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Lublin, poniedziałek 8 października 1945 r.

Lisi prez. Trumana do generalissimusa Stalina

Ministrowie wypowiadają swe poglądy o konferencji
LONDYN, 7.X. (BBC). Prez. Trumati
wysTM do generalissimusa Stalina list, w
ktf.rym próbuje przekonać o siuszności
stanowiska zajętego przez Stany Zjedno
czone na konferencji Ministrów Spraw
Zagranicznych w Lr sdynic.
Część prasy Stanów Zjednoczonych po
dziela stanowisko Związku Radzieckiego
#obec kwestii udziału -niezainteresowa-

nycli rządów w obradach nad traktatami
pokojowymi.
MOSKWA, 7.X. Komisarz spraw zagra
nicznych Mołotow oświadczył wczoraj
na konferencji prasowej, że 33 posiedze
nia Ministrów Spraw Zagranicznych 5-ci’t
mocarstw nie były bezowocne.. Jakkol
wiek nie osiągnięto porozumienia, jed
nak delegacja radziecka z nadzieją pa
trzy w przyszłość. Powodem nieporozn-

S tra jk w S ta n a ch Z je d n o c z o n y c h
NOWY JORK, 7.X. (Tass), Według niedawno ogłoszonych danych w Stanach
Zjednoczonych strajkuje już 450 tysięcy
robotników. Mimo interwencji ministra
—

pracy strajk 30 tysięcy robotników prze
mysłu naftowego trwa w dalszym ciągi.
W Nowym Jorku ogłosiło strajk 18 ty
sięcy tragarzy. 200 tysięcy pracowników
amerykańskiej spółki telefonicznej grozi
strajkiem w wypadku odrzucenia przez
Sąd w Norymberdze
pracodawców żądania podwyżki płacy.
nad zbrodniarzami niemieckimi Gubernator stanu Indiana ogłosił, ie
LONDYN, 7.X. (BBC). We wtorek w wprowadzi stan wyjątkowy, jeżeli straj
Norymberdze rozpocznie się sąd nad 24 kujący robotnicy trustu węglowego nie
zbrodniarzami wojennymi, których listę zaprzestaną okupować gmachów trustu.
rozpoczynają: Herman Gtiring, Hess i
Ribbentrop. Zbrodniarze będą sądzeni
przez Międzynarodowy Trybunał dia
sądzenia zbrodniarzy wojennych, w
skład ktisęgo wchodzą sędziowie ze
PARYŻ, 7.X. (Tass). Na odbywającej
Stanów Zjednoczonych, Zwiąkzu Ra
dzieckiego, Wielkiej Brytanii i Franeji. się konferencji* Związków Zawodowych
Sędziowie dokonali gigantycznej praey w Paryżu, w daiu wczorajszym przema
przeglądając dosłownie tomy dokumen wiał przedstawiciel Stanów Zjednoczo
nych Kerri. W przemówieniu swoim zotów.
-ooo-

Ustalenie terminu wyborów
do Rady Najwyższej w ZSRR
MOSKWA, 7.X. (Tass). W niedzielę ?
lutego 1948 roku w całym Związku K
dzicekim odbędą się wybory do But
Najwyższej ZSRR.
Wybory te, któi
właściwie powinny odbyć się w czaswojny — zostały przeniesione nu okr
powojenny i dopiero w tym tygodniu zi.
stała ustalona dokładna data.
— ooo-----

mień w czasie obrad jest to, że sojuszni
cy nie wypełnili wariąnków podpisanych
na konferencji berlińskiej. Związek Ra
dziecki nważa, że wszyscy muszą w peł
ni wypełnić zobowiązania, zaciągnięte
przez siebie.
LONDYN, 7.X. Sekretarz stanu Byrncs
Francja żąda
mówiąc o konferencji londyńskiej, nświadczył, że platforma porozumienia
części niemieckiej Huty
była obszerna. Do zgody nie doszło głów
PARYŻ, 7.X. (Tass). Rząd francusinie w sprawach proceduralnych.
zwrócił się do rządów anglosaskich \
L O N im 7.X. (BBC). Posłowie parła kwestii podziału niemieckiej floty hm
mentu bi “t skiego zjeżdżają się na dlowej. Francja chce bowiem wziąć u
wtorkową seśpę. Na posiedzeniu tyin min dział w tym podziale. Stany Zjednoczone
Bcvln ma złożyć sprawozdanie z konfe uważają żądanie Francji za słuszne, n a 
rencji 5 ministrów. Na rozpoczynającym tomiast rząd Wielkiej Brytanii nie wy
się we wtorek posiedzeniu parlamentu, j powiedział się jeszcze w tej sprawie.
będzie rozpatrywany szereg waźnycłi za I
---- -OOOr-jrgadnień jak: upaństwowienie kopalń,
problem mieszkań i powrotu członków ,Termin wyborów w Grecji
sił zbrojnych du zawodów cywilnych, po | ATENY, 7.X. (Tass). Korespondenci
lityka gospodarcza i utrzymanie stopy ży i prasowi donoszą z Aten, że termin wyciowej obywateli na możliwie wysokim I borów w Grecji został ostatecznie usta
poziomie.
iony na dzień 20 stycznia 1946 r.

Hezulucje Światowej Konferencji

brązował pracę Związków Zawodowych
w Stanach Zjednoczonych oraz dążenie
do współpracy ze Związkami Zawodowy
mi innych krajów. Ostatnio na zaprosze
nie Związków Zawodowych w Ameryce
przyjechała delegacja Związków Zawmio
wych ZSRR, która zwiedziła w Ameryce
fabryki, zapoznała się z różnymi gałęzia
BUENOS AIRES, 7.X. (Tass). Jak do
LONDYN, 7.X. (BBC). W Buenos Aires mi przemysłu i pracą robotników ame
nosi korespondent agencji „United Press41 wybuchły nowe rozruchy przeciwko fa rykańskich. Porównywujnc osiągnięcia
policją argentyńska zajęła uniwersytet w szystowskiemu rządowi prem. Farelki.
robotników amerykańskich i radzieckich.
La Rlata, gdzie zabarykadowało się oko
-oooło 309 studentów. Przy zajmowaniu gma
chu poiiejn używała gazu łzawiącego i
granatów. Wiciu studentów odniosło cięż
kie obrażenia. Korespondent donosi tak
że, żc profesorowie i studenci w Buenos
Aires przerwali pracę na znak protestu
WARSZAWA, 7.X. (Polpress). Na rę- ! go“. Ponieważ rozmowy ze Stronnictwem
przeciw szalejącemu reżimowi faszystow cc premiera ob. Osóbki-Morawskiego | Demokratycznym nic doprowadziły do
skiemu i zabarykadowali się w gmachu wpłynęła przed kilku dniami deklara tychczas do pomyślnego praktycznego i
Uniwersytetu. Mają oni stację nadawczą cja „Zjednoczenia Deinokralyoznego“ o definitywnego rozwiązania sprawy włą
i wygłaszają przemówienia do ludności rozwiązaniu Zjednoczenia.
czenia, zaś z drugiej strony obowiązująArgentyny. Sekretarz organizacji akadcDekłaracja stwierdza,- że powstanie4 cy lcrmin amnestyjny uniemożliwia dąlmiekicj podkreślił wczoraj w swoim
Rządu Jedności Narodowej oznaczało je szą samodzielną działalność Zjednocze
przemówieniu, że młodzież argentyńska
dnocześnie koniec istnienia rządu lon nia po tym terminie. Zarząd Zjednoczę-,
prowadzić będzie waikę z faszyzmem, aż
dyńskiego. Zjednoczenie Demokratyczne, nia Demokratycznego, po wysłuchaniu odo zwycięstwa. Jedyną zaś bronią, jakiej
łącznie z innymi ugrupowaniami podzie pinii członków Prezydium Rady Naczel
może użyć bezbronny'naród, jest odmó
mnej* lewicy polskiej, przeciwstawiało nej, Zjednoczenia, na posiedzeniu w dii.
wienie posłuszeństwa władzom.
się błędnej polityce rządu londyńskiego lf> i 19 września br. uchwali! deklarację
i z tego powodu przestało uczestniczy** °. ^ w ią z a n iu Zjednoczenia i zaniecha
Iitimisja kontroli użycia energii w Radzie Jedności Narodowej w jej fa niu dalszej działalności politycznej w do
tychczasowych
formach
organizacyj
atomowej w Stanach Zjednoczeń. zie końcowej. W wykonaniu uchwały Ra nych.
LONDYN, 7.X. (BBC). W Stanach Zjc- dy Naczelnej Zjednoczenia Demokratycz
Stojąc na stanowisku Demokracji Lu
dr«.:zonych została utworzona komisja nego z dnia 22 lipca 1946 r. o koniecz dowej, ■Zjednoczenie Demokratyczne de
ności
wzięcia
udziału
w
jawnym
życiu
kou.rolująca użycie energii atomowej.
klaruje swój pozytywny stosunek do
: VV skiad jej weszło 9 senatorów. Zada- politycznym, Zarząd Zjednoczenia kon fundamentalnych zmian społeczno-gospo
tynuował
rozmowy
ze
Stronnictwem
De
c '- in lf j komisji będzie .kontrola kopalń
darczych, dokonanych przez PKWN i
rudy uranowej, fabryk bomb atomowych mokratycznym, mające na eeln włącze Rząd Tymczasowy, a realizowanych da
I laboratoriów pracujących nad zusióso- nie Zjednoczenia Demokratycznego, jako lej przez Rząd Jedności Narodowej Y
waniern energii atomowej w przemyśle. grupy politycznej, do Stronnictwa De wzywa swych' członków do wziętęp czyn
mokratycznego. „Stronnictwo Demokra
----- ooo-----nego udziału w budowie demokratyczne
tyczne bowiem — mówi deklaracja
go Państwa Polskiego: na odcinku poli
wydawało i wydaje się nam najwłaściw
tycznym — w jawnie działających stron
KAIR, 7.X. (Tass). W Kairze został o- szą formą naszej działalności politycz
nictwach demokratycznych, na odcinku
głoszony komunikat, na podstawie które nej, zarówno *r. względu v faa wspólną
społecznym — w związkach
zawodo
go od dnia 7 paźdzernika br. w Egipcie częściowo przeszłość, jak i tę samą spo
wych i organizacjach społecznych, oraz
aosłaje zniesiony stan wojenny.
> k u lł» "
w*łeczną sfft-ę oddziaływania jmfttrczne- TU» odc»fllai
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Egipt odwołuje stan wojenny
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delegacja zebrała dużo materiału, który
zużyty będzie do wprowadzenia pewnych
ulepszeń w pracy przemysłu radzieckie*
go. W najbliższym czasie delegacja am e
rykańska ma udać się w podobnym celu
do ZSRR.
\
LONDYN, 7.X. (BBC). Światowa Kon
fereneja Związków Zawodowych w Pary
żu przeprowadzi głosowanie za zerwa
niem wszełkieli stosunków z Hiszpanią
gen. Franco i Argentyna.
Na prezesa Światowej Federacji Związ
ków Zawodowych został wybrany Sekre
tarz związków brytyjskich — sir Waltei
Citrine

Rząd Czechosłowacji uważa
s prawi,* Zaolzia za załatwione
LONDYN, 7.X. (BBC). Czechosłowacki
minister Dawid oświadczy! w przemówie
niu, że uważa sprawę Cieszyna i Śląsk*
Zaol/iańskicgo za załatwioną. Tereny ł»
są niezbędnie potrzebne dla gospodarki 1
przemysłu czeskiego, a nawet dla żych
Czechosłowacji. Natomiast — oświadczy!
min. Dawid — rząd czeski jest gotów da*
Polsce odpowiednie odszkodowania V
przeprowadzić repatriację ludności p o i
sklej,
------ oOo-----

Oświadczenie nowego
niinisira wojny USA
NOWY JORK (Polpress). Nowy minister
wojny Stanów Zjednoczonych, Pattorson.
na swojej pierwszej konferencji prasowe i'
podkreślił trudności związane z przejściem*
od wojny do pokoju. Pattorson oświadczył,
że Stany Zjednoczone muszą wykonać swe-'
zadania, wynikające z bezwarunkowej ka
pitulacji .Niemiec i Jąponii. Minister wojny
zapowiedział, że demobilizacja armii ame
rykańskiej będzie się odbywała stopniowo,
tak, że w llpcu 1946 r. będzie się znajdo
wało pod bronią nie wiecei niż 2 miliony
żołnierzy.
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w sprawie konferencji 5 ministrów spraw zagranicznych

Prezydent Bierni przyjął delegację Znr/;Mlu Głównego Związku Nauczycielstwa
Uważani, że obowiązkiem naszym jest nice zdań między ministrami? Owszem. na częściowo tylko spełniać umowy, mia
Polskiego, która przedstawiła Rządowi poinformować czytelników o przebiegu Czytałem w jednej z gazet, że rozbież-( no wicie wtedy, kiedy to się komuś po
dzisiejszą ciężką sytuację m aterialną na- nasad, aby nie otrzymywali jednostron- ność powstała przy oma w iar'u udziału doba. Należy wypełniać warunki poro
u-zycielstwa.
Buych wiadomości, jak to dotąd się dzia-^ Francji w pracach konferencji. W jaki zumienia w takiej formie, w jakiej zo
Sytuacja ta jest naprawdę trudna. !W e-|ło. Będę się starał udzielać informacji sposób mogło dojść do nieporozumienia stały podpisane. Oświadczono nam, i.__
_ m m
t/T
-L ! .1.1_
_
_
_
_
_
_
_
_
_; k n n .,l« n n „< ,/ik
1/ /tli f u r o n _
biektywnych
i bezstronnych.
Konferen w tej sprawie? Uchwały berlińskie wy-, Francja i Chiny powinny z niewiadc
dostateczne pobory i nikłe przydziały
cja
Ministrów
Spraw
Zagranicznych
o- raźnie określają, że Francja weźmie u- mych powodów, brać udział w przygoto
nuturae nie wystnrezają nawet na naj
dział przy omawianiu traktatu pokojo wanśu traktatów pokojowych z Iłumimią
iera
się
na
uchwałach
Wielkiej
Trójki,
bardziej skromne utrzymanie. Nauczy
cielstwo podjęło swe obowi izkl z całym! powziętych w Berlinie. Nie wszyscy do wego z Włochami, a nie z innymi kraja Bułgarią, Węgrami i Finlandią, choć n .
poświęceniem, w zrozumieniu szczytnego kładnie pamiętają treść tych uchwał. U- mi. Przed konferencją otrzymaliśmy list konferencji berlińskiej postanowiono in:
obowiązku krzewienia oświaty w odro chwały te wyraźnie określają cele i za od rządu francuskiego w sprawie uchwał czej. Zaprotestowaliśmy przeciwko terni
dzonej Polsce, nie oglądająe się na stro^ dania konferencji. Najważniejszym za poczdamskich. W liście tym nie było żad naruszeniu uchwał konferencji berliń
nę materialną. Dziś jednak nauczyciel daniem Rady Ministrów Spraw Zagranicz nego oświadczenia, że Francja weźmie u- skiej, tym bardziej, że Francja i Chin)
nie tylko nie brały udziału w ppdpisy
borykający się z trudnościami swego za nych ma być opracowanie traktatów po dział w konferencji londyńskiej pod wa
kojowych z Wiochami, Rumunią, Bułga runkiem zmiany decyzji berlińskich. waniu warunków zawieszenia broni z ty
wada, pragnie poprawy bytu, ehee za
mi krajami, lecz nawet nigdy nie w y
pewnić sobie minimum bodaj egzystencji rią, Węgrami i Finlandią. Udział Y* o- Przedstawiciel Francji udając się do Lon
piacowaniu tych traktatów mają wziąć dynu dokładnie wiedział, w jakich spra powiedziały im wojny. W odpowiedzi ni
za swoją ciężką pracę.
przedstawiciele tych państw, które pod wach będzie uczestniczył i w jakich nie nasz sprzeciw oświadczono nam: albo
Bolączki nauczycielstwa "są dobrze zna
pisały układ kapitulacyjny, pódyktowa będzie. Pod tym względem nie ma różni zgodzicie się na naruszenie umowy ber
uc naszemu Rządowi, który zdaje sobie
ny wrogim krajom. Przypominam, że de cy zdań między państwami, które podpi lińskiej, zawartej przez trzy mocarstwa
sprawę, że poprawa bytu tej warstwy spo
albo my nie podpiszemy osiągniętego już
cyzja utworzenia stałej Rady Ministrów sały uchwały berlińskie.
łcczeńfftwa jest zagadnieniem ważnym i
Może więc wynikło nieporozumienie porozumienia. Odpowiedzieliśmy na to
'
I" ™ 7 7 , 2 ," "
Spraw Zagranicznych została przyjęta na
pilnym. To też postulaty delegatów Z w l ą z f ^ ^ ^
aiuerykańskiefio.
na tle udziąłn przedstawiciela Chin w że jesteśmy wierni uchwałom powziętym
ku Nauczycielstwa Polskiego spotkały się
Gzy obecna sesja przyczyniła się w pracy konferencji? Wiem doskonale, że w Berlinie i że będziemy ich broniiifprzr
z całkowitym zrozumieniem i aprobatą czymkolwiek do przygotowania trakta Chiny nigdy nie zgłaszały podobnych pre ciwko wszelkim-nieoczekiwanym probom
ze strony głowy Państwa.
naruszenia ich. Świat wie o tym, że Zwią
tów pokojowych? Nie ulega wątpliwości, tensji.
Ogólna poprawa bytu nauczycielstwa że 33 posiedzenia konferencji nie były
Niektóre dzienniki pisały o jakiejś de zek Radziecki zawsze dotrzymywał skr
jest związana ściśle z całokształtem za bezpłodne. Praca była ciężka. Wiele za cyzji z dnia 11 września. Chętnie bym się wa. Dopiero niedawno sojusznicy nas
gadnień gospodarczych pnństwa. Stopnio gadnień rozpatrywali Wszyscy członko zapoznał z treścią tej decyzji, o której wyrażali swe uznania z powodu tego, ż»
wa normalizacja stosunków na '•wszyst wie Rady, jak np. sprawę przyspieszenia wspominają dzienniki. Nie wiem o jakim Związek Radziecki dokładnie wykonuj”
kich odcinkach naszej gospodarki naro proc komisji sojuszniczych dla repatria postanowieniu mowa w dziennikach, przyjęte na siebie zobowiązania. Zwie
dowej podniesie stopę życiową już nie cji, zagadnienia Austrii i kilka innych gdyż konferencja nie powzięła żadnej u- zek Radziecki spodziewa się, że tak se
lylko nauczycielstwa, ale ogółu świata problemów.
cbwały i nikt z uczestników konferencji mo postępować będą jego sojusznicy.
prasty.
Stwierdzam, że delegacja radziecki
Nie jest winą delegacji radzieckiej, że nie podpisywał żadnej uchwały.
Obok nauczycielstwa cierpią niedosta iroblcm utworzenia międzysojuszniczej
Czyżby to wszystko oznaczało, że nie kategorycznie sprzeciwia się wszelkin
tek pocztowcy i kolejarze, pracownicy Rady Kontroli w Japonii nie był przed nia różnicy zdań wśród uczestników kon propozycjom, zmierzającym do naruszę
iamorządowl i inni. Państwo będzie dą miotem dyskusji. Niektóre sprawy, do ferencji? Owszem, są różnice zdań, któ nia decyzji berlińskich, niezależnie oa
żyło do zapewnienia należytego uposaże tyczące traktatu pokojowego z Włocha re dotyczą wykonania uchwał berliń tego, jakie były by powody* tego.
nia wszystkim ludziom pracy w miarę mi, zostały uzgodnione między przedsta skich. Dziś słyszy się często muiemanie,’ Mimo to, delegacja radziecka czyniła
■swyrti sil i możliwości.
wicielami Wielkiej Brytanii, Związku Ra że pewne punkty uchwał berlińskich po w-szytlko co możliwe, aby można był-.'
Jednostronne załatwienie sprawy dro dzieckiego, Stanów Zjednoczonych i dobają się więcej, inne zaś mniej. Jed lojść w pewnych sprawach do porożu
gą zwiększenia uposażeń nie dałoby po- Francji. Uzgodniono również szereg za no postanowienie podoba się, gdyż moż mienia. Uważała bowiem, że to leży w
zyływnyeh*wyników. Zwiększyć uposażę gadnień, pozostających w związku z trak na je szeroko interpretować. Drugie zaś ir.'ercsie wszystkich sojuszników. Wych.
nia — to znuczy wejść na drogę inflacji, tatami pokojowymi z Rumunią, Bułgarią uważa się za złe, gdyż ogranicza możli dząc z tego założenia, przedłożyła dele
eo pociąga za sobą obniżenie wartości i Węgrami. Bez trudu doszło do porozu wość interpretacji. Podobny sposób my gacja radziecka w dniu 2 październik:
pieniądza, wytwarzając błędne kolo wy mienia między Wielką Brytanią i Związ ślenia podcina podstlfwę porozumienia. propozycje, aby podpisano protokóły w
ścigu cen z poborami i stając się zacząt kiem Radzieckim w sprawie traktatu po My, ludzie Związku Radzieckiego wyko sprawę ch uzgodnionych, przy czym w
kiem ogólnego chnosu.
kojowego z Finlandią. Czy wynikły róż nujemy przyjęte zobowiązania. Nie moż- sprawie problemów nieuzgodnionych de
-oooEwolucyjna droga, zmierzająca do
lcgacja radziecka wystąpiła z wnioskiem
trwalej , stabilizacji warunków egzysten
aby omówiono je w dniu 3 październi
cji na odpowiednim poziomie — jest je
ka. W ten sposób konferencja osiągnął:
by pewne wyniki i utworzono by bar
dynym zdrowym rozwiązaniem tego za
dziej przyjazną atmosferę przy zamknię
gadnienia. Wprawdzie sposób ien jest
ciu sesji. Wielu z n •: ■. Rosjan myśli, ż<
dłuższy i mniej cfektoHny — jednak za
Na konferencji prasowej w gmachu winna anulować lub odwołać swą decy- Londyn potrafi znaleźć wyjście kompro
pewnia całkowite I skuteczne osiągnięcie
ambasady amerykańskiej w Londynie y ę z 11 września br., na mocy której misowe, kiedy tego pragnie. Tym razem
zamierzonego celu.
Na lej drodze, wiodącej do ogólnej po złożył sekretarz stanu USA Byrnes na-, Francja i Chiny zostały zaproszone 'do jednak ministrowie spraw zagranicznycł
udziału we wszystkich dyskusjach. Ozna aie przyjęli propozycji delegacji radziec
prawy warunków materialnych szerokich stępujące oświadczenie:
Rada Ministrów Spraw Zagranicznych czałoby to wyeliminowanie Chin z dys kiej i nie usiłowali znaleźć dróg, zmir
rzesz pracującego społeczeństwa,. już
znajdujemy się w chwili obecnej. Ostat na pierwszych posiedzeniach zajmowała kusji na temat europejskich traktatów rzających do rozwiązania zagadipeń, c<
nie dekrety zwalczające nadużycia, lich się wieloma sprawami zgodnie z uchwa pokojowych oraz takie same wyelimino do których nie osiągnięto porozumiem;'
wę, spekulację i szabrownictwo, jak rów łami konferencji berlińskiej, która po- wanie Francji z dyskusji na te tematy, Wobec tego, ani jeden protokół nie zo
nież dekrety w sprawie świadczeń ubez ruczyła jej zadanie przygotowania trak z wyjątkiem traktatu z Włochami. Se stał podpisanv.
pieczeniowych i obniżenia podatku od u- tatów pokojowych, oclem przedstawienia kretarz stanu USA oświadczył, że trudno
posnźcń — wszystko to stwierdza dobit swych wniosków Narodom Zjednoczo byioby mu zgodzić się na takie ograni
nie, że Rząd wydając nieubłaganą walkę nym. Obecna konferencja jest . pierw czenie udziału państw w pracy nad trak
elementom pasożytniczym wykazuje jed szym spotkaniem głównych sojuszników, tatami europejskimi i na wyłączenie z
Nie chcemy mleć Niemców w granicac:
nocześnie głęboką troskę o poprawę by odkąd działania wojenne się skończyły dyskusji dwóch stałych członków P.ad^
as
z: ->państwa. Nie pragniemy tolerowa
i
wynikły
pewne
różnice
poglądów,
któ
Bezpieczeństwa
Narodów
Zjednoczo
tu warstw pracujących.
go wroga, oaeekującego tylko ąpo
re nie ujawniały się tak długo, jak długo nych. Sekretarz stanu podkreślił jednak,
W perspektywie tych zarządzeń i
[sobnej okazji aby zadać nam cios w pic
naczelnym
nakazem
było
utrzymanie
bo
że
zgodziłby
się
na
wszelką
wstępną
pro
wszystkich poczynań gospodarczych na
yszego Rządu leży dobro świata pracy jowej jedności. Platforma porozumienia ce- urę prac nad traktatam i, która była-'
W artykule zatytułowanym ,.Probier
Oslatcczny jednak cci da się osiągnąć była znaczna, różnice zaś, które się wy by zgodna z umową berlińską, pod tym
ieeznie aktualny" t,ak pisze „Rzeczpoapc
łoniły, rozpatrywano w duchu pojednaw- warunkiem, że Rada Ministrów zgodzi
po wyrównaniu strat i zniszczeń, spowo
zym. Są poważne podstawy, które po s ię ‘na podstawie art. 11 (4) (11) umowy |!ita“:
dowanych długotrwałą' wojną, z chwilą,
Niemcy muszą opuścić Polskę w na
zwalają żywić nadzieję,' że przy stałej berlińskiej, zwołać konferencję pokojo
gdy wszystkie 'ryby machiny państwo
bliższym czasie; ich obecność na ter.
cierpliwości i wzajemnym zrozumieniu wą głównych zainteresowanych państw.
nacli odzyskanych działa deprymują<
wej zaczną normalnie i wydajnie funk
ze strony wszystkich uczestników, zgoda
cjonować.
i .hamująco na osadnictwo polskie. N
w kwestiach zasadniczych może być oma mowy o jakiejkolwiek asymilac,
Do tego czasu musimy uzbroić się w
Niemcy pozostaną zawsze agresoran.
Utworzenie
siągnięta. Jesteśmy zdecydowani osiągnąć
cierpliwość I kontentować się nikłymi
oczekująctfmi dogodnej chwili do ot
ten właśnie rezultat. Przy zakończeniu
wetu. Próby asymilacji Niemców to h
nawet, ale systematycznymi objawami obecnej konferencji wyłoniła się różnica nowego rządu japońskiego
dowanie zalążka piątej kolumny. Sp
zdrń w sprawach proceduralnych. Dele
łeczeństwo polskie oczekuje wszczęc
NOWY JORK (Polpress). Z Tokio do-'
energicznych kroków, mających na cc
gacja radziecka doszła do przekonania, noszą, że dotychczasowy m inister spraw
odniemczenie okręgu mazurskiego
że dyskusje o traktatach powinny być w zagranicznych w rządzie księcia 'Higaszii*oces L arala
ziem nadodrzańskich. Na terenach tyi
każdym wypadku ograniczone do sygnanie może pozostać ani jeden Niemiec.
PARYŻ, 7.X. W procesie Lava!a skła larn#zy warunków kapitulacji tak, jBc Knni, baron Kujur Szidehara ma odbyć
Dotychczasowe próby wysiedlani
dał wezoraj zeznania były prezydent re  lo przewiduje pierwsze wąskie postano konferencję z gen. Mac Arthurem w spra
Niemców winny przybrać charakt'
publiki Lebrun. Na ostatnim posiedzeniu wienie, zawarte w art. 11 (e) (11) umo wie utworzenia, nowego rządn japońskie
masowej akcji, akcji przeprowadzon
w sposób odpowiadający godności n
sądu Luval ale byl obecny, gdyż jak o- wy berlińskiej, w odróżnieniu od !nnycft go. Szidehara był ambasadorem japoń
rodu polskiego.
świadczył, niektórzy członkowie sądu, szerszych postanowień umowy berliń- skim w Waszyngtonie, a następnie pre
Gdy wszyscy Niemcy opuszczą nasz kr?
szczególnie spośród przysięgłych, zacho ikiej.
mierem w latach 1929—1931. Jest on zna skończy się i ten. „problem wiecznie aktu;
wają się obrnźilwie < ma przekonanie, że
W dni* S2 września delegacja radziez- ny jako przeciwnik japońskiej polityki ny“, którym dziś musimy zaprzątać solwyrok b^drG
*eącyjny.
ka oświadczyła, te Rada Ministrów pc- imperialistycznej.
gł0V-ę.
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Ze względu r.-a olbrzymie straty ponie
słone w czasie okupacji'i działań wojen
nych przez polskie kolejnictwo zarówno
Jw taborze kolejow; m jak i lokomoty
wach, racjonalne i jak najdalej idące
Wykorzystanie naturalnych możliwości
W uaportow yeli polskich rzek jest za
gaJ ufceiem pierwszorzędnej wagi. Nale
ży przy tym pamiętać, iż transport wod
ny stanowił zawsze najtańszą formę
' transportu.
Naturalną drogą wodną łączącą prze
mysł i górnictwo Śląska z naszymi por
tami, przez które przechodzi 1 przecho
dzić będzie gros naszego handlu zagra
nicznego jest Odra. Umożliwia ona do
wóz wodny artykułów ekspertowych nie
’ylko do leżącego u jej ujścia Szczecina,
tole również — za pośrednictwem kanału
Bydgoskiego, a następnie Wisły — do
udańska i Gdyni.
Dlatego też sprawa uruchomienia ko
munikacji żeglugowej na Odrze jest jed
nym z najbardziej palących zagadnień
gospodarczych Śląska. To, że w chwili obecnej rozwija^ się ona bardzo powoli,
jest w pierwszym rzędzie wynikiem bra
ku odpowiedniej flotylli rzecznej. Z kur?
sujących przed wojną na Odrze 5.000
jednostek pozostało dziś zaledwie 80 b a 
rek i 13 holowników. Są to do tego jed
nostki dość już zniszczone, gdyż w prze
ważającej części były zatopione w czasie
działań wojennych. Celem zaradzenia ta
kiemu
stanowi
rzeczy,
zamówiono
ostatnio w Zabrzu 1000 nowych ba
rek dla żeglugi na Odrze, a jednocześnie
rozpoczęto pertraktacje z Norwegią o do
starczenie odpowiedniej ilości nowych
•holowników.
Połnadto w projekcie jest przeprowa
dzenie pertraktacyj w sprawie wydzier
żawienia części stojącego bezczynnie nn
Henie taboru z okupującymi terytorium
zachodnich Niemiec władzami angielskoamerykańskimi.
•
W chwili obecnej ruch barek na Odrze
wskutek' braku taboru jest jeszeze słaby.
Tym niemniej barki z węglem idą już z
Vjłł'śV' ? w m Wrocław do Kistrzynia, u
Vtąd kanałem do Bydgoszczy.
W ostatnich tygodniach dokonano w
'Żfwńpilnych zakładach innych napraw i
remontów jednostek flotylli rzecznej, za

W ojew ódzki Ujazd
Sam opom ocy C hłopskiej

W dn. 6 i 7 bm. odbędzie się Zjazd Pro
zeeów
Powiatowych i Gminnych Związkór
równo wiślanej jak i odrzańskiej. I tafc wano p/s „Piast" i p/s „Wrocław", w
w Płocku wyremontowano dwie pogłę- Koźlu spuszczono na wodę po remoncie Samopomocy Chłopskiej, oraz prezesów
biarki „Skrwa“ i „Prypeć“ oraz parostat p/s „Bolesław Chrobry" i p/s „Opole" o- buchalterów Spółdzielni Gminnych Samo
ki „Smolka" i „Bartosz Głowacki". W raz- wykonano remont p/s „Gdańsk", ło pomocy Chłopskiej.
Zjazd odbędzie się przy ulicy Spokoj
Puławach dokonano remontów częścio dzi1motorowej „Gdynia" i szeregu barek.
wycli p/s „Inż. Ćwikieł", łodzi m otoro
Sprawą komunikacji rzecznej na Odrze nej Nr fi z następującym porządkiem daaen-.
wych „Rusałka", „Modlin" i „Laszka", zajmuje się specjalnie w tym celu utwo nym:
l-**ey dzień Zjazdu;
przystąpiono też do wydobywania z wo rzona Dyrekcja Żeglugi w Gliwicach, któ
sa ma czuwać nad tym, by już w jak n aj
Otwarcie Zjazdu o godz. 11-ej, pe czym
dy p/s „Pułaski".
W Toruniu wyremontowano p/s „W ar krótszym czasie barki z polskim węglem uczestnicy udadzą się na zwiedzenie Wy
szawa", w Krakowie wybudowano 10 ło  doszły do portów na wybrzeże, skąd wy stawy i Targów Lubelszczyzny.
dzi strażniczych, w Tczewie uruchomio ruszy on w szeroki św iat
O godz. 16-ej zostanie wygłoszony refe
no warsztaty, we Wrocławiu wyremonto
rat informacyjny, po którym zostanie wy
(«>•
-ooogłoszone sprawozdanie z działalności V£sjewódzkiogo Zarządu.
t-gi dzień Zjazdu:
Obrady roapoezną się o godz. 9-«J refera
tem p t „Akcja siewna". W dalszym ciągu
WARSZAWA, S.X. (Tel. wł.). Po zam oskarżonych: Molika, Łomota t Górskiej omówione będą zagadnienia: świadczeń rz»
knięciu przewodu sądowego w procesie prokurator wnosi o wymierzenie kary w czowych, akcji specjalnej 1 spraw gospo
przed warszawskim sądem wojskowym za granicach ustawy według m=najnta sądu.
brał głos prokurator Halski:
Obrana, podkreślając młody wiek oskar darczych. Następnie będą składane spra
— Zdajemy sobie wszyscy sprawę — żonych, niewyrobiemde polityczne i wpływ, wozdania z działalności zarządów powia
mówił prokurator — jak zgubny był dla jaki na nich mieli ich dotychczasowi kie towych i gminnych.
kraju wpływ kliki, która Polską rządziła rownicy — wniosła o łagodny wymiar ka
Na zakończenie obrad Zjazdu będzie dya
do wojny. Demokracja polska, mając w ry i zastosowanie amnestii.
kusja i wolne wnioski.
Wyrok spodziewany jest jutro.
pamięci tragiczne chwile zmagań z najeźdź
cą, nie szczędziła wysiłków ani krwi, ażeby
ooo
nie dopuścić do powrotu tych, którzy
ZłEM
chcieli z Polski uczynić swój folwark. Re
akcja chwyta się wszelkich środków, Tiżeby
demokrację zohydzić i narzucić Polsce
Flota odrzańska w chwili obecnej przed ców-gómików. Na osadników czekają mie
swój program. Pod jej zgubnym wpływem stawia się dość mizernie, licząc 13 holow szkania. W mieś ale czynna jsst już elek
znalazły się również i pewne grupy Armii ników obsługujących 80 barek 1 8 barek
trownia, gazownia i tramwaje.
Krajowej, omotane przez swych prowody
rów. Ale nie wszyscy członkowie A. K. motorowych. Liczba jednostek powiększy
•
•
•
poszli na lep tej zgubnej dla Państwa Pol się po podniesieniu zatopionych przez
Na m u kolejowej QUntyn—Elbląg, od
skiego działalności. W szeregach A. K. Niemców barek.
dalone od Elbląga o 40 km leży miasto po
znaleźli się tacy, którzy rozumiejąc po
*
*
*
wagę chwili przystąpili do konstruktywnej
wiatowe Pasłęk. Miasto b. mało zniszczone
Miasto Głuchołazy nad Nisą ofiarowało
pracy nad odbudową państwowości pol
w czasie działań wojennych, szybko wraca
skiej.
7 wagonów mebli, które przybyły do sto
do normalnego żyda. Uruchamiano już
W dalszym ciągu swego przemówienia licy w ubiegłym tygodniu.
na
terenie miasta zakłady przemysłowe,
prokurator podkreśla:
•
* •
jak elektrownię, wodociągi, rzeźnię, dwa
— Niestety, w szeregach A. K. znalazła
W Olsztynie Państwowy Bank Rolny młyny, tartaki, fabrykę mebli, fabrykę ma
się drobna na szczęście grupka zatwar
działych reakcjonistów, którzy zamiast rozpoczął rozprowadzanie kredytów, przy szyn rolniczych i odlewnię. Czynna jest
uczciwej pracy nad odbudową Polski wo znanych dla osadników. Każda rodzina garbarnia, mleczarnia i fabryka seró\-.
leli wybrać drogę politycznego bandytyz może otrzymać pożyczkę w wysokości
mu, a raczej zwykłego rabunku. Działal
Miasto może wchłonąć jeszcze około
ność właśnie takiej grupki ilustruje pro 15.000 zł po złożeniu podania, zaopinio 6.000 osób o różnych specjalnościach pra
wanegoprzez Państw. UrządRepatriacyj
ces mniejszy.
cy. Również powiat dysponuje jeszcze wie
Kontynuując swe przemówienie prokura ny i Urząd Ziemski.
loma pięknymi gospodarstwami rolnymi,
Na razie pożyczki otrzymują rolnicy.
tor Halski przedstawił drobiazgowo stan
które można objąć.
faktyczny sprawy i czyny przestępne po
•
•
•
. *
pełnione przez oskarżonych, a udowodnio
*
*
*
W
Wałbrzychu
przeprowadzana
jest ak
ne przewodem sądowym, i w konkluzji
zażądał dla oskarżonych: Kazimierskiego, cja wysiedlania Niemców. Odczuwa się sta
W Bytomiu i Niemodlinie zawiązano
Kalistakówny, Chmielewskiego, Tuszyń le brak Polaków. Na kierowniczych sta Komitety Towarzystwa Przyjaźni Polskoskiego i Jakubowekiogo, jako bezpośred nowiskach w przemyśle węglowym zaleęlRadzieckiej, Na zebraniach organlzacyjnich sprawców napadów, najwyższego ustawowego
—'-ru kary. W stosunku do wie w 50»/0 są Polacy. Stale brak fachów- |nych wybrano zarządy Towarzystwa.

Prokurator żąda kary śmierci

na bezpośrednich sprawców napadów rabunkowych
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Wrocław, we wrześniu.
Eldorado się skończyło. Zachód prze
stał być atrakcyjnym magnesem w po
dróżach pewnych kategorii ludzi. Coraz
mniej widzi się w pociągach zmierzają
cych na Zachód ludzi z zawiniętymi w
sznurki workami, pełnych tupetu, ordy
narnej brawury, którzy w tygodniu po
trafią nieraz dwukrotnie obrócić z to. w;:rcni. t o hieny Zachodu.

zowców myśli sobie, paląc po wieczornej
kawie; uchowane resztki cygar — „mo
że się przeżyje i ta cała polska awantu
ra rozejdzie się po kościach. Polacy prze
cież zawsze prędko się zapalają, ale je
szcze prędzej zapominają".
Na Śląsku obowiązuje zarządzenie dla
Niemców, nakazujące noszenie białych
.opasek. Słuszne to rozporządzenie ska
Drugi gatunek szperaczy osiadły jest sowało manię obnoszenia naszych barw
aa miejscu. To są dostawcy. Ci na miej narodowych. Polak czuł się do tej pory
scu rozglądają się, wywąchują, gdzie i gościem u siebie. Po przyjeździe zakła
co można by nabyć w odpowiedniej dał biało-czerwoną opaskę. Zakładał ją
chwili, gdy „odbiorcy" przyjadą, prze wszędzie. W klapie, na ramieniu, na ka
kazać upatrzony obiekt. Są wśród nich peluszu, na czapce. Na jednej z ulic Wro
„płotki", co „polecą" nawet na worek cławia widziałem wózek. Zwykły wózek
wełny, wosku lub parę beczek smaru do z dyszlem, dwukołowy, jakich setki sta
maszyn, ale bywają i grube ryby, które’ ły przed halami targowymi w Warsza
potrafią zaopiekować się obiektami war wie. I on także był pomalowany bar
tości kilkuset tysięcy złotych. W Zabrzu wami narodowymi.
i firmy „Deichsel" zniknęło tysiące ki
Pytam właściciela wózka, poco ten
logramów konopi, tysiące kilogramów sztandar na dyszlu? Spojrzał na mnie,
frutu stalowego. To tylko mały epizod, na wózek, podrapał zię niezdecydowanie
jakich' jest tysiące.
v
w głowę...

Najbardziej zadowoleni są Jednak Z
tego Niemey. Element Szabrowniczy przy
nosi łm co prawda duże straty materfalbe. Zapychają sobie worki, wozy, auta,
czasem całe wagony i pojadą z powro
tem. A czasem trafi się jakiś wspólny
interesik i wtedy Niemiec, poparty pew
nym wspólnikiem, czuje się bezpieczny.
Niejeden z bauerów ’ub dawnych ban

*— Ano *— powiada — żeby człowiek
lepsze samopoczucie miał.
Ta* kompleks niższości znika pomału
i coraz mniej widać opasek 1 wstąże
czek biało-czerwonych, natomiast ciągle
jeszeze zbyt dnźo białych. Niemcy co
prawda robią wszystko, by nie rzucać
się w oczy swym**opaskami. W tym celu
powstała na Zachodzie specjalna nv>da

niemiecka. Niemki, bez względu na po
godę, chodzą w białych bluzkach, a męż
czyźni — w białych marynarkach. Opa'ska zlewa idę z ubraniem i jest niewi
doczna.
Ich poczuciu pseudo-praworządności
stajg się zadość, a jednak...
Jednak mają obecnie Niemcy powody
do poważnych zmartwień. Jak zazna
czyłem na wstępie, zmniejsza się liczba
„łowców". Władze stopniowo kładą kres
niesłychanej dewastacji gospodarczej
tych ziem. Coraz częściej widać grupy
szabrowników, prowadzonych pod kon
wojem do obozów pracy przymusowej.
„Hurtowników" odprowadza się wprost
do więzienia. A pociągi na Zachód stale
są pełne. Jadą nimi już teraz ludzie inni.
Nie z zawiązanymi sznurem pustymi
workami, by je tam napchać i prędko
wrócić, ale jadą ludzie z tobołami, do
bytkiem, sprzętem, walizkami, by tam
pozostać i pracować. Tyeli ludzi Niemcy
się już bardziej boją. Tych nie można
spławić perskim dywanikiem, czy wska
zaniem, gdzie schowane sa zapasy to
waru lub wspólnym interesem, „berrenvolke“ są niezadowoleni, a nawet się
gniewają. Herr Wohlmcr z Brickenbergu
powiada, że jego Hitler nic nie obchodzi,
ani to, czy on wygrał wojnę, czy przegrał;
byt mocno skwaszony, gdy pozostawio
no mu jeden pokój, zabierając resztę
wspaniale urządzonej willi na dom wy
poczynkowy dla robotników.
Instytucje ostatecznie radzą sobie, je
śli chodzi o zajęcie jakiegoś obiektu.
Gdy sprawa dotyczy poszczególnego oso
bnika —- niestety, musi on przeważnie
przejść ogniową próbę wytrzymałości.
Setki rodzin siedzą w komórkach i cze

kają na przydział ziemi, podczas gdy
Niemcy zajmują ciągle caje gospodar
stwa. Patrzyłem na twarze naszych chło
pów — spokojne, zdecydowane, minio
tylu cierpień i trudów wielu tygodni dro
gi. Pociągi, które ich wożą, słusznie zo
stały nazwane „wahadłowymi". Nieraz
wahają się tak przez trzy tygodnie: do
jechać do celu, czy nie dojechać? Ale
ludzie ci czekają z uporem maniaków.
Nie ustąpią. Przybyli I tu chcą pozostać.
Godzien wychodzą w pole, ■ żalem przy
glądają się leżącej odłogiem ziemi. Wdy
chają jej rześki zaparli. 1 wracają do
swych komórek. Czekają. Nic ustąpią.
Spotkałem fryzjera z Poznania, który
w czasie okupacji, jako niewolnik, prze
pracował trzy lata w Jeleniej Górze. Te
raz tu przybył. Chce się osiedlić. S i >ić
tygodni zmarnował na bieganiu po róż
nych urzędach, by otrzymać przydział
sklepu. Tyle czasu zmarnował na darmo,
ale nie ustępuje. Dalej kołacze od urzę
du dó urzędu.
W Lignicy było kilkaset .dzieci $io!
skich. Inspektor szkolny długo zabiega!,
aż znalazł nauczycielkę, chętną i pełną
zapału. Przyjechała z Wocka. Wtedy do
piero okazało się, fe o przyjęcih jej de
cyduje dygnitarz w Zarządzie Miejskim
który uważa, że szkoła jest jeszcze nie
potrzebna i nie chce przydzielić nauczy
cielce stołówki i mieszkania. Ale nau
czycielka nic ustąpiła. Dzieci uczyła we
własnych kompletach. Teraz Jest już
gimnazjum.
To będą prawdziwi gospodarze ty*-h
ziem, bo je wydzierają z zachłannych
łapsk biurokracji i oportnnlstów. Ciężko
łm lo przychodzi, ale dlatego potrafią
cenić każdą wywalczoną pozycję 1 ją W
lr*v«tać.
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LUBELSKA

W IADOMOŚCI (GOSPODARCZE
Święto 2 milionów Spółdzielców
W związku z obchodzonym w Polsce
„Dniem Spółdzielczości' prezes Zarządu
Głównego Związku Rewizyjnego Spół
dzielni RP ob. Jan Wójcik udzielił pra
sie następującego wywiadu:
„W dniu Święta Gospodarczego Polski
trzeba sięgnąć pamięcią w niedaleką prze
sztość, skąd się wywodzi nasze znaczenie
i nasza wielkość. Ostałnie dni lipca 1944
r., w których to dniach rodziła się Nowa
Demokratyczna Polska, są dniami odro
dzenia ruchu spółdzielczego. Manifest
PKWN założył fundamenty pod ginach
ludowej gospodarki spółdzielczej. Od
pierwszej chwili darzono nas zaufaniem,
oddano oprawizację kraju, a całość ru 
chu została włączona do gospodarstwa
narodowego, jako jej najważniejsza część
składowa. Ten klimat ożywił nas, posta
wił olbrzymie perspektywy przed spół
dzielczością i natchnął myślą o unifikacji
wielu centrali gospodarczych i rewizyj_
nych. Wielkie zadania możemy wykonać
tylko zjednoczeni i uzgodnieni w progra
mie pracy. Program ten jasny: demokra
cja polityczna, gospodarcza i kulturalna.

nośd aprowizacyjnych, przez tworzenie
nowych punktów spółdzielczych, uspraw
nienie wykonania rozdziału, przygótowa
nie dla spółdzielczości nowych kadr ludz
kich — to też nasz obowiązek. Związek
Rewizyjny spółdzielni, działający równo
dziewięć jgkesięcy, zorganizował 14 okręgów i 140 oddziałów, zatrudniając w
swoim aparacie 830 ludzi.
Członkami ^wiązką Rewizyjnego są
Spółdzielnie różnych typów. Na dzień
L.yiH.1945 r. należało do Związku 6 538
Spółdzielni z 2.000.000 udziałowców. W
rozbiciu na typy mamy: 3.270 spółdziel
ni spożywców, 467 spółdzielni rolniczohandlowych, 42 spółdzielnie zbytu żyw
ca, 73 spółdzielnie księgarskie, 770 spół
dzielni przetwórczych, 283 spółdzielnie
pomocniczo - rolne, 887 spółdzielni po
życzkowo - oszczędnościowych, 746 spół
dzielni różnych.
Prace Związku Rewizyjnego są prowa
dzone w kierunku planowania w zakresie
organizacyjnym i gospodarczym rozwoju
ruchu, współdziałanie, przy zakładaniu
spółdzielni, udzielanie informacji, in
strukcji, porad prawnych i fachowych,
przeprowadzanie rewizyj, prowadzenie
pracy społeczno - wychowawczej i propagandowej. Dla osiągnięcia tego celu pro-

W tworzeniu takiej Polski Żw. Rewi
zyjny Spółdzielni bierze czynny ud«iał
od pierwszych dni swego istnienia. Orga
nizować ludzi dla spółdzielczości, wycho
wywać ich w duchu demokratycznych o-J
bowiązków i korzystania z praw Polski
Ludowej — oto skromny, ale podstawo
wy czynnik naszej trwałości i powodze
W sierpniu br. poczta w dalszym ciągu
nia. Z takimi ludźmi pragniemy zakładać rozbudowywała swój aparat, uruchamiając
coraz to nowe i nowe spółdzielnie. Jaao szereg nowych placówek, włączając do sie
posłańcy dobrej nowiny, chcemy dorzu ci telefojuczno-telegraficznej nowowybudocać do dusz ludzkich cegiełki ideologiiJ wane Unie oraz rozszerzając swój zakres
spó'#f/.ielczej, aby z nich wyrosła sie<t działania w dziedzinie usług pocztowych.
spółdzielni -różnych typów, zdolnych W związki} z tym obrót pocztowy i tele
przejąć gospodarkę prywatno - kapitali komunikacyjny w sierpniu wzmógł się
styczna. Współdziałanie z Rządem tłed znacznie, co wpłynęło na zwiększenie wpły
ności Narodowej przy pokonywaniu trud wów kasowych.
-ooo-

D ziąlalk iść P ckk ich Kale)
w sierpniu

Na 1 września br. czynna aieć kolejową
wadzimy kursy dla pracowników Zwiar.- obejmowała w całej Polsce 21.046 km, a
ku i Spółdzielni, zakładamy szkdty spól-' czego było 17.649 km Unii normalnotoro
dzielcze, których w Polsce mamy ju t 47 wych i 3.396 km szerokotorowych. Ilośó
i jedno Studium Spółdzielcze Uniwersy Unii szerokotorowych zmniejsza słę a każ
tetu Jagiellońskiego w Krakowie.
dym dniem wobec trwającej akcji prze
Związek Rewizyjny prowadzi prace s kuwania torów szerokich na normalne.
Liczba pociągów pasażerskich, kursuj|
wiarą, że przyczynia się do uspołecznięnia życia gospodarczego przel^łrzejm o- cych w sierpniu, wynosiła 1.186. Pociągi
wanie produkcji i zbytu, że pracuje nie te wykonały 2.116.057 pocdągo-kllometrów.
Liczba wagonów towarowych, użytych
dla zysku, że ^powiększa dochód spo
łeczny i podnosi stopę życiową szerokich dła celów ogólnogospodarczych (z wyłącza
mas, że wychowuje masy w duchu ideo niem transportów wojskowych) wynosiła
logii państwowo - spółdzielczej, że prze* w sierpniu przeciętnie dziennie 104.802, t&
planowanie gospodarcze i wychowawcze o 18.399 wagonów więcej niż w lipcu. Li<ż|
uniknie błędów przeszłości w Polsce, da ba pociągów towarowych uruchomionych
pokój i dobrobyt dla wszystkich ludzi dla tych przewozów wyniosła 9.271, tj. f
2.438 więcej niż w hpcu br.
pracy.
---------------ooo

Wysokie premie za wydajną pracę
małer. włókien, wartości 800 mil. zł. otrzymał przemysł białostocki
Białostockie włókiennictwo otrzymało
qi swą wydajną pracę do podziała We
dług grup, różne materiały włókien
nicze w ilości 12.800 metrów, 3.000
par pończoch, i skarpet, 4.800 mtr. tkani
ny pościelowej oraz komplety bielizny i
flaneli na ogólną sumę 800 tysięcy złotych. Tak wielka ilość premii przyczynł-

|« się do zniżki cen artykułów wlókleh*
nlczych na wolnym rynku w Białymst**
ku. Wysokie premie, jakie otrzymał B I*
stocki Przemysł Włókienniczy, św iadc^
o wysokiej wydajności pracy, jaką o s ły
gnęli robotnicy w rozbitych 1 zdewasto
wanych zakładach włókienniczych.

Rozbudowa sieci leleloniczno-telegraficznej

W sierpniu przybyło 86 nowych urzędów I nicznych i uruchomiono 798 obwodów. Za- i agemcyj pocztowych, w tym na ziemiach instalowano i uruchomiono 107 central toprzyłączonych 22 placówki Obecnie pocz lefonicżnych ręcznych, które mogą włączyć
ta rozporządza 3.000 urzędów i agencyj do sieci telefonicznej 1.000 aparatów abo
poostowo-tełegrafiozuych, rozsianych po nentów oraz 18 central automatycznych
całym kraju, które zatrudniają 30.000 pra dla 2.000 aparatów abonamentowych.
Poczta rozporządza obecnie w całym
cowników.
1.620 centralami telefoniczny
W lipcu br. poczta przyjęła, przewiozła kraju
i doręczyła 12 milionów przesyłek listo mi, do których może być włączone 120 ty 
wych, w tym 1 milion poleconych, 2 i pół sięcy abonentów telefonicznych.
miliona czasopism l 22 tysiące paczek. W
W dziedzinie telegrafii poczta zainstalo
tym czasie dokonaną wpłat przekazami wała w sierpniu 16 aparatów do obsługi
pocztowymi na sumę 67 milionów złotych. telegraficznej międzymiastowej, 6 kanałów
W obrocie P. K. O. dokonano wpłat przez telegrafii wielokrotnej 1 4 urządzenia tele
pocztę na sumę 34 milionów, a wypłat na grafu simuitanowej i posiada ogółem 103
sumę 16 milionów.
aparaty telegraficzne do obsługi telegrafu.
Dziennik Urzędowy Ministerstwa Apro ze względu na gwałtowne zupotrzebowa- - Rozbudowując połączenia telekomunika
Na skutek rozbudowania połączeń tele
wizacji i 'Handlu n r 7 zawiera instrukcję nie świeżych warzyw przez wojsko, szpi cyjne poczta odremontowała w sierpniu br. komunikacyjnych ruch telegraflczmo®teleft>
Ministra Aprowizaqji i Handlu w sprawie tale, sierocińce, stołówki pracownicze 3.000 km kabli telefonicznych międzymia nlczny znacznie się wzmógł. Rość rozmów
nakazów dostawy obowiązkowej warzyw itp., które nie są w możności zaopatry stowych i 230 km kabli miastowych, wybu telefonicznych wzrosła o 16®/, i wyniosła
wznminn zbóż oraz poświadczeń doSta wać się w nie na wolnym rynku.
dowano 1.383 km nowych obwodów telefo- 850.000, a telegramów o 32®/» t wyniosła
wy warzyw na rok gospodarczy 1945/<f(>
280.000.
W lipcu wpływy poczty wyniosły 26 mi
Jak wynika z treści powyższej in słru k -,
lionów złotych. Główna pozycja wpływów1
ćji, ciężar rozłożenia dostaw warzyw spo-!‘
WYTWÓRNIA FARB I PRZETWORÓW ton blachy cynkowej, realizując 105®/, pla przypada na rozmowy telefoniczne (50®/*),
ezywa na starostwach powiatowych, któ
CHEMICZNYCH w Katowicach jest najre sporządzują wykazy dostaw dla. po więlmzym wytwórcą kwasu solnego w Pol nu państwowego oraz 4.151.080 aztuk kub następnie na opłaty pocztowe (29®/,) i **■
ków cynkowych, co odpowiada 128®/*. Plan
szczególnych gmin,' a tc rozdzielają je z sce oraz soli glauberskiej. Zakłady chemi wydobycia rudy cynkowej, przewidywany wpływy z opłat telegraficznych (21®/*),
kdlei między grom°.dy i gospodarstwa. czne w Tarnowskich Górach wytwarzają na sierpień w ilości 14.680 ton.
Ponadto instrukcja przypomina, że na litopon i chlorek glinu, fabryka chemicz
Kopalnie częstochowskie wydobyły w
na „Radocha" produkuje chloran i nad
Rewindykacja maszyn
mocy obowiązujących rozporządzeń na chloran potasowy 1 fosforany; fabryka „E- tym miesiącu 9.477 ton, a starachowickie
—
2.275
ton,
łącznie
zaś
—
11.752
ton.
Wy
kazy dostaw obowiązkowych ziemiopło lektryczność" w Ząbkowicach wyrabia, kar
i sprzętu technicznego
dów na rok 1945/46 dla gospodarstw wa bid, sodę kaustyczną, chlor i jego związki, kazuje to, że plan wydobycia na obu ko
Delegatura
Biura Rewindykacji 1 Od®
palniach
rudy
cynkowęj
został
wykonany
rzywniczych specjalnych zostają przez oraz węgle sztuczne, służące jako elektro w 80®/*
szkodowuń Wojennych Ministerstwa Prze
dy, węgle łukowe itp.
doręczenie nakazów dostaw Obowiązko
Fabryki Zjednoczenia Przemysłu Nie
WYDAJNOŚĆ PRACY W POLSKICH mysłu na terenach Austrii przejęła we
wych warzyw anulowane w całości, a dla organicznego osiągnęły już 50®/, produk KOKSOWNIACH hutniczych wynosiła w Wiedniu, należącą do Państwowej Wy
gospodarstw rolnych w tej części, w któ cji przedwojennej. Normy w planach pra lipcu 1.75 ton, a w sierpniu 1.85 tony na twórni Papierów Wartościowych, maszy
jeden robotniko-dzień, czyli wzrosła o 5®/,..
rej są one zastąpione przez nakaz dosta cy stale wykonywane są z nadwyżką.
nę automatyczną rotacyjną dla produkcji
PRZEMYSŁ CYNKOWY W POLSCE
wy warzyw zamiast zboża.
PRODUKCJA W PRZEMYŚLE HUTNI
WZMAGA PRODUKCJĘ. Fabryki objęte CZYM. Plan produkcji na sierpień w po znaczków pocztowych wraz z maszynami
j Należy podkreślić, że dostawy warzyw Zjednoczeniem Przemysłu Cynkowego w szczególnych zasadniczych dziejach przemy pomocniczymi i perforówką angielskiej
są rzeczą naprawdę niecierpiącą zwłoki. Polsce wyprodukowały w sierpniu 1.178 słu hutniczego w Polsce został wykonany fabryki „Greyer“. Maszyny obie są w do
«««»następująco: w produkcji koksu osiągnię skonałym stanie i każdej chwili można j®
to 101®/*, surówki 83®/,. Natomiast w cało przetransportować do kraju.
kształcie pracy, łącznie z wytworami prze
W fabrykach koncernu „Elin“, znajdu
twórczymi, przemysł hutniczy wykonał
plan w 109®/,. Najlepsze rezultaty osiągnę jącego się na terenach Wiednia * najbliż
t. "W bieżącej kampanii produkcyjnej bę szowskie 44, kieleckie 33,łódzkie 58, k ra  ły: Huta Zawiercie — 164®/, planu, Huta szej okołtor ujawniono masryny. należą®
dzie czynnych około 1 tys. gorzelni. kowskie 41, śląsko - dąbrowskie 42, poz- Baildon — 156®/*, Huta Florian — 124®/* ee do znanej w Polsee Fabr. Apa®. Elektr.
Huta Batory — 121®/* i Huta Kościuszko —
Plan produkcji spirytusu na rok gospo nttńskic 395.
120®/0. Nie wykonały w sierpniu planu: Hu K. Szpotański i Ska I do Zakł. Elcktrsdarczy 1945/46 przewiduje 40 mil. litrów
ta
Zygmunt, która dała 94®/, planu, Huta teehn. B-ełn Borkowscy w Warszawie.
Ogółem na terenie kraju czynnych jest Stalowa
Wola i Huta Bankowa po 92“/„ Odzyskany obfity sprzęt techniczny zo
surówki, co stwarza konieczność ząpo
obecnie 903 gorzelni.
Ferrum — 89»/t Huta Zawiercie w sier stanie wkrótce przesiany do Połyki.
tr»6bowania na ziemniaki w wysokości
pniu wykazała wybitnie wzmożoną pro
W roku ubiegłym czynnych było o- dukcję
4 mH. ą. Przeprowadzenie tego planu jest
wyrobów walcowanych.
PRZEMYSŁ* MIĘSNY
uzależnione od wyniku zbiorów ziemnia koło 700 gorzelni, które wyprodukowały
MAPA GOSPODARCZA POLSKI
Na terenie kraju czynnyo. ,
obecni®
ków. Tegoroczny zbiór ziemniaków oce 16 mil. Itr. spirytusu (surówki).
Związek
Mierniczych
R.
P.
postanowił
806
rzeźni,
8
fabryk
konserw
J.
3
bekoniany jest jako zbiór średni RozmieszZ 1209 gorzelni znajdujących się na
w utyli
iczenie czynnych gorzelni na terenie wo ziemiach zachodnich, czynnych, będzie w przystąpić do wydania mapy gospodarczej niarnie. Uruchomiono 31 ł
jcwódzlw. pr/e.lstawia się następująco bieżącej kampanii zaledwie 200 ze kraju, oraz do podjęcia prac w zabudowie- zacyjnych (które zużytkowuw o®v*-uiki), 10
l)rłło*' >r1;if> 8. warszawskie 51, .pomor- względu na brak ziemniaków na tamtej- i rozbudowie racjonalnej wsi, osiedli i ma zakładów chłodni (zamra* ‘CrJ i wytwórni
łych miast.
41 hi!>cV.ie V.'J -T»-1
lodu), oraz 4 laboratoria w rzi>->rw?ii.
b terenach.

Gospodarstwa warzywnicze

są całkowicie zwolnione od obowiązkowych dostaw zboża

K R O N IK A G O S P O D A R C Z A

Nowy plan produkcji spirytusu
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Zjazd Samopomocy Chłopskiej

Słój ojciec śpiewa, brał maluje,

S p r a w o z d a n ie L u b e ls k ie g o Z arząd u W o j e w ód zM ego' ^Szwagier znów znaczki kolekcjonuje,
Ze wszystkich zakątków województwa
zjechali prezesi pwiatowych i gminnych
zarządów Związku Samopomocy Chtopafcicj. Po raz pierwszy licznie przybyli
kierownicy gminnych spółdzielni Samo
pomocy, których zainteresowania kiero
wały się głównie na Wystawie i Tar-^
gach przemysłowych. Przede wszystkim
dopytywali się oni o ceny i rodzaje ma
szyn rolniczych. Przy zwiedzaniu Wy-^
stawy oglądali najdrobniejsze szczegóły
badając ze znawstwem wartość mlocarni, pługów, wozów, wialni i' innych ma
szyn rolniczych.
Zaciekawienie wszystkich
uczestni
ków Zjazdu wzbudził lekki beton, wyra
biany przez państwową fabrykę Eternit.
Po zwiedzeniu Wystawy, uczestnicy
Zjazdu rozpoczęli obrady od wysłuchania
sprawozdania * działalności Zarządu
Wojewódzkiego Związku Samopomocy
Chłopskiej za okres czasu od l.VII do
30.IX 1945 r. W sprawozdaniu omówio
no organizację centrali wojewódzkiej i
Uół powiatowych i gminnych Samopo
mocy w Lubelszczyźnie.
Struktura organizacyjna.
Zorganizowanych Powiatowych Zw.
%im. Chł. jest 15. Ogólna ilość gmin w
"województwie wynosi 256, zorganizowa
-

Święto

4) 0 0 -

Milicji Obywatelskiej w Lublinie

W dniu wczorajszym Milicja Obywatel
ska obchodziła wielkie święto — pierwszą
rocznicę swego powstania. W związku z
,'tytn w świetlicy - Komendy Wojewódzkiej
Milicji Obywatelskiej odbyła się uroczysta
1akademia. Do prezydium akademii powo
łano: płk. Czaplińskiego, mjr. Szelupskiego i red. Bolesławskiego. Następnie woje
wódzki komendant .Milicji Obywatelskiej,
śfpt. Radecki odczytał rozkaz specjalny
Mr 11 głównego komendanta M. O., gen.
Witolda. Po czym kpt. Radecki w prze
mówieniu swym mówi m. In.: „M ilicja'O
bywatelskja stanęła do pracy samorzutnie,
dopiero P. K. W. N. dekretem z dn. 7JX
1944 r. zatwierdza M. O.".
Milicja Obywatelska, jako organ bezpie
czeństwa, ma obowiązek utrzymania po
rządku w całym państwie. Wyszkolenie
pozostawia jeszcze wiele do życzenia —
mówi k p t Radecki — to trzeba przyznać,
ale za to chęci do pracy nie brak w na, szych szeregach. Obowiązkiem każdego mi
licjanta jest pilnowanie praworządności,
tak na służbie, jak 1 poza nią. Dzień dzi

y

no 199., Gospodarstw w województwie
jest około 320 tysięcy. Członków Zw.
Sam. Chł. liczy 49.409. W województwie
jest około 3.500 gromad, zorganizowa
nych w Związkach Sam. Chł. 1.746. Spół
dzielni gminnych jest 90, w stanie orga
nizacyjnym 43, do zorganizowania po-,
zostaje 123 gminy. Członków w spółdziel
niach jest 4.500. Świetlic Związku Sam.
Chł. posiada 31, w stadium organizacyj
nym 106. \yojewódzki Zarząd Zw. Sam.
Chł. wydał na powiaty 60 zarządzeń or
ganizacji biur Powiatowych Zw. - Sam.
C hL.oraz przeprowadził 8 lustracji.
Gminne
spółdzielnie
Samopomocy
Chłopskiej obejmują powierzchnię sta
wów 1.124 ha o lustrze wody 681 ha.
Zarybiono ogółem stawów zarybkiem
166.460 plus kroczkami 18.776. Spodzie
wany przyrost na zarybku 19.850, na
kroczkach 31.000. Spodziewane jest otrzymanie 47.800 kg ryby handlowej.
Należy nadmienić, iż wojska stacjonują-,
ce w okolicach stawów przyczyniły dużo
szkody hodowli ryb przez rzucanie gra
natów do wody i łowienie sieciami. Tak
samo ludność cywilna dewastuje groble
przez wypuszczanie wody ze stawów, pa
sanie bydła, zrywanie mostów itd.
13 gminnych spółdzielni zadeklarowa-

siejszy niech będzie bodźcem do procy nad
bezpieczeństwem wewnętrznym państwa.
Okrzykiem na cześć Rządu Jedności Na
rodowej, pochwyconym przez zebranych,
kończy kpt. Radecki swe przemówienie.
Następnie zabiera glos por. Jankiewicz,
który krótko, po żołniersku opowiada hi
storię M. O., opisuje jej trudy i zwycię
stwa w ciągu tego pierwszego roku cięż
kiej, ale owocnej pracy.
Pułkownik Czaplicki, w imieniu Armii,
tak mówi: „Przynoszę wam pozdrowienie
od komendanta D.O.W. Dublin, pik. Radziwanowieża i całej Armii Polskiej, żeby
zadokumentować łączność Armii z AL O.
Łączy nas ta sama przysięga żołnierska,
biały orzełek na czapce, wiąże nas przede
wszystkim umiłowanie naszej Ojczyzny 1
wolności!"
W części artystycznej akademii popisy
wali się artyści i artystkl-amatorzy M. O.
Po akademii odbyt się w miłym nastroju
wspólny obiad, a później zabawa, trwająca
do rana.

Gdańsk dzisiaj

(Korespondencja %oL Gazety Lubelskiej"f
Z pięknych, pełnych zieleni, żyda 1 ra stroną Sopot, ponad *dachami domów wi
dości Sopot wjeżdżamy jakby w inny dzimy wiele dźwigów, dowodów istnienia
świat, świat pustki, ruin, zgliszcz. To portu.
Gdańsk. W wąskich ulicach starego miasta
Odcisk żyje, tętni /byciem polskim. Z je
-okna popalonych domów patrzą na nas tru dnego z nielicznych, ocalałych budynków,
pimi oczodołami. Dwór Artusa nie różni się w którym mieści się teraz szkoła powsze
niemal niczym od reszty spalonych domów. chna, wybiega rozgadana, roześmiana gro
Gdańsk jest bardzo zniszczony 1 choć uli madka dzieci. Chłopcy z zainteresowaniem
ce oczyszczono już z gruzóyc, choć dużo przyglądają się naszym aparatom foto
polskich sztandarów pozdrawia przechod graficznym. „Prze pana" — odzywa się Je
nia, choć wk: ' ‘.ce pewnie otworzą teatr, den x malców — „Nioch mi pan pożyczy
a może i uruchomią radiostację, to jednak aparatu, to zrobię zdjęcie siostry i wyślę
jeszcze dotąd unosi się nad miastem trupi babci!" Dalej idzie oryginalna karawana:
zapach. Nie można powiedzieć, by cale małe ręczne wózki, obładowane tłomokamł
śródmieście było doszczętnie zniszczone. x pościelą 1 walizkami, ciągną ponure po
Tu 1 tam ocalał dom, czy nawet -blok do stacie. To Niemcy. Nareszcie muszą uwie
mów. Kilkaset metrów od dworca znalazł rzyć, że skończył się dla nich pewien okres
<4$.dla siebie pomieszczenie Zarząd Miejski, historii — teraz, ze zwieszonymi głowami
nieco dalej komisariat Milicji Obywatel- opuszczają ziemie, które kiedyś zagarnęli
skiej. Przy dawnym placu Hanzy mieści tak łakomie. Robimy zdjęcie — Niemcy
się gimnazjum, a opodal stoi prawie nie- stają, szwargocą coś cicho między sobą —
nari. :oma Biblioteka Miejska <se swymi widać, że są mocno niezadowoleni. Ol, co
bogatymi zbiorami; czynnych jest klika jeszcze pozostali, muszą pracować. Noszą
szpitali. Wokół cudem ocalałego kościoła teraz na ramionach białe opaski. Ale Po
Najświętszej Marii Panny nad'~Mołtawą, lacy nie są mściwi, ode potrafią być okrut
którego wieża wystrzela zwycięsko w nie ni. Świadczą • tym liczne obrazki, widzia
bo, pustka i zniszczenie, przygniatająca na na ulicach miasta.
'swym ogromem. Port gdański prawie nleNaprawdę niewinnymi, « ciężko ode—
kiszkoJzoąy. Gdy jedztemy pociągiem w trojącymi żelazną rękę wojny, są dzieci

Mam też swą namiętność I w moliu
ło swe przystąpienie do spółdzielni ry
Ispleenłf
backiej.
V
Wydział Spółdzielczy Zarządu Wojew. [Szukam mieszkania po cnłym Lublinie,
Zw. Sam. Chł. prowadzi rejestrację d /ia-“
łalności handlowej ośrodków przemj iło
wych i resztówek, oraz bada ich stan m a
Knieje polskie
terialny.
wykonały
plan w 102 prtre
Przy omawianiu spraw gospodarczych
Wodług
oficjalnych
danych, kolejnie! w
podkreślić należy szybki rozwój Samo
polskie
w
ostatniej
dekadzie
września bi
pomocy Chłopskiej, który obecnie praca
wypełniło
w
10S
proc.
plan
przewozu
kol mi swymi obejmuje wszystkie dziedzi
ny życia rolniczego i' przemysłowego jowego. Należy to przypisać wielkiemu po
święceniu , pracowników P.K.P., którzy .
wsi.
Celem odbudowy sadownictwa w roku pełnym zrozumieniem spełniają nwij z-v>z
bieżącym zaszczepiono 50 tys. sztuk dzicz czytną pracę. Tak samo Uostowj w- '.i •!<
ków. Uruchomiono 28 młynów, 19 go wszystkićh komórek aolel r y . y j j się
rzelni, 3 browary, 6 cegielni i 3 tar niemało do usprawnienia prz- wozu — a >Ubywa się ona coraz sprawniej.
taki.
-ooo-

Przed procesem Hoffmana
(Le Be) Wkrótce odbędzie się proces
przeciwko szefowi krematorium na Maj
danku Paulowi Hoffmanowi. W związku
z tą rozprawą dowiedzieliśmy się następu
jących szczegółów.
Paul Hoffman został powołany do tu dowy krematorium w Lublinie. Miał oo
swej dyspozycji 80 ludzi różnej nandowości. Po ukończeniu budowy kremato
rium został naznaczony komendantem.
Otrzymał również 24 ludzi do pomocy
przy zabijaniu ludzi, a następnie do pa
lenia zwłok w piecach. W jego obecno
ści zostało 75.828 osób zastrzelonych, a
następnie spalonych w owych piecach
i około 12 tys. otrutych gazem i również
spalonych. Nieraz zdarzało się, że -ofiary
były tylko postrzetone i żywcem pakowa
ne do pieców.
Jedną z rozrywek SS-mauów było
szczucie olbrzymiego wilczura na uwię
zionych, który odrywał im ciało od ko
ści. Powodowało to wybuchy śmiechu
SS-manów, którzy, przechodząc ttbok nie
szczęśliwych, kopali ich i pluli.
Oto, w jaki sposób odbywało się mor
dowanie, a następnie palenie ofiar pod
komendą Hoffmana. Wprowadzono nie
szczęśliwych do krematorium. Wszyscy
wiedzieli, że przyszli tu po śmierć. Kaza
no im się rozbięrać do naga. Byli tam
razem mężczyźni, kobiety i dzieci. Na
stępnie wchodzili kolejno do specjalnej
sali, gdzie z karabinów maszynowych
ich rozstrzeliwano. Ludzie padali jedni

no drugich całymi stosami, gdyż atreelano masowo po kilkuset ludzi. Podczai
tego radio głośno grało, aby zagłusz* i
strzały i jęki nieszczęśliwych. Następni*
łudowano zwłoki na wózki i transportu
wano do pieców. Do każdego pieca wkła
dano przećiętuie 10 ludzi. Pieców było
sześć. Na spalenie zwłok potrzebna była
godzina czasu, czyli, żc w ciągu godeinj
we wszystkich sześciu piecach spalano
60 ludzi. Ale„. kobiety szybciej się palą
niż mężczyźni. Toteż wsadzano do pie
ców 6 kobiet i 5 mężczyzn. Wówczas
j.alenie trwało tylko pół godziny. Opraw
cy za „solidne wykonanie roboty" ot«v
mywali w tiagrotlę wódkę i papieru-.Główuy kat Hoffman musiał nieraz 5 tit
0 razy się przebierać, gdyż był cały u
brudzony krwią pomordowanych ludzi
Był on juko s/.of tej grupy operacyjnej
odpowiedzialny za to, uby mordowanie
'dbywało się planowo.
Pewnego dnia, a mianowicie 17 VII
1944 r. tuż przęd wyzwoleniem Lublina
odbyt się makabryczny „apel". Zgromndzono około 33 tysięcy uwięzionych
wśród nich 5 tysięcy dzieci. Wprowa
dzono ich kolejno do trupiarni, g-lzce
zmuszono do rozebrania się do naga. Na
placu przed trupiarnią ustawiono Th
piątkami i kazano maszerować do -o1wów stracenia.
Z rowów ochronnycł
strzelali do nich SS-mani. Ten masowy
mord trwał od wtorku, godz. 3 min. -14
ib środy, 'godz. 11 min. 45.

Pod ścianą spalonego domu, na którym,
jakby na Ironię, zachował się wyraźny na
pis „Vólkl3cher Beobachter" 1 swastyka,
siedzi mały, może czteroletni chłopiec. Chu
de rączki opuszczone są bezwładnie na ko
lana, głowa, jakaś dziwnie nieforemnie du
ża, blada twarz o oczach patrzących tępo
i bezmyślnie. Przechodnie-Polacy nie prze
chodzą obojętnie obok tego niemieckiego
dziecka. Szczególnie kobiety kiwają ze
współczuciem głowami i pchają w małe,
słabo dłonie to bułkę, to Jabłko, to parę
groszy.
Na jednej z głównych ulic leży przewró
cony na-bok pomnik Bismarcka na koniu,
„żelazny kanclerz" zdaje się opierać łokcjemi o płyty chodnika. 'Kilka osób zatrzy
mało się przy posągu i ogląda go w milcze
niu. „Te, zmień rękę, bo ci ścierpnie" —
odzywa się jakiś wesoły, młodzieńczy głos
do kamiennego Bismarcka.
Na rynku gdańskim ruch i gwar. Obok
ruin porozsiadały się liczne stragany, na
których piętrzą się stosy owoców, jarzyn,
wędlin, ubrań, butów... wszystko można tu
dostać. 2ia ladami wyróżniają się wyraźnie
twarze warszawskich „cwaniaków", któ
rzy przywędrowali tutaj, węsząc dobry i
łatwy zarobek. Niemcy także nauczyli się
handlować 1 wynoszą na targ wiele rze
czy. Za bezcen można kupić ręcznie hafto
wana serwetki, ręczniki, nakrycia na
dzbanki do kawy, robione misternie szy
dełkiem i „niemiecką" porcelanę, na któ

rej jakże często widnieje pieczątka „Om!*
lów“, widoczny znak pochodzenia ty i
wszystkich filiżanek i talerzy. W pewne
chwili ponad jarmarczny gwar rynku wzbl
ja się piskliwy, donośny płacz kobiecy. Lu
dzie milkną, i oglądają się. Młody milicjant
z orzełkiem na czapce prowadzi starszą
Niemkę. „Oo to się stało?" — pytają ga
pie. Niemka krzycząc głośno prosi żołnlt
rza łamanym językiem o zwrot dekumen
tów. ,J)o pracy pójdzie" — odpowiada, miii
cjant pytającym. Nagle podchodu do <.oł
nierza jakaś młoda kobieta 1 mówi wesoło
„Puść ją pan, lepiej weźcie jakąś młodą
to będzie i do pracy i do flirtu" — dodaj*
„O, obronldelka się znalazła! A co on: i
naszymi robili! Pracować muszą wszyscy,
a do flirtu dość mam Polek" — odpowia
da gniewnie żołnierz. Tłum przybiera groź
ną postawę wobec niefortunnej orędowni
czki, która musi umykać z placu.
Gdańsk jest dzisiaj miastem całkowicie
polskim. Wśród przechodniów rzadko sły
chać niemiecką mowę — a jeśli się widzi
Niemców, to są oni bardzo potulni i maił.
Robią takie wrażenie, jakby chcieli znik
nąć, schować się, założyć czapkę niewidkę.
Gdańsk jest w gruzach — tak, może l
szkoda tego pięknego, starego miaaia,
szkoda jego zabytków — ale z drugiej stro
ny może t<f 1 lepiej. Odbudujemy teraz to
miasto, odbudujemy na nowo, natchniemy
iepo Moietbe mury sercem i duchem pol
skim.
J. D
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Jatro: Dionizego
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DOM ŻOŁNIERZA dziś i codziennie ak
tualna rewia „Kociu bińskl i Kprasibors.u"
Pejcz. o goctr. 6.30. ____
TEATP MARIONETEK „BEMOL- w
Świetlicy Zi. Z. Pocztowców przy ul. Peowiaków 13. Przedstawienia: wtorki, czwart
ki i soboty godz. 17-ta; niedziele i święta
godz. 12-ta i 17-ta.
KINO „BAŁTYK". Polska komedia mu
zyczna „Żołnierz królowej Madagaskaru .
X,‘adprogram: Polska Kronika Filmowa
Nr 25. Początek seansów: godz. 15, 17
i 19.
KINO „RIALTO". Polska komedia
Sportowiec mimo woli". Nadprogram:
4 klaka Kronika Filmowa n r 23. Początek
seansów o godz. 13, 15, 17, 19, w niedzielę
1 święta dod. seans o godz. 11.

F abryka Wesoła 24, teL 20-58
B iuro R u sałk a '3/5, te ł. 26-86
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Pierwsze mistrzostwa
lekkoatletyczne w Łodzi

Li grupy, zawiódł oczekiw««hL Jedyną
‘bramkę dnia slrzelił Łagoda z Sygnału,
W ubiegłą środę został rozegrany w
ustalając wynik 1:0. Szturm nie wyko
Lublinie mecz między OSI Lublin a WKS
rzystat strzału z karnego, dającego re 
„9“ Chełm. Do,przerwy wynik 2:0 na ko
mis.
rzyść Intcndentury. Po przerwie gospo
Sędziowanie ob. Madeja bardzo dobre.
darze bez tyndu strzelają jeszcze 3 bram 
ki, ustalając wynik 5:0 na korzyść OSI.
SPARTA Zamość — AZS Lublin 2:1
Gra odznaczała się niskim poziomem.
Pomimo zwycięstwa Sparty, mającej
MECZ TOWARZYSKI
opinię silnej drużyny, AZS może poszczy
W sobotę odbyło się spotkanie w me cić się honorową porażką. Wynik remiczu towarzyskim KKS Sygnał — WK.> ' sowy obrazował by przebieg gry. W AZS
Szturm. Niedawno zmontowany „Szturm ‘. 1wyróżniła się pomoc i prawy obrońca
rozgrywający zaledwie piąly mecz, pre jSparta — kandydat na mistrza II gru
zentuje się zupełnie dobrze. W przeci i py, zawiodła oczekiwanie w tej grze.
wieństwie „Sygnał", kandydat na mistrza | Sędziował por. Michalewski. <
„9“ NIE POPISAŁA SIF,.

N a jła d n iejsza sp ed k a n ie ty g o d n ia

W niedzielę po południu rozegrany zo
stał eliminacyjny mecz między K. S. Lcwart z Lubartowa a O. S. I. z Lublina.
Najlepszjm graczem na boisku okazał
'się Rajter, któremu też Inteudentura za
wdzięcza 2 ostatnie bramki. Godna uCYRK
pod kierownictwem Br. Stnniewsklcgo wagi była jedyna bramka Lewartu przed
Cyrk Państwowy n r '2 daje przedstawie przerwą, strzelona z kapy z odległości
nia o bogatym programie w poniedziałki, 18 metrów przez prawoskrzydłowego.
środy i piątki, o godz. 19, we wtorki,
Zbyt ostrą początkowo grę, temperuje
m wartkt i soboty o godz. 16 i 19, w nie
dziele trzy przedstawienia o godz. 12 (50 sędzia Rolenberg, nie dopuszczając do
proc. zniżki) o godz. 16 i 19.
gry brutalnej.
Przebieg gry bardzo interesujący ze
Fabryka Maszyn
zmiennymi sytuacjami podbramkowymi.

I Kamieni Młyńskich
G. K U L I K L u b l i n

„

PIŁK A NOŻNA

WAŻNIEJSZE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
• • • « 22-73
Straż ogniowa . » • • • • «
I I -11
Pogotowie elektryczne przy Elek
trowni Miejskiej • ■ > ‘ < 29-61
W arsztaty wodociągowe 1 kanallz. 21-42
Dyżurny Komendy Mhflrta M.O. teL 23-83

f

-

2 bramką ustalając rezultat 3:5 na ko
rzyść O. S. n.
Mimo przegranej goście zaprezentowa
li bardzo łaciną grę.

P o d z ię k o w a n ie
Koledze Kamińskiemu Józefowi, zamie
szkałemu w Krakowie — Zarząd Okręgo
wego Związku Piłki Nożnej w Lublinie
wyraża gorące i serdeczne podziękowanie
za ofiarowanie kostiumów sportowych dla
reprezentacyjnej drużyny Lub. O.Z.P.N.

Podajemy niżej tabelę mistrzów pierw
szych trzech miejsc we wszystkich kon
kurencjach męskich i kobiecych:
Konkurencje męskie:
100 m — Makowski (Kraków) 11,2.
200 m — Puzio (Kraków) .23,4.
400 m — ICacerz (Kraków) 54,2.
800 m — Staniszewski (Warsz.) 2:02,2.
1500 m — Staniszewski (Warsz.) £:20,6
5000 m — Półtorak (Łódź) 16:01.
110 pł. — Macieszczyk (Łódź) 17,05.
Kula — Gierutto (Warszawa) 14,05.
Dysk — Gierutto (Warszawa) 38,98.
Oszczep — Gburczyk (Pomorze) 57,67.
Skok w dal — Grochman (Biał.) 6,19.
Skok wzwyż — Gierutto (Warsz.) 172.
Skok o tyczce — Grochman (Biał.) 3,50.
Konkurencje kobiece:
60 m — Mittan (Kraków) 8,2.
100 m — Słomczewska (Łódź) 13,8.
800 m .— Kalbarczykowa•(Warsz.) 2:45.
Skok w dal — Mittan (Kraków) 4,38.
Skok wzwyż — Mittan (Kraków) 1,39.
Kula — Wajsówna (Łódź) 10 m 12,5 cm.
Dysk — Wajsówna (Łódź) 35,42:
Oszczep — Balcerkówna (Warsz.) 33,35.

Powstanie OZLA w Lublinie

Z inicjatywy Kiła Wychowawców Fizy
Zasługuje na uwagę trójka napadu z
cznych
p >"Stał w Luolinie Okręgowy Zwią
O. S. I.
zek Lekkoatletyczny Na zgromadzeniu or
Do przerwy wynik 1:3 na korzyść ganizacyjnym został obrany zarząd, w
O. S. I. Po przerwie wynik wzrasta o rskład którego weszli: ob. Maź Jan, ja. o

Odbudowa urządzeń sportowych nakazem chwili
Uderzenie germańskiej pięści, jakie u- 'P odjąć ją muszą i powinny czynniki
padło na naród polski z chwilą opano zainteresowane wychowaniem fizycz
wania naszego kraju przez hordy hitle- nym młodzieży i za to wychowanie od
rowikiego iołdactwa, skierowane zostało powiedzialne przed Państwem i społe
w pierwszym rzędzie i przede wszystkim czeństwem są w pierwszym rzędzie po
na odcinek sportu i wychowania fizy wiatowe i miejskie Komitety WF i PW
w oparciu o Rady Narodowe i organiza
cznego młodzieży.
.Wychowanie fizyczne przestało istnieć. cje sportowe.
.Każdą inicjatywę w tym kierunku po
Zamarł wszelki przejaw życia i ruchu
boiskowego, z programów okupacyjnej prze niewątpliwie młodzież zrzeszona w
trkoły znikły godziny ćwiczeń cieles klubach i związkach sportowych, która
nych, urządzenia gimnastyczne i sporto mając zapewnioną pomoc, wykona wc
własnym zakresie szereg prac przy od
we uległy całkowitej zagładzie.
Dla młodzieży polskiej pozostały wię budowie urządzeń sportowych.
Pierwszy krok w tym kierunku zrobi
zienia 1 obozy, pozostały r— knajpa, wód
ka i ulica.
Niszcząc i tępiąc podstawy życia i ru
chu sportowego, dali Niemcy jednocze
W Nałęczowie powstał jesicnią br.
śnie piękne świadectwo niezaprzeczonej
prawdzie, którą i my musimy nareszcie pierwszy na terenie Lubelszczyzny klub
zrozumieć, że wychowanie fizyczne i sportowy, gromadzący młodzież okoli
sport to nie tytko zabawka' dla małych cznych wsi.
grzecznych dzieci, lecz niczym niezastą 1 Atmosfera wpływów ongiś przebywa
piony czynnik wychowawczy, bez współ jących w Nałęczowie Prusa, Sienkiewi
udziału którego nie możemy myśleć o cza, Żeromskiego, nie dała długo czekać
wychowaniu pelnowarloścdowycb — w na skutki w wyzwolonej Polsce.
Zdrowo myśląca młodzież w dążeniu
znaczeniu społecznym i państwowym —
swym do podniesienia tężyzny fizycznej
obywatela.
Jeśli młodzież nasza wyszła na ogół o- i moralnej rozpoczęła pracę -organizując
broimą ręką s okresu ciężkich prześla drużyny sportowe, świetlice i boiska w
dowań h prób jej zdemoralizowania, nie dawnym parku Małachowskich. Godnym
przesadzę gdy powiem, że dużą w tym pochwały i naśladownictwa jest zaini
zasługę złożyć należy na wartości naby cjowanie zabaw bezalkoholowych, tak
te przez młodzież na boiskach łporto < jak przystało na sportowców. Energia i
poświęcenie w pracy organizatorów klu
wych.
Dzisiaj obsc rwujemy żywiołowy pęd bu szybko dały rezultaty.
Jesienne mistrzostwa Okręgu gry w
młodzieży na zdewastowane tereny spor
towe, te jednak, przy obecnym stanie ich siatkówkę są, jak do tej pory, uwień
fcniszczenia nic pozwalaj?, na organizację czone samymi zwycięstwami. Życzymy
dalszych sukcesów I pomyślnych wynipracy w zakresie tycia boiskowego.
Toteż odbudowa urządzeń gimnastycz- ników w organizacji sekcji narciarskiej i
bokserskiej. Tę ostatnią prowadzić bę
■o-sportowych jest nakazem chwili.

Po sześcioletniej przerwie odbyły się w
Łodzi mistrzostwa lekkoatletyczne Folski.
Zawody te wykazały dobrą formę mi
strzów przedwojennych, jak Staniszewski,
Gierutto i inni, lecz bardziej godne uwagi
są sukcesy młodych, nieznanych dotąd za
wodników jak krakowianki Mittan, które
dają rękojmię rozwoju polskiej lekkoatle
tyki.

ło. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Lu
blinie, apelując do młodzieży szkolnej o
zaofiarowanie przez nią pewnej ilości
godzin na pracę fizyczną przy odbudo
wie terenów sportowych.
Inicjatywę tę powinny przejąć kluby
i organizacje sportowe i zaofiarować
czynną współpracę swoich członków
wszędzie lam, gdzie odbudowa urządzeń
sportowych stanie się sprawą aktualną.
Wspólnym celom, musi towarzyszyć
wspólny wysiłek wszystkich zaintereso
wanych przyszłością wychowania fizycz
nego i sportu młodzieży polskiej.
J. M.

prezes, ob. Spunda A. jako pierwszy wree- .
prezes i przewodniczący Komisji Spraw
Sędziowakicji, ob. Strychażewski Al. jakc
drugi wiceprezes i przewodniczący Komis}:
Sportowej, ob. Rabiega J. jako sekretarz
ob. Wójcik W. jako skarbnik. Do Wydział i
Spraw Sędziowskich dodano ponadto ob
Piechotę Jana i ob. Gerłowsldego Henry
ka. Do Komisji Sportowej dodano ob. ob.
Kiszezyńskiego Stanisława, Rajznera Sta
nisława, Wójcika Stefana i Pęczalskieg*
Stefana. Do Komisji Rewizyjnej wes...
jako przewodniczący ob. Ziemnicki Stefan,
jako członkowie: ob. ob. Wysocki Henry,
i Łudczak Tadeusz.
Zorganizowanie O.Z.L.A. nastąpiło n£
zasadach statutu P.Z.L.A, z okresu przed
wojennego.

W tej chwili O.Z.L.A. montuje okręg
nawiązując kontakt z klubami. W pls»d e
pracy na najbliższą przyszłość przewidujsię zorganizowanie kursu dla kandydatóv
na sędziów lekkoatletycznych, oraz kursr
dla instruktorów lekkoatletycznych w klu
bach. Na okres zimowy 02Z.L.A. zabieg?
o utworzenie w klubach wieczorowej za
dzie były wicemistrz Polski w boksie ob. prawy lekkoatletycznej.

W ie jsk i K lu b S p o rto w y

Kukliński.
Na zebraniu organizacyjnym P2Z.L.A. w’
Chętnie dowiadujemy się o pracy nie
tylko młodzieży wiejskiej, ale młodzieży Łodzi reprezentował Lubelski O.Z.L.A
prof. Gorłowski Henryk.
całej Lubelszczyzny i Polski, (i)

Siatka i kosz
W sobotę po południu w Domu Żołnierza
rozegrano^dwa mecze siatkówki.

A.Z.S. CONTRA O.SX

W niedzielę przed południem w Domn|
W pierwszej konkurencji między AZS żołnierza drużyna siatkówki AZS spotkała!Lublin a AKS Nałęczów wygrał AZS z wy _się z OSI, wygrywając lek’--'
nikiem 15:12, 15:10 (2:0). Nałęczów choć ( 2 :0).
słaby taktycznie, ma dobrych grat»y.
Wynik gry w kosza mięci/
, iduba-i
Sędziował prof. Romanica.
mi był jeszcze bardziej pognębiający dla
W drugiej konkurencji WKS Lubllnianka OSI, ustalając się^OiS. Przy tym AZS nie
wygrywa bez trudu z SKS (Skarbowcy z wykorzystał możliwości eVv- ’
drugiej takiej porcji koszów.
Lublina) z wynikiem 15:5 i 15:7 (2:0).
Drużyna OSI była wybitnie, nłe lysoonoPoziom Skarbowców poprawia się z każ
wana.
Potrzebny ,^?j jest intensywny tre *
dym meczem. W ostatniej rozgrywce za
szkodziło zespołowi Skarbowców niefortun ning.
na ustawienie w jednym rzędzie 3 wysta Sędziował siatkę Rudziński; kosza Ru
dziński — Bretcs.
wiających za 3 ścinającymi.
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