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Ci co si£ mylą
lc) Ke-jkcja polska chronicznie choruje na
krótkowzroczność. Wie widzi dalej n z
bon :ec swego nosa, pozory bierze za rze
czywistość, zdarzeń om o znaczeniu pod
rzędnym przypisuje znaczenie p erwIzorzędne. Myli się w ocenie sytuacji
Łagran cznęj, myli się w ocen e sytuacji
Cv kraju, myli się w ocenie ludzi, myli
Się w ocen e zdarzeń. I nie bardzo by
to nas bolało, gdyby myląc się sama nie,
wprowadzała jednocześnie w błąd pew
nych, na szczęście coraz mniej licznych
grup Polaków, żyjących w kraju, gdyby
n:e usiłowała występować w imieniu
całego narodu polskiego.
Zanalizujmy n edaleką przeszłość.
W r. 1938 faszystowsko _ sanacyjne
grupy stojące u steru państwa, przykła
dając rękę do rozbioru Czechosłowacji,
Sądziły, że przez przyłączenie Zaolz a
wzmacniają s łę Polski.
W rzeczywistości zmsze ?yłv ostatnią
zaporę przed zaborczością Hitlera i spo
wodowały, że n e tylko od północy, ale i
od południa granice nasze stanęły otwo
rem dla najazdu niemieckiego.
Czy sanacja słusznie postąpiła? N :e.
Banacja zrób la fatalną pomyłkę i wpro
wadziła w błąd ogromny odlani społe
czeństwa polskiego.
■ W r. 1939 rządzące czynnki sanacyj
ne odrzucały pomoc Zwązku radziec
kiego, ufając, że s ła oręża polskiego,
wsparta pomocą lotniczą z dalekiej Angl i, wystarczy dla zwyciężenia armii
hitlerowskich.
W rzeczyw stości wojsko polskie by
ło źle uzbrojone, miało dowódców, któ
rzy zawiedli, a Anglia w tym czas e nie
posiadała ani wystarczającej ilości
sprzętu wojennego, ani żołn erzy, a na
wet w rok później, w czas e n emieck ch ataków lotniczych na wyspy bry
tyjskie latem 1940 r. n'e nos:adała do
stateczni s lnego lotnictwa myśli wsk:epo dla obrony i musiała je dopiero
W szybkim tempie rozbudowywać.
Czy reakcja sanacyjna słuszn e oceni
ła sytuację?
| Nie. Sanacja pomyliła s:e. a cały na
ród za tę pomyłkę zapłacił krwią i ży
ciem swych najlepszych synów.
Z mą 1 wiosną 1940 r. sanacja narzu
cała patriotyczni myślącej czyści społe
czeństwa myśl, że wyzwolenie kraiu na
stąpi szybko z zewnątrz bez naszego
własnego wysiłku. Mvśl tę w sposób la
pidarny formułował szeroko wówczas
.rozpowszechniony, poc!arraiaey slogan:
„im słoneczko wyżej, tym Sikorski bli

Postępy w ojsk radzieckich
ur CzechosloKiacjl
Radz!eck!e B'uro Informacyjne dono
si, że w dniu 11 kwietnia wojska so
wieckie dz alające w paśmie Karpat na
zachód od Rożemberok (Różemberk)
współdzałając z wojskami czechosło
wackimi i rumuńskimi zajęły miasto i
ważny węzeł kolejowy Święty Marcin,
stację kolejową Wrotki i ponad 40 in
nych miejscowości, w tej liczb s: Szutawa, Radkowo, Turanie, Suczawa, Żabokreki, Trebostowo, Łazany, Wricko,
Wałcza.
Wojska sowieck'e działające na pół
nocny zachód od Bratysławy zajęły na
zachód od rzeki Morawy na terytorium
Austrii
następujące
miejscowości:
Dtirnkrupp, Rtillfr ed, Ollersdorf, Prot.ten, Orelm, Snandberg, Massen, Reersdo-f, Ragensdorf, Weidendorf i Ebenstal.

W Wiedniu wojska 3-go Frontu
Ukramskiego po sforsowaniu Dunajslciego Kanału zajęły w południowo
wschodn ej części m asta połowę dz elnicy położonej między kanałem a Du
najem.
Na tym odcinku frontu wzięto do nie
woli ,2.400 niem eck ch oficerów i żoł
nierzy oraz zdobyto następujący sprzęt
wojenny: 25 samolotów, 39 czołgów, 21
ciągników, 38 dzdał polowych i 288 ka
rabinów maszynowych.
Na pozostałych odcinkach frontu nie
zaszły żadne poważne znrany.
Dn a 10 kwietn a zdobyto i zniszczo
no 13 niemieckich czołgów. W walkach
powietrznych i ogn em artylerii przec wlotnicmj zestrzelono 16 samolotów
przeciwnika.

W o js k a a le u c k i© n a d L a b ą
5 Crusiświk zdobył;/

LON DYN, 11. IV — Odległość
między walczącymi na zachodz e ar
miami sprzymierzonych a wojska
mi radzieckimi na froncie wscho
dnim zmniejsza się coraz bardziej.
Wojska sprzyrmerzonych dotarły do
Magdeburga nad Labą i gotowe są do
ataku w kierunku na B~rl n. Odległość
między wojskami sprzyrmerzonych a
wojskami rndz cckirni wynosi w tym
miejscu 200 k lometrów.
Sprzymierzeni zdobyli w dniu dz:s'ei'zym miasta Brimśwk i Koborg.
Wielka ofensywa mająca na celu os
wobodzenie Holand i rozwija się po
myślnie.
7-ma arm'a amerykańska posuwa s'ę
w kierunku na Bamberg i znajduje s ę
w odległości 23 km na północny zachód
od Nor\-mhergi.
LON D YN , 11. IV. — 7-ma arrma.zdo
była po stosunkowo słabym oporze Hannower, jedno z największych raast Nie
miec. Pod Hannowerem nastąpHo spot
kanie innych oddz:ałów 9-tej arm'i
amerykańskiej, a w dalszym c'?gu swe
go pochodu przesuwających s:ę na poludn owy wschód od Brunśw ku z arm ą
brytyjską kierującą się na Hamburg.
Brema znajduje s;ę pod obstrzałem
artylery jskm . Niebezp:eczeństwo dla
niej wzrasta. N emcy czynią rozpaczli
we
wysiłki opanowama sytuacji. Prze
ż e j".
słali
tam na pomoc SS, dywizie morską
| W rzrczvw'stości nie w Hanie. n'e w
z
Hamburga,
memniej jednak sprawa
Azji Mmejszei, p;e w Afryce decydodla
nich
jest
przegrana.
waly s'ę losy Polcki, a’ e tu, na miejscu,
w kraju sam naród rozpocząć musał
Walkę z okupantem. Tu, w kraju pow- ako bazy dla uderzen a na Rosję i dla
Istałe oddz‘ałv ■ part,r’, anckie rozpoczęła wontualnej obrony pos adłości tegoż
ten bezpardonowy bój, który pomógł ladz:willa i Innych magnatów’ kreso
Armii Czerwonej wespół z zorgamzo- wych.
Waną prz°z polską demokrację I. Armia
Kto jechał mag‘strala węglową z zaPęPką oswobodzić od wrona ojczyzn” . r1ob:a woglrwego na północ, kto przeCzy stanowisko reakcji było słuszne? eżdżnł kolo Wieluma i dalej ku północy
N e. I tym razem reakcja myPła się, wzdłuż granicy 5’ ccka w końcu sierp
Własne życzenia biorąc za rzeczywi nia 1939 r. ten w!dział kopane w goączkowym pośniechu rowy strzeleckie
stość.
drewniane płoty, mające imitować
Listę błędów i pomyłek naszych „lcnjdyńczyków" — wśród nich bowiem lunkry.
Bunkry radz!wiłłowsk:e nie oddalv
Reakcja ma jeszcze tylko ostoję i głos —
W sprawach wielkich i małych, ważnych ni jednego wystrzału. Brcnioną tylko
i błahych możnaby ciągnąć bardzo dłu liersia bohatersko walczącego żołnierza
go. Ale n:e o to chodzi. N :e ważne jest iasza gran:ce zachodnią wojska nie
pytanie, ile błędów popełnili, ale dla- meck'e sforsowały w ciągu paru dni.
Reakcja polska IPtlera się nie bała,
fczego je popełnili.
Kto jechał pociąriem z Sarn do Łu- •o sądził” , że nie uszrzupb on jej stanu
tiińca w ostatn m roku przed wojną, lub losm.dama, że zabezpieczy jej majątki
fabryki, ratom i.ast bała się pan czn e
w czasie wojny, ten zdunrewał s:ę gątto rozsianymi wzdłuż granicy s inymi wszelkiego kontaktu ze Zw. Radziectunkrami betonowymi, których działa :'m, gdyż w jej pojęciu „pow cw od
ufy swe kierowały na wschód. To były wschodu mógł .destrukcyjnie oddziałać
mnjcry, zbudowane za sprawą ks. Radzi ta polsk:ego robotnika 1 chłopa".
Od tego czasu lata minęły, lecz reak
wiłła, kosżtem wielu milionów złotych
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Pierwsza armia amerykańska jest od
dalona o 100 km od Lipska, a 200 km od
Berlina.
Arm a gen. Hodgesa, napotykając na
slaby opór nieprzyiacicla posun"ła s ę
w Jednym dniu o 40 km i zajęła rrnasto
Nordhnuson, położone w połowie dróg
nrędzy Kassel, a Halle. Nordhausen zo
stało zdobyte wczoraj o godz. 5-tej po
południu.
Cddz ały arm'i gon. Pattona obeszły
Erfurt i zagrażają bezpośrednio Koburgowi. Zostawiły Schwe nfurt dał:ko w
tyle i zbl żają się do grarncy czesk ej.
„Worek" w Zagłęb u Ruhry zmmejszyl
swoją objętość do połowy. Wz ęto dotvchczas 36 tys, jeńców, lecz duża cześć
N!emców znajduje s'ę jeszcze w potrza
sku. Zaobserwowano, że N emcy wysy
łają tam swoie Junkorry, prawdopodob
nie celem ewakuowani wyższych ofi
cerów.
Na lewym skrzydle wojską brytyjskie
oczysrc^iią w Holandii Deventer nad
rzeką Ijsel.
Bardziej na wschód oddalone są o 35
km od Emden.
W II 'land i zostało odcmtych 100 tys.
żołnierzy niem:eckch. Pierwsza arm'a
amerykańska dochodzi do rzeki Laby
jest oddalona o 95 km od ostatmej za
pory wodnej przed Berlinem.
Wojska 1-ej arnri francuskiej są od
dalone o 15'km cd Stuttgartu.
cja me nauczyła się niczego i z nauk hi
storii mczogo nie pojęła. Gdy hordy Hi
tlera w niepowstrzymanym, zdawałoby
sin, marszu posuwały się na wschód,
..londyńczycy" 1 czyli, że Rzesza podbi
je Zw'ązek T\-Hz:eoki, ncefani porozu
mień’'' z An^c^ę-ami, oni zaś wrócą do
rwo‘ch mabatków i cło swoich zaszczy
tów. Ta nadz'pto rkazoła się pło^^zczałna. Sytuacja odwróc la się. To Arm a
Czerwona b w N cm^ów. zbliża się do
BerPna ł zdobywa Wiedeń.
Ale londyńscy maniacy n!e mena s!ą
nozbyć myśli o powroc e do władzy.
Urarcis szukają szans i możliwości tego
powrotu. Gdy Hitler zawiódł, jedyną
nadzieją pozostały ann'elsk:e bagnety.
Bzdurna koncepcja możliwości rozłamu,
a nawet wojny między aliantami n'e
opuszcza ich nawet dz:ś. Bzdurę tę pow
tarzają sobie na ucho, 1'cz.ąc, że może
znair1ą łatwowiernych głupców, którzy
w nią uw erzą.
Pomylą się i tym razem.
A medaleka, bardzo n :eda1eka _ już
jprgyszłość najlepiej im to udowodni.

P re zyd e n t B ieru t
w Gdyni i G dańsku
9 kwietnia przybyli do Gdańska Pre
zydent Krajowej Rady Narodowej ob.
Bierut i Prem.er Tymczasowego Rządu
Rzeczypospol.tej Polskiej ob. OsóbkaMorawski. Polacy zam eszkali w Gdań
sku postawili przedstawicielom rządu
szereg pytań, dotyczących przyszłości
Polski. Opowiadali oni o swych strasz
nych przeżyciach pod władzą okupanta,
o zmuszan u do przyjmowania obywa
telstwa niemieck ego itp.
Tego samego dn a Prezydent Bierut i
Premier Osóbka-Morawski zwiedzili
Gdynię;

T y s ią cz n y trakłoi*
M OSKW A, 11. IV. — Korespondenci
gazet donoszą ze Stal ngradu: Ze Sta
lingradzie ej fabryki traktorów wyszedł
tysiączny traktor. Oprócz tego otwarto
w Stalingradz e wystawę przemysłową,
obrazującą odbudowę fabryk.

Wojna lotnicza
LONDYN, 11. IV. — Ciężkie oombowce i samoloty lotn:ctwa taktyczne
go bombardowały cele wojskowe w
N emezech. W szczególności bombardo
wano Lipsk, od którego wojska amery
kańskie oddalone są o 100 km i który
bvł ostatnio dwukrotn e bombardowany
dniem i nocą. Poza tym bombardowano
Plauen.
2 tys. samolotów, w tym 1.300 c:ężkich bombowców bombardowało Ber
lin, w szczególności lotn sko samolotów
0 napędź e rak etowvrn. Zniszczono 305
samolotów niem ecktoh, w tym 284 na
ziemi, resztę w powtotrzu. Po raz p erwszy w tej wojnie były bombardowane
Czechy, to jest mosty i dworce kolejo
we w Cheb (Egier).
jhjcmjiM
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7-go kwietnia b. r. ukazała się w Za
mościu odezwa podp sana przez b. ko
mendanta „piątki politycznej" Batalio
nów ChlopsKich „Powolnego" i dwóch
.nnych członków tej organ zacji skiero
wana do b. członków B. Ch.
Odezwa stw.erdza, ze dotychczasowe
wyniki pracy Rządu Tymczasowego
wskazują, iz rząd ten prowadzi politykę
zgodną z interesami mas chłopskich 1
nawołuje ludność pow atu zumojsk ego
do czynnego udz ału w dziele odbudowy
1 konsolidacji narodu polskiego wokół
Rządu tymczasowego demokratycznej,
robotniczo - chłopskiej Polski.
Odezwa apeluje do tych wszystkich,
którzy do tej pory trwają w b ernym
oczek waniu, by rozpoczęli aktywny
współudział w życiu samorządowym i
administracyjnym odradzonego Pań
stwa.
Odezwa nawołuje masy chłopskie do
przeć wdz alan a bezsensownemu rozle
wowi krwi bratn ej i wzywa chłopów do
masowego wstępowania w szeregi Mili
cji Obywatelskiej*
W ub:egłą niedzielę ruszyła w War
szawie odbudowana spośród gruzów 1
ruin stolicy pierwsz.a maszyna rotacyj*
na w drukarni „Czytelnika".
Of arnym pionieiom odbudowy War
szawy — robolnlkoin, techn kom, inżyn erom i organizatorom tego p erwszego zwycięstwa żyjącej Warszawy prze
syła życzenia dalszej owocnej pracy
Zespól „Czytelnika"
w Lublinie
l l l l l i l i i I I I I I I I I I I M 1M I I I I I I I I I I I M I I I I I I * *
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/Radosna była tegoroczna Wielkanoc
xJ) Polsce — ale w żadnym bodaj m'e-ście n :e była tak radosna jak w Łodzi.
ifJastąpiła tu ona po pięciu świętach
Wielkanocnych smutnych i głodnych,
'ale nastąpiła jednocześnie w czasie, gdy
życie nrasta, zdezorganizowane przez
całkowitą, a niespodziewaną i raptowną
fcmjanę warunków życiowych, jaką
przyn:osło ze sobą przepędzenie Niem
ców, zaczęło się już normal:zować.
Łodziarre, początkowo spłoszeni i nieidowierzający szczęściu, które ich spot
kało, w pierwszych drrach, a nawet tygodn:ach po ucieczce Niemców, zacho
wywali się trochę podobn e jak w;ęźniowie obozów nienreckich po uc'eczce ge
stapowców — bali się wyjść poza usta
lone przez Niemców druty kolczaste
wszelkiego rodzaju zakazów.
To też upłynął pew en czas, zanim
uwierzyli, że Polakowi bez kokardki n!c
jnie grozi, że pracować można swobod
nie, że handlować można swobodnie, że
pa kilogram słoniny kupiony z wolnej
ręki n:e czeka kara śmierci. P-rzez ten
czas odbywała się c :cha, pokątna wy
miana — towar za towar — jak wów
czas, gdv byli Niemcy. Trzeba bvło dop :ero silnego nacisku op:ni! publicznej,
trzeba było ostrych artykułów w „Rkeczypospol:tej“ i w innych pismach. abv
Jcuniec zdecydował się wystaw.ć swój
towar i otworzyć sklep.
W ostatrrch tygodn:aoh przed Wiel
kanocą rozpoczął s'ę Jnt*nsywnv. dziki
handel ui czny wszelk ego rodzaju to
warami. Wprost z kosza, z walizki, z rę
ki można było kupić krawat, koszulę,
pożyczki, budzik, prześcieradło, pap:erosy, kuuon materału — co komu po
trzeba. Trwało to krótko. Zarządzań n
władz usunęły z P ’otrkowskiej handel
uliczny na place targowe: Ryńsk Zie
lony, Rynek Wodny i kilka innych. Dziś
główna ulica Łodzi pyszn: s:ę wszelkie
go rodzaju sklepami pełnymi towaru.
Wielkanoc zastała życie w Łodzi już
(Unormowane, nic dz'wnego więc, że
itała s:ę świętem radości i weselą, jak
pigdzie.
Właściwie było to nie święto radości
i wesela, ale święto radości i wesel, do
słownie w e s e l .
Takiej ilości ślubów, jakie zawarte
(Postały w Łodzi w czasie świąt, n'e nojtowała jp-mr*’ ani Łódź, ani żadne inne
biiasto polskie.
Rano w dz!eń „dyngusa" coraz to sły
chać było strzały. Co jest? Dowiaduję
fie , że to strzelała na w wat, na cześć
jnłodoż*ńeów. — Bo to, proszę p«na, ja
kiś s erżant, co to wzięty teraz do woj
aka, ma ieobaAna zachód i prz“dtem ie•zcze zapragnął ożon:ć się. Za k lka
chwil znowu kanonada — to jakiś m'licjant s:ę żen:, objaśnia dozorczyni, któ
ra właśnie wraca z pobrskiej katedry.
— Parne — powiada — w katedrze
jdziś 7(5 ślubów, dużo wojskowych, to ł
strzelają.
— S !edemdz:esiąt sześć ślubów na je
den dzień? To n:emożliwe, to przecież
I * 'eś da!es?eć ślubów na godzinę. Tego
taden ksiądz nie potrafi.
— Jak pan nie wierzy, to n!ech pan
•prawdzi, odpowiada filozoficznie dokorczynl.
Poszedłem sprawdzić. Katedra prze
pełniona ludźmi. Na wielkich drzwiach
przyklejony afisz: spis par, które mają
«:ę pobrać z podaniem g;dziny, o której
mają się zgłosić do ślubu. Żeby nie by
ło pomyłki. Liczę. Istotnie siedemdzie
siąt sześć par.
W kościele przed ołtarzem stoją jed
nocześni cztery pary i jednocześnie
'biorą ślub. Z prawej strony głównej na
wy czekają w kolejce pary, które do
piero mają się pobrać. Lewą strona —
odchodzą od ołtarza pary już poślubio
ne. Tempo! Tempo!
Dowiaduje s;ę, że jeszcze w dwóch
lnnycfy kościołach w Ł~dzi — u Sw.
Krzyża i u Nnjśw. Marii Panny — od
bywają się tak masowe śluby. Okazuje
sle, że tu tłok jeszcze większy. Przed
kościołem ręłno brvp7*k, dorożek i in
nych pojazdów. Schody oblep:one tłu
mem. W kośc'ele identyczna sytuacja.
U Sw. Krzyża ma s:e cdbuć tego dn a
eto czterdzieści ślubów, u Najśw. KJarii
Panny tato sama porcja.
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Co za nagły pęd do żeniaczki! Idę na
wywiad do proboszcza.
— .Widzi pan — uprzejnre objaśnia
proboszcz — tu u nas przez p:ęć lat Po
lakom brać ślubów nie było wolno. Ko
bieta mogła zawrzeć małżeństwo dopie
ro po ukończeniu 25 lat, mężczyzna
zaś — 28-miu. Na całą Łódź był
czynny tylko jeden kościół. Rzecz jasna,
ludz:e n;e czekali, bo któż mógł przewidzeć, kiedy wolność przyjdzie, i ślubo
wali sobie sami tvlko wobec świadków,
w domu. Jeśli wśród świadków znajdo
wał się jeden z ukrywaiacych s:ę w Ło
dzi paru księży, to ślub uznajemy za
ważny i wp!sujemy go tylko do ksiąg
stanu cywilnego. Jeśli nie, to zostaje

O G dańsku i Ś lą s k u

potwierdzony w kościele. Wiele z tych
par, które pan widzi przed ołtarzem,
dziś posiada już jedno lub dwoje dz eci.
Oprócz ślubów odbyliśmy dziś'już 100
chrztów.
Kościoły w Łodzi zostały uporządko
wane i otwarte dopiero w pierwszych
dn’ach Wielkiego Postu, to też aż do
dziś śluby zasadnczo
nie mogły
się odbywać. Dlatego na dz:eń dzi
siejszy zbiegły się śluby za cały okres
ubiegłych paru lat — kończy ksiądz.'
*

*

*

Wolności, naprawdę, ten tylko ocenić
cię umie, kto cię stracił.
Jerzy Korab

Z w y c ię s te a Armii Czerw onej
na Samach p ra sy sow ieckiej
MOSKWA, i i . IV (Tass). „PraVda" w arty
kule „Wspaniale zwycięstwo Armii Czerwonej"
omawia znaczenie upadku Królewca.
Dziennik pisze: „ Z upadkiem Królewca- Niem
cy tracą ważny punkt itrateg czny na morzu
Bałtyckrm. Królewiec był zawsze gniazdem pru
skiej reakcji, a w ostatnich czasach stanowi! cen
trum agresji faszystowskiej. Zdobywając Króle
wiec Czerwona Armia wyrwała z paszczy gadzi
ny germańskiej jeszcze jeden kieł/
Bitwa o Prusy Wschodnie dob ega końca. O
gromne terytorium jest już oczyszczone od prze
ciwnika. Operacja ta jest jedną z największych w
tej wo nie i została przeprowadzona dzięki bez
przykładnemu bohatarstwsa Armii Czerwonej.
Przed uderzeniem na Prusy Wschodnie do
wództwo Armii Czerwonej opracowało dokładny
plan. Zgodnie z tym planem cały front armii
niemieckiej został rozcięty na kilka częśc-.. Sib
niemieckie zostały następn e otoczone, odcięte od
c'ntrum i niedługo zakończy się ich łikwidaea.
d rą ż e n ie neiprzyjaciela — to jedna z na:trud■ ieiszych ooeracji w tej wojnie. Nie chodzi tu
bowiem tylko o otoczenie wroga, ale i o to, aby
nie przebił otaczającego go pierścienia.
Niemcy próbowali wyrwać się z kotła prus
kiego, ale wyn kiera tego były tylko ogromne
straty w ludziach i materiałach wojennych.
Od tego czasu pierścień radzecki zacieśniał się
ze wszystkich stron i wkrótce Armia Czerwona
zajęła prawie całe Prusy Wschodnie.
Po zniszczeniu otoczonych sił nieprzyjaciel
skich, wojska radzieckie przystąpiły do szturmu
Królewca. N emcv dawno wybudowali w Kró
lewcu silną twierdzę, złożoną z szeregu oortów i
umocnień. Dzięki swemu położeniu Królewiec
grał dużą ro’ ę w życiu politycznym i gospodar
czym Niemiec. To też Hitler rozkazał swoim
w *:ikom bronić Królewca do ostatn ego żołnie
rza. SS-owcy rozstrzeliwali każdego żołnierza,
k óry nie chciał stawiać oporu wojskom radziec
kim.
8 kwietnia wojska j-go Białoruskiego Frontu
rozpoczęły szturm.
Hitlerowcy bronili s’ę zaciekle. Wojtka radzie
ckie otoczyły Królewiec, przerwały linię obronną
i przedostały się na ulice miasta, gdzie zaczęła
się walka o każdy dom. W szturmie brały udział
wszystkie rodzaje broni.
Wieczorem 9 kwietnia ostatki garnizonu Kró
lewca złożyły breń.

Wśród licznych zwycięstw Armii Czerwonej,
zdobycie Królewca zaimuje zaszczytne miejsce.
Upadek Królewca, twierdzy, którą Niemcy uwa
żali za niedostępną, jest dla nich nowym ciosem.

Walhi we Wrocławiu
M OSKW A, 11. IV (Tass). — „Krasnaja Zwiezda" d-nosi z Wroclaw:a:
,.N :emcy zamienili Wrocław w trudną
do zdobycia tw^rdze. Żołnierze radzic
cy walczą o każdą ulicę, o każdy dom,
wykazując ogromną odwagę i umiejęt
ność.
W niezdobytych jeszcze dzielnicach
Wrocławia panuje straszl'wy terror. Na
każde 10 osób wyznaczony jest 1 SS-owiec. Obowiązkim je^o jest rozstrzelisvać chcących się poddać do rrewoli.
Jak zeznają wzięci do niewoli żoln;erze
niemieccy, hitlerowcy wycofując się z
dómów. zostaw'aią tam zatrutą żywność
i edzież. Utworzono snrr‘ -lne o d d a ły
do badani pozostawianych przez Niem
ców rzeczy.

Walki w Wiedniu
M OSKW A, 11. IV (Tass). — „Tzwiestia" piszą: „N :emcy zamierzali zniszczvć Austrię. N'e udało się im to jed
nak, bowiem Czerwona Arm :a przpkroczvła granice Aus+ri, aby wyzwolić ją z
łrtlerowsklego ucisku. Niedługo cala
Austra stanie s:ę demokratycznym nie
zależnym państwem. Oddziały Armii
Czerwonej walczą na ulicach Wiednia.
Niemcy zanrenTi wszystkie w ększe do
my w nunktv ebrony. M'mo to wojska
r a d z ic k i zajdy już centrum m!asta.
Wiedeń jest szóstą z kolei sto lią euroneiską, wyzwoloną przez Armię Czer
woną.

Co piszą AngJicy?
LONDYN, 11. IV . — „Times" p:sze:
Zajęcie Wiednia zm nijszy trudności
komunkacyine miedzy gen. Tołbuch;nem a Żulcewem i umoż.l wi temu
ostatniemu rozpoczęcie nowej ofensywy

W związku ze zdobyciem Gdańska nasuw*
się cały szereg nowych problemów, którd
musimy rozstrzygać pod kątem naszej nowej
rzeczywistości oraz z m i e n i n y c h warunków}
politycznych i społecznych naszych sąsiedz*
kich narodów.
Doskonale ujmuje to „Rzeczpospolita" W)
artykule J . Tergonda „ A b y nie powtórzył sią
Gdańsk".
Dziennik zapytuje, dlaczego stawiamy ja
ko naczelny imperatyw przymierze ze Zwiąż-'
kieni Radzieckim i odpowiada:
Bo po wielu latach i wiekach znaleźliśmy
drogę zgodnego marszu ku przyszłości, we
wzajemnym poszanowaniu swoich indywidd*
alności. Bo my znaleźliśmy poparcie naszych
żądań, których realizację gwarantuje nami
drugi wektor nasze: polityki: wiara w jedność
sprzymierzonych. Wiara ta, odnośnie proble
mów1 całej kuli ziemskiej, wszystkich frontów,
walki, znajduje z każdym dniem bardzie}
przekonywujące uzasadnienie. Bo na wschodzi*
nie widzimy ani prywatnych, ani publicznych
obrońców nonsensu, obrońców symbolu „nie
mieckiego Gdańska". Bo krew żołnierza ri
dzieck ego polała się za polski Gdańsk, za któ1
ry kisdyś nie chcieli walczyć i umierać tchÓ4
rze — dziś „bohaterowie" walki zzs płotu.
C o zaś do samego Gdańska, k tó r y otwo -1
rzyl nam okno na świat — to musimy przed*
wszystkim skrupulatnie przeprowadzić tam
akcję odniemczenia w ten sposób, jak pisz*
o tym „Dziennik Zachodni" w artykule p r o y
U. J . K. Piwarskiego:
Program Polski w kwestii gdańskiej m o ij
być tylko jeden: niemczyzna musi być z Gdań
ska wyplencna, miasto winno się stać napo*
wrót słowiańskim, jak ongiś przed ową nocą
listopadową 1308 r., kiedy to mieczem przero
bili Krzyżacy Gdańsk słowiański na niemiecki
Dość mamy już Niemców nad ujściem Wisły,
gdyż w ich lojalność już nikt nie wierzy,
Miejsce ich muszą .zająć wreszcie sami Polacy,
bo to jest jedyna gwarancja władztwa pol
skiego, pewnego i mocnego, nad pobrzeżeiw
Bałtyku.
T o samo d otyczy i naszego powrotu ni)
Śląsk, o którym pisze L. Marszak w „ R z * ^
czypospolitej" w .sposób następujący:
Nie jest przypadkiem, ale dziełem sprawie*
dliwości dziejowej, że Polska wróciła na Zie-J
mie Śląsk e. Stało się to w sześćset cztery lat*
potem, kiedy Kazimierz Wirlki zrczygonwal
ze Śląska i Pomorza, zajął Ruś Czerwoną i tyj
ten sposób otworzył nowy okres iw dziejach!
Polski, czyn ąc z nie- wówczas „twierdzę z*W
chodu" przeciw wschodowi. Dziś nastąpił*
chwila likwidacji tego okresu. Polska zajmuje!
z powrotem nakreślone jej przez historiąj
miejsce w wielkiej rodzinie narodów słowiań
skich. W oparciu o swego potężnego sąsiad*
stajemy na straży zjednoczonej Słowiańszczy
zny przeć.w odwiecznemu je; wrogowi, »:wie«
rdzając wobec całego świata niezłomną wolą
utworzenia na swoich ziemiach nowego po
rządku politycznego i społecznego, któregoś
fundamenty stanowią: siła, wolność, demo h *
'!=»•
al.

zwłaszcza, że generał Pattcn zmn:ejszył
swe tempo poprzez góry i lasy Turyngii.
W tej chwili najw ększe szanse spotka
nia się z wojskami radz eek mi ma mar
szałek Montgomery. Ma on bowiem
przed sobą fPłaski teren az do samegc
Berlina.

Tymczasem ofensywa Czerwonej Arm ii
parła zwycięsko naprzód i w lipcti przekro
czyła Bug; wraz z nią w zwycięskim pocho
dzie brały udział wojska polskie sformowane
w Rosji. D o M osk w y zaś przybyli delegaci
Kra owej R a d y N:rodowe>, przybył obywatel
B :erut, przybył generał Rola-Żym ierski i w
rozmowach z marszałkom Stalinem ustalono
podstawy nowej państwowości polskiej. Zagadn’en’e suwerennej polskie1 władzy na w y 
zwolonym obszarz# Rzeczypospolitej stało
się sprawa aktuslną.
Dla każdego myślącego kategoriami zdro
wego rozsądku jasne było, że funkcjonowa
nie „r zą d u " poza granicami kraju. da'eko na
obczy^nO musi się jkończvć z chwilą, gdv
n itw :e!ki choc:ażby skrawek ziemi polsk:e:
zostaje spod Niemca w yzw olony. Z tego zda
wali sob:e sprawę również premier Church 11
i minister spraw zagranicznych Eden. B r y 
tyjscy mężowie stanu rozpoczęli więc sta
nowczy nacisk na Mikołajczyka, aby zgodził
się. udać do M oskwy dla omówienia podstaw
jakiegoś komprenr^u. Po dłuższych waha
niach w łonie „r z ą d u " zapadła wreszcie de

:ak wiadomo, wspólne spotkanie doszło do
skutku, ałe w formie nieobowiązującego kon
taktu nieoficialnego, zaś następnie już na
Kremlu, pod przewodnictwem
komisarza
ludowego spraw zagranicznych Mołotowa i
w y k z d u do M osk w y została przykra. Wraz
przy udz:a e ambasadorów Wielkiej Brytanii
ze Stanisławem M :ko!ajczykiem udali się do
M osk w y minister spraw zagranicznych T a  i Stanów Zjednoczonych odbyło się formal
deusz R o m e r i przcwodn:czącv londyńsk:ei ne wspólne posiedzenie, na którym zostały
R a d y N arodow ej pref. Stanisław Grabski. ustalone pewne zasady esventua’ nego kom 
W m :e’dzyczasie ofensywa A rn r i Czerwone' promisu. Zasłaniając się jednak brak‘cm pełnomocn:ctw do pertraktacji z P K W N M i.
osiągnę’ a linię Wisły i w y z w o ’ :!a znaczny
obszar kraju położony na wschód od W :<dv. koła:czyk oświadczył, że musi się na:pierw
udać do L on dyn-- dla uzyskania zgody swego
Powołany został do życia Po!sk: K o m :ret W y 
rządu na omówione zasady kompromisu, ala
zwolenia Narodowego z s:edz:ba w Lublinie,
powróci niebawem dla finalizacji rokowań.
z którym rząd rosy;'k i zawarł układ na pod
G d y M ikołajczyk przybył do Londynu i
stawie uzn?n:a P K W N jako tymczasowe1 su
werennej władzy pohkiei, obe mującej admi- przedstawił zasady kompromisu omówione ną
nistr;>c:r wyzwalanych obszarów.
Kremlu, spotkał się z kategoryczną odmową
G d v M ’kołairzyk wraz ze swo;ą ek;pą do- przyjęcia ich ze strony PPS. Kw apiński i
'c-hał 1 s:erpn,-a do M oskwy, siana! przed
C :o!kosz wystąpili wówczas z inną koncep
faktem dokonanym. Według m strukc:i „rzą 
cją, a mianowicie, aby zamiast fuzji P K W N
du" lo n dyńd reeo m :ał on v n :kać j s k ^ o k o ' w ;ek bt7nośr»dn:ego kontaktu z przedstawi z rządem M ik ołajczyka na podstaw-- pew
eniami P K W N i prowadzić rozm ow y jedy nego komprcrrrsu co do tek i nazwisk, w y 
nie z rządem rosyjskim. Stanow ^ko zaś mar sunąć koncepc:ę rozszerzeń’ - tzw. „R z ą d u
szałka StaPna. a poniekąd także preorer? Jedności N arod o w e-" w Londynie opartego o
C h u r c h T a było odwrotne: marszałek Stalin cztery stronmetwa (Stron. Ludowe, PPS, Stron.
wychodził z założ-nia. że na:picrw Polacy Pracy i Stron. Narodowe) przez dopuszczenie
muszą uczynić próbę dogadama się ze sobą, doń jako piątego stronnictwa — Polsj^iąj
i tylko g d \b y s:ę to n:e powiodło, stosowne Partii Robotniczej

cyzja pozytywna i iniciatywa Mikołajczyka

byłoby pośrednictwo
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tt ustroju demokratycznym każdy
obywatel musi starać się ofiarować pań
stwu i społeczeństwu maksimum pracy
twórczej w tej dziedzinie, do której ma
najwięcej zdolności i przygotowania fa
chowego. Wykształcenie wyższe wyzna
cza inteligentowi szczególnie odpowie
dzialną rolę w państwie, któremu w
pierwszym rzędzie zawdzięcza swój za
sób wiedzy.
Ten zasób wiedzy fachowej, który dany
inteligent nabył, nie jest nawet w sen
sie ściśle materialnym jego wyłączną
własnością. Zatem społeczeństwo ma
prawo wymagać od inteligenta, by
swoją wiedzę oddał na jogo usługi.
W okresie okupacji niemieckiej bar
dzo wielu inteligentów wszelkimi spo
sobami starało się zamaskować swój
stopień naukowy, ukryć swój zawód, by
ujść prześladowań ges'tapo, które sys
tematycznie tępijo inteligencję polską.
Jnni znów ukrywali swą fachową wie
dzę, nie chcąc z pobudek patriotycz
nych oddać jej na usługi okupanta. Sę
dziowie byli więc sklepikarzami, akto
rzy — kelnerami lub hodowcami ryb,
nauczyciele gimnazjalni — magazynie
rami. Było to karykaturalnym wykoszlawieniem życia inteligencji, jak wykoszlawiona była cała nasza pięciolet
nia wegetacja narodowa.
Dziś już zniknęło widmo ulicznych
łapanek, wyzwolony kraj rozpoczyna
nowe życie, odradza się jego organizm
społeczno - gospodarczy. Nońva Polska
potrzebuje ludzi. Całe połacie polsk;ej
ziemi na zachodzie czekają, by inteli
genci przyszli zorganizować polskie ży
cie na gruzach niemieckiego ustroju.
Czeka Śląsk Opolski, czeka Pomorze
Zachodnie, Prusy Wschodnie i woje
wództwo gdańskie.
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zwlekając ani chwili, musimy wstępo
wać na te ziemie wślad za wojskiem,
bo jutro może być już zapóźno, a mie
sięczna nieobecność nasza na tamtych
terenach może nam przynieść n.epowetowane straty.
Jeżeli ktoś z takich czy innych wzglę
dów nie chce wyjechać na zachód, niech
zgłosi się do pracy zawodowej tu na
miejscu, w Lubelszczyźnie, by zająć
stanów sko swego kolegi, który dzięki
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Wspólnota językow a
Sło w iań szczyzn y zachodniej
I.

Słowianie na cały szereg ludów, szczepów J
Wielkie wędrówki ludów, odbywające się na plemion, mówiących mało zróżnicowanymi
przełomie wieków IV i V po Chr., zetknęły gwarami i narzeczami.
Niezbyt liczni w stosunku do zajętych niez
Słowiańszczyznę bezpośrednio z cywilizacją
miernych obszarów,
rozciągających się od
grecko-rzymską.
Świat słowiański występuje już wtedy jako źródeł Wołgi i Dniepru aż po Łabę, Adriatyk,
nowy czynnik etniczny o swoistej, pierwotnej morze śródziemne i Czarne -*- zajmowali się
jeszcze kulturze i organizacji, czynnik ma Słowianie myśliwstwem, pszczelnictwem, pas
jący w przyszłości odegrać ważną rolę i z a p ć terstwem, rybolóstwem, a nade wszystko upra
poczesne miejsce w dziejach Europy, przede wą roli. Korzystając z przyjaznych warunków
n ie m u b ę d z e m ó g ł w y r u s z y ć do p i o - wszystkim jako naturalny i potężny antagoni- na zajętej ziemi, w ustawicznych waikach obronnych z groźną potęgą germańską, w y k o 
nierskiej roboty na przywróconych sta świata germańskiego, przeciwstawiający in rzystując
zdobycze przenikającej do nich od
stynktom
niszczycielskim
Germanów
słowiań
Polscę ziemiach ojczystych.
zachodu
i
południa starszej cywilizacji, sku
skie zamiłowanie do pokoju i pracy twórczej.
Zofia Karczęwska-Markiewicz
Około V wieku naszej ery dzielą się jeszcze piając się i jednocząc, tworzyli w ciągu na
stępnych j-ciu wieków silne, na zdrowych
podstawach oparte narody i państwa.
Ludy słowiańskie, zamieszkujące wielką
płaszczyznę na północ od Czech aż do morza
Bałtyckiego, osiadłe po obu brzegach Odry j
lak Koraszewski walczył o sjjrawe polska na Opalszczyźafe
Wisły wraz z obu tych rzek dopływami, w y 
Zaciekła germanizacja Śląska Opolskiego, i Jeden z w yroków skaza! Koraszewskiego na tw orzyły z biegiem wieków naród i państwo
polskie. Ludy te najbliższe sobie pochodze
szerzona przede wszystkim przez szkolę, urzę osiem miesięcy więzienia.
dy, wojsko i kościół nie dokonała tego, czego
Po opuszczeniu więziema oddaje się K o r a  niem, obyczajami, narzeczem nazywają histo
się N emcy spodziewali. Bowiem tacy działa szewski jeszcze intensywniejszej pracy dzicn- rycy (np. Michał Bobrzyński) ogólnym mia
cze jak Lompa, Stalmach, Miarka i wielu in nkarskie j. Snąć kara więzienna dodała mu nem Słowiańszczyzny polskiej.
nych, często zapomnianych, zrobili swoje: bodźca do wytrwania. Pisze artykuły z histori
Północna część owej Słowiańszczyzny obej
pracując nad uświadomieniem
narodowym Polski i z dziejów Słowiańszczyzny, a pisze mowała szczepy polabskie i pomorskie. Poła
wśród ludu polskiego — zostawili trwałe po tak rozważnie i umiejętnie, że unika konfiskat manie dz:e!ili się na: 1) Obotrytów, osiadłych
dwalmy dla swoich następców, którzy pio ze strony pruskiej cenzury. Borykając się z między do!nvm biegiem Labv ą wybrzeżem
nierską pracę „ o d r o d z e n i nsrodowego" a- trudnościami finansowymi, zasłużony pionier (dzisiej/Szy Holsztyn i M eklem burgi), 1) L uspraw y pobkiej postanaw;a na pewien czas tyków, zwanych ró wn’eż Wilkami, za knują
trwaią — odrodzeniem politycznym.
Znajduiemy tedy na Śląsku Opolskim o- opuścić swój posterunek. Udaje się do W a r cych środkowy bieg Łaby i przestrzeń na
kresy walki narodowej, w których cisi pra szawy, gdzie zapoznaje ówczesne społeczeń wschód od niej aż po Odrę, a na północ aż po
cownicy, zanim uzyskali popularność wśród stwo ze sprawami i potrzebami śląska. J a k o morze Bałtyckie spokrewnionych plemiennie i
ludu, przechodzili ciężką drogę żywota, naje bystry obserwator i w vtra w n v znawca prus jęzvkoWo z grupą polską i ą) Łużyczan zwaą
żoną kolcami pruskich zarządzeń i szykan. kich „pociągnięć" miażdży w prasie warszaw nych inaczej S-rbami łużyck nr, graniczących
Ideowcy ci słowem i p:órcm, poświęceniem się skiej fałsze menreckie, otwieraiac oczy Pola z Czechami między Sołą i Bobrzą, ż a r t u j ą 
cych t. zw. Lużyce i Miśnię, a spokrewnionych
dla sprawy rozbudowali państwowość polską, kom na krzyżacko-pruską „morał insanity".
Nie na tym jednak koniec. Wespół z innymi językowo z grupą czeską.
bo pełni byli wiary, że cały Śląsk jako nie
działaczami organ!zu:e wycieczki Opolan do
podzielny, przywrócony będz'e Ojczyźnie.
Szczepy pomorskie zajmowały
przestrzeń
Jednym z takich nieugiętych bojowników o K rako w a i Częstochowy, do Poznam a i L w o  nrędzy dolną Odrą a dolną Wisłą. Szczepy t«
sprawę polską na Opolszczyźnie by 1 Wielko wa. W roku 19 14 władze prusk:e osądza!ą re dzieliły się na dwie grupy: zachodnią i wschód*
polanin Dronis^aw Koraszewski, który yf lat daktora „G a z e ty Opolskie!" w w :ezien:u za nią, zwaną inaczej kaszubską.
temu przvbyl do Opola. Zakłada tam „G a z e  artykuł ..Polakożercza niegodziwość". Fakt ten
Połabianie już od V I wieku przeciwstawiali
tę Opolską", której pojawienie się w zniem „ u lż y ł" Niemcom w dużym stopniu, pe>zbv’ i
się na’azdcm germańskim. Podbici przez K a 
który ośrmelił *:ę
czonym Opolu (1890 r.) wywołuje na osobę się bowiem „agitatora",
rola W ie !k :ego, zrzucili jarzmo po jego śni erredaktora gwałtowną nagonkę, renegatów, przeciwstawić pruskim planom na Śląsku Oci,
następnie znów u :arznreni przez Henryk#
A tymczasem wielu polskich inteli zwłaszcza kleru n:em’eek:cgo. Koraszewski n e p o 'rkim.
Po w o ‘nie światowe! „G azeta Opolska" ję Ptasznika, wyw alczyli sobie wolność. W usta
gentów żyje w trudnym do zrozunre- zraża się tym i udaje mu się wkrótce pozyskać
wicznych walkach z g.rmańsk m najeźdźcą
nia marazmie i obojętności na wsze'kie dla „ G a z e ty " lud polski i doświadczonych l i si« wnet pracy, poświęcone! spraw-* n>’- raz zwyciężali wroga, to znowu ulegali jego
wzżniejsrej:
przyłączenia
śląską
do
Polski.
współpracowników
ze
strony
polskiego
dusz
przemiany i historyczne zjawiska, któ
przemocy. Bezlitośnie tępieni i wypierani przez
re dokonują s'ę dokoła nich. Zwłaszcza pasterstwa, że wymienimy choćby ks. Sko Obok „G a z e ty Opolskiej" wydaje Koraszew Niemców, cofali się na wschód. N a ich prasta
wrońskiego. głośnego przywódcy ludu pol- ski pismo w języku memieckim, założone z
rych siedzibach zakładał
najeźdźca t. zw.
w małych mosteczkach, na głębokiej sk:ego na Śląsku.
inicjatywy żony redaktora — Francuzki Ko„marchie",
t.
j.
prowincje
zorganizowane
woj
prowincji jest takich bardzo wielu
Koraszewski zakłada także i towarzystwa raszewskiej (Ślązaczki). P ó m o nosiło tytuł
Urz"dzili sobie życie w warunkach ma polskie, w których nrewa prelekcje z historii „D e r W*?«e Adler". Ponieważ zaczęło ono skowo, służące do dalszych podbojów. W ten
sposób powstała Marchia Brandenburska na
terialnego dobrobytu i czekają. Czeka i lireratprv ^polsk'ei, uczy ponadto lud szeregu wychodzić w przełomowych dla Państwa ziemiach dawnych Lutyków (z dzisiejszym
pieśni patriotycznych i ogólnopolsk ch.
P o b k :eno momentach — oddało sprawi* pol
ją, aż się wojna skończy..."
Berlinem) i Marchia Miśnieńska na ziemi Lu*
D z :ala!ność Koraszewskiego me bardzo *'ę skiej nieocenione usługi, nie ty lk o na Śląsku,
Znam młodego prawnika, który je
życzan.
nodeba Niemcom; drogą szykan i ucisku dą
szcze dziś jest magazynierem fabryki; żą oni do zduszen:a rozwijającego się życia ale daleko poza jego granicami.
W szczęśliwych początkowo warunkach
W 1920 r. bandv nietrderkie napadły na
nauczyciela na posadz:e kontrolera; polskiego. Ale Koraszewski jest działaczem redakc:ę „G a z e ty O polsk:e!". Koraszewski znajdowali się Pomorzanie. 7 ajmując wybrze
gdzieindziej znów zdolny inżynier pro nieustraszonym. Prowadząc kamoan-ę praso umknął śmierci dzięki przybyłym na pomoc że morskie odgrodzone od zachodu i południ#
wadzi sklep spożywczy i z zadowole wą przeciwko N :emcom — zapowiada im na wojskom francusk:m. Po zdemo*owan’u dru pasmem nieprzebytych puszcz i bagnisk, za
wet to, o co będzm walczył. „G azecie" jego.
niem stwierdza, że lepiej zarabia niż je trz ba zawdzięczać uzyskanie stooniowvch karni. „O rgesche" zabrali książki, broszury, słonięci byli przez czas dłuższy od raja,zdów,
go kolega, który otrzymał posadę w mi sukcesów np. wybór posła polskiego do parla wydawnictwa i wrzucili je do Odrv.
T o też bardzo wcześn’e zbudowali osady —
U f a t ę Śląska O p o lsk W o odczul Koraszew.
nisterstwie.
pierwsze miasta na wybrzeżu, jak np. Szcze
mentu prusk'ego. Koraszewski organizue te
ski boleśnie, uważając fakt ten za mrw i-kPowvższe przykłady świadczą o w y  atry amerorskje i czyteln e, by życ u po skie- sze swoje nieszczęście, które nowal io go osta cin u ujśc;a Odry lub Ankonę na wyspie Rugit,
paczeniu moralnym takich jednostek mu dodać rozmachu — zakłada Bank Ludowy t e c z n i z nóg w 1954 r. w K a t o w ;cach.
Utrzymując żywe stosunki z Danią rozwinęli
„
Skoro ci ludzie dz!ś, w momencie nie- w Opolu.
handel,
żeglugę morską i przemysł.
Dziś w okrc«:e ws-zwalam* się■ p'*stowMożna śnrało pow:edz'eć, ź* Koraszewsti
zwyk’ e trudńvm dla organizującego się yraz z redaktorami M a ć k o w k m i N a p o r a - sk:ej 7:em:cv «nod memleekiego u c - k u j przyNiszczący wiew germańskiej t. zw. „kultu
państwa, myślą wyłączn e o swojej oso ' k ‘ m rozooczęli intensywna budowę zrębów oom n’ eć należy postać tezo n:eug:etego bo ry " , niesionej i szerzonej ogniem i ni cezem n e
bistej wygodzie i materialnej korzyści, naszej państwowość’ na Opolszczyzn'*. Jedna s- jownika spraw y narodowej na Śląsku Onol- oszczędził i tych spokojnych ł pracowitych
nie mogą liczyć na to, że spotkają się z że ze wzrostem aktywności polskiego ruchu skim. Bowiem jego to bezzramcznym zasłu ludów. Tępieni bezlitośnie, tak jak i Połab'a-|
serdecznym przyjęciem ze strony swoich ośw!atowo-knltur?lnego i ipoł*czno-politvcz- gom zawdzięczać na'eży, że Śląsk C p o ’ ski
nie, gtrntanizowani i spychani w ciągu w.e-'t
ud.
kolegów zawodowych, gdy za parę mie nego wzmoada się ilość procesów prasowych. polskość swoją potrafił ocalić.
ków coraz bardziej na wschód, ostali się nii-j
sięcy zgłoszą się do pracy w gotowych
mo to Pomorzanie we
wschodniej części,
już placówkach gospodarczych czy nau
K r o n l h a
jt a c h o t S n S a
swych
odwiecznych
siedzib
do ostatnich c z a - ,
kowych.
sów,
zachowując
swe.
odrębne
zwyczaje i ję
W poMdm Gdańsku wre praca nad uporząd rozparcelowania majątków gen. SosmrowskiegO.
Wobec ogromu zadań, czekających
Brygady
robotnicze
na
Pomorzu.
Z
Lodzi
wyzyk
Oprócz
bowiem
pokrewieństwa
pletli ennas na zachodzie kraju, nie stać nas na kowaniem rmasta. Przy uprzątaniu gruzów za- :echalo 1100 robotników jako pomoc w przepro
nego
cechą
łączącą
poszczególne
szczepy
sło
trudweni
są
Niemcy,
Na
ratuszu
powiewa
pol
tolerowan e takiej opieszałości. Dlate
ska flaga, wyw eszona przez polskie oddziały wadzeniu podrilu ziemi na Pomorzu.
wiańskie
był
wspólny
język.
Występując#
go musimy zdecydowani potopić uchy pancerne. W całym mieście rozbrznyewa jeżyk
Stowarzyszenie Kupców w Katowicach organi
lanie sio inteligentów od twórczej pra polski. Gdańscy Niemcy podkreślaj skwapliwie zuje grupy kupców, celem wysiani* ich na Sląs. w tym wspólnym prajęzyku różnice były róż
nicami dialektycznymi. I tak wyodrębniona z
cy dla Państwa. Kto nie wykorzystuje swój patriotyzm „gdański", wypierając się wszel Opolski.
Statek „Kielce". Jak donosi „Polpress" okręg języka prasłowiańskiego grupa pralechićk#
swojej w:edzy fachowej w służbi dla kiej wspólnoty z hitleryzmem.
kielecki Liri Morskiej uchwali! ufundować ze obejmowała narzecza polskie, polabskie i ponarodu, nie sneln;a wobec społeczeństwa
Powrót na prastare ziemie polskie. Jak dono
kardynalnego obowiązku, nie spłacs szą z Bydgoszczy rozpoczęto tam rejestrację Po składek publicznych j u t e k p o d narwą „Kielce"— morsko-kaszubskie. Narzehze łużyckie stano
długu, jaki ze.cipnął, korzystając z laków chętnych do wy azdu na nowowyzwolone dla uczczenia chwili powrotu Gdańska do Polski. wiło przejście, niejako pomost łączący narze
nauki w nublicznych szkołach średnich tereny na zachodzie dla ugruntowania tam pol
w
cza lechickie z narzeczami czeskim i słowac
■W
skości. Rejestrację przeprowadzą Polski Zw.ązek
i wyższych.
kim.
Utw rrzenle
Dwie armie polskie u boku sprzy- Za .hodni.
Wszystkie te narzecza razem wzięte skła
In s ty tu t Słowiańskfeco
Uniwersytet Poznański według zapowiedzi mi
jnirzeńców w ciężkich bojach, idą cią
dają się na grupę języków, zwanych zachód*
gle naprzód, okupując krwią każdą nistra Oświaty ma być reprezentacyjną uczelnią
KRAK ÓW , 9. IV. — Przy Un wersy- nio-siowiańskimi. Z wymienionych tu narze
na z dniach zachodnich. Obecnie baidzo enerp ędź wydzieranej z rąk wroga ziemi. g:czn!e przystąpiono do zorganizowania uczelni. tecie Jag ellońsk m utworzono Instytut czy, które współcześni językoznawcy uważają
W ciężkim trudzie zdobyta ziemia cze Dużą żywotność wykazują crganizacje studenckie, Słowiański, składający się z 11 katedr. za wyodrębnione języki słowiańskie, ściślejszy
ka na gospodarzy, którymi muszą stać które pracują nad odrodzeniem dawnych insty- Na czels Instytutu sto: prnf. Mi eczysław związek z językiem polskim wykazują narze
Malews' Prócz tego na Uniwersytecie
się wszyscy Polacy pozostali poza fron tuc’i samopomocowych.
zorganizowano cykl wy cza. polabskie i ooniorsko-kaszubskie.
W powiecie międzychodzkim na dawnym po- Jag ello,
tem. I nie jutro, pojutrze, za miesiąc,
sST. SKORUPKA
czy za rok, ale dziś, koniecznie dziś. me V"■ ąniczu nolsko-n-smicckim chłopi przystąpili do kładów o z emiach zachodnich.

Bojownty na zemicch zatftodnicSi

i o^sgsaraazzacje

Odpowiedzi Redakcji
Redakcja „Gazety Lubelskiej'* z radością powi
ela list z życzeniami świątecznymi od komitetu
fcdakcyjnego szkoły powszechnej w Sokołowie
podlaskim. Do życzeń załączyli nasi młodzi ko
ledzy taki wierszyk primaaprilisowy:
W szkole będą wielkie zmiany —
Zamiast profesorów będą uczyć mamy ■
Będzie się można nie uczyć wcale,
Piątki się będą i tak sypać stale.
Zamiast rachunków będzie łacina,
N a lekcji religji ksiądz da nam wini
Lekcje polskiego tak zmienione będą,
Że będzie można robić wiele, błędów.
Z innych też lekcji nie róbcie sobie wici
I chodźcie „na wagary" zupełnie śmiele,
Bo jeśli zbyt grzeczny kto będzie, koteczku,
Postoi sobie godzinę w kąteczku.
Więc niech się cieszy każdy w szkole leń,
te takie oto zmiany da wam jeden dzień....
Dziękując serdecznie za życzenia świąteczne,
życzymy dzieciom ze szkoły powszechnej w So
kołowie Podlaskim, by ich gazetka szkolna roz
wijała się jak na lepiej.

Koncert m uryM ro !s'iJe!
w wygonami! Władysława Kadry
W niedzielę, dnia 15 kwietnia o godzinie 16.30
lodbędzie się w sali Państwowego Instytutu Mu
zycznego pożegnalny koncert znakomitego pia
nisty Władysława Kędry, wyjeżdżającego na stale
do Łodzi.
W programie muzyka polska: Chopin, Mo
niuszko, Paderewski, P.óżycki, Szymanowski i
Wielhorski. Przedsprzedaż b.letów w księgarni
: Budziszcwskiego, Krak. Przedm. 29.

lVe.!wanie właścicieli działek
N a podstawie zarządzenia
przewodniczącego
Miejskiej Rady Narodowej w Lublinie o obowiąz
ku uprawy ogrodów, proszę właścicieli działek
na Rurach hip. ijfiz przy przedłużeniu ułic Gli
nianek Żniwnej i Nowomiejskiej oraz hip. 1799
przy ul. Kraśnickiej o zgłaszanie się do biura mie
rniczego przysięgłego Bogdana Białkowskiego, Lu
blin, ul. Sądowa 4 m. ą, w dniach od 4-go do
18-go kwietnia 1945 r. w godzinach od 10 do 11 -ej
w sprawie wznoweinia granic, zniszczonych przez
lekupantów.

Ustalenie steny procentowej

Konferencja delegatów
Związków Zawodowych
Niniejszym zawiadamia się wszystkie Powia
towe Rady Zw ązków Zawcd. woj. lubeiskiego
oraz wszystkie zarządy związków zawodowych
w Lublinie, że dnia 15-go b. m. o godzinie 10-ej
w lokalu Okręgowej Komisji Zw. Zawód, w Lu
blinie, Krak. Przedm. 29 rozpocznie się konfe
rencja delegatów zw. zawód.
Sekretarze i przewodniczący powiatowych rad,
jak 1 związków zawodowych winni się stawić
obowiązkowo.
Porządek dzienny: 1) sprawozdanie ze stanu
organizacyjnego związków zawodowych, 2) spra
wy organizacyjne i Dekret o Radach Zakłado
wych, 3) t-szy maja.

Zawodowych

proszeni są o zgłoszenie się w Radzie Zw. Za
wodowych dnia 14, 4. 1943 r., pokój Nr. ta, o
godzinie 15-ej w sprawie zorganizowania sekcji
piłki nożnej przy R . Z. Z.
ZAKŁAD PRODUKCJI SZCZEPIONKI prze
lew ko durowi osutkowemu im. R. Weigla w Lu
blinie,

zakupi myszy białe i szare.

Lublin, Hipoteczna 4. Drugie piętro.

Zgłoszenia:

Zgrc:fits&enfa kum ów tr. Lublina
zawiadamia, że zostaną otwarte 3-miesięczne
kursy księgowości dla początkujących i zaawan
sowanych.
Informac:e i zapisy: Stowarzyszenie Kupców
Polskich w Lublinie, Szopena 12, parter od
10—14, Szkoła Vetterów, Bernardyńska 14 od
godz. 16—17.30.

Z Lubelskie] Spdfćz. Spożywców

ECorcaisja w e rb u n k o w ą
Centralna Komisja Werbunkowa przy R a  tg ió , i p i ) następujących powiatów: lubel
dzie Z w iązków Zawodowych na zasadzie skiego, lubartowskiego i puławskiego.
Zgłaszający się winni posiadać: skierowa
uchwały na konferencji, która odbyła się dnia
1. III 1945 r. przy współudziale wszystkich nie jednego ze stronnictw politycznych lub
stronnictw politycznych, organizacji mło skierowanie z Rad Narodowych, ze Związków
dzieżowych, T U R U i władz wojskowych, Zawodowych, Milicji Obywatelskiej, względ
wznowiła po pewnym czasie przerwy swoje nie poręczenie na piśmie dwóch obywateli zna
funkcje przyjmowania ochotników - kandy nych w jednym ze stronnictw politycznych,
potwierdzone przez to stronnictwo pieczę
datów do szkół oficerskich.
(Polprcss)
Przyjmowani są kandydaci - ochotnicy z cią.
roczników: 1 0 1 4 , 1 9 1 3 , 1 9 1 2 , i 9 H- 19 10,

Z naszej
ZAMOŚĆ
RO TUN DA—RELIKWIARZEM NARODOWYM

Pr/emysI ziemn aczany w Lubi nie,^1'. Betonowa
5, pod.ne do wiadomo';:, ze w czasie osta n ch
działań wojennych zginęło wiele beczek metalo
wych, przeznaczonych pod nalew syropu zicmniaczego. Opakowanie to było i jest wyłączną,
bezsporną własnością firmy „Lubań-Wronki",
której nazwa wybita jest na dnie beczek. Wszyst
kich obecnych posiadaczy beczek wyżej wymie
nionych wzywa się do natychmiastowego zgło
szenia ilość; i jakości posiadanego opakowania oraz
spiesznego zwrotu tegoż. Podkreślić należy, że fa
bryka wspomniana znajduje się pod zarządem
• państwowym, a odnośne opakowanie podlega spe
cjalnej ochronie, jako własność państwowa.

do

c e g ie łk i“

Teatr Domu Żołnierza wystawia rewietkę
p. t. „ Cegiełka do cegiełki". Na pierwszy plan
'wysuwają się pod względem tematowym i pod
względem poziomu wykonania dwa numery
choreograficzne: „Śląsk śpiewa “ i „Taniec
marynarski". W obydwu tych fragmentach
przoduje utalentowana i pełna wdzięku tan
cerka Jana Karpińska. Na tle udatnej deko
racji, symbolizującej ciężki przemysł hutniczy,
zobaczyliśmy plastyczną interpretację wier
sza Juliana Tuwima zilustrowaną muzycznie
Całość robi na widzu silne wrażenie.

W dniu 22 kwietnia 1945 r. o godz. 10-ej w
sali fabryki cukierków „Veritas" w Lubi.me przy
Entuzjastycznie przyjmuje publiczność do
ul. Staszica 22, odbędzie się walne zgromadzenie skonały taniec marynarski na tle dekoracji,
delegatów Lub. Spóldz. Spożywców.
przedstawiającej fragment statku morskiego.
Porządek dzienny będzie ogłoszony w loka
Wizja marynarza, morza i wybrzeża działa
lach i sklepach LSS.

''"Wobec zarządzenia władz kolejowych, punkt ambulatorium dworcowe — tak dla podopiecz
san tamy P. C. K i P. U. R-u, mieszczący się nych P. C. K., jak i dla repatriantów. Istnieje bo
w baraku na dworcu, ma być stamtąd w najbliż wiem ścisła współpraca P. C. K. i P. U. R-u,
szym czasie usunięiy. P. C. K. zdobył już na a repatrianci korzystają stale bardzo licznie z do
szczęście nowy lokal, a raczej inne baraki powoj- żywiania punktu odżywczego P. C. K. na dworcu.
Punkt sanitarny czynny jest bez przerwy dz eń
skowe naprzeciwko dworca (przy ul. Gazowe ) —
tuż kolo swego punktu informacyjno-rozdziel- i noc. Obsługują go 1 lekarz i 4 siostry P.C.K.
Dzienna frekwencja w ambulatorium dochodzi do
czego.
Baraki te, choć znacznie obszerniejsze (zawie 80 osób. W nowym baraku mają być też urzą
rają it izb), są na razie w opłakanym stanę, dzone salki dla obłożnie chorych, których sporo
le.z zostaną wkrótce doprowadzone do porząd przybywa do Lublina.
. W. B.
ku, Mieścić sir w nich będzie nowo-utworzone

Komunika!

A M A T O R Z Y PIŁKI N O ŻN E J zorganizowani

„ C e g ie łk a

P r z e p r o w a d z k a d w o rco w e g o pian!du
sani$ai*necgo PCł£.

Zawiązany w Zamościu Komitet Budowy PornJak podaje Życie Warszawy, stopa pro n ka - Mauzoleum „Rotunda" ma za zadanie
centowa od sum kredytowanych została usta uporządkować całą tzw. Rotundę (dawniej Dzialona przez Departament obrotu pieniężnego na lobitnię) wraz z przyłe-ełytni płacami, kryjącymi
nraksimptn 9*/o w stosunku rocznym. Stopa re zwłoki Polaków pomordowanych prz.cz gestapow
dyskonta — 4,j°/o. Od kwot wpłaconych na ra ców. Rotunda stanowi budynek okrągły, stoją
chunki bieżące i zwracanych na żądanie, płaco cy za miastem, o 17 celach, z wielkim dziedziń
ne będą odsetki w wysokości maksimum i°/o w cem po środku. W budynku tym gts-»j>o zamoj
skie urządziło kaźn ę, w której mordowano ma
itosunku rocznym
sowo Polaków przez szereg miesięcy dmcm i no
cą. Wokół budynku rozrzucone są groby zbio
P ro g ra m radiow y na li 2 .4 rowe, w których znajduie się po kilkadziesiąt
trupów w jednym dole. Według obliczeń, na R o
7,00 Poranna moza ka muzyczna (miasto). 7.2 j tundzie Niemcy wymordowali około 20 tysięcy
iTransmisa z Warszawy (fale kr. i miasto). 8.05 Polaków, z j>ow atów: zamojskiego, biłgorajskie
.Wiadomości lubelskie (miasto). 12.00 Transmisja go, hrubieszowskiego* tomaszowskiego i krasny2 Warszawy (fale kr. i miasto), 15.00 Wiadomo stawskiego.
ści lubelskie (miasto). 15.05 Reportaże (miasto).
Komitet Budowy Pomnika-Mauzoleum „R o 
15 .to Kącik sportowy (miasto). 15.15 Utwory tunda" w Zamościu dąży do podniesienia tego
ikrzypcowe (miasto). 15.35 Komunikaty i ogło miejsca każni hitlerowskiej do godności relikwia
szenia (miasto). 1540 Koncert muzyki żywej: rza narodowego oraz ssystępu e do władz pańśpiewa Stefania Grodzieńska. Przy fortepiaine Fr. stsyowych o założenie w Zamościu obozu karne
Leszczyńska (miasto), 16.00 Transmisja z War go dła różnego rodzaju SS-manów i gestapow
szawy (fale kr. i miasto). 18.30 Transmisja z ców.
Warszawy (miasto). 20.00 Płyty (miasto). 20.10
Do tej jsory ekshumowano paręset zwłok ze
Arcydzieła literatury [solskiej (fale kr. i miasto). wspólnych grobów, kilkudziesięciu pomordowa
20.15 Koncert: Fragmenty z opery „Halka". Wy nych zostało rozpoznanych przez rodziny. Zwło
konawcy: Janina Kelles-Krauze (sopran), Igna ki grzebie się przy udziale duchowieństwa, two
cy Dygas (tenor), Tadeusz Markowski (baryton), rząc prawidłowy cmentarz. W poszukiwaniu fun
Adim Didur (junior). Kwartet lubelski pod dyr. duszów na zrealizowanie swych planów Komitet
Sobieskiego Stanisława, przy fortepianie Rug. organizuje dochodowe imprezy, w ramach któ
Kopp. (fale kr. i miasto). 2 1.:o Ostatnie wiado rych urządzono trzy koncerty Ignacego Dygamości (fale kr. i miasto).
sa oraz wykonano oratorium, w czasie którego
deklamowano szereg utworów, napisanych pod
Tylko fale krótkiet
18.30 Audycja w językach obcych. 19.30 Au
dycja dla Polaków zagranicą. 10.00 Skrzynka jx>łzukiwania rodzin. 22.00 Dyktando Polpressu
(transm. z Warszawy).
Tymczasowy Zarząd fsbtykl „Lubań-W-onki"

1 niczorganizowani w Związkach

Nr.

O \ 7 FITA T. 17H F L R K \

Btr. ?

dziś na nas magnetycznie, dlatego sala buczy
od oklasków, a biedni „marynarze" bisują w
pocie czoła pod komendą groźnego „kapitana '1
o blond lokach.
Ud.itnie wypadły również piosenki w w y
konaniu „C zw órki ludowej" — czterech pieś
niarzy w mundurach żołnierskich, którzy śpie
wają nastrojowo i bardzo inteligentnie o
Gdańsku i o przyszłej Polsce. Publiczność na
ogól gorąco przyjęła piosenki Stefanii G ro
dzieńskiej i kujawiaka Barbary Grabowskiej.
Doskonale wypadł „prima aprilis “ oparty na
dowcipie sytuacyjnym. Zręczny finał z całym
zespołem odbudowującym Warszawę „Cegieł
ka do cegiełki" — z perspektywą kolumny
Zygmunta i wizją drapaczy chmur przyszłej
stolicy świadczy o doskonałym wyczuciu aktualności. N a podkreślenie zasługuje dobrze w ypetriiona rola konferansjera Józefa Picracftitgo.
Całość programu zyskałaby niewątpliwie ni
pewnych niedużych skrótach, np. możnaby «•
sunąć pierwszy numer „dyliżansowy" troch{
jut zdezaktualizowany; zlikwidować słabi
wykonany walc Szopena; skrócić nieco „W il
ka morskiego", w którym zresztą Jan Wiś
niewski stwarza bajeczny typ marynarza.

W sumie jednakże należy przyklasnąć arty
stycznym wysiłkom naszego żołnierskiego te
atru, który stara się zbliżyć publiczność lubel
ska do aktualnych zagadnień, oddalić od
wódki i „topionego tłuszczu", a piosenką i sa
tyrą wciągnąć w krąg najważniejszych spraw
wpływem przeżywanych okropności morderczej dnia dzisiejszego. „ Cegielke do cegiełki" pOt
woiny.
winna obejrzeć młodzież szkolna.

wisieji

Kwesta zorganizowana na tel cci w Wielki Pią
tek przyniosła 36 tys. zloiych,

RADZYŃ
KURS DLA SKLEPOWYCH
I RACHMISTRZÓW
W Radzyniu zakończony został i-szy kurs
dla sklepowych i rachmistrzów spółdzielni. Kurs
ten zorganizowany przez Radę Oddziałową „Sjsolem" Związku Gospodarczego Spółdzielni R. P.
przy poparciu Powiarowej Rady Narodowej,
władz administracyjnych i organizacji politycz
nych liczył 49 słuchaczy.
Uroczyste zamknięcie kursu połączone * oko
licznościowymi przemówieniami ob. Hohoty, in
spektora szkolnego, Hrycaniuka — wiceprezesa
Pow. Rady Narodowej, Oienickicgo — lustratora
okręgu i ob. Szymańskiego — kierownika od
działu „Społem" Związku Gospodarczego Soóldziełni R. P. w Radzyniu.

BISKUriCE
OTWARCIE ŚWIETLICY x
Staran em ob. Łozińskiego w osadzie Bisk upice
przy współudziale władz państwowych, samorzą
dowych, jsolitycznych i społecznych, nauczyciel
stwa i miejscowej ludności odbyło aię uroczyste
otwarcie świetlicy. Okolicznościowe przemówie
nia wygłosili: ksiądz proboszcz parafii rzymsko
katolickiej Biskupice, kierownik szkoły, ob. Ło
ziński, i instruktor Wojewódzkiego Urzędu In
formacji i Propagandy, ob. Iskra. Po wygłoszo
nych przemówieniach nastąpiły inscenizacje i de
klamacje, wykonane przez młodzież świetlicową.

Zawiadomienie

Z. K.-M.

T e a tr i kina
T E A T R MIEJSKI: Dziś i codz:enn!e utrzymu
je się na scenie doskonała 3 aktowa komedia
Zapolskiej „Skiz".
/
Już w dni ach najbliższych ukaże słę „LEKKO-*
MYSLNA SIOSTRA" Perzyńskiego — najlepszf
bez zastrzeżeń polska komedia.
Pełną obsadę stanowią:: Malkiewicz, Skrzyeb
lowska, Buyno (debiutuje Jaraczówna) ChmieleWę
ski, Kondrat, Klejer, Chmielarczyk.
Dekoracje znakomitej artystki malarki Z. Węa
gierkowej,
•
• • • , s A
*,
Z powodu nagiego przyjazdu grupy artystów
moskiewskich, kierownictwo Domu Żołnierza od
wołuje rew eikę „Cegiełka do Cegiełki" w dniach
11 1 13 kwietnia, zamieniając ją na dwa wielkie
występy „Frontowego Zespołu Moskiewskich Ar
tystów Estrady".
W programie
mor i muzyka.

śpiew, taniec, akrobatyka, hu-*

Początek o godz. 17-eJ. Przedsprzedaż biletów
w kasie Domu Żołnierza od godz. 10— 12 i od
15-ej do 17-ej.
W niedzielę, zj-go kwietnia, o godz. tt-ej w
sali Domu Żołnierza wystąpi po raz ostatni ze
spól uczennic i uczniów gimn. Kupieckiego i im.
St. Staszica z przedstawieniem komedii Al. Fre
dry „Damy i huzary". Bilety są już do nabycia
w Orbisie i w dniu przedstawienia w kasie w ce
nie 20— 50 zł. Dochód przeznaczony na pomoż
dla repatr.antów.

Podaje się do wiadomości, że dotychczas uru
chomione zostały Oddziały Narodowego Banku
KINO „APOLLO": Od poniedziałku 9 kwietnia
Polskiego w następujących miejscowościach:
b. r. wyświetla film produkcji sowieckiej p. t.
Białystok, Bydgoszcz, Chojnice, Chorzów, Czę- „Antoni Iwanowicz. gniewa się". Nadprogram do-*
s.ochowa, Gniezno, Grudziądz, Inowrocław, Kalisz, datek pt.: „Belgrad".
Katowice, Kielce, Kraków, Krosno, Leszno, Lidz
bark, Lublin, Łomża, Łódź, Mława, Nowy Sącz,
Ostrów-Wkp., Piotrków, Płock, Poznań, Prze
myśl, Radom, Rzeszów, Sandomierz, Siedlce, Sk erniewice, Sosnowiec, Tarnów, Tczew, Tomaszów-Maz., Toruń, Warszawa, Włocławek, Za
mość.
Narodowy Bank Polski
Oddział w Lublinie

KINO „ B A Ł T Y K " komedia amerykańska
pt.: „Mleczna D ro ga". W roli głównej Harrold Lloyd. Nadprogram Polska Kronika Fil
mowca N r. 3.
KINO „ R I A L T O " film produkcj '1 polskiej
pt.: „M a n e w ry miłosne". W roli głównej':
Żabczyński, T o la Mankiewiczówna, St. Sic*
lański i inni.
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