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Oświadczenie ministra Stańczyka na Kcnlerensp Międzynarodowego Biorą Pracy
PARYŻ (PAP). Delegat polski na konlerenoję Międzynarodowego Biura Pracy,
nimstar Jan Stańczyk, wygłosił przemó
wienie, w którym ostrzegł przed zbyt ła
godnym traktowaniem Niemiec przy zatferaitm traktatów pokojowych. Minirter oświadczył m. in.: „Ostatnie strzały
wojenne umilkły niedawno, a wśród nie
których narodów, a zwłaszcza wśród nie
których ugrupowań, dają się słyszeć sło
wa sympatii dla pokonanego nieprzyja
ciela. Obawiam się, le ta litość dla poko
nanych Niemiec i te ta dbałość o przysz
łość narodu niemieckiego może spowo
dować nową wojnę światową. Są widocz
ne ludzie, którzy zapomnieli zbyt szybto, te Niemcy w okresie 25-letm m wy
wołali 2 wojny światowe i nie pamię
tają o nieludzkich okrucieństwach po
pełnionych przez Niemców. Ludzie ci nie

Wenecja Julijska
przedmiotem sporów
LONDYN, SX L (BBC). Rząd włosld wytal do komisji Organizacji Narodów Zjenloczonych notę o sytuacji panującej w otupowan-J prenc Jugosławię Wenecji JullJ■Elej.
LONDYN, S.XI. W niedzielę wyjedzle s
.ondynu do Jugosławii grupa posłów w par
hmencle brytyjskim złożona z 15 osób. Ma
tą oni być obserwatorami w czasie mają•1ch się rozpocząć wyborów w Jugosła
wii.
LONDYN, 8.XI. Przed sądem w JOj >
lawli odbywa się rozprawa przeciwko ta*
szystowuklm węgierskim oficerom, którzy
brali ndwlr.t w masakrze w Neusatz.

ro zu m ieją p sy ch ik i niem ieckiej i p o p eł
n ia ją b łąd n a p ra w d ę niebezpieczny dla
p o k o ju św iatow ego. Lecz my, P olacy, k ló
rzy ja k o n ajb liżsi sąsiedzi Niem iec, b y 
liśm y przez całe w ieki n ara żen i n a stałe
n ap a śc i oraz gw ałty, czujem y się w obo
w iązku ostrzec tych, k tó rzy są gotowi
zbyt łatw o przebaczyć w szystkie o k r u 
cieństw a niem ieckie. Jeżeli zajdzie ku te
mu potrzeb a, zap ro testu jem y z całą siłą
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M o w a p re ssa . A tłle e
na olwarciu międzynarodowe! honlerencji oświatowej
LONDYN, 3.XI, Wczoraj premier Attlee
przemawiał na otwarciu Międzynarodowej
Konferencji Oświatowej do delegatów 27
narodów. „Nie możemy spocząć na laurach
— powiedział premier — dopóki idea po
koju nie zapanuje nad światem".

Iwieczornym przemówieniu powiedział m.
in.: „Budujemy organizację Narodów Zjed
noczonych. Jest to potężne dzieło, które
musimy spełnić". Trzeba sporo czasu, aby
drzewo bezpieczeństwa rozrosło się do ta
kich rozmiarów, aby wszyscy nabrali zau
fania do jego siły. Będzie prawdopodobnie
Wiceprzewodniczącym konferencji został rzeczą konieczną, aby suwerenność niektó
Leon Blum. Min. Bevin we wczorajszym rych krajów była ograniczona.

Depesze k o n d o len cyjn e

Prezydenta KRN ob, Bieruta i Premiera ob. Osóbki-Morawskiego
Szczero 1 prawdziwe współczucie wyra-

KRN ob. Bolesław Bierut wy sta* nnsłe- żani władzom Polskiego Stronnictwa* Łuffo-

pującą depeszę kondolencyjną s powodu iwego z powodu nieodżałowanej śmierci
długoletniego prezesa Polskiego Stronnic
'gonu śp. Wincentego Witosa;
„Do Naczelnego Komitetu Wykonaw twa Ludowego 1 pierwszego wiceprezyden
czego Polskiego Stronnictwa Ludowego * ta Krajowej Rady Narodowej, wielce
słnionego przywódcy sercem 1 duszą od
Warszawie.
We własnym i Krajowej Bady Narodo danego sprawie ludu wiejskiego, Wincen
wej imieniu ślę Polskiemu Stronnictwo tego Witosa.
Edward Osóbka-Morawskl
ludowemu słowa głębokiego współczucia
Premier Rządu Jedności Narodowej".
I powodu przedwczesnej śmierci Jego

Prezesa śp. Wincentego Witosa, męża
ktcllrieh zasług dla narodu i Państwa.
Ubył Polsce człowiek niepospolitego ro
zumu I doświadczenia w chwllf^gdy lak
bard* ' był potrzebny jego ndzlał w kie
rownictwie polityką polską.
Do źałohv Polskiego. Stronnictwa Lu
fowego p wczują wszyscy dobrzy Po
lacy swą żałobę po wielkim Syna Ojezy*ny.

Prezydent Krajowej Bady Narodowej
f—) Bolesław Bierut".
*
*
*
„Prezydium Krajowej. Rady Narodowej,
Belweder, Warszawa.
Z powodu śmierci pierwszego wiceprezy
denta Krajowej Rady Narodowej, szczere
go demokraty 1 wielkiego Polaka, Wincen
tego Witosa, przesyłam wyrazy mojego gtętat h p i współemała.
'

O sóbko-M oraw skl
R a d y M in istró w ".

,»Vac2£lny Komitet Wykonawczy Polskie ,
go Stronnictwa Jodowego, Warszawa.

poległych Francuzów
WARSZAWA, 3.XI. Członkowie ambasa
dy francuskiej wzięli wczoraj udział w uro
czystcściach poświęconych pamięci Francu
zów, którzy zginęli w Polsce. Ku czci po
ległych Francuzów odbyło się w kościele
Wizytek specjalne nabożeństwo. Po nabo
żeństwie przedstawiciele francuscy złożyli
wieniec na Grobie Nieznanego Żołnierza, a
następnie udali się poza Warszawę do miej
sca wspólnego grobu żołnierzy francuskich,

Dowody obciążające
króla Leopolda belgijskiego
LNDYN, S.XL (PAP). Rząd bejgijski e*
ipublikował notatki byłego sekretarza Hitle
ra, Schmidta, o rozmowie króla Leopolda
z Hitlerem. Głównymi punktami notatek
Schmidta są podziękowania Leopolda dla
Hitlera, za ułatwienie w repatriacji uchodź
ców belgijskich ■ Francji, prośba Leopolda
aby Hitler zapewnił niepodległość Belgi),
oraz zgoda wyrażona przez aroia, aby wlą-,
czyó Belgię do państw europejskich, kontro
lowanych przez Niemcy 1 współpracuj jcj-cn
z nimi po ewentualnej wygranej przez pań
stwa osi wojnie.

Krew Dąbrowszczaków nie poszła na marne

s u i w isa m
WARSZAWA, S.XL (Obal. wł.). Rozma
wiamy z gen. broni K. Świerczewskim, jed
nym z organizatorów I Armii w Związku
Radzieckim, a dziś komendantem D.O.W.
Poznań.
Początkowo Polacy tworzyli jedną tylko
kompanię imieniem A. Mickiewicza — mó
wi generał. — Oddział ten odznaczył się z
miejsca w obronie Malagi. Niedługo potem
już batalion im. J. Dąbrowskiego, pod
dowództwem Antka Kochanka brał wy-ooo\

WARSZAWA, 3,XI. (PAP). Prezydent I

przeciw ko niew łaściw em u syntym entalizm ow i w sto su n k u do Niemców. N iech ci,
k tó rzy m ów ią i piszą o nieszczęśliw ym
n aro d zie niem ieckim , k tó ry cierp i z p o 
w odu p rze g ra n ej w ojny, u d ad z ą się do
P olski, żeby zobaczyć, jak olbrzym ich
zniszczeń Niem cy d o k onali u nas. Z rozu
m ieją oni wówczas, że ich tro sk a o N iem 
cy jest dla nas, ja k o n aro d u sp rzy m ie
rzonego, w ielką k rzy w d ą".

Ku' czci

bitny udział w obronie Madrytu. Ochotnicy
napływali ciągle. Szybko uformowana zo
stała brygada im. J. Dąbrowskiego, liczą
ca 2 tys. ludzi. Dowodził nią znakomity oficer mjr. Bełwnińaki (Strzelczyk), który
w r. 1942 zginął w polskiej pórtyzantce,
działającej na tyłach wojsk niemieckich.
— Pan generał dowodził dywizją t
Początkowo dowodziłem 35 dyw. między
narodową, w skład której wchodziła wła
śnie polska bryg. Dąbrowszczaków,
Później objąłem dowództwo Armii Ebro.
Chociaż w hiszpańskich walkach tnne na«>dy były reprezentowane liczniej niż my
(np. Francuzi ponad 11 tys. ludzi), Polacy
w bojach zawsze dzierżyli prym. 35 dyw.
międzynarodowa łącznie z 11 dyw. hiszpań
ską tworzyły 5 korpus.
— A skąd ekwipunek, sprzęt t
Ekwipunek i sprzęt wojskowy mieliśmy
hiszpański. Uposażenie sanitarne i żywność,
otrzymywaliśmy od międzynarodowych ko
mitetów, a częściowo z Amerylri i Anglii,
dzięki wysiłkom dzisiejszego premiera. An
glii, Attlee.
Niestety, przeciwnik przewyższał nas
technicznie w zakresie artylerii i lotnictwa,
które nieomal w całości było lotnictwem
hitlerowskim. W legionie „Condor" właśnie
szlifowali ową formę pczyszli piraci po:B3B£5csatg?a»a
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Wiceprezydent Krajowej Rady Narodowej, kawaler
Orderu „Orla Białego44, kawaler „Krzyża Grunwatdn4*
I klasy, kilkakrotny Prem ier Rządu Rzeczypospolitej,
b. więzień brzeski, b. więzień z okresu okupacji 1*5filerowskicj znsart w dniu 31 października 1943 roku.
Pamięć zm arłego pozostanie na długo w Naarodzic, jako
symbol nie Jomiiego Wodza Ruchu Ludowego i czoło
wego R o .j p w n i k a o demokrację polską.
Naród traci w zmartynt jed n ego z najwybitniejszych
swych patriotów.
PREZYDENT MUIOWE! riśfU NAI
BOLESŁAW BIERUT

CZŁONKOWIE PREZYDIUM:
Stanisław G rabski
V

Stanisław Scwałbe
M ichał Żym ierski
R om an Zambrowski
Wacław B arcik o wskl

wietrzni Goeringa z płk. Mooklersem i gen.
Gallandem (z późniejszym szefem niemiecńkiego lotnictwa myśliwskiego) na czele.
Jasne jest dziś a dla nas już było jasno
wtedy, że faiUerowski 'faszyzm uczynił so
bie z walk hiszpańskich doświadczalny po
ligon. Zdobyte doświadczeni* w dziedzinie
militarnej Niemcy zastosowali już w pierw
szej fazie napaści na Polskę.
W Hiszpanii już od* roku 1936 rozpoczęła
się właściwie walka hitlerowskiego faszyz
mu, tylko że Opinia świata jeszcze wtedy
drzemała.
żołnierz polski obole żołnierzy innych na
rodów rozpoczął tę walkę, a ściślej mówiąc
Dąbrowszczacy, którzy tak bardzo skrwa
wili się na ziemi hiszpańskiej. Mają oni t*
pełną satysfakcję, tę nagrodę, że ich tni<
nie poszedł na marne.
Po dziewięciu latach faszyzm, którego
śmy wówczas nie mogli zdławić, bo świat
nie doceniał znaczenia nasiej wałki 1 nie
chciał czy też nie potrafił zrozumieć istot
nego sensu naszych zmagań — został zdru
zgotany przez miłujące pokój narody.
— Jaki był bój najeię&aią/T
Wszystkie były krwawe 1 w każdym mie
liśmy duże straty. Najciężej było chyba w
walkach w obronie Madrytu i nad Ebną
gdzie wyróżniła się łcamp. żydowska lm.
Botwlna pod d-twern obecnie ppłk. Rubla*
sztejna.
— Jakie były późniejsze losy Dąbrow
szczaków?
Wielu dostało się do obozów w Afryce
i we Francji, jednak duto przedostało etf
do Polski.
''Wzięli oni wszyscy udział w partyzantce
dowodząc poszczególnymi grupami, które
mocno dajy się we znaki Niemcom.
Do obpzu antyfaszystowskiego w r. 1941
zgłosił sdę w imieniu gen. Sosnkowskiego
jego wysłannik Hutten - Czapski, który
obiecując przywrócenie praw Dąbroweaezakom pozbawionym przez Mościckiego pol
skiego obywatelstwa w r. 1939 — zagrzewał
ich do wstępowania do oddziałów, mają
cych jakoby wystąpić przeciw ZSRR. Dą
browszczacy, oczywiście, -tej oferty nie
przyjęli. No, a dziś jest ich, niestety, nie
wielu. Myślę, że liczba ich nie przekroczy
1000 ludzi. Mamy w swych szeregach jedne
go bohatera Zw. Radzieckiego tujra Hnebnera (odznaczonego tym zaszczytnym ty
tułem za walki pod Lenino), dzisiejszego
dowódcę 32 p.p., pełniącego straż na gra
iricy Czech, mamy innych dzielnych ludzi,
którzy spotkawazy się na zjeżdzle, mag;
sobie nic bez dumy ]>owiodzleć, że Urevt
przelana wtedy, nic ponzla na marne —
kończy wapoetn taaa ęm . gwfcewetosfcł.
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Wincenty Witos
Wincenty Witos!
było to może jed
no z najbardziej popularnych nazwisk w
Polsce. X osobą Witosa wiążą sic niero
zerwalnie dzieje naszego na*adu na prze
strzenl krótkich lat niepodległości. Mimo
krzykliwej aulawikłauiy obozu legiono
wego z okresu wszeenpe' :"aej pilsadczyzay — posiać chłopskiego premiera nie
••schodzi z areny zainteresowań. caScgp
społeczeństwa.
Winccniy Witos jest wciąż aktualny,
jest. wciąż na czasie, mimo, że odsunięty
całkowicie od rządów zmuszony został
do emigracji z własnego kraju po skazu
jącym wyroku brzeskim.

Nr 2*1

LUBELSKA

Dąbrowszczacy
ii, letó

j .
oLrEdsafą

s łanęli w obroEls Jemoliratsji Liszpański^j

„My, ochotnicy polscy, jesteśmy gotowi panii do Monachium, od zaboru Austrii i formująca się dywizja Kościuszkowców »
Jtwarły im drogę do umęczonego kraju.[w każdej chwal stanąć do walki w szere Czech dó klęsld Polaki.
gach ludu naszego w obronie niepodległo
Lud hiszpański pierwszy chwycił za broń iCz> ć ioh ^
la na P odpolach Potok'
ści naszej Polski 1 wolności mas pracują
obronie demokracji. Lud polski picr.Yszy 7<aJlIra ujrzaia świt wolności' « , którzy
cych" (Dąbrowszczak — 1337 r.). To cl, stanął przeciwko wojennej machinie hitie- p o s t a l i , są dziś najwierniejszymi synami
[którzy pierwsi walczyli 1 pierwsi padli w ryzmu w drugiej wojnie światowej. Tym, racpou-egłęj Ojczyzny,
obronie demokracji na ziemi hiszpańskiej — którzy najlepiej pojęli patriotyzm i w oW
w Warszawie odbywa się
Dąbrowszczacy. To ci, którzy w ofiarnych bronie demokracji świata - krwawili nad
Dąbrowszczaków przy udziale przód,
walkach „za wolność naszą t waszą" pierw Manzanerec - drogę do ojczyzny zamknęli !-^wicicH brygad międzynarodowych si odczuli, że tam nad Ebro, na przedpolach oprawcy Składkowskiego, sanacyjni ^ - [^
tych wszystkich, którzy, przelewaj
[Madrytu rozgrywa się wstępny bój o wol- znawcy podbojów abUyńsluch i paktowania toe"-' w imi? demokracji 1 wolności ludu htiość t niepodległość ich Ojczyzny — Pol z Hitlerem. Gdy Polska znalazła się w nie- so ń sk ieg o , Pierwsi walczyli o swój dom
ski.
bezpieczeństwie — Dąbrowszczacy byli da ojczysty. Po latach klęski i prób zrozumie
liśmy \pszyscy, że gdziekolwiek się toc
Gdy 5.000 ochotników polskich kładło leko — w obozach i więzieniach.
bój o demokrację — jest to bój o Polskę.
[swe młode życie na szalę zwycięstwa de-,
Dopiero zwycięski marsz. Czerwonej Ar- Zwycięstwo demokracji —- to gwarancja
jmokracji świata — nie wiedziało, że zwy mil, dopiero walka podziemna w kraju i 'bezpieczeństwa'Polski.
cięstwo to przyjdzie po długich nocach klę-OOO1, niewoli t upadku — w roku 1945. Mieli
tylko niezłomną świadomść tego, że nie
bezpieczeństwo grozi ze strony hitleryzmu
•w Lcmdysiie
[niemieckiego, ze strony sprzymierzonego
faszyzmu, który w Hiszpanii, a później W LONDYN (PAP). K olejne posiedzenie n ie w drodze. In n i członkow ie delegacj
jMonachium, przypieczętował losy Europy.
M iędzynarodow ej K onferencji Młodzieży greckiej n ic o trzy m ali niezbędnych

Przebywając na emigracji Witos nic
straci! nie na swej popularności. Ta je
go szeroka popularność, utrwalona nap et w anegdocie, nie pozbawiona osobi
stego wdzięku, jedna mu wielu sympaty
ków również i spoza jego obozu. Społe
czeństwo przyzwyczaiło się widzieć w Wi
tosie roztropnego polityka o trzeźwej
zawsze orientacji, dobrego patriotę i
przede wszystkim człowieka czystych
rąk, nie skompromitowanego żadną brud
ną aferą.
Miasta hiszpańskie, wzgórza i rzeki zna- odbyło się pod przew odnictw em p rze d  kum entów , w sk u te k czego nie n,
e krwią polskich bohaterów Legionów staw iciela delegacji radzieckiej, b o h atera w ziąć u działu w k o n feren cji. W zw iązku
Kariera polityczna Witosa-dzieli się na
trzy etapy: 1. okres wystąpień w parla Napoleona — osiem lat temu stały się Zw iązku Radzieckiego, E ugeniusza Fiedo- z tą sp raw ą, d eleg atk a m łodzieży h in d u 
mencie austriackim, 2. czasy nicpadlc- świadkami bezprzykładnej ofiarności pol rowa. P rzedyskutow ano szereg zagad skiej, p rzed staw icielk a Z w iązku Akade
nień, w których n ajw ażniejszym byia m ickiego zgłosiła rezo lu cję p ro testu i""
głoścf, 3. okres drugiej niepodległości.
skich ochotników, którzy ginęli w obronie
w alka młodzieży o w olność i lepszy przeciw ko tru d n o ścio m , czynionym 1.
W okresie austriackim Witos dał się jiudu hiszpańskiego,
św iat. W trak cie posiedzenia p rzy b y ły na dzieży greckiej. K o n feren cja p rzy ję ła tę
poznać jako twórca politycznego ruchu
Tak, Jak w drugiej wojnie światowej sta
ludowego w Malopolscc, który odebrał nę’7 naprzeciwko siebie w ralce na śmierć ko n feren cję delegacje: ru m u ń sk a, w ęgier rezolucję. Z ostała o n a p rze słan a rządow i
sk a i bułgarska.
greckiem u.
monopol na polskość z rąk arystokracji, życie faszyzm ł demokracja, tak i w Hisz
Nie zjaw ili się ty lk o delegaci , greccy.
występującej -dotychczas jako jedyny panii przeciwko zwycięskiemu frontowi lu
rzecznik tej polskości. Stając się czoło dowemu, przeciw demokratycznemu rządo Na zapytanie delegata francuskiego Ketwytn przedstawicielem ruchu Indowego wi Republiki Hiszpańskiej —»podniosły gło tem an a o pow ody n ieprzybycia delegacji
w państwie Habsburgów, Witos zdołał wę czarne siły reakcji. Obszarnikowi 1 ka greckiej, sekretarz Św iatow ej R ady Mło
Smutne są dzieje dzisiejszego młodego
wytworzyć około siebie sprzyjającą at pitaliście hiszpańskiemu pośpieszył z pomo dzieży oświadczył, że w edług o statn ich [pokolenia. Sześć lat wojny wytrąciło riitomosferę dla rozwoju społecznej i politycz cą w tanki 1 samoloty kondotier włoski. in fo rm acji tylko 1 delegat m łodzieży
ież z równowagi, oderwało od nauki
' nej myśli polskiej nie tylko wśród ludu [Zwarli się pierścieniem wokół walczącego greckiej otrzym a? od rząd u greckiego do 'przerzedziło jej szeregi. Sześć lat młode
kum enty n a w yjazd i znajduje- się obecwiejskiego, ale 1 między proletariatem
bezpowrotnie straconej niczym nie dadzą
udu hiszpańskiego, przeciwko jego prawu
1miejskim.
ię wyrównać.
wolności inspiratorzy polityczni, bankie Ocpesza Marszalka Żymierskiego
W Londynie obraduje obecnie Międzyna
W okresie pierwsze] niepodległości W1 rzy, fabrykanci, ci, którzy kierowali rząda
ita otwarcie Świaiewsp
rodowy Kongres Młodzieży z udziałem de
fos wstępuje w otwarty konflikt z obozem mi Francji i Anglii, satelici hitleryzmu 1
legacji młodzieżowej całego świata.
Kongresu Młodzieży
Piłsudskiego. Z konfliktu tego wycofuje sam Hitler, który nie szczędził sił i Srod„Do Światowego Kongresu Młodzieży lłe-j Pisząc na temat tego kongresu, słusznit
się z honorem, nie szukając żadnego kom [ków, by zgładzić redutę polskiej demokrauważa „Głoąu Ludu":
promisu. Stronnictwo P.S.L. Piast szuka jl — ogłosili „świętą inkwizycję", „neu- mokratyczncj w Londynie.
Młodzież demokratyczna wszystkich na
w tym czasie kontaktu z innymi' demo •alność" zamienili na Interwencję.
Młodzież pojęła wartość pokoju — ni
rodów stała w pierwszych szeregach wal
kratycznymi ugrupowaniami, celem prze
szczęście wojny. Zrozumiałe i słuszr
W tej nierównej walce — republika hi czących zbrojnie z faszyzmem i hitleryz-S
jest dążenie młodego pokolenia do st
ciwstawlenla sanacji wspólnego Frontu
rżenia takiej organizacji świata, kiu-u
Ludowego. Piastująe najwyższe urzędy w szpańska — po dwóch latach krwawych bo mcm 1 krwią przelaną na polach bitew za-j
gwarantowałaby pokój, trwały pokój,
państwic, Wincenty Witos zmuszoijy jtsiy 3 6w 0 ka4dy dom, o każdy kamień i wzgó- dokumentowała swą jedność w walec o wol
zabezpieczający pełne swobodne życiu i
Brygad Międzyna ność I demokrację! Życzę Światowemu Koiij
Wrcszcic kapitulować przed silą. Z chwilą rze — padła. Ostatnia
- - - z—
warunki nauki i pracy. Pragnie tego
młodzież wsaelkicll krajów, wszystkich
ogłoszenia nieoficjalnej dyktatury Pił rodowych, opuściła ziemię hiszpańską Bry gresowi Młodzieży Demoiiratycznej, aby je
warstw społecznych.
sudskiego skończyła się rola Witosa, jako gada Dąbrowszczaków, by pdtąd — zza dru dność młodzieży zdobyta we wspólnej wal
Kongres obradujący dziś w Londynu
działacza politycznego demokratycznej tćw obozów koncentracyjnych, rozsianych ce z barbarzyńskim najeźdźcą, a kontynuo
jest wyrazem dojrzałości i woli młodego
Polski. Wyjeżdża 1 kraju i już z emigra po ziemi francuskiej, ku hańbie tych, co w wana podczas pokoju, stała się czynnikiem]
pokolenia, woli zadzierzgnięcia między
cji udziela swemu stronnictwu wytycz kilka lat później Francję sprzedali — Śle dźwigającym ludzkość ku lepszemu jutru.
narodowych więzów braterstwa. Młodsi
dych co do dalszej działalności.
dzić przewalającą się przez Europć burzę.
całego świata, wśród nich i młodziet
'Ucha! Rola-żymierski
polska, biorąca ży w y udział w przygo
Przystępując ostatnio do Rządu Jedno
Marszalek Polski".
Wypadki potoczyły się szybko. Od Hlsztowaniu ,i pracach kongresu, łączą z »i
ści Narodowej, Witos dal wyra* trzeźwej
-------r ----OOOwielkie nadzieje. Ma on powołać do ży
myśli politycznej przez odgrodzenie się
cia międzynarodową organizację mło
od kliki londyfa&ie], tak ściśle związanej
dzieży, która tia płaszczyźnie współpra
cy rozstrzygać będzie wszystkie zagad
z przedwojenną sanacją. Przez rzucenie
nienia życia młodego pokolenia. W tri
na szalę rozgrywek politycznych swego
organizacji połączą się wszystkie de
autorytetu, Wincenty Witos dobrze przy
kratyczne organizacje młodzieży, wczo
PARYŻ,
3.XI.
—
W
Paryżu
odbyła
sięl
NOWY
JORK
(PAP).
W
amerykańskich!
służył się Polsce, przyczyniając się do
rajsi kombatanci wspólnych walk fc
•wspólna
konferencja
wszystkich
partii
po
-1
kołach
politycznych
twierdzi
się,
że
wszy-5
wrogiem — dzisiejsi bojownicy o demo
konsolidacji społeczeństwa w ramach litycznych"' na terenie Francji. Tematem , stkle główne mocarstwa sprzymierzone u-|
krację i pokój.
szeroko pojętej demokracji.
obrad był program nowego rządu francu- : stosunkowały się przychylnie do problemu

Międzynarodowa Konferencja Młodzieży

Co piszą inni

D ebaty nad program em

nowego rządu Iraneaddego

*

o

*

Wincenty Witos — wójt z Wierzcho
sławic — nie żyje, ale pamięć o nim, Ja
ko o wiernym synu polskiego ludu, pra,*5'® Polaka i dzielnym czlwieku, nieu
giętym bojownika w walce o demokra
cję — będzie zawsze żyła w sercu Na
rodu.

Wielu zazdrości wsi dohrej koniunktury,
skiego.
j umiędzynarodowienia Zagłębia Rułrry. Kwelawałoby się, że wieś żyje w dobrobye .
Cały system ma być oparty na ruchu na- j śtię tę, jak wiadomo, wysunęła Francja, a
rodowego oporu. Delegaci partii przedsta- Związek Radziecki wysunął tę sprawę na) że na skutek wysokich cen na swe artyku
j-wj-li projekt upaństwowienia górnictwa i konferencji w Poczdamie i zaproponował’ ły chłop opływa we wszelkie dostatki i od
I ciężkiego przemysłu. Mają być stworzono utworzenie Międzynarodowej Komisji dla;
[.specjalne komisje dla spraw kolonii fran- zarządzania Zagłębiem P.uhry, aby cała Eu kłada jeszcze do skrzyni gruhszy grosz.
Czy tak jest istotnie? Posłuchajmy, 00
[cuskich, prasy. Projekty lewicy będą prze- ropa mogła z niego korzystać.
Sdyskutowane z projektami innych partii.
LONDYN, 3.XI. (BBC). Rząd francuski!!11* ten temat mówi „Zielony Sztandar":
3Ogół opinii uważa, £e program lewicy jest przedłożył szczegółową listę żądanych od-3
Pozornie. wydawałoby się, że wojna
Swyrażeniem woli narodu.
szkodowań. Między innymi znajduje się najj
chłopa wzbogaciła, że chłop sprzedaje ■
tej liście: 1 ) samolot myśliwski o napędzie
drogo sioe produkty, a za bezcen naby
odrzutowym, który będzie służył do badań i
wa resztki dobytku mieszkańców miast.
2) Samoloty bombardujące i traruęortowe |
Powiedziałem pozornie, bo istotnie tyl
3) Karabiny i broń krótka poniemiecka.!
ko pozornie podniosła się stopa życio —
4) Czołgi typu „Tygrys" i „Panther".
chłopa 1i tylko jednostki na wsi, a raczej
spekulanci coś zdobyli. Natomiast ogól
-ooo~
wiejski żyje w nędzy. Bo -weźmy poi
międzynarodowej. W warunkach pełnej swo
uwagę te dziesiątki tysięcy spalonych
bodnej współpracy ze specjalnym uwzględ
tosi, jeżeli przypomnimy sobie setki tjpnieniem zastosowania tej energii dla pod
sięcy pomordowanych chłopów,
wysokiego
komisarza
Palestyny
policzymy miliony sztuk bydła, koni,
niesienia poziomu życia ludzkości". Stowa
LONDYN, SJO. (PAP). Agencja Reute
świń wywiezionych do Niemiec — gd
rzyszenie wzywa rząd brytyjski do powo
to bogactwo* A i dziś w wielu wypal
ra donosi, że lord Gort, wysolci komisarz!
łania komisji dla spraw energii atomowej Palestyny, zgłosił swoją rezygnację na skn-S
kuch chłop jest bet domu, bet rnsoenf
rza, bez odzieży, uprawia i orze prawi6,
pod egidą światowej Rady Bezpieczeństwa, j tek zJego stana
R<^ g nacja U zo-£
rękoma tę matkę ziemię, żeby z
Zadaniem komisji byłoby skoordynowanie sta}przez
brytyjski. rterw-S
wydobyć życiodajny chleb. Jeśli to wszystko zrSaźymy, to widzimy, że żywo
przyszłych badań nad euorglą atom ow ą, g g y sekretarz Shaw będzie sprawował ad-$
eh
nie jest lekki, że chłop ciężk' .
zastosowanie jej do celów przem ysłow ych mlnistrację Palestyny aż do czasu, kiedyjj
prac,.«. * zaciśniętymi tębami, wierZU I
oraz kontrola i ronisia l surowców.
Bostonie wyznaczony następca lorda (torta.
że doczeka się lepszego jutra.

D e k la ra cja u czo n ych b ry ty jsk ich
w spraw ie LoataLy atomowe!

LONDYN, S.XL (PAP), Stowarzyszenie
Pracowników Naukowych, do którego nale
ży 17X00 uczonych brytyjskich, ogłosiło de
klarację na temat energii atomowej. Sto
warzyszenie żąda swobodnego ogłaszania na
dań nad enar-'ą atomową.
W deklaracji czytamy: „Eksploatacja eswrgli atomowej w ciasnych granicach na
rodowych musi doprowadzić świat do nieby
wałych nieszczęść. Dlatego też u m a i bry
tyjscy są zdania, że badania nad energią
atomową muszą być kontynuowane w skali

.

U stąpien ie
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matto:

Pisarze, „Wieś tworząca" i „Wieś*

J

Iucznia", który upodobał sobie formę sonetu główni® egmwofn. reformy rokuj i działal
u.
Inną tradycję pisarstwa ludowego zbu- oraz niefałszowane prymitywy liryczne Ste ności Związku Samopomocy Chłopskiej. Opowały doświadczenia lat wojennyo.;, kiedy fanii Rudnickiej, Jana Pocka, Ireny Pie- bcenie tygodnik fó&Jci nabrał charakteru
[działalność kulturalna była jedną z dróg cówny 1 nacechowane rozwichrzonym pato npołeczno-literacklogo i jako organ oddzia
lenia społecznego i narodowego sem buntu utwory Loona Pokory. Zdarzają łu wiejskiego Związku Zawodowego Litera
[mas
chłopskich.
W odbijanych na powiela- się też próby sformułowania odrębnego pro tów Polskich zdołał zgrupować większość
Między nami wyrastał z dziecka w mło
tajnych pisemkach nie brakło wierszy gramu kulturalnego „Wsi tworzącej". O ile pisarzy ludowych i kilku uczonych (zip. dra
dzieńca, %młodzieńca — w mężczyznę. Wi
etów ludowych. Z czasem wokół Józefa wspoirtnienia i wiersze dobitnie charaktery Józefa Spytkowskiego, docenta Uniwersy
działem, te pracą m oją wybrał się między
^Nikodema
Kłosowskiego i Leona Pokory zują udział chłopów w walce z okupantem, tetu Jagiellońskiego), zdobywając pracz to
dzieci na żmudną poławiaczkę ich dusz za-j
wodem nauczycielskim. Nieraz spotykałem [skupiła się grupa chłopskich pisarzy z po- o tyle „program ideowy" ‘budzi zasadnicze zasięg i znaczenie ogólnopolskie. Ostatni 3
go wychodzącego w gromadzie chłopców 1 fwiatów: kraśnickiego, janowskiego i krasny zastrzeżonia. Niewyjaśniony mit „duszy lu- dwa numery „Wsi" zawierają omówienia
dziewczynek ze szkoły specjalnej, bo prze-j -stawsldego. Obok najliczniej reprezentowa- dowej marzenia o „praile Słowiańszczyz- zjazdu pisarzy chłopskich 1 zjazdu Towa
znaczonej dla niedorozwiniętych. Ale uply-[ nych poetów znaleźli się także rysownicy ny" 1 „głębi samoistności duchowej" mogą rzystwa Uniwersytetów Ludowych. „Wieś"
nąl spory szmat czasu, zanim poznałem go|^i zbieracze przedmiotów sztuki ludowej, odsunąć autorów od spraw konkretnych i podjęła koncepcję kultury ludowej, która
osobiście.
EDziś na łamach czasopism „Zdroju" 1 1praktycznych, pogrążywszy ich obiecującą prowadziłaby do kultury narodowej wraz z
Było to już po występach pierwszego pl- ['„Wsi", nie żałujących miejsca dla samoro- j twórczość w mglistym mlatycyżmle. Nale postępem społecznym i gospodarczym na
sma poetyckiego w Lublinie, które zwało wnej twórczości chłopskiej, spotkać może-; żałoby życzyć „Wsi tworzącej", by nie tra- wsi. Ale nawiązanie do realizmu społecz
słę „Lucyfer" i w którym swe wiersze dru ijany zbiorowe wystąpienia członków „Wsi cąc czasu na historiozoficzne koncepcje pi- nego, „chłopskiego racjonalizmu klasowe
go" z kart' „Wsi 1 Państwa", „pisarzy ludo
kował Czechowicz wespół z K. Bielskim, K. [jtworzącej". Kolumny te przynoszą wiersze sala dużo, ale trzeźwo,
seniora
chłopskich,
poetów
Lubelszczyzny
‘
Znaliśmy
do
niedawna
„Wieś"
jako
orwych"
i „młodego pokolenia chłopów" wy
Jaworskim 1 W. Grałewskłm. Wkrótce po
tem wystąpiła cala ta grupa w „Reflekto Stanisława Bojarczuka — „Petrarkowego!g-an publicystyczny poświęcający uwagę maga o-bróny przed atakami zarówno orto
doksów, jak i likwidatorów ludowości. Ob
-------------- ooo-------—---rze", miesięcznika poetyckim o charakterze
szerny zarys tych zagadnień przedstawił
awangardowym. Młodzi podówczas poeci u- JÓZEF CZECHOWICZ
krytyk Stefan Lichański w artykule pt.
rządzllł wieczór poetycki, na którym Cze
„Rzeczywistość chłopska a literatura".
chowicz czytał swoje wiersze jakoś bindo
„Wieś" redagowana żywo, a jednolicie,
i bez wyrazu. Wtedy to właśnie poznaliś
stwarza warunki do swobodnej dyskusji,
my się spojrzeniem oczu i uściskiem dło
powinna zatem dotrzeć do wszystkich, któ
ni, bez słów, a w kilka .dni potem obdaro
O piwiarnio, w której się budzę!
Wyprowadzam królów szeregi
rym bliskie są sprawy wsi i kultury. Po
wał mnie pierwszym zbiorkiem swych li
— mają szaty zorzanozlote —
Obnażone konary Up,
przez „Wieś tworzącą" 1 tygodnik „Wieś"
tworów pt. „Kamień".
cl pijani'Ubodzy ludzie,
ja nad falą Ladogl, Oniegi
powinniśmy dojść do placówek śmiało wy
Wkrótce wyjechał do Warszawy, aż kie
dorożkarska szkapa u szyb.
złote szaty fałduję młotem.
celowanych w przyszłość tak, Jak projek
dyś znowu wpadł do nas, zostawiając no
towany
Ludowy Instytut Lltcrncko-Naukowy tomik pt. „Dzień jak oodzień". Nie mó
Wolno kładę na kartiich rękę,
Przeznaczenie to moje, umarli,
wy. Zadania tego Instytutu polegałyby rs
wił o swej twórczości, z uśmiechem tylko gj
trudno śpiewać, śpiewaniem pisać:
wam krokami pożarów grać,
społecznym i fachowo-literackian kształce
podkreślał, te choć raz Jeet solidny, te przy
Zzziębll z torów zbierają węgiel,
cienie wzywać na -grobów durni,
niu
przedstawicieli przyszłej literatur;’
nosi coś w porę.
— węgiel bnłdzi listopad, iiszaj.
słów muzyką ku wam Je gnać...
chłopskiej. Na Dolnym Śląsku, w WnłbrzvDał się wciągać do współpracy w do
chu. istnieją wszelkie warunki materialne
datku literackim przy „Ziemi Lubelskiej",
Lepię tęczę na rudej darni,
A w tym kraju inaczej świta.
1 techniczne, aby Instytut wraz z wydaw
a nawet objął redakcję tego działu,
królów gonię na złoty bieg,
Łuski wodne n kryp się łamią,
nictwem uruchomić. Wtedy pisarstwo lu
Po roku znowu poeta wymknął się do
To, co stworzę, wesprzyjcie zmarli,
gwiazdę bladą przez kraty widać
dowe oddaliłoby się może od nurtów samo
Warszawy, a stąd, Jako stypendysta Mini
nioto
przetrwa
i
nas
1
brzeg.
głosy fabryk nudą I kłamią.
rodno! ale przypadkowej twórczości i na
sterstwa Oświaty — do Paryża, do Francji
brałoby nowego znaczenia: jako narzędzie
słonecznej. Było. to jut po wierszu „Ujada
tętni", w którym poeta okazał oblicze hu
or-”'budowy społecznej.
Według ąlów Jednego .z publicystów
manisty, po płomiennym, a smutnym Jed
Wiersz Józefa Czechowicza „Moje Zaduszki" z datą: „Lubin, 1936", wyjęty zo
nocześnie wierszu pt. „Tereska z Lisiecka",1 stał z wyczerpanego zbiorku jego poezji p. t. „Nuta człowiecza" ('Warszawa 1939, „Wsi" „pisarza ludowego czeka dziś nie
po wierszu „Dzisiaj Verdun“, w którym wo nakładem F. Hoesicka). Spuścizna pośmiertna tragicznie zmarłego poety wśród dzia tvle „literatura piękna", ile pisarstwo mą
łań wojennych rozproszyła się. Nieliczne tomiki poezji świeże jak kwiaty, coraz są dre, docierające do poznania rzeezywiaiołał: „Cóż po chlchie, kiedy nie smarowany rzadsze.
Dlatego też dopomóc trzeba organizującemu się „Towarzystwu Przyjaciół
niebem!"
Józefa Czechowicza" do zgromadzenia wszystkich drukowanych i niebrukowanych śct, umiejące radzić, projektować, krytyko
Wreszcie wrócił z tej Francji, z tego in utworów poety; do wydania możliwie kompletnej bibliografii jego poezji i prozy; do wać i głosić chwałą chłopskich osiągnięć".
nego świata, wrócił milczący jeszcze bar zebrania pozostałych strzępów biblioteki, portretów, fotografii t rysunków własnych
Jerzy Pleśni arowi oz \
poety lub związanych z jego osobą. Byłoby pożądane zebranie Icolekcji i pamiątek po
dziej, ntt dawniej. A t razu pewnego zda Czechowiczu
w Muzeum; wzniesienie nagrobka na cmentarzu lubelskim ordz umiesz-'
rzyło się dziwne spotkanie nasze. Wie ozenie tablicy z portretem w jednym z kościołów miejscowych. Wydanie zbiorowe je
czorem, przy księżycu, pod kasztanami, pw-| go utworów będzie niewątpliwie jednym z najważniejszych oelów „Towarzystwa BIBLIOGRAFIA
W. Z.
trzyl na oświetlany blaskiem gotyk kościo Przyjaciół Józefa Czechowicza".
W tygodniu bieżącym ukazały się *no>
ła Wizytek. Pięknie było. jasno 1 cicho.
lwu dwa nowo cza-soplsrma artystyczne: „Ka~
Z dala zegar wydzwaniał godzinę na Bra- ! pocz.fi I literatury pięknej. Ktoś mówił o t da (Bielskiego), da Jubilata (Fr. Raczków-] jmena" (miesięcznik literacki, Chełm) oraz
mle Krakowskiej. Ody cieniem stanąłem poe [ twórczości Czechowicza, potem czytano je- skiego) l do „patrona" bibliofilów, Us. Za-j l„Teatr“ (miesięcznik, Warszawa). Dodać
gćk> nich należy jeszcze „Ruch muzyczny"
d e w poprzek drogi księżyca — nic zdzi go wiersze, bo sam nie chciał, oyl jakiś lewsklcgo.
](dwutygodnik), organ Związku Zawodowewił się. „Ach, to pan, to dobrze. Właśnie smutny, kwaśny. Po skończonym wieozorze
Epigramaty Czechowicza są jakby ja-1 Jgo Muzyków Rzeczypospolitej PoW.deJ,
mam dla pana fotografię Prusa; tak się ja poszliśmy do pobliskiej podrzędnej restau skrawą barwą na tło pastelowej twórczo-] Jktórego już dwa zeszyty ukazały aię w
koś do mnie w Warszawie dostała. Proszę, racyjki. Byliśmy głodni, zaspokoiliśmy głód ścl poety, a przez to tym silniej uwypu JKrakowie, a okaże się, że wazystlde rodmpo proletariacka, skruchą i kiełbasą. Poe klają charakter jego osobistości. Jednak i| |jo sztuk pięknych — prócz sztuk piostyuaprzywiozłem specjalnie z myślą o panu".
[nych -— posiadają swe czasopisma.
Nastąpiła znowu dłuższa przerwa, znik cie zmienił się humor, zabłysło oko, rozga one nie dają 'pełni obrazu człowieka, do
Numer 1-ozy „Teatru" porusza całą tenął mi z oczu. „
dał się nieco, wnet jednak zamilkł, uciął w piero ostatnie dwa tomiki: „Arkusz poe
|palnię
zagadnień pasjonujących earóWB*
Wreszcie kiedyś, w czerwcu przyjechał no pół słowa. Zcichli wszyscy, powoli jeden (>o tycki" i „Nuta człowiecza" — wypełniają,1
jkcatrologH, jak i wielbiciela teatru, a »
Lublina Samuel Tyszkiewicz z Florencji, drugim rozchodzili się. Zostałem* ja i on.
luki tego duchowego portretu.
Jzwiska autorów, jak Stefan Jaracz, J. W.
bibliofil, do bibliofilów. Tyszkiewicz sam
„No, tak, talenrik jaki taki się ma, ta- j Z Lublinem związało go urodzenie, pra-| [Miller, Jędrzej Cierniak. Wacław Borowy,
tłoczył na pedałówce dzieła przepiękne, wy lenclk się ma" powtórzył kilka razy jut na | ca 1 twórczość, grób matki, ludzie najbliżsi, SN. H. Morstin — gwarantują wywód pokwintnym smakiem 1 kunsztowną wiedzą. ulicy, i patrzył w dal dziwnym uśmiechem !Dlatego tak chętnlo tu powracał, do tych] jziom artykułów.
Nasz „patron" bibliofilski, ks. dr Zalewski, odosobnienia, jakby zażenowanego poczu | „starych kamieni", których piękno wyraził
Numer 9-t.y „Kuźnicy" poświęcony je*
zwołał towarzyszy do sali Muzeum na ocz- ciem wyższości.
| słowem poetyckim wespół z Fr. Arnszta*no-| [Francji, ntirtującym ją zagadnieniom, oraz
[przekładom czołowych autorów franounklełi
tę miłośników książki, na przyjęcie gościa.
Potem przyszedł tomik pt. „Z błyskawi iwą.
Właśnie wtedy Czechowicz był także w cy", następnie „Nic więcej", ale sam poeta
Nie wiedział, że cmentarz lubelski, któ-l [doby ostatniej.
roznańslde „Życie Uteradde" w mamf
Lublinie, a nawet sekretarzował -w Towa coraz rzadziej zaglądał do ojczystego gro i ry „u krańca Lublina czworokąt czarny,
rzystwie. Po tym wieczorze zapisał Jbdyny du. Już promieniował w awangardzie ruchu j szumem poemat wichrów skanduje", bę [cle 9 -10 przynosi szereg fragmentów pas
w swoim rodzaju protokół — wierszem, nowego w Polsce, przestał być tylko lubli dzie tak rychło miejscem jego wiecznego] aży artystycznej oraz poezji wierszowanej
]i niewierssowanej,zastępujących w fcen spowydrukowanym później w „Antologii poe nianinem. Z tamtych to regionów’ ogólno spoczynku.
Isób czytelnikom dotkliwy brak nowych
tów lubelskich" za lata 1918—1939. Trzeba polskich dostali bibliofile Jtabeiscy od niego
Bóg, po stolą malując dusze poety’, tchnął] Kislążsk. Poza ty nr artykuły pubUcystyraten wiersz przeczytać, żeby móc wejść w siedem fraszek-epigramatów, o których w nią nutę człowieczą, nutę barwną der-. jno i polemiczne poruszają interesujące za
czar owego wieczora pięknej książki.
możnaby powiedzieć, że „trafiają" w Ho- pienia, współczucia, dobroci,
ludnienia.
W tych czasach poeta już zoczył nosić chanowskiogo. Fraszki te, nigdzie dotąd
Bomba niemiecka, niszcząc CzeehowlLubelski „Zdrój" w numerze 5-tym drunad sobą „sławy znamię", ale w itosunkach Bfe drukowane, znajdują się w archiwum oza-materię w dniu 9 września 1939 rolni jkuje pt.: „Prawda o Polsce" fragment z
z ludźmi nie zmienił się zupełnie. Jeszcze Lubelskiego Towarzystwa Miłośników ]w jego mieście -.ikocimnym — przeniosła! przemówienia G. K. Chestertona po powrobardziej cichy, dyskretny, milczący.
Książki n ks. dr Zalewskiego. Stanowią one dneha poety do stóp Stwórcy, gdzie spo-i jole z Polski w roku 1920, w którym „głę
Zaciągnęliśmy go kiedyś na nowo reak wysoce ciekawy Wyjątek pod względem ar- . czywa spokojna I cicha jak przed narodzę-] boka, wnikliwa myśl przeplata się z doskojnałymi żartami". Pozostała treść, zawie-atywowany. Związek Literatów Lnbelskich, t.ystycznym, w stosunku do reszty twór- niem.
na jeden z „wieczorów czwartkowych", któ czośoS poety. .Wiążą one treścią swoją jesz- ; „oto teraz, w prochu zasnął — w pro-] Sjąca fragment powieści J. N. Kłossowskieo go, poezje i artykuły stoi, jak zwykle, na
re gromadziły oo tydzień w ciasnych, lecz cze silniej Czechowicza z ludźmi lubelski- i chu wstanie w dzień ostatni...'"
Opo:.;onti<? odpowiadającym celom i założeprzytulnych salkach Muzeom, miłośników ml, Do najpiękniejszych należa: na KonraFeliks Araszklowicz
|niom pisma.
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W d niu dzisiejszym otłbyw a się N ad
zw yczajny Z jazd ZNP O kręgu L u b el
skiego, pośw ięcony spraw om szkoły i
n auczyciela. N auczycielstw o zw iązkow e
o k ręg u lubelskiego w głębokim zrozum ie
n iu sw ych za d ań społecznych i obow iąz
ków o b yw atelskich w obec m ło d ej o d b u 
d o w u jącej się D em o k raty czn ej O jczyzny,
w pełnymi poczuciu sw ej w spółodpow ie
dzialności za losy w ychow ania k u ltu ry i
o św iaty w P olsce, • postanow iło
ro z p a 
trzy ć sposoby p o p raw y ciężkiej sytuacji
w ja k ie j znalazła się w obecnych tr u d 
n y ch w aru n k a c h szkoła p o lsk a i nau czy 
ciel.
, Nie p ierw szy to raz nauczycielstw o poi
sk ie w tru d n y c h d la ■ośw iaty chw ilach
zb iera się aby rad zić n ad śro d k am i u m o 
żliw iającym i p rz e trw a n ie ciężkich w aru ń
ków i znalezieniem sposobów rato w a n ia
zagrożonej pozycji ośw iaty i k u ltu ry pol
skiej. ZN P to sta ry i zasłużony b ojow nik
o p o w szechną i d em o k raty czn ą ośw iatę.
W jego szeregach sk u p ia ła się zaw sze ta
p ostępow a część nauczy cielstw a p o lsk ie
go, k tó re j p rzyśw iecały h a sła K om isji Ed u k a c ji N arodow ej, h asła w olności i sp ra
wiedliwo.ści społecznej.
ZNP ju ż przed w o jn ą b y ł n a jlic z n ie j
szą o rg an iz ac ją nauczy cielską, sk u p ia ją 
cą przeszło 50 tys. nauczycieli ow ianych
duch em postępu i w iern y ch ideałom d e 
m o k raty cznym . Nie znaczy to oczyw iście,
ab y ogól n auczycielstw a polskiego w y
zn aw ał rów nież te zasady. N iestety -obok
d em o k ratycznego Z N P istn iały in n e o r
g an izacje
nauczycielskie,
sk u p ia ją ce
JnnieJ p ostępow e i k o n se rw aty w n e ele-

m enty. W ym ienić tu w y p ad a Chrzęść.
Stów. N auczycielskie, h o łd u ją ce hasłom
su p rcm acji w życiu społecznym p ew n y ch
czynników , lctÓTe. w d em o k raty czn y m
p ań stw ie p rzy zach o w an iu zasady w o ln o 
ści. su m ien ia nie p o w in n y i nie m ogą
m ieć decydującego zn aczen ia w życiu
n a ro d u , oraz Tow . N aucz. Szkół Ś rednich
i W yższych, o g arn ia jąc e b a rd z ie j k o n se r
w atyw ne od łam y n au czy cielstw a
szkól
śred n ich i p ro feso ró w u n iw ersy tetó w . Qczyw iście w obu ty ch o rg an izacjach by!
rów nież pew ien o d setek n au czycielstw a,
ow ianego duch em postępu.
Przew ażały
je d n ak ż e elem enty raczej o n astaw ien iu
k o n serw aty w n y m , a n ie ra z w ręcz re a k 
cyjnym .
O becnie w o d ro d zo n ej P olsce obie w y
m ienione o rg an izacje n ie w znow iły swej
działalności. Je d y n ą czynną o rg an izacją
n au czycielsk ą p o zo stał ZNP. Je st to z ja 
w isko pom yślne, gdyż p raw d ziw a siła r u 
chów zaw odow ych leży zaw sze w ic h je-

l

1duolitości i spoistości, a w szelki rozłam
| prow adzi oczyw iście do o«łahienia. Jed[n ak ż e i w tym zjaw isku k ry ją się pew ne
niebezpicczeństw a. Z adic-d/i p o w ażn a ob aw a q skrzyw ienie linii ideologicznej
Z w iązku N auczycielstw a Polskiego przez
te now o w chłonięte, n zacofane elem enty
o n astaw ien iu rea k cy jn y m . Istn ieją n a 
w et pew ne fa k ty sygnalizujące to n ie
bezpieczeństw o,
W p raw d zie okręg lu b elsk i 'r o n i ł się
d o tąd dzielnie p rze d zgubnym i w pływ am i
k o n serw aty w n y ch elem entów . Jednakże i
tu ju ż dały się zaobserw ow ać p ew ne o b 
jaw y św iadczące^) odstępstw ie od d em o 
k raty c zn e j trad y c ji Zw iązku.
^
M iejm y je d n a k n ad zieję, że zdrow a
ideologia d em o k raty czn a czerp iąca swą
siłę nie tylko ze zw ycięskiej d y n am ik i p o
stępu, ale i z p ięk n ej tra d y c ji, ZNP, zw y
cięży ’ n a całej linii p ró b y te j nielicznej
g ru p y nauczycieli reak cjo n istó w , któ rzy
w szedłszy do o rg an izacji zaw odow ej p ra-

' \

Szkoln ictw a w O kręgu M agurskim
Mimo ogromnych trudności szkolnictwo
polskie w Okręgu Mazurskim rozwija się
szybko, dzięki pełnej poświęcenia pracy nau
czyclela. Dotychczas uruchomiono: 1 wyż
szą uczelnię, 15 szkól średnich, 142 szkoły
powszechne, 46 przedszkoli oraz Kurs języka
polskiego dla ludności mazurskiej.
' W szkołach średnich naukę pobiera 1.3559
uczniów I uczennic, do szkół powszechnycn
uczęszcza ponad 10 tysięcy dzieci.

Dość szkół średnich 1 powsce ihnyeh wato
śnie w ciągu bieżącego roku szkolnego w
dwójnasób, ponieważ niemal codziennie, pow
stają nowe szkoły.
Oprócz szkolnictwa powszechnego i śre
dniego prowadzone są dokształcające kursy
zawodowe dla leśników, dyżurnych ruchu i
telegrafistów, szoferów i traktu
:iw/. vv
pi ijckcłe jest zorganizowanie 259 kursów
repołonlzacyjnych dla Warmlan ł- Mazurów.

gnęliby n arzu cić jej ^
zacofany świa
topogląd i p o d p o r-.-dbrj»».ć ją własnym
celom .
O b rad u jący N adzw yczajny Zjazd Nau
czycielstw a będzie m iał w sp an iałą sposob
ność zaakcen to w ać sw oje p ostępow e sla
now isko i ro zw ażając spraw y la k donio
słej n a tu ry ja k k u ltu ra , ośw iata i by!
nauczycieli, zachow ać postaw ę jedynie
godną daw n y ch tr a d y c ji oraz słuszną g ra
d ację potrzeb. W y rażam y sw oje przeko
nanie, że nauczycielstw o lubelskie skute
cznie p o trafi uniezależnić się od wszel
kich szkodliw ych w pływ ów ubocznych,
p rag n ący ch
w yk o rzy stać niew ątpliw ie
ciężką sytuację nauczyciela d la swoich
osobistych i n iskich celów. N auczyciel poi
słoi, zw łaszcza nauczyciel zrzeszony w
ZN-P, zaw sze n a pierw szym m iejscu s**-<w iał in te res p ań stw a i ośw iaty, a dopiero
dalej sw oje osobiste spraw y. Dziś pewne
czynniki, k tórym d o b ro naszej m łodej de
m o k rac ji nie leży w idocznie n a sercu,
p ra g n ą odw rócić ten jedyny słuszny *»"
rządek. Ż erując n a n ied o statk u nauc,
cieli, chcą owe nieodpow iedzialne ele
m e n ty w yw ołać w szeregach nauczycie*słu ch rozgoryczenie i niezadow olenie, ab*
n astęp n ie posłu ży ć, się nim , jak o br>
w w alce z m łodą d em o k racją polską.
Jesteśm y głęboko p rzek o n an i, że piani
ty c h p o lity k ie ró w spełzną n a niczym . Na*
czy c ie k tw o polskie n ieraz dow iodło swej
•dojrzałości społecznej i obecnie ró w 
n ie pozw oli użyć się do żadnych rózgi
w ek p o litycznych podobnie, ja k to u
czyniło w o k resie form ow ania się tzw.
„O zonu". N auczyciel-dem okrata znwsw
w alczył o ośw iatę pow szechną i spraw ie
dliw ość społeczną i n ad a l pozostanie
ny zasadzie, że do b ro O jczyzny — na.i
w yższym celem. Salns rei publicae supre
m a le*!
(d)

-

godzin dziennie z istotami najpodatnlejszy- z dziećmi; 2) bezwzględna i trwała elin
ml na zakażenie, z dziećmi. A przez tych nacja chorych; 3) organizacja i pokryci'
szereg godzin mówi bez przerwy, kaszle I kosztów leczenia chorych, z następowym
mówi i wypełnia salę szkolną niewidoczną kierowaniem Ich do innych zawodów.
mgłą fasecznlków gruźliczych. Tym zaka
Wypełnienie tych postulatów jest rżonym powietrzem oddychają dzieci, bled wiście kwestią funduszów, ale przede wł
ną, gorączltują, zapadają na „gruozołkł"
n.
ocenić.bez przesady na około 100.000. Je 1 wynoszą wreszcie ze szkoły świadectwo stkim kwestią zrozumienia powagi proble
W walce u gruźlicą, podobnie Jak w steśmy obecnie wrażliwi na porównania wo wraz z zadatkiem na przyszłą mękę, cho mu i kwestią organizacji. Nawet w dzi
siejszych trudnych warunkach powojen
walce z wszystkimi chorobami zakaźnymi, jenne, a więc; oo roku przegrywamy bitwę, robę i śmierć.
pych
można przeprowadzić zasadę, by każ
najistotniejszym momentem jest wyszuka tracąc w niej 100.000 ludzi, i to ludzi prze
Gruźlica wśród nauczycielstwa była dy nauczyciel zajęty w szkolnictwie po'
nia i wyeliminowanie źródeł zarazy. Źród ważnie w najlepszym wieku 18 do 30 lat! przed wojną troską Związku Nauczyciel
łem zarazy może być w wypadkach róż Nie czynimy praktycznie nic w tym kie stwa Polskiego i, przyznać trzeba, dbano szechnym l średnim, poddawany był dwu
nych chorób woda (np. studnia), pokarmy runku, by skończyć raz tę kosztowną woj o leczenie chorych nauczycieli. Zbudowano krotnie w ciągu roku prześwietleniu klat!:'
piersiowej w Przychodni Przeciwgruźlicze;
(np. owoce), owady (muchy, wszy) itd. W nę. Nieprzyjaciel, tym groźniejszy, że nie nawet bardzo pięitnc sanatorium w Zako
wypadku gruźlicy Jedynym praktycznie widocznym3zyha na każdym kroku: w re panem, które przetrwało wojnę 1 będzie Koszt prześwietlenia jest groszowy I niważnym źródłem zarazy jest sam chory stauracji, w tramwaju, w fabryce, w ki zapewne niebawem uruchomione. Ale le powinien obciążać budżetu nauczyciela,
człowiek. W ogromnej większości przypad nie, na ulicy, a przede wszystkim w szko czenie chorych nauczycieli nie rozwiązuje jest to jedyna metoda rozpoznania wczesne'
gruźlicy, tj. gruźlicy w okresie uleczalnym.
ków gruźlica przenosi się bezpośrednio z ła
wcale problemu. Leczenie sanatoryjne trwa
Zupełna eliminacja chorych na gruźlicę
Jak wykazały badania przeprowadzone kilka miesięcy, a gruźlica trwa szereg lat.
człowieka na człowieka, a zakażenie drogą
biną,- ńp. drogą mleka krów chorych na wielokrotnie również u nas w Polsce, zna Podleczony, świetnie zewnętrznie wygląda z zawodu nauczycielski ego Jest postulatem
gruźlicę, nie odgrywa, przynajmniej w na- czna większość dzieci rozpoczynających nau jący nauczyciel, wraca z urlopu zdrowotne tak oczywistym, że poprzeć go powinien
kę szkolną, jest wolna od gruźlicy. Stan ten go, wraca z Zakopanego wprost do pracy, nie tylko Związek Nauczycielstwa Polskie
Bzycii warunkach, praktycznie żadnej rolt.
Naczelnym zadaniem walki z gruźlicą, ulega jednak szybko ^mianie. Już po kilku by przez parę miesięcy znowu rozsiewać go, ale wszyscy rodzice mający dzieci w
Jeot więc izolacja chorych. Gdyby się udało latach większość dzieci, czasem 80 proc., gTruźlłcę wśród młodzieży 1 uzyskać w ten szkołach. Natomiast problem leczenia cho
umieścić wszystkich chorych na gruźlicę Czasem 100 proc., uległa zakażeniu gruźli sposób prawo ponownego leczenia w Zako rych, trwałej izolacji zaraźMwyeh 1 kiero
wania pódl eezonyeh I wyleczonych do tnmya
zaraźliwą w odpowiednich szpitalach lub cą. Zakażenie to, dające się wykazać łatwo panem.
zawodów, przekracza możności organizacyj
sanatoria**, względnie osiedlić 1 zatrudnić za pomocą pewnych metod, nie zawsze mu
*
To okresowe leczenie chorych na otwar
ne 1 budżetowe największego nawet zwląaich w jednej, odpowiednio dobranej miejsco si natychmiast objawiać się chorobą, gdyż
tą gruźlicę nauczycieli jest tylko częścią
kn. Rozwiązać go może tylko państwo, pod
wości (u nas np. w Zakopanem), problem W gruźlicy między zakażeniem a chorobą
zagadnienia, jest tylko jednym z popeł certtrsflnym kierownictwem M inisterstwa
gruźlicy straciłby dziewięć dziesiątych swej mija nieraz okres kilku albo kilkunastu lat. nianych dotąd błędów. Drugi błąd jeot mieZdrowia,
obecnej grozy, a w ciągu* kilku lat społe Dziecko zakażone- często jednak wykazuje
mniejszy.
czeństwo byłoby wolne od trapiącej Je zmo- pewne objawy: jest blade, cierpi na brak
Wiadomo dziś każdemu specjaliście, 4e
apetytu, chudnie, miewa stany podgorącz
PKZYPISEK REDAKCJI:
: Zwalczanie zarazy przy pomocy ścisłej kowa Wezwany lekarz rozpoznaje: „gru- gruźlica płuc w początkowym okneaie, w
W związku x publikowanym przez naokresie
mogącym
trwać
kilka
lat
i
który
Izolacji chorych, zostało Już raz w historii czołki", ale to delikatne określenie ozna
powyżej artykułom profesora Kielanowskie
już
jest
zaraźliwy,
może
nie
dawać
źadnyoh
przeprowadzone z dsekoaałym skutkiem. cza: dziecko uległo zakażeniu gruźlicą, za
Mianowicie w średeiowieeeu izolowano trę parę lat mogą się z tego rozwinąć pospo podmiotowych objawów. Chory wygląda do go pt. „Walka z gruźlicą wśród nauczy
dowaty**, dzięki czemu ta wówsras ogro lite suchoty płuc. W pewnym procencie skonale 1 czuje Mę dobrze. Od esnwu «e •elełstwa", dowiadujemy się, *e Lublin Jor
mni* rozpowszechniona choroba została przypadków sprawa pójdzie szybciej i dziec czasu tylko miewa „grypę", nie dającą się pierwszym miastem w Polsce, w który
zwalczona I dziś należy w Europie środko ko zginie do paru miesięcy na graHiozo za odróżnić od banalnego „przeziębienia". Ta rozpoczęto już masowe badania dzłesi szk
cy nieuświadomleni chorzy, pirsr—yniają uycli 1 nauczycielstwa w k ia unitu gruźlicy
wej 1 zachodniej do zjawisk wyjątkowych. palenie opon mózgowych.
Dziecko zaraziło s!f w szjtoło. Nie bd się w wielkiej mierze od szerzenia zarazy Badania prowadzone prze* grupę lekarz
Podobieństwa między trądom o gruźlicą
■ą bardzo liczne | stąpają bardzo głęboko; kolegów, bo gruźlica dziecięca rradko kiedy i takich też wiele jest wśród nauczycieł- e -nonlenia ■Wojewódzkiego Urzędu Mrowie
«hj«#y
znacznie ponad tysiąc dzleoowet zarazki wymoó«t«oe sbie te ohoroby Jest zaraźliwa. Zaraziło się od dorosłego, atwa.
szkolnych
wraz
z Ich gronem uaaaeycle'
Walka z gruźlicą wśród nauczycielstwa,
są do ałohis zupełnie podobna.
może nawet od nauczyciela.
skina.
W
orgimwacjl
znajduje Się WoJewO"
walka
planowa
i
jedynie
celowa,
nie
mcrźe
Niestety państwa nowożytne, chlubiące
Niewiadomo czy gruźlica wśród ■nauczy
Mę wysoką kulturą ( wysokim rozwojem cielstwa jest bardziej rozpowszechniona ni* •graniczaó się do finansowania leczenia ł» Przydhodrda ■PrsrełwgrutHcza. k*ómedycyny, ida zdobyły się dotąd na zdecy wśród Innych sowodów, ale na pewno Jej chorych 1 bodowy choćby najwspanialszych szczególny nacisk położy na walkę s gntz
dowaną walką m mmmm. która pochłania RMMMOie ąpslMene jest większe niż gruź sanatoriów. Zasadami łaj walM muszą byft: «ą wśród włodzleay tak Bornych w Ln'"’
łącznie olbrzymią Mość ofiar. Hośś zgonów licy urzędąfców, rabeśeśków, lekarzy ttp. 1 ) ciągła kontrola ataim oflrowia całego pw nie szkół, nowszechnyefa, średnioh I wy*
•fcznśą a powodu gruźlicy w Polsce, można Nauczyciel bowiem styka idę przez szereg aoaelM wożącego 1personelu stykającego sio j szych.

0 planową walkę z gruźlicą II

W a lk ą z g r u ź lic ą .
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NASI OLD-BOYE.
*
Na mecs dzisiejszy Okl-Boyów z junio
rami wyeliminowano po treningu zespól,
dza: „jeżeli nic dopuścicie do władzy opo przeważnie pałilykierzy, którzy pragną składający się zo znanych Dublinowi g r 
zycji — nie damy wam pomocy’
zostać politykami. Wsuwają Nikoła Pet- ozy, jak bramkarz Szut.ko, grający do I9„v
roku w reprezentacjach lubelskich, repra
Smętny widok przedstawia miejscowa kowa jako zajadłego demokratę, patriotę, zentacyjny
obrońca Madej, zasłużony dla
opozycja: marionetki, przebrałra za pa- a nawet przyjaciela Rosji Sowieckiej. Je- j *pc‘,-lu"ubelAUego,~ ntegdyń c5tmeit**Łubu
triołow i ukrywające przed pui hczumicią dnak mgła rozsnuwa się zkażdym duicm ! WK® „Unia", jak 1 Jego kolega Szutleo. N a
pici, przywiązane do. icli rąk i uóg, a za i opozycja nie będzie w stanic zerwać 1
spodziewać po ichformie na oatatnhu treningu, że w dzisiejszym ińeczu
każdym ich słowem stoi cień reakcji mię- wyborów.
powtórzą ewoją klasę.
dzynarodowej. Opozycja wałczyła o p r ą - ' PrneowMo, wytrwała, utalentowana Buł
Atak poprowadzi Fedorowicz, wychowa
wo wydawania własnych gazet; obecnie garin żyje i będzie lżyła. Oto .miasto n ek WK6 „Unia", ostatnio grający w P K S
wydają trzy pisma i nie wiedzą czym je wzgórz, dumny Płowdziw. Oto bajkowe Łuck — obecnie ojciec 5-ciu córek.
Nazwisko Wicłguaialca nie wymaga ko
zapełnić: nie mogą przecież powiedzie: Tyrr.owo z amfiteatralnie rozłożonymi mentarzy,
człowiek ten zasłużył się spe-prawdy czytelnikom, więc jąkają się o domami. Oto ruchliwe Gabrowo i szeroki towi nie tylieo na terenie Lublina, lecz ś,
przywiązaniu do frontu narodowego, przy Plewen. Oto starożytne miasta: Karłowo, cił również sukcesy w ligowych drużyn
sięgają, że kochają Rosję, i bijąc się w Trojan, Łowecz. Asonowgrad: Oto gór- „Warty" i „Warszawianki". Wielgus iliko
na pomocy znsekunduje jego kolega
piersi, wołają: „jesteśmy patriotami!**, a skie wioski, przylepione do skał: dotnfci wi
klubowy Jakubowski na lewym skrzydle.
tymczasem „patrioci" pracują na ten sam z werandami, kukurydza, tytoń, pieprz.
Poza tymi asami wezmą udział inni zna
„dżebel".
I winnice i zapory wodne i nowe «*ko- ni nam sportowcy, jak Wróblewski, P~
Pantelan
i RyS.
Przywódca opozycji w Plewnie powie- ły, a za tym wszystkim pragnienie -— nie
W
reaerwie:
Raczkowdld, Anulew.
dział do mnie: „Nie myślimy wcale o bogactwa, a tylko własnej drogi, własnej
Krzykała, Bojarski, Kokulski, Sarnecki i
wyborach, gdyż wybory zostaną znowu ^doli. .Patrzę w czarne oczy bułgarskiej Dębowski.
odłożone". Nie ukrywa an, że pokłada na- chłopki, na jej wypukłe czoło, na zrośW.KB. LEGIA
dzieję nie w wyborach, a w tych, którzy ’ niętc brwi — niel teraz Bułgaria uie da
PRZYJEŻDŻA DO LUBLINA
będą przeszkadzali wyborcom złożyć swo- i się zawrócić z drogi! S-cręście osiągnięto
W niedzielę dn. 11 lim. jii-zyjeżdża z War
je głosy. Stąd decyzja opozycji, by boj-J poprzez mękę staje się jeszcze droższe,
szawy mistrz Wojaka Polslde-o, W.K.S.
kołować wybory. Trudno będzie z tym Chciałbym wyrazić miłość do narodu, • Legia na spotkanie z Lubliiriai^ą. O sile
walczyć, gdyż opozycja rozporządza wła którym błędnie mówią — mały: mai! 1»- je j drużyny świadczy obecność w jej sze
sną pracą i ma swobodę agitacji, a zresz dzie ni"<lv nie maja tvlu wrogów. Te1’' i rogach czterech graczy a. repewsiautaojt
LubltnianUa dofrzyma ktą pan Marcome napewno coś wymyśli... naród, liczebnie niewielki‘dirchem jest słl- I
tak groźnemu przeciwnikowi, zapowie
Stronnicy opozycji w tej czv innej wsi | ny i potężny. Idzie własnym szlakiem 1 ny mecz będzie jednym z najhardziej emo
nawet nie podejrzewają, za kim idą. A i każdy uczciwy człowiek powie mu: s*r*ę- cjonujących spotkań na naszym boisku.
raczej nie idą — są w rozterce. Są to J filiwej drogi!
<»)

Bułgarzy skończyli z faszymem nie tyl
ko w słowach, ale i w czynach. ©sądzili
»ni przestępców wojennych nie wedle wy
magań prawników międzynarodowych,
ale wedle głosu swego sumienia. Zostali
ukarani Jtaci, którzy znęcali się nad chło
pami Grecji i Jugosławii, nad jeńcami
w ojennym i'państw sojuszniczych i nad
Żydami, stronnicy Hitlera i uczniowie
Himmlera. Widziałem w sanatoriach i ochronkach dzieci jugosłowiańskie otoczo
ne serdeczną troską. Czyż to nie cudo
wne, że po tak długim okresie wzajemnej
nienawiści, którą narzuciły tym narodom
obce siły, głodne serbskie dzieci ■rozkwl
łają na bułgarskiej ziemi.
We Francji przez cały rok istniało to
.Warzystwo obrony praw maruderów, któ
rzy korzystali z majątków żydowskich, w
Bułgarii zaś wszystkie prawa Żydów zo
stały przywrócone nie tylko na papierze.
Faszyzm nigdy tu nie doszedł do serfa
narodu. Był on chorobą naskórną, wstręt
ną egzemą i za to teraz ciemne siły wyru
szyły w pochód na bułgarski naród.
Faszyści greccy żądają jakoby w imię
Strategicznego bezpieczeństwa Grecji przy
łączenia Rodopów. Poza słowami o „obronic antycznej cywilizacji^ ukrywa się
inna sprawa: interesy tytoniowe. Żelaz
nym funduszem Bułgarii jest tytoń. W
Ropodach rośnie najlepszy tytoń, zwany
„dżebel". Ten gatunek tytoniu używają
amerykańskie firmy tytoniowe do mie
szanki, z której robią nnjbardziej popu
larne papierosy. Drobne, blado-złotc list
e z e ia r s e e z o w y e J
ki — oto jest rozwiązanie zagadki kolo
W października odstawy świadczeń ległości odstaw świadczeń
miesiąca ne w październiku przez województw.,
salnej kampanii szantażu, gróźb i oczer
rzeczowych znacznie wzrosły. Z meldun września.
lubelskie w 20 proc. sutny ogólnej planu
niania. Mówią, że nie ma dymu bez oków nadesłanych przez 13 powiatów wy Najlepiej przedstawiają się odstawy rocznego, co stanowi ponad 100 proc
gnia; w tym wypadku można powiedzieć:
nika, iż w ubiegłym miesiącu odstawiono świadczeń rzeczowych w powiecie chętni odstaw wyznaczonych planem ogólnym
rozpala się ogień od dymu, od aromatycz
17,7 proc. ogólnej sumy świadczeń zbożo skim 33,3 proc., puławskim 30,6 proc., na miesiąc październik. Obliczając pro
nego dymn ,.dżebela“ i jeżeli opiekuno
wych .z terenu województwa lubelskiego. biłgorajskim 28,2 proc. i tomaszowskim cent wykonania planu za trzy ubiegłe •
wie greckich faszystów dyskutują o za
siące, będziemy mieli zaledwie speinion
Przekroczono miesięczny plan o 2,7 26,5 proc.
sadach demokracji, która podobno jest
proc., ale województwo lubelskie ma za-, Świadczenia rzeczowe zostały wykona- 50 proc. planu za pierwszy kwartał.
gwałcona przez bułgarskich demokratów,
-000Niżej podajemy tabelę odstaw śwind.
to poza nieszczerymi enuncjacjami można
czeń rzeczowyęli poszczególnych powiti
dojrzeć dywidendy firm tytoniowych,
tów:
chciwe ręce eksporterów 1 ktapców — in
ckntar.
Miejaka Straż Ogniowa w Lublinie w wzór wojskowy. Sekcje kolejno utrzymują
teresy, interesy, brudne interesy.
S w * , tlo i.M.
Szkoda, że ludzie zza morza tak mało czasie wojny przechodziła kilkakrotnie o- dyżury przez 24 godziny, będąc w pogętą- 1. Biała Podlaska 6.705
' V-ł62,4 26,7
dewastacji. Najbardziej ucierpiały ta wiu na każdy alarm.
poinformowani są o życiu nowej Bułga kres
W trosce o podniesienie życia intelektu- 2. Biłgoraj
bory samochodowe. W 1039 roku prawie
3.317
1)39,4 .10
rii. Pamiętam, że Amerykanie skarżyli cały tabor został ewakuowany na wschód,* alnego i kulturalnego obecnie- organizuje
9424 3162
33.3
się na brak w Bułgarii korespondentów skąd już nie powrócił. Po skompletowaniu się na terenie straży świetlicę. Nabyto już 3. Chełm
amerykańskich' pism: brak informacji. taborów w czasie okupacji podczas ostat piękny aparat radiowy, wykonano potrzeb 4. Hrubieszów
14.572 2.384,8 10.3
nich walk Niemcy zagrabili najlepsze' wo ne sprzęty, jak stoły do gier, taborety tal.
Ale dezinformacja jest jeszcze gorszą niż zy. Ozęść sprzętu sanjochodowego i ratun
10.353 2.349,1 10,6
Dla podniesienia poziomu oświaty komen 5. Kraśnik
brstk informacji. A dezinformacji jest kowego została zabrana na cele wojakowe. dant czyni starania o zorganizowanie kur 0. Krasnystaw
16.378 2,£27,1 13,5
sporo. Wystarczy wspomnieć o korespon Jednak dzięki niezmordowanej pracy i za sów dokształcających.
7. Lubartów
0.657 1.132,5 11,6
Ceiem wyrównała niedociągnięć uposaże
dencie „Christian science Monitor** panu pobiegliwości naszych strażaków pod prze
8
.
16.916
24,4
Lublin
4.131
wodnictwem komendanta ob. Mazurka po- niowych strażacy organizują zabawy, z któ
Marcome, który dał wywiad opozycyjnej ś ciągano 1 wyremontowano wozy, dostoso rych dochód częściowo przeinacza stę na 9. Luków
8.882 1.149,0 12 9
gazecie skierowany* przeciwko rządowi. wując je do potrzeb strasy ogniowej.
zakup żywności dla personelu.
10. Puławy
6.714 2.118.1 31,6
Dzięki staraniom komendanta strażacy
W bułgarskim katolickim piśmie „Praw
Obecnie straż ma 12 samochodów skom
7.182 1.419,% 19,7
przydział materiałów na mundu 11 . Radzyń
da" zostało wydrukowane następujące Je pletowanych i 2 w remoncie. Prócz tego otrzymali
ry, płaszcze i czapki, które obecnie są ko 12. Siedlce
8,6
11.521
997,6
oddział
zaopatrzony
jest
w
dostateczną
go oświadczenie „Bułgaria przedstawia o* ilość sprzętu pomocniczego, jak hydranty, lejno wykonywane i przydzielane straża
1.353,8 '26,5
5.099
18.
Tomaszów
becnie obraz rozpaęzy. Po prostu nie mo> pompy, drabiny 1 drobne wyposażenie stra kom. Państwowa Fahryka Obuwia wyko
21
8.821 1.873
8*5 jej poznać, zmieniła się, stała się o- żackie. W najbliższym czasie straż otrzy nuje poza tym podszycia do butów wszyst 14. Y^łndawa
kim strażakom.
15. Zamość
9.264 1.744,1 18,7
hydna, żyje w niej jakaś szatańska nie* ma a powrotem wóz, który był zabrany
grupę operacyjną do gaszenia poża
Widzi się wśród personelu i przełożonych
180
38,5 20,2
nawiść. A ci, którzy pragnęli dobra, nie przez
silną wolę przetrwania ciężkiego okresu 16. Lublin m.
rów w Warszawie.
są w stanie jej pomóc, jak nie można po
przejściowego
z
utrzymaniem
na
odpowied
Oddział podzielony jest na sekcje ratow
Na wyróżnienie zasługują powiaty
móc rodzinie, w której mąż wojuje z żo nicze, liczące 51-u strażkków i dział komi nim poziomie instytucji chroniącej nas chełmski 3,33 proc. dostaw planu roczne
przed
najgroźniejszym
żywiołem
—
og
ną. W Bułgarii obecnie nie ma Bułga niarski, składający się z 21 ludzi
go świadczeń rzeczowych w zbożu,' orna
Poza akcją ratowniczą straż prowadzi niem.
rów..."
Podkreślić należy, że zorganizowanie ki powiat Puławy 31,16 proc., Biłgoraj —
akcję zapobiegawczą. Praca ta spoczywa
Pozostawiam na boku nieodpowiedzial przede wszystkim na barkach kominiarzy, bel sklego oddziału nastąpiło tytko dzięki 30 proc.
ność tych słów, nie pytam, czy na tym którzy kontrolują w całym mieście stan zapobiegliwości i ofiarności jego pracowni
W ostatnim pięciodniowym okresu
polega wolność prasy, by -obrażać kraj, przewodów kominowych i zapobiegają gro ków, bez udziału czynników nadrzędnych.
Przeciwnie, z nagromadzonego sprzętu i
w którym się gości; podkreślę tu eo in madzeniu materiałów łatwo palnych na wozów w lubelskim oddziale, korzystały i sprawozdawczym najwięcej dostarczy!
strychach. Strażacy natomiast utrzymują
zboża powiat Lublin 1.123,5 tony i po
nego: te słowa o pomocy — jest to istny Stały dozór w większych zakładach fabrycz korzystają inne oddziały i instytucje
wiat Krasnystaw 837 ton.
(z)
szantaż. Eksporter tytoniowy mówi: nych i instytucjach, jak kina, teatry i u,.Gd«by w Bułgarii był inny rząd, otrzy rizędy.
Obecnie są w stadium organizacji sekcje
malibyśmy dolary za „dżebel". Grecy wo
pożarnicze w większych zakładach fabrycz
łają: „Dajcie nam Rodopy, a „dżebel" nych.
W dniu 3 bm. -odbyta się Inauguracja prof. dr Raabe powitał licznie zgromadzo
damy wam sami" zaś pan Marcome stwier
Praca strażaków zorganizowana jeat na
roku akademickiego na Uniwersytecie Lu nych gości, przedstawiając równocześnie
belskim im. Marii Curie-SModowakiej. U- osiągnięcie naukowe I organizacyjne uroczysto-ść akademicką zaszczycili iwą o- czelni.
becnością ambasador U. P. Polski w Mo
Następnie przemawiał prezes Stówarzy
skwie prof. dr Ranbe, przewodniczący
LnMin, Nowa 23, teł. 24 - 45
szenia'
Bratniej Pomocy Akademickiej i
WRN ob. Ludwik Gzugnła, wojewoda lu
przedstawiciel
ruchu ideowego snłodaieżi
belski ob. Rózga oraz przedstawiciele du
uniwersyteckiej.
Następnie delegacja stu
chowieństwa, Ofer naukowych, władz sa
morządowych, partii politycznych, orsa li den tów wszystkich wydziałów złożyła
cznie zgromadzane społeczeństwo lubel przed senatem akademickim uroczyste
I Inne wyroby żeliume
1817
ślubowanie. Odśpiewaniem „Gaudeamus
skie.
Twórca i organizator Uniwersytet* igitur' uroczystość zakończono.

Lubelszczyzna sptaila w 160 pree. miesiecziiy, pf»n
odsfaw świssdezeć riseezowyeL
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TEATR I KI NA
Z TEATRU MIEJSKIEGO .
Dziś i codziennie znakomita komedia Al.
Fredry „Zemsta" w inscenizacji Zygmunta
Chmielewskiego.
W niedzielę dn. 4 listopada br. o godz.
15-tej popularne przedstawienie komedii
„Papa" z dyr. A. Różyckim.
Ceny biletów od 5 do 40 zł.
Od dn. 4 listopada br. przedstawienia
popołudniowe rozpoczynać etę będą o godŁ
Ui-tej.
DOM ŻOŁNIERZA
W sobotę dnia 3.XI.45 r. Teatr Domu
Żołnierza otwiera swój zimowy searn pre
miera trzy aktowa, widowiska satyryczne
go, oamitego na sianej bajce Christiana
Andersena pt.: „Cudowne Szaty". Autorem
sztuki jest popularny felietonista „Szpilek"
Jan Rojewaki. Reżyserował Bronisław Brok.
Muzyka w opracowaniu dyr. orkiestry D.,
Z. Bronisława Oborskiego. Tańce Leopolda
Adamowa Kostiumy i dekoracje projekto
wali Zdzisław Kielanowski i Jerzy Torończyk. Udział bierze cały zeepół Teatru Do
mu żołnierza z Janem Wiśniewskim, Ewa
Brok - Brześka, Janem Szwarcem, Leopol
dem Adamowem, Wiesławem Michnikow
skim na czele. Kierownictwo Teatru prosi
o rezerwowanie biletów w praedsprzpdaży.
TEATR MARIONETEK „BEMOL"
W Teatrze Marionetek „Bemol", uL
Peowiaków 13 (sala Świetlicy poczto
wej) w niedzielę 4-go listopada rb. o godz.
lft-ej odbędzie się premiera baśni Ander
sena pt.: „Świniarek 1 królewna". Fascy
nująca ta baśń ukaże się jako opera ko
miczna z muzyką kompozytorów XVIII
wieku. Oprawa muzyczna Stanisławy SzeHgowsldej, balety układu Krystyny Granowskiej, malownicze dekoracje, lalki i bo
gate kostiumy projektu Jarosława Kawy.
KINO „APOLLO": „żółte cienie". Nad
program: Polska Kronika Filmowa nr 29.
Poez seans, o godz. 14.30, 16.30, 18.30, w
niedz. 12.30.
KINO „BAŁTYK": „Sportowiec mimo
woli". Nadprogram: Polska Kronika Fil
mowa nr 29. Pocz. seansów o godz. 14.30,
16.30, 18.30, w niedz. 12.30.
KINO „RIALTO": „Mol rodzice rozwo
dzą się". Początek seansów o godz. 13, 15,
17, 19, w niedz. i święta 11.
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Pragnąc uświetnić lCO-letnią rocznicę założenia Browaru Okocimskiego, która
przypada na rok 1945, Dyrekcja Państwowych Zakładów Przemysłowo - Rolnych
w Okocimiu rozpisuje idłttcj&zym konkurs na afisz reklamowy piwa okocimskiego'
Warunki konkursu są następujące:
1. Do konkursu dopuszczony jest każdy, kto zechce wziąć w nim udział. Każdy
uczestnik może nadesłać dowolną liczbę prac. Wielkość afisza, ani też technika wy
konania nie jest niczym ograniczona, jedynie możność reprodukcji winna być wzdęta
pod uwagę.
2. Termin składania prac upływa dnia 20 listopada 1945 ,data przyznania nagród
będzie ogłoszona w dniu 21 listopada. Prace należy składać lub przesyłać pocztą pod
adresem: Związek Zawodowy Plastyków, Kraków, ul. Łobzowska.
3. Każdy projekt winien być podpisany godłem, a do projektu dołączona zakle
jona koperta, na której winno być napisane godło, a wewnątrz znajdować się kartka
z godłem oraz imieniem, nazwiskiem i adresem uczestnika.
4. Temat pozostawia się najzupełniej swobodnemu uznaniu uczestników konkur
su, Dyrekcja wyraża jedynie życzenie, w sposób zupełnie nie wiążący, by była w pe w
nej ilości projektów uwzględniona 100-lctnia rocznica Browaru Okocimsluego, oraz by
nie był pominięty element żołnierski.
5. Dyrekcja Państwowych Zakładów Przemysłowo - Rolnych w Okocimiu fun
duje dwie nagrody, a mianowicie:
a) Nagrodę Plastyków, którą przyzna jury wyznaczane przez Związek Zawodo
wy Plastyków w Krakowie, wysokości 5.000,— zł.
b) Nagrodę Piwoszy, która będzie przyznana przez jury składające się z dwu
przedstawicieli Związku Restauratorów,w Krakowie, dwu przedstawicieli Dyrekcji
Okocimskiej, oraz jednego delegata Związku Zawodowego Plastyków w Krakowie
wysokości 5.000,— zł.
c) Jeżeli ilość i jakość nadesłanych projektów na to pozwoli, Dyrekcja w po
rozumieniu ze Związkiem Plastyków urządzi wystawę projektów i wówczas ufundu
je trzecią nagrodę „Publiczności", która będzie przyznana przez plebiscyt zwiedza
jących wystawę.
d) Nagrody nie mogą być dzielone na więcej niż dwie części każda.
6. Dyrekcja zastrzega sobie pierwszeństwo zakupu nadesłanych prac i praw ich
reprodukcji.
i
Naczelny Dyrektor
1812
Bocheński.
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ZGUBIONO dowód osobisty oraz ksłątknw
kę Ubezpieczalni Społecznej na naańwfcit..
Henryka Malinowska. Łaskawego zn«J.' vcę
proszę o zwrot za wynagrodzeniem do Md®- r
pu spożywczego Janina Radzk*. Nowa 11.
KSIĘGARNIA „Feniks" — Hipoteczna 5
(dojście od Krak. Przedm. obok Sądu Okr.)
poleca książki dla dzieci i młodzieży. 1694
GALANTERIĘ w dużym wyborze poleca
Hurtownia Włókienniczo - Galanteryjna,
Bolesław Brzeziński, Łódź, Piłsudskiego 76.
1704
WYSYŁAMY za zaliczeniem pocztowym
wyroby kosmetyczne, mydlarskie, malar
skie, apteczne, piśmienne, ozdoby choinko
we, baterie, cukierki, Warszawa, 11 Listopa
da 24/26 — 11.
1680
KIT pokostowy. Ceny hurtowe. Skład: Lu
blin, probostwo 5, godz. 12—14.
1685
ROBOTY na drutach wykonuję szybko, so
lidnie i po cenach przystępnych. Krakow
skie 15 m. 10.
1714
STUDENT uniwersytetu poszukuje ume
blowanego pokoju sublokatorskiego w śród
mieściu przy inteligentnej rodzinie. Zgło
szenia „Gazeta Lubelska" pod „Student".
1743
BRYCZKA, powóz i wolant sprzeda tanio
Lublin, Bernardyńska 11 m. 20.
1764

POSZUKUJĘ męża Floriana Ulicznego, ur.
2 Maja 1881 r., chorego na zantk pamięci,
który wyszedł z domu 14 grudnia 1944 r.
bez dowodów osobistych. ?.Urany w kurtkę
szarą, spodnie czarne. Wiadomość kiero
| nakładać grzywnę do 50 złotych, prócz te- wać Lublin, 1-go Maja 42 m. 18. . 1773
OGŁOSZENIA URZĘDOWE | ' go organy kolei mają prawo legitymowa_____________
nia lub stwierdzenia w inny sposób łożsa- ZAWIADAMIAMY szanownych naszych
O PRZESTRZEGANIU PORZĄDKU NAl mości osób, które przekroczyły przepisy o odbiorców, iż przedstawicielstwo naszych
KOLEJACH UŻYTKU PUBLJCZIIJjjGO. j porządku na kolejach, oraz prawo załrzy- gilz na Lublin i okolicę, powierzyliśmy fir
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych • mania winnego i sprowadzenia go przymu- mie Tomasz Żurek, handel win, .wódek i to
w Lublinie przypomina rozporządzenie Ml- sowo do najbliższego organu Milicji Oby- warów kolonialnych, Lublin, Krak. Przedm.
*
ndstra Komunikacji z dnia 24.11.34 r., wy' watelSklej.
17, która będzie sprzedawała gilzy po ce
dane w porozumieniu z Ministrem Spraw
Organami
kolejowymi
kolei
są: zawia nach fabrycznych przez nas ustanowionych.
Wewnętrznych o przestrzeganiu porządku dowcy stacji (mijanek, przystanków
osobo Asortyment gilz dostateczny. Stołeczne Za-«
na kolejach -użytku publicznego.
wych i agentur stacyjnych), dyżurny ru kłady Przemysłowe „Dzwon"; Warszawa,
Rozporządzenie bo brzmi następująco:
180®
chu, kierownicy ekspedycji, kasjerzy, ma Grochowska 354.
Przechodzenie, przejeżdżanie, Jałt rów gazynierzy,
konduktorzy, zawiadowcy od
spraenież przepędzanie zwierząt przez tory ko cinków drogowych, dróżniczy, mostowni- BULDOGI rasowe, 2-miesięcme do
1813
lejowe jest dozwolone jedynie przez przej eaowie, zwrotniczowie, oraz strażnicy o- dania. Rury Jezuickie 6 m. 7.
ście i przejazdy do tego przeznaczone.
chrony
Kolei.
Do
zwalczania
nielegalnego
MŁYŃSKIE
kamienie,
maszyny,
turbiny,
Zwierzęta należy przed przejazdami nie handlu różnymi artykułami, zwłaszcza społuszczarki - kaszarki, motory spalinowe,
strzeżonymi zatrzymać w czasie zbliżenia j żywczymi,
oraz żebraniny i kradzieży zosię pociągu w odległości co najmniej 10 m. bowiązani są wszyscy pracownicy kolejowi. nalewy kamieni - perlaków, pasy, gurty,
gazy, siatki, tarcze, tarki, śrubyT wykład
od toru.
p. o. Naczelnika Biura Personalnego jagielników oraz wszelkie maszyny — ar
Na przejściach 1 przejazdach nie wolno
A. Rakowski.
tykuły młyńskie poleca Palaszewski, War
zatrzymywać się, wyprzedzać innych po 1805
szawa, Poznańska 38.
1803
jazdów ani też pozostawiać zwierząt lub
MINISTERSTWO Przemyślu, Centrala że
pojazdów.
zagubione dokumenty:
Osobom nieupoważnionym nie wolno o- laza i Stali, sprzedaje następujące wyro UNIEWAŻNIAM
rejestracyjną wydaną przez RKU
twierać lub zamykać rogatek na .przejaz by: Odlewy stalowe surowe i obrobione od kartę
oraz dowód osobisty — kennksn
dach, ani też wywierać jakiegokolwiek drobnych seryjnych sztuk ,aż do najwięk Kraśnik,
szych o wadze sztuki do 40 ton. Części ta na nazwisko Siuzdalca Pawła. Lublin
wpływu na ich działania.
1803 a
Wstęp n a tory i torowisko kolejowe w in płużne, lemiesze, odkładnie, płozy. Sprę Narutowicza 18 m. 7.
nych miejscach, niż przez przejścia i prze żyny do bron i kultywatorów, oraz nad- ZAGUBIONO kennkartę na nazwisko Żarjazdy do tego przeznaczone, oraz chodzenie liczkl do nich. Kultywatory pięcio palco- kowska Marianna, ur. 9.4.1907 r., Ostró
po torach i torpwJśku osobom nieupoważ ; we. Brony zygzakowe 2-u połowę. Zapo- wek Lubelski.
1804 a
j trzebowanie należy przesyłać do n asz eg o ____ _______________________________
nionym zabronione są surowo.
Oddziału
Wojewódzkiego
w
Lublinie,!
ZAGUBIONO
kennkartę,
legitymację
stra
Wejście na perony i do innych ogrodzo
• 1782 żacką, na nazwisko Bronisza Andrzeja. Onych lub zamykanych części stacji jako też skrzynka pocztowa 86.
strówek Lubelski.
1805 a
wyjścia z nich, dozwolone jest tylko przez
przejścia do tego celu przeznaczone i za MINISTERSTWO Przemysłu, Centrala Że-,
laza
i
Stali
w
Katowicach,
podaje
do
wia
1
ZNALEZIONO
w
czasie
procesji
żałob:
okazaniem biletu ważnego na przejazd ko
domości odbiorców wyrobów hutniczych: ’ w dniu zadusznym na cmentarzu przy -,u
leją lub biletu peronowego.
__
, . , .
.
___________
* ,, T i n n u r o J
r\cu*vJ'ii c t-a r 4 1 A r r i f ą r m n
i 1.
Osoby, których etan lub zachowanie się Przedsiębiorstw Państwowych, Zakładów Lipowej dowód osobisty i legitymację unie odpowiada przepisom w regulaminie Przetwórczych, Fabryk, Rzemiosła, Skła rzędniczą. Zgłaszać się po odbiór do księdza
przewozu, mogą być usunięte~przez właści dów Uznanych Żelaza itp., że’ zapotrze proboszcza w zakrystii katedralnej w go
1803
wy organ kolejowy z poczekalni lub z in bowanie na I kwartał 1946 r. winno być dzinach rannych.
nych pomieszczeń stacyjnych. Zabrania się złożone najpóźniej do dnia 10 listopada br., ZGUBIONO na stacji Zawada dokumenty
zanieczyszczania pomieszczeń stacyjnych, powinno zawierać dokładną specyfikację na nazwisko Szpak Czesław. Uczciwy zna
peronów, torów, ramp, placów, studzisn- towarów. Zapotrzebowanie należy przesy lazca jest proszony o odesłanie za wyna
łać do nas z ::*o Oddziału Wojewddzlucgo grodzeniem pod adresem Tczew, Powiato
ładowni, 1 w ogóle obszaru kolejowego.
Z wagonów'nie wolno wyrzucać takich w Lublinie, skrz. poczt. 83, w trzech egz. we Biuro Rolne.
1807
przedmiotów, które mogłyby wyrządzić ko Zwracamy uwagę, że opóźnione nadesłanie
muś szkodę na zdrowiu lub stratę material zapotrzebowań uniemożliwi umieszczenie PLACE — domy sprzedaje Biuro Włodzi
ną, np. przez skaleczenie kogoś wyrzuconą ich w planie produkcji i przydział towa mierza Pogodzińskiego, Lublin, Krak
rów w I kwartale 1946 roku. , _
1778 Przedm. 59 m. 5.
z wagonu butelką, rozbicie szyby itp.
1811
Zabrania się uszkodzenia urządzeń wew
ZARZĄD Miejski Wydział Aprowizacji i FLANCE prymul do sprzedania. Sieroca 9
nętrznych i zewnętrznych wagonów.
1810
Zabrania się zanieczyszczania wagonów, Handlu zawiadamia, że sprzedaż kart żyw m. 2.
siedzeń, w szczególności plucia na podłogę nościowych rozpocznie się dnia 7 lisfopada
i zaśmiecanie jej. Z ustępów nie wolno ko i będzie trwała do dnia 30 listopada 1945 r. PIĘKNY zegar szafkowy, stojący „Gusta
rzystać podczas postoju pociągu na sta w godzinach od 9-tej do 13-tcj w lokalu wa Beckera" — sprzedam. Krochmalna 9
1809
cjach. Zabrania się uprawiania na terenie Wydziału przy ul. Krak. Przedm. 39, oficy m. 6.
kolejowym, przy pociągach i w w ro n ach na, n piętro. Karty będą wydawane na dwa ŚLICZNE kotki sjamskie, rasa królewska,
miesiące,
tj.
na
miesiąc
listopad.i
grudzień.
jakiegokolwiek handlu, gry na i:
'man
Kozenna. Aparat do elektryzacji, 2
tach, śpiewu i wszelkiego rodzaju produk Cena karty wynosi 1.20 zł. Zakłady, firpiy, Atlas
elektrodami sprzedam. Ryr.ok
cji w celach zarobkowych. Na obszarze ko urzędy i instytucje winny złożyć wykazy metalowymi
1790
lejowym nie wolno bez specjalnego upoważ pracowników na miesiąc styczeń najpóź 3 m. 6.
nienia umieszczać ani też usuwać odezw, niej do dnia 10 grudnia 1945 r. Wydział ZGUBIONO dowód osobisty na. .nazwisko
ogłoszeń, reklam i napisów oraz dokony Aprowizacji ł Handlu przypomina, że ko Stachyra Kazimiera. Książeczkę Ubezplewać zdjęć fotograficznych i filmowych, z rzystać wolno tylko z jednej karty żywno czalni Społecznej w Lublinie Tadeusz Sta
wyjątkiem zdjęć osób znajdujących się na ściowej i w razie stwierdzenia przez kon chyra. Zamieszkały Rury Bonifraterskie GS,
peronie lub w pociągu stojącym przy pero trolerów, że pewne osoby korzystają z gm. Konopnica.
1797
2-ch kart, osoby te będą pociągane do'
nie.
odpowiedzialności
karnej
z
srt.
234
K.K.,
j
ZAGUBIONO dowód osobisty, keemkarta
Za nieprzestrzeganie powyższego zgod
na nazwisko Łyś Helena Kręta 8.
1793
nie z artykułem 42 prawa o wykroczeniach przewidującego do 5-ciu lat więzienia.
za prezydenta m. Lublina
przepisów o przestrzeganiu porządków na
ROWER „Kamińsklego" i motor 850 cm.
Naczelnik Wydziału
kolejach, jeżeli za czyn nie grozi kara su
sprzedam. Kochanowskiego 52.
1801
M. Szczepański.
rowsza, organy ochrony koJei mają prawo 1804
a s

UniwcrsySel Powszechny
T. U. R. zgłoszą słą 5.X1
pom edzialck o godz. 19-cj
w sc li K o ł ł ą t a j a 1.
I78S

PODZIĘKOWANIE
P. T. lekarzom: dr. Szolcowi, dr. Śląskie
mu i dr. Junkermi za opiekę w chorobie
nad raszą ś. p. córeczką. Wiel. duchowień
stwu: ks. kan, Jankowskiemu, ks. prób,
Michalskiemu i ks. prof. Swisiowi za zor
ganizowanie pogrzebu, oraz dyrektorom
szkół, profesorom i młodzieży: gimn. M.
Sobolewskiej, dr. Szczęcha i kursów p. Kielaaińsluej za pomoc i współczucie tą drogą
serdeczne podziękowanie składają
1808
Scrafinowie.
} ta ą ta w i
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ua afisz reklam ow y Piwa Okocimskiego

D ali Karola Bor.
Jutro: Elżbiety
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
i i • •
Straż ogniowa • • « i • • •
Pogotowie elektryczne pray Elek
trowni MiejekleJ • ■ • • •
Warsztaty wodociągowe i kanalia.
Dyżurny Komendy Miasta M.O. teL

LUBELSKA

ca d io w y.

aa dzień 4 listopada 1945 r. (niedziela)
8.00 Transmisja z Warszawy I. 15.00
Wiadomości lokalne. 15.10 Ario i pleśni wwyk. Enrico Oaruso. 15.35 Radiowy prze
gląd tygodnia. 15.45 Muzyka baletowa. W
programie: Bizet i Deidbes (płyty). 16.25
Przegląd czasopism literackich. 16.40 Arie
1 pieśni koloraturowe w wyk. Zofii Łosakdewlcz. Akomp. Adela Bay. 17.00 Transmisja
■ Warszawy I. 22.00 Wieczorna mozaika
muzyczna 22.40 Przerwa. 23.00 Transmisja
■ Warszawy L
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