczne, jako środek zapobiegawczy dla
członków partii lewicowych, którzy atako
wali nas bez przerwy 1 dla których nie
starczyło więzień — oświadcza Goering.
Broni on zasady wodzowstwa, twierdząc, iż
demokracje nie miały ludzi, umiejących dać
narodowi chleb 1 pokój. „Rządy demokra
tyczne doprowadziły Niemcy do skraju
przepaści i tylko silna ręka magla przywró
cić ład i porządek. Ńad bezpieczeństwem
kraju czuwało gestapo".
Na zapytania prokuratora Jacksona w
sprawie pożaru Reichstagu, Goering daje
odpowiedzi wymijające. Twierdzi on, iż nie
wiele brakowało, aby sam nie zginął w pło
mieniach, co zdaniem jego byłoby wielkim

W KILKU WIERSZACH

Dyrektor wojewódzkiego oddziału
T. Z. P. w w ię z ie n iu

Na wniosek Specjalnej Komisji do Walz Nadużyciami został osadzony w więcleniu Eugeniusz Irzyekl, dyrektor woje
wódzkiego Wydziału Tymczasowego Zarząhi Państwowego w Lublinie, łrzyckiemu utowodninno, że przekraczając zakres swej
Władzy, wydzierżawił fabryki „Frenkler",
„Kulik", „Bengal", „Verita#“ oraz zablokov j l kapitał fabryki „Karbaold", przez co
uniemożliwił zmontowanie drugiej lokomohili CabtyosuąJ, Oskarżony Jrzycki ule

mwJaźni
**
^dotyczącą
ty c z ą c ą bezpieczeństwa
nież konwencję,
bezpieczeństwa
granicy turecko - irackiej.
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LONDYN. Premier Attiee zapowiedział
w labie Gmin, iż w najbliższym czasie od
będzie konferencje premierów Wspólnoty
Brytyjskiej, poświęconą zagadnieniom

* * *
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nieszczęściem dla narodu niemieckiego, *
szczęściem dla wrogów Rzeszy.
Prokurator Jackson zapytują, dlaczego
były kontynuowane naloty na Wielką Bry
tanię, Jeżeli Goering doszedł do przekona
nia, i i wojna jest przegrana. Goering oświadc*a, że gdyby posiadał jeszcze bom
bowce i paliwo, byłby atakował z powietrza
Wielką Brytanię, aż do ostatniej chwili, ja
ko ądwet za zniszozenie miast niemieckich.
„Dziękuję Bogu, że mieliśmy jeszcze przy
najmniej pociski V I i V I Jako żołnierz,
mogę oświadczyć, iż żałuję, że mieliśmy ich
tak mało". Goering wyraża przekonanie, li
Hitler*, Goebbels i Borman nie żyją, pod
kreśla on, że do 20 lipca 1944 r. najwięk
szy wpływ na Hitlera m iał on sam, potem
zaś Hitler miał zaufanie tylko dó .Borma- na oświadczenie, zawarte w testamencie
Hitlera, iż został zdradzony przez Goeringa
i Himmlera, Goering uważa za nieporozu*
mienie, wywołane intrygami Bormana. Pod
kreśla on raz jeszcze, iż popierał plan do
zbrojenia Niemiec, gdyż uważał, ie tylko,
będąc w posiadaniu „silnego mlecza'* moż
na uzyskać pokój I po dziś dzień nie zmie
nił swego zdania.
W dniu jutrzejszym Trybunał przystąj*
do przesłuchania przemysłowca szwedzkie
go Dahlerusa, który przybył za Sztokhob
mu. (PAP)
-o o o —
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TORONTO. Sekretarz Generalny Orgami
_
,
zacjl Narodów Zjednoczonych Trygve Lie J J a i l k u M l ł j d z y n a r o d o K C g f '
uzgadniał swych decyzji s Wojewódzkim
przybył do Montreal.^
^
NOWY JORK (ohsł, wł.). W trakcie nar
Wydziałem Przemysłowym, prze* oo dopu
OSLO. Norweskie mtoitaterstwo wyznań rad Organizacji Monetarnej w Savannah w*
ścił do takiego stanu, że * zarządu fabryki
rebgjnych i wychowania publicznego post a- stalonjr ^ t a ł skład zarządu Banku Mlę„Bengai" niejaki Bowmik podjął 2ULĆ81 zło
ż o ł n i e r z y * k t ó r z y dzyiuirodowego. Na stanowiska kiero.n.i-,
tych, * której to sumy dotychczas się nią
padli w wałkach w północnej Norwegii.
j dyrektorów powołani zostaną pr/.edwyliczył. Oskarżony wydzierżawił hutę
.
*
*
*
,
„
stawicłełe
nas*, państw; W. Brytanii, St.
szklaną w Rudzie Opalin od 18.10.1946 r.
«
w * .
za tenutę dzierżawną, wynoszącą 2 ty*,
przez prezydenta Trumana o ra z ! Belgii, Kanady, Holandii, Chile, Kuby i
złotych, gdy dzierżawa obiektu fabryczną- przyjęty
odbyć rozmowę a MkMtanwtn stanu Byr-1 ^
go winna wynosić oo najmniej 60 tgfb A
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M6| pobyt W Pnlsnfi jest wizytą» przyjaciół
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Konferencja prasowa u Marszałka Tito
WARSZAWA (PIAIM- W dniu 18 maraŁ
184* r. MaawaaWi 3ftto M t ę t w pałacy
ku MjriUwBfednt w ŁazUnMkgł dziennika
rzy potsicfcb I aagnandoRnyóh, przebywa
jących w W antowi*. Mamzałek Tito udzMfi odpowiadał na m n g pytań, stawio
n y * pras* dziennikarzy polskaoh i zagra
nicznych.
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WIZYTA U PRZYJACIÓŁ
N a pytani*, ozy w czasie rozmów, prze
prowadzanych w Warszawie była mowa o
•awarciu sojuszu między Jugosławią i PolRką. względnie o aojuoau wszystkich sło
wiańskich narodów, Marszałek Tito odpowlodoiał: „mój pobyt w Polsce jest wizytą
U przyjaciół. Jugosławia i Polska przeszły
identyczne koleje loau w czasie ostatniej
wojny, równie cierpiały i poniosły wielkie
straty. Z Polską podpisałimśy niedawno umawę handlową, a obecnie kulturalną. Są
w toku rozmowy o zawarciu paiktu przy
jaźni i wzajemnej pomocy, który będzie
podpisany w najbliższych dniach w Warazawie. Pakt ten zgodny jest a duchem
postanowień, jaikie powzięły narody zjed
noczone, aby zapobiec katastrofie, jaka
już miała miejsce w przeszłości.
Nasze ziemie były głównym celem ndeKieokiej .agresji, której chcemy zapobiec
przyszłości. Na pytanie, czy powstaje
blok słowiańskich narodów, wobec togo,
że Jugosławia m a podobny pakt ze Związ
kiem Radzieckim, Marszałek Tito odpowie
dział przecząco: „Nie ma mowy o jakimś
bloku narodów słowiańskich. Napadnięte
były nietyKko słowiańskie ziemie, ale i in
ne narody. P akt przyjaźni t wzajemnej po
b10®^ * Poiaką, jak również podobna umo
wa ze Związkiem Radzieckim nie są w żad
nym wypadku przeszkodą do zawarcia po
dobnyoh umów i s innymi państwami, ni*
tylfcc słowiańskimi gdyż te umowy mają
charakter obronny. Dążymy do teg«, aże
by nigdy nie powtórzyła się sytuacja, że
państwa słowiański* będą przedmiotem
niemieckiej i że znajdą się w przediwmydh mjtm.
jurnym słowem, uRuw/v ta jest BaJbesąpieczentem pokojowet » *'°®woJu naszych państw.

wą pomoc, a Armia Czerwona wraz z Ar
mią Jugosłowiańską oswobodziła Belgrad
1 część Serbii. Również ni* ulega wątpliwo
ści, że pomoc dostarczona nam pod posta
cią broni 1 zaopatrzenia przez naszych so
juszników od końca 1948 r. miała dla nas
duże znaczenie i to ni* tytko materialne,
al* i moralne.
Ozy słuszna jest opinia, ie do końca 19
roku pomoc udzielana p: .oz sojuszników
zachodnich nie była dostaroaana partyzan
tom, looe dostawała alg do rąk innych ugrupowań w Jugosławii t
Wojska ruchu narodowo-wyzwoleńczego
i partyzanci, walczący pod moją komendą
d« miesiąca września 1948 r , nie otrzyma
li od .zachodnich sojuszników ani jednego
naboju. Czy ktoś inny otrzymał, tego ja
ni* wiem. Pragnę tylko dodać, że właśnie
w okresie od 1941 do 1948 r. prowadziliś
my najcięższe wołki ni* tylko przeciw
Niemcom, Włochom. Węgrom i bułgarskim
faszystom, lecz i przeciwko miejscowym
ąulslingowskim formacjom Nedicza, Pawelloza, Draży Miohajłowicza, Rupnika.
Przeciw Draży Michajłowiczowi walczyliś
m y już od listopada 1941 r. Jednym słowem
mieliśmy przed sobą potężnego i różnorod
nego nieprzyjaciela. Przeciw temu nie
przyjacielowi walczyliśmy wyłącznie bro
nią, którą zdobyliśmy od nieprzyjaciela.
Potrzeba dodać, że samych tylko włoskich
dywizji było wtedy w Jugosławii 30. Gdy
pomoc zaczęła nadchodzić mieliśmy już
300-tysięczną armię.
UDZIAŁ POLAKÓW W WALKACH
Czy Polacy brali udział w walce * icołność Jugosławii t
Polscy osadnicy w Rośni, których Jest
35.000, mieli własną formację, walczącą w
osoregach partyzanckich. Dodam, ń* watczyli dobrz*.

iSUEST I KRAINA JULUiSKA
Juk przedstawlaa się sprawa Triestu i
Krainy JukjeMzj.
W krajach tych znajduj* się Mtędsyuom
dowa Komisja, która rozpatruj* *łmtccBiy
charakter tego kraju. Kiedy prac* tej Komdiiji będą ukońcooo*, wtedy będzi* prosi
ło żon* orzeczenia, wobec którego rząd .ju
gosłowiański zajmie stanowisko.
ODSZKODOWANIA DLA JUGOSŁAWII
Jak przedstawia się sprawa odszkodo
wań dla Jugosław ii
N a paryskiej konferencji postanowiono,
*e Jugosławia otrzyma, s tytułu odszko
dowań wojennych od Niemoów 9,6 pro*,
ogólnej tumy przemysłowych ł Innych t*oh
nlc®nyoh urządzeń, orna 6,8 pros. od nie
mieckiego kapitału zagranicą. Do dziś Ju
gosławia ni* otrzymała ni*. Umowa reparacyjna. z Węgrami, przewidująca odszko
dowania w sumie 70 milionów dolarów
jaszcza ni* jest zrealizowana, otrzymaliś
my tylko pewną przedpłatę w postaci wę
gla.
PRZESTĘPCY WOJENNI
Jak ziii przedstawia sprawa wydawania
wojennych przestępców u> Jugosławii I
czy wiadomo Marszałkowi Tiło o kontak
tach faszystów jugosłowiańskich » korpu
sem Andersa t
Sojusznicy wydali nam, jak dotychwasaa,
pewną flośó przestępców i zdrajców, Jak
Nedicza i Rupnika oma niektórych ich mi
nistrów i generałów. Najbardziej pragnę
libyśmy dostać samego PaweUcoa. Rząd
jugosłowiański ma Informację, że w Niamcaeoh, w Austrii i Włoszech znajdują się
w poszczególnych obozach ozłonkotwie róż
nych ąuisllTigowakioli foimacyj. Niektórzy
j saohowaU się w ramach oddziałów wojj sinawych 1 moją
s koetpusem An
dersa.

Czy Draża Michajkrwioe się ukiywa, czy
znajduje się pod opieką jakiego* tnooaret w a t
Draża Mlchajłowlea się ukrywa, ale n!«
długo będzie pod naaą opieką. Wkrótce «
nim usłyszycie.
MOWA OHUtROHXULA
00 Marszałek Tito sądzi * mowie Okur
ahłOat ,
Trudno jest dodać ooś wlęeej do tego. c «
ipswżsćMał GtansNiisstanu* Steli*. Tylko .
dno dodam. Churchill stale dementuje y
mego sUbi*. Prses oatery lata mówił stali
o wsio* ■ faszyzmem, o zasadach karty a
tlantycklaj l o konieoBnośca zaltezpleczenia
pokoju. Tymcwwem jego obecna mowa, to
jest weswanie do wojny. Tym Ghurchii
zdementował wszystko, oo powiedział v
osasie wojny.
TRUDNOŚCI I POMOC
Jakie są największe trudnoioi Jugosta
wił w przczwyciętanZu szkód wojennych f
Nowym głównym ssdsniem jest odbu
dowa nafzego kroju. Oaiągnięt* przez nas
braterstwo i jedność wszystkich naszych
narodów, oo nigdy ni* było osiągnięte w
dawnej Jugosławii, pozwała nam dzisiaj
na prawidłowe uszeregowani* problemów
socjalnych i zdemobilizowani* szerokich
mas naszego narodu, także koiśot i mło
dzieży do pracy nad odbudową kraju.
Jak się przedstawia pomoc UNRRT dla
Jugosławii f
Pomoc ta jest bardzo macana i umożli
wia nam praeswydężsnle trudności «p po
winąć yjny eh. Zapowiedziane zmniejszenie
pomocy UNRRA dla Jugosławii byłoby
poważnym ciosem dla (Metz odbudowy kra
Ju. Jugosławia otrzymał* również anacanii
pomoc od Związku Rad*t*nkiego.

I

GRANIG* ZAOHODNTU
Na pytani*, jak Marszałek Tito ust osuń
kowuj* się do sprawy grknic zoohodnloh
Marszalek stwierdza, że Jugosławia nie
zmienni* przychylni* odnosi się do uchwał
poczdamskich w sprawi* granic aachodnMi
Polski 1 całkowicie ałę

P re m ie r O sólika-iłloraw ski
w śród m ło d z ie ż y a k a d e m ic k ie j P o lite c h n ik i K r a k o w sk iej

KRAKÓW. Zarząd itram i ej Pomocy Stu- j zał, że w najbliższym czasie zostanie um- tworzenia było dopomoż, nie polskim nau
dentów Politechniki Krakowskiej zorgani- thomlon* instytucja, której oełsm będale kowcom, literatom, artystom ltp. do prze
POMOC DLA PARTYZANTÓW
. i«owai konferencję prasową, w której wziął nadzór nad wszystkimi dotychczas upań- trwania ciężkiego powojennego okresu 1 da
JUGOSŁOWIAŃSKICH
Jak wielka była pomoc dla partyzantów j udział przebywający od paru dni w Krako stwowiinyml praodMębiorstwsml. Weka:*.- kontynuowania praca nich swych prar 1
fugosłowiańskicK Wielkiej Brytanii, Am e wie i .••smiar Osóbka - Morawski, ł s i.wlo- n* byłoby, gdyby pewna gość studentów zo działalności.
ryki, { jak się ta pomoc przedstawić'a w lżeniu wszys. duch gmachów ora* p iw ow stała zaangażowana do współpracy z ową
Na zakończenia Premier Osóbka - Mo
porównaniu z poparciem innych pańsko t ili politechnicznych, członkowie zafządu instytucją. Na interpelację profesorów w rawski, w otoczeniu rektora Szyszki • Bo
Jugosłowiańscy partyzanci zaczęli otrzy Bratniej Pomocy Studentów Politechniki sprawie wydawnictw naukowyoh qja* pod husza, grona profesorskiego, przedstawi
mywał, (pomoc od Anglii i Ameryki pod ko Krakowskiej zapoznali Premiera i pgzyby- ręczników, Premier Osóbka - Mfyawśkt
cieli prasy 1 młodzieży akademickiej zwie
tózc i:*-li i ., y. 19/4 j 191-5 t, rozmiary tej łyclt dziennikarzy z aktualnym wi(|winie stwierdził, de w ramach oorei pełniejszego
dzii wydział architektury Politechniki Kra
pajioty znacznie wzrósł;-. Podkreślam _ niem zarówno s ;j uczelni, jak i studiują uruchamiania drukami na terenie całego
kowsktej, mieszczący się na Wawelu.
mówi Marszałek Tito — że trzeba rozróż- cej na niej młodzieży. Premier zadaj przed państwa, kwestia będzie specjalnie uwagjęd
(PAP)
nlć pomoo w broni I zaopatrzeniu od bea- stawicielom grona profesorskiego oraz de nlona. Równie* gdy chodzi o wyposażeni*
pośrcdnlej pomocy wojskowej Jeżełl się legatom młodzieży akademickiej kilka py- pracowni tochnicznyoh 1 laboratoryjnych,,
mt»wi o bezpośredniej pomocy wojskowej, tań oraz naświetlił poruszone przez nich sprawa ta rnn a»edhig adania Premiera,
to
®wiąeeJc Radziecki prze* I zagadnienia. M. In., omawiając możliwość szanse powodzenia.
,
I SŚ48 r. dał nam największą możli- I pracy zarobkowej studentów, Premier wska
wyrobu pieniędzy
Omawiając sprawę uposażenia profeso
__
____ — ^oOo-----(b)
W
Warszawie wykryto dwa „chałup
rów wyższych uczelni, szef rządu poinfor
uioso"
warsztaty,
w których szajka fataaemował zebranych, tk ostatnio utworzono
rzy zajmowała się produkoją lOO-ałotóweh
fundusz wyrównawszy dla przedstawicieli
Jeden z tych warsztatów znajdował się a
naułd, sztuki i kultury. Motywem Jego u- Warssawie, drugi w podwarszawskiej mlejZainteresowanie przemysiu czeskaagm pieskim Wybrzeżem
•oowośot Radość. Przy rewizji znalezione
GDAŃSK. Na Wybrzeżu bawił Prezea młodości. Znająo Polskę i Polaków jestem.
3 -m io t). K u r *
klisze banknotów 100-zlotowych, farbę 1 pa
jednoczenia Czeskiego 1 Dyrektor Zakła przekonany, że Polacy podołają olb. ryraim
pier. Milicja aresztowała wszystkich fal
f
k
iiif
iiim
iiiij
m
m
i
i
i
u
i
u
i
i
dów Przemysłowych „Skoda" p. Hromadko. i doniosłym problemom rawskim J po nie
.traczy 1 ioh pomocników, którzy usiłował
X«lqikB Kthftiwycb « luhlłal,
Dyrektor Hromadko, który przez cztery długim czasie, Jeśli los pozwoli, będę mógł
kolportować
banknoty domowej produkcji.
OT- NARUTOWICZ* «T
dni był gościom Zjednoczenia Stoczni Pol ujrzeć nowe, wspaniałe dzieła pracy myśli
fitertu n m «U i
Falsyfikaty
nie są udane 1 bardzo łatwe
skich, zwiedził stocznie 1 porty w Gdyni 1 rąk polskich.
księgowość amerykańska i przebitko
do
rozpoznania:
litery są nierówne, tło bla
I Gdańsku. Celem wizyty dyrektora Hrowa, obliczenia buchaItaryjno-blurowa.
Rozumiem włożone wyąlłld I trudy w **
de,
rysunek
niewyraźny,
aamaaany, nume
wybrane
zagadnienia
prawna,
madke było nawiązanie współpracy pomię sięgnięciach, dokonanych dotychczas. Bę
ry seryjne trudne do odczytania. Wzmianka
lista ptaa i podatki
dzy zakładami „Skoda" i Zjednoczeniem dę
szczęśliwy,
gdy
reprezentowany
sa n lsy przyjmują tlę do » marca r.b
a przyjmowaniu „w* wszystkich wypła
Stoczni Polskich. Dyrektor Hromadko jest przeze mnie przemysł oaeohoałowaskl bę
1220
w godz. 17-20
ta eh" jest prawie supełnt* aleoaytełna.
Wielkim przyjacielem Polski 1 zwolennikiem dzie mógł przyłożyć rękę pomooy 1 współ
Jak najściślejszej współpracy między obu pracy do rozpoczętego wielkiego dzieła nad
narodami, w wywiadzie prasowym dyrektor Bałtykiem. Widziałem wielki* unisaosenl*
Hromadko m. in. powiedział: „Pracowałem Warszawy, nlenmlejzz* jednak w Gdańsku.
Ju* ukazały *tę w uprzedaly
w fabrykach polskich kilka lat w mojej Doskonałe rozumiem, że spraw* odbudowy
Gdańska 1 pobliskich osiedli ora* dcertorwM
nla mieszkań ludnośol praoująeej, sam* w
Tania sprzedaż
•obie jest wielkim problemem, ściśle zwią
Zakłady Chem iczno Przem y kłowe *OLSTAKu
zanym z odbudową przemysłu morskiego i
portów. Rozstająo się s Wybrzeżem* żyozg
Kraków, ło b a o w ik a Ś. Teł. S0S-90
8~go M aja 4
1024 jego pracownikom, by w tej waloe o lupeect
"II
P rc rls ą ł* w
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Nie sprowadzać nafty z zagranicy
le c z szu k a ć jej w P o ls c e
D z ie s ię ć n o w y c h w ie r c e ń p o sz u k iw a w czy ch
WUmranteUr pmamyjrtiŁ t o i P . RwniińeM, udzielił wyiwtaaB relfftcfcwwi gospodaraMmu Agencji P nhowo - informacyj
nej .fAW" — o eyUrcjL na odcinku produkoji rotpy naftowej''W jftllsoe.
PROWWO W ROPY
Jak się przedstawia Ob. Wiceministrze
produkcja ropy naftowej w Polsce f
— Przemysł naftowy W Poteee już oddawna znajduje się w szczególnej sytiuarąd.
Wtedy, Wedy ogólna produkcja przemy
słowa wzrastała, produkcja ropy malała.
Wydobycie ropy w 1009 r. wynosiło
2.000.000 ton, w r. 1013 — 1.000.000 ton,
a w r. 1988 — tylko 500.000 tan. Mimo
niMBwyWe niskiego zużycia benzyny i pro
duktów naftowych (3,2 kg. 1 12,2 kg. na
głowę), już w ostatnim roku przed woj
na Potaka musiała sprowadzać benzynę z
Rumunii.
Czym się thm aczy taki gwałtowny spt
*eh produkcji f
— Przyczyn należy dopatrywać się w
przedwojennej strukturze przemysłu naf
towego.
Według małego rocznika statystyczne
go z r. 1935, na 23 spółki naftowe o k a
pitałę zakładowymi zł. 212.B00 000 istniało
17 spółek z kapitałem zagranicznym, wy
noszącym zł. 185.900.000. Powyższe firmy,
wzajemnie się zwalczające, ograniczały
Mię do doraźnych zySków 1 ni* zdradzały
echoty do wierceń poszuktvł*.wazyeh na
więtuwą eltaflę, tym bardziej, że koszty
wierceń i eksploatacji były w Polsce dość
Wysokie (obciążenia 1 kontrakty oparte na
et rym ustawodawstwie austriackim). Wreezcte najpoważniejszym niedomaganiem
był brsk jednolitego planu wierceń poszu
kiwawczych oraz poparcia finansowego ze
strony państwa.
Obeon <a wobec upaństwowienia przemy
cłu naftowego opracowania wierceń oraz
pomocy finansowej ze strony państwa,
przewkody te będą osunięte.

głównie w latach 1P4T—8 9. Pian ten
przewiduje 6-krotne powiększenie dbeonej
produkcji, a tym samym przekroczenie pro
dukęji pr-zędwojannaj. W tej chwili znajdujee się on w C.U.P., który musi poważ
nie zastanowić się nad natwierzdeniem ta1westycyj, które sięgają sumy etaty oh
1.500.000.000 - 2.000 000.000.
węgieł bninr iy “ p.
Ozy i gdzie prowadzi eif obecnie wier
3) — v,
matnia strefa, której ak cenia
poszukiwawcze *
tualjDOść ■
potwierdzenie nie tylko
—■Muszę aię przyznać, że mimo, i i pian
w prasie, ,.e i w powąAnyob wypowie
nie został jeszcze zatwierdzony, to Hafcia
dziach geologów, jest to Kleleokie w oko
rze przystąpili już do wierceń. Głównym
licy Buska. Niestety, wieroemia prowadzo
ośrodkiem zainteresowań jest Przedgórze
ne tam przez ,,Potarta “ przed 1930 r., po
| i zachodnia część pasa naftowego w oko
za stwierdzeniem drobnych wycieków ro licach Nowego Sącea. W taj chwili najbar
py, nie dały żadnych rezultatów.
dziej saawansowaoym jest nowy aayb we
p l a n w n an o B tt
wsi Klęczany, gldzie Już na płytkiej głębo
Jaki jeet plan wierceń 1
kości poniżej 200 mtr. natrafiono na ropę
— W otecmyoh granicach Polski znaj wazeHnową. Poza tym ukończono prace
duje aię około 80 proc. dawnych szybów i gedogkzane i rozpoczęto montaż drugiego
i kopalń * produkcją około 120 000 ton. : szybu w jednej a miejscowości w okolicach
Plan opracowany przez Centralny Zarząd Żywca. Wracacie kończy aię prace geolo
Przemysłu Paliw Płynnych, obejmuje po giczne pod kierunkiem dr. Tołwińskiego w
ważne wiercenia .poszukiwawcze i eksploa ■okolicach między Bochnią a Wieliczką,
tacyjne na wyszczególnionych terenach, i gdzie natrafiono na charakterystyczne wydo żywca pod Kraków. Są to, wg. zgod
nych opinii pod względem geologicznym
chyba najbardziej obiecujące tereny.
2) — północna część Polski: WiellwpolAka 1 Pomorze, badane swego czasu przez
Niemców są ciekawe nie tylko ze wzglę
du na ropę naftową, ale i sole potasowe,
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sady Sofcie, często towemy**ąoe ropie naf
towej.
Jeżeli chodzi o teren Poznańskiego, to
nastręcm on w tej chwat duże trudności, z
powodu małej znajomości geologicznej tych
terenów. Prace profesora Uniwersytetu
Poznańskiego Taifiseyre'a, zmierzają do uzu
pełnieni* tyeh danych i wyznaczenia do
kładnych ośrodków wierceń.
Oprócz possukiwań za ropą naftową pro
wadzi się równie* wiercenia’ ze gazem. Obeenłe wie roi się Intensywnie szyb w J»łowcach k. Sanoka, który rokuje duże na
dsieje i powinien byó ukończony w ciągu
najbliższych 2 miesięcy oraz montuje się
urządzenia, wiertnica* w okolicach Mielca.
Ogółem w przygotowaniu znajduje się obeanie 10 nowych wierceń poszukiwaw
czych.
NADZIEJE
Ozy plan nowych wierceń jest realny I
jakie nadzieje są z nim związanei
—- Zdaję sobie sprawę, że sytuacja fi
nansowa jest. niezwykle ciężka, nie stać
nas na wykonanie tych wszystkich projek
tów. Wiem, śe w przemyśle naftowym bę
dą trudności nie tylko z pieniędzmi, ale i
■ narzędziami, rygami, rurami ibp. Jestem
Jednak zdania i przekonałem aię o tym na
-konferencji przemysłu naftowego w Kroś
nie, poświęconej sprawie wierceń, że oprócz pieniędzy i narzędzi — b. ważnym
ezynniJdeim Jest żywy człowiek, jego twór
cza praca i entuzjazm.
Wiertacze polscy, którzy zdobywali do
świadczenie 1 sławę nie tylko w kraju, alę
i poza granicami: w Rumunii, Meksyku 1
w Indiach Holenderskich, będą umieli po
kazać, że rapy nie powinno alę sprowadzać
za drogie pieniądze n zagranicy, * szukać
Jej należy w kraju.
Nadszedł czas, w którym racjonalna go
spodarka i wykorzystanie skarbów natu
ralnych kraju znajdują tw e pełne urze
czywistni cnie.

kraj domaga się jednolitego bloku wyborczego
WARSZAWA. Oburzenie mas pracujących Warszawy przeciwko kierownictwu
PSL-u za jego usiłowania rozbicia jedności
narodu, znajduje swój wyraz w szeregu
uohwał i rezolucyj, powziętych na zgroma
dzeniach w instytucjach i fabrykach.
Na odbytych ostatnio zgromadzeniach'
pracownicy i robotnioy firmy ,.Mostostal"
— zatrudnieni przy odbudowie Mostu Po

NOWE ZŁOŻA.
Ozy istnieje obecnie, tnoilitooSć odkryć
nowych ełći naftowyoh 1
— Na to pytanie mogliby najlepiej od
powiedzieć geolodzy, choć nafdarze utrzy
mują, że prawdę mówi tylko świder. Mają
racje jedni i drudzy T>«M dowód tego
Niemcy i Węgrzy, którzy w czasie wojny
\ a mansinesifi ustawy
światowej, wskutek intensywnych badań
ii u n a r o d o w i a n i u p r z o m y s lu
geologicznych i wierceń, doszli w KieroWARSZAWA (PAI). W opracowaniu
«*ech z 314.000 ton do 1.220 000 ton, na
tomiast na Węgrzech odkryto nowe złoża Biu-a Prawnego IBnlstrmfw* Przemysłu
'dują .lę obecnie rozporządzenia wykonaftowe o wydajności przeszło 1.000 000
ton.
K - e do ustawy o unarodowieniu prze
Nia znaczy to, że wiercić trzeba byle mysłu. Rozporządzenia te ustala: 1) tryb
gdzie: Np. w Polać* większość geologów postęi>«wania przy przejmowaniu na wła
J«*l zdania, że przy wierceniach poszuki sność Państwa orzedslębloretw, 2) sprecy
wawczy eh trzeba skuńczyć r clcisnymi gra zowanie pojęcia co określa się mianem
nlcami okręgu naftowego Jasletoko - kroś- „średniego" i „wielkiego" przemysłu włó
mańskiego.
kienniczego, 3) podniesienie granicy 50-ciu
Nowe tereny naftowe można*)* podzie pracowników w odniesieniu do przemysłu
lić * grubsza na trzy strefy:
mało zmechanizowanego i cezonowego zgod1 ) - Je«t to duży teren t.zrw. Przedgó- 'd e n opiniami organlzacyj społecznych 1
odarczyćh.
**a — na obszarze od Mielca i Tarnowa

jnlatowakiego, pracownicy Szpitala WołskieIgo, pracownicy i robotnicy Państw. Fabryki Karabinów, Stacji Pomp Rzecznych —
Wodociągów Warszawskich w uchwalonych
rezolucjach stwierdzają, że:
„chwila dziejowa i konieczność dokona
nia przez Naród Polski prac o historycznym
znaczeniu wymaga, aby wszyscy obywatele
demokracji skupili się wokół Bloku Wy
borczego Partyj Demokratycznych".
Zebrani piętnują jako szkodzącą intere
som PoWki rozbijacką robotę PSL, Która
ujawnia się m. in. w dokonaniu rozłamu w
Str. Ludowym, w usiłowaniu serwanla Obrad Kongresu Związku Samopomooy
Chłopakiej, a przede wszystkim w odrzuce
niu propozyojj Partii Robotniczych zawar
cia wspólnego bloku wyborczego.
Rozbijacka polityka PSL to woda na
młyn dla wrogów Polski za granicą, któ
rzy, jak ostatnio p. Churchill, występują otwarcie przeciwko najżywotniejszym inte
resom naszego Narodu i Państwa.
Prosteotując uroczyście przeciwko tego
rodzaju wystąpieniom, godzącym zarazem
w tak drogo okupiony pokój światowy —
zebrani oświadczają, te solidaryzują alę *

wystąpieniami Rządu Jedności Naro.iowe,
przeciwko zakusom zewnętrznym i wew
nętrznym, dążącym do unicestwienia zdo
byczy poSttycaiych, społecznych 1 gospo
darczych Polaki Ludowej. (PAP)

W y so k o ść stra t
w o je n n y c h s to lic y
WARSZAWA. W prasie warszawskiej !
prowincjonalnej ukazały się wzmianki okre
ślające straty wojenne m. st. Warszawy su
mą 10 miliardów złotych przedwojennych.
Jak nas Informuje Biuro Odszkodowań
Wojennych pr»y Prezydium Rady Mini
Mtrów, które Jedynie jest powołane do usta
lenia wysokości stra t wojennych, prace nad
określeniem wysokości strat, Jakie poniosła
Warszawa, wobec całkowitego jej zniszcze
nia, są obecnie w toku i przedwcześnie by
łoby wywuwać Już konkretne sumy.
W świetle dotychczas zebranych materia
łów prace nad ustaleniem wysokości strat
potrwają ze zrozumiałych względów czas
dłuższy, a podana suma 10 miliardów A.
stanowić może jedynie fragment globalnej
*umy strat, wyrządzonych naszej stolicy
przez barbarzyńską akoję okupanta.

-«C

D y sty n g o w a n a sxi»jka w a ln c ia r z y
z n a la z ła s ię

u l k lu c z e m

tł>) Delegatura Komisji Specjalnej do ry jest zawodowym spekulantem waluto
Wslki z Nadużyciami przeprowadziła w o- wym. Aresztowani zostali przekazani pro
•taUiich dniach w Lodzi dochodzenia, które kuratorowi Bądów Doraźnych..
doprowadziły do wykrycia machinacji a*ajSpekulacja walutowa, którą się szajka
ki składającej się m. to. z dwóch wyższych
sejmowała, miała następującą konstrukcję:
urzędników. Aresztowano: dyrektora Pańz pomocą sfałszowanych Zleceń nabywał
•twowego Urzędu Kontroli Ubezpieczeń —
Horski w bariRach marki niemiecki* po uHorsldego, alias Horwld alias Bareńskl.
rzędowym kursie 50 gr. za markę. Marki
Horski posiadał w chwili aresztowania suwywieziono do Niemiec, gdzie nabyto dola
uię miliona złotych. Oprócz Hoi-skiego ary po kursie urzędowym, 10 m arek za 1
razatowano: adwokata krakowskiego Onysz dolar. Dolary przemycono do PoJkki i sprze
kie-wioza - Marguleea, b. oficera sprzed
dawano na czarnej giełdzie po kpwrie od
1839 r., Mróz - Długoszowskiego, jednego
400—500 rfotych.
■ wyższych urze 1-ików Izł PrzemysłowoAj-esztowanie szajki jest sukcesem Ko
Handlowej w Ktf -owle, JeŚ go Płockiego,
delegata minister skarbu do spraw Pań misji do Walki z Nadużyciami, która i le
stwowego Urzędu Kontroli (Jbezjpieczeń, Ju- dała elę wprowadzić w błąd przez masko-,
lhuwa Ganszei a, Jana Staehowsklego - Bar wenie się spekulantów, którsy działali pod
tostwwioza, w as dyrektora-nocnego lokalu płaszczykiem wysoMoK urzędowych stanow Krelgntiw. JteragunwOtlwro, któ- Lwiah.

Mydło „JAWA“ i „PLON**.
Doskonałej jakoici

Do nabycia w każdym sklepie

L u b elsk iej F a b ry k i M ydła.
LUBLIN, P rzem y sło w a 5
P rzed sta w iciel: L itw iński, L ubartow ska 8
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Niemcy chcieli uszkodzić polskie trawlery
(to) W zeszłym tygodniu odbyła ń ę w
porcie wojennym na Oksywiu uroczystość
powitania wracających po 8 lataóh z Nie
mi eo polskich trawlerów „Mew*", „Czajka",
„Rybitwa" 1 „żuraw". Trawlery powróciły
n* skutek starań Polskiej Misji Rewindy
kacyjno].
Jak donosi nem nasz korespondent, nie
mieckie załogi trawlerów, gdy się dowie
działy, iż jednostki zostaną oddane Polał
kom,- rozpoczęły akty sabotażu, usiłowały

no, wsypać piasek do silników lid., ale czuj
nośó Polaków zapobiegł* uszkodzeniu. An
gielskie władze Interweniowały u polskich
oficerów, aby pocosUłyoh na statku m ary-.
narzy niemieckich nie spotkała krzywda.
Wobec aktów sabotażów są Anglicy bezrad
ni, jak to ożwladozyU. Po tych wypadkach
potoki* załogi objęły młęnaeka poaostałe
Maik),-: tanim Niemcy, mogli Alę-zoriento
wać, że muszą statki cpuśoiś ) aftaż Je peta
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Rok pracy Teatru Miejskiego w Lublinie

St >. 5
przytułki Lublina, gdyż pewną Mość
tów została rozdana beapłrśuiie.
Dyrekcja Teatru Miejskiego udzielała
poza tym lokalu teatralnego dla różnych
piny jezdnych imprez artystycznych; odbyły
alę tu gośctpne występy: baletów Parnella,
Kopińskiego 1 Buczyńskiej, poranki recyta
cji i pieśni: Karola Borowskiego, Rychterówny, Łukaszewicza, Bałemdńeśdej oraz po
ranki tłterackle profesorów K.UL.-U: Klei
nera 1 Parandowskdego.
Obecnie teatr pracuje nad przygotowa
niom kapitalnej sztuki Hetjennansa „Na
dzieja", którą już wkrótce ujrzymy; zaś w
miarę otrzymania przydziałów materiało
wych na kostiumy i dekoracjo z Minister
stw a Przemysłu i Handlu, wystawione zo
staną arcydzieła: „Wieczór traeoh króU"
Szekspira oraz „Marla Stuart" Słowa*
kiego.
Ten dorobek roczny Teatru świadccy •
rzetelnej pracy 1 wysiłku artystycznym ca
łego zeąpołu. Lublin może być dumny z*
swego Teatru, który alę wybił na jedna z
pierwszych miejsc wśród zespołów teatral
nych całej Polski
g. B

Kok tomu, gdy Lublin slot się stolicę la bezsprzecznie „Zemsta" Fredry, w reży Karol Borowski reżyserował następujące:
Polaki, szefem. Wydziału Teatralnego przy serii Z. Chmielewskiego, który odtworzył „Lekkomyślna siostra", „Droga do źródeł",
Min. Kultury i Sztuki był Karol B o iw - imponującą-postać Cześnika, obok Rejenta
„Artyści", „Ziemia Nlehidżka" i „Powrót".
ski. On to właśnie zaprosił wówczae ob. An — Kle jena i czarującej Podstołimy, którą
Pcma reżyserem 1 autorami, niezbędnym
toniego Różyckiego na dyrektora nowopow odegrała, przybyła specjalnie w tym ostał
czynnikiem decydującym o artystycanym
stającego w Lublinie teatru.
.
s Lodzi — p. Janina Macherska.
poziomie praodoUuwienta 1 współtwórcą
Teatr Miejski zastępu Lublinowi Teatr
„Zemsta** w wykonaniu Teatru Miejskie astukl teatru ja k artystę dekorator tea
Wojska Polskiego, który po rwtóiciu K ra go w Lublinie została wyróżniona przez
kowa z rąk niemieckich, pośpieszył ró*- Ministerstwo Kultury i Sztuki jako przed tralny, W Teatrze Miejskim pełni tę funk
pooząć tam życie teatralne odrodzonej Pol stawienie wzorowe. Zespół Teatru został cję p. Zofja Węgielkowa, znana dekorator
ski, po czym bezpośrednio udał się do Ło zaproszony do Warszawy dla odegrania ze. Talent jej, operujący soczystymi, gorą
dzi, największego w tym okresie — obok Fredrowskiego arcydzieła pa Ogólnokrajo cymi barwami, narzuca widzowi swą wizję
malarską, tła i środowiska, wyczarowując
Kratkowa — ośrodka kultury i sztuki.
wym Zjeżdzie Związków Zawodowych, w irreałnoóć atmosfery sceny, która jeet jej
Po przeniesieniu miniateratw do Waraza którym wzięli udział liczni reprezentanci
wy, Karpi Borowski pozostał w Teatrze zagranicy. Sztuka została odegrana w Tea istotą.
Miejskim jako dyrektor artystyczny i po trze Polskim.
niezależnie od normalnego programu,
widok dó umiłowanej przez siebie pracy re 
Teatr
wystawił dwa przedstawienia
Nactępnie wybrano sztukę miejeoowej
żyserskiej.
Micorki J.żłtwiny p.t. .Macierzyństwo pom ne: ,M ajka iw. Mikołaja" i cieszące obec
Teatr Miejski rozpoczął swój pierwszy
ny Jadzi" (rai. Ładosiówiny) ,po czym mi nie dziatwę lubelską: „Przygody Ciapusia".
powojenny sezon sztuką Gabrieli Zapolskiej
Teatr me ograniczył się do przedstawień
łośnicy sztuk intelektualnych mieli okazję
„&kiz“ w reżyserii dyr. Różyckiego, który
oklaskiwać J. Martini i L Łuszczewskiego w miejscu. Pomimo wielkich trudności teoh
wybrał tę uroczą, pastelową komedię, jako
w przemiłej JPreuda Teorii Snów", A. iiicznyoh, wyjeżdżał do miast woj. lubel
nietrudną do zmontowania wobec caterech
Cwojdzińskiego. Reżywetowate. tę sztukę skiego (Zamość, Chełm, Krasnystaw) ze
tylko występujących w niej osób. Kwartet
Błońska, zarówno jak „Ich otworo" Zapol sztukami: „Lekkomyślna Siostra" i „Freu
złożony z pań: Malkiewicz 1 ŻeJtsmej oraz
skiej, która —- moim zdaniem — była naj da Teoria Snów".
'ly R ó ż y c k ie g o i Jerzego Piuietskiego,
lepszym przedstawieniem sezonu, zarów
W zrozumieniu swych społecznych obo
zdobył sobie oara.au widownię lubelską.
no pod względem jednolitości koncepcji re wiązków, jako potężnej dźwigni kultury na
Lubelscy literaci i lubelscy iuiłoAuicy
l>rugtm skotei- przedstawieniem była
żyserakiej, jak wykonania wszystkich ról, rodowej, teatr nasz nie zaniedbał pracy i poezji zapewne wszyscy się zgromadzą w
.lekkom yśln o siostro" Pcrzyńskiego, w
(szczególnie przez Skrzydtowską, żeliską i w tym kierunku. Dla szkół lubelskich ode środę dn. 20 b. m. n a wieczorze poświęco
której galerię olmrakterystycznyci. posta Kondrata.
grane zostały po zniżonych cenach „Matu nym „Reflektorowi" — pierwszemu Świa
ci stworzył liczny zespół z L Malkłewica,
„Ziemia nieludzka" francuskiego autora ra" — cztery razy i „Zemsta" — siedem, domemu, programowemu wystąpieniu awangardy lube takiej, któremu należy się oSk rzydłowską, Chmielewskim, Kondratem
Ourela wznowiona dziś z okazji rocz zaś dla wojska zupełnie bezpłatnie: „Ma eobna k arta w dziejach najnowszej lUeral Klejerom na ozele.
nego jubileuszu Teatru, jest w wykonaniu tura", „Droga do źródeł" 1 „Walący się tury naszej. Do owych lillku młodych en
Po tych dwóch filarach naszej sceny,
A. Różyckiego, M Gorczyńskiej i Fremkiei- dom". Dla Związków Zawodowych były da tuzjastów zespolonych 1 przyjaźnią i współ
lakirni są Zapolska i Perzyński, dyrekcja
Ossowskiej — równie* sztuką, która po wam* specjalne przedstawienia wszystkich nością dążeń, należał także Józef Czechowież. Przypomni ich działalność jeden z
wybrała autora aupełnie jeszcze nieznane
budziło. i widzów 1 krytykę do dyskusji 1 Httuk po trzy — cztery razy, pmy czym członków grupy, Wacław Grajewski; świa
go, któiogo twórczość datuje kię z czasów
gorącej wymiany zdań.
om a biletu wynosiła przeciętnie 10 zł. Dla tełkami anegdoty ją oświetli inny uczest
*vojny. Perkttmego „Droga do źródeł" pi
Wreszcis ^Powrót" pełen wdzięku 1 my- pr acowników Zarządu Miejskiego były rów nik, mec. Bielski. Utwory reflektoryutów
sana była w obozie, gdzie w ciągu nieskoń
CU, w wykonaniu tak zgranej i uroczej po m«ż dawane specjalne przedstawienia wety- wygłoszą: Joanna Ssydlowaku. dyr. Karol
czenie długich sześciu I: > rozwinął się i
Borowski i art. Józef Kondrat.
ty. jaką
Irena MaUctewior 1 Jerzy f ł - sUdoh aztuk po 10 at. za bilet. „Bajka *w.
Wieczór urządzony staraniem Związku
dojrzał niejeden talent pisarski. Ciekaw* ohełski — figuruje dotychczas na aftaau.
Mikołaja", która zgromadziła Leone zastę Zawodowego Literatów Polskich 1 Klubu
kreacje w tej sztuce stwomyli pjp, żeKZ czternastu sztuk, granych w ciągu py dzieciaków, uradowała również i dzieci Literackiego odbędzie aię w gmachu Ka
<*ka, Chmielewski, Picbeloki, Kowalczyk.
pierwszego roku pracy naazego teatru. najbiedniejsze, zamiemtaująoe ochronki 1*i tolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w
Piękne dekoracje w gorącej afrykańskiej
*ałd 19 w środę dn. 20 b. m. o goda. 17 «)
tonacji, ze wspaniałą grą świateł, dały na
strojowe tło tej oryginalnej sztuce.
Dalszym etapem była doskonała .M atu
ra" węgierskiego p isan a Podora w reży
serii G. Błońskiej, która sbworoyła, obok
DO KOGO NALEŻY ZWBACAO SIĘ
zajmujących aię zagadnieniem Niemców w larską, w której prócz przedstawicieli Izby
wdzięcznej sylwetki pensjonarkł — (J. Mar
W SPRAWACH PRZYDZIAŁOWYCH i Polsoe, zgromadził licznych dziennikarzy z wzięli udział przedstawiciele Ministerstwa
WARSZAWA. Wcbec częstych wypad ziem zachodnich i centralnej Polaki, jak Zdrowia, Spółdzielni Zielarskiej Samopomo
tlni) t uroczego dyrektora — (A. Różyc
ków zwracania *ię osób prywatnych do mi również przedstawicieli Ministerstwa Ziem cy Chłopskiej, „Społem", Polskiego Zwiąż,
kiego), niezapomnianą postać Starej, zgry sji
UNRRA w Polsce w sprawach przy Odzyskanych, Informacji i Propagandy, Cen ku Zielarskiego oraz aptekarze praktycy.
źliwej nauczycielki.
działowych, Ministerstwo żeglugi 1 Handlu tralnago Biura Kontroli Prasy, Instytutów
Tematem obrad konferencji było zorga
Lekka komedia francuska .Masza żonecz Zagranicznego wyjaśnia, Iż sprawy te leżą naukowych, duohowieńztwa oraz organizanizowanie
dopełniających dla far
wyłącznie
w
kompetencji
Ministerstwa
Aoyj polityczno - społecznych. W obradach maceutów zkursów
ka" (Maria Gorczyńska) w reżyserii I. La
dziedziny zielarstwa.
dosiówny, nie była wprawdzie cennym osią prowiracji i Handlu oraz Ministerstwa biorą udział wojewodowie poznański i w ar
mińsko - mazunfd.
Pracy i Opieki Społecznej.
gnięciem w dorobku artystyoznym teatru,
W związku z tym, składania wazellcich
Wytwórnia Kamieni Młyńskich
LIKWIDACJA NIEBEZPIECZNEJ
tęcz z niesłabnącym powodzeniem bawiła próśb 1 petycji indywidualnych pod adre
BANDY RABUNKOWEJ
i Sprzedaż ArtykułówTeehnicznych
sem misji UNRRA w Polsce jest bezcelo
przez czas dłuższy lubelską publiczność.
ŁÓDŹ. Milicja Obywatelska i Urząd Bez
Bywają role, które dając możność wiel- we,
pieczeństwa przeprowadziły w okolicach
ZAGOSPODAROWANIE
MAJĄTKÓW
«im aktorom wygrania wszystkich możli- i
Rawy Mazowieckiej energiczną akcję, w
NA ZIEMIACH ODZYSKANYCH
wyniku której udało się zlikwidować bandę,
wośd swego talentu, upamiętnione są w
L u b lin , *L I-go M gja 58 le k 12-26
WARSZAWA. W dniu 18 bm. odbyło się
historii teatru jako wybitne zdarzenia a r w Ministerstwie Ziem Odzyskanych zebra złożoną z 11 rabusiów, którzy z bronią w poleca: Kamienie młyńskie wszelkich roz
ręku, zaopatrzeni w dużą Ilość amunicji 1
tystyczne. Takimi rolami były stworzone nie przedstawicieli naczelnych władz orga- tomów żelaznych, dokonali 13 napadów-.
miarów, maszyny, gazą młyńską,
pasy napędowo, siałki druciane,
przed laty przez Sjp. Stefana Jaracza, o- nizacyj społecznych: Samopomaay Chłop
gurty, klingerit, łożyska kulkowe
JUBILEUSZ „SZPULEK"
raz Marię Modzelewską postacie bohate skiej, ZMW „Wici", Związku Walki Mło
i wszelkie artykuły młyńskie i
ŁÓDŹ.
w
dniu
17
hm.
miesięcznik
saty
dych
i
OM
TUR.
rów w nienadzwyczajnym, skądinąd me
techniczne.
Zebranie było poświęcone omówieniu za- ryczny „Szpilki" obchodził dzleedęcloleote
lodramacie ----„Arty&ci“
Hopkinsa.
tę , gadnienia zegospodarowanla łńemi folwar- swego Istnienia. Z tej okazji odbył się w
— —
,— — ^Sztukę
, uwvv Łę
FABRYKA i *L Przem ysłow a n r IB
wyatawił Teatr Miejski, obsadzając trafnie ! caiej na Ziemiach Odzyskanych za pośred lokalu „Cafe Club Plckwik" bankiet jubi
n i e główne przea Irenę Malkiewicz 1 Jó- ' n*ctwem spółdzielni parcelacyh-e - osadnl- leuszowy, który zgromadził oprócz bliż BIURO) Ml. I-go Maja D a l lei. 12-26
“zefa
■* -Kondrata,
- - - który
odtąd staje się ulu ! czych i rozpatrzeniu strtu tu M*>ta spółdziel szych i dalszych współpracowników pisma
ni, opracowanego przez Radę jflsśMwwą dla również licznych przedstawicieli świata li
bieńcem lubelskiej publiczności.
teratury. prasy, plastyki, teatru i filmu,
zagadnień Ziem Odzyskanych.
U ltra m a r y n a
Po wzmożeniach „Artystów" ujrzeliś
spoza Łodzi. Odczytano nadesłane z
ZJAZD SĘDZIÓW 'I PROKURATORÓW także
da
b ielizn y w paście
1
listy,
w
tej
licz
okazji
jubileuszu
depesze
my pogodnego M apę" z dyr. A. Różyckim,
APELACJI WARSZAWSKIEJ
odświeżająca b ielizn ę m iłym
bie pismo ministra Informacji i Propagandy
jako bohaterem i reżyserem sztuki w to
ŁÓDż. W Gmachu Sądu Okręgowego w Matuszewskiego.
zapachem
Łodzi rozpoczął obrady dwudniowy Zjazd
warzystwie J. Martini i J. Pichelskiego,
Ultram aryna do bielizny
DEKORACJA PRACOWNIKÓW
w 1-deUowym opakow aniu
Po tej lekkiej strawie, pragnąc dać sztu sędziów 1 prokuratorów Apelacji WarazawRADIOSTACJI ŁÓDZKIEJ
skiej ż udziałem ministra sprawiedliwości
Wytwórnia Ckem.
ką z problemem, dyrekcja Teatru Miej Świątkowskiego. W obradach uczestniczy
ŁÓDŹ. Dziś w radiostacji Polskiego Ra
skiego wystąpiła z „Walącym się domem« około 200 przedstawicieli sądownictwa, licz dia w Lodzi prezydent m iasta oto. Mijał do
, U N l O N« Kraków
Morooowicz-Saczepkowekiej, ano"
orki nie reprezentowani przedstawiciele władz konał dekoracji pracowników, którzy od
PrzodstawicleLlso „KMAt.T" l ub Hm,
A rch ld L k .X *k * 91
IMJ
scenicznej. Sztuka zagrana
>wo państwowych, samorządowych, organizacji znaczyli alę przy odbudowie rozgłośni łódz
politycznych
i
zawodowych
oraz
rektorzy
kiej.
pr*ez liczny zespół, a potężnr,
cją
i profesorowie wszystkich uczelni łódzkich
FARMACEUCI RADZJi
OłunWewsldego, wywołałaa rzeczywiście B reflektorem Kotarbińskim na czele,
NAD BRAKIEM LEKÓW
wiele dyskusji i zainteresowania.
KONGRES
WARSZAWA. Naczelna Izba Aptekar
Przedstawieniem, któro zdobyło najwięk
DZIENNIKARSTWA ZACHODNIEGO
POZNAN. Zachodni kongres dziennikar ska w Warszawie zwołała konferencję zie
sze uznanie, i to nie tylko w Lublinie, byski w Poznaniu, zwołany przea publicystów

Wieczór „Reflektora"

Wiadomości z kraju

„C E N T R O M Ł Y N ”

Z łóż d a te k

na Pomoc Zimową

1 .0 0 0 .0 0 0 z ło ty c h ( m ilio n )
w y g r a ć m o żn a w n a d c h o d z ą c e j 4-«j k la s ie
k u p u ją c Ioh w z n a n e ) z e s z c z ę ś c i a K o l e k t u r z e

za odpowiedź na trzy pytania
m ile niespodzianki dla naszych czytelników

Lubiło, K rakowskie P rzedm ieście 19.
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a n k l e t n „Gazety L u b e l s k i e j 66
0 TEATRZE MIEJSKIM i |ER0 AKTORACH

N O R A J N E G O
—

DLA MIŁOŚNIKÓW TEATRU

zŁ ______IfiS

Bzeaegóły w „G aseele L u b e lsk ie j" od II. III. do SL III. w łącznie

Mr. •

f t i U T A

K a l e n d a r wy k
Dz i ś Eufemii
Jutra Benedykta op.
WAŻNIEJSZE IISLB rO N J
Pogotowie ratunkowa . . . . .
22-73
•traż o g n io w a ................
11-11
Pogotowie elektryozn* przj Elek
trowni M ie jsk ie j........................ 29-6 r
Warsztaty wodociągowe i kanaliz. 21-42
Dyżurny Komendy Miasta M. O. . 38 83
Komisariaty Milicji Obywatelskiej: I —
21-91; II — 24-28; III — 24-27, IV —
14-14.
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P rzei Lublin na Zachód
Stacja kolejowa Lublin. Zajeżdżają otocołre kłębami pary pociągi, sapią manewru
jące lokomotywy. Wysypują się z wago
nów tłumy podróżnych, którzy po chwili
nikną na lubelskich ulicach. Ale*nie wszy-,
scy opuszczają dworzec. Na torze stoi dłu
gi szereg wagonów towarowych, z których
słychać rozmowy, śpiew, ryczenie krów i
parskanie koni. To jedzie transport repa
triantów zza Buga i z głębi Rosji: 53 wa
gony mieszczą w swym wnętrzu 612 osób
z Połtawy i Trembowli. Przyczepiają loko
motywę — za chwilę transport ruszy w
dałszą drogę, na Śląsk do Katowic. Zdoła
liśmy jeszcze zamienić, kilka słów z odjeż
dżającymi. W transporcie było 368 Pola
ków i 237 Żydów polskich, w tym ogółem '
137 dzieci. Jeden z podróżnych, wesoły,ł
młody człowiek opowiada, że jedzie z całym
swoim dobytkiem. Wiezie konia, dwie kro
wy i kilka kóz. Inni takie mają ze sobą
inwentarz żywy. W całym transporcie by
ło 27 koni. 51 krów, 84 kozy, 26 świń. Zdą
żyliśmy tylko jeszcze życzyć szczęścia na
nowym miejscu osiedlerM, „dy koła pocią
gu zaczęły się poruszać z początku wolno,
a potem coraz szybciej 1 szybciej. Zainte
resowaliśmy się jak duży jest rudi

triantów ze Wschodu. Chcąc uzyskać po
trzebne informacje, udaliśmy się do
PTTR-u, którego oddział mieści się naprze
ciwko dworca przy ul. Gazowej Nr. 3. Dy
żurny urzędnik chętnie udziela nam infor
macji. W lutym i marcu do dnia dzisiej
szego przeszły prze® Lublin ogółem 34
transporty ze wschodu, Uczące w sumie
ok. 16 ty«. ludzi. Repatrianci nie zatrzymy
wali się w Lublinie, zostawali tylko cl, któ
rzy mają tutaj rodziny, Inni jechali dalej
do Wrocławia, Katowic itp. W oątatnioh
dniach przeszły przez Lublin następujące
transporty: z Tarnopola, 27 wagonów—
268 osób. Z Grzymałowa 1 Sk&łatu — 40
wagonów — 448 osób. Z Bełżca 18 wagoinów — 79 osób. Z Bóbrki koło Lwowa 56
wagonów — 820 osób. Z Lucka 8 wago
nów — 56 osób. Z Trembowli 26 wagonów

— 292 osoby. Stacja Chełm zawiadamia
Lublin każdorazowo o przyjeidzie nowego
transportu. Bez względu' na porę trwają
dyżury w PUR-e. Przyjeżdżający repa
trianci otrzymują gorącą zupę i zapomog.
PUR zaopatruje repatriantów w pienią
dze (zapomogi wynoszą do 1.000 zł. na osobę). Poza •tym podróżni dostają żywność
n a drogę, co najmniej na trzy dni, a dzie
ci — mleko skondensowane. W miarę moż
ncści zaopatruje się repatriantów w odzież,
i obuwie. Repatrianci ze wsoohodu to je
dna grupa ludzi, którymi zajmuję się PUR.
Druga grupa — to ludność Lublina, która
wyjeżdża na ziemie nowo •
; one. W
lutym i marcu wyjechało na zachód z sa
mego Lubiana, ok. 1.500 osób, przewożą#
swój dobytek w 134 wagonach. (JD).
oOo---------------

Z THATRtj MIEJSKIEGO: „Ziemia nie
ludzka" w rocznicę otwarcia teatru. W
Środę dn. 20.IU.46 r. przyipada pierwsza
rocznica istnienia teatru pod dyr. A. Ró
życkiego. W dniu tyin zostanie odegrana
śwlatma sztuka Fr. de Curoia „Ziemia nie
Ł ialy d o R e d a k c j i
ludzka" w przekładzie Karola Frycza or*x w opracowaniu tekstu i reżyserii dyr.
Karola Borowskiego. Główne role w tej
sztuce odegrają pip. Maria 'Gorczyńska, Eleonora Ossowska, Karolina Lorenc, dyr.
Szanowny Obywatelu Redaktorze!
Alltoni Różycki, Edward Kowalczyk, Mi
Uprzejmie proszę ° zamieszczenie na ła
kołaj Samocłtocki.
mach Pańskiego poczytnego pifflna nastę
„PRZYGODY CIAPOSIA" W cawąrpujących kiilfcu uwag:
tek dn. 21 marca o godzinie 15,30 powtó
VY kolumnie „Literatura i aabuka" sto
rzenie pawemlłaj bajki pióra Ireny Ładołecznego dziennik^ „Robotnik", z dnia 17
aiówny p. t. „Przygody Ciapusia".
marca 1946 roku ukazał aię przekład frag
rro c frz m
r e f o w y
KINO „DOMU ŻOŁNIERZA" wyświe
mentu utworu poety jugosłowiańskiego
t l film p.t. „Dwoje z tłumu". Nadpro
20 marca I9Ą6 r. (środa).
Włodzimierza Nazara. Przekładu dokonał
gram: Aktualności polskiej kroniki filmo6.57 Transmisja z Warszawy. 8.53 Wia Leopold Lewin, tytuł; Rozmowa z martwy
wej. Początek seansów: godz. 14,16,18.
domości lubelskie. 9.03 Muzyka z płyt. m i“ (fragment).
KINO „APOLLO" wyświetla film p.t. 9.05 Program and. lok. na dzień hież. 9.10
Jak każda sprawa człowieka tak i to
„Grzesznicy bez winy". Nadprogram' Ak- Muzyka z płyt. 11.30 Komunikaty i ogło wydarzenie ma dwa oblicza: szczęśliwe i
tualnożcd Polskiej Kroniki Filmowej. Po- szenia. 11.36 Haydn — Kwartet Es-diur, op. nieszczęśliwe. Na szczęście dla Mteratiuiy
<*ątek seansów o godz. 12,30, 14,30, 16 30 33, ni’. 2 w wyk. Kwartetu „Pro Artp" jugosłowiańskiej i polskiej, p. Leopold Le
1 18,30.
(płyty). 11.57 Transmisja z Warszawy. win przełożył tylko — fragment; na wła
KINO „BAŁTYK" wyświetla Mm p. t. 14.40 Przerwa. 15.00 Wiadomości lubelskie. sne nieszczęście tłumacz nie liczył się z
„Pani Walewska". Nadprogram: Aktual 15.05 Kącik TUR-u, 15.15 O poezji Juliu tym, że ktoś może jego wyczyn .■sprawdzić.
ności Polskiej Kroniki Filmowej. Pocz. sza Słowackiego, fragment z książki prof. Wyjaśniamy:
seans, o godz. 12,30, 14,30, 16,30 i lś,30. Juliusza Kleinera p. t. „Juliusz Słowacki".
1. Vladimir Nazor ogłosił w roku 1944
KINO „RIALTO" rryświetla film p! t. 16.40 Arie i pieśni w wykonaniu AmeJity mały zbiorek poezyj p.t. „Wiersze party
„Zaginiony horyzont". W roi. gł. Ronald GalU-Oura, Rosy Poaselle, Racheli Mo- zanckie" (1943), w którym umieścił mię
dolman. Nadprogram: Aktualności Pol rton, 10.00 Transmisja z Warszawy. 21.00 dzy innymi, wiersz p.t. „Rozmowa ż marskiej Kroniki Filmowej. Pocz. seans, o Wieczorna, mozaika mm\yozna z płyt, 22.00 | twymi";
* godz. 12, 14, 16 i 18.
I 2. cały eytowany wiersz ukazał się w
Transmisja z Warszawy.

P o m y łk a c*y ig n o r a n c ja ?
moim .przekładzie w nr. 4 dwutygodnika
lubelskiego „światło" z 20 marca 1946 r.;
3. fragment zamieszczony w „Robotni
ku" w przekładał* p. Lewina nie ma
nic wspólnego z Nazorową „Rozmowa
z mairtwymi" — jest to bowiem przekład
części III wiersza p.t. „Titów Naprzód'
(Titow „Napmjed"), zamieszczonego w cy
towanym zbiorku Ńaaoca.
W sumie: tytuł skądinąd i fragment
skądinąd. Nie świadczy to zbyt pochleb
nie o tym, by p. Lewin zdawał sobie spra
wę z tego, co robi. Ais, tak bywa zwykle,
gdy się ktoś bierze nie do swojej roboty.
Dr. Stamsiaw Papłerkowski
Lublin, W marcu 1946.
Zn akaxaaiv współczucia I pnmm: uraz
użalał w pogrzebią

*.p.
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D>rakc|l K in » u |a n 1 IlakriaśsklH*-1*- fjld w rlawl, Kelalmtken. Kuligom I Ina|«mym sfclsdsm,
laUraną i głękl ikoU ligi ta r ta aai rtaornu „BA(
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OGRODNIK kc\ Jer z długoletnią prak UNIEWAŻN IAM zagubiony dowód esobi- UNIEWAŻNIAM

skradzione

dokumenty

osobiste: zaświadczenie zdemobilizowania,
OGŁOS/-EWA l KZi;i)OWF I tyką poszukuje pracy. Zgłoszenia „Ogrod ety, kttiukartę na nazwisko Krupy Stani wydane
przez RKU Chełm, legitymację *
■wu:v *••• aiw - —-------ni--m i iwtiir— . i—jj__ nik".
1231 sława, ur. 2.II.1918 r., syna Jana ze wsi

PRZETARG
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
w Lublinie ogłasza przetarg na wykonanie:
rozbiórki torów o prześwicie »00 m/m i mo
stu drewnianego długości 50 metrów, po
łożonych przy stacji Wrotków pod Lubli
nem, ora® zawiezienia wszystkich materia
łów otrzymanych z rozbiórki, jako też znaj
dujących aię tamże taboru z naładunkiem
do wagonów na stacji Wrotków. Termin
składania ofert zaopatrzonych na koper
tach nagłówkiem „rozbiórka torów wą
skich" w Dyrekcji u). Wyszyńskiego 14 do
dnia 3 kwietnia b. r. godz. 13, gdzie w
tymże dniu murtąpi otwarci* ofert. Do oferiy należy dołączyć kwit na wpłacone
wadium w wysokości 1 proc. oferowanej
»umy. ślepe kosztorysy i informacje moż
na otrzymać w Dyrekcji Wydział Kolei
Wąskotorowych pokój Nr. 48. Dyrekcja
zastrzega sobie prawo wyboru oferenta.
.214

WYDZIAŁ Odbudowy Urzędu Wojewódz
kiego Lubelskiego ogłasza przetarg na
roboty remontowe bundynków państwo
wych: Narutowicza 10 — archiwum oraz
garaże i magazyny Wydziału .Odbudowy—
Długosza 4. ślepe kosztorysy są do naby«da w kancelarii Wydziału Odbudowy —
Lublin, Spokojna 4 p. 76". Termin składa
nia ofert upływa dnia 25.3.1946 r. o go
dzinie 13-ej, po czym nastąpi otwarcie ofert. Obecność oferentów dopuszczona.
NacfcednJfk Wydziału Odbudowy
Inrj. Oozdek.

~

P H O B M K O G Ł O S Z E N IA "
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KURSY KROJU A. PAWŁOWSKIEGO
w Lublinie. Na najbliższy kura kroju przyj
łnnje znpdsy i udziela infomiacyj. Kance
laria Cechu Krawców, Złota 2, U p. od
• do 16-ej codziennie.
1222
m
a
PRZEDSTAWICIELI na poszczególnie mia
. na galanterię zabawki, kosmetyki poikuję. Oferty „Glob" Złota 4 „galente•in".
1236

S

Niewirków, gm. Kotiice, pow. Tomajazów
Lubelski, oraz zaświadczenie komisji po
SKALE do radioodbiorników różnych ty borowej, wydane przez RKU Zamość i me
1242
pów poleca „KOPIOTECHNIKA" wł. W. trykę urodzenia.
Ruszkiewicz, Poznań, ul. Wierzbięcdce 18, UNIEWAŻNIAM skradzioną książeczkę
tel. 19-55. N a prowincję wysyłamy pocztą. wojskową, wydaną przez RKU Chełm na
Przy zamówieniach podać nazwę i typ a- nazwisko Marczewskiego Alfonsa, zamie
paratu oraz wymiar skali.
1093 szkałego Chełm Lubelski, ul. Jordana 28.
1241
TEODOLITY - niwelatory, wszelki sprzęt
mierniczy kupujemy natychmiast, inżynier UNIEWAŻNIAM skradzione dowody oso
Zbigniew Czerski, Warszawa - Widok 26, biste: polski z roku 1939 oraz kennkartę,
(<róg Marszałkowskiej).
984 wydaną przez Zarząd Miasta Lublina oraz
NIERUCHOMOŚCI ' sprzedaż,
plany, kartę żywnościową na marzec 46 r. na
Mierniczy Przysięgły Bogdan Białkowski, nazwisko Szyezkowskiego Kazimierza, za
1246
Lublin Sądowa 4.
,
1181 mieszkałego Jjulbrtn, Składowa 30.
„RYBAK" — sieci — drygawic* — ba UNIEWAŻNIAM! kennkantę Nr. 107, wy
wełna — haczyki, buty gumowe — Gdy daną przez zarząd gminy Zemborzyce na
nia — świętojańska 47.
1126 nazwisko Kulko Ireny, zamieszkałej^ w
Głuszczyżnie guń. Zemborzyce, pow. Lu
1234
DOMY, place sprzedaje koncesjonowane blin.
przedwojenne biuro „Wygoda" MichałowBkie.go, Bernardyńska 28, teł. 34-87.
924 UNIEWAŻNIAM skradziony 24.IT.4fl roku
dowód tożsamości konia (klaczy), wydany
KUPIĘ pianino lub krótki fortepian krzy przez gm. Niedrzwica na nazwisko Szczu
żowy. Zgłoszenia pod „Pianino".
1221 rek Aleksandra.
1233
SPRZEDAM tanio baikf żelazne i cegłę z
rozbiórki. Wiadomość ul. Wesoła 7a, tel. UNIEWAŻNIAM zagubione dokumenty:
32-33.
1225 książeczkę wojskową, wydaną przez RKU
Chełm Nr. 011129 dnia 2il.xn.1045 r., pra
DO SPRZEDANIA odlewnia metali w Lu wo jazdy, wydane przez jednostkę wojsko
blinie. Rusałka 4. Z powodu wyjazdu. 1232 wą Nr. 53310 na nazwtóko MaWachowskieGRZEBIENIE metalowe białe i kolorowe, go Edwarda e. Wacława ur. 1012 r. za
ba.wełnlczka, zapinki, lokówki, falówki pole mieszkałego kol. Teresin gm. Żmudź pow.
Chełm.
1230
ca najtaniej Zajączkowski, Warszawa
Polna 40-27.________ ____ _______ 1237 UNIEWAŻNIAM zagubioną kennkartę,
RAMĘ do wyświetlania planów o wymia wydaną przez gminę Wąwolnica pow. Pu
rach około 60X90 cm. kupd Regionalny U- ławy, zarejestrowaną RKU Lublin, Glosa
rząd Planowania- Przestrzennego w Lubli Bolesława, zamieszkałego w Bronie ach.
1227
nie. Wiadomość: Krakowskie Przedmieście
55 pak. 202, II piętro tel. 10-46.
1240
UNIEWAŻNIAM Okradzioną l.TU. b. r.
kartę rozpoznawczą i legitymację szkolną,
ZGUBY
wydaną przez Liceum Vett*rćw na nazwi
SKRADZIONO kartę rozpoznawczą,
sko Nowakowskiej Danuty Marii.
1217
kartę rejestracyjną, wydaną przez- RKU
Siedlce na nazwisko Grzegorzewskiego 'UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód osobi
Władysława.
1244 sty (kennkartę), wydany przez Zarząd
Ttt^ w a ż n I am skradzioną książeczkę gminy Jastków, pow. Lublin na nazwisko
wojskową 0217279 RKU Włodawa Poty- Kowalik Krystyny, Ziuni«#akaJej w ŁuMicBuka Jona, syna Jana.
1243 nto ul. Króla LeeMzylWWego 8, m. 2. 1220
HANDLOWE

niewoli niemieckiej draż zaświadczenie re
patriacyjne powrotu * zachodu, wydane
przez PUR w Dziedzicach na nazwisko
Saczotkowskiego
Piotra, zamieszkałego
Chełm Lubelski.
121*
NINIEJSZYM unieważnia się legitymację
służbową, zagubioną podczas podróży
służbowej z Lublina do Łodzi w dnią 14.TII.
1946 r., wystawioną prze* Centralę Pań
stwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i
Maszyn Rolniczych w Łodzi na nazwisko
Smoleńskiego Mieczysława, Dyrektora, Od
działu PPT, i MR w Lublinie.
122€
K Ó2 NK
KONKURS
Dyrekcja Przemysłu Miejscowego Wo
jewództwa Ijubelalriego rozpisuje konkurs,
wą, stanowisko Kierownika Państwowej
Fabryki Wag Uchylnych w Lublinie. 1)
Wykształcenie inż. metalowy lub facho
wiec z praktyka w przemyśle metalo
wym. 2) Wynagrodzenie wg. uzgodnie
nia. Zgłoszenia' przyjmuje z życiorysom
Dyrekcja Przemyślu Miejscowego Woj.
Lub. w Lublinie, ul. Spokojna 4, pokój Nr.
7 w terminie do dnia 31 marca 1046 roku
Dyrektor Przemysłu Miejscowego
1197
‘
J. Kilarski.

ZEGARMISTRZ dyplomowany z W arsza
wy _ Sobczak, obecnie przyjmuje Lublin.
Krak. Przedm. 58/8, front.
4167
WYKONUJĘ instalacje elektryczne. Mate
riały na linie napowietrzne 1 inne na skła
dzie. 1-go Maja 21/8.
3090
■ZAMIENIĘ gospodarstwo rolne pod Lubli
nem na domelk z ogródkiem w Lubilnla.
Wiadomość ul. By-chawaka 41 m. 14.
12*1
WYDZIERŻAWIĘ fachowcowi 2 ogrody owocow* w śródmieściu, 2 minuty órogt od
tangu. Wiadomość ul. Freoka 7, Joanna
SKydlowaka, codziennie od 9 do 11 rano.
1224
OGRODNIK kawaler poszukuje wspól
niczki t ogrodem celem założenia ogrodłkiłotwa. Zgłoszenia „Ogrodnik".
1231 a

mojska 24. 4) Kiosk — Bycliawska 67, Za treść ogłoszeń Kedakcjn nie odpowiada.
Spółdzielnia W ydawnicza „Czylelaib".
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