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Zasadnicze przepisy

„MAŁEI hl)\STlTUC|l"
WARSZAWA. W ciągu kilkudniowej przerwy w pracach plenum Sejmu Ustawoda w., komisje poselskie pracowały niezmiernie intensywnie. Na.jpowaini.ejize zadanie stało przed 30 osobowi) kóm .sją specjalni) do opracowania ustawy
o ustroju władz naczelnych R. P , Izw. .M ałej Konstytucji;1. Komisja ta wybra
ła ściślejszą, 7-osobowi) podkomisjję, kló na w dn. 16 bm. przyjęła tekst ustawy po
dłuższej dyskusji, a następnie, w dn. 17 bm. projekt został ostateczn e przyjęty
przez komisję w redakcji, wnosząc:) nieznaczne zmiany do zasadniczego projek
tu klubów poselskich PPR i PPS. Na posiedzeniu plenum Sejmu Ustawodawczego
W dn. 18 bm.i uchwalony przez komisje tekst ustawy referować będzie pos Ja
rosz (PPS).
Projekt obejmuje ogółem 33 art. i prze
widuje przede wszystkim, iż jego posła
nowienia obowiązywać mają do czasu
wejścia w życie nowej konstytucji R.P.
Przyjmując te postanowienia o ustroju
i zakresi" działania najwyższych orga
nów państwowych, Sejm Ustawodawczy
działać będzie jako organ włail/A , ,'>rzchniej Narodu Polskiego i w oparciu o
pods'<wowe założenia Konstytucji z dn.
17 marca 1921 r., zasady Manifestu
PKWN z dn. 22 lipca 1944 r„ zosads u*taw dawstwa o radach narodow ych; o
raz reformy spokojno | ustrojowe, po
twierdzone przez Naród w "losowaniu tu
dowym z dn. 30 czerwca 1916 r.
Projekt ustawy określa, ie nn'wvż
s»VTT-t organami R.P. są: w zakresie
U"tnwo(bnvczym — Sejm Ustawoilaw
czy, w za’rr"«’e władzy wykonawczej
- - Pr»Tv<Ient R.R„ Rada Państwa I
R.:»d R.P., w zakresie wymiaru spra
wledlłwośeł — niezawisłe sądy.
Zakres działania Sejmu Ust. obejmuje
u-; >wnle.n’e ” instytucji, ustawodawstwo
kontrolę nad działalnością Rządu oraz
ustnlan'e zasadniczego kierunku polityki
państwo. Sejm może w drodze ustawy udziekć Rządowi pełnomocnictw do wyda
wania dekretów z mocą ustawy, z wyłą
czeniem spraw Konstytucji, ordynacji wv
borczej, kontroli państwowej, Trybunału

para M ł a w s k a
* Afryce Południowa;

denta u a zwyczajną sesję jesienną corotznie najpóźniej w październiku ornz na zyczajną sesję wiosenną co
rocznie najpóźniej w kw ietnji.

Prcy.cs N sjw yisicj Izby KoułroH, a W
czasie wojny — także Naczelny Do
wódca WP. Na wniosek Rudy Pań
stwa, uchwalony jednomyślnie Sejm
może uzupełnić skład Rody przez po
Jeżeli Sejm w ciągu 3-ch miesięcy od
wołanie dalszych członków, najwyżej
przedłożenia przez Rząd projektów, nie
3
c l.
ustali uchwał o budżecie, narodowym pla
Rada
Państwa sprawuje zwierzchni
n.e gospodarczym i poborze rekruta, Pre
nadzór nad terenowymi Radami Narodo
zydent za zgoda Rady Pońslwa ogłasza te
ustawy w brzmieniu projektów rządo wymi w granicach uprawnień KRN i Pre
zydium KRN, zatwierdza dekrety z mocą
Stanu, budżetu, narodowego planu go wych.
U’ł"wy po nada komnetencje Prezydium
spodarczego, poboru rekruta, ustroju sa
Projekt przewiduje, że Sejm wybiera KRN, wynikające z obowiązującego usta
morządu i ratyfikacji umów międzynaro Frezydenta na 7 lat bezwzględną więk
dowych. Prezes Rady Ministrów przed szością głosów w obecności co najmniej wodawstwa, decyduje o wprowadzeniu
kłada dekrety do zatwierdzenia Radzie 2/3 ustawowej-liczby posłów. Do sprawo stanu wyjątkowego lub wojennego, wy
Państwa, po czym Prezydent zarządza icti wania urzędt Prezydenta stosuje projekt raża zgodę na ogłoszenie ustaw o budże
cie, narodowym planie gospodarczym i po
ogłoszenie.
odpow iedne przepisy Konstytucji ,921
borze rekruta w wypadku nicuchwaloPrawo Inicjatywy ustawodawczej roku.
nia projeklńs rządowych przez Sejm, po
s’uly Rzędowi, Sejmowi i Radzie Pań
W skład Rady Państwa wchodzą: siada inicjatywę ustawodawczą oraz rozsiwa. Kadencja Sejmu łrwa 6 lał.
. Prezydent jako przewodniczący. Mar- patrąre sprawozdania NIK.
Sejm zwoływany jest przez Prezy
szatek i wicemarszałkowie Sejmu oraz
W rozdziale traktującym o Rządzie
prnteht przewiduje m. In. możliwość
powoływania, na życzenie Prezydenta
»— dla roznnfrzenin snrnw wyjątkowej
wagi — Rady (inblnrtowej. .1 >ąt nią
Radu Mtrtstrww pod przewodnictwem
Prezydenta.
WARSZAWA. W d n iu 17 Lm. nu p o s ie d z e n iu R ady Najwyższa Izba Kontroli buda pod
względem finansowym i gospodarczym
M in istrów r o z p a tr y w a n y b y ł p r o je k t ustaw y o a m  działalność
władz, instytucji państwon e stii. R e fe r o w a ł M in ister S p raw ied -iw oścL l’o d y s państwowych i przedsiębiorstw państwo
k u s ji R ada M in istrów p r o je k t ustaw y p r z y ję ta . P o wych. Prezesa NIK wybiera Sejm.
u s t a le n iu p r z e z K o m isję P ra w n icz ą o sta te c z n e g o t e k  Wreszcie projekt zawier,. przepisy
stu , rzą d o w y p r o je k t u staw y o a m n e stii z o sta n ie przejściowe i końcowe.
Jak się dowiadire PAP, za zgoda Ko.
p r z e d sta w io n y d o la s k i m a r sz a łk o w sk ie j.
m'sji, wnioski mniejszości referować bę
i a K ^aw am osira
dzie w dni 18 bm. na plenum Sejmu —
pos. Kiernik
Idą cne w kierunku
uznania za wyłączną podstawę — Konsly
tucji Narodowej ze zmianami, wypływa-,
BERLIN. 18.2. API. „Demokracja n a konlroli polityki w ręce nlcygan jąeyr.ii ze zniesienia Senatu oraz z pro
w Niemczech nie rozwija się w takim lów partyjnych. Sytuacja taka dopro jektem utworzenia zamiast Rady Pań
stwa — Naczelnej Rodv Samorządowej z
temp e, jakby tego życzyły sobe ame wadź ła do tego, że Niemcy oczekują
znów ukazania się „silnego człowie przcdr awicieli wszystkich WRN, pod
rykańsk e władze okupujące" —
ka", któryby działał z w ększą ener- przewodnictwem Ministra Administracji
stwierdza korespondent Reutera w g ą, niż obecne rządy prowincjonalne. Publicznej,
um
Stuttgarcie. „Wiele łat musi jeszcz"'

Rada Ministrów

załwierdzda projekt amnestii

Niemcy czekają na „silnego czhwieka“

LONDYN. 18.2. API. Do Gipetown upłynąć zanim zasady demokratycz
zawiną! dziś statek wojenny „Van- ne ipnszczą korzenie w umysłach
guard" wożący króla V . Brytanii, niemieckich" Korespondent stw erAustralii, ZSRR i Chin do portu w
Jerzego VI, królową E.żbietą j obie dza równ eż, że dozwolone part e po
Pireusie na wyspy Ika-ię i Syros, do
księżniczki. Premier Afryki Połudn., lityczne kontrolowane są przez poli
ATENY. 18.2. API; Badawcza ko miasteczek Agerianł i Katouna —
Smutś, powita! parę królewską na tyków reżimu wejmarowskiego, któ misja ONZ w Grecji postanowiła na miejscowości, w których wg. informa
dzisiejszym posedzeniu wysłać'ekipę, cji podanych przez Jugosławię, rząd
pokładzie statku.
rzy pragną powrotu starych intryg kładającą się po jednym przedsca- grecki dawał schronień e ąuislingom i
J-ak wiadomo, prasa brytyjska o- partyjnych, a przede wszystkim odda | w ciełu W. B rytan!, Francji: Polski, zbrodnarzom wojennych jugosłowiań
skini. Tylko jeden delegat bałkański
stro krytykowała projekt podróży pa i
będzie
upoważniony do towarzysze
ry królewskiej. Dzienniki wyrażały •a ^ i a . pokojow ego nia ekipie w jej podróży. / '
pin ę, ż w trudnej sytuacji gospodar
MOSKWA. 18.2. Agencja Tass do
RZYM. 18.2. API. Włoski m nisłcL losowi, który nam pozostaw i w spad
czej, w jak ej znajduj sin obecnie
nos
z Aten, ie w ciągu ostabn ch 10
spraw
zagr.,
Sforza,
udzielił
wywia
kit poprzedni reżim."
Anglia, nie najeżałoby ycwodować odni
w
Grecji odbywały się,bez przer
du dziennikowi , Tempo", w któtym
wy konferencje mini3’ zrialne, oraz
gr»mnvch wydatków, związanych z oświadczył, że „rewizja traktatu po
sztabowe. Jednocześnie nr. wspólnych
'wdróżą.
kojowego z Włochami mogłaby naszą
Prezes
Czechosłowackiej
Partii
Soposiedzeniach władz politycznych .
p ć jedynie wtedy, gdy zapanuje a t
mosfera wzajemnego zaufania — dla cjal-Demokratycznej, Zdenek Fierlin- wojskowych om aw ane 1 ylv środki
z iś '
tego też Wiochy będą dążyć do wzmo ger nadesłał na ręce Prezesa Rady zmierzające do likwidacji ruchu pow
cniena atmosL ‘ i
' bc-t której Ministrów, Józefa Cyran’,Lew cza de- stańczego w Grecji. W nieiitórych z
Harcerstwo wyciąga dłoń.
wszelkie ż ą d a n a rewizji byłyby bez peszę gratulacyjną, zawierającą ser-|tv ch konferencji brali udział wyżsi o56.630 koni sprowadzimy w br.
! i skuteczne. Mówiąc o pewnych uciąż deczne życzenia jak największego po- ficerow e brytyjscy. Pząd grecki po
Prezix .Społem ab. Jan Ż akow ski
Piliiwych klauzulach traktatu, Sforza wodzenia w odpowiedzialnej pracy. Jó }stanowił zmobilizować wszystkie sizef Cyrankiewicz podzękow." b. pre- i ly do przeprow adzeni decydującej o
Odbudowa mostów i dróg.
7„szwierdz 1: „Musimy z rezygnacją, lm'erowi Czechosłowacji za nadesłane i fensywy przeciwko oddziałom powlecz również z zaufaniem stawić czoło) życzenia.
'stańczym.

Rząd grecki przygotowuje

decydującą ofensywę

Sforza O rewizji 4

Zyczęnia tfia Premiera
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Kweiy odpowiedni min. Bema
LONDYN, 13.2. PAP. W kołach poli
tycznych omawia się z ożywieniem o-łutnie wystąp cnie m m islra Bevlna. Podkre
śla się, żc Bevin wygłosił swoje przeruó
wienie wobec 500 delegatów londyńskiej
organizacji l.abowr Parły, specjalnie «iproszonvch na zebranie.‘Przew odnie/ący
poda* do w adóm ości, że nie odbędzie się

dyskus'a, ieez wolno będzie postawić ile
vinow'. p y ta n a . Pylań było około 30
P r a s a n i c z o s t a i a 1a d o p u s z 
c z r, n a n a z e b r a n i e . Po dokona
niu prztgłądu sytuacji międzynarodowej.
Uc»o'n w odpowiedzi n i pytań1» poparł
bez zastrzeżeń am erykański pogląd na
kofctrolę energii atomowej. W sprawie

Nr W (71«.

Doora wola,
a!a z czyjej słronyj
LONDYN, 18.2. Na wczorajszym poste,
dzenin Izby (Im a wiceminister spraw
'•agrar.ićznych Mayhew — w odpowiedzi
ne pytanie jednego z posłów — oświad
czył, żc rząd brytyjski pragnie oczywiście,
o ile możliwe, jak najszybciej uregulować
wszystkie sprawy angielsko - polskie lec/
rząd pi lski winien okazać konieczną do
bfą wolę.

Siec,i minister Bevin oświadczył, że -zad
hryłyjsk n e ponosi żadnej odpowiedział
iiości za wojnę domową w Grecji.
W sprawie Hiszpanii Bevin zaznaczył,
że był on przeciwny odwołaniu brytyj
-.mego ambasadora z Hiszpan i, lecz odw< łał ambasadora z Madrytu, ponieważ
mUś!ał wykonać zalecenie Rady BetoieDepartament Słany
czeństwa.
udzieli odo w ie d z*
W odpowiedzi na pytanie delegatów,
WASZYNGTON. 18.2: PAP. Pod
zawierające krytykę działalności brytyj
orzec w ko wielkim mocarstwom a n e
sekretarz Stanu Dean Achescn zapo
skiego
korpusu
dypłomatyczni-go,
Bevin
orzec, wk o Jugosławii i ' mu można

Napad na poselstwo jugosłowiańskie
w Rzymie
BELGRAD. 1S.2. API. Oficjalna afcncja jugorłow ańska Tanjujt podatdziś komun kat w sp raw ę nar.adu na
poselstwo jugosłowiańskie w R zycie
dokonanego p:—*z grune manTest-antAw włosk:ab. Kc-nu^ kat podajc na
stępujące fakty: 1) W chwili manife
s*acji n e bvło ź ' '*•.j ctr-ŻY przy gmo
chu. zajętvm nrzez ooselstwo jrtjosło
włąńskie; 2V Fla*a jugosłowiańska oy
la jak zwykle -aodniesw a na domu
poselstwa- 3) M anT-sfacja, skierowa
na pr zaci"rko Judosbw łi była trarzed
n o obmyślana j nrzydo^owatta: 41 Mn
nifestanci wyłama’i drzw‘, wybili ^.kna i zniszczyli schody domu posel
stwa. Dopiero po w szysikm orzvbyta ookcja, strzelając w oowtetrze;
51 Deklaracja szafa oolicj: lokalnej w
związku z tym zajściem głosi, że we
Włoszech oczekiwano manifestacji

orzvo:sać fakt nieobecności policji Wj'vYst:*pB z o b ro n ą b rytyjskich dyplom u
pobliżu poselstwa jugosłowiańskiego I łów.

Trygve Lic n ie w ierzy
w niebezpieczeństwo nowej wojny

wiedział, żs Dcpartamant Stanu złoży
deklarację w sprawie vy?un ętych
orzechy ko niemu zarzutów radzieck'ch. O dm aw aiąc wszelkich kemem
i-arzy na ten temat Dean Aehe-on
znaczył, że deklaracja zostanie złozor.a w p o r o r : t en u z s ° !"re :ą rz e m
S tanu

m,

P o w fip r n ś e tw a
NOWY JORK, 18.2. API. „Możliwość no I nu. że sprawy- pokoju są główną treścią
wa-j wojny między Wielkimi Mocarstwa-i eh p r r c \. Mimo, że wszystkie państw i
nad 650 w yspam i
mi — to sen szalonego —- o św la d m ł se [moją wtasne określone koncepcje utrze
domagają s,ę USA
krUfciz generalny Organizacji Narodów j mania pokoju i dążą do stworzenia faZjcdn., 1rvgve Lie.
N:gJv n e w erzy- j k s-Jy t u a c j i , która by im zapewniła bez
N WY JORK, 13.2. PAP. Sckretare ge
lem w niebeznlcczeństwo n -wej wojny - - ' ńieczriistwo, n’e ma najmniejszych pM- neralny ONZ otrzymał wniosek amery
mówił dalej Lie — wszystkie państw i, któ
kański o oddanie pod powiernictwo Sta
r? brały udział w wojnie, są zniszczon”. •taw do przypuszczeń, że sytuaeki mogła nów Zjednocznych okoto 650 wysp na Pa
Problemy odbudowy i przestaw ień? pro by doprowadzić do kcnfl'klu. Obecne po cy tiku. Wniosek len został rozesłany
dukcji na stopę pokojową są dostatecz kolenie nie chce nowej wojny.
członkom Rady Bezpieezeństw-a.
at>.)
nie poważne, by zająć ich uwagę na wie
le lat. Mogę zapewnić na podstawie wła
snych obserwacyj i rozmów z mężami sta

Powrotu BorW ogo

BUDAPESZT. 18.2. PAP. Ja k wy | Projektowany sp sek miał na celu onika z komunikatu opublikowanego balenie ustroju republikańskiego,
przez węgierskie ministerstwo spraw
Dążono do podporzedkow-nia wszy
•/zewnętrznych, członkowie antyrepu- stkich jednostek wojskowych węgierbl kańsk ego bloku utrzymywali kon sk ch, znajdujących sie za granicą jed
celem rozszerzenia pc-dstaw rządo takty z zagramcą. W kom unikace u- nemu dowódzźwu. Oddziały te m ały
oo p erać sp:skowców wew rątm kraju.
wych Podał rów nie1, do wadcmości, jawniona została również' rola, ki-órą
Zmierzano do zwołania dawnedo parże zosi-a.ą podjęte dalsze wysiłki ce odegrał sekretarz generalny part i lamóntu j restytucji władzw bvłego re
drobnych
posiadaczy
Bela
Kowacz'
lem uregulowania sporu z-kom unstagenta Horthy, Generał Szugi oraż
przy nawiązywaniu tych kontaktów.
mi w sposób pokojowy.
orzedstaw icele dyolomatyczni Hor-ero —
thy'ego, przebywający za gran cą k 1kakrotnie przysyłali kurierów do Bu
dapesztu.
LONDYN. 18.2. API. Z New Delhi wych rokowań pcm’ędzv brytyjską
donoszą, że został tam ogłoszony ko delegacją i hindusk m min sterstwem
mun kat o zakcńczen u d ńtiygodnio-j finansów w spraw ie-długów wojen
wsżępuje w sady ojca
nych, zaciągnię->ch przez Anglię. W
NOWY JORK, 18.2. PAR. Z Minkołach finansowych otrzymano nforFranco nadal lort) fifcoje macjc, żc A n g la „nie jest w tej neapoi.s donoszą, że wystartował staia
PARYŻ, 18.2. PAP. Z nad granicy b e z  chw li w możności c-ddać 1.400.009 tąd w celach doświadczalnych balo
pańskiej zbiegło do Francji 4 żołnierzy, funtów szieriingów, które -est w nna nem 22-ietoi syn słynnego aeronauty
w tym jeden oiicer. Uciekinierzy zeznali, Indiom". Koła hinduskie sprzeciwiają Piccatda. Lot odbywa się w tej sa
że prace fortyfikacyjne prowadzone się stanowczo wczelkemu odroczeniu mej kabinę aluminiowej, której prof,
przez czynniki frankistcwsfcie są konty spła,y dłu-^u lub zmniejszenia jego Piccard używał do wzniesienia się w
strąiosferę.
nuowane. Inform ację o rzekomym wycofa sumy.
•OO*- —
niu wo jsk hiszpańskich z granicy francu

Czsng-Kai-Szek zapowiada
wznowienie rokowań
LONDYN. 18.2. API. Z Nankinu
donoszą, żc m ..szalek Czang-KaiSzek ogłosił ser ę zarządzeń finanso
wych, gospodarczych i politycznych,
zmierzających do v '-a b liz o w a n a sy
ttiacji obecnej w Chinach. Niektóre
z tych zarządzeń zostały uchwalone
przez. najwyższą radę obrony naro
dowej. W pierwszym rzzdz e odnoszą
s:ę one do zmiany kursu dolara ch ń
fik ego który równa się id t’'s. dola
rów ch ńskich za jednego dolara atnerykańskłego. M arszałek Czang-KaiSzek zaw iadom i noża tvm, źa zosta
nie przeprowadzona reorganizacja wła
dzy wykonawczej i ustawo iawczej

Hiltoriiuska organizacia
na uniwersytecie w Getyndze

Anglia pożycza, a Hindusi g ło d u j

BERLIN. 18.2. A PI. Dzienniki berlińsk e, powołując się na gazetę „Hes
siśche Nachrichten”, donoszą, że w skiej komentują jako baton próbny gens
uniwersytecie w Getyndze (angelska rata Franco, cełem wysondowania opinii
łitrefą okupacyj-a Niemiec' istnieje francuskiej.
podziemna organ'zacja hitlerowska
PARYŻ, 18.2. PAP. Grona „gucrilW * w
pod nazwą: „Związek antym ark'istow przebran u milicji frankistowskiej za
fik ", Członkowie tej organizacji roz- rekwirowała sumę 7B0 tysięcy pesetów.
tylaja. lis-hy z pogróżkami studentom Pieniądze zostały przekazane do kasy
» poglądach demokratycznych.
Republikańskiego Ruchu Oporu.
—------ oOo

Svn Piecarda

Niezadowolenie w Labour Parły

LONDYN, 18.2. PAP. YV wielu miastach
angielskich odbyły się ostatnio zebrania
organizacji rlzislnicowych Labour Part",
na których nrrcinirwiali posłowie Labour
Party. Na zgromadzeniach tych w wielu
wypadkach krytykowano politykę zagra
niczną Labour Party. Na j ’<Jnym z takich
zebrań w Birmingham, n i którym prze
mawiało 6 po«tó.v, podkreślono m. im, że
POZNAN. 18.2. PA P. Zaledwie kil ków Zawodowych, organizacją społe gdvl>y pozostawiono członkom “Labour
ka dni minęło od chwili wydania cznych wspóld załają-ych z Pdck.m Parły swobodę,głosowania w pcriainenprzez Polski Związek Zachodni odez Związk em Zachodnim na terenie całe c e nad polityką zagraniczną rządu, wów

pflihim ialri,UłlB 7*««■»««< w Warszawie
domaga się społeczeństwo

■
wy, wzywająoej do składania podpi go kraju, napływ ają wiadomości o ma
sów na rzecz ostatecznego zawarcia sowych wpisach na listy. Same okrę
Zakwicwih! mylioiw
trak tatu pokojowego z Niemcami w gi PZZ w Zachodniej Polsce sygaaliz-.'
k
lkadztesląt
tys
ęcy
podpisów
-eto! cy Polsk', która pierwsza padła
w republikach radzieckich
ofiarą agresji niemieckiej, a już ze a akcję tę na terenie innych dzelnic
MOSF.WA, IS 2. YV dniu wczorajszym
wsząd od partii politycznych, Związ Polski należy oceniać znaczn e wyżej.
odbyły się w jbory do Rad Najwęższych
-oOo^-

czas 2/3 p ’ś v gipsowałoby przeciwko
Bivlnowi.
Na dorocznym zgromadzenia Labour
Party vz okręgu Saffron-W alden uchwa
lono jedncgłośn-c rezolucję, potępiającą
politykę zagraniczną Bevin».

Zgon żony
b. króla Egtpłu
LONDYN, IR.2. Agencja Reutera dono
si z Kairu, że księżniczka Cbivekier, m rł-t
żonka byłego króla Egiptu Funda, pocho-'
ijąca z dynartii Mohammed Ali, od którego wywodzi się dynastia ebecnie panu-,
jąca w Egipcie, zmarła w noey > 16 na ł7 l

Raga O N Z
na biegun e południowym

Uzbekistanu, Kazachstanu, Mołdawii, Łot
LONDYN. 18.2. Agencja Reutera
wy. Kirgizji, Turkm enii, Estonii i repu donosi, że kontradmirał Byrd przeleł/)D Z , 18.2. W cz.asie ostatniego ze- lem f-odzi cbranv został oh. Eugeniusz bliki Karelo-Fińskicj. W ten sposób c'al wczoraj nad bleituneri południo
baunia Łódzkiej Miejskiej Rady Narodo Stawiński, geijer.-.lny sekretarz Zw. Zaw. wraz z przeprowadzonymi uprzednio wy- wym, tfdzie zrzucił flagę ON«. Byrd
w tj Prezydent m. Łodzi, ob. Kazimierz W łóknlarzy. K andydatura cb. Stawia- hoiam i w innych 8 republikach, wszyst jest członkom ekspedycji amerykań
s k i j, której zadaniem jest zbadanie
Mijał zgłosił rezygnację z zajmowanego
skiego wysu dęła została peeft* kluby r a d - A :e republiki Związku Radzieckiego wy- j cz?ś'c j A ntarktydy i opracowanie odą
dotąd stanowiska wobec odwołania go d>
>brały twoja Bady Najwyższe.
,
powtednich map.
dyapozycji władz centralnych. Prczydeń- nych PPR i PPS.

Now y prezydent m. Łodzi

GAZETA

,\r 1S (7i„)

LU BELSK A

Gtisporiarcza mapa Falski
—czynnikiem porządku i u$zczQdnaśc:

Czołowe zadanie Głównego Urzędu Pomiarów Krają
i administracyjnego, prowadzenia ksiąg
hipotecznych I katastru gruntowego, oraz
opracowywania map dla celów specjal
nych jak planowanie z zakresu inżynierii,
zagadnień naukowych itd.
Będzie to zbiór map — rodzaj atlasu —
składający »ię z map o różnych skalach,
zależnie od potrzeb i celów.
Największą skalą przyjętą dlu mapy oh
szoru całego k raju będzie skala 1:5000.
Obszary o dużym bogactwie szczegó
łów jak np. śląski okręg przemysłowy,
lub obszary niektórych iniartt będą miały
mapy w skatach. 1:2000, 1:1000, a nawet
1:500. •
Poza..tym przewiduje się szereg map
dziedzinie.
‘
-alej Polski jak i poszjozegótaych okolic
o skali drobniejszej, jaki 1:10.000,
Gospodarcza mapa Polski
.i:&Q.0fl0, 1:100.000..— zależcie; od potraeZasadniczym zadaniem Głównego Urzęiu Pomiarów Kraju jest opracowanie go ty . ,
spodarczej m apyPaóslw a, opartej na po- Mapa Polski w skali 1:5000
miarach całego k raju .‘M apatar stanowić Podstawową mapą gospodarczą; będzie
roa podstawę planowania gospodarczego | mapa całej Polski w skatj 1:500Ó. Całko-

(API). Drogo okupiliśmy w okres e
przedwojennym brak instytucji centraliz.ującej administrację miernictwa. Ogrom
ną sumę przeszło 400 milionów złotych,
którą pochłonęły w tym czasie pomiary
kroju tłumaczyć należy przede wszyst
kim brakiem koordynacji prac m ierni
czych. Zdarzało się niejednokrotnie, te
na jednym i tym samym terenie przepro
wadzano po kilka razy (za każdym razem
w innym celu) — identyczne prace po
miarowe.
Utworzenie w r. 1945 Głównego Urzędu
Pomiarów K raju obejmującego . cało
kształt organizacji miernictwa skutecznie
zapobiegło dalszemu chaosow i, w tej

fidzie znajdują się nasza statki?
oajuowsze dane, otrzymane drogą te
legraficzną, pozwalają ustalić pozycje
/talków polskich-na morzkcli świata.' S/S
,H el“ opuścił 9 biń. Antwerpię, kierując
z ładunkiem drobnicy do Gdyni. S/S
.Lewant" znajduje się w drodze z Haify
to Antwerpii. M.S. „Lechistan" opuszcza
•Idyńię z ładunkiem mhsowym do Amateir
łamu, skąd uda się do Antwerpii, gilzie
.ładuje towary przeznaczone do Alek:
amdrii j innych portów lewautyjskich.
VS „Bałtyk" wszedł do portu w ijostc*4e. Statek zabiorze następnie z Baltimo
re i New Jorku drobnicę dla Gdyni. S/S
^Borysław" jest w drodze z Aarguz do
Kopenhagi. S/S „Białystok1* zbliża się do
Rio de Janeiro, gdzie uzupełnił ładunek
i poprzez Antwerpię wróci do Gdyni. S/S
.Tobruk" przybił do portu w Buenos
tiircs z ładunkiem węgla z-Hampton
(USA). S/S „Narwik'1 ładuje w Gdyni
transport towarów mieszanych dla porłów Santosi i Buenos.Aires. S/S „Wilno'*
płynie z Narwiku do Gdyni z ładunkiem
rady, S/S „Poznań" znajduje się w Lubęyę, gdzie czeka na poprawę warunków
dmosferycamych, aby udać, się z ładun
kiem masowym do Holandii. S/S „Rn-laj"
«*t w drodze z Gandawy do Great Yaiłouth, skąd zabierze ładunek śledzi dla
Polski. S/S „Kraków" opuścił Bremę i
ołynio do Gdyni. S/S „Oksywie" jest w
i rod ze z Amsterdamu do Genui. Statek

towarowu-płio^zcrski „śk u k " ładuje ,w
Londynie drobnicę j zabiega repatrian
tów do Gdyni. S/S „Lech" i „Lublin" sto
Kolejność pracy
ją w porcie Reykjavik. S/S „Berg" jest
Kolejność opracowania w ten sposób
w drodze do Aarguz w Danii, < fo ta tkton
poszczególnych obszarów nie będzie dowęgla. (ĄPI)

UdziaTzSRR ~
;.y Targach Poznańskich
Związek Radziecki uczes toczyć bę
Azie w pierwszych od czasu wojny
Targach Międzynarodowych w P o zn a
mu, które odbędą się w końcu kwiet
n a rb. Payrilon r*dz;eoki na Tar
gach Poznańskich zorganizowany zo
stanie przez radziecką Izbę Handlu
Zagranicznego
Wielki ten pawilon
f»?zb'ly zostanie aa stoiska, w których
wystawią ewe eksponaty wszystkie ra
aaieckie zjednoczenia handlu zagrani
rsnego. Zademonstrowana zostaw e
na Targach cała produkcja przemysłu
radzieckiego. Przewidziany jest rów':
n«ż przyjazd na Targi Poznańskiej
większej delegacji radzieckiej, repre
zentującej organizacje góspodarczotechniczne.

CAŁY NARÓD,
CAŁA POLSKA
» d b v d »i*,iw
ieeł S T O L I C« E»

i

;c jej opracowanie musiałoby potrwać
około 30 lat. Nie jest to długo jeśli się
weźmie pod uwagę ogrom skomplikowa
nych prac jaki prowadza do tego celu.
Mapa ta będzie się składała z luźnych
arkuszy (w sumie będzie ich przeszło
70.000) o wymiarach 40 cm. na 40 em.,
z których każdy będzie obrazował obszar
i km. kw. naszego kraju.
Ponieważ życie domaga się jak n a j
szybszego ukończenia szczegółowej mapy
całego państwa — pierwszym etapem
pracy będzie stworzenie mapy Polski me
todą fotogrametryczną w skali 1:5000 aa
podstawie zdjęć lotniczych.
. Zdjęcia lotnicze zostaną następnie uzu
pełnione przez wyniki prac pomiarowych
i badawczy-h dokonanych w terenie.
W wyniku .tych prac (każda sekcje ma
py obrazująca obszar 2 na 2 km., będzie
nas ściśle informowała o sytuacji i rzeź
bie danego terenu, o jego warunkach geo
logicznych, rodzajach gleby itp.
Mapa będzie tak szczegółowa, że zazna
ezone na niej będą nawet granice własno
ści. Przeprowadzanie wszelkich specjal
nych pomiarów przy budowie na nowej
Unii kolejowej, lub akcji paroelacyjnej
na danym obszarze —- stanie się w przy
szłości zupełnie zbędne. Sięgnie się po
prostu po odpowiednie arkusze mapy go
spodarczej. ,

NIEURZEOSWA TABELA WYGRANYCH
44y 4zteń ciągnienia M-ej Klasy 49 Loterii
Wygrana SwiOiHi sit. Nr >5359 (po 996 11005 31 62 111 153 200 220 341
395 408 424 426 510 518 566 575 613
dia w Katowicach).
779 909 923 939 12209 401 546 573
Wysrane po 100.000 ai. NrNr 43130 584 643 799 806 820 879 887 971 13044
00378 84214.
49 98 135 185 205 222 249 398 541 547
Wygrane po 80.000 al. NrNr 3184 661 731 756 789 858 902 978 14036 99
0483 11244 12716 14152 19270 19405 111 191 198 352 339 359 382 <94 522
23984 24387 25067 35481 38040 39281 565 600 629 749 753 766 794 813 815
852 911 991 15019 30 106 108 138 176
01083 55171 64145.
242 289 485 528 554 565 592 611 662
Wygrane po 10 000 al. NrNr 839 794 824 841 880 922 949 954 16012 54
0746 4994 11833 14823 24350 36909 228 287 303 449 466 490 570 591 597
08567 39455 45031 51157 65911 61968 614 744 930 17114 133 222 350 523 620
0826!
672 680 751 989 18032 110 198 219 220
Wysrane po 5.000 zŁ NrNr 4309 243 256 292 434 654 699 733 775 778
3139 686‘J 7642 8814 14398 14415 15987 794 868 935 19046 74 133 229 281 325
.16340 17065 18499 22851 23724 24861 410 434 494 835 659 723 758 839 864
29099 31976 35755 39677 42096 45037 183 924 984
43078 49038 55341 56937 59933 60339
20055 72 85 153 260 305 347 653 818
00964 63591 65560 68293 69974
846 21163 227 354 369 376 385 410 453
Wygrane po 2.000 »t. NrNr 231 958 487 556 659 661 662 734 755 883 852
1651 3955 4980 7029 7186 7527 8056 892 973 22003 13 46 63 122 224 302
8.39 9709 10191 10711 12194 12315 308 327 355 396 581 618 624 685 775
12829 13574 14032 15952 16491 17897 822 909 23067 209 235 240 309 342 383
19233 19725 19812 20240 20820 21586 433 470 638 819 842 940 958 24005 44
21936 2+051 24954 25194 26077 27973 58 353 382 459 522 547 563 652 742
28635 29112 31102 31741 32712 32Ś64 796 799 815 802 871 896 898 949 996
84+54 34334 37615 39822 41637 43247 997 25004 7 18 131 300 373 431 549
4+1,49 48921 50657 50335 51108 51794 691 857 887 919 964 26233 262 339
82099 53142 52330 53026 53146 54506 353 404 435 450-483 547 753 848 997
55441 55550 56688 58309 60485 61852 27004 49 94 111 173 282 285 293 299
61606 62378 63384 63632 64033 64068 437 545 555 571 596 668 727 786 847
65870 66040 668:3 06912 87577 6! 432 901 28033 64 71 134 208 305 335 355
442 564 748 877 889 29035 161 199 208
094,9 69717.
242 300 374 559 572 599 673 777.
30036 40 133 140 189 434 470 538
Wygrane pa KW s t
593 619 822 624 761 864 31015 42 72
4rveclc£o duła ciągnienia
159 160 160 203 233 329 351 >60 675
Wygrane |w :»08 ct. NrNr 22 27 118 755 784 923 945 32327 355 520 764 805
>07 213 280 355 388 494 525 535 552 877 945 33156 170 305 310 457 486
564 646 687 748 871 874 893 1036 102 494 515 538 591 775 820 823 840 895
109 214 483 503 533 550 659 896 715 913 972 34081 148 149 195 308 331
768 793 804 822 959 991 2037 124 .193 395 396 426 512.562 564 567 621 953
800 325 336 346 366 392 452 463*610 35014 31 <5 222 243 278 549 >53 693
641 887 696 767 776 914 929. 945 961 702 709 726 886 977 085 986 36012 34
908.3088 177 221 350 411 476 301 587 43 01 369 413 458 592 593 809 962 973
038 771 815 4051 091 117 245 255 260 979 37222 256 307 452 568 688 643 748
>02 308 330 347 306 404 412 688 753 868 38006 16 153 310 317 441 449 492
>56 863 962 5169 231 291 393 403 483 523 602 623 635 675 742 818 827 887
>54 683 716 6022 157'2?1 289 326 356 927 939 976 39003 11 80 22 123 185 231
>78 402 429 479 529 585 627 648 740 314 37 4 400 417 411 074 655 593 597
771 853 877 892 993 7034 39 77 134 849 712 794 804 829.
40012 37 148 828 355 383 423 430
121 289 421 503 535 559 619 670 684
>08 717 764 781 791 809 886 947 8012 036 551 582 645 882 907 926 968 998
179 367 409 465 556 584 597 636 644 41024 26 51 62 275 302 3*1 895 004
847 946 961 9041 68 97 100 117 146 459 502 646 647 663 693 697 737 789
178 192 221 348 423 420 440 >09 603 823 915 42015 55 64 155 164 225 273
• —
303 360 481 494 748 816 43246 298 321
786 900 963 990
10002 61 108 127 170 293 382 432 332 378 400 480 665 755 952 44006 45
•.«'
540 573 gag 799 43®
871 fi.11 476 R87 703
<39 5114

ehąr wygranych po ft-M) zł pndiwi ujdzie jutro.

Str. 3
wolne. Na pierwszy ogień pójdzie paa
zniszczeń wojennych — dolina Wisły, na
stępnie pas morski (ze względu na rozbudowę portów) i obszary intensywnego rk
oh u gospodarczego. Potrzeby życia sam*
narzucą dalszą kolejność.
Uruchomiono sieć podległych Głównomu Urzędowi organów II i I instancji. S«
to Wydziały Pomiarów prsy urzędach
wojewódzkich oraz Referaty pomiarów
starostw powiatowych i grodzkich.
Główny Urząd Pomiarów składa się a
szeregu biur jak: 1) Biuro T cchnicrae 0
Ogólne, 2) Biuro Fotogrametryczne (wy»>,
konanie i przetwaiuanie zdjęć lotniczyoh)0
3) Biuro Kartograficzne (redakcja i iw*
produkcja map), 4) Biuro Katastru Grun
towego, 6) Biuro Administracji Mierni
ctwa. Do.tego dochodzi- jeszcze Samo
dzielny Referat Planowania i Dyrekcjo
Pomiarów Granic Państwa, oraz Główna
Archiwum Miernicze, przy którym pow
stanie z czasem Muzeum Kartograficzna

Czekamy na aparaty
Do wykonania i przetworzenia zdjęć
lotniczych potrzebnych do opracowania
mapy gospodarczej w skali 1:5000 potrze
b f całego szeregu precyzyjnych apara
tów, które mają niebawem nadejść z za
granicy w szczególności ze Szwajcarii. Pc
nadejściu tych aparatów prace ruszą «
szybkim twupie naprzód.
A. Gttałlrwskd.
-----O<(U

Polska na wystawie
budowlanej w Moskwie
W olbrzymich halach wvstavA>wych
w Moskw1® otwarta zoelała na stał®
ogólno-radzeck* wystawa budowlana.
Na wystawie zorganizowane zostań •
stałe stoisko polskiego przemysłu bu
dowlanego, w którym wystawione bę
dą produkowane w Polsce m ateriały
budowlane, ceramika sanitarna, por
celana domowa itp. Eksponaty na wy
stawie zm:eńane będą co pew en czak,
by można było jak najszc toj zapoz
nawać inżynierów i techników rad io*
kich z polską myślą techniczną w dzia
d zin e budownictwa. Całe stonko za
projektowane zostanie i wykonana
przez dekoratorów polsk;ch w kraju.

„Sąd nad Beckiem4‘
urządzili studenci A NP
WARSZAWA, 18.2. W ramach wie
crorów dyskusyjnych, organizowa
nych przez Koło Akademickiego Z w.
Walki Młodych „Zycie", odbył się w
auli Akademii Mank Politycznych
„Sąd nad Beckiem".
Członkowie „Trybunału sędziowski*
go", jak również oskarżyciel i obroń
ca rekrutowali a'ę spośród studen
tów A.N.P. Po mowie oskarżycielekiej l obrończej „Sąd" pro s t ą p i ł do
badania „rzeczoznawców" i świadków.
Dłuższe „zeznania'
złożyli iako
śwadkowie, prok. Sądu Najwyższego
dr. Jerzy Sawicki w az prodziekan
A.N.P. dr. Kurnatowski. „W yrok" za
padmo w przyszłą niedzielę.

Hel-Gdynia
na piechotę po lodzie
GDYNIA. 182. Jak podają przeth
■tawiciclstwo
„American
Scantół
Linę" amerykański rfailek „V rginia
City Victory", płynący z ładunk om
800 korti unmowskich do Gdyn., uh
knął w lodach pomiędzy Szwecją •
Danią, o* wysokości Helsngborg. Kir
niom grozi brak wody i paszy, która
statek zabrał w ilościach obliczonych
na normalny okres trwania podróży.
Zaalarmowane władze gdyńskie i kw
penha®k« poczyniły sterania, m ająca
na celu — w r a z e niemożności w yda
stania się statku z lodów •— żarna*
trzenia go przede wszystkim w wodą,
Drugi amerykański statek
—•
„John W hitter" ugrzązł w lodach n*
wysokośoi’ Helu. Kapitan stetku byi
zmuszony odbyć pieszo podróż prrew
lód do Gdyni.

G iJ ! E T .‘
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L U B U H U

H arcerstw o w yciąga dłoni
do bratnich o rg a n iza cji m łodzieżow ych

Nr 48 (716)

TO i OWO
Nowy środek do walki
« gruźlicę
Dr. ićorshal s Instytutu

łtoakcfeBenó

WARSZAWA, IR.2. Z inicjatywy*GK Harcerzy w dniach 15—16 lutego odby wiążąe Ją S dokony WR.łąeą stę przebudo
zakończył pierwszą „erię badań nad eziza
te ełę w lokalu Szkoły Instruktorskiej „X Paw ilon" w Cytadeli W arszawskiej kon- wą społeczna « gnapodareaą Polski, wy
piotrkami praeciwflwźłiczpriti, która*- nae
fareM je instruktorska ru d ziałem Komer. dantok i Komendantów Chorągwi oraz chowując w poszanowania praw a ł rzetel
wal „RamaUaią“. Posłużył mu do nWh eft»
eotoaków Naczelnictwa 1 Głównych Kwater.
nej lojalności wobeo p a s tw a f jego c»Irtiltt z ,,mchu wszpańskiego'1 tRamaliifi
Uczestnicy obrad, którzy obnadriwili nad plane-n współpracy s bratnimi or- p-ezrntaablw .
reticulata), porostu występującego ""'i
gonteaejami młodzieżowymi. oraz nad jego reuhzacją w terenie, uchwalił/ nastę
Uważając, że Jedynie wnCrmoe arocu- brzegami Pacyfiku, między Kalifornią a
pującą rezolucję:
micnłe 1 wnpńKilaiaiile stanowić może Alaską. MecA hiszpański wykazuje pree„Komendantki 4 Comendune? Chorągwi trądu ości izezelomowego okn-sn a r t. d » . zdrową ihnosierę rozwoju dla młodego dziwną zdolnońć zabijania łaseczników.
Inatraklnrzy Harcerscy, zebrani na dzia**ać tym nastrojom , gruntując w świa pokoleń!«, dążyć będziemy do braterstw a
Szczepionki dra Marshula dały zadziwianeólnnontdctel ndnrawle w dniu 16 lute domości młodzieży zasady demokracji, 1 jcdae& i esłej młodzieży polskiej**.
)ąoe wyniki, g ry pot-raleio-.iau) łti.ni za 
go 1647 r., w trosce o młodzie! i jej zdro
każone gruźlicą iw inki morskie. Ra-malua
wy eoywót zobowiązują alęt
uw da się co prawda jeszcze zoap-ikowcS
do prowadzeniu na terenie młodzieży
człowiekowi, ołe istnieje nadzieja, ż e 1 ton
zdecydowanej I konsekwentnej wołki z
efekt uda słp wkrótce osiągnąć.
wpływami podziemia, którego działalność
w Międzynarodowym Zw. Studentów
Dyktator „bez koszuli44
narusza nie tylko podstawy budu'ąrego
Nb ogólnokrajowej konfe-encjl przed rodowego Związku Studentów wobec aasię Państw a Polskiego, l»-ca także podsta
ku ou e serwis
stawicieli organizacyj akademickich, bę granicy oraz realizuje uchwały MSZ
wowe zasady moralności;
,.Reżimem bez koszu l' nazywają w A.mt
dących członkami Międzynarodowego w Polsce. Ponadto Komitet Koordy
dążyć dn zmłnnv wśród m 'odz’eży po
^“yce rządy Peronu w Argentynie. Chostawy negaeli I fsw. em3*# cscjl wewnętrz Związku Studentów, w ybrano Komitet nacyjny reprezentuje organizacje akade. ciat bowiem przypominają one pod niek
Koordynacyjny tych organizacyj.
mic.kie wobec Państwa w zagadnieniach,
nej, wyrażające! się w usowanln stę od
tórymi względami rządy totalitarne, to p d
Komitet Koordynacyjny jest przedsta objętych .statutem Międzynarodowego
odpowiedzialności I nd» *i *'»i w budowaniu
jednym jednak eo od nich zdecydowanie
Polski postępu społeeenego.
' wicielstwem polskich organizacyj akade Związku Studentów.
różne: gen Peron nie ubiera stooicA rod.
W skład Komitetu Koordynacyjnego
PfObowłnentemy się wśr6« wszystkich mickich, wchodzących w skład Międsynawładnych ani w czarne, ani w brązowe lot
wchodzą przedstawiciele większości Bral szute. Ta jednak indyferencja gon. Peront
■ra
-ł» w -,
a.
rmrnrnara
nich Pomocy, AZ’VM „Życie", ZNMS, Wi
co do koloru koszul jego podwładnych mc
ci, ZMD, AZS i Sekcji Akademickiej Pol
P- rszkadsa mu bynajmniej stawiać doit
skiego Związku b. Więźniów Politycz
wygórowanych żądań pod adresem parła- '
Przewidziany
import koni użytko Ponadto na Ziemie Odzyskane zoataje nych.
mentr.. Do budżetu obejmującego ta k szu
Dla uaktywnienia jak najszerszych
wych, według zagranicznych umów han skierowane ponad 5.100 koni z demobilu
mnie reklamwoany „pian ^ stni« A rgcn
dlowych, wyniesie w roku gospodarczym i ok. 9.000 z dostaw UNRRA. Łącznie Zie rzesz studentów, przedstawiciele organi tyny
poieoił on mianowńcie wstawić su1946/47; 41.000 koni z Danii, 7.500 — z mic Odzyskana otrzymują 55.730 koni. zacyj akademickich postanowili utworzyć n ę 500.000 doi. na zakup.:, zastaw y, serNorwegii, 5 000 ze Szwecji, 1.400 z Fln- Rozdział koni wśród rolników prowadzą na terenie poszczególnych ośrodków uni- w*sów l nakryć dla prezj/denekłego stołu.
wersytwkich, środowiskowe komitety,
UndH, 1.350 z BelgH i 380 z Holandii.
Powiatowe i Wojewódzkie Komisje Roz podlegające Komitetowi Koordynacyjne
,/Konłlikf" międzynarodowy
Zakup z Danii rozpoczął się w końen
działu hiwantaraa.
mu.
Poważny zatarg jrncstal r iętksg rządem
164# r. Do dnia 1 bni. nadeszło 6.856
Stanów
Zje-in. a rządom Egiptu. Powiedz
1sztuk, które przejął i rozprowadził na
m y jednak odraz*, że nie chodzi e polity
Bieżniach dawnych Zw. Sam. Chł. 7. nadkę. Chodzi o... kobietę, & ł,y6
jMt
efcodzących obecnie transportów —
jeazese
<1.030 koni przeznaczono na zagospoda
Zważywszy, że osiągnięcia te uzyskali
Po dwu Utach odbudowy radiofonii pul
Kobieta, która rpowottotceła ten kon
rowanie Ziem Odzyskanych, zaś 3.144 o- skiej bilans jej przedstawić się imponu śmy po dwu latach najtrudniejszych, la 
Iteym ulą rolnicy iu ziemiach dawnych. jąco.
tach odbudowy kraju, tpnryanaó tnzoba, że flikt, nazywa się Nefretete, była królową
Egiptu i i.mar la około i.000 lat temu. Pięk
Pamiętamy wszyscy, jak w ygądała na jest to duży sukces.
statuę królowej N afretets odnalazł ut
sza radiofonia po ustąpieniu Niemców.
P>H r. archeolog niemiecki, prof. SurckByła ona w takim stanie mhnozenia, że
kard. Niem^jy nie zawsze, jak wiado-,no, od
właściwie należało całą pracę rozpocząć
znaczają się jwszanowaniem cudzej włos
o j nowa.
noóci. To też pan prof. Burckhardl
Państwowa Fabryka Zegarów w Łodzi,
W ciągu tych dwu lat pobudowano I?
Agencja Radiofoniczna przy CWizUb wiózł bez zezwolenia wład., egipskich sra
Móra dotychczas produkowała zegary ko
radiostacji, o łącznej mocy około 150 Potskiego Radia w Lublinie podają di l . i umie.icił ją w muzermt t 'sartsa Pry
Bajowe, synchroniczne oraz telefoniczne,
KW, trzynastą jest radiostacja w T oru wiadomości wśzystkim swoim ratRoabo- Seryka w Berlinie. W szystkie w ysiłki Ey<1
wykonała obecnie próbną serię budzików
niu, której budowa dobiega końca. PÓJ nenlom, że na mocy zarządzenia Dyrek- tu celem odzyskania posążku królowej z a
papularnych. Ekspertyza wyprodukowa
miliona abonentów, 100.000 głośników t n a Biura Radiofonicznego w W arsza wiodły. .Dopiero / mary kanie ^yryzw lrif‘
nych budzików dała wyniki dodatnie.
mieszkaniowych, jednocześnie liczba zra. wie n r l z47 z dnia 14.2.47 r. w sprawie ją po zajęciu zaehcdnich Niemiec, ale rówOd kwietnia br. fabryka przystąpi do •liofonizowanych wsi, sięgajaca liczby p r’:el-&ranią urzędom pocztowym całko?
uleź nie kwapią się-K przekazaniem jej E■terowej produkcji budzików, która po 2023 i 6700 kra. przeprowadzonych linii wiicj ewidencji abonentów, Agencja Ra
gt',>to-.oi. Doszli już nawet na tym ile do
myłkowo wynosić będzie około tysiąca radiofonicznych — wszystko to są osią diofoniczna w L.iblinia wstrzymuj* przyj
ostre) w yriang zdań. Amerykanie jednak
młuk, a następnie będzie stopniowo pod gnięcia niezwykłe. Niezwykle dlatego, te mowanie opłat radiofonicznych > dniem
S'l nieustępliwi i każą rządowi faru-ta cz«
wyższana.
osiągnięte w błyskawicznym tempie.
» 18.2.1947 r
koć na poicstenie centralnego rządu nieDziś w całej Polsce na 22 miliony oby- | Z dniem 1 marca 1947 r. wboasue1*IVbędą -nieciciego, który tę .rprawę rozstrzygnie.
wateli mamy pól niiliona odbiorników, ’ wpłaci ć abonament radiowy wyłącznie w ',e*Z< tak r9ec' stoi — wątpić n a ld y , ozy
Złóż ofiarę
stanowi to na 1000 mieszkańców 23 od-i najbliższych swoich urzędach poczto Egipcjan a szybko odzyskają
na PO M O C Z IM O W Ą
bierniki i 77 /roo. stanu przedwojennego. | wych.
je j królowej. (ji.PJ).
Wi■■-i..'sm|i.taa .tewoum iis.r o r w r

Młodzież polska

mw

56.630 koni sprowadzimy w br.

12 radiostacji ° łq*y»» i mocy ISO K ff

B udziki
krajow ej produkcji

G d zae w p ła c a ć
opłaty radioioaiczae?
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Książka, o której się nie pisza
iw* to bywa, gdy szkok staje się raprzedsiębiorstwem, u nie i ii ‘. ładem
syehowawczym. W tedj według klasycrM j N sady nie myśl, an; idea, ale dochód
Kaja się głównym celem dążeń właćci)Ml przedsiębiorstwa " — powiedział ina
* » « ty k , ocierając sobie chusteczką pot
* euoła 1 podejm ując tomnt r pewną bo'ssaą niechęcią.
~ ~ń więc my przez nasze wystąpięaćt zagrażaliśmy starej, tradycyjnej kl:en
Baj szkoły?" — Ładow&ki swojej my
l i nadał formę pytania.
—„„Dofarzeście pow iedzieli — naateteatyk o poczerwieniałej twaszy uśmiechaąż alę z trudem. — Zagrażaliśmy, jeszcze
ej można (o określió, zmowie rodzia pedagogami gimnazjum Kopernika
■» do sposobu wychowania i oświecenia
•♦odzieży. Dlatego też staliśmy się dla
sśch wszyetkńch parszywymi owcami".
brzmi jeden z wielu dialogów powteścl Stanisława Łakaslew irza pt.: „Na«
srwfł.Me", 1rfAr» nłrfltfjiła się w pterwnuym

• wydania przed wojną, w drugim swś wydała ją pod koniec roku 1948 Spółdziel
nia Wydawnicza „Czytelnik". Autor po
wieści Stanisław Łukaaiewicz bvl przed
wojną (1933/34) nauczycielem jęz. polskie
go w jednym z gimnazjów lubelskich. Rok
pobytu w tej szkole pozwolił mu no skon
struowanie nie tylko przytociźonego dia
logu, ale i na napisanie powieści, która —
(xi odriuceńiu elementów fikcji literac
kiej i pewnego przejaskraw ienia faktów
i postaci — będąc z talentem napisanym
utworem literackim jest równoczetoie do
kumemtem historycznym. Może przy
krym, może irytującym dla tych zwłasz
cza, których w nich uwieoznioao, ale —
dokumentem.
Ma powieść Łukasiewiczw, jako doku
ment znaczenie szczególne dla lubelskie
go środowiska szkolnego, które autor w
powieści swojej odmalował, ale i dla całokształtu polskiego szkolnictwa z okręgu
szkoły „państwowo-twórczej". Podpisa
ny autor tych uwag, jatko p a r r a p a r a

życia izkolnego w Lublinie w okresie, któ
rego pow eść Łukastow>lcaa tyczy, b 4
naocznym świadkiem wielu fragmentów
przedstawionych w „Nauczycielach". 1
dlatego, póki re»:ta tych fragmentów w
pamięci się n ® zatrze, pozwala sobie na
pi wne z nich zwrócić uwagę, zwłaszcza
że aktualność powieści Łukisiewicża już
dzisiaj nie taka żywa, Jak w ezaide > j
pierwszego wydania.
•’
Wiele osób sfotogralowamyeh czy ze
względów literackich «k ary kat arowa nvch
w powieści Łukasiewlcza już ale tyje,
pi wnych nie mu w Lublinie, niektóre je j
nak^są w Lublinie i mogą s.ę swoim foto
grafiom czy karykaturom po raz Jm gi
przyjrzeć i poddać je analizie. Istnieje
przede wazystk.m odmalowana przez Łukasiewicza szkoła — dz'siaj <ak jednak
inna, że sam Łukasiewicz z trudem i>y Ją
poznał. Oczywiście, jeśli idzię o jej wnę
trze, o jej życie, o jej obecną postawę.
Łukasiewicz, ra zrozumiałych wzglę
dów, które podyktowała inu konstrukcja
i intencja powieści, nie wymienił Lublina,
a szkole i postaoiou inne nadał nazw i
ska. Ujawnienie prawdziwych nozwiAk
stałoby się niepotrzebną 1 aiesm aorną

oia życia szkolrego w okresie swego po«
bytu w Lublinie nie powstrzymał się La*
lasiewiez od rjrdliy ej zgryźliwcści, o4
wyładowania swojej l teraokiej „.'.emsty0
za te wszystkie krzywdy, jakie spotkały «
l ublinie .eg® samego j jego towarzysz*
niodoll belferskiej — matematyka lej sa
mej szkoły, nazwanego w powieśeż
sowieckim.
'
IV związku z tym jeden proteat .
iw ko autorowi „Nauczycieli" narzuca
podpisanemu w imię niespornej prawdy*
Jeżeli naw sl Łukasiewicz przedstawił »i<
bie ianicgo > postaci polonisty Ładówzkiego, pozując się na bohatóra powieścią
tpodnin z obi .klywną praw dą, jeteli z *•
ką samą praw dą .kreśli! pozostałe poetw
oie swojej powieści — postać Naręcza, 'ta
ratoryjnego t, eca od teatrów i impres
•szkolnych iim .ć .należy za z gruntu chy
bioną, a jej charakterystykę zewnętrzną
i wewnętrzną za wysoce krzywdzącą jed
nego z najbardziej ideowych, szlachet
nych i wys ice wartościowych, a przy tyte
wybitnie skromnych i beiapretensjonaB"
nych pracowników na polu teatni ochot
niczego wtedy i dzisiaj.
Uczyniwszy nadość ■jMwwdtfle t spra
sensacją, rwteswza że w spoeobie knMle- wiedliwości p rryrnać musi my, fe * ’.'A0r
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Prezes „Społem” nh. Jan ZerŁowshi
bilansuje osiągnięcia spółdzielczości polskiej
Presrą „Społem" Związku

Gogpo1 noścl pracującej miast w podstawową ftt- , czym z 9-go miej&ea przed wojną <i« 9-cie

dnrerego R.P. oh. Jan Berkowski do-1 lykuN żvwnnóeiowe.
konni gruntownego omówienia dorob
Rzeczowym sprawdzianem trw ania tej
ku riirhu spółdzielczego w 1946 roku, naszej roli jest pożycia spółdzielczości qr
Stwierdzając, łr rok len b»l dla spńł- Trzyletnim Pianie, oraz deey.-|a i rzekadzhlrznM polskiej rokiem poważnych zania Spółdzielczości pntemyelu spożyty
I dreydnlMcyeh osiągnięć na poln go- czego.
ftnodnrezrni | anoleem«'m. Oto wy*a*‘
Wyniki gospodarcze; 10-krołny
IM artykułu, rłiaraklrrytnjące oajwzrost obrotów
a an>(*|«ae sdobyoae narnej apóWalełJeśltby
wz:ąć pod uwagę obroty same
ęraśrł:
go „Społem", to wzrosły one dzlesięcio
Zjednoczeń** ruchu
krotnie w
•ównanir e rokiem 1948.
spółdzielczego
Tamten rok zamknęliś ny cyfrą 6 miliar
„Na pierwszym miejscu postawić n a dów zł., obecny z górą 69 miliardów al.
Połowę produkcji artykułów włókien
leży głębokie utrwalenie idei zjednocze
niczych oraz cukru rozprowadź:; w Pol
nia ruchu spółdzielczego. Kiedy w roku sce spółdzielnie. W akcji „Przemysł dla
i 946 budowaliśmy nowe „Społem**, łączą Wsi** aparat .spółdzielczy okazał się naj
co wszystkie przed arojen ne centrale go sprawniejszy 1 najtańszy, najbardziej
spodarcze polskiej spółdzielczości — przestrzegający Interesu wsi. Akcja inter.
myśl o konieczności zjednoczenia nie by wencyjna „Społem" czy to na odcinku
mąki, czy też ja j przyczyniła się znacz
ła jeozcze powszechna. Dziś po dalszym nie do remi jej; rynku.
roku pracy nie ma już żadnego uczciweTrzecie mieisce w iwtecie
<j spółdzielcy, który by chciuł nawró
Nasu wyniki gospodarcze mogą być
Hó cło przedwojennego rozbicie. Co wię porównane również w skali międzynaro
cej! Nowy dynamiczny kierunek spóldziel dowej. '"'łóż jest faktem, że spółdzielczość
ezoócł „Samopomocy Chłopskiej** wlał się polska zaledwie w dwa lata, po odzyska
do ogólnego n u rtu epółdzielc. ego, czego ni niepodleirk ścl zdołała dźwignąć się
zewnętrznym wyrazem było zawarcie po W międzynarodowym riv hu spółdzlełrozumienia między „Społem** « Związ
kiem Samopomocy Chłopskiej. Spółdzieł•rość połsk Jest zjedoocaooa I nikt tego
procesu nie cofnie**.

in ejsce po Związku Radzieckim 1 W id
luej P- ytanił.

Rozwój i usprawnienie
organizacji — c y tr y
Jesteśmy organiuteją, która została zbu
dowitna 1 tz precedensu. 300 hurtowni po
s-datowyoh, blisko 100 hurtowni woje
wódzkich różnych branż, 100 młynów, 80
zakładów wytwórczych — In jeet sieć te
renowa naszej Csr.traU.
Świadectwem pogłębienia pracy nnssego Związku jesł proces dalszego wyodręb
uieni.s organizacyjnego branż.
W rokn 1910 powołaliśmy odręrtny
pion mlynersk , dalej utworzyliśmy o d 
dzielny W ydział Zbożowy i przetworów
zbożowych W yodrębniają się organiza
cyjnie wielki dział włókienniczy, oraz
dział papierniczy.

Akc a szkoleniowa
Usprawnienie organizacyjne zam ączy
ło «ię również dzięki wielkiej akcji szko
leń.owej. „Społem" przedwojenne Uczyło
1500. pracowników, rok 1915 zamknęli
śmy cyfrą 20 tysięcy. W końcu 1046 „Spo
lent" dbjęlo 36 tysięcy pracowników.
Intensywna akcja szkoleniowa dała
nam kilkuset buchalterów, młynarzy,
kierowników oddziałów i innych apecju-

2063 Spółdzielni

Samopomocy Chłopskiej

Spółdzielczość pomostem
między wsią i miastem
..Drugim ważnym osiągnięciem roku
t9 4 ł ■—* k> ostuleczne wykrystalizowanie
naszej roli w nowym modelu gospodar
czym Polski. Trzyletni Plan Odbudowy
I całoroczny praktyczny dorobek naszej
pracy ustalił wyraźnie naszą pozycję:
Spółdzielczość polska Jest sasednlczym
pomostem między waią j miastem**.
„Milionowa masa Indywidualnych go
spodarstw chłopskich może być organizaayjaie ujęta I wprowadzona do planu gojpodarozego jedynie przez formy spółdtledcze, ćcHls współpracująoe z chloptfctaa ruchem zawodowym".
Ujęcie produkcji miejskiej czyni z nas
najważniejszy aparat w zaopatrzeniu lud
•iawioz posiada nie tylko talent pisarski,
ale i widoczną zdolność obserwacji | znajamośea duszy ludzkiej. Patrzy na sieh e
i wszystko, oo dzieje się wokół niego,
łneżwo, logicznie rozumuje, stosunek
zwój do postawionego zagadnienia fornułuje.jasno 1 przekonywująco. Jego sto‘B#cl do roli j misji nauczyciela te>ńu
Je idealizm i entuzjazm, ale i głębokie ukwłe problemu:
„Zadaniem nauczyciela — powiedział
-eóowski szybko, ożywiony nagłą myślą
- jest walka o postęp we wszystkich dzie
ikkuacb życia. Na postępie polega oświe
stule. Idee postępu powinien budzić 1 u•ąderdraó w duszach młodzieży wvrho»awea — nauczyciel, wtedy spełni swoją
najpiękniejszą, najszlachetniejszą i saraxaa najhardziej naturalną misję popy „ha
4U ćwiata i życia naprzódl Jak ludzie te
ra ade mogą zrozumieć!11
„W alka o nowego człowieka, budzenie
w nim najszlachetniejszych uczuć paijo
w sk mnie w zawodzie nauczycie'«kina
I ła n idealizm, z którego drwicie, przy
wiązuje uioie do zawodu. Wygrałem wiel
ką bitwę ze złem, osiągnąłem nfdzwyezaj
są, wprost osobistą satysfakcję, jeśli wy
litowałem choć jedną osobowość aa włama mod’ę‘

Iwtów, oraz przeszkoliła w ciągu roku o
koło 50C3 pracowników terenowych

Jakie widzimy najpilniejsze
zadania]
'N iew ątpliw ie główną uaszą troską jesł
rozbudowa sieci spółdzielni. Wielka i sil
na contra la gospodarcza, jaką Jeet „Spo
tem**, musi m.eć oparcie o system term o,
wych spółdzielni. Podstawową komórką
pracy spółdzielczej, stykającą się hezp.iśrednio > czto ./Ickiem procy w«i esy mia
.sta jest » n '’-*rielnia.
Zbudowaliśmy kilkaset hurtowni, oko
lę nich nr. igą 1 powinny rozwinąć się »pó|
dzielnie spożywców, SamopiMiu cy Chłop
skiej, rolnicze, mleczarnio 1 inne.
Liczbę sklepów pragniemy zw ięlszsć
w roku 1947 « 12600 do 18400. Muśliny
zwrócić wielką uwagę na intensywny
rozwój sklepów branżowych. Ono muszą
być odpowiednikiem rozwijających się
działów branżowych Centrali.
Spec-alną uwairę poświęć ć musimy 71o
miom Odzy •- iavm. Równocześnie w ślad
za zwiększeniem sieci spółdzielni mml
ożywienie i usprawnienia samorządu
spAMzie Iczo--

O nowego — uspołecznio
nego człowieka
Jeat jsdoak jeszcze ważniejsze I głęb
sze zadanie, jakie przed spółdzielczością
atoi. Wielkie przeobrażenia jakie zaszły
\ Polsce w ostatnich dwóch lutach zmie
niają ustrój go podarczy i społeczny k ra 
ju. Zmiana ustroju — to był pierwszy wą
runek dln osiągnięcia demokracji gospo
darczej i spo*- vigj. Równocześnie musi
odbywać się żywy i stv.' ki proces two
rzeniu nowego zesp-' łecri- osiego człowie
ka w Polsce. Spółdzielczość, która w swej
działalności snla*» Ideały społeczne | po
budki gospodarcze, musi tu odegrać rolę
bardzo wybitną. V” eloty»lęoz.no masy no
wych pracowników spółdzielczych muszą
ty ć objęte tym piocoaom kształtowani*
now egj crł zsrleku.
I.Iczr.ę nlcdocin n lęo a naszej prany by
łyby usunięte, jeśliby stopień uspołecznia
via naszych p-acownłków był dojrzalszy.
Rok 1947 winien przyn.eśó tu jak naj
większa owo-ą".

Rozpoczynając trzeci tok swej dziajwych, 5 suszi.rni, 3 kwaszamie knpułalnośc., spółdzielczość Samopomocy | sty, 3 kaflam.e, 28 betoniami, 70 o
Chłcpsk ej może się już wykazać po- gielni, 48 tartaków, 7 kam eniołomów,
ważnym dorobkiem swei pracy erga 4 wapleppiki, ó ślusarri, 3 warsztaty
rtizacyjnej i gospodarczej.
szewskie, 10 kuźni, S stolam i, 7 war
Ilość Spółdz eini Samopomocy Cbło sztatów kol od z ejsldch, 2 octowne, 1
pskicj wzrosła ło liczby 7063. Więk zakład szklarski, 2 cieplarń e, 1 toitiar
szość — to uniwersalno soółdz.ełnie nię, 2 hotele, a nawet 1 odlewi.lę że
gminne „Samopomocy Chłopskiej", laza.
— — ~eOo
mające na celu wszechstronne zaspo
kojenie potrzeb wsi.
Spółdzielń e Samopomocy Chłop
skiej gospodarują na 2723 resztówW okresie okupacji wywieźli Niemcy
6 września uS roku Gimnazjum i Ukach, gdzie prowadzą przedsiębior
z
Gimnazjum
Biskupiego
sprzęt
szkolny
e-uni
R tk u / » p.*esi»i*/ „ ę do własne
stwa rolne j uprawy kultur specjal
nych. organizują ośrodki kulturalne oraz pomoce naukowe, w> rzucili bibl.o- go gmachu przy ul. Krzywej 19. Obecnie
tekę, wskutek czego 3/4 kdążek rozkraitd.
liczy 115 uczniów. Na czele szkoły stoi
' wum su.kolta apatii.
Spćłdz.ełrde prowe.dz.ą 1380 mły dziono, a
•rektor, ks. mgr. Słowikowski. W bież,
We wrześniu 1944 roku, gdy zaczęło
nów 309 gorzelni, 6 browarów, 100
roku
szłolrym nie uruchomiono I-ej kiasię
organieow
a’
polskie
szkolnictwo.
oiek irrii. 5 masarni, 31 olejami, 12
plaP arn- 6 krocbm aln, 10 przetwór- Gimnazjum Biskupie stanęło również s j, tylko U-gą, IH-eią, IV-tą gimnuzjuin
n owocowych 1 wytwórnię win owoco uo pracy, w budynku przy u!. Ogrodowej oraz I-szą lkn .m typu Jiumanistyc. nego.

Gimnazjum Biskupie w Lublinie

„Murzę o szkole wspaniałej, wytwolo
gdz.e bu (owi notoy srolnegn ducha w
człowieku, w /k o lt obejmującej o » suńCfyiir nidosnymi ramionami Wi-.yatką
młodzież z najszerszych, m jbiedn cjszyi b nurstw s p łecznych". O takiei szł o
te, która by wyzwoliła z mas utajone
głęboki ukryte n nich słł< twórcza i n?zpoczęła okres wielkiego poMępu w naszyi. dotychczas zahamowanym, na goryc«, na zawód i nędzę skiraiiyru życiu
polskim".
— , *°by doszło do takiej szkoły, mu
sl zni-.,.i-, kolego, wiele zła. niesprawied
wośoi, cyniczntgo egoizmu i podstępne
go pasoźytnidlwa. Zło samo nie ustąpi,
zło jest ag-esywne i oporne — inac ei jak
hsz w ilki w tej czy innej formie usunąć
się go nie uda" — powiedaiał mot -matyk,
patrząc z niepokojem na zegarek
— „Słyszałem jnź kiedyś takie zdanie
— mówił Ladowskł, wstając również —
że Jeżeli lud i wszyscy przywiązani do
wolności i postępu cheą mieć szkołę dla
siebie — lud musi dojść do władzy".
„Nauuayciele" Lukasiewicza zasługują
na znacznie szersze . głęb«z« omóuóea.e.
którego dotychczas aa łamach aasryoh
-•ćmi b U

12, stanowiącym własność „Unitefsu". By Liceum ma «". eakter przyspieszmy i
ła to prawdziwa „praca od poostaw", bez
jest >ri(vnacoone dla opóźnionych i d»
pieniędzy, bez lawik, tablic i jrom-cy nau
rosłych, w \ . '4 u od 19 Jo 30 lat. S '-o''
kowych.
wi
zarazem wstępny kucs Seminariów ł>a
V/ roku 1941/45 G.mnazjum l iciyło
81 uczuiów, zai w roku 1946/46 •— 120. * ©i^wne-ge
Post względem finansowym Gimnazium
Trzeba podkreślić, łe Glmn«sjtMB < U
było zdane ua własne siły i dopiero od
eeum
Biskupie ukońceyło i»k 49 księży
kwietnia 1946 r. przyznano mu z iundu
stów* diecezjalnych zasiłek miealęcmy a diecezji lui-ciikiej
-------- lOn - —
i
ici 17.600 zł.

N ow y n & iw

„Frayi& źni"

V(' związku z przypadającą na dz.
23 bm 29-tą rocznicą powstania Artn i Czerwonej nowy numer nfestęcz
n;ka „Przyjaźń", orjja.nu Tow. Przy
jaźni Polsko Radzieckiej, przynosi sze
reg artykułów i zdjęć omawiających i
ilustrujących życe i waJke A rm i Ra
dzieckiej Miesięcznik zawiera poza
tym życiorys wielkego przyjaciela
Połsk marszałka K. Rokossowskiego
wraz z jego portretem. W l^tym przy
oada również czwarta rocznica oswo
bod zen ia Stalingradu. Bohaterskiemu
miastu poświęcono artykuł M. Górsk e j o powstaniu Stalingradu z gru
zów, oraz drugi „Pod Stalingradem",
w którym czytelnik znajduje
puuącą bnakor.ą obroey tetgo miaeta.

Wręczenie toiaflecta
w Szkole Powszechnej TUR
W d iu 17 lutego 3947 r. odbyło a ą
Uroczy.- le wręczenie świadectw z ukoń
c z en a Szktdy Pnwszechoej dla Doro
atych.
Z okazji ukończeni* szkoły 1 pi >mocji na następny semestr młodzież
szkolna przeprowadziła składki; i zło
żyła dobrowolne 1.500 zł. Z zebranej
kwoty wpłaoono na Daninę Narodową
750 zł., natomiast 750 zł. wpłacono na
wykończenie szkoły przy ul L powoj.
Szkoła Powszechna dla Dorosłych
TUR w LuWhue liazy obecni* ponad
300 woeoiów

(K olum nę red agu je S p o łecż n o -O b y w a telsk a Liga K obiet w L ublinie)

rndauniclw kobi jeh
Go to jest Światowo Federacja Kobiet, Z„Kobieta
dzisiejsza44
bc

w felórej skład wchudzi Liga Kobiet?

Gdy zwołano do Paryża pierwszy
kongres Światowej Federacji Kobiet,
było pod znakiem zapytania, czy o r
ganizacja ta będzie miała powodze• e. Dziś jest ona jedną z najpotęż•iejacych, — reprezentującą siły de
mokratyczne. Federacja w Europie sbRsara się przede wszystkim na FranB 1 Związku Radzieckim. — Na
rancji, — która reprezentuje interes
takiego załatwienia kwestii niem eckśej, by przekreślić niebezpieczeństwo
wrwej wojny i na ZSRR — który czu
wa nad utrwaleniem pokoju. To są
główne człony Federacji w tkali eu
ropejskiej i to są powody, dla któ
rych, obok wielu innych, Polska Or
ganizacja Kobieca należy do Fectora«M.

?

Członkowie Federacji
Najsłabiej reprezentowany w Św'ato w j Federacji Kobiet jest odcinek
nglo-saski. K raje te odnoszą się do
Fed«racji»niechętnie, starając się ode
pchnąć kobiety od u d z a łu w między
narodowym ruchu demokratycznym.
Kooperatystki angielskie, postępowy
ruch kobiecy, zbliżyły się do Federa
cji też z zastrzeżeniami, jako obserwutorki. N atom ast na członków Fede
acp zgłosiły się masowo organiza
cje kobiet murzyńskich, wszystkie koMety Afryki, Indii, kolonialnej Azji.
Obecnie także już i w Stanach Zjed
uczonych Ameryki Pin. nastąpił prze
obserwujemy tam rozrost ruchu
kobiecego, Poza tym mamy w szere
gach Federacji kobiety H sz p a n i re
publikańskiej. Włoch antyfaszystow
skich, krajów Bałkańskich (Jugosla*pi, Rumunii, Bulgar i, Czechosłowa
cji), republikańskiej półemigracyjnej
Gzseji, Norwegii, (kontakt z Danią i
Szwecją), Szwajcarii i Belgii, brak
test bodaj tylko Holandii; słowem—
«ftła Europa z wyjątkiem Niemiec i Hi
*?pani’.
Do Federacji należy również dwu'-^ ‘'omilionowa organizacja Chinek.

Ukazał się nowy lutowy (17) w
mer dwutygodnika Społeczno-Obywa*
telakiej L g i Kobiet — „Kobieto drts.ejsza'. Ostatni numer zawiera obszerny m ateriał dotyczący aktual
nych kobiecych spraw. W artykule napierwszej stronie poruszona została
paląca sprawa niszczenia mieszkań?
n e tylko w Warszaw,e, gdzie te spra
wa najdotkliwiej się daje we znaki,
l«cz w całym kraju. Miedzy innymi
autorka proponuje, uporządkowania,
spraw wynikłych z ciasnoty mieszka-,
now ej przez, „kamieniczne koła Li
gi", co już zresztą zostało zapocząt
kowane. W artykule p.t. „Chłopcy a
lasu" mówi się odważnie o sprawia
podziemia, niesłusznie obdarzanego
sympatią osób nie z d ając'ch sobe
sprawy z lago, że chłopcy z lasu to są
ludzie albo obałamuceni, albo poprostu bandyci. W końcu artykułu, a p v
luje się do matek o bliższy wgląd w
sprawy dorastających dzieci.
Wesoły felieton, fragment powie
ści Zofii Drożdż, reportaż z wzoro
wego przedszkola, moda, krótkie spra
wozdanie z teatrów, kronika Ligi i
przepisy dla gospodyń, stw arzają boga
tv m ateriał dla kobiet wszystkich
sfer, z których każda może tu zna
leźć coś, oo ją specjalnie nteresuje

P. Cotton jest kobietą skromną, trzy lato Oświęcimia, akąd wyniosła
prostą, oddaną sprawie ruchu kobie w e lk ą wrażliwość na krzywdę i sym
cego, bezpartyjną. Obok p, Cotton w patię dla Polek. Drugim sekretarzem
skład Prezydium Egzekutywy Fede Federacji jest Rosjanka: — Koszaleracji wchodzi Dolores Ibarruri (Pasio- wa. Do Prezydium Egzekutywy nale
naria), znana z wojny hiszpańskiej, ży również Amerykanka — przedsta
która była natchnieniem ludu hiszpań wicielka robotnic i intelektualistka
skiego w walce z faszyzmem.
р. W eltfsche.
Na wiecu w Velodróme d*hiver, w
Przeciwko Federacji
hal i. mieszczącej 10.000 osób, gdy prze
w miesiąc po jej założeniu zaczęły
mawiała Dolores, — stary bojownik
ludu hiszpańskiego — mówiła z takim działać storę, przedwojenne organiza
natchnieniem j ogniem, że rozumieli ją cje. Angielka Elżbieta Corbet Ashby
nawet ci, którzy nie znają języka hi zaczęła jeździć po całym świecie, gło
sząc, że Federacja n'e jest bezpartyj
szpańskiego.
Trzecią kobietą w stałym Prezy- ną lecz komunistyczną organizacją.
d u m Egzekutywy jest Rosjanka Ni Była ona dwukrotnie w Polsce. W lena Popowa, Jest ona jed..ym z Sekre с. e 1946 r. zdołała zwołać do Interlatarzy Centrali Radzieckich Związków cken w Szwajcarii Międzynarodowy
Zawodowych, przewodniczącą Radzdec Kongres Kobiet. Zjazd w Intcrlacken
kiego Antyfaszystowskiego Komitetu i dwa inne zjazdy, które odbyły się w
Kobiet z s edzihą w Moskwie. Jest ona c ągu lato to próby zorganizowania
typową przedstawicielką nowej rosyj międzynarodowego ruchu kobiecego,
skiej inteligencji robotniczo-chłop po linii polityki anglo-saskiej prze
skiej, Proste, skromna, pełna rozsąd ciwko prawdziwie demokratycznej Feku i oaobetego nieodoarte^o uroku. deracj'.
Janctte Venmeche komun stka, żona
Następna sesja Federacji według
Thoreza, jest dzieckiem francuskiego planów miała się odbyć w marcu w
proletariatu. Posiada ona ogromny Pradze. Zagadnienia, które tam m ają
temperament polityczny.
być rozstrząsane to sprawa: Niemiec,
Stałym pracownik;em Federacji jej grożących wciąż zakłóceniem spokoju
sekretarzem jest nerwowa, szczupła światowego, sprawa kobiet w krajach .M iii
Francuzka Marie-Claude Vailant-Cou kolonalnych, sprawa opieki nad dnie
Ostotni numer „Mody i życia’ , wy
turier, knrniwwetks ^tór? przeszła ciństwem i dzieckiem szkolnym.
chodzącego, jak zwykle w bardzo sto
oOc
rannej szacie zewnętrznej, d a je dużo
materiału interesującego elegancka
J A K » V ł O D A W N IE J
panie: Modele sukien, kosmetyka kair
Pociąg — błękitny oddech rozstań,
Tak było douańęj.'
roien‘e tremowląt, ładne zdjęcia.
gwai dworca, tłok, powolny zwrot.
Ty i ja

i Zycie Friktycznr

mimo szumiących bez przorwy ku
wiedzieliśmy, ie zaw sze trwa
niewypowiedziane. —
Przestrzeli — odlegioiń —
tak, to wiele,
lecz spotkań moment bardzo kr4UA,
W nerwowej dłoni d rły pap*eros
— „Hałło, dzleńdobry —
dokąd tera zt
— Czy wiesz, dziś jadę do Wa/rszanop
Tam idzie praca, cói ty wiesz! —
— „Hallo < — tegnaj!
Uśmiech lekki
Zdawkowy uArisk dłoni teł.

Wracam do miasta. Ciąży głowa,
a seroe bije w rytm tych kół.
Przepłynął rok — ja m yślę znowu,
że powiesz mi coś w tedy czuł
Lecz —
Nalot był, sypał się gruz
I pociąg z łabą — ro ztrza sb zzp —
— Tak byio dawniej,
teraz już
przestrzeń, odległość
nlzwymiema.
W nerwowej dłoni drży papieros—
ale W arszawa jest.
M A R II KORBUT

Na lepiej pracuję i najlepiej
bawię się w Lidze Kobiet

Po wytężonej, inteosywnet pracy
przed wyborami, Liga K obet w okra
sie karnawału urządziła w cwe tra
dycyjne już „Czwartki" ? wieczory
taneczne. Pierwszy odbył się w dnie
6 lutego z okazji uroczystego otw ar
cia świetlicy ligowej w Lublinie przy
ul. Plac Łokietka 2, Na otwarciu b y
ł~ w szystke członkinie Zarządu Wo
W ładze Federacji
jewódzkiego i Miejskiego Lig. oraz
szereg
zaproszonych gości: wicewoje
i eaeracja pos ada Radę, którą wywoda Sokołowski, wiceprezydent Krzy
,w iia Komitet Wykonawczy. Cały sc
kala, przedstowicele wojska, Związ
wierzą tobie. —
enę tor a t Federacji ma siedzibę w Pa- W ręku kielichami kropel
ków Zawodowych j partii,
— Uśmiech wchodzi porankiem,
fyżu. Na czele Federacji stoi Fran- WoA konwialii dzwoni.
Drugi czwartkowy wieczór tanecz
Aizka: Eugenie Cotton, uczona, k tó ra ' Oko zwolna odsłania horyzont-.
Kos gw iidże w leśnym zagaju,
ny odbył się w dniu 13 lutego. Cie
A konwaliowe łzy
tależy do elity postępowej inteligen — Zamiast wnętrz miodowych
Drśa na łtboicA rzęsach —
szył się on dużą irekwencią i odznac i razem z fizyk'em p. Langevin,
nabrzmiałe majem. czał nadzwyczaj m łym nastrojem.
który w 73 roku życia wstąp} do Ko- < pylników p ro szą cych -iyclo tw ó rczy p y ł~
MARIA KORBUT Goście tańczyli do godz. 12-te».
Oczy dziecka grając złotą barwą
mn-Etycznej Partii Francji.

O Z IE C K O

Walka o zachowanie wiecznej młodości
Rozmaite aą funkcjo organów. Tkanki
ssS składające się na to organy 1 komórki
rtauą aię także m iędzy sobą. Tan., że i
łrodowlsko, w którym komórki przebywa:
Ją, powinno m ieć w łaściw ości poaacz-.gólne.
Stawiając p yiaaie oo do możliwości walki
» przyczynami starzenia zię 1 ćmisrei, epro••edaamy je do problemu bezpośredniej oJirony odżywczego ośrodka komórki. Przy
czyną Śmierci komórek j t s t naruszenie wlaSatwoSci tego wewnętrznego oSrodka. Je
iii odżywcze okiadnlkl wydobywają się z.
trw» niedożó j»zybko, to działanie konjó’**
*1* powolni, Jsze, a żyw otność ich
M atnia W ażne wiec jest, aby zasadnicze
'kłtdaiki przenikały poprzez wyżej wsponntaie drogi równie szybko, jak zużyte so
»®’drtrlane. YZ tak złożonym yryi n lz-

tnio jak ludzki, w ielkie znaczenie m a rów 
nież wapółdrJalanie komórek, a oo za tym
Idzie, organów wewnęirr.tych. Chodzi o to,
aby nie tylko serce pompowało krew, ale
ta k ie aby wątroba wydzielała żółć. Nieod
zowna jest w tej pracy wzajem na więź, l»ow lu n w ystarczy ją przerwać, aby cal. uatrój się rozleciał. N ie w szystk ie organy
m ają jednakowo wiAiie znaczenie. Po ucięciu ręki życie ludzkie dalej będzie trw a
ło, jidnaltżo są takie organy, bez których
życie jeat nie oo pom yślenia. J est to przede
w szystkim centralny system nerwowy 1
rdzeń pacierzowy. Dla ochrony życia szcze
gólnie ważna Jeat normalna
działalność
n.ózgu, a tu gra w ażną rolę Jego ośrodek
odżywczy, płyn m ózgowo-rdzeniowy. Sublanc ja 1 w łaściw ości tej cieczy aą koo-

trolmvs*i i r.rzes wewnętrzne drogi gem atoeiscc.s.Mczue
Zmiany wo w łaściwościach
płynu niózgcrtro-rdzcnlowego odbijają się
na czynności m ózgu. T łum acsy to, jaką
w agę ma w ew nętrzny kanał, który oddzie
la centralny system nerwowy od d a ł niewłaSerwych odpowiedniemu odżywieniu móz
gu i od jadów prsypadkcwo snajdującycH
eiv w krwi. Zbadano, Sa pewno składniki
wprowadzone w krew, znacznie przyśpie
szają zamianę między krwią a mózgowordzęniowym płynem, dając możność szyb
kiego odnaw iania komórek. Jeat to nie
odzowne dla ochrony pełnowartościowej ży
wotności eryli młodości mózgu, a oo aa tym
idzie, młóć ćci człowieka.
Orobny .-.espół zjaw isk przedstawia przy
sw ajanie przez organizm energii promieni
stej jak np. tzw. promieni ultrafioleto
wych. Zbadano, że najdłuższe życie osiąga
ją m ieszkańcy m iejscowości w ysokogór

skicli, gdzie znajduje się nadmiar prcmieai
uT.rażioIficwycfl * zasilających
organizm
r v ą lecz; k-zą siłą. Promienie te sprzyjają
przyśpieszonemu odnawianiu się odżyw
czego ośrodka poszczególnych
organów.
Leczenie szeregu chorób centralnego sy«t»mu nerwowego które dotychczas nie d a 
w ało pozytywnych wyników przy zastoa>
waniu różnych metod, zostało w edług ba
dań klinicznych uleczone przede w sz y stk t*
drogą naświetlania. Ogromne znaczenie dla
ochrony zdrowia i utrzym ania młodości rna
klim at w ysokogórski, a także niezmiern y
rozkład dnia dzielący czas na sen, pracę,
jedzenie ’ odpoczynek. W skazane Jest
dorosłego aby na dobę przypadało 8 godzin
pracy, 8 godzin snu, 8 godzin odpoczynku,
Regularny , tryb życia pomaga w e właśc'
wyro funkcjonowaniu komórek w naszym
©rganiżmie, a oo za tym idzie, do ł-jcL'®*
we ni®. wWiośr.i.
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Z lisłów do Redakcji

Odbudowa mostów ś

w we|. Subotsbim S z o fe r z y

i {przegnity

Szonoumy Gb. Redaktorze!
Zniszczenia, jakie pozostawiła nam cbni twarde}), ’ -reszcie — 12076 km
Z ważniejszych dróg oczyszc-.
w spadku miniona wojna, dotknęły dróg gminnych o 563 lun newierżdsni są obecne następujące: W arszawa — ] 17 liście swoim chcołam poruszyć
ciężko szlak komunikacyjne Lubel twardej.
Siedlce — Brześć, W arszawa — Lu przykrą, a tak ważną dla życia ner
szczyzny znacząc je gęsto ś’adami
Jakość dróg, czyli długość nawierz blin, LubLa — Piaski — Krasnystaw szeąo m a sta sprawą; i: n ia n n w ict
kwestią usprawnienia rucha na uli*
popalonych czv wysadzonych mostów. chni twartló i przedstaw a się najle—
Zamość
—
Tomaszów,
P
aski
cach.
Wre więc obecnie robota w celu na p e j w powiatach: siedleckim 1379
17 ostatnich czasach dale s ą zaw
prawien a tych znacznych szkód. Na km), lube'skim 362 km) i Białej Pod Chełm, Zamość — Biłgoraj i Kurów
ważyć
wzrost meszce niliwych wypad
ukończeniu itiż jest 62-metrowv mos* laskie! (233, km) najgorzej zaś sroją i — Puławy,
przez Tanew w Markowiczach (pow. pod tym wzU odem powiały: kra*sy- -W bieżącym roku p-^ewtduje r e 4 ków spowodowanych n'eostroiną i
zbył szybką iazda kierowców, nie przi
Biłgoraj), 2 mosty a to* 160-metrowy stawski {149 km) oraz włocławski i
ooważtreisze remonty Aróg, a m‘ano- strzelających najelewenlarnejszycb
przez Tyśmic ,ic<> pod Kock ran i 60- lubartowski (po 167 km).
wice: przebudowę na wierzchu drogi prrapsóu ruchu.
metrowy pr- .-z Kuczwę w Hrubieszo
Obecnie gromadzenie przy drogach
Czy odpowiednie czynniki d e pw
wie, przybe <a nam ieszc". w marcu.- m aterałów , potrzebnych do icb odrę Lublin — Warszawa, na odcinku Gar
winny
zainteresować s}« tą sprawą?
Zaczyna s ę praca przy budow ę 40- montownn-a, p—^ r n ly o sa tn ie zawic bów — Kuców; przebudowę j smoło
metroweg< mostu przez Huczwe w je śneżne. Główne w*ęc natężen e wanie na 80-kilemetro’7ym odcinku Należy postawić po^erunki na r o \
('ach ożywionych uf c, i zastosował
\vrerbko- -icach, tfdzie zgromadzone są prac idzie w kierunku jak najszybsze
drogi Sedlce — B ała Podlaska, orze najostrzejsze kary d l i nieostro :nvch,
!«£ potrzebne do tych robót m ateria go
budowę bruku na kostkę w Piankach dedbałych '•?” rt'anvch szoferów.
ły
,
.
oczyszczania
dróg.
a ch'ba w szyscy są feto co f t
oraz bruku na klinkier w Chełmie,
W niedługim c z ase rozooczne się
~dania,
że Iwizie dziś, po tak ogro...Zaznaczyć nałoży, że prace, te są
budowa 40-metrowego mostu o żelbe
Całkowite w ’-----• 'e wszystkich
towej konstrukcji przez Krzne w Bia bardzo ciężkie, gdvż odcmkł oczys::- tych, rozpoczętych bib n-7vsSołowywa nycti stratach, p a n ie ^ -w e h w poprzed
d c h tatach sn ~hyt cerni d h naszegs
łej P o d lask ej, przy czvm roboty zo czone w dzień, zswiewane sa w nocy nvch robót usprawni i udo*"
tru narodu, bv d m l w tok lekkomyślny
staną zakończone prawdopodobnie w z powrotem tak, że komun kaem, o ile
I
nie jest przerwana, to w każdym ra dną dotąd, komun kac ję w naszym wo spe^rh szalować?
sierpniu.
P R Z YP A D K O W Y PR7.FCNOrt7.El9
jewództwie.
(L).
jzie
wielce
utrudniona.
Lecz wykonanie tvch mostów me
pokryje jeszcze strat, to też plan od
budowy na rok bieżący przewidują
budowę dalszych

Jak Lublin gospodaruje swymi finansami

7-u mostów

A mianowicie: 3-ch przez Wieprz, w . Dążeniem miasta w roku 1047 jest u
tfin 220-mebfowe£r> pod Baranowem ; porządkówmie finansów, a tym marnym
(pow. Puławy), OO-rrWrowego pod - stworzenie podstaw ula planowania i oCęczną jna drodze do Tra-.yn k) ! 80- - pracowanie ‘ u-iźelu inwestycyjnego. Pr/i»
metrowego (pod WoH Skromosyską),:
w szy‘kim Idzie o równowagę builże60-metmwego przez Tanew pod O~u ,n ,j o dostosowanie wydatków do przechami (pow. Biłgoraj), oraz trzech widzianych dochodów. W łaśnie budżet
mniejszych: nrzez Świnkę pod Bodaczo . a r(,^ bieżący jest pierwszym zrównowe
wem fpow. Zamość), p r e z Muchawke żenym JiudJ.ier.i miejskim od czasów wo,’
pod Scdlcam* przez Trzebiensz pod r.y. Nastąpiło to orzedo wszystkim dzięki
P'V”’am:.
i i jzgraniczeniu i określeniu danin i po-

Konsłrukcja

datków na

,-l Skarbu Państwa i Sa

v
tych wszystkich mostów jest przeważ morządu.
nie mieszana, czvL drewniano-iglbeDochody miejskie
towa.
Pochodzą o t % z-arać.niczo z dwóch źró
Jak wiec widzimy, ilość i długość deł: t poJr.tltó i opłat na rzecz gminv
mostów w naszym województwie u- m ejsk iej orn» wpływów z własnego msłegn:e w roku ('eżącwm poważnemu jalku. Trzecią pozycję J itlradów stano
zwiększeń u Obecnie mamy 12,6 km wię obecnie rubwencje re Skarbu Pań
mostów i 9.1 kra pr»enustów, w tyra: stwa.
4 km mostów’ j 1,5 kra przepustó-’
Jeśli idzie o podatki, wykorzystane są
państwowych, 2.2 km randów i 1 km obecnie wszystkie możliwe źródła, prze
przepustów wojewódzkich, 4,1 km \ td-zianc ustawą z roku 1946. Zarząd Miej
mostów i 1,7 k,m przepustów pow a ski ściąga cal' szereg podatków, a mia
łowych oraz 4 km mostów i 4,9 km nowicie: gru *owy, widowiskowy, lokapr»eoustćw gnrnnvch.
Pomyślniej prżedstaw a się
ip r a w a d r ó g ,
N ezwykle cckaw y temat wykładu
które n>e wymagają odbudowy, a je wybrał mec, Konrad Bielski, przed la
dynie remontu. i:a skutek braku kon ty z górą dz esięcu członek perw szeserwacji w latach wojny,
„
go lubelskiego ze>oołu literatów gru
Sieć komunikacyjna naszego woje py „Reflektora". Mówić będzie o tych
wództwa przedstawia się naslzępuią- wstydliw e w cień usuwanych „ubo
eo:
gich krewnych" pisarza, jak mi są gra
1215 km dróg państwowych, w tvm fomani. W ykład odbędze się stara1108 km o nawierzchni twardej, 1019; niem Związku Zawódoweżo Literatów
km dróg wojewódzkich fnawerzchni i Polsk ch i Klubu Literackego w Lutwardej 738 km), 2197 km dróg p o -ib ’in:e dziś o godz. 17 ran. 30 w sali
wiatowych (l 197 hm dróg o raw ierz
9 Katol. Uniw. Lub.

Czy rshabllitacja grafomanii?

lvWy, przynoszący ohecnie duże wpływy
Up. Miejska Rada Narodowa uchwal 1»
niedawno nowe daniny, wśród nich np
riblck od szyldów (ściągany' przed woj
ną), pwla’eli o j wód gazowych i od pi
wa. Obecnie na głowę mieszknńcn przy
pada około 500 zł. podatków roczn e, i
przed wojną mnia 'a wynosiło 17 zł.
porównaniu ze stosunkami przedwojen
nymi .(ochoty są o wiele mniejsze i dla
tego miasto szuka nowych ich źródeł.

uą 5 iiro**' i oświata 12 proc.
».1 woj
uą 10 proc.).
Jak widzimy budżet zwyczajny jesl
rrów now a'ony, a wpływy i nowych podatków obję ć są budżetem nidz-wyczajoyra, przeznac cąy.s na

Inwetłycjo

Pierwszą przew 'dzianą inwestycją jesl
wykończę” 5
koty przy ul Lipowej. Ro
boty przy niej rozpoczną się w kwictniiu
a na hoeznlkn roku szkolnego potowa i>u<
Poważne pozycję dochodową stan iwią ęlynkii znstarfo oddana do żytku. Częśc-o
praedsiębiołstwa
miejskie.
Najwięcej wo koszty pokryją Komitet Budowy i Ku-,
przyn.esic w rotfu bieżącym Miejska Ko ratorinm.
m unikicja Samc-drodowa (24.MW.300 zł.»
Pragą poważną inwotilsicją będzie ro
następnie Elektrownia (16.IW3920 z ł).
konstrukcjo spalonego ratusza, IPóWąja
Rzeźnia (H .218.780 zł.), W odec.ągi ' Ka
piane obecnie się przygotowuje.
nalizicje (4X64 100 zł.), i Gazownia Jeszcze r roku bieżącym przewiduje
2 050.410 zł. W ten sposób przed dębior
Stwa m cj-kie pokryją około 40 proc, wy się inolnryzaeię l boru miejskiego. W tej
datków jjdźctow ych, a wpływy podał ibwili Zarząd Miejski kupuje ciągniki t
ków i op’at - - 40 proc., zaś 10 proc. — pertraktuje z właścicielami nieruchomo*
subwencje ze Skarbu.Państwa. W porów* śei u zawarcie umów o oczyszczanie mia*
nar ni z okresem przedwojennym różnlci >la. W pierwszej fezie obejmie ono cen
nie są nra-czne, pozycje bowiem dawały trum, a w miarę powiększania się labom
dzielnice Lublina.
48 proc., a przedsiębiorstwa 4? proc, o i :
Duże sumy przeznaczone są na repera
gółnej sumy dochodów. Duły nalom-asl
postiyp uwidacznia się w dziedz n’e -uh cję z usrczm r.ch bruków, które już od kił
w en :e pańslwc ve, które w okresie 1945 ku lat domagają się remontu.
ftiwistyeje te na'uri!nie n r zaspokoję
__ |«Mfl siano ’ iły po stronic wpływów
wszystkich potrzeb miasta. Ogrcmnego
42 proc.
nakładu kapitałów w jni ,« unowocze
Wydatki
śnienie Istniejącej Elektrowni, Wodocię*
Najpoważniejszymi po tej stronic są f.ów, budowa szpilala odpowiadającego
wydatki osobowe, pochłaniające 40 proc wymaganiom neuki, oraz całego szeregu
ogólnej sumy. Z zolei idą wydatki na urrądzeń wi- kom ejskich. Miasto naszs
zdrowie i opiekę apolecrną w wysokości bowi -m w porównaniu z innymi ndasta*
31 proc, (przed wojną 24 proc.), wydo a ! luit , z tłe
;1> r , zachodzie, stoi daleko
i na uporzidkos .nie u'.'ic, placów i zwląz ij w tyle pod wz-’rdem zaspakajania |x>18 proc, (przed woj lezeb iwych mieszkańców, (i.)
| ne z lym .wzntian

owa
Tak rozmawiając, dojechali na ci ejsce Oczy-1
wiście „Hrabia" n e chciał przyjąć pieniędzy za
len kurs, a nawet chciał czekać na powrót swego
szefa j dopero z trudem udało się PogramckieJak się pan czuje? Lep,ej? Pewnie, że l
e
J
X
i
f
«
rucznik i jego szeregowiec, a na ulicy ryksiarz
piej, kiedy pan już wslaje — gwarzył ryksh -, jadąc rzeczywiśc e wolno i ostrożnie. — A nty od te-!* Pasaźer’
.
go czasu to nic a nic. Czakamy na pana
i ~ A
««
#e° * ^ - J
— Nie będziecie długo czekali — zapewnił go'długo zostanę — rzeki Pogran.ck, żegnając »ię
Pogranicki —■ za kilka dni będę zupełnie zdrów. z nim.
Kiedy jednak podał mu rękę — ryksiarz roze
Nie wiem tylko, czy będzie jakaś robotaśmiał
się*.
— Ph 1 Robota zawsze się znajdzief U nas na
— Od kiedy to pasażer podaje rękę ryksiarzoOkęciu to nie mą tygodna, żeby tara chłopaki na
wi?
swoją rękę czegoś u e zrobili...
Jak go uważa
— *eiv
Nie róbcie
itiLn.iV na
lici swoją
o WU J
rękę,
I
bo zawsze
cl Wo
ktoś
łSUtjo
’
,L z* równego
• ■ sobie
*
J — odpowieI
wpada, albo w czapę dosfajc, a szkoda ludzi na : dz ał P ogranicki.— Trzyroajc-e s»ę zdrowo!
bylejakie roboty — mon tował Pogranicki.
Wolnym krokiem ruszył w bramę, w tę samą
' - Za by'ejakich to się tam u nas nie biorą— -bramę, w którą kiedyś wbiegł takim szalonym pęzapewnib ryks arz, — Niedawno zrobili jednego I dem. Teraz jedpak na myśl o tym trzeć m r ęirzt
werkszuca ze Skody, który był najgorszy pies na I zaczął się zastanawiać, czy s e bvtoby dobrze zaPolaków. Ten, co przyszedł w j®go miejsce, jest'w o łać jeszcze „Hrabiego , ażeby mu pomog w ra
żttoeznie łagodniejszy.*,
pać 8:ę na tę n ebotyczną wysokość.
, »

UlTOLIl POPRZKGKI
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Ale „Hiabi^gc ,u. przed bramą nic było
Krok za krokiem szedł po schodach, odpoczywa
iąc na każdym pUpiętrzu. O to mu chodziło naj
w ęcel, ab'-* jak prz,;idz e na irzec e, nic zmęczy
się tak, żeby An.-a -ądz la, że jest jeszcze słabi
Postanow i wyglądać zdrowo, mocno, dzlarskc
niemal, jak kios, co już daleko za sobą ma to cięż
kie przejścia, o których Anna wiedziała.
Najdłużej odp ezywał na* krzec m p'ętrze.
Anna otworzyła mu d rz w , a na jego widm
Iwarz jej rozjaśniła s ę uśmiechem prawdziwej ra
dości. Tak jej było z tym do twarzv, tak oiękm
wydzła s'ę Pogranick emu, że nie wytrzymał i po
w ecHf&ł’
— Za każdym razem, kiedy nan ą widzę, wyda
je mi się pani coraz p ekn ejsza.
Przez twnrz Anny przeleciał jakby cień, ah
uśmiech pojaw ł się z po w io łm , bo zaczęła zapra
szać go do w n ętrza, do tego wi n?go pokoju, w kto
— K ę d y to było? — zastanawiał się Pogra
niokł. — Rok temu, czy dwa lata?
(d. c. n)

GAZETA

Str. 8

L » Teatry i kina —

I

TEATR MIEJSKI
,.&>

• .

Dziś I codziennie znakom ita komaiba
3 -aktowa M'chała B ałuckiego „Dom Ot
warty'* w reżyserii G Błońskiej z .rtoałom całego zespołu artystów teatru miej
rkiego.
KINO

„APOLLO" w yśw ietla Mtaa p.t.

„Siedmiu śmiałych".

N adprogram ' P K F

Nr. 6 oraz Przegląd Sportowy.
KINO „BAŁTYK" w yśw ietla wspania
ły dramat produkcji sow ieckiej p. t. „Ma
skarada", Nadprogram: P.K.F. Nr. 4/47.
Początek seansów: godz. 2, 4, 8; w nie
dziele i św ięta dod. seans o godz. 12-tej.
KINO „RIALTO" w yśw ietla fi’~ i p. t.
„Nowe p o k o len ie'N a d p ro g ra m P K F Nr.
0/47.

LU BELSK I

Sportow cy radzą

teresowanych klubów o rozpoczęcie
treningów kondycyjnych w seke^ch
lekkoatletycznych oraz wszelkich prac
AZS zwraca się do wszystkich ko przygotowawczych przed zbliżają
Zebranie LOZB
legów akademików interesujących się cym się sezonem,
W czwartek 23 bm. o godz, 18,30 lekkoatletyką nawet tych, którzy n e
w lokalu Lub. OZPN-u ul, 3-go M aia są członkami AZS-u o 1 czne przyby
Sztokholm chce
16 odbędzie się zebranie Zarządu cie.
LOZB.
organizować olimpiadę
Ze względu na szereg ważnych
LOZLA
ma
głos!
spraw obecność wszystkich członków
w 1952 r.
Lubelski Okręgowy Związek Lek
Zarządu bezwzględnie konieczna.
SZTOKHOLM. 18.2. Zarząd miasta
koatletyczny przypomina w związku
Akademicy szykują się z ogłoszeniem term inarza PZLA na Sztokholmu postanowił wnieść propo
r. 1947, że biegi na przełaj o m strzo- zycję urządzenia zawodów olimpij
do sezonu letniego
stwo Polsk' odbędą się w Łodzi już skich w roku 1952 w Sztokholmie. De!
Akademicki Związek Sportowy prze w dniu 13 kw etnia w konkurencji ko
jaw ający w ostatnim czasie bardzo o b ecej i męskiej. Apelujemy do za n- cyzja w tej sprawie zapadnie na po4
żywioną działalność myśli Już poważ
sedzeniu międzynarodowego komitetu
nie o sezonie letnim,
ol mpijsk ego, jakie odbyć się ma w
M YDŁO
W związku z tym w piątek 21 bm,
czerwcu
rb, w Sztokholmie. W ten
o godz. 18-tej w lokalu Związku, PI.
sposób
Sztokholm
świeciłby 40-lecie
Litewski Nr, 5 odbędz e się zebran e
olimpiady
odbytej
w Sztokholm e w
organizacyjne sekcji lekkoatletycznej
99
roku 1912.

SI EWM

w znanej jakości dn nabicia

I I I © N
1 ,0 0 0 .0 0 0 z ł. w L u b l i n i e

we wszystkich sklepach
F abryka:

GMwna wygrani Il-aj klasy 49 Loterii
1.000.000 złotych
p a d ł na lo s n r 8361
sprzedany przez tutejszą K olekturę
A J N E G

L ublin., P r z e m y s ło w a
T e t 36-23
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„JAWA

JAWA

D oskonałej isk o -c .
Mo .nabycie w kaśdyiu
topie
J A W A ” l.u i ł . /.M A ia d y C li c n a . J a n f t u w r z o n c l i
LtJBIH.% Ppxemynlowtt 5
Telcłoo 29-11
Przednia nikiel j LHwiniM, 'nbnplowo^w ł telefon

O G Ł O S Z E N IA

KORESPONDENCYJNE Kursy
Języków Obcych,
zatwierdzone
Kuratorium W arszawa — Bracka
18.
765

O G Ł O S Z E N I A O G ł.t

a* gg

O G Ł O S Z E N IA O G Ł O S Z E N IA

B liższe szczegóły otrzym ać moż
na w Inspektoracie Admmil tla 
nym Lublin, Plac Litewski 1 m.
27. gdzie również należy składać
oferty
Jferty winny być w podwójnych
kopertach, z których wewnętrzna
musi być zalakowana.
Państwowe Zakłady Hodowli Ro
ślm zastrzgają sobie praw o wy
boru oferenta, względnie un.cważnienia przetargu.
Protokólarne otwarcie ofert na
stąpi dn. 8.IH.1947 r. w lokalu

z p r z e s y łk ą 8 0 z ł.
PKILCzylelnik" Kolportaż li <» 148

« Mydło ita prania
On nhunhi

S Z E N IA

O G Ł O S Z E N IA O G Ł O S Z E N IA

22
611

1’nmmnerala miesięczna
„Gasr.efy L u b e l s k i e j * 6
wynosi 74 zł. ,

303

Krakowskie Przedmieście Nr 29
Wszyscy przyznać muszę, że szczęście mieszka
w Kolekturze M O R A J N E G O .
O tiŁ O S Z

f'r 48 (71131

hj>

E N IA

a

w

O G Ł O S Z E N IA O G Ł O S Z E N IA

SPRZEDAM: salon mebli, fusro
m ęskie, spód futrzany, oposowe
skórki, p e c y k szam otowy. Ul.
Krakowskie Przedmieście Nr. 19,
m. 9, II piętro.
777L

O B Ł O S Z .E N IA

»O G Ł O S Z E N IA

UNIEWAŻNIAM skrad-foną kartę
rejestiracyjną, wydaną przez RKU
Puławy i k ac .j. powro-u ż Nie
miec na nazw likc Dobrow tek. Jć
zef zamieszkały we. wsi Yv'rze,owiec gm. Opak, po..', .'alaw y.

ZARZĄDZENIE
N a podstawie art. 13 Dekretu o
KORESPONDENCYJNE KO.tSY
obowiązku szkolnym (Dz. Praw
78f
KSIĘGOWOŚCI. Informacje Lu PLACE, d»mv, sroc-zMaż, pom ia
R.P. Nr. 14 z d n a 8.H.19I9 r„
blin skrytka pocztowa 105. 542 ry, . p -any. - V -- *4SE, Lub lin, i UNIEWAŻNIAM zagub'ono akty
poz. 147) zarządzam przeprowa
K rakew '--e
-*.^-e 59. 735 nadania siem i z Rc.orm y Rolnej
dzenie ąp»u dcśeci urodzonych w
na nazw iska: Sowa Sjanteław,
łatach:
• 'H A L A
W—
Władysław, Ktzysffl.an Ka,
SPRZEDAM RADIO 6 lampowe L.
1933, 1934, 1935, 1936, 1937,
ta.,../na, Koszałka M arlsana, Jar.
1938, 1939 1 1940.
POSZUKUJĘ m echanika do tar 3 zakresow e „SUPER" W yszyń
77S muł / !rr i — 2 a k ty zamiesz
taku na wieś. Znajomość lokotho- skiego 7—23.
Spis przeprowadzą właóatalele,
ka! \
a C-ródki gm. T urobn
bill, gatru i ostrzenia pił. Oferty
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wyloanianfte robót instaiaoji a e a i • , wynagrodzenie. Z głaszać s ? Krała atę następująco terminy:
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