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Pomoc
nie fest w ystarczająca
Konferencja prasowa n Prezydenta KRN ©I». Bieruta

W ojewódzki
Dla zapewnienia akcji subskrypcji Pre
miowej Pożyczld Odbudowy Kraju nijlcpzych wyników oraz równomiernego I spra
wiedliwego jej rozdziału na wszystkie w ar
stwy spoeczeństwa — powoływane są obec
nie na obszarze całego Państwa Komitety
Obywatelskie, od Naczelnego poczynając,
poprzez województwa, miejskie, powiato
we, gminne 1 na gromadzkich kończąc. Bu
dowa Komitetów oparta została na Jak naj
szerszym udziale w nich przedstawicieli
poszczególnych grup 1 warstw społecznych,
reprezentujących handel, przemysł, rze
miosło, wyznania religijne, wolno zawody,
rolnictwo, świat pracy, organizacje spale
n ie , partie polityczne, organizacje miodzie
to we itp.
Jak się dowiadujemy w Lublinie powo
ln y już został Obywatelski Komitet Wocwćdzki Premiowej Pożyczki Odbudowy
Kraju. Komitet wyłonił ze swego składu
Prezydium w osobach:
Przewodniczący — ob. dr Kłosek,' wice
przewodniczący: ks. Golińslk, Inż. Kryński,
•b. Chodorowski, ob. Wójcik, ob. Bogu
sławski; sekretarz: ob. Lebiedzlńskl; skar
bnik: ob. Heinrich.
Poza tym ze składu Komitetu powoła
ne zostały do życia Komisje: a) norm, !»)
propagandowa 1 c) kontroli, a Prezydium
upoważnione zostało 4o kooptowania w mta
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wełna dostarczona została w 100 proc., o
trzymaliśmy poważne ilości środków tra n s
portowych, natomiast środków żywnościo
wych otrzymaliśmy do toj pory najmniej.
Dziennikarze interesują się następnie
sprawą, jakie rodzaje żywności 1 w jakich
ilościach są Polsce potrzebne? Prezydent
wyjaśnia, że w pierwszym rzędzie chodzi
o artykuły zbożowe, tłuszcz 1 mięso, a da
lej o takie artykuły, jak mleko skonden
sowane i konserwy. Polski deficyt zbożo
wy wynosi przeszło milion ton. Ta ilość
zboża jest potrzebna, aby utrzymać obecne
normy żywnościowe.
Z tej ilości UNRRA obiecała dostarczyć
350 tys. ton, Zwiążcie Radziecki 200 tys,
ton, a co do reszty sądziliśmy, żo uda się
ją uzyskać drogą wolnych zakupów w Ka
nadzie i innych krajach. 200 tys. ton M
Związku Radzieckiego otrzymano. Okaza
ło się niestety, że Kanada 1 inno kraję
nadwyżkami nie rozporządzają.
(Dalszy ciąg na str. 4-ej)

Na kolejne pytanie, o jaką pomoc Rząd
Polski się stara, Prezydent odpowiada, Iż
chodzi tu przede wszystkim o pomoc aprnwiziuyjną. Staram y się i będziemy się
starali — ciągnie Prezydent Bierut — ra 
dzić sobie sami w całym szeregu potrzeb.
Pomoc aprowizacyjna jest jednak niezbę
dna, Pomoc jaką otrzymuje Polska od
UNRRA nie jest wystarczająca, mimo że
zgłosiliśmy stosunkowo niewielkie zapo
trzebowanie. Pomoc otrzymana od UNRRA
wynosi zaledwie 13 proc. togo, co ustalo
no w najskromniejszych granicach w roz
cttiia aię o pomoc do narodów sojuszni mowach z kierownikami UNRRA.
Jecten z dziennikarzy zapytuje jakich
czych.
Wiceminister spraw zagranicznych łćyffNastępne pytanie dotyczy terminu wy towarów dostarczy Polsce UNRRA. Z od
borów. Prezydent odpowiada, te wybory powiedzi wynika, że w przeważającej mie munt Modzelewski przyjął w dniu 28 bny
rze przybywają towary przemysłowe. Ba ambasadora Francji p. Rogera Gftrreau.
odbędą się w bieżącym roku.

W ARSZAW A (PAP) W dn. 28. III. w godzinach wieczornych odbyła
ńę w Belwederze konferencja prasowa, w toku której Prezydent Bie
rut udzielał wyjaśnień na tematy gospodarcze i polityczne dziennika
rzom zagranicznym, przybyłym z prezydentem Hooverem i stale przebywa
jącym w Warszawie.
W itając dziennikarzy Prezydent Bierut stwierdził, iż Polska poniosła
w czasie wojny największe ofiary pod każdym względem. Do strat ponie
sionych w okresie okupacji dołączają się trudności, wynikające z tego, iź
znaczna część ludności polskiej znalazła się poza krajem.
Przed Polską stoją ogromne zadania i wszystkie narody z zaintereso
waniem śledzą nasze wfysiłki.
Po tym krótkim wstępie dziennikarze zadawali pytania, na które od
powiadał Prezydent Bierut.
Na pytanie, czy Rząd Polaki zamierza
zgłosić jakieś specjalne żądania pod adre
sem prezydenta Hooyera w związku z sy
tuacją aprowizaoyjną w Polsce, pada od
powiedź, że Polacy zwracają się o pomoc
tylko wówczas, gdy faktycznie bez po
mocy obcej nie mogą się obejść. Rząd Pol
ski, korzystając z wizyty prezydenta Hoovera, zamierza zwrócić się z apelem o po
moc do sojuszniczych narodów w tych dzie
dżinach, w których ta pomoc jest niezbę
dna. Polacy niejednokrotnie w ciągu osta
tniego półtora wieku spieszyli z pomocą
innym narodom, dając im to, co mieli, to
znaczy krew t tycie. Polacy walczyli o wy
zwolenie innych narodów.
Amerykanom,
znane są nazwiska Pułaskiego i Kościusz
ki. Naród Polski brał udział we wszyst
kich walkach wyzwoleńczych w Europie, a
w czasie ostatniej wojny ani na chwilę nie
poddał się niewoli niemieckiej. W wyni
ku wojny ludność Polski poważnie się
zmniejszyła. Nie było u nas Qulsllnga, IIuehy czy Pctaln‘a. Polska diopomogla w
miarę swoich sił narodom sojuszniczym do
zwycięstwa i to nas uprawnia do zwró-
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P r e z y d e n t H o o r e r na konferencji gospodarczej
w P rezydium Rady M inistrów
WARSZAWA, 30.8. Dnia 29 biu. o godz
10 rano rozpoczęła się w Prezydium Rady
Ministrów konferencja pod
przewodnic
twem prezesa Rady Ministrów ob. OsóbkiMorawskiego, w której udział wzięli prez.
Hooyer wraz z towarzyszącymi mu rzeczo
znawcami oraz ze strony polskiej wicepre
mier Gomułko, wicepremier Mikołajczyk,
min. Jędrychowskł, min. Sztachclski, min.
Litwin, prezes CUP Bobrowski, wicemini
strowie Grosfeld, Monte], Glerwatowskl,
Kuczkowska, wlceprez. CUP Hochfeld i
szereg ekspertów. Obecny był również am 
basador Stanów Zjednoczonych Bliss Lano

oraz szef Misji UNRRA na Polskę gen.
Drury. Posiedzenie zagaił premier OsóbkaMorawski, witająo delegację amerykańs ką
z prezydentem IIooverem na czele, po czym
głos zabrał prezes CUP-u Bobrowski, d a 
jąc syntezę sytuacji gospodarczej Polski.
Z kolei i>i'zcmawiali: min. aprowizacji t
handlu Sztachclski na tem at sytuacji nprowizacyjnej, wicepremier
Mikołajczyk
na tem at zagadnień rolnictwa i akcji sie
wnej. Minister żeglugt 1 handlu zagranicz
nego Jędrychowskł wskazał na niepełne wy
konanie planów UNRRA w zakresie po
mocy Polsce, oraz niewykorzystanie pod
tym względem możności przeładunkowej
portów poisklch. Minister zdrowia Litwtu
poruszył zagadnienie stanu zdrowotności w
Polsco.i zadania stojące przed służbą zdro.
przedstawicieli organizacji nie Dosiadają wla, wskazując na konieczność rozciągnię
cia dostaw UNRRA' na rok 1917. Wicemi
cych w Komitecie reprezentacji.
nister Kuczkowska mówiła na tem at opie
Adres Komitetu: Lublin, ul. Szopena 8
ki nad dzieckiem w Polsce, wiccmln. Gle(Państwowy Bank Rolny), pokój Nr 8.
wartowskl na tem at wielkich potrzeb opie-*I
-oOo-
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3 pytania do Związku Radzieckiego i Persji

NOWY JORK, 30.3. W środę późnym
wieczorem odbyło się tajne
posiedzenie
Rady
Bezpieczeństwa.
Przedstawiciel
Związku Radzieckiego nie brał udziału w
posiedzeniu, gdyż omawiano na nim spra
wę perską.
Po posiedzeniu ogłoszono komunikat, w
kiórym podano do wiadomości, że człon
kowie Rady Bezpieczeństwa odbyli naradę
w sprawło dalszej procedury, jaką stoso
wać należy przy omawianiu apelu Persji.
Po przedyskutowaniu rozmaitych wnios
ków osiągnięto platformę porozumienia.
Z kół zazwyczaj dobrze poinformowa
nych podają, że na tajnym ’posiedzeniu po
stanowiono zwrócić się do rządu radziec
kiego I perskiego z 8 pytaniami, celem zo
rientowania się w stosunkach radzieckoperskich.
t potnofag «o składa Komitetu (Komisji),
NOWY JORK, 80Jk | Teheranu

j szi], żo wojska radzieckie opuściły kilka
Idalszych miast.
Uitcznik rządu perskiego doniósł o po
wstaniu Kurdów, 7. którymi oddziały per
skie toczą walkę. Zaprzeczył on wiadomo
ściom, jakio się pojawiły w niektórych
dziennikach, jakoby powstańcy otrzymali
pomoc od wojsk radzieckich.
WASZYNGTON, 80,3. Senator demokra
tyczny Pepper oświadczy! przedstawicielo
wi ngencjl Franco Presse, że złoży na naj
bliższym posiedzeniu senackiej
komisji
spraw zagranicznych wniosek, w myśl któ
rego przedstawiciele Stanów Zjednoczo
nych na Radzie Bezpieczeństwa będą mie
li przedłożyć plan światowego rozbrojenia
zgodnie z art. 11 Korty Narodów Zjedno
czonych.
LONDYN, 30.8. Rzecznik rządu irańskie
go książę Flrus oświadczył, Iż ewakuacja

wojak radzieckich czyni dalsze postępy.

ki społecznej podkreślając, że prezydent
Hooyer już po raz drugi zjawia się w Pol
sce jako przyjaciel, niosąc pomoc w iajcięższych momentach.
Nu zakończenie zabrał glos prezydent
łloovcr, rozpoczynając swe przemówienie
od słów: „Przyjaciele Polacy". Prezydent
Ilooyer mówił o głębokim wrażeniu, któro
zrobiło na nim wszechstronno przedstawić,
nio sytuacji gospodarczej w Polsce, a zwła
szcza trudnej sytuacji żywnościowej. Sy
tuacja żywnościowa na całym świeci* jest
szczególnio ciężka wskutek zniszczeń wo
jennych 1 suszy w różnych krajach. Stany
Zjednoczono wprowadziły ograniczenia w
spożyciu nio tylko mięsa 1 tłuszczów,, alo
także w spożyciu zboża i chicha, aby w
ten sposób powiększyć zapas towarów ży
wnościowych dla zniszczonych krajów.
Stwierdzenie na podstawlo danych statysty
cznych i naocznych" obserwacji złej sytuacji
żywnościowej w krajach Europy, w tym
takie w Polsce, moio się stać’ podstawą do
dalszych ograniczeń spożycia w krajach
szczęśliwszych i do lepszej organizacji roz
działu żywności tak, aby móo przetiw-ió
trudny okres do nowych zbiorów, lstnlejo
nadzieja, żo po tych zbiorach — Jak ł.’q
prezydent Hoovcr wyraził — „wilk głodu
odejdzie spod drzwi narodów", któro prze
szły wojnę 1 okupację. Prezydent Hooyer
podkreślił również, iż w gronie Jego rze
czoznawców znajdują się osoby, które Już
w roku 1919 zajmowały się problemem nie
sienia pomocy zniszczonej Polsce. Prezy
dent Hoover podziękował referentom za
trud włożony w opracowanie danych staty
stycznych, któro posłużą Jako ważny ma
teriał do ustalenia obecnych potrzeb Pol
ski.
O godzinie 1-1-cj odbyło się w salonach
Prezydium Rady Ministrów skromno śnia
danie, na którym obecni byli również za
graniczni dziennikarze, towarzyszący pre
zydentowi Hooyorowl, po czym wznowione
zostały obrady przy współudziale rzeczo
znawców.
Prezydent Hooyer w godzinach popołu
dniowych udo) się na zwiedzanie miastu.
<»APł
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(Le Bc) Przy omówieniu Pożyczki Odftudowy Kraju prasa zamieszczała mię
dzy innymi notatki na następujący teO at: legalne kupiectwo, prowadzące księ-
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llumiiiiia. przed wyborami

Rumunia, tak jak i Polska, stoi obecnie j dził reformę rolną, wprowadził szereg. średniej. Polityka jej jest wyraźnie ir
przed
wyborami do parlamentu, k tó re ! praw demokratycznych 1 zlikwidował po- i tyfaszystowska.
£1
p_rtCij€t} pOliił.u/ t . .
staną, się egzaminem dojrzałości partyj po *lótykę szowinizmu. W ciągu tego roku RuTaki Jest rozkład sił politycznych na pr
udział we wszystkich kauipa.ji.ien uu litycznych. Będą to pierwsze wybory w m u n ia zrobiła duży krok naprzód. W wy- ! gu pierwszych w historii Rumunii wo’nyc
rzecz pomocy społecznej, wywiązuje się Rumunii, w których naród wyrazi swą nie i ni ku tych przeobrażeń doszło do rozkładu wyborów. Obraz ten świadczy o tym, t
ze swoich obowiązków obywatelskich, sierępowaną wolę. Projekt prawa wyber- i dwóch starych, „historycznych" partiil: (poczynania „żelaznej gwardii" Codrea ■
czego, opracowany przez rząd Grozy, prze ( narodowo - liberalnej partii Bratianu i oraz stronników „Rumunii aż do Dniestr
wpłaca przy wykupie kart rejestracyj
nych przedpłaty na Pożyczkę Odbudowy ikazany do rozpatrzenia partiom, przewidu- j narodowo - zaramistycznej partii Maniu. skazane są' na niepowodzenie.
Przedwyborcza kampania partyj t. zu
Kraju Ale kapitał nie Jest skouccntro- j Je szerokie pro.wa wyborcze dla ludności. ; Pierwsza z nich •£ trudem zachowała
W 03tatndch wyborach do parlameniu, swych nielicznych stronników, gdyż więk- „historycznych" polega na wałoe prze
wany wyłącznie w rękach legalnego kupiectwa. Nowa warstwa „kupców“, któ które odbyły się w Rumunii w r. 1937, j szośó ich przeszła do nowej liberalnej par- ciw jednolitemu frontowi partyj demokrs
według oficjalnych danych wzięło udział ! tu Pod kierownictwem Tatarescu. Co sdę j tycznych. Nie tworzą one bloku, lecz us':
ra powstała w czasach okupacji I po woj
zaledwie 14 proc. ludności, co stanowi zaś tyczy do niedawna „najsilniejszej i łowania ich tdą w jedmym kierunku. R
nie, gromadzi w swoich rękach olbrzymie
55 proc. wyborców. Prawie połowa wy najbardziej popularnej" partii zaranistów, ; tym celu żądają one m. inn. poabawien
kapitały, lokując je w dorywczych trans
borców nie wzięła udziału w głosowaniu, to została ona rozbita na szereg nowych ! prawa głosu Węgrów Transylwańskie''
akcjach, dających w ciągu paru dni wię
którzy ciążą do frontu demoicratyezneg:
gdyż wynik ich był zgóry przesądzony: zaranistycznych organizacyj.
cej zysku, niż praca zarejestrowanego
Najsilniejszy ci os doaięgnął Haniu w
Decyzje Konferencji Moskiewskiej, Jo
Rumunia cieszyła się smutną opinią kla
kupca, prowadzącego książki handlowe,
początku roku bieżącego. Zarandstycano stwierdził Maniu, „rozczarowały go głc
sycznego kraju fałszowanych wyborów.
płacącego podatki i świadczenia, w cią
dcmokra1yczna partia, utworzona w roku ; boko“. On, zarówno jak 1 Bratianu, us
Obecne wybory staną się przeglądem sil 1925 i połączona w 1934 roku z partią ^ hijo przedstawić prasie zagranicznej, i
ga miesięcy. Wysunięto myśl, aby przez
Komitety Obywatelskie — miejskie, dziel frontu narodowo - demokratycznego, któ Maniu, anulowała ten związek i wysunęła . j^-jjd Grozy „przedstawia poważne nń
nicowe, a nawet domowe — htórc powin ry zjednoczył y/ ększość narodu rumuń- się na arenę polityczną, jako partia nie- ; bezpieczeństwo dla sytuacji zarówno w
ny być zorganizowane w celu propago siaiego. Wynik ich zadecyduje o tym, czy zależna, obwiniając Maniu, że z partii wnętrznej, jak i międzynarodowej".
wania subskrypcji Pożyczki Odbudowy Rumunia wróci do dawnego systemu, któ swej stworzył prawy odłam politycznego
Marzenia tych polityków nie spełniły
Kraju, dotrzeć do tej dotychczas nie ry już raz doprowadził kraj na brzeg prze życia Rumunii, nie dopuszczając do kie jednakże: decyzje Konferencji Moskier
uchwytnej warstwy „kupców" i znngito- .paścl, czy też pójdzie po drodze demokra rownictwa elementów bardziej lewico sklej nie poszły po linii ich zamierzę;
wać leli odpowiednio do wzięcia udzia cji, która jej otwiera szerokie horyzonty ; wych.
Bronią więc swoich pozycji w ten sposC
odrodzenia narodowego i gospodarczego, j Jedl,ocze&óe w ramach Związku Pału w subskrypcji.
że dalecy od nakazanej im współpracy
W marcu ub. r. powstał w Rumunii rząd triotów stworzona została partia ludo- rządem Grozy, nie ustają w napaści'
Pr»blcm kapitałów, użytych do akcji
dywersyjnej na rynkach towarowych, do demokratycznej koncentracji pod prze- 1wo - narodowa, która weszła w skład na- w prasie .krajowej i zagranicznej.
spekulacji, do hausse‘y towarowej, do wodnictwem Grozy. Rok ubiegły stał się ' radowo - demokratycznego frontu 1 któFront narodowo - demokratyczny, w k
*wyżk| cen w interesie kombinatorów, dla kraju tego okresem wzmocnienia jego ' rą reprezentuje w rządzie Grozy — prof. rego skład wchodzą partie: ludowo-naro
jest nie tylko ze względu na pożyczkę międzynarodowej sytuacji. Rządy Trzech 1Wladescu — Rakoa jako minister spraw dowa, socjal-demokratyczna, komunisty:
aktualny. Stabilizacja gospodarcza, pod Mocarstw uznały rząd Grozy, który powo- j narodowcścfowy-h. Nowa ta partia ogłosi na, front rolniczy, generalna federac.
niesienie wartości złotego, podniesienie lał do życia nowe siły twórcze, praeprowa- ; ła siebie wyrazicielem interesów klasy pracy oraz grupa Aleksandresou, która o
dochodów Skarbu Państwa wymagają «iiuuml»-.l, mi ■MiiparessHgaaHMsasfflBgM er-uw-i; -■ ■- ——n-m r-rwa-—— Mirtrrirr- ■ m rvr padła od zaranistów, — odpowiada « '
irzedstęwztęcla wszystkich środków w
kampanię t. jjw. „opozycji" wzmocnień* cr
swych szeregów. Front narodowo-demo
-clu doprowadzenia spekulacyjnych ka
•«■-jsrwy>*aanar— —
r
««m «i
lifatów do lokaty legalnej, dn zdekonkratyesny
przystępuje
do
wyboróiplrowanla się.
a jedną wspólną listą kandydatów.
IJemokracja rumuńska przeszła clężkKatastrofa dziejowa, którą przeżyliś
NORYMBERGA, 39.3. Na piątkowym | rzyłem moim oczom. Wiadomość o ratyft- walkę. Potrafiła ona jednak wbrew ust
my, spowodowała olbrzymi dopływ no
wych ludzi do zawodu kupieckiego, któ posledzeniu Trybunału Międzynarodowego , kacj! sojuszu brytyjsko-polskiego nadeszła łowaniom wrogów przywrócić niezależ
rzy traktują go nie Jako zawód, wyma w Norymberdze przewodniczący Lawrence | do Berlina mniej więcej jednocześnie z o- j ność 1 umocnić międzynarodową sytuacj
gający całego szeregu wiadomości z dzie zwrócił uwagę wszystkim oskarżonym, iż | świadczeniem Włoch, iż w razie wojny, nie państwa. Potrafiła wyprowadzić kraj '
dziny rachunkowości, kalkulacji, towaro zeznania, dotyczące „niesprawiedliwości będą mogły udzielić pomocy Rzeszy nie- chaosu ekonomicznego, wywołanego kolo
znawstwa ]td., lecz Jako rzecz, którą każ trak tatu wersalskiego", są niedopuszczal- rnieckiej. Oświadczyłem Hitlerowi, iż na- jnialną zależnością Rumunii od Ntemier
loży niezwłocznie zapraestać przygotowań j Jedność sił demokratycznych stanowi na
dy może Improwizować, byleby tylko po ne,
B. minister spraw zagranicznych Rzeszy do uderzenia na Polskę, gdyż sojusz ten ważniejszy czynnik budowy powojennej P
siadał wystarczającą porcję chytroścl.
oznacza wojnę z ^Wielką Brytanią".
munil.
Na podstawie przedwojennych źródeł Ribbentrop zeznał, iż od r. 1933 do 1937
pracował
nad
doprowadzeniem
do
porozu
prawnych każdy, kto wykupił kartę re
jestracyjną, mógł być kupcem. Stan pra mienia między Wielką Brytanią a Niem
cami. „Hitler pragnął porozumienia z W iel
wny dotychczas nie został zmieniony.
ką Brytanią — twierdził Ribbentrop —
T h w . P r z y le p n i P a ls k o - R a d z ie c k ie j
Nosnwa się myśl, czy dla dekonspirn- lecz Francję uważał za odwiecznego wro
WARSZAWA, 30.3. Zarząd Główmy To ścinne i słynnego Klubu Sportowego „Dy
cjt dywersyjnego kapitału wystarczają ga Niemiec".
warzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej namo", zi.anego z sukcesów w Wlollkej
cym jelt przymus wykupu kart rejestra
Następnie oskarżony przeszedł do wy- ] przewiduje, że na Kongres w dniach 18, Brytanii itp.
cyjnych, czy nie należałoby też umożli padków, poprzedzających wybuch wojny.
wić zrzeszeniom kupieckim kontrolę nad Opowiedział on o swojej podróży do Mo 19 1 20 kwietnia przybędzie około 2.500
tymi, którzy prngną być ki arami, czy nie skwy w r. 1939. Ribbentrop oświadczył, iż osób, przedstawicieli poszczególnych oddzla
w Polsc®
należałoby
kupieckim
. ■ » dać zrzeszeniom
.
*
: Polska
i oisita Bpr«pviwiałU
\.c. łów i kół Towarzystwa Przyjaźni Polskosprzeciwiała się ouucuiru
oddaniu Gdańska
GDAŃSK.
Na
terenie Gdyni i Gdańska
m o jiw o ść wpłynięcia na to, ahy tylko jL korytarza tylko dlatego, ża liczył : na . Radzieckiej, jak też zaproszonych gości z
odbył się Zjazd Przedstawicieli Regional
n.tlc osoby zostały fachowymi 1 "o can r pomoc wielkiej
Brytanii
i
Francji.
„Kiedykraju
t
z
zagrał
zagranicy.
Wielkiej
„Kiedy
nych Misji TJNRRA w Polsce, przy wapółktóre zostaną zakwalifikowani- przez otrzymałem ostatnią notę polską, nie wiłZjazd wykroczy poza ramy czysto o r  udiziaJe głównego Prsedstawicieia Misji

Z procesu w N orym berdze

Dalsze zeznania Ribiteniropa

W przededniu kongresu

Zjazfl prseristawicieli U P r^

zrzeszehla kupterkte. Legalizacja przy
padkowych knpcćw może się lepiej odbyć. Jeśli przy tym udział wezmą związ
ki kupieckie.

ganizacyjne, gdyż pomyślany jest przede UHRRA w Polsce, który przybył na Zjazd
wszystkim jako wielka manifestacja przy z Warszawy.
Przedstawiciele Misji UNRRA stwier
jf.żn! inięćzy ob: krajami.
d!k W arszaw iaków
dzili, że statki TJNRRA gą-rozładowywać
WARSZAWA, 30.3. Prezydium Rady Na
Kupcy lubelscy wysunęli projekt wy
W zw'ązku z Kongresem zorganizowane w portach polskich to sposób zadonalajądania ustawy o wykonywaniu zawodu rodowej m. st. Warszawy rozważyło pro zostaną imprezy, z udziałem czołowych ze cy, tak pod względem szybkości wyładun
kupon. Uzdrowienie stosunków w pry- jekt powołania Centralnego Komitetu Po- społów ’ aćalecklch, mające za zadanie za ków, jak i sprawności przy wyładunku
watnym sektorze gospodarki wymaga w mocy Warszawiakom. Jak wiadomo waltu- poznanie szerokich sfer publiczności pol towarów. Zwiedzający stwierdzili, że wy
inyś! te(*o projektu uwzględnienia nasfe- łek ^rojny, a zwłaszcza żburzenia stolicy, skiej ss csiągnięclaml radzieckimi w dzlo- ładowane towary ekspediowana są natych
PHJ<Kyeh postulatów: posiadanie przez v różnych miastach i miasteczkach Pol dzinie r.auki, muzyki 1 sportu. Obok sze- miast w głąb kraju, stwierdzili także, te
kupią mimninm wvksztateenis ogólnego, ski zamieszkują b. mieszkańcy' Warsza- j
,,. ze- magazyny portowe 1 elef.ve.tory oczekują
wykształcenie I odbytą praktykę facho wy. Stoiica chce w miarę możności przyjść - h
__ _ __ ^ M ,
towarów TJNRRA. Przedstawiciele Misji
społu muzj"cznęgo z Moskwy, występy, go
wą, wykazanie się świadectwem moralno• swym b. mleszJiańoom z pomocą.
•UNRRA wyrazBI swe uznanie dla polska
ści i opinią organizacji kupieckiej przed
---------------------- —oOc--------- ■■■■—
go aparatu rozładunkowego i przy recki i.
otrzymaniem km-ły rejestracyjnej. Knndj
że dołożą starań, by zwiększyć doetawdacł otrzymaliby termin roczny iub divuTJNRRA dla Polski.

P om O C

W KII.K1J WIERSZACH

ietnl, po upływie którego zadofićnrzynlliby wymienionym wymaganiem.
Projekt ien nRdaje się do dyskusji,
wskazuje drogę do unormowania stosun
ków, do likwidacji spekulacyjnego hanńlu. bez której stabilizacja cen jest nie
możliwa.

T an ia upraedai

makuSafiiry ua^etowej
ft-g a M a ja 4 .

1024

¥ NOWY JORK. Amerykańskie towa- sji do spraw energii atomowej senator Mac
rzystwa radiowe podały do wiadomości, i ż : Mahoń oświadczył, że prace n ad en e rg ią
z powodu zorzy północnej komunikacja ra.- atomową zostały przerw ane.
RZYM. Sąd najwyższy w Rzymie udiowa między Ameryką i Europą została
snał, ii b. premier rządu włoskiego, który
przerwana.
Jfi PRAGA. Rząd czechosłowacki ratyfi podpisał zawieszenie broni s sojusznikami,
kował polsko-czechosłowacką umowę o ko marszałek Badoglte, nie może piastować
munikacji lotniczej, zawartą przed nieda godności senatora, gdy* współpracował z
partią faszystowską.
wnym czasem w Pradze.
MOSKWA. Plan re*atrtaeji Polaków
Ą4 LONDYN. Ostatnio przeprowadzono
w W. Brytanii 1 Ameryce szereg doświad- z ZSRR przewiduje, że w kwietniu wyruczeń z samolotami kierowanymi przy po r .ą_ do Polski «S uoctągt. którymi wyjadzie
mocy fal radiowych. Eksperci przewidują, | 86.887 repatriantów.
■
najbliżrzej przyszłość
przyszłości samoloty j f# MOSKW A. Nowy esnbasador Sianów
! że ju* w najbliższej
ZjodnoczonycU
w
Związku
Radzieckim,
| będą mogły startować i lądować be* oi>
gen. W alter Bedelł Smith, przybył do Mo
I sługi.
V NOWY JORK. P nw w odnteew ko0*4" skwy.

K artoteka kom endy
Wehrmachtu o d n a le z io n a
BERLIN, 30.3. (API). Jak donoszą, wła
dze wojskowe sprzymierzonych odnalazły
w Berlinie ważną kartotekę komendy Wehr
machtu, zawierającą 10 milionów nazwisk
zabitych 1 zaginionych członków armii nic
rnieckiej. Władze francuskie ustalają na
podstawie tej kartoteki listę zabitych A!
zatczyków i Lotaryńczyków zmuszonych
w swoim czasie do służby w armii nie
mieckiej.
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P r z e m y s ł pnfwalny w Polsce nie więdnie.

Ob. Zbigniew Erewberg, dyr. Departa
mentu Przem. Miejscowego M. P., w roz
mowie apeojatnic przeprowadzonej dla Agenc.ji ,,API“ zajął Się problemem przemy
słu prywatnego. Zaznaczyć należy, ie dyr.
Z. E. był do wybuchu wojny jednym z kie
rowników Zw. feto Rłermeś larice^oh w Pol
so*> i choćby z tego tytułu dobru* orientu
je się w zagadnieniach rtotyozącęęch drob
nego przemysłu i rzemiosła. Podajemy
następujące charakbsrystycwie wyjątki i
,,Wykonani*, ustawy z dnia 3.1.1846 r. o
unarodowieniu prsemysłu w Połsoe, trpowo
duje z jednej strony upaństwowienie sto
sunkowo jwt niewielkiej liczby objektów
pMremyeławych o nn uczeniu kluczowym—
natomiast w wykonaniu tejże ustawy apra
w», że Państwo etyrdoi prywatnym właścdcżetom znacznie większą liczbę zakładów
łredn icto i drobnych. Pirsy c*ym przy prze
liczeniu zakładów' wg. licszby zatrudnio
nych i kapitału zainwestowanego w tych
zakładach, to Wlane wyraźnie wypadnie
na korwjió t. zw. inicjatywy prywatnej..."
Należy podać do wiadomości publicznej,
tt państwowy pian produkcji obejmuje
także
sektor przemysłu prywatnego,
śgtaozanre zamierzeń przem. prywatnego
odbywa się za pośrednictwem samorządu
gospodarczego, więc lato P. H. i feto R*emśeślnlczyóh. One składają zapotrzebowa
nie na odpowiednie surowce i środki pro
dukcji, regulując zhjrt jeę we własnym za
kresie.

Wreszcie szczegół nader charakterystynany, jeśli chodzi o porównanie statystyk
liczby zakładów prywatnych i państwowyoh przemysłu miejscowego, t miesiąca
na miesiąc liczby dotyoeąoe przemysłu
państwowego tej kategorii maleją na
reeca... przemysłu prywatnego. Reprywa
tyzacja odbywa się stale i nieustannie.
Dość praytooayć, iż wg. ostatnich danych,

na terenie Warszawy nie mamy ani jed
nogo państwowego zakładu przemysłowego, należącego do rodzaju przemysłu miei*cowego. Wszystkie reprywatyzowane. Podobnio dzieje się i w innych miastach. W
tych warunkach trudno jest mówić o upo
śledzeniu przemysłu prywatnego 1 tym sa
mym tzw. inicjatywy prywatnej. (API)

KUPUJ w SKLEPACH
LUBELSKIEJ SPÓŁDZIELNI
SPOŻYWCÓW

g d z ie

HurSonniii kupfecka
Istniejąca od 20 stycznia 1940 roku
„Chrześcijańska Hurtownia Kupiecka" w
Lublinie będzie wkrótce przekształcona na
Hurtownię Stowarzyszenia Kupców Pol
skich w Lublinie. Nowa nazwa i reorga
nizacja uauną anachronizmy. Hurtownia
eoelała założona z inicjatywy Stowarzyszę
nia celem zaopatrywania członków w Iowa
ry.‘ Skład hurtowni uległ w czasie walk
o oswobodzeni# Dublina spaleniu, lecz ku
,pi tał zakładowy aostał dzięki ofiarnej pra
cy Zarządu odnowiony. Kapitał nakłado
wy wynosi 446 000 złotych i jest podzie
lony na 882 udziały po złotych 500. Udziały znajdują się w posiadaniu 278 udsńałowców. W roku 1846 hurtownia doko
nala obrotów ne sumę 8.824.284 złotych
Za pierwszy kwartał roku bieżącego obro
ty wyniosły kwotę 5.164.178 złotych.
.....oOo-----

DslI Walne Zebranie

to w a r fest n a jle p s z y
a ceny n isk ie .

O estetyczne i shromne wyslawy 8l.leppwtj

S.K.P. Lulilin
Dziś, dnia 31 marca 1846 r,, o godz. 15
odbędzie się w sali aktowej szkół handlo
wych im. A. i J. Vetterów Zgromadzenia
Kupców miasta Dublina, przy ul. Bern&r
dyńskiej 14, zwyczajne Walne Zebranie
członków Stowarzyszenia z następującym
porządkiem: 1) Zagajenie, powitanie władz,
gości, członków
Krak Lucjan. 2) Wy
bór prezydium. 8) Referat „Sprawy podat
kowe" — Rtechowtsld Michał. 4) Sprawo
zdanie z działalności Zarządu i Agend za
rok 1945 — Raeehowakt Michał. 5) Sprft
wozdante i wnioski Komisji Rewizyjnej
Cudny Al. 7) Uchwalenie absolutorium Za
rządowi. 8) Program praoy na rok 1846
Krak Lucjan. 9) Uchwalenie preliminarza
oraz obowiązujących składek
członków
skich i wpisowego — Orchnwskl Jan. 101
Uchwalenie nowógo statutu dla S.K.P. w
Lublinie — projekt zreferuje R/echowskl
Michał. 11) Wniosek w sprawie przymusu
należenia do S.K.P. w Lublinie - zrefemlr
Krak Luojah. 12) Wolne wnioeki.

rej trzeba ograniczyć konsumpcję arty
kułów spożywczych, należy wyrównać po
trzeby konsumpcyjne z realnymi możli?
woś ci sani aprowizacyjnyml naszego kra
ju. Apeluje się zatem do ogółu kuipiectwa,
aby odpowiednio do tego urządzało wy
stawy sklepowe. Wystawa powinna aaeho
wać w pełni wymogi estetyczne, lecz mo
że reklamować Istotnie posiadany dla naj
szerszego grona odbiorców aaortyipent to
warów. Niewłaściwym jest reklamowanie
artykułów luksusowych. Prowadzi to do
niaałusanego w obecnych warunkach wsro
atu potrzeb konsumentów, a jednocześnie
stwarza wobec zagranicy zhidne pozory
L u b lin , Z M o n a I .
M.h.P. posiada swawolenie na uruobobogactwa w naszym ferajn. Nleoh więe wy
8W
mienie Resursy Kupieckiej, jednak do t«j
śtawy sklepowe będą eetetyosne, skromne
pory Zarząd nie mógł uzyskać lokalu. Re
i przystosowane do potrzeb człowieka
sursa Kupiecka jest potrzebne, ponieważ
pracy. (API).
Stowarzyszenie, które jednoczy 16 różnych
KwiePK^lflini p /e ś n y m ! i m ię se m
branż, nie ma dzisiaj możliwości przepro
PLOMHY i m i u m r . PLOMBOWNIC?.
wadzenia regularnych branżowych poBie
Mamatar Aprowizacji i Handlu wydał cenci obowiązani są przy sprzedaży zwie
psnlklmtan* i ku»tBoivc|« Imała) łożyskawyl
dzeń we własnym lokalu. Ńie można też
aa rządami e, mające aa eelu unormowani# rząt Meżnyoh wykazać się zaświadcze
wuehotnić eeytelni. . Uratowano przed
wolnego liandlu zwierzętami rzeźnymi. niem, wydanym przez właściwą gminę,
Niemcami bezcenną bibliotekę fachową, 11Na podstawie tego zarządzenia skup zwie Stwierdzającym wykonanie świadczeń we
ł .* 4 * . Plac W elnojel 10.
ozącą kilkaset tomów. Brak odpowiednie
T*l.
Its-tt4.
U
H
M
lądajri*
olrrty
1
azowych
mąt rzeźnych dla odsprzedaży i uboju ogo lokalu uniemożliwia Zarządowi udostęp
raz hurtowa sprsećaż mięsa i jego prze
- 0O0 nienie biblioteki ogółowi członków. Książ
tworów może się dobywać wyłącznie za
KI nie mogą być wypożyczane członkom do
specjalnymi zezwoleniami, które wydaje
domu, * uwagi na to, że muszą one być
Ministerstwo Aprowizacji i Handlu, wzplę
Przy S.K.P. w Dublinie istnieje Kasa towy tor tał oprócz tego zasilony lokata w kaidej chwili do dyspozycji Stowarzydnie wojewodowie.
Samopomocy 1 Pożyczkowo-Oszozędnośclo- mi stowarzyszenia i jego członków. W ro
ubiegłym kasa udzieliła pożyczek na s*enla w celu opracowania bieżących fa
Zezwolenia takie mogą otrzymać insty wa, założona w roku 1845 prze* 14 kup ku
chowych spraw.
ców, którzy iią kapitał zakładowy iłożVli ogólną sumę 808.500 złotych.
tucje państwowe, organteacje społeczne i po 1.000 zł od dboby. Całkowite zyski a
-ooo
firmy prywatne, t» j. kupcy rejestrowi oprocentowania pożyczek są obracane na
branży mięsnej, posiadający niezbędne u- powiększenie kapitału obrotowego. Na kata ł obrotowy składają się poza tym lo*
raądzenia techniczne,
stwierdzone *aity fuidusaów, zebranyęh na cele stowa
Stowarzyszanie Kupców Polskich w Lu wum, już w pierwszych dniach wolności
żwiadczeniami władzy przsanyałowej i pro rzyszenia, jak np. funduaz budowy Domu
blinie powstało w rku 1921 jako Oddział podjęto pracę organizacyjną od nowa. Brak
wadzący prawidłowe, księgi handlowe. Kupców. W ten sposób zebrane na cel li
S.KjP. w Warszawie. Mimo, że w czasie wszelkich materiałów ewidencyjnych •i staWymagane są równie* zaświadczania wła
Lutollni
W r° kU 1944 ' ty“ty°‘nyV,‘ ',^ Ktnl,a
'>r,c^ w na1wvż
terwej władzy administracyjnej U instan dla dobra członków stowarzyszenia - a nt l » T T ~ T “ ’
de
tego
momentu,
gdy
będzie
można
je
u*6*10
"PaJenhi
biuro
Stowarzyszenia wrezlezym stopniu,
cji o potirw-We lalatelenia takiego zezwo
wykorzystać na cel właściwy. Kapitał obito-1 * eałym majątkiem, urządzeniem i archilenia
W roku 1944 uległ spalaniu historyczny
sztandar
Zgitomsdzt-nia Kupców miastu Lu
Osoby uprawnione do zakupu zwierząt
N g jle p K t ą p a s t ą d o o b n w ta f e s t
blina z czasów króla Sobieskiego. Udała
mogą je nabywać wyłącznie od tych pro
aię natomiast uratować czlaiidiir Btowa
ducentów, którzy wykonali w całości orzysinnia Kupców Polskich 1 Zgiomad/.rbowiązkowe dostawy zwierząt rzeźnych a
nia Kupców mUtsla Lublina oraz sztandar
tytułu świadczeń rzeczowych, lub też zo
9 9
Ufundowany przoa kupiectwo Związków i
stali od tego obowiązku zwolnieni. Produ
Z m ię k c z a s k ó r ą , d a j e p ię k n y p o ły s k
Pracowników Handlowych miasta Dublinn
DO NABYCIA w KAŻDYM śK L E rie
Uratowana sostała równie* tuidewyczaj
L IB IJ S K A F-KA PASTY DO OBUWIA
cenna biblioteka fachowa,
862
L niilto, l.u b arto w ak a 13.
Telelóm 40-94
------- ooo|

Izba Przemysłowo-Handlów* i Naczelna
Rada Zrzeszeń Kupieckich R.P. wydały odeewę do kupieotwa polskiego. Wobec te
go, że sniMsazenia wojenne i brak odpowie
dnich zapasów zmueiiy świat do wypowie
dzenia wojny a głodem, do wygrania któ-

MEBLE UŻYWANE
A 6 A 1 Y N

kupu|.
H E B L I

0 Resursę Kupiecką

Lli^ofmowanle w oln ego handlu

Wytwórnia „OŁOW -ŁM Y

Kasa Samopomocy Vr x J S .K .P , L u b l i n

Z h i s t o r ii S .li.l* .

2

STANGARD”

Wojewódzka Komisja

llslalnnia /asari K tlkulan{l

Colem unormowania cen i kalkulacji ku
pieckiej, została powołana do życia Wo
jewódzka Komisja Ustalania Sasad Kal
kulacji. W skład Komisji wchodzą przedfctawioiele Inspektoratu Ochrony Skarbo
wej, Wydziału Wyżywienia 1 przedstawir
ciele wszystkich sfer goetpodarcayoh. Z ra
mienia S.K.P. w pracach Komisji biorą udzoał: Rzechowsk* M., z ramienia. IPH—
Radeymińskl W. Na podstawie wniosków
* poszczególnych branż Komisja ustaliła
normy ayakowności. Tabelę tę umieściliś
my p. t. „Zarobek kupców i rzemieślni
ków" dnia 26.2, 27.2 i J L b. * w .,« * • ta DubetoktaT

LEN

Budowfl Domu

I K O N O P I E

wymiesi* aa aalerlały s łik le a a lw t
In e n e a le gpAłdslelnł lamapamoay OilftpiklrJ

IPÓŁDZIE1A1A PRACY t» W Ł O K J S O
K R A J Ó W
w L u b lin ie , ul. Cłbm lelnn 4 (b o ezaa 8-gu M sjał,

903

Kto sw a obuw ie szan u je

ten K rem „ R O B O T " kupuje.
tg tfa

K u p c a l'o ( » h i« 0 n w l.nblinit»
Przy Stowarzyaseniu Kupców Polskich
igtnlejc Komitet Budowy Domu Kupca w
Dublinie. Skromna suma, którą Komitet
rozporządza, nie pozwoliła dotychczas na
wykonanie zamierzeń (kupna placu, bą.1‘,
nieruchomości). Komitet postanowił w swo
im osasie wydrukować nalepki-snaczki „Ofiara na budowę Domu S.K.P.", które by
ły by nalepiane na rachunki, wystawiane
przez kupców dla kupców. Ofiara wyno
siłaby od pól do jednego procent ępżye ka Odbudowy Kraju zaangażowała w pierw
szym rzędzie kupców, to też postanowio
no wsJczymać druk nalepek. Fundusze ze
brane n j budowę Domu Kupca zasilają
tymc 0*»«t« Knag Samopomocy Kupieckiej.
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O p o p raw ę bytu św iata

A t 90 (399)

pracy

R e z o lu c ja g o s p o d a r c z a KCZZ

/ffog&sófĄ
tfy s c /

Plenarne posiedzenie KCZZ po zanalizo stały ustalono na. zbyt wysokim poziomie
— Wprowadzeni* na okras przejściowy I
zasady zwrotu wszelkiego rodzaju opłat
waniu sytuacji gospodarczej w kraju I po- do zarobków prącownlczych.
— Podwyższenie przydziałów żywnościo ponoszonych przez robotników 1 pracowni
lożcnln niM pracujących, stwierdza o* nawych dla kobiet ciężarnych i matek kar ków umysłowych w związku z nauką ich
Alu DHieŻsiu 1MHCZMU
stepu je:
miących.
dzieci od 50 do 200 zł miesięcznie, we
dslucku kazać czyścić ząb;
Polityka gospodarcza Rządu Jedności
— Roabudowani* sieci żłobków, punk wszystkich typach szkół.
Narodowej w oparohi o twórczy entuzjazm tów sanitarnych, przychodni lekarskich i
— Podwyższenie rent starczych i inwa pastą „AIS’U»A“ klśra odlidzkich zgodnie z uchwałami Plenum kała |amą uslaą i zapo
i i ftarna prace nias pracujących doprowiy- stacji.
— Polepszenie warunków bezpieczeń KCZZ z dnia 1 września 1945 r.
biega psuciu s|ę ZQzpu .
dziła do powabnej odbudowy podstawowych stwa pracy i Higieny,
—
Zaostrzenia
walki
ze
spekulacją
i
paj;a!f/.i naszej wytwórczości, portów, środ— Przedłużenie dodatku zachodniego na
skarstwem przez uaktywnienie Specjalnej
ł'ow komunikacyjnych I transportu, napraw dalsze miesiące.
Komisji do Walki z tymi przestępstwami
■
—
Usprawnienie
aparatu
Ministerstwa
"k u la I podniesienia wydajności pracy oAprowizacji i aparatu rozdzielczego. Roz przez stosowanie jak najsurowszych kar,
rae poważnego 1 stopniowego wzrostu pro budowa
zlrol zamkniętych pr ł awniczych włącznie do przymusowych obozów pracy, i
dukcji. Polityka Rządu *nt(Oblegająca In spółdzielni spożywczych 1 udziel mie pomo konfiskaty majątków i pozbawienia p raw 1
flacji znajduje eałkowlte poparcie zorga cy finansowej spółdzielniom Istniejącym wyborczych.
-oo-i
przy zakładach pracy.
nizowanej klasy pracującej w Polsce.
— Stworzenie obór mlecznych przy far
Nlozdanle w terminie Świadcz,ud meczo brykach tam, gdzie praoa Je*t szczególnie
wych przez wieś 1 zahamowanie dostaw szkodliwa dla zdrowia.
n a u r o c z y sto ś c i w S z c z e c in ie
— Przydzielenie pracującym działek zie
UNRRA
ważnie spotęgowało istniejące
trudności aprowlzacyjne kraju, co wykorzy mi i udzielenie dla tego celu nasion i na
KATOWICE, 80.3. W wielkich uroczy czystości, startować będzie ponad 100 spor
wozów sztucznych.
stują reakcyjne sj>ekulacyjiie grupy dla
— Wprowadzenie progresji opłat komu stościach, urządzonych w dniach 13, 18 I 14 towców śląskich. Celem przygotowania wy
zwyżki cen na wolnym rynku.
nalnych (gaz, światło, woda, tramwaj) w kwJctrta* br. z okazji rocznicy oswobodze jazdu delegacji i występów na terenie
W tej sytuacji tempo poprawy bytu kla ten sposób, aby świat pracy płacił stawki nia Szczecina weżmio udział delegacja pi o Szczecina ukonstytuował się w Katowicach
sy pracującej zostało zahamowane, a w najniższe.
łcczeństwa śląskiego, obejmująca około
komitet wykonawczy obchodu uroczysto
— Przydzielenie większym zakładom pra
niektórych gałęziach przemysłu położenie
1.000 osób. W skład delegacji wejdzie gru
materialne robotników, jak również położe cy gospodarstw pomocniczych i odpowied
ś
ć „Trzymamy straż nad Odry*, którego
nie pracowników państwowych, samorzą niej ilości inwentarza dla poprawy mate pa górników w strojach charakterystycz
honorowym
prezesem jest wojewoda ślą
nych ze sztandarami i orkiestrą oraz licz
dowych i nauczycielstwa uległo dalszemu rialnego bytu pracowników.
— Usprawnienie pracy Ubezpieczalnl ne grupy metalowców, OM TUR, ZWM i sko-dąbrowski gen. Zawadzki. Pizewodnłpogorszeniu. W tych warunkach niedosta
tecznie szybkie realizowanie uchwał Wy Społecznej.
czącym Komitetu został wicewojewoda dr
— Podwyższenie zasiłków położniczych ZHP. Ponadto w „Igrzyskach Ziem Odzydziału Wykonawczego KCZZ z dnia 20 do
inż. Salcewicz.
sllanych",
organizowanych
w
ramach
uro
do
100
proc.
przeciętnej
płacy.
,22 stycznia 1946 przez niektóre centralne
Zarządy poszczególnych gałęzi przemysłu
nie przyniosło oczekiwanych rezultatów' w
poprawie ekonomicznej -mas pracujących.
Wychodząc z.powyższych założeń Ple
narne Posiedzenie Komisji Centralnej
Związków Zawodowych uważa za koniecz
(Począ-ak na str. 1-aj)
społeczny cli, krytyką wzajemną. Wolność wyśni znajdują się w Polsce pewna ilość
ne wysunąć następujące postulaty, zmie
Prezydent wyjaśnia dalaj, ż« normy ży prasy nls na tym polega, aby pozwolić wojsk radzieckich, które mają za zadania
rzające do realnej poprawy bytu Awiata
pracy ;
wnościowe dla olężko pracujących wyno szerzyć oszczerstwa czy kłamstwa. Opinia ochronę Unii komunikacyjnych między
Stopniowe wyrównani
panujących szą około 2.200 kalorii dziennie. Rodziny prasy światowej o Polsce jest tok różno strefą okupacyjną radziecką w Niemczech
dziś rozpiętości płac w przemyśle, przede robotników powinny otrzymywać połowę, rodna, ża powodują to zupełną dezorienta a Związkiem Radzieckim. Liczba tych
wszystkim przez podwyższenie płao dla na i
mnftj zarabiających w podstawowych ga- jednakżd reallzaoja napotyka na poważna cję czytelników, a taki sposób informowa wojsk jest niewielka, w każdym razie
nia jest nadużyciem wolności prasy. Cudzo mniejsza niż wojsk amerykańskich 1 an
!. ,iach przemysłu i przez zahamowanie trudności.
nieuzasadnionych podwyżek.
O niedostatecznym odżywianiu ludnoóol ziemcy, którzy przyjeżdżają do Polski, gielskich we Francji.
Na pytania dotyczące plotek, rozpo
Przejście z punktów towarowych na świadczy fakt, że w Polsce snajduja się stwlerdoają o Ua lepsza jeat rzeczywistość
piejiiężne w granicach nie mniej jak 100 zl półtora miliona oeób chorych na grnżlieę, polska od niektórych opisów prasy zagra wszechnianych na Za chódzlt o „akcji te**
za punkt i ren11zowr~!e ich w określonym przy czym niewątpliwie wielka Mość cho
nicznej. Uważamy, że wolność prasy po rorystycznej przeciw żydom" Prezydent
terminie.
Zrewidowanie wysokości stawek zasa rych nie jest objęta tą statystyką. Śmier winna służyć prawdzie. Uważam — mówi wyjaśnia, żs fakty terroru w stosunku do
dniczego wynagrodzenia dla wszystkich pra telność niemowląt, która przed wojną wy Prezydent — że nie powinno być tolero Żydów m ają od czasu do czasu miejsca.
eowników w ten sposób, aby zasadnicze nosiła 1,1 proc., wynosi obecnie 2,8 proc. wane rozpowszechnianie przez prasę kłam Są one dziełem organizacji terrorystycz
wynagrodzenie stanowiło podstawę płacy, Gruźlico wśród dzieci dochodzi do 80 proc., stwa.
nych, spadkobierców hitleryzmu w Polsce.
premii zaś wszędzie przywrócony został
Przed wojną istniały w Polsce organizacje
Dziennikarz*'
proszą
Prezydenta
o
wyli
próchnica
zębów
na
tle
niedożywiania
przy
charakter dźwigni wydajności pracy.
antysemickie
i obecnie Ich resztki działa
czenia
kłamstw
o
Polsce,
najbardziej
rzu
blera
również
duże
rozmiary.
Waga
dzieci
—- Wprowadzenie dla górników specjal
jest o .10 proc. niższa, niż przed wojną.
cających się w oczy. Prezydent wylicza ją nielegalnie. Rząd bardzo energicznie wal
nego dodatku kopalnianego.
Podniesienie płac pracowników pań
W odpowiedzi na pytanie co do sytuacji takie kłamstwa, jaki że „Polska nie Jest ozy/z tymi organizacjami, przy czym etwler
stwowych, samorządowych oraz nauczyciel- prasy w Polsce Prezydent oświadcza, że krajem samodzielnym", te „za każdym o- dzló trzeba, że akty terroru zwracają elę
tvva da przeciętnej poziomu płac w prze
sytuacja prasy w Polsce nie Jest gorsza bywatełem polskim chodzi żołnierz sowieo- nie tylko przeciw ludności żydowskiej, ale
myśle.
r
w jeszcze większym stopnln przeciw dzia
Zagwarantowanie pełnej realizacji niż w innych krajach, a jest znacznie lep kl ł plum je go", te „Polską rządną kou.iart aprowi zaeyjnych w podstawowych ga sza niż w Polsoe przed wojną. Jedna tyl nlści", te „terroryzuje się Polaków, któ łączom demokratycznym.
zdach przemysłu i usprawnianie dztałal- ko instytucja wydawnicza wypuszcza w rzy walczyli na Zachodzie l wracają do
Trudno jest podać dokładne cyfry,
asci Funduszu Aprowizacyjnego.
Utrzymania cen na artykuły przy - Polsce około 600 ty*, egzemplarzy gazet kraju" itd. Ud. Plotki te szerzone są przez ■twierdzić Jednak trzeba, ż* w ciągu roku
dałowe na dotychczasowym poziomie W dziennie, co o wiele przekracza nakład wrogów Polski i inspirowana przez reak j paruset żydów zostało aamordowanych
iizie konieczności zwyżki — św^at'pm<:'> pism polskich przed wojną. Poważna ilość cyjną emigrację.
j przez bandy. W Polsoe demokratycznej nie
nie może ponieść z tego tytułu ot ety. N i- szpalt prasy polskiej zapełniona jest kry
nta żadnych różnic między obywatelami na
Następne
pytani#
dotyczy
ilości
wojsk
u przeprowadzeni* rewizji ty, i -en, r-i-i
rodowości
polskiej I żydowskiej. Przed woj
tyką,
krytyką
posunięć
Rządu,
krytyką
uradzieckich
w
Polsce.
Prezydent
odpowia
ureiydziałowe artykuły odzieżowe, które łorzędów, krytyką poszczególnych Instytucji da, żs\ zgodni# z umowami międzynarodo- ną było w Polsce 2 I pół miliona żydów,
teraz jeat ich zaledwie sto tysięcy. Ta
Tryl.aiaie wieWHUK wyrabia Maszynąwo,
skromna
liczba nie może stanowić żadnni mo na skłcitzln slarpciy katarona (IiimIgo p.r >b'.emu dla Państwa Polskiego, ccy
sóHhri. Wezery, rajlnzy. awoinrśl. pnńitzaNarodu Polskiego. Rząd tępi zbójeck« ■tithy/niH kiiihśw sportowych nu zcmówlenla.
DOW Krakowa organizuj* na wielką akcji ,'riownej oraz przedatawieielami Z. 8. cję przeciwko żydom wszelkimi środkami,
S‘złn«.«. sberpBly, swetry i kiwżnlkf.
x
skalę pomoc Wojska w akcji ąjewnej na Ch. kuni, wozów i traktorów.
jakimi t OŁporządza.
PRACOWNIA TRYKOTAŻY terenie ^województwa krakowskiego 1 rzeDo taj akcji bądzin użyte 70 proc. »•.«Ostatnia pytanie dotyo^r sprawy uoj vą
„K. K O N O P K A "
soowskiego. Jednostki wojskowe ns tym nu^slły pociągowej posiadanej przez w o j - d o w o d y d o ty r a ą ^ tr a ^ ó f c ^ c ^ n to
terenie dostarczą w porozumieniu z rejo iko.
t.ublin Rysak 8 |x<* bramą krakowską!
dzy o rganizacjam i terrery sty o an y m l w k ra
_______ _
______
1395 nowymi i okręgowymi pełnomocnikami do
Z organizow ano rów nież siew ne bry g ad y Ju, a orgunizacjaad za granicą. Prezydent
w ojskow e, które pod kiero w n ictw em ofice Bieiu t stwierdza, iż totnieją niezbite do
rów w ezm ą u d siał w p ra c a c h w iosennych. wody współpracy grap tewor y ^ ęeanych W
POSŁUCHAJ, GDY DOBRZE RADZĄ
Samodzielny Parte Samochodowy Woj kraju ■ organizacjami zagranicMiymi, «
tka Polskiego, stacjonujący w Koszalinie, swleszoaa z armią Andersa. De kraju na
M 1 Ij I 0
\
z ło ty c h
zadeklarował na akcję siewną 200 pojaz pływają duża środki finansów* na popi*
dów mechanicznych a czego woj. gdański* rani# aktów terrory stycznych.
250.000, 10 r» *y po IOO.OOO, 2tl po 50.000
olrrym ą 25 samochodów.
i WIKI.K INNYCH WICI.KICH WYGRANYCH OGÓŁEM NA ll 'H ą
Na tym, konferencję zakończono.
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U Prezydenta KRN ob, Bieruta
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| bnymi stosunkami, jakie poeta przedsta
wił. J a sam znałem — wspomina pzntĘtnlkarz —- dziewicę, która młodego ogrod
nika dworskiego, chcącego nie chcąoego
Przechodnie Warszawy spieszący Kra- niewątpliw' odkrywa coś swego, coś
porywów bojowych, s..
-mj, *ade zmusiła do rakoohania się w nie], aby,
<owsklni Przedmieściem za sprawami s we własnych przywiązać w romantycznej wier wszystko zaś ziazczeniei. - t ,
dd Vv'°3* skoro rodzloe o tym się dowiedzą, i na
to ży cia mogli przystanąwszy na chwilę noścl Rzeckiego, dosłuchując się tętna wła ska polsk’fgo, do czynu orężnego, -który by związek ten, jak się samo przez się rozu
;>r»ed domem opatrzonym numerem 4, za snych swoich ukochać serca.
start przemoc niewoli, a Foso* wolność miało, nie pozwolą, mogła sobie kochanka
uw ażyć wmurowaną na wysokości bramy
przywrócił.
Niejednokrotnie prz ko spoty-, swego wyobrazić jako niesnczęśliwogo Gu
Ale postacie te nie tylko przyświadcza
w jazdow ej tablicę, a na niej napie treści ją naszemu życiu, nie tylko potwierdzają kamy się na kartach wspomnień żołnier stawa, siebie jako
ofiarę przeznaczoną
n a stę p u ją c e j : „W tym dom u m ieszk ał w nasz świat, nie tylko wyrażają zgodę na skich ze wzruszającym faktem utożsamia pójść za mąż bez miłości za kogoś inne
la ta c h 1878-78 S tan isław W okulski, po stać obecne warunki jego istnienia.
nia się psychicznego i duchowego z po go".
>ow(»laim do życia przez Bolesława Prusa
Tyle pamiętnikarz. Łatwo dostrzeżemy,
Tajemnica sympatii naą^ej ku postaciom staciami fikcyjnymi „Trylogii", czego wy
w pow ieści pt. „L alk a", u c z e stn ik p o w sta
Wokulskiego i Rzeckiego kryje się w tym, razem znamiennym jest przybierani9 imion, u ® w tP,1 styMzaojl było — obok ciekawo
nia 1883 roku, były zesłaniec syberyjski,
że przynoszą, one wartości, któryoh nam a nawet nazwisk bohaterów Sienkiewi ści przeżyć erotycznych u podnieconej lek
>yiy kupiec i obywatel m. st. Warszawy,
tu rą pa..:ei.kl ze dworu — drapieżnego
brak, dają nam urzeczywistnienia naszych czowskich.
filantrop ] uczony, urodzony w r. 1832“.
Posiać przez artystę stworzona i uka wyrachowania i egoizmu, który pragnie za
tęsknot i pragnieć, naszych snów i pory
W pobliżu zaś kamienicy niedalekiej pod wów, uzupełniają braki naszego życia Je zana w yg o dzieła literackim może za dowolić głód wrażeń kosztem pańszczyź
numerem siódmym przy tymże samym Kra
dnostkowego, czynią je pełniejszym, lep wierać w sobie zatwierdzenie rzeczywisto nianego chłopa, Boć przecie cały ten skom
kowaklm Przedmieściu obok parterowego
szym, doskonalszym', bardziej wartościo ści, Może także stanowić uzupełnienie, wy ponowany nr wzór IV-ej części „Dziadów"
okna opatrzonego siatką żelazną, widnia
wym, Ten zasób ■wartości, z którym przy- równanie braków zarówno w życiu posz romans ma tło wybitnie klasowo-społcczła znowu owalna tablica z napisem: „Tu . ,
,
. . .
,
. . T
_
,
.
chodzą do nas postacie stworzone przez pi- czególnej jednostki, jak też zbiorowości, ne; główną przeszkodą, a zarazem główną
mleszkał Ignacy Rzecki,’ *postać ^powołana ! sarza-artvste.
. . . stanowi, często
. nokarm
,
sarza-artystę, stano..i
pokarm nopo całych pokoleń. Postać taka może się stać przyczyną int-resujących doznań i wzru
!o życia przez Bolesława Prusa w powie
silny, krzepiący w niedomogach naszego również wyrazem mody literackiej pewnej szeń Jest.., nierówność społeczna partne
k i pt. „Lalka", były oficer piechoty wę
życia, wzmacnia wiarę, budzi optymizm. epoki, może narzucić się zbiorowości spo rów: „jak się samo przez się rozumiało",
gierskiej, uczestnik kahipanii roku 18--8,
Nie czujemy się osamotnieni w naszych u- łecznej: bądź całej, bądź pewnym Jej krę nie. mogło być mowy o tym, by szlach
handlowiec, sławny pamiętnikarz, zmarły
drękach, marzeniach, w czynach, w na gom jako typ pożądany, godny naślado cianka z ogrodnikiem stanęła na ślubnym
,v roku 1879".
kobiercu.
szym
buncie i w walce. Wspieramy się wania.
„LALKA"
„DZIADY"
W całej tej niesmacznej w istocie hi
bowiem ufnie o ramię postaci, zrodzonej
Zapewnie wielu z tych przechodniów
Kiedy w r. 1823 ukazała się n -g a i IV- ta storii Jest przecież jeden moment zabaw
wprawdzie z gry wyobraźni, stanótf uczu
Varszawy, spieszących za sprawami swego
ciowych i woli artysty, powstałej ze sony część „Dziadów" Mickiewiczowskich, kie ny, ten mianowicie, że nasza romantyczna
ycia codziennego, gdy okiem rzuciło na
ślenia poetyckiego. Ale postać ta żyje — dy zapamiętałym zwolennikom romantyz dziewica, stylizująca się na eteryc .ną „nie
,edną* lub drugą tablicę* stwiea-dziło u sią
tyje zarówno tchnieniem mocy artysty, jak mu zjawił się upiór Gustawa, męczenni bieską Marylę", wykazała tyle jednak przed
dę z przekonaniem: „A więc tu mieszkał
ka uiłłośai nieszczęśliwej — serca senty siębiorcaości,
też naszymi pragnieniami.
że
młodego
ogrodnika,
V<»kulski. A więc to jest okno pok . u Rzec
mentalnej młodzieży płci obojga zabiły ży „ohcąoego nie chcącego" do miłości amu„OGNIEM I MIECZEM"
iiego!“. W tym stwierdzeniu krył 3 się aawiej: oto kochanek prawdziwy! Jakaż to
Pragnienia owe, marzenia nie są przz- bogata skala uczuć: od tkliwych wynurzeń siła. Kazała mu być Gustawem 1 basta.
vet uczucie pewnego zadowolenia, że udaWidać stąd jasno, że owe zmyślenia,
o się wreszcie odnaleźć konkretne miej eie tylko jakimiś wytworami izolowanyel- do rozpaczy dzikiej, gotowej poniewierać
ftkoje
literackie ni© tylko potwierdzają
sce na ziemi dla dwu postaci, o których się jednostek, grą ego* entryoznyoh dążnot fi. to, co przed chwilą było przedmiotem ubó
naszą rzeczywistość, nie tylko Ją uzupeł
Marzenia
wyrażają
bardzo
często
postawę
ylko czytało wprawdzie w powieści Prustwienia. Żyć takim życiem, przechodzić niają, wyrównują jej braki, realizują naa, które się zatem znało jedynie a lek- duchową zbiorowości. Od lat szełódciesię takie właśnie, a nie ln.ie koleje, olerpleć,
ury, ale których istnienie historyczna nie cłu ty ją wśród nas postacie Skr/.etusklc- azaleó, wspominać jak Gustaw — oto pra sne tęsknoty, ale także bardzo często bez
względnie nami rządzą,
;legało nigdy żadnej wątpliwości. Fakt, i ł go, Wolodyjowiskiego, Podblpięty, Kmicica, gnienie niejednej młodej, rom v jcznej
Prot. Stefan Kawyn
powołał je do życia autor dzieła literac Zagłoby — postacie, które do życia powo Istoty. A choć życie konkretne nie przy
łał
Sienkiewicz,
w
Trylogii
powieści
osnu
kiego, że są one wytworem wy>b>-aźnl i
nosiło sytuacji podobnych, nie ukU lalo się
woli pisarza, fak t ten w oczach czytelni tych na wypadkach polskich z w. XVII, Je- w pasmo przeszkód, trudów,
cierpień i
ków nie ma znaozenia większego. Istotna ste&ny przekonani, że postacie te nie tyl walk — przeciwnie: było nawet niekiedy
Z k o n o n u w ir /n
jest dia nich zjawisko, że postacie te ze ko istniały historycznie, ale że istn p ją różami usłane — mimo to jedna a trzeba
Wykluwa
Z. Konouowieza przy ul. Ku
szły niejako z k a rt książki, wyzwoliły Mę konkretnie, że oglądać je możemy, prowa życie owo tak przekształcić, aby stało się
puryńsklej
A
w Lublinie potrwa do 8-g >
dzić
z
nimi
rozmowy.
Poczciwa
wdowa
z
i zależności długich łańcuchów znaków
interesujące właśnie przez włącze.de doń
graficznych, rozpoczęły żywot samodzielny głębokiej prowincji przychodzi do swego elementu ni ©pomyślności, cierpienia. Gdy kwietnia br. włącznie. Wystawa otwurtu
•>oza dziełem literackim, w świacie jego proboszcza 1 składa drobny pieniądz na ich nie ma, to trzeba stworzyć warunki dla codziennie od g. 11— 17. W niedzielę i
dnie świąteczne od g. 10— 18.
mszę św. za duszę śp. Longina Podblpięty. rozwinięcia się miłości... nieszczęł''wej.
■ibiorców, jego czytelników.
Owo zejście ze sceny między publicz Postać tf bowiem dia pobożnej mi -saczni
Wspomnienia z owej epoki, która styli
ność dokonało się — i dokonuje —' tym i-tniała niewątpliwie jako osoba fizyczna, zację życia umieściła jako hasło naczelne
łatwiej, że powołane do życia pojtaci* — realizująca w sjyrym przykładnym życiu swego programu, przytaczają cieką vy nie
mimo wyjątkowych kolei swego żywota, ideał rycerza chrześcijańskiego.
pozbawiony pewnego wygłosu h u n n -.e ty 
J m
u rno jdiniomic swe warunki zewnętrzne i
Z pamiętników żołnierskich pierwszej cznego przypadek „gustawomanlt".
irębności świata wewnętrznego — budzi- wojny światowej dowiadujemy się znowu,
KOWSPONOENCWNE
Pod wpływem IV-ej części „Dziadów"
V 1 budzą zawsze w kręgu publiczności jąkie wartości stanowili dla walczących o -7 - opowiada pamiętnikarz tych czasów —
frezera odruchy sympatii i współczucia. niepodległość Polski:' Skrzetuski. Kmicic, powstała w Polsce „prawdziwa mania mi
Każdy a nas odnajduję w sobie jakąś czą Wołodyjowski, jaką rolę spełniał nawet ru łości, którą każdy stosownie do wysokości
i apWabsowanOThJ,
stkę Wokulskiego, coś z jego pragnień baszny faeecjonista Zagłoba. Postacie te, znalezionego wysłowienia idealnie lub rze
■ Pó,ulęońcłpniUriSiuk?
unbltnyeh, dążności, działania, może na- z którymi żołnierze nasi zżyli się od wcze czywiście w : własnej osobie przeżyć usi
V świadectwa.
wet jakiś cierń jego męki wewnętrznej, snej swej młodości, były dla młotego po- łował. Byli miłośni marzyciele i marzycielgodzinę miłości i rozpaczy. Każdy z nas Kolenia symbolem, znakiem zewnętrznym ki, którzy namiętnie uganiali się za podo-
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niemiecka, a w tym obszernym materiale logikę fa k tó .., górującą nad jednostkowy
autor starci się ogarnąć w jednym synte mi stosunkami odczuwamy jako niezależny
tycznym schemacie cały formalno-litaracki Od jednostki los, wiodący życie do Iragi
iof. Juliusz Kleiner, którego chlubny tecznie nie rozstrzygnięte, ale zawsze ży i tematowy polimorfizm zdarzeń tragizmu. cznego splotu. Pojęcie losu autor uważa
W tej przeogromnej obfitości materiału za część organiczną i nieodzowną tragis.ietiaz obchodziło niedawno wraz z nami wotne, pobudzając umysły najgłębsze do
•e polskie społeczeństwo,
opublikował wytężonej pracy, a łączy się najściślej z autor posuwa się dokładnie wytkniętą ścleż mu i dochodzi do twierdzenia, żt tragiz
•vieżo swój odczyt, który wygłosił w To- pojęciami bohaterstwa, losu, przeznaczenia. ką i najchętniej zwraca się do greckiej tra mem jest narzucona proe* los konieczność
. arsyatwie Naukowym KUL-u na począt- Podobnie jak to ostatnie, pojęcie tragizmu gedii, a w niej do Sofoklesa, przeważnie przedwczesnego entsw-nenia wielkiej war
u roku 1945, gdzie wywołał nader inte- .nieustannie zmienia aię, stosownie do świa do dziejów Edypa i Antygony, zastanawia tości.
etująeą wymianę zdań. Książeczka to nie topoglądowych i artystycznych kierunków się nadNpojęciami tragicznej winy, tragi
To ogólne określeni* zawiera w sobi*
wielka (Wyd. Tow. Nauk. KUL, Wykłady panujących w różnych epokach. Wszelkie cznego losu oraz nad tragizmem konfliktu Inne, ściślejsze, w którym pojęcie tragiz
przemówienia, ze-sz. 2, str. 16, Lublin, rozstrzygnięcia tych zagaraiień nie tjyi* wartości niezdolnych do współistnienia, mu autor nieco zaciera i piane, śs trage
-46), a jej rozmiary są niewspółmierne z dają peine wyczerpanie tematu i mate nad urokiem tragedii nadmiernej potęgi dia jest dramatem śmierci, lec* ni« każ
j rozległą treścią i zawartością.
riału, ile raczej wyrażają i ujawniają kie zła, omawia tragedię rewolucjonizmu i tra  dej, tylko tej. w której obok fiaycznege
Znakomity historyk i teoretyk artysty- runki naukowej myśli. Jeden z najwięk gizmu ofiary. Z właściwą sobie konsekwen zgonu przemawia w bohatera* cała I rov
nsj literatury omawia w tym odczycie szych w Europie erudytów w zakresie li cją i jasnością myślenia, pisze J. Kleiner logła jego dynamika twóreąp. duchowa
ino z najtrudniejszych zagadnień estety- terackiego artyzmu, J. Kleiner, na prze (str. 10), jak w,rozwijającym się wątku organizująca życie, a jedna* pj-Łea to ży
i teorii literatury: tragizm, tragicn- strzeni stron kilkunastu daje w zwartym tragioenym rośnie moe nieuchronności, ros cie złamana, a przeto do jego śnUeroi doKła
ujęciu syntetyczny opis i wynik swoich szerz*ją ,r'-' i ołbrsymleją horyzonty, jek łącza się metafizyczna waloryzacja
*6, jako estetyczne zjawisko.
watka Łaknienie raeoąywistośol tajsmnioeej, przechodai — pisz* Kleiner — osy prw»O tym, jak te pojęcia ~ą stare, ftwiad- wiololelr.ich dociekań, rozważań nad za
metafi^KjBnej, odsłania aię to, 00 najgłęb zziedł poaa granice zdwiakiego bytu. o-• opoka ich powstania, bo w obręb e- gadnieniem tragiczności i stara się w aposze — tajemnic* bytu, gdy bohatera ła- wiany zostaje tchnieniem tajemnicy i świę
?ib
pomysłowy
dać
jego
nowe
a
wyczer
■tyk! i teorii literatury wprowadził za- I
tnie silą ad ludzkich sU wyżsaa, a ponad
.dni-.-uie tragizmu Arystoteles w wieku pujące określenie. Zadanie to bardzo ro*- zespół prsyosyn, wynikającyoh s aktual- tości zaświatów i budeil coś w rodzaju r©»
ty.r. , .rżed Ohr. żywe w ntarożytnej e- łogła, bo obejmuj* cały dorobek greckiej noj doiałalnośol ludzi poszczególnych, wzno llgijnej czci, i tym jert tragizm, wiodą<^
óoo. odżyło w czasach odrodzenia i ba tragedii, d« której dochodzi twórczość hi- ai się drogi, mocniejszy łańcuch przy czy- ' do odczucia 1 poznania praw mornłnegą
świats
nku 1 odtąd wciąż powraca, nigdy osta fispaóaka wwieiaka- francuska, polską.
nowy 0 pietnie oonacUłidywiduahurm. a tą i
**»wf. M.

lu liu s z K leiner: „T ragizm *
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iTaca Ośrodka Zdrowia *“b-S/Ł°' AOaOemichich Rekotókcjn Akademickie

W dniach od 1 do 7 kwietnia r b.
odbywać *ię będą Rekolekcję w gma
chu KUL-u wyłącznie dla młodzieży
akademickiej
O godz. 19-ej nabożeństwo w ko
ściele akademickim. Po nabożeństwie
o jjodz 19,20, konferencja rekolekcyj
na w Auli Uniwersytetu. Zakończę*
nie Rekolekcji w niedzielę, dn. 7
kwietnia r. b. o godz 8-ej rano.
Nauki rekolekcyjne wygłosi 0 . Mł
rewie*, Duszpasterz Akademicki.

nie m oże zostać zaham owana!

Rozwój stosunkowo niedawno zorganiao dytów, praca jego może być podcięta, oo moc wątłej, ozy chorej młodzieży, żeby
Wanego Ośrodk* Zdrowia Lubelskich Szkól odbije ślę przede wszystkim na zdrowiu mógł mapobiegaó schorzeniom, przynaj
Akademickich został raptownie zahamo młodzieży akademickiej, na której siły i mniej w skali dotychczasowej, a a czasom
wany. Nie zamierzamy dyskutować zarzą- wiedzę liczy nasz zrujnowany przez woj- o wiele szerszej. Obcinanie, czy reduko
dzeń władz centralnych, która widocznie’ nę kraj. Cóż wart będzie dla państwa 1 wanie kredytów dla instytucji lok nie
miały poważne przyczyny po temu, aby społeczeństwa obywatel, który acz wytpo- zbędnej, jak b. Ośrodek, która i tak wal
sprawy Ośrodka
odebrać Ministerstwu ' sażony w dyplom,‘nie będzie mógł praeo- czy z wielkimi niedoborami 1 brakiem od
zdrowią i przekazać Ministerstwu Oświa wać wskutek np, gruźlicy, otwartej?
powiedniego pomieszczenia, równa się po
ty, zakwestionować samą. nazwę Ośrodka,
Bo nie ohodzi o to, • że trzeba zmienić wolnej likwidaejj tejże instytucji.
ar.iz nie zatwierdzić preliminarwrinidżeto- statu t Ośrodka, ozy jego nazwę. Chodzi o
A do tego żadną m iarą dopuścić nie
wego.
to, żeby b. Ośrodek nadal mógł nieść po można.
i A r ch iw istó w
W związku z powyższym statut b. O-oOoWgzystkie biblioteki i arrtiiwa na ter*
środka musi ulec zmianie, - budżet zaś
znacznym redukcjom. Na I-szy kwartał !
nie m. Lublina powiadamia się, że dnia
r. b. Ośrodek otrzymał zaledwie 30 tys. ■
h 26.HI.46 r. zawiązało się i rozpoczęło swą
działalność Koło Lubelskie Związku Biblio
złotych dotacji. Wprawdzie Ministerstwo j
przyrzekło pokrywać, koszty leczenia sana i Dnia 30 marca r. b. zakończyła się se- I dzących w skład egzaminu IV-go roku. ' tekarzy i Archiwistów Polskich z ałedzibą
Otrzymanie noty niedostatecznej, choć 'w Centra1nej Bibliotece Pedagogicznej ul.
toryjnogo oraz koszty badań letkar- ! aja. marcowa egzaminów I-go, Ii-go i
skich studentów, lecz po pierwsze o ja- n i-g o roku studiów na Wydziaie Prawa by z jednej poprawki, pociągnie za sobą Pierwszej Armii (Pieraekiego nr. 1) -I
kiejś szerszej akcji sanatoryjno-zdrowot- [i Nauk Społeczno - Ekonomicznych KUL-u. obowiązek powtórzenia całego IV-go eg- przyjmuje zapisy na członków codzienni#
jod godz. 9 do 15-ej.
hej mowy być nie może z powodu braku Następna sesja odbędzie się w maju r.b. zasnfnu.
W zakresie jednego egzaminu roczne
sanatoriów dla studentów i braku odpo
--------------- oOo--------------wiednich kredytów, następnie Ministerstwo go (w sesji marcowej i majowej łącznie)
Oświaty jest tak obciążone wydatkami na można mieć najwyżej dwie poprawki, któ
cele szkolnictwa, że nie wydaje się mo re będzie można zdawać w specjalnej se
To w . P r z y ja c ió ł U.M.C.S.
żliwe w tym roku, aby mogło Wydatko sji egzaminacyjnej egzaminów poprawko
wać znaczniejsze kwoty na akcję leczni wych w drugiej połowie czerwca. Wcześ
W dniu 27 b. m. odbyło się inaugura jewoda Lubelski oto. Rózga, Wicewoj srwo
niejszy termin jest wykluczony.
czą dla lubelskich uniwersytetów.
cyjna posiedzenie Tow. Przyjaciół Uniwer da Sokołowski ora* rej>re*entanc4 teiaty
W związku z zakwestionowaniem naz
Otrzymane noty niedostateczne, choćby sytetu Marii Curie - Skłodowskiej w Lu tucyj, związków it-p. Posiedzenie aagalł
wy Ośrodka instytucją ta poniesie poważ * jednego przedmiotu przy egzaminie po blinie, zwołane przez Przewodniczącego Przewodniczący WRN ob. Czugaia, mó
ne koszty na zakup nowych pieczęci, prawkowym, powodują utratę całego eg za Wojewódzkiej Rady Narodowej, oh. Czu- wiąc o colach 1 zadaniach Towarzystwa.
..empli, tablic, napisów i ogłoszeń w am minu i obowiązek zdawania tegoż egza gałę. Myśl założenia tego Towarzystwa zo Następnie zabrał głos Prorektor UMCS
bulatoriach, klinikach i przychodniach b. minu bez obowiązku przesłuchania dane stała wyłoniona na zebraijiu w dniu 10-go prof. dr. K. Strawiński, naświetlając pra
Ośrodka, a także 1 wydatki na inne dru go roku.
•tycznia r. b., w którym brali udział: Se ce przyazłe Towarzystwa, oraz nakreśla*
ki, kartoteki i legitymacje.
Kandydaci zdający egzamin IV na oby nat Akademicki UMCS, oraz Hcanle zgro jąc obszerny plan działania, w dalsayiU
DOTYCHCZASOWE OSIAGNIipGIA
dwu sekcjach (prawnej i ekonomicznej) madzeni przedstawi ciele indtytucyj i społe ciągu przemawiali przedstawiciele inutjp
B. Ośrodek może *ię poszczycić znacz nie są związani terminem sesji majowej, ozeństwa. Wówczas jednogłośnie powierzo tucyj i społeczeństwa.
nymi osiągnięciami. Ambulatoria, kliniki, lecz mogą zdawać resztę przedmiotów w no oto. Czugaia prezesurę mającego pow
Powołano honorowy Zarząd. Prezesem
przychodnie udzieliły pomocy setkom stu terminach dalszych. Również i oni mogą stać Towarzystwa Przyjaciół UMCS.
honorowym nowego Towarzystwa w ybra
. ntów i studentek, oraz rozdały wiełką i- otrzymać najwyżej dwie poprawki, które
Na posiedzenie inauguracyjne przybyli no Prezydenta KRN b. Bieruta, wicepre
ńć tranu i lekarstw. Kilkoro najtoar- mogą zdawać na sesji specjalnej, po wy- przedstawiciele UMCS a Prorektorem zesem honorowym ■
— Premiera ob. Osób.j.ej zagrożonej młodzieży zostało wysła- [ czerpaniu wszystkich przedmiotów ,wcbo- . prof. dr. K. Strawińskim na caele, Wo- kę-Morawskiego, członkiem honorowym ■
.ych na koszt Ośrodka do Zakopanego. Je
p. Ewę Joliot, córkę wielkiej u-czonej pol
-o0 oną z najważniejszych akcji, jakich się pod
skiej Marli Oirie-Skłodowsklej, której >
j ; ł Ośrodek jest przebadywanie lekarskie
‘mieni&m nazwano Uniwersytet.
; ółu studenckiego, co pozwoliło już teraz
Po przyjęciu Statutu zarządzono wybo
Lubelski AZS ożywił się nareszcie. 6 kwietnia br. w sali Nr 19 w gmachu
:in zorientowanie się w ogólnym stanie
ry. Prezesem jednomyślnie wybrano Prze
zdrowotnym młodzieży lubelskich uniwer Świadczy o tym zwołanie Walnego Zebra- i KUL-u o god*. 16.80 w pierwszym, a « wodniczącego W.R.N. ob. Czugałę, na wi
sytetów, który to stan, mówiąc b. oględ nia. Treść zaw iadomienia, które nosi datę j godz. 17-ej w drugim terminie, bez wzglę- ceprezesa powołano: Wicewojewodę hilbeJ
28 marca 1916 r., podajemy bez zmian:
du ua ilość obecnych odbędzie się Walne
nie, przedstawia wiele do życzenia.
„Zarząd Akademickiego Związku S|»or- Zebranie Członków AZS z następującym skiego, ob. Sokołowskiego.
OFIARNOŚĆ
Postanowiono, że działalność Towarzy
towego w Lublinie zawiadamia, iż w dniu porządkiem dziennym:
.
LEKARZY-DENTYSTÓW
stwa Przyjaciół UMCS m a objąć w oje
1. Zagajenie zebrania.
wódz twa: Lubelskie, Białostockie, Rzesze
W tym miejscu należy podkreślić ofiar
t. Wybór przewodniczącego.
wakie i Kieleckie t że w każdym więk
ne i społeczne podejście do akcji pomocy
5. Odczytanie protokółu ■ ostatniego szym mieście tych województw powinny
lekarskiej dla młodzieży, Lubelskiej Izby
n a u c e p o ls k ie j
Walnego Zebrania Organizacyjnego.
powstać Koła Towarzystwa, któro prze*
Lekarsko - Dentystycznej. Ambulatorium
4. Sprawozdanie ustępującego Zarządu. krzewienie idei współpracy wzajemnej
dentystyczne istniejące w ramach OśrodRząd francuski ofiarował dlj studenB. Zaznajomienie członków z* statutem, społeczeństwa i UMCS spowodują zadziera
ka nie mogło w żaden sposób podołać pra- ; tćw po.:kich, którzy zechcą studiować
oraz
uchwałami Zjaajdu Centrali AZS-ów.
gnlęcie ai« więzów między tą placówką
cy. Izb* lekarsko - Dentysiyczna, udz'e- j we F rancji, 20 stypendiów wakacyjnych
6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
naukową, & najszerszym ogółem.
łająca bezpłatnej pomocy od 10-ciu m esię- jn a rok ohćcny, oraz 110 stypendiów na
7. Wybór nowych władz.
cy studentom K.U.L-u, zgodziła mię udzie- (przyszły rok akademicki,
----- oOo----8. Wolne wnioski.
lać także pomocy studentom U. M. C. S. i Wedle oświadczenia prof. Fryderyka
Jednocześnie zawiadamia się. 1* brać UMiejscowi lekarze - dentyści, których jest Joliot, prezesa Towarzystwa Amitie Frań
lfewlelu, przyjmują miesięcaare 75-c.u stu co-Polonaise, powna ilość studiujących dzial w r.i-braniu mogą tytko członkowie
na W a rm ii
ilentów zupełnie darmo, dając równie dar Polaków nrożc również liczyć na slypeit- AZS-u. Zapisy na członków przyjmuje się
Od dłuższego czasu trwają starano* za
mo wszelkie materiały oprócz protez, któ dia francuskiego Ośrodka Badań Napko- codziennie od godz. 10—12 w lokalu B rat strony KUL-u o znalezienie ośrodka wa
niej Pomocy KUL-u.
re są dziś niezwykle kosztowne.
wycli.
kacyjnego <Ua słuchaczy tego Uniwersy
Za Zarząd:
OŚRODEK UPA 8C NIE MOŻE
Stypendium studenckie ma wynosić
tetu.
Prezes (—) St. Krżykala
Ostatnio
J. Magnificencja
Rektor
Ujmując całokształt pracy b. Ośrodka, t ooÓ franków miesięcznie, t czego Cite
p. o. sekretarza (—) K. Sobecki"
należy bezstronnie stwierdzić, że zdzia- Universitaire (Ośrodek Studencki w Pa
KUL-u, ka. prof. dr. A, Słowikowski, wy
Z zadowoleniem notujemy ten zwrot w jechał na Warmię, gdzie w pewnej miej
łał on bardzo dużo dobrego. Lecz wskutek ryżu) pobiera za mieszkanie miesięcznie
dotych- -owym
bezruchu
lubelskiego scowości znajduje się resżtówka, w któ
łuta tu ich posunięć, oraz ograniczenia kre- ! 1.200 franków.
.AZS-u. Oby bjł on początkiem prawdzi rej mógłby zostać zainstalowany studeuo
— • ----- nOn wego żyda sportowego młodzieży uniwer ki ośrodek wakacyjny, czy wypoczynkosyteckiej, która, chcemy wierzyć, zechce Iwy
podtrzymać tradycje AZS-u i która przez
Jak *ię dowiadujemy, pertraktacje W
zdrową
zaprawę 1 zawody zdobędzie waw eprawie ośrodka są na dobrej drodze 1
Tow. P r z y ja c ió ł U.M.GS.
rzyny na potu nie tylko naukowym, lecz 1 spodziewane jest, że z chwtilą rozpoczęci*
W związku * niwarzeniem się Towu- s*wa, n'a zasilenie jego funduszów, tytuKjmrtowym.
wakacyj, pewna ilość studentów KUL-u
rzystwa Przyjaciół Uniwersytetu Marti ; łem jednorazow ej subwencji sumę rf
Pamiętajmy, że wszak sport rodzi zdro będzie mogła wyjechać na Warmię na wy
I urie-,Skłodowskiej w Lublinie, Prezy- '*50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy).
x
poczynek letni.
'Mmii łVRN itehw nlu:
3) Zwrócić się * apelem do wszystkich wie f radość życia!

Knło Zn. Bibliotekarzy

E g z a m i n y na Wydziale Prawnym K.U.L,-

U k o n s ty tu o w a n ie s ię

Lu bełski A.Z.S. — ożyw ia się

Francja pomaga

Ośrodek wakacyjny

WaR.N. człon kiem

ł) W pisać Wojewódzką Radę Narodo
wą w Lublinie nu listę członków zwyfzajnyeh Towarzystwa Przyjaciół Uniwejlytetu MCS w Lublinie, wpłacając jedno
cześnie wpisowe I składkę członkowską
ot cały rok z góry.
2) Wpłacić do kasy tegoż Towaruy-

członków W RN o wpisywanie się ua li
stę członków zwyczajnych lub wspierają
cych Towarzystwa Przyjaciół UMCS.
4) Wezwać Powiatowe i Miejskie Ra
d y Narodowe do organizowania 1 popie
rania inicjatywy organizowania powiato
wych i miejskich Kól Przyjaciół Uniwer
sytetu MC* w Lublinie.
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Ciężki los inwalidów

rozbEła k ilk a d ziesią t g r o b ó w

wojennych

(Ze Związku Inwalidów Wojennych położenie ofiar wojny utrudnia niewłaści
R.P.
otrzymaliśmy pismo, które po we jeszcze ustosunkowanie się niektóry<li
Hieny
cmentarne,
dzisiaj;
t
e
widocznie
Społeczeństwo lubelskie zostało wstrzą
niżej drukujemy w całości — Red.). urzędników ónsiytucyj 4 organizacyj.
śnięte wiadomością, że nlewykryci dotych w większej liczbie, jak o tym świadczy
Na terenie Lublina inwalidzi wojenni
Cd dłuższego ju ż czasu inwalidzi wojen pomijani przy przydziałach lokali handlo
czas sprawcy dopuścili się rozbicia kilku ilość sprofanowanych grobów i rozbitych
ni domagają się uwzględnienia ich cięż wych. Dekret o gospodarce lokalami tsc
dziesięciu grobów 1 profanacji zwłok, na trumien w rozmaitych częściach cmenta kiego położenia materialnego przy podzia
rza w ciągu jednej tylko nocy, muszą się łach darów UNRRA: obuwia, odzieży i przyczynił się do naprawienia krzywdy.
cmentarza przy ul. Lipowej.
Powiaty nadbużańskie po wysiedleniu Uskładać z szajki specjalistów. Uszkodzone żywności.
krahlców mają nieobsadzone gospodarstwo
Wiadomo w szystkim , ie inwalida wo rolne. S ta r a ła inwalidów o przydział te
i sprofanowane groby należą do rodzin za
Dz ia d i b a b a
możniejszych i ohydni rabusie ograbili jenny, całkowicie nie zdolny do pracy na go rodzaju gospodarstw nie odnoszą skut
skutek odniesionego na wojnie kalectwa,
Był sobie dziad i baba
zwłoki, przy których widocznie znajdowa- pobiera ze Skarbu Państwa tytułem na ku.
Przydziały odzieży, obuwia i żywności
Chata im się waliła
ly się jakieś kosztowności.
leżnej m u renty 325 zł. miesięcznie, ie nie dochodzą inwalidów wcale, a jeśli
Ona —cboć bardzo słaba —
Władze bezpieczeństwa rozpoczęły w tej 'kwota taka nic jest zaopatrzeniem dowo przydziela się to takie rzeczy, które nie
1404 ]
Nadziei nie traciła
sprawie energiczne śledztwo. Szczegóły tej dzić. nie należy. Inwalidzi pomimo ciężkie nadają się do użytkowania. Paczki żyw 
Biegnie do kolektury
go kalectwa nie chcąc być żebrakami,
I los sobie kupuje,
■wstrząsającej i ohydnej • rodni podamy chwytają się różnych zajęć, byleby tylko nościowe UNRRA mich otrzymać wszys
cy inwalidzi, jednak dotąd paczek tych nie
I wnet wspaniałe m ary
niebawem, (ac)
przeżywić siebie i rodziny. Ciężkie jednak otrzymali. Przydział kartek żywnościo
Zamiast chaty buduje
wych dla inwalidów wojennych nie został
oo»
dotąd należycie uregulowany.
Ciągnienie IV klasy rozpocznie się 4
Na term ie województwa każda poszcze
kwietnia i trwa 8 dni. Cena '/r losn dla
gólna gmina inaczej załatwia sprawę
nowo wstępującego do gry zł 200__
przydziału kart żywnościowych dla tnwan ie ro b a x 5 s n y p rz y
a więc ryzykując 25 zł dziennie ucze
1'dów wojennych. Nie lepiej przedstawia
stniczy się w rozgrywce 21.000 wygra
2 sztuk nierogacizny wagi po 120 kg, o- się sytuacja wdów po poległych na woj
Pod
koniec
r.
1945
podjęta
została
przez
nych na ogólną kwotę 34.906.000 zł
czynniki rządowe specjalna akcja, mająca trzynmlibyśmy z tego źródła około 2.490 nie żołnierzach i partyzantach. Wdowa oG łów na w y g r a n a M I L I O N na celu wykorzystanie przez młyny pew ton żywca. Na nasze stosunki stanowiłoby barczona dziećmi, jako jedyny żywiciel
rodziny, otrzymuje kartkę żywnościową
nych gatunkó w otrąb do tuczenia nieroga to pokaźną cyfrę mię^a i tłuszczu. Nie I-szcj Kategorii rodztmnej.
Ta rozbieżność to załatwianiu i trakto
cizny. Chodzi tu mianowicie o otręby naj stety należy stwierdzić, że akcja tuczenia
świń przy młynach nie "znalazła należytego waniu inwalidów wojennych oraz wdów
gorszego
gatunku,
które
nie
nadają
się
po poległych powoduje niezadowolenie i
w m areu
do innych celów, natomiast jako pasza dla zrozumienia u właścicieli młynów, którzy rozgoryczenie w szeregach ofiar wojny.
W okresie od 1 do 1S marca br. nadeszło
Czy tak być musi f Czy tak być powin
pod różnymi pozorami uchylają się od wzię
trzody mogą oddać duże usługi.
do Gdańska 9 a do Gdyni 19 statków z
Inicjatorzy 'te j akcji wychodzili z za cia w niej udziału. Należy się więc z tym no T
ładunkiem około 57.700 ton różnych towa- , .
.
. . . .
, ...
miasta i wojewódzUoa, gdzie ofia
łożeni
liczyć, że wyniki akcji będą słabe 1 nie ry Są
wojny: inwalidzi icojenni, wdowy i sie
rów, wysłanych przez UNRRA dla Polski, i ło4ema* ie pr3y naSzyR1 ub6stwiC ~
roty po poległych a usoagi na ich zasłu
Transporty te obejmują 4.531 ton produk- chodzi o zaopatrzenie kraju w mięso i przyniosą cpoć!(dawanych rezultatów.
gi i ciężkie obecnie położenie tnaterlaltów naftowych, 13.434 tony nawozów sztu- i tluszcze ~ ^ r a a l n e wykorzystanie odno, mają specjalne przywileje przy roz
czr.ych, 1.383 ton paszy, 1.379 sztuk ko- Ipadków P ^ ^ y s J ^ /y c h na tuczenie świń
P A P A
dzielaniu przydziałów, przy nadawaniu lo
ul, 859 sztuk bydła, 0.184 ton samochodów, iP°wiimo wydatnie przyczynić sio do poprakat' i gospodarstw.
dachowa 1 goh, blacha, władca,
barwniki do tkanin i chemikalia
Inwalidzi województwa lubelskiego o
3.548 ton różnych artykułów dla szpitali [Wy 8ytuacjl BPr °wizacyjnej na odcinku mię
czekają, że i na tym terenie nadejdzie ero
garbarskie.
CUNY HURTOWE.
1.874 tony worków jutowych, 8.338 ton róż- Enym 1 tłuszczowym,
zumienie dla ich poczi/nań i spraw, ie
nej drobnicy. Transporty te zawierały rów- ! JeśH p, ZJ'jm ierly' że na tevcai°
wreszcie od zbywania ntoeem imioałidów
nież 7.284 tony racji żywnościowych, 4.726 . k rłju
°lc° ł° 10-000 mly'aóW> t0 prZy
wojennych przystąpimy do ułatwiania im
Probostwa 5.
1390
Tel. 42-13.
ciężkiego bytowania.
ton mąki i artykułów żywnościowych, 6.875 tuczeniu przez każdy młyn przynajmniej
ton pszenicy i 932 tony artykułów "tekstyl
nych.
t
Artykuły żywnościowe stanowią około
'6 proc. ogólnej ilości towarów.
-------ooo-----POWRÓT NACZELNEGO DYREKTORA powódź, posuwają się szybko naprzód. Most
KONFERENCJA KOLEJOWA’
'przez Czarną Wodę w Przechowie został
PLL LOT
W JELENIEJ OóRZi;
odbudowany,
przez
co
przywrócona
zosta
WARSZAWA. W dniu 28 bm. powrócił
KRAKÓW. W Jeleniej Górze odbywa się
ła
komunikacja
bezpośrednia
na
trasie
Byd
z Moskwy naczelny dyrektor Polskich Li
obecnie mlędzydyrefccyjna konferencja ko
w o p ra c o w a n iu
nii Lotniczych „Lot“ ob. Wojciech Zielifl- goszez—Gdańsk.
lejowa, opracowująca nowy rozkład kole
Y\ dnm 29 marca r. b. odbyło się w
p 0 długotrwałym pobycie w Moskwie
jowy w Polsce. Przewidziane jest urucho
TOWARZYSTWO PRZYJAŹNI
Ministerstwie Sprawiedliwości posiedzenie i podpisaniu umowy lotniczej polskoramienia rzeregu nowych dalekobieżnych po
POLSKO-JUG OSLOWIAN SKIUJ
Komisjl Opiniodawczej poświęcone omó- : dziecklej.
ciągów pośpiesznych, przede wszystkim łą 
W KRAKOWIE
tereny Dolnego Śląska 1 Pomorr.!)
Wleniu zasad p ro je k tu d ek re tu o p raw ie 1
USUWANIE SZKÓD
KRAKÓW. Y7 Krakowie odbyło «rię ze czących
spadkowym.
i WYRZĄDZONYCH PRZEZ POWÓDŹ
branie inauguracyjne Towarzystwa Przyjaź Zachodniego.
SĄDY DORAŹNE TĘPIĄ BANDYTÓW
W konferencji wzięli udział przedstawi- ' SWIECIE. Dzięki energii i poświęceniu ni Polsko-Jugosłowiańskiej.
WARSZAWA. Wydział dla Spraw Dora?
świecki-1go oraz -dzięki
ciele stronnictw politycznych, fnatytucyj lu(Lna§cl P0wiaf-U świeckiego
KOPALNIE RUD ŻELAZNYCH
nych Sądu Okręgowego w Białymstoku roz
uzyskanym kredytom państwowym, prace
PRZY
PRACY
państwowych, organizacyj społecznych, przy usuwaniu szkód, wyrządzonych przez
poznał trzy sprawy przeciwko członkom
KATOWICE. Prace nad uruchomieniem band rabunkówo-terrorystycznych, rozwija
związków zawodowych i prasy. Po prze
zniszczonych kopalń rud żelaznych pastę-j jących swą przestępczą działalność na temówieniu wstępnym dyrektora Poparta
„
R
A
f
f
i
i
e
S
P
I
S
S
Ę
T
"
pują naprzód. Dotychczas odbudowano 13 j renie Białegostoku 1 okolic.
rnentu Ustawodawczego St. Bancerza, za
kopalń, odszlamowano 25.821 m b., wybito
DELEGACJA
brał gl03 Naczelnik Wydziahi Praw a Cy
St. K rzy£ew ski
nowych chodników 13.109 m b. rio n wy
PRZEMYŚLU BUŁGARSKIEGO
dobycia rudy na rok bieżący jest znacz
wilnego — Seweryn Szer, który przed
Lublin, Lubarlawtka 8. Tel. 10-10
W LODZI
nie przekroczony i tak w styczniu wyko
stawił tezy społeczno - polityczna projek
Polecn odbiorniki ilecłone 1 ł>nLÓD?., Dziś do Łodzi przybyła przemynany został w 124 proc., w lutym w 109
towanego dekretu.
rłowo-handlowa delegacja bułgarska z prz>>
loryjne, lampy radiowe oraz A proc.
wodnlczącym delegacji ministrom pelhomoc
ilroliar sprzęt radiowy
g
Po referacie nastąpiła dyskusja.
PIERWSZE MIĘDZYNARODOWE TARGI nym dr Pawłem Tagarow t ln.
— aagna— Ł -a ri^ -tj» n a M T » w r — a
mm Mieai' 7%zarimmmmewmKni**
W GDAŃSKU
CHCESZ MIEŚ DBIiRĄ CWABANTOWANĄ INSTALACJĘ
GDAŃSK. Otwarcie Pierwszych Między
PERFUMY - m m KWIATOWE
narodowych Targów w Gdańsku projektu
zwróć się do
I.AlECniA ŚWIĄTECZNE
je się na dzień 4 sierpnia 1946 roku. Na
targach, oprócz polskiego średniego i wiel
DUŻY WYBÓR ZNANA JAKOŚĆ
kiego przemysłu, reprezentowane będą
CENY FABRYCZNE
v Lublinie; Kralcoirsltie Przedni. 34. Tel. 33-99
wszystkie państwa, z k tó ry 'ń Polska na
Pnłficn Wjlwómłfl Pertmuarytne
wiązała stosunki wymiany gospodarczej.
Teren dzlahlnoiclt Województwo L nbe^kie
M
i
s
i s - mai, oi. m m n 157 _
/akren dzialnlnoidi
Spodziewany jest udział 22 państw.
T. 1. 127-30
§
wykonywanie in stalacji elektpjrcsuyeih,
ZAPAS DROŻDŻY NA ŚWIĘTA
Kapujemy olejki perfumeryjne
iTkonjrwnme lnite.Iac.jl sygnalizacyjnych
WARSZAWA. W związku te ubliżają
konserwa^a urządueA elektryczny eh
.
cym się okresem świątecznym, powodują
wykonywanie pUtuów I kosztorysów
cym zwiększene zapotrzebowa-iie ua droż
ntrpr«wa i y ^ e w ljn u ie miuzyn cle kiry rany eh
dże, Zjednoczenie Przemyciu Drożdżowego j
ZeŁ'-l P wszelkich maieriałów lastataryjnycH.
132 #
czyni przygotowani, aby całkowicie z a - '
spokolć potrzeby rynku.
Celem zapobieżenia brakowi drożdży, Zje
By draw ska 70
Flnua ctposluia od idOJ
dnoczenie magazynuje pewne ilości w chłód
a dii. 1 k w ietn ia
1453
niach składowych.
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W iadom ości z kraju

Prano spadkowe

m imj
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ZAKŁAD

MECHANICZNY

p. I. „Z A R“ Łndwilia ParaszMewieru
UifcUn, Krak.-Priedm ieieie 41. Teł. 30-39
Sprzedam 1 rep eracja oraz ppscrabltmie as nłemieckicli na polekie mas/yo do piftauia 1 licze
nia irizyitklch systemów* Powielacze, iimuoputory,
Itasy kontrolne, wirówki do mleka, maszyny do
szycia. Precyzyjne roboty tokarskie* Frezowanie
kół zębatych, ślimakowych i wrzecion

HURTOWNIA
Br. ^ i f ó l e w i c z I S-fca
WARSZAWA,

M A R S Z A Ł K O W S K A lOł.

1406

330

Mydło „JA W A “ i „ P L O N *
Doskonałej jakości
L u b elsk iej F ab ryk i Mydła.

S z k ło la b o r a to r y jn e i s z p ita ln e

Do nabycia w każdym sklepie
LUBLIN, P rzem y sło w a S

P rzed staw i c iek L itw iński, Lubartowski* 8
883

O d c z y n n ik i — c h e m ik a lia — p o m o c e n a u k o w e

„ C H E M I F A“

L u b l in , H ip o t e c z n a S.
1.191

Słr. 8

G A Z E T A

K alendarzy k
D ziś

L U b E L S K A

P rz y g o to w u je m y s ię d o b ie g u

„Gazety LcbeisEiiej" MJe Imę

Srodop., Balbiny

Jutro: Teodory
w a ż n ie js z e t e l e f o Ns
Pogotowie r a t u n k o w e ........................22-73
Straż o g n io w a ................................. 11-11
Pogotowie elektryczne prej Elek
trowni M ie jsk ie ]............................ 29-61
Warsztaty wodociągowe i kanatiz.
21-42
Dyżurny Komendy Miasta M. O. . 23-83
Komisariaty Milicji Obywatelskiej: X —
21-91; U — 24-26; JM — 24-27, IV —
14-14.
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Trzymamy Strat nad Mitrą"

Nr 90 (399)
UNIEWAŻNIAM zagubiony dowód to*
! samości konia nr. 928, wydany przez gmi
nę Konopnica na nazwisko Józefa Szew
czyka z Paulina, gm. Konopnica. . 1431
UNIEWAŻNIAM zagubioną kartę reje
stracyjną, wydaną przez RKU Siedlce, na
nazwisko Fedczuka Józefa, zamieszkałe
go Komarno, gmina Z&kanale, pcw. Biaila
Podlaska.
1435

UNIEWAŻNIAM skradzioną 28 b. m.
Jak podawaliśmy kilkakrotnie „Gazeta młodzieży szkolnej. Gazeta Lubelska wyż kartę rozpoznawczą na nazwisko Abraiszcw
Lubelska" przy
poparciu technicznym nacza jedną z nagród indywidualnych, o- &kiej Kazimiery, wystawioną przez Zarząd
OZŁA organizuje w I-szą rocznicę osiągnię raz nagrodę dla, klubu sportowego, któ Miejski Puławy oraz losy loteryjne Nr. Nr
1438
d a granic zacliodnich w dniu 14 kwietnia ry wystawi największą ilość zawodników, 11990 b — 58085 b.
bieg na przełaj pod hasłem: „Trzymamy czym zadokumentuje rozwój pracy sporto UNIEWAŻNIAM zagubione dokumenty osobiste: kartę
rejestracyjną,
wydaną
straż nad Odrą".
wej na terenie swego klubu.
przez RKU Kraśnik — oraz legitymację
Protektorat nad biegiem raczył objąć wo
Rejestrowane są obecnie nagrody, ofia Zakładów Południowych na nazwisko Kra
jewoda lubelski ob. Rózga, wyznaczając rowywane ' przez instytucje i społeczeń wieckiego Władysława, zamieszkałego Sta
cenną nagrodę dla zwycięzcy biegu. Rów stwo lubelskie.
lowa Wola, ul. Kacia 23.
1439
j TEA TR 1 KINA
nież Kurator Lubelskiego Okręgu Szkolne
UNIEWAŻNIAM
skradzione:
dowód
oso
Sekretariat Gazety Lubelskiej przy ul.
go ob. Krzemień Ojak wyznaczył jedną z
Z TEATRU MIEJSKIEGO
bisty (kennkartę) na nazwisko Borzucniedziele o godz. 15-ej przemiła bajka I. nagród ze strony Kuratorium, popierając 3 Maja 4 przyjmuje w dalszym ciągu zgło kiej Marianny — zaświadczenie wojskoLadoaiówny „Przygody Ciapusia". Wieczo udział w biegu jak najszerszych warstw szenla zawodników w godz. od 9 do 17-ej. wee męża Józefa oraz kwity żywnościo
rem o godz. 18.30 ,,Ziemia nieludzka" w j
we kat. I-ej.
1441
doskonalej obsadzie z M. Gorczyńską, E.
UNIEWAŻNIAM
zagubione
zaświadczenie
Ossowską 1 dyr. A. Różyckim w rolach
W Y T W Ó R N I A KAMIENI MŁYŃSKICH
głównych.
wojskowe, wydane przez RKU Lublin —
powiat na nazwisko Szewczaka Bolesława,
SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW TECHNICZNYCH
KINO „APOLLO" wyświetla film p. t.
zamieszkałego Łaszczów 2, gmina Wólka,
„Muzyka i miłość". Nadprogram: aktual
pow. Lublin.
1445
ności Polskiej Kroniki Filmowej. Począ
tek seansów o godz. 12.30, 14.30, 18.30
UNIEWAŻNIAM zagubioną kennkartę,
l 18.30.
wydaną przez Gminę Zamborzycę na naz
U :B U \, uL l-go Maja 53. fcl* 12-25
KINO „DOMU ŻOŁNIERZA" wyświetla
wisko Goździk Anny, zamieszkałej Majdan
co
poleca: KamiuDls młyńskie wszelkich rozmiarów, maszyny gezę młyńsko, pasy co Wronkowski, gm. Zamborzycę.
film p. t. „Ojcowie i dzieci". Nadprogram:
14'Ii
ro
napędowe, słoiki druidom!, party, kłing:.r!l, łożyska kaikowc i wszsiMe
Aktualności Polskiej Kroniki Filmowej.
P O S Z U K I W A N I A
artykuły młyńskie i tecSutłszae,
Początek seansów: godz. 14-ta, 16-ta i
... j , Tnrn a — T ^ -nrinnwiuniii "in ir w i 1 1 d ■ T-inn"— - i ir n— HSiSMKSCKWI
18-ta.
\
F abryka: ul. Przem ysłow i 13. B i u r o : ul. 1 Maja 53 m. 4
KUKOROWSKA Janina poszukuje męża
TEATR MARIONETEK „BEMOL"
T elefo n 22-26
Jana, ojca Mikołaja Listowskiego z ro
W niedzielę dn. 31 b. m. odbęćrie się
dziną, oraz braci męża wywiezionych do
przedstawienie p.t. „Sen prof. Rvtxv.łka'.
Niemiec 1943 r. Wiadomość Janowice gmi
KNOTY
DO
LAMP
nr.
3,5,8,11
w
każ
Sztuka ‘ w opracowaniu St. SzeligowD R O B N E O G Ł O S Z E N IA
| dej ilości —- kosmetykę — artykuły go aa Cyców Chełmski.
1410
— -,n - M- w
im
sklej. Pocz. przedst. o godz. 16-ej w Sali
spodarstwa domowego, dostarcza po ce POSZUKUJĘ córkę Marię Pieluszczak z
NAUKA
Pocztowców przy ul Peowiaków IN
nach najniższych firma: Kochański i Ra- zaa Buga, przebywającą w marcu 1945 r.
ANGIELSKIEGO udziela . indywidualnie, doński Warszawa — Jerozolimskie 45.
w Lublinie u państwa Kompanów. Łaskawe
zt.crowo, rutynowany pedagog. \ >toda ____ _______
1311 zgłoszenia proszę kierować Dolny Śląsk —
oxforćzka, gwarancja. 3-go Maja 12—3.
pow. Żegań, wieś Potok 55. Pieluszczak
O K A Z J A!
1420
;__________________ ._______1443
We wtorek dnia 2 kwietnia br. odbę KURSY KROJU A. PAWŁOWSKIEGO SPRZEDAM nawóz z dostawą na działki, Jan.
dzie się Nadzwyczajne Walne Zgromadze w Lublinie. Na najbliższy kurs kroju przyj oraz przyjmuję roboty polne z końmi. Wy STEFCIU wracaj natychmiast, wyjeżdżanajmę konie na wyjazd. Zgłoszenia Prze my do Klocka.
nie członków Związku Polskich Artystów
1352
Plastyków w Lublinie, w lokalu Rady muje zapisy i udziela infonnacyj. Kance mysłowa 13.
WACŁAW ACH HEM,, Hanitromek Mich
Związków Zawodowych, Krak. Przedm. 29, laria Cechu Krawców, Złota 2, n p. od
1222 KUPIĘ stare pilniki trójkątne do pił, oraz poszukuje Achrema Władysława, dawny ai godz. fl-ej w pierwszym terminie i o g. 9 do 15-ej codziennie.
dreis: wieś Abramowiczyzna, poczia_ lw.e
5.30 w drugim terminie, z następującym PROFESOR gimnazjum udziela łaciny, nie przyjmuję do nacinania. Zakład Pilnikar- nieć,
pow. Stołpce, woj. Nowogrodzkie.
mieckiego, Lubartowska 14/9.
1399 ski J. Li-pecki Lublin, Probostwo 13. 1415
mrządkiem dziennym obrad:
Wiadomość zgłaszać: Wydział zagraniczny
1. Salon Ogólnopolski.
KURSY SAMOCHODOWE, Lublin — Żmi DO SPRZEDANIA agregat 65 volt 3.000 St. 420 W-wa. ul. Wiejska Nr. 14.
1451
2. Wystawa Okrężna.
gród 6, tel. 12-18, zapisy codziennie od 9 wat. Oglądać Dublin,- Cicha 6 m 1, tel.
3. Pracownia.
do 15.
738/9 27-05 w godzinach 10-16.
1429
4. Spółdzielnia artystyczna plastyków.
PODZIĘKOWANIE. Tą drogą składamy
NAUCZYCIELE EMERYCI, zamieszkać
5. Sprawa I.P.S, w Warszawie.
podziękowanie Kierownictwu PLACE, domy sprzedaję Biuro Miernicze na terenie miasta Lublina zarejes-ruj,*
6. Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Plęk- . serdeczne
go
Przysięgłego
Pogodzińskiego,
Lublin,
Kui-sów Pisania na Ma*szynach, St. Wa•ch w Lublinie.
1440 w Oddziale Grodzkim Z.N.P. Kral:. Przecr
ćniewskiej w Lublinie, Krakowskie 60, za Krakowskie Przedmieście 59.
mieście £5, trzecie piętro, w godzinach od
sumienne przygotowanie nas do pracy w KANARKI, turkoty, samce, samiczki do 15 do 17-ej do dnia 10 kwietnia. Celem re
zakresie maszynopisania i skierowanie sprzedania, Lublin Miła 5, pierwsze pię jestracji jest wszczęcie zbiorowych sta*aij
OGŁOSZENIA GRZĘDOWE
nas na posady maszynistek.
tro, tel. 15-41.
1442a o pomoc materialną,
lo<
Dnia 15 maja 1946 roku rozpocznie się (— ) Anna W;:zer (— ) Zofia Neldnedówna
vV Państwowej Szkole Higieny w Warsza
1372 KORKI różnych wymiarów, oraz azbest PROTEZA (noga amputowana w ko)ame>
wie (Chocimska 24), dwumiesięczny k u rs ,
męska. Zakłar! Ortopedyczny, Kró.ewska
filtracyjny do sprzedania. Zgłaszać się. te męsi
1421
dla 30 kontrolerów sanitarnych. Kurs iest i
PRACA
lefonicznie do ogodziny 10-tej nr. 31-74.
nr. 11.
1444
S
atn£ ®tachacze kursu otrzymają s t y ! PRACOWNICA DOMOWA u-azclwa, poDO ODEBRANIA u ogrodnika Misjonar
P°staci, bezpłatne-go m ieszkania: Szepną od zaraz, Lubartów, Pieraokie- r o . 7 in rwTFrTFFF c spa o fr o w f T ct f ska 6 przybłąkane dwie gąski za zwrotem
1 utrzymania w bursie Państwowej Szko- j „• o Zwmt
noóróżv
1369! WÓZKI DZIECIĘCE SPACEROWE I CLE
135:>
ły Higieny. Kandydaci na kurs o ni&. rze-1 £0 -- Zw^ t koiaz;t0w podróży.------_ l J b f b OKIE kupisznajtaniej,
oraz reperacja kosztów ogłoszenia i wyżywienia.
kroezonych 40 latach winni złożyć poda- i
POTRZEBNA pomocnica handlowa, uczeń jwymiana części.Lublin, ul. Probostwo
POSZUKUJĘ
natychmiast
młodej,
kultu
nia do Państwowej Szkoły Higieny wraz ,lica do galanterii. Zgłoszenia pisemne z 7> teL 15 . 12.
1423 ralnej wychowawczyni do dziewięciomie
powołaniemalesię nanaonlnie.
opinię dndoarlm.
adm. GGazę*—_—
Z następującymi załącznikami:
■nowołaniem
a z ę - ----------------ty Lubelskiej pod „uczennica".
1363 , BZY PIĘKNE, agrest, porzeczki, maliny sięcznego dziecka. Może być tylko na
a) krótki życiorys ze wskazaniem do
dzień. Utrzymanie i pensja. Windom iść
POTRZEBNA uczennica do pracowni b!e- poleca Skład Nas!on LubartowskŁ 15i 1413 między 6—S, Staszica 8 m. 6.
tychczasowej działalności,
1
llzny,
umiejąca
szyć
na
maszynie.
KościujpLYNSKIE
kamienie,
maszyny,
turbiny,
b) świadectwo z ukończenia przynaj
OSTP.ZEGAM
zainteresowanych
w
związ
- .................. ......................... - ido łubzezarki - kaszarki, motory spalinowe,
mniej pełnej 7 oddz, szkoły powszechnej,
ku z ogłoszeniem F. Sulaka, Czechów 199,
c) zaświadczenie instytucji delegującej POSZUKUJĘ do apteki na prowincję po- nalew,, kamieni - perlaków, pasy, gurty, a umieszczonym w Gazecie Lubelskiej _Nr.
mocnika(ę)
z
prawem
zarządu.
Warunki
gazy,
‘siatki,
tarcze,
tarki,
śruby,
wykład
kandydata.
dobre. Wiadomość Lublin, ul. Kapucyńska jagieiników oraz wszelkie maszyny — ar- 84, z dn. 25 marca 1946 r., iż ja, Józef
Podania kandydatów wraz z dokumenta 2 (Konfekcja).
1425 Wykuły młyńskie poleca Eugeniusz Pala- Morel, zam. w kol, Czechów, jestem wła
mi zaopiniowanymi przez ob. Naczelnika
..........
1
Ł
[
k
Y
h
'
s
k
T
e
szewski, Warszawa, Poznańska 38.
1803. ścicielem domu u). Czechów 110, w którym
1 ob. Lekarzy Powiatowych, winny być
znatduje się piekarnia Z. i J. ńr-dr.icnadesłane doPaństwowej’
Szkoły Higieny l e k a r z '" dentysta""’"Aleksander" Romm I MŁYŃSKIE, kamienie, nalew, maszyny, kich, że do piekarni tej F. Sulak praw żad
w terminie do dnia 20kwietnia b. r. O S S d e m
10 L f o S a H piętro', gazę, siatki, pasy, guriy, czerpaki, śruby, nych nie posiada wobec likwidacji umowy
przy jęciu na kurs i przyznaniu stypendia 1
,yS'■
g°
>
I
p 1271 łożyska kulkowe, klingerlt ł wszelkie ar- o jej najem: rzekome zabranie piekarni
zainteresowani
zostaną
powiadomieni
------— -— —- 3 -7 - - 1tykuły młyńskie i techniczne poleca „Cennie odpowiada prawdzie.
1418
przed rozpoczęciem kursu. Podania nale- INOWROCŁAW — ZDRÓJ sezon od l-go -tr0Tnlyn<. Lublin, l-go Maja 53, m. 4, tel.
iy składać w terminie do 10 kwietnia' kwietnia. Solanki i borowina. Wodolece- 1i2_26
892 b ,.RADIO-SUPER koncesjonowany Zakład
Radiotechniczny poleca wszelką naprawę
1946 roku w Wydziale Zdrowia Zarządu i nictwo ~ Inhalatorium. Prospekty wysy: l
1450, p o ODSTĄPIENIA olejarnia meehanicz- radioodbiorników oraz skalę do wszyst
Miejskiego w Lublinie, ul. Krakowskie ła Zarząd Zdrojowiska.
Pr-edmicścio 78 I p. pokój 25.
*22 LEKARZ-DENTYSTA "Henryka Rakocz, |n a z koncesją za zwrotem kosztów urucho- kich odbiorników Lublin, Miła 5 pierwsze
1442
Krakowskie Przedmieście 6 m. 7.
1393 imienia. Wiadomość M. Gąsowski, Kraśnik,| piętro, tel. 15-41.
WALNE ZEBRANIE
Ul. Zielona 12.
1345
WOJEWÓDZKI ZWIĄZEK Ogrodniczy
HANDLOWE
Członków Spółdzielni Przerobu 1 Zbytu
różnych wielkości, kuchnie 200— zawiadamia, że w niedzielę, dnia 7 kwiet
Drewna „DREWNO" w Lublinie odbędzie DOMY, place sprzedaje koncesjonowane PARNIKI
b. r. o godzinie 10-ej rano w pierw
aię w lokalu przy ui. Przechodniej Nr. 2 przedwojenne biuro „Wygoda" Michałow 400 litrowe. Pałasze."ski — Poznańska 38, nia
Warszawa.
1331 szym terminie o 11 -ej w drugim terminie
m: 6 w dniu 31 marca 1946 roku o godzi skiego. Bernardyńska 28, tel. 34-87.
924
SPRZEDAŻ: szafy, łóżka, stoły, kmcan odbędzie się Walne Zebranie Związku w
nie 10, a w drugim terminie o godz. 11
fHERUCHOMOśCI
sprzedaż,’ plany,
1437
i zapadłe na zebraniu uchwały będą pra- Mierniczy Przysięgły Bogdan Białkowski, sy, tapczany, otomany garnitur miękkich lokalu przy ul. 3-go Maja 20.
mebli,
Sucha
19.
1408
PODZIĘKOWANIE
womocne. Porządek obrad: 1 ) zagajenie, Lublin Sądowa 4.
_1181
) odczytanie protokółu, 3) sprawozdanie
Serdeczne Bóg Zapłać wszystkim, którzy
zarządu, 4) sprawozdań!e Rady Nadzor- SPRZEDAM RADIO — „Philips Super",
wzięli udział w oddaniu ostatniej posługi
czej 5) zatwierdzenie sprawozdań, 6) po- 5 ćio lamoowe — 3 zakresowe, Wyszyń UNIEWAŻNIAM zrabowaną kartę reje- I drogim zwłokom ś. p. Władysława Zy1394 stracyjną, wydaną przez RKU -Lublin — skEi a w szczególności Wielebnemu Dudz.ał zysków, 7) sprawa dalszego prowa skiego 7 — 23.
dzenia Spółdzielni, 8) wybory władz Spół- ODSTĄPIĘ skład opałowy z urządze powlat na na-zwisko Gawdzieła Jana, ża- chowieństwu, Związkowi Piekarzy, oraz
Uzielni, 9) sprawy bieżące i 10) wolne niem, firma wyrobiona. Wiadomość od go mieszkałago Matycz, gm. Konopnica, pow. przyjaciołom i znajomym zmarłego składa
Wnioski,
Zarząd.
1265 dziny 16-tej Lubartowska 29 m. 30a. 1374 Lublin.
Korlack a.
1434 j i415a
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