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Po trzech
miesiącach
(c) Gdy w styczniu b :eż. roku rozpo
czynała się wielka ofensywa Armii
Czerwonej nikt, albo tylko niewiele
osób poza sztabami zdawało sobie spra
wę, że wypadki potoczą się jak lawina i
że w ciągu n :ewielu tygodni potęga
Trzeciej Rzeszy zostanie doszczętnie
skruszona.
Minęły trzy miesiące od chwili roz
poczęcia tych potężnych zmagań.
Na froncie wschodnim w ciągu tego
czasu złamane zostały potężne linie
obronne Niemców, oczyszczone zostały
* wroga ogromne obszary, wyzwolone
spod hitlerowskiej okupacji miliony
ludzi, uwolnione z katorgi robót przy
musowych, z katowni obozów koncen
tracyjnych; z obozów dla jeńców —
dalsze dziesiątki, a może setki tysięcy
niewoln ków. Któż ich zl:czyć zdoła?
Linia frontu od środkowej Wisły,
Narwi i Niemna przesunięta została set
ki k :lometrów ńa zachód nad dolną Odrę
i powoli zbhża się do Nissy. Wyzwolo
ne zostały ziemie polskie, słowackie,
Węgierskie. Dziś wojska radz!eck!e zdo
bywają Wiedeń — bramę do Austrii,
która również z niecierpliwością czeka
na wyzwolenie.
Poteżne punkty oporu nienreckiego
w Budapeszcie, P le, Gdańsku i Królew
cu zostały zmszczone, a wraz z nimi
Hitler stracił setki tysięcy knechtów i
olbrzymie ilości sprzętu.
Niemiecki organ'zm woienny doznał
potężne,go unustu krwi. Wraz ze Ślą
skiem stracił jedną z najważniejszych,
dotychczas nietkniętą kuźnię broni.
Na fronc’e zachodnim wielka ofensy
wa wiosenna, rozpoczęta sforsowaniem
Renu pod Remagen, również osiągnęła
niezwykłe sukcesy. Przemysł wojenny
Zagłębia Ruhry, które jakkolw’ek nisz
czone stale z powietrza, jednak stale
jeszcze zaopatrywało armię nienrecką
w broń, objete z północy i połudma
kleszczami akanckich armii pancernych
po niewielu dniach boju odcięte zostało
od organizmu niemieckiego. Wojska
sprzymierzonych szturmują Bremę,
przekroczyły Wezerę, zdobyły Hnrmower, zhliżaią gie do Berl'na, Lińska i
Norymbergi. Sukcesy istotnie niebywa
łe.
Na odcinku politycznym nastąp'ło tak
ważne wvdarzen’e jak Konferencja w
Jałcie, która uzgodniła postępowań5e
Sprzymierzonych, a istniejące różnice
usunęła na drodze porozumienia i kom
promisu.
Oto jest b !lans trzech miesięcy.
Dz<fi stoimy u progu pokoju. Ohre li
pie frontów wschodniego ! zaehodnfego
żnałdulą sic w stadium nieustannego
źbVżcn‘a. O dm ieść między nimi stałe
rwlej®, Przed kilku dn'aTni yrynosiła
?eo km, dziś wymienia 6 lę już tylko
2 0 0 km.
Chwila spotkania się wojsk snrzym'erzonvch jest bliska. A z tą chwilą nastą
pi rozcięcie Niemiec na odrębne kotły,
iriórp ka^dy z osobna ulegać beda zapł-»dr!e. Cbvba. że N!emcy wcześn’ej
uznała beznadziejność trooru i ogłoszą
bezwarunkową kapitulację.
Jesteśmy w przededniu zwycięstwa,
fjłe bvło ono ani łatwe, ani szybkie, ani
pczvw!ste. Jak w każdej walce szala
zwycięstwa przechylała się to na jedną,
lo na druea stronę.
Bvły okresy, k !edy zdawaTo tffą, że
Zwycięstwo iest tek dalekie, ż« tylko
bozracz n^dtrzannsprała

rsądzteje.

Zwycięstwo wymagało dokonania w
obozih sn—vmierzonych olbrzym’ej pra
cy i wyżlica.
Z jednej strony trzeba było Ż^eorgaftizować i wyszkolić olbrzymie armie,

Nieustanne postępy wojsk radzetnJi
Z d o b y c ie w ie lu m ia s t w C z e c h o s ło w a c ji i A u s t r ii
Radzieckie Biuro Informacyjne do
nosi: w dniu 12 kwietn a wojska Dru
giego Ukraińskiego Frontu zajęły na te
rytorium Czechosłowacji, na północny
wschód i wschód od Bratysławy m asto
i węzeł kolejowy Skalican i ponad 30
innych m’ejscowośei. W tej 1’czbie: Opa
towa, Kochanówce, Gołubowce, Grdowce, Radejów, Katów, Goł cz i Kcpezany.
Na północny wschód od Wiednia, na
terytorium Austrii wojska radzieck:e
zajęły: Drosing, Bre sens, Auerstahl,
Ratzdorf i stację kolejową Egersbrun
oraz przecięły szosę i linię kolejową
Wiedeń — Brno.
W Wiedniu wojska Trzeciego Ukraińsk'ego Frontu toczyły walki uliczne w
dzelnicy, położonej rnędzy kanałem
dunajslrim, a Dunajem i zajęły ponad
60 bloków.
Na zachód i południowy zachód od
Szombathely wojska radzieckie, konty
nuując natarcie, zajęły GOssing i 40
miejscowości wśród n'ch M chel, Steingraben, Obernenberg i Gothendorf.
W dniu 11 kwiętn:a wojska tego fron
tu wz’ęły do niewoli ponad 5 tysięcy
niemieckich żołnierzy i oficerów. Zdo

byto lub zniszczono: 34 tanki i działa
szturmowe, 38 ciągn:ków pancernych,
208 dział polowych, 270 karabinów ma
szynowych, 498 samochodów, 185 trak
torów, 34 parowozy, 1535 wagonów ko
lejowych i 17 magazynów z amunicją
lub żywnością. Na innych odcinkach
frontu sytuacja bez zmian.
W dniu 11 kwietn'a na wszystkich
odcinkach frontu zniszczono lub zdoby
to: 50 tanków i dział szturmowych, w
walkach powietrznych lub ogniem arty
lerii przeciwlotn’czej zestrzelono 2 2 sa
moloty niemieckie.
Atak1! lotnictwa Czerwonej Floty Bał
tyckiej na statki wojenne i transpor
towce monieckie.
Dn!a 9 i 10 kwietnia lotmctwo Czer
wonej Floty Bałtyckiej atakowało statki
wojenne i transportowce w porcie Piła
wa i na otwartym morzu na północny
zachód od Piławy. Zatopono dwa stawiacze min, 2 statki strażn!cze, 1 0
transportowców o łącznej wyporności
1 0 tysięcy ton i jeden tankier o wypor
ności 2 tysiące ton. Uszkodzono jeden
staw’acz m’n, jeden statek strażniczy i
siedem trasportowców przeciwnika.

Elonnunikat
W o je w ó d z k ie j K o m i k i
P o ro z u m ie w a w c z e j

LUBLIN. — W dniu 11 b. m. u
wojewody odbyła się konferencja ko
misji porozumiewawczej stronnictw. Na
posiedzeniu zorganizował się główny ko
mitet obchodu świąt 1 i 3 maja.
Główny komitet orgamzacji obchodu
świąt 1 i 3 Maja na terenie wojewódz
twa lubelskiego pregit
Wojewódzką Radę Narodową
Miejską Radę Narodową
Radę Związków Zawodowych
Rektorat Un’wersytetu im. Marii Cu-.
rie-Skłodowskiej
Rektorat politechniki
Dowództwo Okręgu Wojskowego
Garnizon Wojska Polsldego
Rejonową Komendę Uzupełnień
Kuratorium
Towarzystwo Uniwersytetów Robot*
niczych
Związek Walki Młodych
Wici
Harcerstwo
o wysłanie swoich przedstawić'eli do
głównego komitetu organ'zacjI obchodu
świąt 1 i 3 Maja, celem omówienia 1
przygotowania uroczystości wyżej wymiemonych.
Przedstawiciele proszeni są o przyby
Dziewiąta armia doszła do Łaby koło odcinków wojska posunęły się o 2 0 km,
cie
w dniu 14 b. m. o godz. 3.30 do lo
Magdeburga i znajduje się 120 km od na innym o 25 km.
kalu
Rady Związków Zawodowych Kra
Wczoraj po otrzymaniu ultimatum
Berlina, a 200 km od wojsk sow'ecKoburg
skąp
tulował.
kch. Wojska gen. Simp9 ona zajmują te
kowskie Przedmieście 29, pokój 29, XI
Amerykanie wz;ęli 12.000 jeńców w piętro.
raz pierwsze miejsce w wyśc:gu na
wschód. W ciągu jednego dnia posunęły Schweinfurcie, gdzie opór został prawie
się one o 90 km. natrafiając na słaby całkow’cie złamany.
WOJNA LOTNICZA
Wielkie fabryki łożysk kulkowych
opór n'eprzyjaciela.
znajdują
się
w
rękach
sprzymierzonych.
Na ulicach Brunświku trwają walk’,
Bawaria była dwukrotnie celem ata
dokoła tego m :asta zdobyto lotn’sko i 50 Korespondenci donoszą, że na skutek ków lotniczych brytyjskich i amerykań
samolotów, które n!e zdążyły odlecieć. ciągłych ataków lotn’czych w m’eście skich samolotów. Bombardowano dwor
ani jeden budynek nie został nieuszko
Na północ od dziewiąte! armii wojska dzony.
ce przetokowe w Norymberdze, Mona
Sprzvm'erzonych wyminęły na północoW Zagłębiu Ruhry 400 km poza linią chium i Ratysbonie. W ciągu tygodnia
wschód Bremę i sn 90 km od Hambur frontu Esen i Gelsenlrrchen zostały cał
ga. Niemcy są w imoas:e i n!o w ;edzą, kowicie oczyszczone. Snrzym!erz?ni we zniszczono 1 2 0 0 samolotów niemieckich
czy sprzvm’erzeni uderzą na Hamburg szli do Bohum, a Deventer został zdoby na ziemi. Dzisiejszej nocy Moskity zna-,
czy na Bremę.
ty. Ppwne oddz’ały przeszły kanał Ijsel. wu bombardowały Berlin.
Pierwsza armia posunęła się w bły
W Essen ludność witała wojska z ra
skawicznym temp'e w dniu wczoraj dością, w mieście wszędzie powiewały
FRONT POŁUDNIOWY
szym o 30 km, rozszerzając klin w k ’e- bis*® chorągwie.
Włoszech ósma armia z przyczół
runkti L’nska 1 posuwając się przez
Na fronrie armii gen. Patrona oddzia kaWe
na Senio posunęła s'ę o 11 km i dorówn’ne Turyng’l.
ły niemieckie trzymają s’ę jeszcze po la
Wojska gen. P aten a nrrustaniły do sach i wzgórzach, ale we ws’ach 1 mia r.la do rzeki Santerno. Zdobyto Lugo i
Na prawym skrzydle od
nowego natarcia. Dz'ewieć dyw’zji zo steczkach ludność wywiesza b :ałe cho Furi,gnano.
działy
tej
armii
przeszły za Camaccio
stało rzuconych do akcji. Działania rągwie.
i
znalazły
się
na
tyłach n’cm eckich.
okryte sa przez cenzurę tajemnicą woj
W Heinburg cały Volkssturm prze
Posuwają
się
one
na
drodze Rayenna-skową, al# wiadomo, że na jednym z szedł na stronę sprzymierzonych.
Ferrara.
Piąta armia posunęła się o 5 km na
przód i zbliża się do Carrary. Lotnictwo
Z ostatniej chwili
współdrała z operacjami na ziemi, ni#
Wojska sprzymierzone zdobyły Gro- natrafiając na opór Luftwaffe.
MOSKWA. 12. IV. Radio amerykań
skie donosi, iż 18 dvwizln 3 armii ame ningen.
* * ♦
rykańskiej zdobyła WEIMAR.
DALEKI WSCIIOD
• •
•
9 armia amerykańska przekroczyła
Brytviska czternasta arm;a zniszczy-'
L O N D Y N , 1 2 . IV . R eu ter donosi z Elbę w 2-ch miejscach.
la wielkie r ły japońskie na równ:n'e
k w a te ry głów n ej gen. M ontgom ery'ego
• * •
Mandalay. Superfortece atakowały To
o zdobyciu m?a«tn T E L L E o 4 0 km na
Wojska
sprzymierzone
znajdują się kio w ciągu dn’a.
n*d. w schód od H annow ent. W ndeś-m
100 km od Berlina.
TcR a b ^ ła znaną polityczn a szkoła hi
Wczoraj był bombardowany również
•
*
e
Hong-Kong.
Amerykanie posunęli s'ą
tlerow ska.
LONDYN. Jak poda** aprawozdawey Zagłę* * ą
14
m
’l
na
południowym
Luzon’e. Janońb:* Ruhry jest tuk zniszczone, te odbudowi Jego
LONDYN. 1f. IV.
Informacji musiała bv trwaó aj lat; w ogóle wątpliwe Jest, ski statek pomocniczy płynący w kon
sztabu 1 armii frpncusV’nj wojska fran czy kiedykolwiek powstanie ono w iwoich przed woju został zatopiony przez łódź pod
cuskie zajęły Bndcn-Bnden.
wodną.
wojennych rozmiąrach.

Pa f r o n d o z a c h o d n im

zaopatrzyć je w sorzęt, zatem rozbudo
wać na wiplką skalę przemysł wojenny.
Z drug'pj strony mus'nła ulec przebu
dowie aż do gruntu polityczna struktu
ra Europy. To wymagało usuniecie od
władzy „monechMczyków", usun4ecje
uprzedzeń m’edzy narodami i ukażama
im nowych dróg rozwojowych.
Fyłó to trudne, ale zostało dokonane.
I dl atego „stoimy dziś u progu zwycięstwą-

Podp:san!i> naktas ppiySażnl między
Z SR R a Jugosławią
Ptfćh-na pobytu w M oAwi* premier* Ju 
gosławii Tito i ministra spraw ragr. Jugo
sławii Sz.ubaszic* toczyły sie pertraktacje mię
dzy przedstawicielami ZSR,R t przedstawicie
lami Jugosławii. W rezultacie tych pertrak
tacji został podpisany pakt o przyjaźni, wza
jem nej pomocy i współpracy po wojnie. Przy

sporządzaniu umowy obe-.nl bvl! przewodni
czący Rady Komisarzy Narodowych marsz.
Stalin, ze strony Jugosławii minister spraw
zagr. Szubaszic, poseł Jugosławii w ZSRR Sinicz, Wyszyński poseł ZSRR w Jugosławii t
inni. Pakt tem at dla Jugosławii olbrzymie
znaczenie.'
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Francja dźwiga się

C o piszą inni

J e s z c z e o Śląsk u

L U B T !IS K /V \

Ruch na uPcach miast francuskich jest
wzmożony. Spośród środków komunikacji
miejskiej czynne jest paryskie metro, stale
przepełnione. Elektryczne kolejki miejskie
nie funkcjonują z braku benzyny. Auta do
tychczas są rzadkością z tegoż powodu, oraz
ze względu na wywiezienie przez Niemców
znacznej części pojazdów samochodowych.

O ten niepowrót chodzi. Zbliża się ojjwila,
{gdy załamie s ę po raz pierwszy od stu trzy
dziestu lat, na swej ziemi pruskie państwo na
rodu niemieckiego. Miliony Niemców, stło
czonych w ostatnim kotle, zechcą wracać na
Ręczne wózki, naładowane bagażem, wózki
dawne osiedla, w nadziei, że magdeburskie
łprawo prusk ej własności, tak jak przez wieki, specjalnie skonstruowane jako przyczepki do
;*ezwoli im na wegetację do następnego odwe- rowerów, nawet powozy ciągnione przez ro

i*u.
Wiemy, że ta nadzieja jest płonna. Wiemy
'jednak, że każdy Niemiec, który przekroczy
Odrę na wschód, to nowy problem transpor
towy dla Polski: trzeba bowiem będzie znów
•tego Niemca transportować za Odrę czy gdzie
indziej. Prościej zatem będzie, jeśli, nie wpuś
cimy nikogo z powrotem.

>W ten sam sposób rozstrzyga problem pofwyższy i „Trybuna Robotnicza", która za
mieszcza wywiad z wojewodą śląskim gzss.
dyw. Zawadzkim na temat polityki narodo
wościowej na zachodzie.
...Naród nasz chce mieć Polskę, w której
nie będzie miejsca dla Niemców. Po tej linii
też musi pójść oficjalna poi tyka i na obszairach Śląska Opolskiego. Razem z uciekaiącą
(ram tąd armią niemiecką wycofali się i na:bari dziej czynni Niemcy, a ponieważ Niemcy w
tej wojnie wykazał , że są narodem zbrodni
czym, więc ani jeden Niemiec nie może być
na ziemi polskiej tolerowany.

Natomiast jaki byl stosunek Ślązaków do
Polski mimo dlugowickowcgo germanizowania tvch ziem ilustrule doskonale St. Zicmak
w „Ziemi Pomorskiej".
Polityka Niemców dążyła do tego, aby
(osiedlać na tych terenach swoich rodaków ze
łizkodą oczywiście dla Ślązaków.
Gcrmamzowame —
„Wydzierało systematycznie spod stóp ludu
śląskiego jego OOOwiznę, osiedlając na niej
twoje plemię. JÓ,ą"/o ogólnej powierzchni Ślą
ska oddało siedmiu magnatom pruskim: von
i Plessom, Ratiborom, Stolbergom, Hohenłohe,
IHencklom, Donnersmarckom. f7.4Vo prze
kazało ąoo obszarnikom. 8S-iu tvs!ącom chło
pów polskich pozostawiło niespełna 70 tysięcy
ba — czyli mniej niż posiadali we dwójkę

e to s u

Z chaosu klęski wojennej, okupacji, we do życzenia.

Jednym z najważniejszych zagadnień dnia wnętrznego rozdarcia i wojny wyzwoleńczej,
{dzisiejszego, w związku z ziemiami na Zacho- z chosu niewoli, partyzantki, sabotażu | walk
Wzie, które po latach niewoli powróciły do bratobójczych — odradza się nowa Francja,
Polski, jest zagadnienie mieszkańców tych te okryta jeszcze ranami i bliznami.
renów. Wielu z nich uciekło wraz z cofającą
Rany te i blizny są raczej niedomaganiami
'lię armią, część pozostała.
natury wewnętrznej, gd’ ż zewnętrzny wygląd
W ..Rzeczypospolitej" w artykule„Odwrót miast niewiele ucierpiał w ciągu lat wojny,
jNiemców — powrót Polaków", autor E. Oszniszczenia zaś zostały częściowo naprawione.
mańczyk słusznie i rzeczowo ujmuje tę sprawę, Paryż wygląda tak, jak gdyby nigdy w nim
(pisząc:
wojny nie było, chociaż wszystkie znaczniej
Jest faktem historycznym, że nad Odrą zo- sze budynki i mosty w mieście były podmino
*tali Polacy, świadomi czy nieświadomi — to wane przez Niemców, powstańcy
zdążyli
nie istotne. Istotne jest, że pozostali ci, którzy miny unieszkodliwić. Poważn:e został uszko
byli 1 czuli się gospodarzami na swej ziemi. dzony port w Marsylii, gdyż Niemcy w ocze
Tu zrodzeni od pokoleń, tu chcieli dalej żyć. kiwaniu
desantu
sojuszników wysadzili
Natomiast to wszystko, co nad Odrę spłynęło wszystkie urządzenia portowe, zniszczyli do
X Bawarii, Westfalii, Hannoweru, niemczyzna szczętnie elewatory i kolejki dojazdowe. Upruska „Ostlandu" — to wszystko odpłynęło. c:*rp:aly także dzielnice mieszkaniowe miasta.
N ie tkwi korzeń ami w ziemi
Oni deptali
tylko ziemię, zacierając każdy
polskiej
^przeszłości. Napróżno. Nastąpił odpływ i już
eie ma powrotu.

i

Wr 58,

werzystę — oto najczęstszy system transpor
towy w granicach miasta i w zastosowaniu
do stosunków handlowych ze wsiami okolicz
nymi.
Gorzej przedstawia się sprawa komumkacji
na dalszą metę. Niemcy wvw!eźli znaczna
część taboru kolejowego. Wskutek działań
wojennych zn:szczono 2300 różnych budyn
ków na*eżących do kolejnictwa, Zniszczono
3 tysiące km toru. Wysadzono wiele mostów.
Szereg parowozów, będących za okupach w
napraw'e, został zniszczony przez francuskich
robotników — sabotażvstów, którzy wrzuca
li do cyl‘ndrów materiały wybuchowe. Wszy
stkie te braki utrudniają niesłychanie dzieło
odbudowy ko!e!n:ctwa, które z samozapar
ciem prowadzą kolejarze francuscy.
Częściowo z powodu trudności komunika
cyjnych i sprawa aprowizacji pozostawia wiele

Herzog von Ujest i Fiirst von Pies*.
Co mówią te cyfry?
Mówią one o doprowadzeniu prze* zabor
ców ludu śląskiego do stanu kompletnego ubóstwa. Mówią zarazem o stworzeniu na zie
mi śłąsk e: krainy panów, gdzie butny magnat
pruski dusi! bezlitośnie patriotyczny lud pol
ak' — w dążeniu do całkowitego zniszczenia
jego odrębności narodowej.
Mimo drakońskie metody, stosowane przez
N : 'mców wobec wiernych Polsce ślązaków,
żyli oni z pokolenia w pokolenie tajoną wia
rą złączenia się z Ojczyzną. Jest to jedyny
bodji obszar ziemi w Europie, którego mie
szkańcy korzystali * każdej okazji, by dać
wyraz nienawiści do swvch ciemiężycieli i za
manifestować zarazem ofiarną miłość do swych
rodaków z nad górnego biegu Wisły oraz do
kraju o czystego.
al.

Węgla do użytku prywatnego
oraz drzewa bardzo trudno dostać. Prawie
wszystkie artykuły żywnościowe są wydawane
jedynie na kartki. Większe przedsiębiorstwa
przemysłowe prowadzą stołówki cha praco
wników i ich rodzin. Obiad np. składa się z
niewielkiej porcji zupy oraz jarzyny. Na mię
so i chleb odcinane są numerki z karty ży
wnościowej. Papierosy również wydawane są
na kartki, ale tylko dla mężczyzn.
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Wiadomości o walkach wajtk amerykańskich
na Filipinach przyniosły ciekawe zestawienie
cyfr. Poległych japończyków naliczono j ty
sięcy. Do niewoli trafiło 12 (słownie: dwu*
nasili) żołnierzy japońskich.

japończyk wierzy, żc po śmierci za ojczyz*
nę dusza jego osiąga wieczną szczęśliwość, ulatując w Krainę Przodków. / to bez względu
na to, czy za życia byl rzezimieszkiem, czy
Francuska kobieta, która dopiero niedawno latkiem porządnym obywatelem.
osiągnęła prawa wyborcze, faktycznie nie ko
Pojęcie wiecznego szczęścia dla przeciętnego
rzysta jeszcze z równouprawnieniu. Płaca jej
np. wynosi 2o°/« mniej, niż płaca mężczyzny, japończyka, człowieka o niesłychanie małych
wymaganiach życiowych, konkretyzuie się
posiadającego te same '.tw difikacje.
Na ogól, zarówno w'ród mężczvzn, iak i prawdopodobnie w nadziei otrzymania w
kobiet, panu:e bezrobocie, idące w setki ty Krainie Przodków dwóch misek ryżu, zamiast
sięcy rąk bez pracy. Przyczyną bezrobocia jednej, spożywanej w przeludnionym kraju
n:e jest bynajmniej brak zatrudnienia, lecz Kwitnącej Wiśni.
panujący dotychczas chaos, brak organizacji
Rząd Mikada, wydając zdradziecko wojnę
i — do n:edawna -eszcze — akty sabotażu i Ameryce i Wielkiej Brytanii, szukał dla swo
dywersu dokonywane przez Niemców i ich ich poddanych przestrzeni życiowej. Wątpi
stronników.
my, czy żołnierz japoński orientuje się dosta
Jak potężną siecią roboty dywersymej o- tecznie, że beznadziejna walka, jaką prowadzi,,
motali Francję okupanci i zdr3:cy spod zna może go zaprowadzić tylko do idealnego Ltt-j
ku Peta!n'a — dowodzą środki ostrożności, bensraumu w Krainie Przodków.
które na każdym kroku zaskakują podróżują
Mikado natomiast i jego kapitalistyczni za
cych: do niedawna spadochroniarze i różnego
typu dyWersanci grasowali po kraju, podoa- usznicy zorientowali się wreszcie w tragicz
lając, niszcząc, podżegając, prowokując... W y nym położeniu Japonii. Już teraz dochodzą
padki te^o rodza:u sa częste i bardzo różno nas wiadomości o ciągłych przesileniach gabi
rodne. Gdy np. w północnych okręgach bra netowych w Tokio, a opinia publiczna w Sta
kowało drzewa dla reperacji dróg i mostów nach Zjednoczonych spodziewa się wysunię
— minęło trzy miesiące zanim władze admi cia propozycji pokojowych ze strony Japonii
nistracyjne zatwierdziły propozycją związ jeszcze przed terminem konjerencji w San
ków zawodowych, by powierzyć bezrobotnym Francisco.
dostarczenie drzewa z sąs:ednich zalesionych
Byl taki okres, gdy ufni w swe siły partne
okręgów. W Marsylii mektóre stoczn:e, posiada’ące surow:ec i będąc gotowe do pro rzy Berlina z Delekiego Wschodu wyciągali
dukcji — czekały trresiącam! na zamówienia. szpony po Australię. Teraz, gdy super-fortece
Warsztaty samochodowe „Stella", których latające bombardują Tokio, biorąc odwet za
właściciel został aresztowany za zdradę, pra
zdradziecki napad na Pcarl Flarbour, gdy Ma
cuje ebeeme pod kierownictwem rady zało
gowej. Bank. w którym deponowane były ka miła i Corregidor zostały uwolnione od sy-i
pitały tej firmy, odmówił wypłaty nowemu nów Wschodzącego Słońca przez wojska ge
n era ł Mac Arthura — Japończykom ode-j
kierownictwu.
W wielu wypadkach zostały zorganizowane chciało się wojny. Odechciało się wojny, mi
komitety złożone z inżynierów, techników i mo, że żołnierz japoński lak chętnie wędruję
robotników dawnego przedsiębiorstwa — do wieczystego Lcbensraumu.
t. 7'w. rady załogowe. Pierwszą, która wpro
Dziwne, że praktyczni Niemcy już dawno
wadziła tego rodzaju kierownictwo, była fir
nie
wkroczyli na drogę, wskazaną im najma samochodowa Renault po odebraniu jej
właścic:e!owi, oskarżonemu o współpracę z przód przez cks-króla włoskiego, potem przez
N :emc?mi; obecnie wszystkie prawie przed- pomniejszych satelitów Osi, a teraz przez
sięb:orstwa, pracujące d'a produkcji wojen żólto-aryjskich partnerów z Dalekiego Wscho
nej kierowane są przez rady załogowe.
du. Szczególnie, że żołnierz niemiecki poddaję
Górnicy w departamentach Nord i Pas-de- się coraz chętniej, widząc beznadziejność l
Calais. którzy przez ca!v czas okupacji pro bezsensowność walki, prowadzonej przez uwadzili upartą walkę podziemną z „boszami"
partego Fuhrera i jego klikę.
i ponieśli liczne straty w swych szeregach, oZ naszej strony możemy wyrazić ubolewa
hecn:e chcąc odrob:ć czas stracony, w szyb
kim tempie zwiększają produkcję.
nie, że coraz mniej Niemców pragnie umrzeć
Dzięki zwartek patriotyczne! postawie ludu za Fuhrera i szukać Lcbensraumu w cienią
francuskiego, który mimo c!eżk:ch warunków neopogańskiego dębu Rosenberga. Byłby przy
życia codziennego i pracy, bierze się energi najmniej rozwiązany problem przeludnieni
cznie do odbudowy swego pięknego kra:u, Niemiec, do których wyślemy jeszcze sporą
trzeba spodziewać się, że dotychczasowy cha
os adnrnistracyjny, gospodarczy i polityczny ilość prusactwa z Prus Wschodnich, Pomorza
zostanie wkrótce zlikwidowany i stosunki w i Śląska.
Łow.
kraju unormują się.
Z* R*
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Z m ie r z c h
VII. Powstanie warszawskie
Już po pięciu dniach stało się widoczne, że
powstanie chybiło. W Londynie jednak wy
twarzano nastrój bałwochwalczego podziwu i
uwielbien i. Powstanie wyniesiono na piedettal świętości, której nie wolno było tykać.
Gdy zdając sobie sprawę z tego, co się święci
wystąpiłem pierwszy na lamach „News Chro
nicie", wysuwając sprawę odpowiedzialności
za powstanie, „Dziennik Polski" rzucił się na
mnie z gromiącym mnie artykułem, jak w
pgóle śmiem poruszyć zagadnien:e odpowie
dzialności za powstanie, które jako „ogólno
narodowe" jest ponad wszelką odpowiedzial
nością.
Powstańcza stacśa iskrowa „Błyskawica"
Zasypywała „szóstkę" w Rubensie nieustanny
mi komunikatami operacyjnymi, które stoaownie dobarwiane, szły do prasy angielskie!
! amerykańskiej wytwarzając wrażeni; iakiejś
naprawdę olbrzynrej, na największą skalę za
krojonej akcji militarnej. Po paru jednak
dniach prasa anglo-saska podchwyciła zarzut
braku łączności z Armia Czerwona, co od po
czątku zarzucały brytyjskie czvnn‘k: rządowe
1 wojskowe. Ze strony dowództwa AK, za poIrednictwem. Rlyskawicy", puszczona została
wówczas świadomie fałszywa w:adcmość, żc
łączność z generałem Rokossowskim została
nawiązana i że kap:tan Kaług:n z. Arnri
Czerwonej lako łącznik generała R^kossowikiego przybył do dowództwa AK. Faktycz
nie kapitan Kaługm, wywiadowca sztabu
partyzanckiego, znalazł się v Warszawie w

„ L o n d y n u "
chwili wybuchu powstania zupełnie przypad
kowo. Nic był on wcale przedstawicielem get nera'a Rokos'owsk:ego akredytowanym przy
dowództwie AK. Znalazłszy się w czasie
powstania w Warszawie, po prostu wziął w
nim udział. Dowództwo AK wykorzystało ten
fakt, tworząc fikcję oficjalnego kontaktu z
Armią Czerwoną.
Kontakt rzeczywisty z generałem Rckossowsk’m nawiazany został dopiero gdy p:ętnastego września dwaj delegaci dowództwa
Pierwszej Armii B:ałoru-kie!, wylądowali ze
spadochronów na ulicy Wspólnej róg Kruczej
w Warszaw’;. Prze:e'a ich AL i na ich żwczenie przekazała gen. Monterowi dowódcy War
szawy z ranr*n:a AK. Po dwudziestu czterech
godzinach pobvtu w warszaw'k:ej kom-ndzie
AK jeden z n:ch. radiotelegrafis-t zgmał w
tajemniczych okoI'’cznośc:ach, zab:ty jakoby
przez tremśerki granat, który przez okno
woadł do poko!u. Drugi delegat, oficer sztabu
Cz:rwonei Armii, 00 kilku dniach przedostał
się do placówek AL i udał się z powrotem
tam, skąd przybył.
Misia nawiązani kontaktu spełzła na ni
czym. Zresztą wszelkie in:cjatywv z wewnątrz
Warszawy, zrtrerzaiace do nawiązan:a łącz
ności bądź z dowództwem Czerwonej Arm i.
bądź z rząd-m ZSRR w Mockwie ni* znalazły
posłuchu. W piątvm dniu powstama do do
wództwa AK zwrócono się 7 propozycją w y
słania wspólnie przez wszvstk:e walczące or
ganizacje, a w:ęc AK. PAL, AL i BCh. depe
szy o pomoc do Stalin* jako zwierzchniego

1

1 wodza Czerwonej Armii lub do Rokossow
skiego jako dowódcy frontu, lub do obradu
jących w Moskwie Mikołajczyka i członków
PKW N. Wybór adresata pozostawiony byl
uznaniu dowództwa AK z tym, aby w termi
nie 24 godzin wysłanie tej depeszy zostało
rozstrzygnięte. Po upl/wie 24 godzin komen
da warszawska AK poprosiła o zwlokę, bo
jakoby n:e mogła nawiązać łączności z Bo
rem. Po dalszych 6 godzinach zwłoki komen
da warszawska A K udzieliła odpowiedzi, że
depesza została wysiana do StaPna. Po dzie
więciu dniach ujawniło się, że była to n:eprawda, że natomiast generał Bór-Komorowski wraz z delegatem rządu na kraj wysłali
depeszę tylko z ranrenia A K i to wca’e nie
do Stalina, lecz do Rooscyelta i Churchilla.
Niepowodzenie powstania warszawsk:ego
wywołało w Londynie rozmaite reakcje.
Wśród społeczeństwa’ envgracvjnego po pier
wszych dwóch tygodniach umesienia zaoanowalo przygnębienie i rozgoryczenie. N :ektórzy nreli dość ody/agi cywilnej, aby przyznać
się do tego, że cale powstan:e było nieodpo
wiedzialnym ttosun!ęf:em obliczonym jedynie
na pnwne efekty polityczne. Inni stara’ ’ stę
niepowodzenie powstama wytłumaczyć bra
kiem dostatecznej oomocv z zewnątrz, w r a c
sprzynverzcń"ów brytyjskich i amer-kań k ch
z t<*go powodu. Zwłaszcza sz-roko dla zamą
cen i oolnii w ykorzystyw ać była snrawa tak
zwanych zrzutów. Wysyłanie samolotów ang:e!'k:ch z baz brytyjskich, a nawet z baz
włosjech w m’e*icn sierpniu przy bardzo
krótb:ch nocach, bv!o n:ewątpliw:e utrudzo
ne. Co orawda !otn:ctwo hrvtv!'k:e dwukrot
n i próbowało zrzutów dokonać, ale bez wiel
kiego powodzema. Zna-za część zrzutów wiaT
poniósł na wschód od Wisły, inna część spa-

dla w ręce niemieckie zanrast w ręce powstań*
cze, a straty w maszynach i załogach b y lj
bardzo wielkie.
Jasną było rzeczą, że tą drogą żadna wy^
datna pomoc przyjść nie może. Mowa byl*
również o zorganizowani zreutów za dnia
przez lotnictwo amerykańskie drogą przelotu
przez Polskę i lądowanie na obszarze Związ
ku Radzieckiego. Ale i ta droga nie bvlaby w
stanie dać pożądanych wyników ze względu n*
to, że „latające fortece" i „Liberatory" ame
rykańskie lecą bardzo wysoko, na czym cier
pi precyzyjność zrzutów. Ten argument wy
suwany byl między innymi przez władze ro
syjskie. Dopiero gdy nawiązana została łącz
ność AL ze sztabem Armii Czerwonej, nastą
piły zrzuty lotnictwa rosyj.sk:ego, które były
bardziej efektywne. W każdym bądź razi*
drogą zrzutów powstanie zwyciężyć nie mo
gło w żaden sposób.
Pierwszego września upłynęło pięć lat ©Ćl
chwili najazdu niemieck:ego na Polskę. Z tej
okazji generał Sosnkowski jako ,Naczelny(
Wódz" ogłosił rozkaz dzienny do żołnierzy,
w krórvm zaatakował Wielką Brytanię i Sta
ny Zjednoczone, oskarżając je o świadome
uchylanie się od udz:e!en'a pomocy powstania
warszawskiemu. Rozkaz dzienny zawierał ca
ły szereg napastliwych inwektyw pod adre-’
sem brvtyjsk:m i am"rykańsk:m, nie mówiąc
już o oczywistych atakach na Rosję. Ten wysmo Sosnkow'k''fgo był zupe’ nie niesłychany,
„Nacze'nv wódz" wo:ska będącego operacyj
nie ncd zwierzchnim dowództwem brvtvj«k’m,
atakujnry to zwierzchnie dowództwo! Ponad
to Sosnkowski ogłosił swót rozkaz dzienny z
aprebatą pana Raczkiewicza.
'(Dalszy ciat nasW
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Ćdańsk, siłą oderwany od Polski* żył
łZfucznym życiem wolnego miasta, które na
mocv Traktatu Wersalskiego miało stanowić
■ wspólny obszar celny i gospodarczy z Polski,
a faktycznie wobec tchórzliwej polityki rzą
dów sanacyjnych w zupełności nie spełnia!
swego zadania jako port przeznaczony do ob
sługi życia gospodarczego Polski, z czego pły
nąć mogły wielkie korzyści dla samego miasta.
Sytuacja polityczna wywierała przemożny
wpływ na życie gospodarcze Gdańska, który
pozostając w orbicie wpływów niemieckich
wbrew własnym interesom prowadzd anty
polską po!:t> kę gospodarczą.
Obecnie po złączeniu z Polską, Gdańsk
zmieni zasadniczo swój charakter. 7. dotych
czasowego podrzędnego portu bałtyckiego,
znajdującego się na dalekim planie wobec in
n ych portów niemieckich, w ciągu ostatnich
lat będącego właściwie tylko bazą dla mary
narki wojennej niemieckiej, stanie się obecnie
Gdańsk portem o znaczeniu światowym, pier
wszorzędnym portem Polski, mającym najda
lej idące widoki rozwoju jako port ekspor
towy również dla sąsiadujących z Polską
obszarów gospodarczych Czechosłowacji, Wę
gier, Rumunii i Austrii. W połączeniu z ar
teriami wodnymi naszego rozległego systemu
rzecznego stanie się główną arterią tranzyto
wą z północy na południo-wschód. Bliskość
położenia dwóch portów, Gdański i Gdyni
n.e tylko nie wpłyn ę hamująco na ich roz
wój gospodarczy', lecz przeciwnie. Właściwie
prowadzona polityka gospodarcza może do
prowadzić do uzupełnienia się poprzez swego
rodzaju specjalizację portów.
Gdańsk nigdy nie zaspakajał potrzeb Pol
ski wzmagających się w miarę wzrostu obro
tów handlowych z państwami zamorskimi.
Przywóz ze Szwecji rud żelaznych z Lulea
szedł w roku 1925 w jo“/• przez Gdańsk. W
latach późniejszych systematycznie malał.
Stały wzrost importu i eksportu polskiego
przypadał w udziale i Gdańskowi. Na ogólną
ilość 13.422.000 ton towarów wywiezionych
2 Polski w roku 1933, przez Gdańsk przeszło
4.226.000 ton. W roku 1938 na ogólną sumę
i j . 597.000 ton, wywieziono przez Gdańsk
j. 150x00 tpn.
Jeśli rozpatrywać handel w porcie gdańsk'm ze względu na jego położenie geogra
ficzne w dorzeczu Wisły, to odrazu uwypuk
la się specyficzność tego portu. Przez Gdańsk
wywożono w pierwszym rzędz.e drzewo i
wyroby drzewne w ilości 762.000 ton w roku
193S (Gdy nia 370.000 ton). Wyrobów pocho
dzenia roślinnego wywieziono w roku 1936 —
1.081.000 ton na ogólną sumę i .6^2.oco ton
wywiezionych różnymi drogami z Po.ski. Na
leży sobie jeszcze uświadomić, jak wielkie
sumy pieniężne pochłaniały cła i koszty przewozowo-portowc, sumy, które zasilały skarb
niemiecki i wzmacniały jego potencjał wojen
ny. W budżecie gdańskim figuruje przez dłu
gie lata suma 16 milionów guldenów wpły
wu z obrotów z Polską. 1/3 ludności Gdań
ska żyła do wojny z tych pieniędzy. Wyzys
kanie przymusowej sytuacji Polski widoczne
było w wyznaczaniu dużvch kosztów porto
wych. biorąc pod uwagę, że jednocześnie Pol
ska dawała miliony złotych na konserwację

R z e m io s ło n a Ś lą s k u
W okresie okupacji na terenie obecnego wo
jewództwa śląsko-dąbrowskiego N.emcy lik
widowali rzemiosło polskie oraz przeprowa
dzali scalenie zakładów rzemieślniczych, ru
gując z nich Polaków. Przed wojną na sa
mym Górnym Śląsku istniało ij.000 warszta
tów rzemieślniczych.
Po ucieczce okupanta polscy rzemieśłmcy
zorgan zowali się. Izba Rzemieślnicza w Ka
towicach przystąpiła do pracy już w począt
kach lutego b. r. Działalność Izby Rzemieśl
niczej opiera się w zasadzie na średnim 1 drob
nym przemyśle. Państwo pozostawia wolną
rękę inicjatywie prywatnej. Dotychczas wo
jewództwo ś!ąsk:e powołało do życia 21 ce
chów, przystosowanych do potrzeb lokal
nych. Władze przydzieliły dla rzemiosła na
Śląsku i w Zaglęb:u kredyty w wysokości
2 milionów złotych na zaspokojenie najpil
niejszych potrzeb. Rozprowadzeniem tych
kredytów zajtmre się Bank Związku Spółek
Zarobkowych. Wn oski członków o przydzie
leń e im kredytów są opiniowane przez
cechy.
Specjalny nacisk kładzie się na dokształce
n i rzemieślnika. Instytut RzcmieślniczoFrzemyslowy zapoznawać będzie pracowni
ków przemysłowych z nowymi metodami
pracy. Dla rz:m :eś!n:ków Zagłębia stworzo
no de!epaturx Izby w Sosnowcu, Zawierciu
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portu gdańskiego.
Gdańsk oderwany od Polski gospodarczo
zamierał. Stanowiąc jedną całość geograficzno-gospodarczą z polskim zapleczem, owiadnięty przez wroga nie miał żadnych możliwo
ści gospodarczo - rozwojowych. Usunięcie
sztucznych barier oddzielających go od resz
ty organizmu państwowego, z którym stano
wi integralną całość, daje mu napowrót naj
dalej idące możliwości rozwojowe, biorąc pod
uwagę, że prawie cały obrót towarowy Polski
odbywał się do wojny drogą morską. Intere
sy gospodarcze z sąsiadującym; z nami przez
C.łtyk państwami, nie są nam obce i są ści
śle związane z rozwojem naszych portów.
Przez przyłączenie Gdańska i rozszerzenie
wybrzeża Polska weszła do grupy państw Lal-
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W y siłek c a łe g o n a ro d u
d ź w ig n ie z g r u z ó w W a r s z a w ę
W ARSZAW A (Polpress). Dziennik Ustaw
w Nr. 8 z dnia 20 marca 1945 r. przynosi
doniosły dekret o powszechnym obowiązku
świadczeń osobistych na rzecz odbudowy m.
st. Warszawy.
Dekret postanawia, iż celem odbudowy zni
szczonej przez barbąrzyń-ów hitlerowskich
stolicy Rzeczvpospo'itt;j Po!"k:cj Warszawy,
wprowadza s:ę na obszarze całego Państwa
Polskiego powszerhnv obowiązek ludnołc: wy
konywania robót i us*"g bezpośredn o lub r>oś»ed-:o potrzebnych dla nrzvwróc-n’a sto! cy
jej dawnej św’-tnO'ci i d*w:gnięc"a *ej na poz:om odpow ^ający w ielk iej odrodzonej de
mokratycznej Rzeczypospolitej.
Obowiązek świadczeń osobistych obetmu*e
wszelkiego rodzaju prace ludzka, f zyczną i
umysłowa. 7 ,akr<*s i snosóh wykonania 5 czas
trwania obowiązku określi Minister Adm.nistrneij Puh,:cznei.
W zasadzie do św*a', nzeń osobistych obo
wiązane sa osohv r>,'-i obojga w wieku od uko6-7onvrh lat l6 do 60.
7 wo'nleni są; posłowie do Kratowe? Rady
Narodowe* osoby
r->vnna służbę wo!r
skowa. o-ob". k*"tr—rn orzysły-me nrawo eksrervrora^eb*. duchowni. s-dzlow-ę } nr-hnra-orzy, funke*onar"ns7 ę
j samorzndowi or-z pr-ifpwtr-y przed-'-Nor-rw oaó<.tvso-ys'rb j ja -rz -d -w v e h . Od obowia-hi]
5w’aJ,,z-ń /wkt.ęyph na'*ży 7wo*n'ć osoby
do ich wv'-onvwan:a w 'l'u'"k cho
roby lub f: 7 voznei itbmaetd ora 7 kob "*v w
C7.as’e c:', i v i nr--'? 6 m:es’e<-v po odbocu
n^rofłn. tak również matki, wychowujące dzie
ci do lat 13-tu.

Jak wynika z postanowień dekretu, osoby
powołane do świadczeń osobistych, mają na
żądanie władzy stawić się do wykonywana
świadczeń z własnymi narzędziami pracy,
środkami przewozowymi itp.
Osoby, wykonywujące świadczenie osobiste
orrzymulą przez całv czas wykonywania t-*go
obowiązku, wyżywienie i jeśli wykonywu'1
oracę poza nrejscem zanrnszka-ra — zakwa
terowanie. W wynadbu choroby, powstałe* w
czasie wvkonvwanra św:adczeń, osohv J '*k’vę-e nią korzystają na koszt Skarbu Pań twa z
bezpłatnej pomocy Vkarrkiej, środków leczni
czych, leczema szp:talngo i trrzvmania.
Osobv, wvkonywuiące świadczenia osobste,
które doznały uszkodzenia zdrowia, powodu
jącego utratę zdedności zarobkowej w związku
z chorobą lub kalectwem, nabytymi w czasie
i wskutek wykonywania tvch świadczeń, belą
uważane za inwalidów wojennych i służy im
orawo do zaopatrzenia tnwałidzk:ego. W wy
padku śm:*rci zaopatrzeni inwalidzkie przy
sługują rodzinie.
Powołanych do świdczeń obowiązuje po
słuszeństwo wobec władz przełożonych, przy
czym osoby powołane do świdcztń uważa
s*ę za zm^-bMizowane do służby woitk^wei.
Osoby te w czasie ws-konywania <w:adczeń
odpowiadana za tv>p»!n'one przestępstwa we” ny nrzeplsów kodeksu karnego Wojaka Polsk'»go.
Do rozpatr—n?a t-rssr o te przestępstwa
w!aśo’ we są S^dy Wojskowe.
Dekret o powszechnym obowiązku śwadcz:ń osobistych na rzecz odbudowy Warsza
wy wchodzi nicżwłocznie w życie.

OdSsuśfcwa przsmyslso i handlu na Pomorzu
Po wyzwoleniu terenów zachodnich udał się
cały szereg grup oaeracyim ch, wyznaczonych
przez Mini-te—rwo Przemydu i Biuro Ekonom:czne przy R>dz:e M!n*-trów, na te z'rm e ce
lem zorganizowania. rozbudowan:a i odbudowa
nia zakładów o charakterze przrmydowym i
hand‘ nwym. S'edz:ba pruo operacv’nvcb na Po
morzu mieści się w Bydgoszczy. Stąd też w yećbały 'ednostki grup operacv:nvch do Chomę.
Tucholi, Starogardu. Grudziądzka grupa opera
cyjna rozooczeła organizowanie życia gospodar
czego w mieście natvchm'a«t no 'egu wyzwoleniu
Do wymarszu porowe są iuż ttż ekipy operacyj
ne przfzn-czone do pracy na terenie miast: Ostrvc:a i Piły.
O-upy operacy:ne pozostaą przez ciły czas
swt: pracy w śc;dvm zw ązku z przedstawiciela
mi 7 w:u ż ii 7 aohodn!ego.
N'ezależnie od grup operacy:nych Ministerstwa
Skarbu, pracu:e crupa operacyjna dla spraw od
budowy gospodarki, która uzyskała znaczne kre

U p a ń stw o w ie n ie la s ó w

dyty gotówkowe, na sumę kilku milionów zło
tych. Pieniądze te użyte zostaną na nok rycie ko
sztów robocizny i odbudowę pła-ówek eospo
dtrczych Kredyty otrzymały miasta Bydgoszcz
Toruń, Inowrocław i Wtocbwrk.
W Bydgoszczy uruchomiono :uż szereg rakl.a
dów przemyslowyrh. Otwarto -teść dużych za
kładów przetwórc-vch, przemv'lu spożswcz eo
7 akładv te otrzymały poważne zamówienia na do
s'»we wv-worów «wojej produkcji.
W Gródku i 7 urze przystąpiono do uruebo
mienia elektrowni poruszanych siłą wodną. Po
ważna przeszkoda przy uruchomieniu tvch za
kładów bvl brak na'ważn:e:szy:b urządzeń, któ
re wyw ózj okunant. Brakowi temu zaradzić ma
sprowadzona dzięki staran:om erupy operacyj
ne* odnowirdnia zało?a fachowców.
Na P.imor7u odczuwa się hrak wfgła dla cdów
przemysłowych. Rychło *ednak po zorganizowa
n:u środków transportowych brak ten zostanie
wyrównany.
R. M.

Dyrektorem fabryki przetworów chemicz
nych w Woli Krzysztopcrskitj, m:anowanv
zoatil ro botn ik m iejscow ych z i& U ió w .

ob

W norm alnych warunkach pracy w prze*
m rśle cukrow niczym podsumowań.e ostatecz
nych rocznych w yników kam panijnych d o .
konsw alo się z reguły w końcu gtudnia lub
najdalej na początku stycznia. Dwumiet.ęczny okres wytężonej pracy nad przerobem bu
raków na cukier przypadał na późną jesień.
Następne dziesięć miesięcy cukrow nia szyko*_
wała sic do ,,kam panii". Biuro plantacji c z u .
w iło od wiosny nad dojrzewaniem i wegeta
cją buraków w glebie, a kierow nictw o tech
niczne fabryki grom adziło stopniowo węgieł,
koks, kam cń wapienny, snut y, płótno fil
tracyjne itd. nieodzowne składniki d!a w y ro .
bu cukru. R ok rocznie gruntow ny rem ont
maszyn i lokali fabrycznych uzupełniał za
trudnienie stałej załogi cukrow ni w ciągu zi
my właściwej, wiosny i lau.- Pulsował tu rytm
pracy typow ej raczej dla rolnictw a, niż w
przem yśle właściwym , aczkolwiek najnowsz*
zdi bycze techniczne nie b vly obce polskiemu
cukrow n ictw u, z elektryfikacją na czele.
Od miesiąca sierpnia ub. r. w rejonie lu
belskim z dziewięciu cukrow ni trzy skazane
b yły na zupełną bezczynność w kampanią
1944/45: w R ejow cu i w Strzyżow ie, z po
wodu całkow itej ewakuacji m aszyn, i w So
kołow ie Podlaskim , z powodu zniszczenia sa
mej cukrow n i na skutek działań w ojennych.
Bilans, któ ry tu referujem y, obejmuje sześć
cukrow ni w zasięgu Polski w yzw olonej do
końca ubiegłego roku, — w Lublinie, G a r
bo wie, Opolu (gdzie pracowano w kilku
nastokilom etrowej o J ’eg!ości od frontu), K lem-nsowie, W ożuczynle i Przeworsku.
N iezbyt różowe były z początku nadzieje
wywiązan a się tych cukrosvni z pracy katnp :n i‘nej. B yły one wszystkie odcięte od na
turalnej bazy przem ysłowej zachodniej, zasi
lającej je norm alnie w węgiel przede wszyst
kim. W iele w ysiłków organizacyjnych, rozlo-1
żonych silą rzeczy <sa dłuższy okres czasu, a i
do końca lutego, kosztow ało w tę w yjątk o 
wą kampanię zaopatrzenie cukrow ni lubelą
skiego rejonu we w szystkie svspólczynnlki
produkcji. W ęgiel, w znacznej mierze radzie*
cki, uratował sytuację i tej pomocy od wscho-'
du zawdzięczam y głównie
przerobienie
vj
wym ienionvch sześciu cukrowniach około
dwóch
m:!ionów
kwintali
buraków,
co
przysporzyło krajow i naszemu i armii p rzy
najmniej. 22.000 ton cukru, wyrobionych w
kampanii 1944/45.
W iadom o, że z cukrow ni położonych nu
zachód od W s!v w'e!c cukru — już tego
rocznego — w yw iózł okuprnt, ałe nie w szsstkie m agazyny wypróżn i i opuszczane ziemie
nasze ztrenacka d'a sb-be, i tam ponechać
musiał n iszczycielsk ich zrm iatów w stosun
ku do wiciu cukrowni. W Józefo w ie, na
przykład, w czasie cofania się wroga i na
dejścia A rm ii Radzieckiej, fabryka cukru b y
ła w rucłtu bez przerw y.
W szystko przem awia za tym, że cukrow«j
nictwo polskie przetrw ało szczęśliwie najgor
sze zmagania wojenne, i na bazie uzdrow lo*
nego rolnictw a i unowocześnionych stosun«
ków w przemyśle podejmie zdwojoną pracę
•'a debra w szystkich warstw pracujących w
Polsce.

Q uidam

Diim ciya remi na Poiror?u

Dekret o reformie rolnej przy wprow adza-,
niu go na Pomorzu nie mógł wyczerpać całego
funduszu ziemi przeznaczonego na ob.lz e'en e
robotn'ków rolnych i chłopów dawną ziem ą
cbszarnicz.ą. Pozostaje jeszcze wi.de ziem' o r
nej, C7e k a :acej na reparrantów i na masowy
napływ ludności w iejsk:ej z w ojew ództw ,
gdzie zabrakło ziemi dla wszystkich tamtej
szych bezrolnych.
7, tego względu i dla obsiania całej prze
strzeni ziem! pomorskiej z wiosną obecną, svv.
dana została instrukcja rządowa o tworzeniu
działek, nie przekraczających 10 ha, oddawa*
Piotrowski, którego inicjatywie 7awdz:ęcza rvch w króikotcrnrocw e dzierżaw y chłopom.
fabryka zabezp'eczeri'e i tintcborn'enie wszy D zierżaw cy tacy będą korzystać z szeregu ulg
stkich odd7:jłów, jak: drożdżowni, ecrze'ni, z tytułu w vd zierźaw :en!a przez nieb zirmi.

Ministerstwo Rolmctwa i Reform P^nych
oorła'o do prb’ :czpej w;adomości Dekret syropiarni, krochmałni i działu chtmlczncgo.
Tymcypęowego Rządu Narodowego z dmi
• • •
12. XII 1944, iż łasy na obszarze ponad i j ha
W K-akow*e zostały uruchomione prawie
stanowiące dotąd w'a"ność prywatną, prze
wszyjtk:e fabryki ch-miczne. Nicktót* pracują
chodzą z dołem opublikowania Dekretu na
na dw e i trzy zmiany.
własność państwa za odszkodowaniem. O ile
na upaństwowionym tereme leśnym znajdują
s!e prywatne nicrucbomości. to potPęoaią one Zfeir'a uiran tfo cM opći rolslrfero
równ:ei tmatźftwowicniu za odpowiednim od
Chłop pol'ki, 'edyny prawy gospodarz i apad
szkodowaniem.

Robotni!!-^re^rram fabryfti

lubelskiego rejonu cu^ro mn erego

Handel zagraniczny wszystkich państw bał
tyckich ogółem sięga sumy j , i miliarda zło
tych w przywozie i 5,3 miliardów złotych w
wywozie. Pod względem wielkości obrotów
państw bałtyckich, Polska znajdowała się ha
3-cim miejscu po Szwecji i Danii. W ogólno
światowym obrocie towarowym udział Pol
ski wynosił i*/t w wywozie, a o,7j“i» w przy
wozie.
Gdańsk obok Gdyni należy dziś do naj
większych portów na Bałtyku. Jeżeli wziąć
pod uwagę, że dotychczasowy udział portu
gdańskiego w obrocie basenu bałtyckiego wy
rażał się cyfrą załeJwle 20*/*, możemy być
pewni, iż w oparciu o demokratyczną gos
podarkę całego Państw* Polskiego, rozwój
jego jest zapewniony.

tytkach.
•'

Dodatni bilans kampaiui

b a H y c k im

kobierca ebe’mu:e z powrotem w poslad-mie da
wne polskie ziemie: na Śląsku około 1 mil. ha urodza:nej pszenno-bur>czanei ziemi, na Pomorzu
700 tys. ha, w Prusach Ws h. 000 "ys. ha, nad
Odrą środkową ąco tys. ha. Ogółem cłtłop polski

przejmujt w iwe poi.adanie | md, ha ticmi,

Kardvna’nym warunkiem przy tvm pozostałe
cbowiąz-k cb‘ ‘an’a całej wvdzierżaw'onej
ziemi. Całkowrre plony z ziemi wydz erzaw:r»pej p-7vpadną tym. krórzv dokonali jęj
obs:ewu. Winno to zach-cić chłopów na sa
modzielnych pełnoro’ nych eosoo^arstwo h do
ub:egan‘a s:ę o -odobne dzjerżawy. wyjątko
wo stosowa-e w K‘ -ż-ovm rolni (-o-ood.-r- vm.
Ostateczny przydz:al tej ziem! na własność na
stąpi dop ero w
nńżn"<'-»ym i uwzględ
ni tv"b w?rvstV‘ch. którzy wrócą na Pom’'rzfl
lub dla których za!stnte<ę tuta* możliwość po
świecenia sic nracy na roli. n:edostepną w in
nych -rzeładowanych lu^np^ja bezrolna wo
jewództwach i powiatach Rzeczyoosnn'itej.
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Zw iązki i organizacje

m ccnn I **k ra n n

organizacyjne Koła Stronnictwa Ludowego na
miasto Lublin, na które zapraszamy członków
Stronnictwa Ludowego, córki i aynów chłopskich
oraz sympatyków.
Prezes
Wójcik Felicjan

Z T U R ’u

Występy artystów moskiewskich

Zarząd Wojewódzki TUR. w Lublinie zawiada
Przybyły do Lublina Zespól Moskiewskich A r
tystów Estradowych dają w Domu Żołnierza dwa mia wszystkich swoich członków i sympatyków,
występy. Pierwszy odbył się wczoraj, we czwar że 15. IV. b. r., to jest w niedzielą, o godz. t2-ej
tek o godz. i7-«j w sali wypełnionej publicznością. przy ul. Zamo;skiej aS, odbędą się odczyty tre
Duszą wieczoru byl Iwan Dunajew konferan- ści następującej?
l) Prawo karne — wygłosi sędzia Leszczyński.
ajer, który z niezwykłą zręcznością nawiązał bli
*) Hiatorja cywilizacji—wygłosi mec. Jarosławski.
ski i serdeczny kontakt z publiczności. Dunajew
Przed paru tygodniami rozpoczął w Lubli
to pozatem zdolny piosenkarz. Specjalnością jego
nie działalność Związek Czechosłowaków,
jest humor 1 satyrs antyfaszystowska.^
skupiający wszystkich Czecbosłowaków, znaj
Natalia Smigieriowa śpiewa nastrojowe pieśni
dujących się w Polsce. Celem Związku w o0 Moskwie i miłości, Zinkowicz Wiera — z wiel
becnej chwili jest w głównej mierze opieka
ką ekspresją narodowe pieśni rosyjskie, akompa
W związku z utworzeniem Związku Partyzan nad Czechosłowakami wracającymi z obo
niuje im zgrana dwójka akordeonistów —■ Atów 2 ydów w Warszawie Komitet Żydowski w zów niemieckich. Ostatnio z górą czterystu
leksy Krymskij i Dymitry Solowiew.
Lublinie przeprowadza rejestracją b. partyzan Czechosłowaków zwracało się do Związku z
Wielki aplauz zdobyty niezwykle udane tańce
tów, zamieszkałych na terenie m. Lublina.
prośbą o poradę 1 pomoc. Związek starał się
rytmiczne — Władimira Wanzina oraz występy
Komitet Żydowski w Lublinie wzywa wszyst- dla nich o noclegi, wyżywienie, przepustki
pary tkrobatów Tamary Wiamasz i Dymitra
kicb b. partyzantów, aby zgłosili sią do lokalu na powrót do kraju, pomoc lekarską itp._ Po
Matardija, którzy stwarzają chwilami pyszne gru
komitetu przy ulicy Rybnej 8, celem rejestracji. żarem Związek udziela rodakom doraźnej po
py plastyczne.
Reestracja odbywać sią bądzie od iJ*go b. m. mocy materialnej. Prezesem Związku jest Jó 
Wieczór przepojony humorem i dowcipem,
zef Hawliczek, sekretarzem Karol Szpicar.
przeplatany melodią 1 piosenką, zostawia w su codziennie od godz. to— za rano.
Urząd Wojewódzki "w Lublinie przydzielił
mie milą impresję.
Związkowi lokal przy ul. Czystej 3 m 9,
(zk).

Związek Czecbosłowaków

Komunikat Żydowskiego
Komitetu w Lublinie

Zebranie organizacyjne Koła
Stronnictwa Ludów, na m. Lublin

gdzie w każdą niedzielę odbywają się zebra
nia.
/Ś p ie w a ją c e z a g a d n ie n ie
Zadaniem Związku oprócz pomocy roda
Dnia i j kwietnia 1943 r. (niedziela) o godzi
nie i i-ej w lokalu Stronnictwa Ludowego przy kom jest pogłębienie przyjaźni z bratnim na
(Czy istnieje muzyka wielka i mała?
'Czy mistrz Jan Sebastian Bach może być na ul. Picrackiego 7, II piętro, odbędzie się zebranie rodem polskim.
I

rwany wesołym tluściochem?
Kłócą się o to na ekranie kina „A pollo" dwaj
profesorowie muzyki, akadcmicko-dostojny wiel
biciel Bacha i radosny stronnik „muzyki lek
kiej". Skaczą sobie do oczu, ilustrują swoje racje
akordami mistrzów. Scena jest kapitalna.
Takie jest właśnie założenie nowego filmu so
wieckiej produkcji o tym, jak znakomity pro
fesor muzyki, Antoni Iwanowicz gniewa się,
£e ulub ona jego córka zamiast śpiewać Haydna,
Beethovena a przede wszystkim Bacha — woli arie
z operetki. A jednocześnie ich sympatycznego
kompozytora.
Temat ujęty lekko — leciutko — baśniowo. Z
ram portretu schodzi sam mistrz Jan Sebastian,
by dać psztyczka w nos zbyt namaszczonemu
profesorowi. A jednak nieodparcie komiczna roz
mówka z wielkim nieboszczykiem — to prze
cież króciuchna lekcja genezy rodzajów muzycz
nych. Inteligentny słuchacz wysnuje z niej całą
teorię powstawania sztuki w środowisku, zgodną
1 teorią Hipolita Taine'a.
Obok szeregu dość szablonowych filmów na
temat walk partyzanckich, obraz pt.: „Antoni
Iwanowicz gniewa się", jest pierwszorzędną pró
bą. •ak można uczyć, nie nużąc, jak można pro
pagandę wznieść na wysoki poziom artystyczny,
jak w najlżejszą formę można wlać m£śl głębo
ką, udostępniając ją przez to masom.
Jeszcze jeden szczegół: widzimy tu aktorów
rosyjskich przy pracy, takich ot kapłanów „podkasanej muzyki" i spostrzegamy cechę, której
autor scenar usza napewno nie mia! zamiaru pod
kreślać jako rzecz codzienną. Tą cechą jest entu
zjastyczne, ideowe podejście do zawodu. Takie
Stanowisko znamionowało zawsze aktora rosyj
skiego od największych, aż do najskromniejszych.
Podkreślić należy doskonalą oprawę muzyczną
filmu, piękne glosy, grę aktorską bez zarzutu,
młodzieńczy urok wykonawców, staranne opra
cowanie każdego szczegółu.
Całość składa się na niezwykle jympatyczne
widowisko.
Nad program — zdjęcia zdobywania Belgradu.
Chwycony na gorącym uczynku ekscytujący mo
ment toczących się dopiero co wypadków, w y 
wiera mocne wrażenie. Piękna postać marsz. Tito i zwycięskie wojska defilujące pod łopoczącym
s.tandarem — każą bić sercom widzów w przy
śpieszonym tempie.
Z. B.

T e a t r i k in a

Z naszej prowincji
ZAMOŚĆ------ •
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KLU B IN T E L IG E N C JI
Dnia 10 b. m. odbyło się w Zamościu organi
zacyjne zebran e Klubu Inteligencji Pracującej.
Członkowie klubu powołali do życia szereg sek
cji, które ju j w najbliższych dnich rozpoczną swe
prace.
KINO MA W ŁASNĄ ELEKTRO W N IĘ
Profesor Gimnazjum Mechanicznego w Za
mościu, ob. Witkiewicz, zmontował dla kino-teatru w Zamościu malutką elektrownię, dzięki któ
rej kino zabezpieczyło sią od niespodzianek w po
staci przerwania dostawy prądu podczas wyświe
tlania seansów.
,

RADZYŃ
Z DZIAŁALNO ŚCI DOMU K U L T U R Y
Zespół teatralny Domu Kultury w Radzyniu
wystawił rewią pt.: „Nasz debiut", która cieszy
ła sią dużą frekwencją.

M IEJSKI: Dziś premiera

SZCZEBRZESZYN
N IE SŁUCHAĆ PLO TEK'
Spekulanci w Szczebrzeszynie w dalszym etągu
„jak w dawnych okupanckich czalach" żerują na
naiwności szerokich mas, które uwierzyły w roz
siewaną umyślnie przez aferzystów plotką, pod
ważającą zaufan e ludności do wartości ban
knotów 500-zlotowych. Łatwowierna ludność wiej
ska poczęła w popłochu wyzbywać sią tych bank
notów, kupując najrozmaitsze przedmioty. Rychło
jednak pieniądze poczęły sią wyczerpywać, a na wni, którzy łatwowiernie usłuchali celowo rozsie
wanych przez spekulantów pogłosek, spostrzegli,
że zostali wprowadzi w błąd i ponieśli znacz
ne straty; wartość pięćsetek nie uległa i nie ule
gnie zmianie,

Z frontu reform y rolnej
LUBLTN, (Polpress). Dostawa obowiązko
wych świadczeń rzeczowych najlepiej przed
stawia się w powiecie biłgorajskim, gdzie wy
konano ją w 108% , w chełmskim w 95,7°/o, w
lubelskim 8 7% . Dostawę obowiązkowych
świadczeń rzeczowych na rzecz Państwa Pol
skiego wstrzymuje brak magazynów zbożo
wych.
• • •
Lublin, (Polpress). N a terenie województwa
lubelskiego 6 powiatów jest w zupełności sa
mowystarczalnych tak w uprawie, jak i w po
siadaniu ziarna siewnego. W tym powiat lu
belski, bialski i aiedlecki posiadają nad
wyżki, które będą przekazane innym po
wiatom. Sprawa uprawy wiosennej najgorzej
przedstawia się w kraśnickim, na skutek nięrozminowanych jeszcze pól; poza tvm poważ
ne trudnołci w sjśrzężaiu posiada Zamość, R a
dzyń, Kraśnik, gdzie projektuje się przerzuca
nie koni z gminy do gminy oraz uprawę pól
krowami.
* * *

LUBLTN, (Polpress). N a terert!e_ wojewódz
twa lubelskiego ukoóczono całkowicie reformę
komedii Włodzimierza Perzyńskiego „Lekkomyśl rolną w powiecie lubelskim, gdzie obszarnicy
TEATR

Kółko dramatyczne G.mnazjum Mechaniczne
go odegrało sztuką pt.: „Profesor Borek", która
pomimo usterek reżyserskich cieszyła się dużym
zainteresowanie publ.cznośd.

najlepszej

na aiostra". — Obsadę itanowiąi Malkiewicz,
Skrzydlewska, Buyno (dubluje
Jaraczówna)
Chmielewski, Chmielarczyk, Kondrat, Klcjer.

W o fs k o p o m a g a w s i

Tak Wojsko Polskie, jak ł Armia Czerwo
na daje stale dowody wielkiego zrozumiana
Dekoracje Zofii WęgierkoweJ,
dla potrzeb wsi. 'Wieś nasza cierpi w chwili
Początek o godzinie 17-ej. v ^ k ,
obecnej na wielki brak siły pociągowej, która
KINO „APOLLO*': O d poniedziałku 9 jest konieczną do przeprowadzenia wiosennej
kw ietnia b. r. w yśw ietla film produkcji sokampanii siewnej. I tak np. nz terenie za
jwieckiej p. t.: „A n to n i Iw anow icz gniewa sl{“ .
chodnich województw istnieją powiaty, w
N adprogram dodatek p t.: „B elgrad *.
których pozostało na cały obszar zaledwie 18
KINO „BAŁTYK** komedia amerykańska
p t.: „Mleczna Droga". W roli głównej Har- koni.
Cheąe przyjść z pomocą pod tym wzglę
rołd LIovd. Nadprogram Polska Kronika Fil
dem rolnictwu, Armia Czerwona 1 Wojsko
mowa Nr. 3.
; KINO „RIALTO** film produkcji polskiej Po!sk:e oddało do dyspozycji władz rolnipt.: „Manewry miłosne". W roli głównej: czą-ch znaczną ilość koni. Jedynie na terenie
Żabczyński, Tola Mankiewiczówna, St. Sie- woj. łódzkiego władze wojskowe zobowiąza
ły się zaorać ponad zo.ooo ha.
(m)
jlański i inni.
Reżyserował Karol Borowski.

posiadali ąo#/ó ziemi w pow. bialskim, biłgo
rajskim, wlodawskim, zamojskim, siedleckim.
W powiecie chełm'kim rozparcelowano 47 ma
jątków, wypełniając całkowicie program re
formy rolnej. W powiecie kraśnickim rozpar
celowano 39 majątków, w powiecie krasno
stawskim 63 majątki do 7 stycznia 1945 r- Na
terenie województwa lubelskiego reforma rol
na jest na ukończeniu. W pasie przyfronto
wym nie może być jeszcze przeprowadzona na
skutek pozostałych min.
»
*
•
Nie potrzeba bvć ekonomistą, aby przeko
nać się o sprawiedliwości i słusznością wielkie
go dzieła reformy rolnej. O ile mocniej 1 wy
raźniej od zawiłych traktatów i rozpraw eko
nomicznych mówią nam o tym zestawione cy
fry. Według ostatnich danych na obszarach
Polski położonych na prawym brzegu Wisły
rozparcelowane zostały w toku reformy
rolnej 1.783 majątki. Do chwili podziału Z
ziemi tej korzystało około ł.682 rodzin. W
wyniku przeprowadzonej reformy, z dobro
dziejstw jej skorzystało 114-563 rodziny
małorolnych i bezrolnych, które^ Otrzymały
własne warsztaty pracy, zapewniające im spo
kojną przyazlość. (m)

Materiały włókiennicze
dla pracowników przemysłu

Tabor Zarządu Miejskiego składa aię obecnie
z 7-miu samochodów ciężarowych — j-ciu mar
ki „Gaz" i z-ch „Chcvro!et", oraz z 3-ch płac-s
form, 7-miu wozów parokonnych, 3-ch śmieetrek jedno-konnych i 2-ch beczkowozów aseni
zacyjnych. Samochody marki „G az" otrzyma! Za
rząd Miejski od władz wojskowych. Były one
bardzo zużyte, prawie że niezdatne do użytku,
to też dopiero po dużym remoncie doprowadzono
je do stanu użyteczności. Ponieważ często się
psują, mogą być używane tylko na krótkie trasy
i jeżdżą wyłącznie po mieście. Wozy „Chevrolet“ ,
oddane Zarządowi przez Rząd Tymczasowy,
służą i na dalsze dystanse, lecz pokrywają prze
ważnie zapotrzebowanie miasta. Wożą one wę
giel do Elektrowni, Rzeźni Miejskiej, Wodocią
gów, Kanalizacji itp. instytucji. Są używane do
zwożenia produktów żywnościowych dla miasta.
Pomagają przy dostarczaniu drzewa przez Eks
ploatację Leśną z Nowin kolo Zwierzyńca. Jeden
samochód stale wozi tam • żywność dla służby
bezpieczeństwa, oraz przywozi stamtąd drzewo
na potrzeby miasta. Inny znowu samochód wozi
dla Wydziału Zdrowia i Opieki warzywa i karto
fle z majątków.
Auta używane tą również do zwożenia piasku,
potrzebnego przy reperacji uszkodzonych bruków.
Ostatnio użyto też samochód miejski do przywiezienia z Nałęczowa staruszek (emerytowanych
nauczycielek), wysiedlonych przez Niemców. Je
żeli chodzi o tabory konne, to służą one giówn e
do oczyszczania miasta. Wywożą one śmieci z
wszystkich miejskich gmachów i placów, z ryn
ków, hal i targów, a czasem też z instytucji
państwowych. Platformy są również używane do
przewożenia produktów dla zakładów użyteczno
ści publicznej, oraz dla Wojska Polskiego i ra
dzieckiego, np. do transportu zboża z kolei do
elewatora, z młynów do wagonu itp.
Przed wojną miasto posiadało oczywiście o
wiele większe tabory tak samochodowe, jak i kon
ne. O samochodach już nawet nie mówimy, ale
koni było koło 40, podczas gdy obecnie jest
ich tylko 30. Śmieciarek było także więcej, ale zo
stały zniszczone, a nie można ich naprawić ze
wzglądu na brak odpowiedniego materiału. Skut
kiem tego oczyszczanie miasta bardzo szwankuje.
Tabory Miejskie odczuwają również duży brak
paszy dla koni — tak owsa jak i siana. Konia
żywione są głównie otrębami. Tabory mieszczą
się na ul. Elektrycznej 4. Tam znajdują się także
warsztaty miejskie (mechaniczny, stolarski), w
których reperuje aię sprzęt taboru.

W. B.

UV '

P C K r o z d z ie la t r a n

Polski Czerwony Krzyż w Lublinie otrzymał
od Szwedzkiego Komitetu Pomocy Dzieciom Pol
skim w Sztokholmie 486 kg tranu do podziału
między dzieci, z uwzględnieniem azczególnym
dzieci, pochodzących z Warszawy.
Powyższy tran został podzielony jak następuje:
200 kg przekazano placówkom warszawskim,
100 kg przekazano Wydziałowi Opieki Społecz
nej w Lublinie dla żłobków i dziecińców,
100 kg przekazano Komitetowi Opieki Społecz
nej w Lublinie dla przedszkoli*
30 kg przekazano sanatorium dla dzieci w Ki*
zimierzówee,
56 kg pozostawiono w PCK dla podziału mię
dzy dzieci (na podstawie zaświadczenia lekar
skiego), które nie podlegają ani opiece społecznej
ani Komitetowi Opieki Społecznej.

P r o g r a m r a d io w y n a 13.4
miasto

7.00 Poranna mozaika muzyczna z płyt. 7 ł 5
Transmisja z Warszawy. 8.oj Wiadomości lubel
skie. 12 00 Transmisja z Warszawy. 15.00 Wiado
mości lubelskie, i j .o j Felieton. 15.10 Skrzynka
rolnicza, i j .1 5

komunikaty i ogłoszenia.

! 5.ao

Melodie operetkowe (płyty). i 6-°° Transmisja z
z Warszawy. 18.30 Transmisja z Warszawy. 19.15
W związku ze lwiętami wielkanocnymi Transmisja z W rrsziwy. 19.jo Transmisja z War

wszyscy pracownicy zatrudnieni w przemyśle
łódzkim otrzymali za pośrednictwem zjedno
czeń branżowych I rad zakładowych specjal
ne przydziały materiałów włókienniczych w
łącznej ilości 10 0 .0 0 0 m. zo*/» robotników
wszystkich gałęzi przemysłu poza przydziała
mi ogólnymi otrzymało premie w towarach
włókienniczych w ilości 15 .0 0 0 m materiałów
bawełnianych, 6.000 m cajgu, z.000 m mate
riałów wełnianych, 1.5 0 0 koszul, j .000 par
skarpetek, z.50 0 par pończoch i 1.0 0 0 sztuk
swetrów. Premie otrzymało 2.486 osób.

szawy. 20,00 Płyty. 20.10 Antena na bakier —•
„Sen karasia" — Stefanii Grodzieńskiej 1 Jana
Polityka. 10.35 Koncert wieczorowy: Zofia Mas
salska — aopran, Wlodztmira Rezler — skrzyp
ce, Aleksander Wielhorski — fortepian, Adela
Bay — akompaniament. 21.10 Ostatnie wiadomo
ści.
Tylko fale krótkie
18 30 Audycja w językach obcych. 19.30 Audy
cja dla Polaków za granicą. 10.00 Skrzynka po
szukiwania rodzin. 22.00 Dyktando Polpressu —
(transmisja z Warszawy).
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