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Lu b lin , w t o r e k d n ia 3 k w ie tn ia 1945 r.
TELEGRfM 00 MARSZAŁKA STALINA
Premier Krajowej Rady Narodowej
i Szef Rządu Tymczasowego wysłał do
Marszałka Staina następujący tele
gram:
„Cały naród polski gorąco wita Ar
mię Czerwoną, która wyzwoliła ujście
Wisły, Gdańsk i Gdynię. Naród polski
nigdy nie zapomni, że Czerwona Armia
wyzwoliła Polskę i przyłączyła Gdańsk
do Polski. Niech żyje Armia Czerwona!**

UTWORZENIE WOrEW09ZTWA
g k N s k ie g o
W dniu wczorajszym Rada Ministrów
Rządu Tymczasowego utworzyła woje
wództwo gdańkie jako składową część
Rzeczypospolitej Polskiej.

PREZYDENT BENESZ
W DRODZE 00 0'CZYZNY
LONDYN, 3. IV. — Prezydent Benesz
opuścił wczoraj Moskwę i znajduje się
■v drodze do Koszyc.

PROIEKT ODROCZENIU TERMINU
KONFERENCJI W SAN FRANCISCO
„Daily Sketch" — w Wielkiej Bryta
nii i Ameryce mówi się o konieczności
odroczenia konferencji w San Francisco
na dalszy termin. Odroczenie konferen
cji przyniesie wiele korzyści, gdyż w
tym terminie nie wszyscy mężowie sta
nu mógł by w niej wziąć udział, a poza
tym dla uregulowania sprawy Polski,
której nie zaproszono dotychczas na
konferencję.
r
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WOJSKA RADZIECKIE KROCZA NA WIEDEŃ
Naczelny Wódz Armii Czerwonej Marszałek Związku Radzieckiego, Józef
Stalin w rozkazie skierowanym do dowódcy III Frontu Ukraińskiego pod do
wództwem marszałka Tołbuchina i szefa sztabu armii gen.-norucznika Iwano
wa wyróżnił wojska III Frontu Ukraińskiego 1 wojska armii bu’gnrsklej pod
dowództwem gen.-por. Stojczewa, które zdobyły główne centrum naftowe na
południowy zachód od jeziora Balaton, miasto NAGY KANIZSA, ważny wę
zeł kolejowy i punkt oporu niemieckiego.
Zwycięstwo to zostało uczczone w Moskwie salutem 12 salw z 124 dział.
Radzieckie Biuro Informacyjne poda
je w dniu 1 kwietnia 1945 r., że wojska
I-go Frontu Ukraińskiego zakończyły
likwidację okrążonego garnizonu nie
mieckiego i w dniu 1-szym kwietnia za
jęły po dług.m oblężeniu i zaciętych
walkach, miasto i twierdzę Głogów, po
tężny ośrodek obrony niemieckiej na
lewym brzegu Odry, biorąc jednocze
śnie do niewoli przeszło 8 tysięcy jeń
ców i zdobywając bogaty łup wojenny.
Wojska Ii-go Frontu Ukraińskiego
kontynuując natarcie, zajęły miasta:
Tyrnawa, Głogowiec i Sieniec, ważne
węzły komunikacyjne i silne punkty obrony niemieckiej na drodze do Braty
sławy. Wojska frontu zdobyły na tery
torium Czechosłowacji przeszło 150
miejscowości, w tym 7 stacji kolejo
wych. Jednocześnie wojska, posuwające
się po lewej stronie Dunaju zajęły sze
reg większych miejscowości, w tym 4
stacje kolejowe.
Wojska tego frontu w ciągu 31-go
marca ł I-go kwietnia wzięły do nie
woli przeszło 6.150 jeńców.
Jednocześnie zajęto na terytorium
Austrii przeszło 30 miejscowości.

Wotska tego frontu wzięły w ciągu
ostatnich dwu dni przeszło 26 tysięcy
jeńców niemieckich, oraz bogatą zdo
bycz wojenną, miedzy innymi zdobyto:
127 samolotów, 17 czołgów, 291 armat,
1547 karabinów maszynowych, 1390 sa
mochodów, 27 lokomotyw oraz 1518
wagonów.
W Szooron uwolniony został z więzie
n i dowódca II-ej armii węgierskiej
Weresz Lajosz, którego odesłano do dy
spozycji Węgierskiego Rządu Tymcza
sowego.
W ciągu 31-go marca wojska radziec
kie zniszczyły 46 czołgów niemieckich
oraz zestrzeliły w walkach powietrz
nych 1 ogniem artylerii przeciwlotni
czej 26 samolotów nieprzyjacielskich.
Jak donosi Radzickie Biuro Infor
macyjne w dniu 2 kwietnia Armia Czer
wona kontynuuje natarcie w kierunku
na Bratysławę zajęła ważny węzeł ko
munikacyjny Topolczany i ponad 100
innych m’e1scowości, w tej Tczbie: S ławice, Wajnory I Bis^dorf 4 km na
wschód od Bratvsławv. Poza tym stacje
kolejowe: Siławice, Wielkie Rypniany,
Boszany i Szerec.

WOJSKA AMERYKAŃSKIE ZDOBYŁY KASSEL
Wczoraj, tj. 31. III wojska Pierwszej
Armii Francuskiej przekroczyły Ren i
czyn:'ą dalsze postępy w Rzeszy.
Wobec tego rząd niemiecki nie ma
już władzy nad niektórymi terenami,
dowództwo niemieckie straciło kontrolę
nad większymi i mniejszymi oddziałami
wojsk i celem uniknięcia niepotrzebne
go rozlewu krwi dowództwo wojsk eks
pedycyjnych wydało szereg instrukcji.
Na północ wojska brytyjski© znaj
dują się o 110 km na wschód od Renu.
Szósta dywizja wojsk zmotoryzowanych

porusza się szerokimi, otwartymi droga
mi Westfalii. N;emcy uciekają w nieła
dzie w kierunku Wezery i Łabv. Wojska
niemieck'e uciekają z Holandii między
Zttdensee, a gran'cą holenderską.
Szczegóły akcji sojuszników są trzy
mane w tajemnicy, celem utrudnienia
zadania dowództwu niemieckiemu i utrzymania go w stan'e zdezorientowa
nia. W międzyczasie wojska gen. Montgomery‘ego posunęły się o 65 mil poza
Ren i ostatniej nocy były nadal w ru
chu. Gen. Montgomery ma obecnie na

ADMINISTRACJA SOJUSZNIKÓW W NIEMCZECH
LONDYN, 30. III. — Korespondenci
wojenni donoszą, że na terenach, zaję
tych przez wojska sojusznicze, admini
stracja sprzymierzonych borykać się
musi z olbrzymimi trudnościami, któ
rych powodem jest wielkie zniszczenie
miast nadreńskich. I tak na przykład
stan zniszczeń w Kolonii przekracza
Wszelkie wyobrażenie. Miasto jest poz
bawione wody, gazu i światła. Choroby
oraz wyniki działań wojennych spowo
dowały, że na ulicach Kolonii leżały
setki niepochowanych trupów. Pierw
szym zadaniem administracji sprzymie
rzonych było przymuszenie ludności do
grzebania zmarłych.
Rozdawnictwo kartek żywnościowych
•rzeprowadzono wzorem Niemców z
iwzględnieniem oczywiście kart dla ro
dników cudzoziemskich, którzy do

tychczas z nich nie korzystali. Najważ
niejszą jednak kwestią w Kolonii jest,
zdaniem gen. Patersona, obsadzenie
urzędów adnrnistracyjnych, w których
nie może być ani jednego hitlerowca.
Burmistrzem miasta mianowany został
Niemiec, członek centrum, były urzęd
nik administracji. By go odnaleźć, wła
dze sojusznicze przeprowadzały poszu
kiwania przez 2 tygodnie. „Gotowi je
steśmy czekać i 6 miesięcy — powie
dział gen. Paterson, — na odpowiednie
go urzędn'ka, a nie dopuśrimy do admi
nistracji ani jednego hitlerowca. Stwa
rza to może duże utrudn:enia i niedo
godności dla ludności niem'eckiej. ale
nie po to przyszliśmy do Niemców, by
ułatwić im życie i usprawnić ich admi
nistrację, lecz celem naszym jest wytę
pienie hitleryzmu".

POWRÓT DO OJCZYZNY
MOSKWA, 29. III. — Do Odessy
przybyła drogą morską większa partia
(Sowieckich jeńców wojennych i ludnoÓci cywilnej wywiezionej przez Niem
ców z terenów Związku Sowieckiego na

przymusowe roboty do Rzeszy, którzy
zostali uwolnieni przez wojska sojuszni
cze w czasie ofensywy na froncie za
chodnim,

wschód od Renu około 2000 czołgów i
dział szturmowych.
Natonrast ruchy gen. Pattona na po
łudniu Niemiec są otoczone tajemnicą
wojskową. Wiadomo jednak, że ofensy
wa gen. Pattona na zachodzie i jedno
cześnie z tym natarcie Tołbuchina na
wschodzie oznaczają dla przeciwnika
nowy krach.
Głównodowodzący sił sprzymierzo
nych wydał specjalną instrukcję dla ro
botników cudzoziemskich zawartą w
pięciu punktach.
Dziewiąta I pierwsza armia amery
kańska połączyła się wczoraj pod Lippstad 1 zamknęły p:erścień 30 km na za
chód od Padebom. W pierścieniu tym
znajduje się około 30 tysięcy żołnierzy
niemieckich.
Na południu 3 i 7-ma armie amery
kańskie znajdują się o 160 km od granic
Czechosłowacji i 12 km od E senach,
ośrodka przemysłu w Turyngii.
Na północy armie gen. Montgomery‘ego poruszają się z szybkością 25 km
na dzień i znajdują się o 160 km na
wschód od Renu.
Odległość wojsk sojuszniczych od
Czerwonej Armii wynosi poniżej 300
kilometrów.
7-ma armia ameryńkańska wzięła
wczoraj w rejonie Wtirzbuga do niewoli
gen. dyw. von Oriola najlepszego znaw
cę artylerii w wojsku niemieckim.
W dniu 1 kwietnia wojska 3-ej armii
amerykańskiej przekroczyły rzekę Fuldq i opanowały miasto Kassel. 7-ma ar
mia amerykańska opanowała odcinek
20 km brzegu Menu na południowy
wschód od Wilrzburga.
W ciągu ostatnich siedmiu dni armie
sojusznicze wziałv do niewoli 140
jeńców

W rejonie Neu Siedler toc2ą się walki
ofensywne.
Wojska III Ukraińskiego Frontu wraz
z wojskami bułgarsk'mi zdobyły główne
centrum naftowe na południowy zachód
od jeziora Balaton, miasto Nagy Kanlzsa, wSżny węzeł kolejowy i punkt opo
ru Niemców. Poza tym wojska tego fron
tu zdobyły ponad 40 'nnych miejscowości, w tej liczb:e stacje kolejowe: Szejtor, Bocka, Esztergonie i Sant M!chel.
Na tym odcinku frontu w dniu 1
kwietnia wzięto do niewól' ponad 10.000
niemieckich żołnierzy i oficerów, poza
tym bogatą zdobycz wojenną: 35 czoł
gów, 20 ciągn'ków, 20 dz!ał, 20 parowo
zów, 780 wagonów, 100 radiostacji, 420
aut ciężarowych i 59 składów z amunicją i żywnością.
Na innych odcinkach frontu nie zano*
towano ważniejszych zmian.
W dniu 1 kwietnia na wszystkich od
cinkach frontu zniszczono 59 niemiec
kich czołgów, ogniem artylerii przeciw
lotniczej i w walkach powietrznych
strącono 40 samolotów nieprzyjaciela.

FRONT W SCH O DNI
Rosjanie znajdują się na południowy
wschód 40 km od Wiednia, a o 15 km
na wschód od Wiener-Neustadt. Dwio
armie sowieckie posuwają się w kierun
ku Wiedn'a na froncie szerokości 250
kilometrów.
Wojska marszałka Tołbuchina wzięły
znewu 30 miejscowości na terenie Autrii i setki na terenie Węgier, m. in.
m. Szopron, na przedpolu Wiednia, a
którego rząd węgierski uciekł do Nie
miec.
Wojska gen. Malinowskiego posuwają
się z obu stron Dunaju i znajdują się 20
km od Bratysławy, a 70 km od Wiednio.
Na południowy zachód od jeziora Ba*
laton wojska marsz. Tołbuch na w toku
operacji zbliżyły się do granicy jugo
słowiańskiej i wzięły m :asto Gelegenia.
W ciągu dwu dni na tym odcinku wzię
to do niewoli 26 tys. jeńców.
Radio brytyjskie donosi, że ludność
Czechosłowact' wita z radością i entu
zjazmem wojska gen. Malinowskiego,
które posuwała się z szybkością 20—30
km dziennie. Wczoraj wzięto 150 miej-1
scowośct, m. in. Ttimen.
Wojska marsz. Koniewa wzięły przenreniony w warownię Racibórz oraz in
ne nnnkty na gran'cy czechosłowackiej.
W rejonie K’strzynia dalsze walki,
W 7.'f»to 3 tys. jeńców.
Zdobycie przez wojska sowieckie
Gdańska i Gdyni ostatecznie likwiduje
arm'e niemieckie, działające w Prusach
Wschodnich.
Sukcesy armii 2-ej i 3-ej Frontu
Ukraińskiego idących na Bratysławę
żywo są omawiane przez prasę zagra
niczną całego św'ata.

POMOC ZSRR DLA RUMUNII
MOSKWA. — Rząd ZSRR oddał do
dyspozycji ludności rumuńskiej w okreskie kampanii siewnej potrzebne ma
szyny, traktory i im e narzędzia. Woj
sko sowieckie przygotowało Rumunii 21
tys. ton kartofli przeznaczonych do sa
dzenia.

D Y M IS J A K E S S E L R IN G A
Radio londyńskie donosi, że Albert
von Kesselring zwrócił się z prośbą o
dymisję na skutek odmowy Hitlera,
któremu Kesselring poradził natych
miastowe r^Łnoczecie rozmów z prośba
o pokó1
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C o p is z ą inni

Droga
-test pięć minut przed dwunastą na
Napisał
dział, że nadejdzie trzeci rok wojny i
dziejowym zegarze Niemiec. Ostateczna
Dr. S T A N IS Ł A W EHRLICH, kpt.
Czerwona Armia będzie zadawać dotkli
Polski Demokratycznej
klęska jest sprawą tygodni. Pora uświa
we ciosy silom zbrojnym Niemiec".
domić sobie i zrozumieć, dzięki czemu i
Po jakiej linii politycznej idą w szystkie na
Według świadectwa amerykańskiego
Hitlerowscy sztabowcy uważali, że
skrd przyszło zwycięstwo, któremu
sze usiłowania doskonale to określił i scha
mogą pozostawić historykom troskę o te męża stanu Stettiniusa w Stanach Zjed
winniśmy wyzwolenie Polski.
stament Bismarcka, który ostrzegał: noczonych wiele wpływowych osobisto rakteryzow ał „D ziennik Po lsk i", k tó ry piszo
i . 's t r a t e g ia a w a n t u r n ic z a
„Wszystko — tylko nie wojna z Rosją". ści było przekonanych, że wszystek m iędzy innym i w artykule „W inniśm y b y /
Lekceważyli oni nauki feldmarszałka sprzęt wojenny posyłany do Rosji wpa obecni" z dnia 28 m arca:
Kiedy po rozgromieniu Francji nie
mieckie zagony pancernę zatrzymały się v. Moltkego — starszego: „Wystrzegaj dnie prawdopodobnie w ręce Hitlera.
„Rząd Tymczasowy zerwa! ze zbrodniczą
u brzegu Kanału La Manche Hitler li cie się bezgranicznych przestrzeni ro Jedności narodu radzieckiego i siły
polityką zagraniczną kl.ki Raczkiewicza-ArctCzerwonej Armii nie doceniano wów
szewskiego. Przez nawiązanie przyjaznych
czył na steroryzowanie Anglii, która syjskich, bójcie się siły oporu Rosji".
atosunków z naszym największym sąsiadem
zdołała wprawdzie ewakuować z Dun _Istotnie, kampania abisyńska, prze czas nie tylko w Berlinie, lecz również
Rosją oraz z bratnią Czechosłowacją, Rząd
kierki 315.000 żołnierzy, ale z miejsca bieg kampanii europejskiej uczył, że w Waszyngtonie 1 Londynie.
Tymczasowy sprawił, że Polska przestała byń
nie potrafiła ich ponownie uzbroić. Nie czołg nie boi się przestrzeni.
Sedno sprawy nie tkwi zatem, jak są
ogniskiem niepokoju w Europie środkowej 1
Ponadto mespodziewany i zdradziecki dzą niektórzy, w wadliwej ocenie przez
mniej, Anglicy nie poddali się panice.
wschodniej, stała się natomiast jednym z naj
I wówczas, okazało się, że nie rozbrojo napad miał dać wszelkie przewagi, pły Hitlera czynnika przestrzeni rosyjskich,
ważniejszych elementów pokoju i bezpieczenj
nące
z
zaskoczenia.
ale w niedocenieniu spoistości państwa
na Anglia jest nieprzygotowana do destwa europejskiego".
To też nie tylko Hitler żywił złudze radzieckiego, jego potencjału gospodar
cydujacej rozgrywki, ale Niemcy.
W tym samym artykule autor podkreśl*
Według kpt. Liddle Harfa, angiel nia co do wyniku i czasu trwania woj czego i wartości bojowej Czerwonej Ar
sk ieg o publicysty wojskowego, nie ny ze Związkiem Radzieckim. W książ mii, od szeregowca począwszy, a na czym jest dla nas w chw ili obecnej nasz Rząd,
przygotowanie odpowiednich ilości spe ce znanego dziennikarza amerykańskie umiejętności naczelnego dowództwa co reprezentuje sobą i czego jest przedstaw i
cielem:
cjalnie wyeky/jpowanych barek desan go Cassidy „Notatki z Moskwy" czy skończywszy.
tamy:
I to właśnie, obok przesady w ocenie
„Zarówno w dziedzinie zagranicznej, jak i
towych zmusiło hitlerowskie dowódz
„Wszyscy eksperci zgadzali się co do zagadnień czysto woiskowych, wyc:snęw dziedzinie wewnętrznej, Rząd Tymczasowy
two do mobilizowania małych statków
dowiódł, że j:st jedyną, realną siłą polityczną,
w krajach okupowanych i przysposabia tego, że wojna w Rosji potrwa od trzech ło na strategii hitlerowskiej piętno
która skupia wokół siebie wszystkie żywioły
nia ich na prędce do celów wojskowych. tygodni do trzech miesięcy. Zdziwiłoby awanturniczości, która ją zgubiła.
szczerze demokratyczne i jedynie może repre
Operacji desantówych wobec ich trud ich bardzo, jeżeliby wtedy ktoś powie
(Ciąg dalszy nastąpi)
zentowali Polskę na zewnątrz."
ności nie można jednak improwizować i
Anglicy w swoich przygotowaniach ob
Sytuację zaś ogólną trafnie zobrazow ał
Republiki u k ra iń sk a i b ia ło ru sk a
ronnych wyprzedzili Niemców. Rozpo
„Sztandar L u d u " w artykule z dnia y i m arca
częła się powietrzna „bitwa o Anglię",
p t.: „D zień Z m artw ych w stan ia":
na konferencji w San F ra n c isco
którą Niemcy mimo liczebnej przewagi
/ •>Dzi* Polska jest wolna, zmartwychwstała
lotnictwa przegrali, dzięki wyższości «r^?>SKW,A’ 3;
z podwójnej niewoli. Bestia hitlerowska wy
Tass komunikuje ze I Przedstawiciele radzieccy złożyli odtechnicznej myśliwców angielskich.
gnana z naszych ziem, broni się jeszcze w
źródeł autorytatywnych, ze podczas I powiedni
wniosek
w ----sprawie wzięcia
,
-—
Wówczas H tler, zostawiając na swo- konferencji krymskiej ZSRR przedsta udziału przez te republiki w Między
swoim legowisku. Koniec jej jednak bliski.
‘ igh tyłach n :epokonaną Anglię, zwrócił wił rządom USA 1 Wielkiej Brytsnii
Wróg zewnętrzny dogorywa.' Wróg wewnętrz
narodowej
Organizacji
Bezpieczeństwa
się przeciw Związkowi Radzieckiemu. sprawę wzięcia udziału republik:
ny, reakcja polska, przegrała swoją grę. Wym
Wychodził z założenia, że Anglia nie ma ukraińskiej i białoruskiej w konferen w San Francisco. Wniosek ten został
knęły jej się z ręki wszystkie fałszywe atuty,
którymi usiłowała bić naród polski. Rachuby
realnych możhwości dla przeprowadze cji w San Francisco, jako pierwiastko pozytywnie przyjęty przez przedstawicieli Wielkiej Brytanii i USA
na klęskę Związku Radzieckiego zawiedły,
nia operacji desantowych, a przeciwień wych członków.
liczenie na rozłam wśród aliantów równwL
stwa istniejące między n'ą a Związkiem
Naród Polski przejrzał fałszywą grę reakcji,
Radzieckim są tak wielkie, że nie ma
prowadzoną
dla własnej tylko korzyści i od
mowy o porozumieniu. Hitler spodz'eCo pisze p r a s a b ry ty jsk a
wrócił się od niej z pogardą. Przystąpił do bu
.wał się rozgromić Związek Radziecki
dowy polskiej demokracji".
jesii nie w tygodnie, to w niewiele mie
LONDYN 3. IV. Daily Telegraph o- nik, siła i szybkość są po stronie sojusi Qcy.
mawia wyniki działań Montgomerry, szników. „Daily Telegraph" pisze, że
0 działalności naszej p o lityk i zewnętrznej,
I tak, awanturnicza polityka zrodziła ujawnionych wczoraj przez częściowe olbrzymia bitwa na froncie zachodnim o jej posunięciach w dobie ob em ej pisze tak
awanturniczą strategię.
zniesienie cenzury. Przed kilku dniami dowodzi słuszności słów gen. Eisenho „D ziennik P o m o rski" w artykule z d ai*
dano
do zrozumienia, że zniesienie cen wera, że armia niemiecka jest już zu 1 S m arca b. r.:
Co było grzechem pierworodnym nie
mieckiej strategii?
„W dobie obecnej, kiedy Armia Czerwona
zury przedstawi nam obraz o charakte pełnym bankrutem. Armii niemieckiej
przywraca orężem bratnich narodów Związku
Przecenianie własnych możliwości i rze rewelacyjnym. Określenie to jest brak jest środków, aby móc oprzeć się
Radzieckiego, wolność i niepodległość, widzi
niedocenianie sił przeciwmka. Sztab ge- słuszne. Fakty ukazują, że wojska bry ofensywie sojuszniczej w Nadrenii i
my, jak słuszna była lima polityczna demo
heralny niemiecki był przekonany o nie tyjskie znajdują się 20 km. poza Muen- postępom Armii Czerwonej na Śląsku
kracji polskiej i czeskiej. Oba nasze narody
omylności i niedoścignionej doskonało ster i zbliżają się do Osnabrueck, są na i na Pomorzu. Zdaniem gazety „Daily
wracają do wolnego życia i urzeczywistniają
ści swo ch założeń strategiczno - tak połowie drogi między rzekami Emo i Mail" przekroczenie Renu przypomina
dążenia największych swych umysłów — ści
tycznych.
Wezero. Bardziej niespodziany był dla operacje desantowe na Sycylii. Włosi
słego sojuszu wszystkich ludów słowiańskich.*
, P° Wielkiej Wojnie niemieccy szta- nas marsz wzdłuż granicy holenderskiej na Sycylii nie walczyli już o własny
Rozpętany przez Hitlera kataklizm wojenny
powcy stali s;ę entuzjastami czołgów, i wzięcie Enschede.
kraj, gdyż duch ich załamał się po klę
w Europie zbliża się ku końcowi. Związek
które tak się dały we znaki Niemcom na
Wiemy teraz czemu siły niemieckie skach w północnej Afryce. Dla Niem
Radziecki, Polska, Czechosłowacja, Jugosławią,
zachodnim froncie. W pojęciu niemiec stale się wycofują z Holandii oraz dla ców północną Afryką była Francja i
1 Bułgaria idą dziś w jednym szeregu ku szczę
kich sztabowców szybkość czołgu dawa czego od czterech dni nie padła ani jed Nadrenia. Nailepsze wojska niemieckie
śliwej przyszłości."
ła mu wyraźną przewagę nad środkami na bomba rakietowa na Anglię.
padły pod Falaise. Jeżeli jednak wtedy
bgn ewymi. ^-'ścig pancerza z poci
Pierwsza armia kanadyjska posunęła jeszcze opór niemiecki okrzepł, a nastęskiem" — sądzili — nieodwołalnie wy- się na północ od Emerich i znajduje się pniis Rundstedt ruszył do ofensywy w
Okruchy z dzisiejszych
grał „pancerz". Teorię tę sprawdzili w na t. zw. wyspie między dwoma odno Ardenach, to obecnie po przekroczeniu
fczasie kampanii polsk:ej, belg:jsko-fran- gami Renu. Wiemy też obecnie, że zam Renu duch armii niemieckiej zupełnie
Niemiec.
fcuskiej i jugosłowiańsko-greckiej. Zaw knięty został pierścień wokół Ruhry. załamał się. Żołnierze niemieccy widzą,
fiie z wynikiem nienagannym,
Plan Montgomerry‘ego jest jasny: chce że wszystko stracone i że nie ma poco
Jedno 2 pism angielskich doniosło o nowym
i Słusznie pisze Jerzy Putrament (nie on zynknąć 100.000 Niemców w po dalej walczyć.
wyczynie hitlerowskich tchórzów, którzy w
tylko poeta, ale także wybitny pisarz trzasku w Ruhrze, drugie 100.000 Niem
obawie przed wymiarem
sprawiedliwości
wojskowy!): „Miażdżące zwycięstwa w ców musi uciekać z Holandii.
umieszczają
w
czołowych
pismach
niemiec
Polsce i Francji wywarły ogromny
S e p p D ie tr ic h o b r o ń c ą
LONDYN,
3.
IV.
Olbrzymia
ofensy
•wpływ na dowództwo niemieckie. Z
kich własne nekrologi, by zmartwychwstać
W ie d n ia
charakterystyczną dla Niemców skłon wa rozpoczęta przez wojska sprzymie
za granicą pod innym nazwiskiem. Tak więc
nością do szybkiego nabierania pewno rzone na całej długości frontu zachod
LONDYN,
3.
IV.
Wczoraj,
gdy
wojska
pułkownik
SS Olaf Fickert umarł na lamach
ści siebie wraz z powodzeniem, dowódz niego jest głównym tematem rozważań
sowieckie znajdowały się o 40 km. od gazety, a po czterech tygodniach spacerował
prasy
angielskiej.
Dziennik
„Daily
He
two niemieckie pospieszyło h:potezy
iswej doktryny wojennej uznać za pew rald" podkreśla, że zwycięstwa odnoszo Wiednia Gauleiter Wiednia Baldur von na bulwarach Barcelony pod nazwiskiem Wil
niki. Czołg został sakryf kowany, jako ne obecnie przez wojska sojusznicze i Schirach wezwał ludność do walki i wy helma Kleinerta. Naczelnik sztabu mlodzieiy
decydująca broń naziemna, zdolna do bohaterską Armię Czerwoną, należy za trwania. Obrońcą Wiednia mianowany hitlerowskiej, Helmut lleckel, zgodnie z no
(samodzielnego rozstrzygnięcia kampa wdzięczać przede wszystkim wspólnemu został generał Sepp Dietrich z Waffen tatką umieszczoną w jednym X pism, uległ
nii" (Sztuka wojenna 1939—1944, Nowe wysiłkowi i wspaniałej współpracy a- SS. Dietrich jest zbrodniarzem wojen nieszczęśliwemu wypadkowi, co nie przeszko
liantów w dziedzinie posunięć wojsko
(Widnokręgi, Nr. 23—2(4).
Zagony tysięcy czołgów, wspomagane wych. Obok tej idealnej współpracy, nym, poszukiwanym przez władze so dziło mu wcale stanąć na czele faszystowskiej
przez nurkujące bombowce miały wbić sprzymierzeni zawdzięczają również wieckie za zbrednie popełnione w Char organizacji studentów hiszpańskich, jako Alvardo Cerrano. Zastępcy dra Ley'a, Robertowi
jpoteżne kliny w Czerwoną Armię, zde powodzenie inwazji wytrwałości i wy kowie.
zorganizować obronę, rozczłonkowaną trzymałości narodów podbitych. „Daily
Leitnerowi, urządzono wspaniały pogrzeb na
ńa poszczególne odcinki, pozbawione Skath" stwierdza, że ofensywa w Nad
koszt państwa, na którym przemawiali przed
P
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łączności operacyjnej; miały nie dopu renii jest wstępem do ostatecznego
stawiciele władz państwowych i wojskowych.
odznaczeni
ście do przeprowadzenia mobilizacji i zwycięstwa. Ostrzega on jednak przedDziś wiadomo już z całą pewnością, że Leitwystawienia rezerw, wreszcie posiać zbytnim optymizmem, gdvż przed pańLONDYN, 3. IV. Z Genewy donoszą o
ner
żyje i działa w Niemczech, jako Georg
panikę w całym kraju.
stwami sprzymierzonymi leży jeszcze interesującej wystawie pod tytułem:
Chanauer. W Buenos Aires żyją rzekomo
Taka była recepta „Blitzkriegu". Je cały szereg trudności, które należy po
den z jej wyznawców gen, v. Donnewitz konać. „News Chronicie" pisze, że Nie „Jeńcy woienni planuią odbudowę". W zmarli: Karol Dufais Sahteigemann i Ernst
bisał: „My musimy jasno uświadomić mcy, którzy nieśli pożogę wojenna do konkursie biorą udzi-ł jeńcy architek Frick.
bobie istotę wojny błyskawicznej. Pole wszystkich krajów europejskich. «dczu- ci: Anglicy, Polacy, Serbowie, Czesi,
Niemcy hitlerowskie zamieniły się w jeden
ga ona na tym, by w możliwie krótkim wają teraz na własnej skórze jej grozę. Rca i ani a :td. Nadesłano 90 różnych prac
wielki
bal maskowy, w którym przebranie
czasie, stosując strategię zdruzgotania, Teraz widzą oni czołgi na swej ziemi i na dwa tematy 1) tvp jednorodzinnego
„szyszek
porzucono dla chudych piszczeli kopokonać w pojedynko, zdruzgotać takie zaskoczeni są obecnością wroga w naj
państwa i armie, które gdyby miały bardziej nieoczekiwanych miejscach, da domku, dającego się szybko zbudować stuchy-śmierci.
dość czasu na przygotowanie się do leko poza linią frontu. Upadek Francji na terenach zniszczonych przez wojnę,
Trudno, d la guerre comme d la guerre, 0
obrony, przy stosowaniu strategii, ma w 1940 roku należy przypisać sile nie 2) racjonalny ośrodek wiejski, mogący na balu jak na balu.
jącej na celu wyczerpywanie przeciw mieckich wojsk pancernych i szybkości zastąpić zniszczone wsie. Architekci
Dziś jest wielki bal u hitlerowców i taka
nika, okazałyby sie niezwyciężone".
posuwania się ich. Obecnie, pisze dzien- polscy wzięli dwie pierwsze nagrody.
moJaR. M
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Psmot lełtarslia na wsi

Ośw iata dfla d orosłych
R eform a rolna, która zmieniła strukturę wsi
polskiej m iała na celu spraw iedliw y podział
ziemi, a tym samym podniesienie materialnego
bytu chłopa. Od wielu lat chłopi byli w arstw ą
epoleczeństwa pokrzyw dzoną materialnie. Ż y 
ją c w prym ityw nych warunkach, nie mogli
myśleó o podniesieniu swego' poziomu um ysło
wego, gdyż pierwszą i jedyną ich troską było
poprostu zaspokojenie głodu fizycznego.
Podobnie przedstawiała się sytuacja robot
nika w mieście. G d y dziś wszystkie wielkie
zakłady pracy przechodzą pod zarząd pańetw ow y, należy oczekiwać, że przede w szyst
kim w arunki życia robotnika polepszą się
znacznie.
N a tle tych przemian społecznych, wysuwa
się dziś jako zagadnienie podstawowe sprawa
ośw iaty dorosłych.
W państwie dem okratycznym w szyscy ob y
w atele muszą być odpowiednio przygotow ań,
do życia społeczno - politycznego, by mogli
brać czynny udział w życiu narodu i państwa.
W zestawieniu ze stosunkami przedwojen
n ym i w chw ili obecnej daje się zauważyć w
Polsce pogłębienie analfabetyzm u. W ciągu
ięciu lat w ojny w yrosło ookolsnie m łodzieży,
tóre nie m iało m ożliwości chodzić do szkoły.
C a ła ta młodzież, która przez okres wojenny
b yła poza szkolą, musi obecnie znaleźć się w
zamach ośw iaty
pozaszkolnej, b y choćby
częściowo uzupełnić swe braki w w ykształce
niu.
N arosła również w tym okresie w arstw a
analfabetów wtórnych. S p rzyjał temu proce
sow i brak książek i brak wszelkiej pracy społeezno-oświatowej.
W reszcie — młodzież, która korzystała z
nauki w 'zkołach pod niemiecką okupacją, nic
uczyła się wcale języka polskiego, historii i
geografii, gdyż te przedm:oty zostały celowo
wyłączone z programów szkolnych.
Potrzeba pracy ośw iatow ej w obecnej chw i
li jest zatem palaca.
Kuratorium Okręgu Szkolnego Lubelskiego
rozpoczęło prace w tym kierunku od chwili
»we<?o powstania.
Obecnie na obszarze tego kuratorium pra
cuje już: 17 7 kursów nauki o Polsce, 261 szkół
w ieczorowych, 1 <6 ku sów wieczorowych dla
analfabetów i półanalfabetów oraz tą kursy
dla m łodzieży przedpoborowej. N a w szyst
kich tvch kursach odbędą się egzam iny w
k w :"tn!u i maju.
Nowoczesną form a pracy oświatow e! j*st
praca świetlicowa. W świetlicy dana grupa
pracuje zespołowo, zd obvw a;ac oprócz pewne
go zasobu wiedzy również form y w spółżycia
»h:orowego.
Poza tym w ostatnim czasie zaznaczył się
ogólny pęd do stw arzania na wsiach U n i
wersytetów Ludow vcli. W mvśl wskazań władz
rządowych w każdym p ow iece ma b^ć r o naim nlej jeden U niw ersytet Ludow y. W po
szczególnych powiatach oow stały już T o w a rzystw a U niw ersytetów Ludow ych, ^ których
zadaniem jest stwarzanie tvch placówek. W
dniu 1 marca otw arto internatowy U niw etsv rn T tikowy w Rachań-ach no w.
Lub*lski kursem żeósk:m. na który zgłos ło się
20 słuchaczek. Prezent T U L . w Rachaniach iest
chłop K aszyński. Z zaoałcm gorącego ideow
ca zorganizował U niw ersytety Ludow y we
dworz*, który w reformie rolnej został na ten

f

cel w yłączony w raz z obszarem około 20 ha. botniczego, które ma już za sobą szereg chlub
Je st w tym duży ogród ow ocow y, w arzyw n y nych lat pracy na polu oświatow ym .
A k cja w ładz szkolnych, zm ierzająca do
i gospodarstwo rybne.
Ostatnio wieś Planta pow. R ad zyń zaw ia zorganizowania ośw !aty dorosłych, wym aga
domiła również o otwarciu U niwersytetu Lu podstaw materialnych, które stw orzyć musi sa
dowego pięciomiesięcznym kursem męskim. mo społeczeństwo, pop:era;ąc finansowo ini
cjatyw ę Kuratorium . Szczególnie samorządy
Ku rsy żeńskie trw ają 4 1/2 mieś.
Zadaniem T o w arzystw U niw ersytetów L u  powiatowe i gminne powinny w swoich budżedowych jest nie ty lk o ideowe zorganizowanie tach uwzględnić potrzeby ośw iaty dorosłych,
tych placówek, lecz również opieka nad całą popierając akcję kursów, czy też akcję b.bl.ostroną gospodarczą danego ośrodka. Przede teczną.
Sądząc po krótkim, półrocznym zaledwie
wszystkim na przydzielonej dla U . L . ziem''
okresie pracy ośw iatow ej w w yzw olonej Pols
muszą dopilnować siejby.
Projektuje się zorganizowanie specjalnego ce, można stwierdzić z zadowoleniem, że p ra
kursu dła pracowników U niw ersytetów Ludo ca ta weszła na w łaściw ą drogę.
P rz y odpowiednim poparciu moralnym i
wych. W wielu w ypadkach pracownikam i są
przodowniczki wsi, które m ają
ukończone materialnym ze strony całego społeczeństwa
nastąpi niewątpliwie podmesienie kulturalne i
kursy rolnicze lub spółdzielcze.
N a terenie miast rolę U niw ersytetów Ludo gospodarcze szerokich mas ludowych.
Z. K.-M.
w ych spełnia T o w arzystw o U niwersytetu R o 

Potrzeba zorganizowania właściwej i rozgałę
zionej sieci instytucji zdrowia dla wsi bvła oddawna zagadnieniem pierwszorzędnej wagi w na
szym życiu społecznym
Obecnie rozwiązanie tego problemu napotyka
na znaczne trudności, a to ze wzg'ędu na po
ważne przetrzebienie inteligencji, a w jej rzędzie
! lekarzy, przez okup*ma.
Dlatego też z uznaniem powitać należy inicatyw ę

WARSZAWA, 3. IV. Rząd Rzeczypos
politej Polskiej stworzył 6 sądów spec
jalnych dla rozpatrywania spraw tzw.
„o zdradę Ojczyzny". Wyrokom tych
sądów podlegają nie tylko cl, którzy
jawnie współpracowali z Niemcami, ale
także i ci, którzy dobrowolnie przyjęli
niemieckie poddaństwo. Stworzono spe
cjalne brygady śledcze. Sprrwy w są
dach specjalnych odbywają się publicz
n i, przy licznvm udziale świadków.
Obecnie prowadzi się śledztwo w spra
wie sprawców zburzenia W a r s z a w y .
Jednymi z głównych sprawców znisz
czenia są Fischer 5 Stahl, przeciwko
którym specjalna brygada śledcza gro
madzi dowody winy.
O D R U D O YA ST A C JI P. ASZYNSRTEJ
I MOSTU PONIATOW SKIEGO
Wydział Architektury R. O. S. pod kierownic
twem prof. Bohdara Lachcrta opracowują obec
nie plany rekonstrukcyjne wzgl. adaptacyne 3-ch
ob cktów, które częściowo ocalały, a które w
najbliższym czasie mają być odbudowane i od
dane do użytku. Chodzi tu o radiostacę Kaszyń
ską, rozgłośnię Polskiego Radia w pałacu Czetwertyńskich przy Al. U :azdowskich i most Po
niatowskiego. Do współpracy w odbudowie mo
stu zaproszeni został m n. prof. Hemnel i prof.
Ponisz. W tej chwili toczą się ' rnferenc e na te
mat sprawy zasadniczej, t. j. czs most będzie od
budowany w formie, w jakiej bvł do ychczai,
czy też ulrrnie całkowitej przeróbce. N:e *cst
bowiem wykluczone. że będzie on musiał spełn ać podwójną rolę: zwykłego mostu miejskiego
górą i mostu linii średnicowej (dolnego).
STAN K A N A L IZ A C JI W WARSZAWIE
Podobnie, Jak i inne gałęzie użyteczności pu
blicznej w Warszawie', s cć kanalizacyna u.egła
bardzo poważnemu uszkodzeniu. Wiede czasu mi

zarządu

Zw. Samopomocy

mocy lekarskiej, stasowanie w szcrnkiiit zakres.c

Z życia stolicy i prowincji
N o w e s ą d y sp e c ja ln e

głównego

Chłopsk.c,', przy którym zorganizowano referat
zdrowia, mający za zadanie dostarczeń c wsi po

nie, zanim kanalizacja znowu będzie czynna.
Uszkodzony jest główny kolektor na Bielanach,
kanały są w bardzo w elu miejscach poprzery
wane i pozatykane. Ponieważ pompy są znisz
czone, sprawa odpływu ścieków na dolnym po
ziomie (t. zn. na terenie Powiśla) przedstawia
się bardzo ile. Kanały będą mogły obsługiwać tę
część miasta tylko przy bardzo niskim poziom e
wód wiślanych. Prace nad odbudową sieci kana
lizacyjnej zostały już podjęte.
ZN ISZCZEN IE ŁA ZIEN EK
W ostatnich dniach grudnia r. ub., kiedy War
szawa bv)a systematycznie palona, zostały zni
szczona Łazienki, jeden z na piękniejszych pała
ców n e tzlko Warszawy, ale Europy. Pożar nie
strawił :ednak wszystkiego. W sali balowe1 oca
lały niektóre malowidła ścienne. Meble i obrazy
zostały przac Niemców przed pożarem wywie
zione. Obecnie B. O. S. zabezpieczył pałac Ła
zienkowski podobnie jak Belweder, Biały Do
rn k i Pomarańczami? przez położenie dachów.
W toku tych prac ttwierdzono dalsze przejawy
wandalizmu. O kazu* się, że t. zw. .szabrowni
cy" wynoszą z tych nawpół ocalałych zabytko
wych gmachów resztki futryn, drzwi itd. O ile
każdy wypadek rozgrabien a mienia godny jest
potępienia, o tyle niszczenie resztek zabytków
jest zbrodnią przeciw kulturze.

akcji profilaktycznej’ i szerzenie higieny. Zar/ąJ
Związku celem obsłużenia możliwie wielkiej ilości chorych przez jednego lekarza, (ze wzglę
du na dotkliwy brak lekarzy) postanowił roz
wiązać to zagadnienie przez powołań e do życia
ambulansów zmotoryzowanych, dzięki którym
lekarz będzie mógł obsłużyć pacjentów, tnlcszkalących nieraz w zapadłych wioskach

Ambulanse

te są pomyślane w ten sposób, by służyć mogły
nie tylko jako środek lokomocji dła hkarza, aie
i jako izba przyjęć. Zgodnie z projektem refera
tu zdrowia puszczeń c trzystu aut — ambulato
riów, które by kursowały na określonych tra
sach i odpowiednio zaopatrzonych mogłoby
obsłużyć wsie Rzcczypospohtej, przynajmniej aż
do czasUj otwarcia odpowiednie* ilości spółdziel
czych szpitali i ambulatoriów, oraz

napłynię

cia nowego narybku lekarskiego.
W obecnej chwili trudności w uzyskaniu środk 'w transportowych są tak znaczne, że Zw. Sa
mopomocy Chłopskiej, licząc się z :ytn, posta
nowił tymczasem stopniowo, w miarę zd bywa
nia potrzebnej ilości aut „motoryzować" leka
rzy. Aż do chwili, gdy projekt referatu zdrowia
przy^Zw. Samopomocy Chłopskiej będzie ntógl
być w pełni zrealizowany, postanowiono urucho
mić w województwach i powiata h, a nawet,
jeśli istnieją

odpowiednie

możliwości, to i w

gminach przy pracu ącyclt już placówkach lecz
niczych, własne stałe ambulatoria Samopomocy
Chłopskiej.

Zarówno

pomoc

Icnat ka,

jak

1

konieczne lekarstwa dostatezonc zostaną p aten 
tom __ członkom Samopomocy Clii. bezpłatnie.

KRAŚNIK
ULICA PA RTYZA N TÓ W

Wzorowe

ambulatorium otworzone zostało w

W Kraśniku, dnia aę marca b. r. odbyło się uro
czyste przemianowanie ulicy Piłsudskiego na uli
cę Partyzaniów. Uroczystość ta przemieniła się
vr żvwiołową manifestację ludności na cześć Rzą
du Rzeczypospolitej i odrodzonej, demokratycz
ne; Ojczyzny. Po nabożeństwie przez miasto prze
defilował pochód, w którego szeregach szli przed
stawiciele i pracownicy Rady Miejskiej z burmi
strzem m. Kraśnika na czele, organizacje PPR,
ZWM, PPS, T U R , oddziały byłych bojownikówArm i Ludowej, członkowie Milicji Obywatel
skie*, Przyposobienia Wojskowego, młodzież szkół
średnich i powszechnych.

Lublinie, w którym przyjmują lekarze wszyst

ną! cały rok, ale armia pod dowództwem ge
nerała Andersa nie b yła jeszcze gotowa. C o
praw da dwie dyw izje b y ły już całkowicie
umundurowane, wyćwiczone i zaopatrzone w
broń, ale generał Anders uchylał się od w y 
siania tych dyw izji na front, zasłaniając się
tym, ż e 'b e z tych dwóch d yw izji kadrowych
nie moż.i form ow ać d a ly y c h jednostek i że
chce zachować całość armii w pełnym jej skła
dzie zamierzonych sz?śc:u d yw izji.
A h ył to okres dla Z w iązku Radzieckiego
najcięższy, gdy w róg podchodził pod W ołgę
i zbliżał się do Stalingradu. W tym m om en
cie psychologicznym , udzielenie przez W o j
sko P o kk ie pom ocy A rm ii Czerw onej b y ło 
by m alo kolosalne znaczenie d.a spopulary
zowania idei W ojska Polskiego w społeczeń
stw ^ sowieckim . T ego zaniedbano i d opro
wadzono do takiego stanu rzeczy, że opinia
sow ic-ka zaczęła patrzeć się k rzyw ym okiem
na F l a k ó w , ćw iczących się w chw ili, gdy
oczekiwano od nich pew nych dow odów p o 
święcenia na rzecz wspólnej spraw y, w ojny
przeciw N 'em com . W śród oficerów armii
Andersa gw ałtow nie szerzyły się poglądy de
fetystyczne o ile chodziło o Z S R R . N ie tylko
nie bv!o chęci w alki po stronie „b an k ru ta"
jak się w yrażano, ale niektórym m ajaczyły
się nawet obłędne pom ysły, że po pokenan:u Z S R R przez N iem cy, W ojsko Polskie bę
dzie na terenie Z w iązku Radzieckiego „jc d jn ą
realną silą".
Gen. Sikorski otrzym ał t»go rodzaju ra
p orty i był wobec tego w szystkiego bezsilny.
Anders rządz '1 się w swojej arm ii jak m ały
kacyk, w praktyce nie uznawał autorytetu
Sikorskiego jako N aczelnego W odza, uważa
jąc, że on pojlada pod sw oim i bezpośrednimi

rozkazam i większą armię a ir / d i Sikorski, ie
w cc jest rów norzędny Sikorskiem u i w ogó.e
nie powinien nuą podlegać. G d y larem 1942
r. Anders p rzybył do Londynu, między nim
a Sikorsk m doszło do bardzo ostrych scysji.
N iestety, Sikorski n'e zdobył się na to, aby
Andersowi odebrać d ow ództw o . v,*.ęce* go
do R o s : . ni? puścić. Przeciwnie, Anders w ró
cił do R o sji jeszcze bardziej pewny ^ siei* e,
buńczuczny i przekonany o swojej Wiel
kości.
G d v w chwili d'a Z S R R najtragiczniejsze)
u schyłku 1942 r. Anders w ystąpił z wnios
kiem w ycofania W ojska T. lskiego z. te ryto 
rium Zw iązku Radzicck ego ra boski
chód,
celem przyłączenia się do wojsk b rytyjsk ich ,
m otyw ując to tym , że Zw iązek Radziecki n.e
jest w ‘ stan:e zapewnić arm ii polskiej należy
tego w yżyw enia, — R ząd Radzicc&i me openował. Polacy przegrali m oment psycholo
giczny, a władzom sowieckim napewno *tak
bardzo na tych kilku dyw izjach polskich za
leżeć nie mogło. Zresztą, W n ki B rytania b y 
ła sojuczn kłem w walce, obiektyw nie w ęc
nie spraw iało różnicy, czy Tolacy wa.czą w
szeregach rosyjskich czy b ry ty jsk i.h .
Sub:ektyw n!e jednak rózn-ca była o nrzymia. D la przeciętnego obywatela sowieckiego,
uświadom ionego politycznie, Polami opuścili
Rosjan w chwili najcięższe1. T o , co S k orski
psychologicznie w ygrał w społeczeństwie b ry 
tyjskim , gdy nie zawahał się stanąć w raz z
C h u rch T cm w chwili dla W ielkiej B retan ii
najcięższej, przegrane zo«talo przez. Andersa
w społeczeństwie sowieckim . gdv w vcofał on
armię polską w chw ili d.a Z S R R równie cię
żkiej.
dalszy nast.jjpi).

kich specjalności.

Skierowani zoi .mą do tego

ambulatorium chorzy, których stan wymaga do
kładnego badania ze strony lekarzy spec:ałis’.ów
przy pomocy najnowoczc’ ‘szych metod i aparatów i cwcntuamie leczenia klinicznego. Tnicjatywa zarządu gl. Zw ązku Samopomocy
Chłopskiej niewątpliwie w poważnym siopniu
przyczyni się do uiam.wania stosunków zdro
wotnych wsi polskiej, które pozostawiały tak
wiele do życzenia do tej pory.

Etna

DR STEFAN IJTAUER

Zmierzch „Londynu"
Z Lon dynu pow ysyłano szereg oficerów o
notorycznej przeszłości w yw iadow czej i nie
ty lk o oficerów-, a nawet podobnego autora
m entu „d yp lo m ató w ".
Zaś na terenie samej R o sji Sow iec
kiej pow ołano jako mężów zaufania, a
nawet delegatów Polaków zwolnionych z
obozów, którzy nieraz byli nieubłaganym i od
wielu lat wrogam* Rosji i ustroju sowieckiego.
Ex*.’tm>lum — p Kwaoińsk*.. pow ołany na sta'"TT^ko
w Taszkiencie. Zrozum*.aj
• est* rzeczą, ż.c ludzie tego typu nie potrafili
znaleźć wsnólnego języka z m iejscowym i w ła 
dzami sowieckimi. Rezultatem tego stanu rzebido n ajtrerw zaaresztowanie przez 80 w re k ie w ładze bezpieczeństwa niektórych
osób z personelu rozmaitych delegatur, a po
tem żądanie likw idacji delegatur w ogóle.
C a lv ten kotiflMrt b yl świeża wodą na m łyn
aurrsow irrkich czrnm ków emigracyjnych.

IV. G enerał A n d e rs r a wldown
N astępnym etapem pogorszenia się stosun
ków polsko - sowieckich b y ła spraw a arm.i
Andersa. G d y zaoadło postanowienie form o
w ania W oj-ka Polskiego spośród ieńców znaj
dujących się w obozach radzieckich jedynym
generałem d yw lzłl, stopniem rw -m naiw yzji y m wśród obeenvch na terytorium radziec
kim generałów, bvł generał Anders, jem u
więc powierzono dowództwo t :j armii.
General A "d » n brr.! udz*nł w w alkach kam 
panii wrześniowe! i< m r. Tęzvk:em rosyjskim
w ład ał doskorale. prezencję . n rał
świetną,
uchodził za człowieka z ujm ującą powierz
chownością i niewątpliwie miał w ysokie k w a-

l fikacj# wojskowe. W yd aw ało się wówczas,
że jest on bardzo stosownym na dowódcę
tw orzącej się na terenie radzieckim armii pol
skiej. S ik o r k i miał zastrzeżenie jedno tylko,
a taranow i. e, że Anders jest człowiekiem o
niepohamowanej ambicji. N atom iast Sikorski
b ył zbyt dobrego m " .-mania o zmyśle poli
tycznym Andersa. W rzeczywistości Anders
nie był ani specjalnie bystry, ani specjalnie in
teligentny. Cechował go snobizm, który przed
w ojną pchał go w kierunku szukania na gwałt
kontaktów towarzyskich z arystokracją pol
ska. B v !o to zresztą charakterystyczną cechą
wszystkich w yższych oficerów kaw alerii p o l
skiej, w której szeregach służyło wielu człon
ków arestokra-ycznu^h rodów polskich.
A rm ia polska w Z S R R tworz.ula się w w a 
runkach niezw ykle ciężkich. W ojna_ niemiec
ko - sowiecka poczyniła straszne zniszczenia,
sytuaw a k o m u n i am o sw -ecrln a poza
bezpośrednimi potrrębami frontu b yła złaH asło „w szystko dla fron tu " było nakazem
- :eodw oblir*m , aby wojnę Wygrać. R z ą d ra' :ecki wodząc aie na form owanie armii P©1ur Zw iązku Radz*ecV!m n ra ł t>* widoku
rzecz oczyw ista uzyskanie p-\vne! pomocz
wojskowej, a c zk o 'w ’ek zdaw ał snS** snrawe
z t-s-o. że pomoc ta n*e p o - h b^ć od razu
bardzo w ydatna. lenieć poNku który nagi*
stał sie znowu żołnierzem. bzł wycieńczony,
w ygłodzony, w eubrany. Trzaha go bvło nakarn rć, u w rH u ro w -ć , d*ć mu b-oń i w yćw i
czyć go. W yd aw ałoby się, że okres sześcio
miesięczny bedzie w warunkach wojennych
wystarczającym .
Tym czasem upłynęło sześć miesięcy, u pły

ł
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Komunikat Zarządu Elektrowni Miejskie i w Lublinie
Zarząd Elektrowni zawiadamia wszystkich ob. biorstw mogą być także zaliczeni do grupy Ii-ej,
abonentów, że z dniem 1. IV b. r., jako z po o ile przedstawią zaświadczenie, że pobierane
czątkiem nowego roku budżetowego na skutek przez nich wynagrodzenie nie przekracza normy
uchwały Prezydium Miejskiej Rady Narodowej dla pracowników państwowych lub samorządo
obowiązywać będzie nowa taryfa opłat za ener wych.
gię elektryczną, a mianowicie według następują
Do grupy III-ej będą zaliczeni wszyscy pozo
cej tabeli:
stali odbiorcy (abonenci). Dla zaliczenia do gru
Grupa
Opłata za kWh w złotych
py Ii-ej odnośni pracownicy winni złożyć w biu
abonentów
dla oświetlenia
dla siły
rze Elektrowni na przepisowym druczku zaświad
I
3,oo
1,70
czenie od władz instytucji, w której są zatrud
4,00
II
2.00
nieni, a przedsiębiorstwa i zakłady przemysło
TII
16,00
8,00
we — zaświadczenie od Wydziału Przemysłowe
Prócz opłat za zużytą energię w kwh, pobie- go Urzędu Wojewódzkiego, że pracują wyłącznie
rana będzie miesięczna stała oplata według poniż- dla Wojska, Państwa lub samorządu po ustalo
szej tabeli:
nych cenach sztywnych.
^rupa abonentów dla oświetlenia
dla siły
O zaliczeniu mieszkań do odpowiedniej grupy
od każdej izby od każdego kW zasadniczo decydu e przynależność głównego lo
mocy
katora, jednak sublokatorzy i wojskowi, zakwa
zainstalowanej
terowani w mieszkaniach prywatnych, mogą uzy
42,00
2,00
I
skać zaliczenie do odpowiedniej dla nich grupy,
3 ,oo
3,00
(I
12,00
12,00
ŚI1
Do grupy I-ej jak i dotychczas, zaliczają się:
zakłady i instytucje państwowe, wojskowe, samo
Lublin, jako I-sze większe miasto oswobodzone,
rządowe, charytatywne, koleje państwowe i pocz
ta, jednostki wojskowe, szkoły, św.ątynie wyz położone blisko terenów wschodnich, był dotąd
dla
repatriantów,
nań religijnych, stowarzyszenia społeczne, zawo punktem przeładunkowym
dowe, kulturalno - oświatowe, sportowe, przed napływających z Litwy, Białorusi i Ukrainy. Z
Ukrainy przybyło do Lublina do chwili obecnej
szkola i ochronki.
Do grupy II-ej będą zaliczeni pracownicy za 19.976 osób, z Białorusi 4.5S2, a z Bitwy 5.457 —
kładów i instytucji, zaliczonych do grupy i-ej, razem 30.015 osób. W marcu zarejestrowano na
a także zakłady przemysłowe i przedsiębiorstwa stępującą liczbę przybyłych repatriantów: z Lit
pracujące wyłącznie na potrzeby Państwa, Woj wy 3.321, z Białorusi 205, z Ukrainy 2.384.
ska lub samorządu po ustalonych cenach sztyw
Repuiriantami zajmuj# się Pa:i:twowy Urząd
nych.
Repatriacyjny. Opieka PUR-u trwa aż do cza
Pracownicy powyższych zakładów i przedsię- su przybycia repatriantów do miejsca osadzenia.
W zakres tej opieki wchodzi: udzielanie doraź
nych zapomóg (jednorazowo po 200 zł. na oso
bę, maksymalnie 1000 zł. na rodzinę), kwateru
Teałs* i (sina
nek w czasie trwania transportu, wvżywienie i
T E A T R M IEJSKI
opieka sanitarna. Punkt etapowy P.U.R-u, który
Wtorek, dn. 3.IV o g. 16-ej „Skiz“ G .Zapolskiej, informuje repatriantów i odsyła do Centrali na
ul. Ogrodowej, znajduje się przy dworcu, na ul.
środa
„ 4.IM ,, „
,,
„ „
,,
Gazowej 3. Na punkcie tym zorganizowano am
Czwartek „ 5.IV „ „
„
„ „
„
bulatorium.
Piątek
,,6.IV ,, ,,
„
„ „
„

Nieporozumienie

o ile złożą zobowiązanie regulowania przez nich
samych przypadającej na nich części należności
za dostarczoną energię, pomimo wystawienia ra
chunku na osobę głównego lokatora.
Jednocześnie odwołuje się wszelkiego rodzaju
dotychczasowe ograniczenia: w czasie użytkowa
nia, w używaniu grzejników oraz w ilości zuży
tej energii w kwh.
Jedynie w godzinach szczytowych od godziny
1 8-ej do 21-ej obowiązuje nadal możliwe ograni
czanie się w zapotrzebowaniu mocy, a więc nie
wolno używać odbiorników o większej mocy, jak
również trzeba ograniczyć ilość jednocześnie czyn
nych odbiorników mniejszych (lamp) do niezbęd
nego minimum.
Przestrzeganie tego ograniczenia leży we włas
nym interesie ob. abonentów, gdyż chroni to
urządzenia elektrowni przed przeciążeniem i
związaną z tym możliwością wyłączenia dostawy
energii dla całych dzielnic miasta.

30 000 re p atrian tó w w Lublinie

Sobota
Niedziela

„ 7-IV ,, „
,,8.IV „ „

,,
„

Poniedziałek 9.IV „ „

„

„
,,

„
,,

,,
,,

„

„

„

Wtorek, dn. 10 kwietnia premiera 4-ro aktowej
komedii Włodzimierza Perzyńskicgo: „LE K K O 
M YŚLNA SIO STRA".
KINO „A PO LLO " wyświetla film produkcji
polskiej pt.: Znachor". W roli głównej K. Junosza-Stępowski. Nad program: „Polska Kroni
ka Filmowa Nr. 5".
KINO „B A Ł T Y K " wyświetla film produkcji
sowieckiej pt.: „Piotr Pierwszy". Nad program
„Polska Kron ka Filmowa Nr. 4".
KINO „R IA LT O " wyświetla sensacyjny film
produkcji amerykańskie1 pt.: Spelunka na wys
pie". W roli głównej Anna May Wong.

P r o g r a m r a d io w y n a 4 .4
Miasto:
7.00 Poranna Mozaika muzyczna. 8.05 Wiado
mości lubelskie. 15.00 Wiadomości lubelskie.
15.05 Reportaże. 15.10 Skrzynki. 15.15 Komuni
katy i ogłoszenia. 15.20 Muzyka operetkowa.
18.30 Wiązanka popularnych melodji. 18.50 Mu
zyka lekka. 19.50 Muzyka z płyt.
Fale krótkie i miasto:
7.25 Transmisja z Warszawy. 12.00 Transmisja z
Warszawy. 16.00 Transmisja z Warszawy. 19.15
Arcydzieła literatury polskiej. 19.30 Audycja dla
Polaków za granicą. 20.00 Zespół sal. Rozgł Lu
belskiej pod dyrekcją Stefana Rachonia. Henryk
Halski (tenor), akompaniuje Fr. Leszczyńska.
20.35 Koncert.

Zorganizowany przed dwoma tygodniami R e
ferat Pośrednictwa Pracy w Państwowym Urzę
dzie Repatriacyjnym skierował już do pracy oko
ło 120 osób — głównie na roboty rolne, do
spółdzielni, do rzemiosła oraz do pomocy domo
wej. Dziennie zgłasza się z prośbą o zatrudnienie
kilkadziesiąt osób, lecz niestety nie można im
wszystkim odrazu pomóc. Najbardziej poszuki
wani są obecnie fachowcy rolni wszelkiego ro
dzaju, nauczyciele, spółdzielcy* inżynierowie i ro
botnicy budowlani, rzemieślnicy, mechanicy itp.
Zapotrzebowanie jest większe na pracowników fi
zycznych, niż umysłowych. Referat Pośrednictwa
Pracy współpracuje z Samopomocą Chłopską,
która ma swoje ekspozytury na prowincji, z Izbą
Rzemieślniczą, Zarządem Mie'skim i wszystkimi
pokrewnymi instytucjami. Apel, skierowany do
prywatnych przedsiębiorstw, również dał niezłe
rezultaty.

Karty żywnościowe na miesiąc kwiecień 1945 r.
wydawane będą w dn ach od 6. do 14. IV b. r.
w godzinach od 9-ej do 14-ej wg poniższego
planu:
I. Przedstawicielom firm - instytucji wydawane
będą karty żywnościowe w podanym wyżej ter
minie w Oddziale Kart Zaopatrzenia — Krak.
Przedm. 39 lewa oficyna, II piętro, po przedło
żeniu pisemnego upoważnienia i pokwitowania
Oddz. Kart Zaopatrzenia ze złożonego uprzednio
„wykazu pracowników".

PAŃSTWOWE PRZEDSIĘBIORSTW O T R A K 
TORÓW I M ASZYN RO LN ICZYCH - przyjmie
natychmiast kilkudziesięciu kierowców samocho
dowych, którzy po krótkim przeszkoleniu na
miejscu zostaną zaangażowani jako traktorzyści.
Zgłaszać s ę Szopena 6, pokój 12.
* * *

II. Rodziny osób zmobilizowanych do wojska
otrzymują karty żywnościowe w Oddz. Kart Za
opatrzenia — Krak. Przedm. 39, lewa oficyna,
II piętro (okienko 1 i 2) w następującym po
rządku:
Nazwiska od litery A do M w dn. 6—10. IV
45 roku.
Nazwiska od latery N do Z w dn. u —14 T y
45 roku.

•

*

•

Referat Pośrednictwa prowadzi specjalny spis
ludzi, poszukujących pracy, aby w razie uzyska
nia zapotrzebowania móc ich odrazu kierować w
odpowiednie miejsce. Małe miasteczka woj. lu
belskiego wchłonęły w siebie ogólnie od 3000 do
5000 repatriantów — najwięcej rzemieślników, a
mianowicie: szewców, krawców, stolarzy, ślusa
rzy itp. Natomiast Lublin wchłonął tylko około
1000 osób i to głównie spośród inteligencji, a
więc lekarzy, nauczycieli itd. Na prowincji po
średnictwo pracy osiąga dużo lepsze wyniki, gdyż
jest tam większe zapotrzebowanie na fachow
ców. Instytucje samorządowe zatrudniają ich,
zgłaszając się wprost do punktów etapowych. O
tym, że na prowincji repatrianci lepiej sobie ra
dzą niż w Lublinie, świadczy fakt, że niedawno
w Białej Podlaskiej było zgrupowanych kolo 3000
repatriantów, obecnie zaś jest ich tam już tylko
300-tu, gdyż wszyscy inni uzyskali pracę. •

W ydawanie k a rt żyw nościow ych

Uwaga: Firma może wpisać pracownika na wy
kazy zwykle i dodatkowe tylko po uprzednim
złożeniu prze* pracownika „oświadczenia" po
twierdzonego przez administrację domu.

Państwowe Muzeum na M ajdanku zatrud
ni ogrodnika, dozorcę i furm ana. Podania z
życiorysem składać do Państwowego M uzeum
na Majdanku,- skrzynka pocztow a nr. 6 j.
Bliższych inform acji udzieli sekretariat
nr. telefonu 23-34.

Ci, którzy nie chcą jechać z transportem, po
uzyskaniu poświadczenia, że są repatriantami
(wydanego na zasadzie karty ewakuacyjnej) jadą
sami na własną rękę. W woj. lubelskim osadzo
no na roli 4.547 osób — w powiatach chełmskim
(3217), bielskim (371), wlodawskim, krasnystawskim, lubartowskim i radzyńskim. Repatriantami
na miejscu osadzenia opiekują się specjalnie utworzone komitety gminne.

Pośrednictwo pracy dla repatriantów

Fale krótkie
1I.30 Audycja w językach obcych. 19.50 Skrzyn
ka poszukiwania rodzin.

PO TRZEBNA SIŁA BIUROWA, znająca bu
chalterię i pisanie na maszynie. Zgłoszenia Dru
karnia Wojskowa Nr. 1 Lublin, Kościuszki 8.

Baraki dla repatriantów mieszczą się na ul.
Fabrycznej 71. Przeciętnie nocuje w nich kolo
500 osób.
W danej chwili mieści się na Fabry
cznej 528 osób w tym dzieci 140). Część przy
byłych repatriantów zostaje na miejscu (ci, co
mają tu rodziny); wieśniacy są osadzani na go
spodarstwach poniemieckich i poukraińskich,
reszta zaś jedzie na zachód. Obecnie wysyła się
ich głównie do Łodzi, która może pochłonąć w
danej chwili do 100.000 osób. Również Toruń
odczuwa duży brak sił fachowych.

Dwa dni 16 i 17 b. m. rezerwuje się jako osta
teczny termin pobrania kart żywnościowych dla
osób, które z ważnych powodów w dniach wy
żej wymienionych kart pobrać nie mogły.
Przy odbiorze karty żywnościowej należy przed
łożyć dowód osobisty.
Jednocześni# przypomina się, że rodziny woj
skowych winny co 3 miesiące składać aktualne
zaświadczenia z jednostki wojskowej, ewentual-

nie jego uwierzytelniony odpis, który sporządza
bezpłatnie Wydział Wojskowy Miejskiej Rady
Narodowej — Krak. Przedm. 78, pokój 20.
III. Wolne zawody oraz niezdolni do pracy
pobierający karty indywidualnie otrzymają karty
żywnościowe w Oddz. Kart Zaopatrzenia —
Krak. Przedm. Nr. 39 lewa oficyna II piętro w
dniąch od 6 do 14 b. m.
Dla osób, które z ważnych powodów w wyżej
wymienionym terminie kart żywnościowych pod
jąć nie mogły — karty ite wydawane będą w
dniach: 16 i 17 kwietnia b. r.
Przy odbiorze karty żywnościowej należy przed
łożyć dowód osobisty swój i osoby, dla której
odbiera się karty z upoważnienia.
Wykazy pracowników na karty żywnościowe
na miesiąc maj należy składać do dnia 18. IV
1945 roku.
Przypomina się pobierającym karty, by we
własnym interesie przestrzegali ściśle podanych
^erminów, gdyż za wszelkie opóźnienia, w myśl
zarządzenia Prezydium Miejskiej Rady Narodo
wej będą pobierane opłaty manipulacyjne w wy
sokości od 5 do 10 zł.

C e g ie ln ie w l u b e l s k i m
Według ostatnich spisów na terenie wojewódz
twa lubelskiego znajduje się 180 cegielni. Tylko
połowa cegielni jest w tej chwili uruchomiona,
gdyż znaczna ilość została przez Niemców cał
kowicie zniszczona. Remont cegielni w toku.

Każdemu zdarza się, że musi gdzieś czereac.
U fryzjera, krawca, dentysty. Parę krzesełek,
stolik, a na nim pisma. Leżą jakby zapomnia
ne. Od czasu do czasu jakaś zmiana na świecie — gdzieś wojna, ludzie o coś walczą, idee,
nowe porządki, przychodzą zaborcy, czasem
odchodzą — a na stoliku z tych dziejowych
zmagań pozostaje ślad: czasopismo, broszura,
rzucona czyjąś ręką i zapomniana pozostaje na
stoliku.
Aż znudzona dłoń sięgnie po któreś 2 tych
pism. Ze szpalt obdartych czasopism powycierane przez dziesiątki rąk krzyczą reakcyjne
łgarstwa tchnące zoologicznym rasizmem ja
kiegoś kontuszowego szlachetki, żyletkowego
patrioty z Ogrodu Saskiego.
Przecieram oczy — jakto, więc nic się nie
działo — nie zginęły miliony bojowników o
wolnoli, demokrację, więc nie zgnębiliśmy
jeszcze hydry faszystowskiej?
Tam na zachodzie nasze wojska podchodzą
pod Berlin, a tu żyją 'ludzie, którzy niczego
nie spostrzegają. I z niewinną minką podsu
wają nam lekturę destrukcyjną — z „tamtych
dobrych czasów“ ?
Przepraszam, ale tu jest małe nieporozumie
nie, ktoś tu popełnił gaffę. Ktoś nie zdaje so
bie {prawy, jak z tym fantem sobie poradzić.
A pewni ludzie nie spostrzegają, że wokół nich
zaszły dziejowe przeobrażenia, na które spo
łeczeństwo polskie czekało dziesiątki lat. Że
nie ma miejsca dla kołtunerii, hołdującej „daw
nym dobrym czasom“ . Zdrowo myślące społe
czeństwo nie pozwoli, by pozostał po tych
czasach choćby ślad w postaci strzępów tych
pismaków na zapomnianych stolikach u fry
zjerów i dentystek.
St. U.

G ło s y c z y t e ln ik ó w

Kilka sfów
o naszych kam ieniczkach
Czytuje się teraz dość często na temat naszych
zaśmieconych, pełnych brudu a nawet gnoju po
dwórek, o które nikt nie dba, a których czy
stość jest kardynalną podstawą higieny i utrzy
mania świeżego pow.etrza w mieście.
Weźmy pod uwagę nasze dzieci, które przewa-.
żnie zmuszone są korzystać tylko ze swobody
poruszania się na „własnym" podwórku, gdyż
rodzice pracują, a na „bemę" nikogo nie stać.
Cóż, kiedy kamienicznika nic nie obchodzą dzie
siątki dzieci, mieszkających w klitkach mieszka
niowych, doskonale na czynsz obliczonych ka
mienic!
Ostatnio zanotowano inne nieco, niemniej z
identycznych pobudek „społecznych" wywodzące'
się zjawisko.
Oto pewien właściciel dużej, bardzo dużej ka
mienicy przy u!. Curie-Sklodowskiej posiada od
tyłu kamienicy ogród pełen drzew owocowych,
krzewów, kwiatów itd. Ogród ten, mając znaczną
powierzchnię, gdyż mieści się na dwóch dział
kach, odgrodzony jest oczywiście od maleńkie
go podwórka i służy wyłącznie właścicielowi. Dla
dużej gromady dzieci, mieszkających w tym gma
chu, pozostało dosłownie kilka metrów kwadra
towych przestrzeni, na której dzieci mogły prze
bywać. Niestety kamienicznikowi temu za mało
przestrzeni dla niego samego (dzieci ten pan nie
posiada) gdyż, jak nam komunikują, kazał prze
sunąć ogrodzenie ogrodowe tuż pod ścianę ka
mienicy.
Cóż takiego pana obchodzą dzieci, przecież
one doskonale bawić się mogą na ulicy...
Tak wygląda solidarność społeczna Panów Kamieniczników.

Dalekowldz.
Komitet Pomocy Repatriantom w Lublinie
przypomina, że dary w naturze można składać
w Kuchni Ludowej przy ul. Kołłątaja Nr. 5 a
wpłaty gotówkowe w Państwowym Banku Rol
nym na konto 1200.

Ogłoszenie

o przetargu

Dyrekcja Kolei Państwowych w Lublinie ogła
sza przetarg nieograniczony na wykonanie robót
obejmujących usunięcie zniszczonych konstrukcji
żelaznych oraz odbudowę podpór 2-ch mottónf
stałych na terenie DOKP Lublin.
Dla bliższego omówienia warunków, zaintere
sowane przedsiębiorstwa mogą delegować swoiclf
przedstawicieli do biura DOKP Lublin, ulicą
Wyszyńskiego Nr. 16, Dział Podtorza i Mostów
w godzinach urzędowych.
Dyrekcja Okręgowa Kole! Państwowych
w Lublin!#

Lokale „Gazety Lubelskiej44 i biura „Czytelnika44 przeniesiono na ul. 3-go Maja 4 (róg Powiatowej)
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