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Uroczystości Żałolme W Wierzchosławicach
Imponująca defilada przed odkrytą trumną
o statnia wola
arłe g o
25

WH3RZCHOSLAWICE, 7.XI. (PAP).
Drogą do rodzinnej md wiceprezydenta
KRN Wincentego Witosa na całej długo
ści przybrana była zielenią, i flagami po
krytymi żałobą. W Wiorzchosławicach cze
kały wielotysięczne tłumy, wypełniając
wszystkie drogi. Przed schludny domek u■iwersytetu ludowego na terenie byłego ma
jątim Sanguszków zajechali przedstawicie
le rządu z premierem Osóbką-Morawskim,
m wiceprezydentami Szwalbem i Grabskim.
Przedstawicielom rządu towarzyszyli peł
niący obowiązki wojewody Kofel 1 d o
wódca DOW Kraków ges. Więckowski,
itarostowln kilko powiatów I prezydent
mtasta Tarnowa. Przy dźwiękach hymnu
narodowego dostofrtcy państwowi przeszn
przed kompanią honorową wojska, udając
d t do uniwersytetu Indowego, gdzie oezekiwall orszaku pogrzebowego. O goddnle 11-ej nadjechał wóz ■ trumną prezesa
Witowa. Przedstawiciele rządu I KBN
wraz s rodziną zmarłego przyłączyli się do
żałobnego pochodu, Irlertriąo się do kościs
to. ■
Przed ołtarzem zajęli miejsca dostojni
cy państwowi, rodzina saś śp. Witosa ~tn*
w trumną.
Po podniosłym baranin ks. Sierosławkiego, trumnę wynieśli mieszkańcy Wlerzhosławie na barkach na podium przed ko;
Iciół. Po przeciwległej stronie stanęła try
buna dla przedstawicieli władz. W cKjgn
półtorej godziny, przy dźwiękach tałobnege werbla, odbywała się imponująca defi
lada przed odkrytą trumną. Pochód otwie
rała kompania Wojska Polskiego, a potem
wdy orgnizacje, młodzież szkolna, a wreszjłe wieńce i sznur Bielonych sztandarów,
fodród nich nie brakło również sztanda
rów Innych partit. Koło godziny S-eJ trutanę podjęli członkowie PSI, 1 ponieśli Ją
la wtenchosławicki cmentarz. Za nimi poItępowała rodzina I dostojnicy .państwowi
( premierom 1 ministrami Kiertilidem 1 Kafe ńskim. Nad trumną zabrał głos wice
prezydent Grabski, żegnając zmarłego Im! o
ulem KRN1. Następnie imieniem rządn prze
nówtt premier Osóbka-Morawskl.
(Tekst przemówienia na atr. 2-ej)
Krótkie żołnierskie pożegnanie wygło
sił gen. Więckowski dziękując śp. Wincen
temu Witosowi w imienin Wojska Polskie

go za to, że przyspożyl ojczyźnie nowych
zastępów żołnierzy-obywateli.
Podniosłe przemówienie wygłosił pisarz
chłopski Jan Wiktor. Następnie żegnali
zmarłego przedstawiciela władz admlnistra
cyjnych, partii politycznych, organizacji
młodzieżowych 1 kobiecych oraz cliłopówsąsiadów.
Wielkiego Polaka pożegnała trzykrotna
salwa kompanii honorowej i hymn pań
stwowy. Zgromadzeni podjęli „Boże cos
Polskę" .O godzinie 18.10 ciało Wincentego
Witosa spoczęło na wieczny sen.
Przed trumną Wincentego Witosa naj

bliższy jego przyjaciel 1 współpracownik
Władysław Wikos odczytał ostatnią wolę
zmarłego, która między innymi głosi:

Zaliuitczeiiie bonierencji
Międzynarodowego Biura Pracy
PARYŻ, 7.11. W Paryżu zakończyła swe
obrady konferencja Międzynarodowego Biu
ra Pracy, Na zakończenie obrad przema
wiał prezes Biorą min. Parodl. Zwrócił on
nwagę na konieczność zatrudnienia jak uaj
większej Ilości ludzi w czasie przejściowym
między zakończałem wojny, ą trwałym
pokojem, uregulowania prawa pracy dla
kolonii oraz rozwiązania kwestii młodocia
nych robotników.
LONDYN, 7.XI. (BBC). Następny, zjazd
Międzynarodowej Organizacji Pracy ma
nastąpić w 1948 roku w Montrealu.

„Postanawiam 1 proszę, aby moje zwło
ki pochowano na cmentarzu parafialnym w
Wierzchosławicach, w grobie zwyczajnym,
pragnę bowiem spocząó na zawsze pośrod
tych, z których wyszedłem, którym w pierw
szym rzędzie zawdzięczam moje wywyż
szenie, a z którymi przez cało moje życie
konferuje z Byrnesem
pracowałem i wspólną dolę znosiłem. Nie
LONDYN, 7-XL (BBC). W Waszyngto
mam Im za zło, te mnie nieraz zrozumieć
nie toczą się rozmowy między lordem Hanie mogli, czy nio chcieli. Niech nie pamię
Ufaxera I sekretarzem stanu Byrnesem. Te
tają Jeżeli kiedyś błądziłem".
matem rozmów są zagadnienia związano *
bombą atomową oraz przygotowanie spot
kania premiera Attloo 1 prezydenta Trumnna. Premier Attiee uda się wraz z do
rza oklasków 1 okrzyków zerwała się. Gen. radcą do spraw energii atomowej Ander
de Gaulle przeszedł przez sspnler, utwo sonem do Ameryki w piątek, po mowie
rzony • przez 500 deputowanych 1 rozpoczął wygłoszonej \ą okazji wyboru nowego lorda
majora Londynu.
posiedzenie.
ooo

Lord Halifax

Obrady Zgrom* Konstytucyjnego
LONDYN, 7.XI. (BBC). Nowe Zgroma
dzenie Konstytucyjne odbyło w pałam
Burbońskim w Paryżu swoje pierwsze
jłosiedrenie. W zebraniu brało udział 500
delegatów. Odczytano urzędowy lisi gen.
de Gaulle, w którym donos!, że zrzeka
się stanowiska tymczasowego premiera
oraz rządy oddaje zgromadzeniu konsty
tucyjnemu, które ma obrać nowego pre
miera. Gen. de Gaulle był obecny na po
siedzeniu.
PARYŻ, 7.XI. W piątek będzie prawdo
podobnie gen. de Gaulle obrany powtórnie
szefem rządn francuskiego. Przewiduje się,
te generał stworzy rząd trójpartyjny. Ko
respondent radia brytyj-,kiego opisuje uro
czystość otwarcia obrad konstytuanty. Gdy
na salę obrad wszedł geń. de Gaulle ubra
ny po raz pierwszy w strój cywilny, bu-

Trudnn.ści Irwisiigrlowe
w przewożeniu Fn Mn z Anglii

Światowa konferencja młodzieży
LONDYN, 7.XX. (PAP). Na plenarnym ligijnym młodzieży. Religia nie powinna
zebraniu Światowej Konferencji Młodzieży mieć nic wspólnego z polityką, należy od
dyskutowano nad projektem demokratycz dzielić całkowicie rellgię od państwu.
Wniesiono również projekt, aby naucza
nej kontroli nad radiem i prasą. Projekt
wywołał sprzeciw przedstawiciela Szwecji nie w Niemczech i Japonii było poddane
Byorkmana. Zdaniem delegacji brytyjskiej, kontroli państw sojuszniczych.
należy popierać nie tyle kontrolowanie ra
dia i prasy przez rząd, ile przejęcie tychParlamentarzyści
instytucji przez państwo. Projekt został
brytyjscy w Jugosławii
wysiany do komisji celem powtórnego roz
BELGRAD, 7.XI. Do Zagrzebia przyby
patrzenia.
Ożywioną dyskusję wywołało
żądanie przedstawiciela liberalnej młodzie ła angielska delegacja parlamentarna zło
ży brytyjskiej, który domagał się żeby pań żona z 12 deputowanych, członków Portu
stwo subsydiowało szkoły wyznaniowe. De-‘ Pracy, pod przewodnictwem ZiUlakuso. De
legatki Stanów Zjednoczonych Green i legacja przybyła na zaproszenie jugosło
Stlckes ostro sprzeciwiły się temu, aby wiańskiej Rady Ministrów i pozostanie w
państwo zajmowało się wychowaniem re Jugosławii przez okres wyborów.

WARSZAWA, 6.XI. Z powodu trudno
ści transportowych wielka liczba Pola
ków znajdujących się obecnie w Anglii
oie może powrócić do kraju. Władze pol
skie zwróciły się do rządu Wielkiej Bry
tanii o zwolnienie części okrętów pasa
żerskich dla przewiezienia Polaków do
Polski. Okręty te pływają dotychczas pod
rozkazami marynarki wojennej, a mogą
w wielkiej mierze zaspokoić głód środków
transportowych,- na jakie cierpi Europo.

Aresztowanie bankierów niemieckich

NOWY JORK (PAP). Agencja „Asso
ciated Preas", przynosi dalsze informacje
na temat aresztowania 21 dyrektorów 6
majwięloszych banków ndeimllorikżchj. Ban
kierzy ci oskarżeni są o finansowanie nie
mieckiej machiny wojennej i o udzielenia
pomocy hitlerowcom przy eksploatacji
krajów okupowanych. Urzędujący przy
amerykańskim nrzędztye wojskowym toa
st ępca dyrektora śledczego do spraw kar
teli Nlokson oznajmił, że z 6 niemieckich
banków 2 zostały zamkniętą. Bamftnięto
tendencyjnym wiadomościom atakującym Bank Berlińskich Przedsiębiorstw Handlo
zarząd okupacyjny strefy radzieckiej za wych oraz Bank Pracy. Działają w ogra
znacza, że są jeszcze niestety ludzie, dla niczonych roemłaraeh jeszcze 4 banki:
których wszystkie środki są dobre, które Bank Drezdeński, Bank Handlowy, Bank
mogą spowodować trudności Związku Ra Niemiecki i Państwowe Towarzystwo Kre
dzieckiego. Świąt jednak nie może sobie dytowe. Wszystkie te banM finansowały
pozwolić na ten zbytek, nie może dać się działalność hitlerowską przed rokiem 1935
i zajmowały się szpiegostwem.
wciągnąć w politykę antyradziecką.
«o*— ■-----------

Prasa angielska o mowie kom. Mołotowa
PAKYŻ, 7.XI. (Tel. wł.). „Raiły He
rald", organ Partii Pracy, gorąco apro
buje wyjątki z mowy komisarza spraw
■ogranicarnych Mołotową, dotyczące politykł zagranicznej. „Przemówienie to hędoskonały wpływ na stosunki
«, jest śmiałe i realistycz
ną ł bardziej przyczyni się do ogólnego
ich niż jakiekolwiek mindo-
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Ytohtgraph" przychylając się do
LONDYN, 7.XI. (BBC). Władze okupa
<fów
uicdającej się utrzymać
cyjne
Japonii rozkazały przerwać kontakt
bomby atomowej, pisze: „Pra
dyplomatyczny
z wszystkimi neutralnymi
gniemy utrzymać ze Związkiem Radziec
państwami.
Wszelkie
sprawy dyplomatycz
kim jak nąjśdślejszą współpracę i rozu
ne,
wszystkie
stosunki
między Japonią a
miemy, fż im mniej będzie tajemnic mię
państwami
neutralnymi
będą
odbywały się
dzy naszymi krajami, tym współpraca hę- |
za* pośrbdniotwem sprzymierzonych.
Izie więcej w a r t a
.Daily U i m t ' występując przeciwko 1 LONDYN. 7.XL (BBC). Generalny *u-

W sch od u

bemator Holenderskich Indii Wschodnich,
Van Mook, zaproponował nacjonalistom Jawajridm utworzenie reprezentatywnego
dała, Składającego się w większości z Imdoneeejcsyków oraz pełny ndeńał Jawy w
zamach królestwa belgijskiego. Musi być
jednak wykonany warunek — wszystkie
siły zbrojną fcdoneaejczyków mają złożyć
broń

Sąd zapewne będzie domaguł.się uzna*
ii« przestępców tych za zbrodniarzy wo
jennych. Amerykańskie władzo wojskowe
poszukują bmyteh Jeszcze dyrektorów, do
tychczas ni earesztowanych. Według in
formacji Nicksona zo śtadztwa wstępnego
wynika, że dyrektorzy 6 banków popeł
nili szereg praeotępst.w wojennych, tak
np. stosowanie niewolniczej pracy w prze
myśle, który znajdował się pod ich kon
trolą, przekazywanie olbrzymich sum na
utrzymanie annli okupacyjnych, rabunek
własności społecznej i prywatnej. Nie ulega wątpliwości, że finansowali oni przy
gotowania do wojny agresywnej. Działal
ność 6 banitów jest zazębiona, że trudno
Jest oddzielić jeden od drugiego. Banki te
współpracowały ściśle z partią hitlerow
ską, uczestnicsąc w ruchu, mającym na
eelu ustanowienie niemieckiego panowania
nad światem. Z dokumentów Banku Drez
deńskiego wynika, że Himmler miał tam
swoje tajne konto, tak zwane kon-to ,.F".
----- ooo

f

UNRRA objęła
zarząd nad obozami
BERLIN, 7X1. (PAP). UNRRA objęła
całkowicie zasząd wewnętrzny w 212 obo
zach w Bawarii, w których przebywa jesz
cze 250.000 o3ćb wywiezionych przez Niem
eów a różnych krajów europejskich.
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okazji 28 rocznicy Hewciicji P&fózienifkoweJ

MOSKWA, 7.XI. Dziś w dniu 28 rocznicy stwem wypełniła zadanie, jakie przed ' pełnić s r ' służbę waorowo i dbać «
wielkiej socjalistycznej Rewolucji Pai- nią stało, obroniła część wolnej i nie- cześć żołnierza ojczyzny socjalizmu. BezA ad mogiłą
w icik icfi męża stanu dziemikowej odbyła się w Moskwie liro- podległej ojczyzny. Obroniła narody Eu- pieczeństwo naszej ojczyzny musi być
®
cmówil Premier Osójh. j - Morawski: | c zysta defilada. O godz. 10-ej wjechał ropy od zagłady niemieckiej, uwolniła przede wszystkim. Armia Czerwona t>g„Są ludzie, który t.i nazwiska są wła na plac generał armii Antonow, który z cywilizację całejfo świata od zalewu fa- dzie twardo stać na stanowisku obrony,
snością całego narodu. Do takich nale ramieuia rządu i partii miał przyjmować śzyzmu. Ojczyzna wstąpiła w okres roz- swobody i wolności. Stała i będzie istać
żni ś. p. Wincenty Witos. Wielki przy defiladę. Po przyjęciu raportu od do- woju pokojowego. Budujemy nowe mia- wszeregach armii narodów
sjodnoozoódców jednostek gen. Antonow udał sta i wsie, nowefabryki, zakłady prze- j nycłi, nastrażypokoju ibezpieczeństwa
wódca chłopów odegrał również wybit
ną rolę w życiu naszego narodu i nasze się na marmurową trybunę przed mau- | myślowe, wracają do pracy pokojowej ' narodowego demokratycznych państw.
go państwa. Nie było w naszych stosun izoleum. Przed rozpoczęciem defilady j zdemobilizowani żołnierze. Naród wyka- j Pod znakiem partii Leuina — Stalina
Antonow wygłosił mowę, w której zał się w latach wojny bezprzykładnym ' zwyciężyliśmy w wielkiej wojnie ojczyz
kach ważniejszych momentów politycz
nych i naiistwowych, gilzie Wincenty nę in. powiedział: Dziś po raz pierwszy , heroizmem i nie pożałuje swych sil, do nianoj, pod znakiem tejże samej partii
Witos nie odegrałby odpowiedniej 1 naj-u-po 4-ch latach wielkiej wojny za oj- : pomnożenia swych zwycięstw w walce będziemy pracować dalej nad rozwojem
częściej wybitnej roli. Bierze udział w.^czyznę obchodzimy to święio w waran- j o dalszy rozwój ekonomiczny i kultural- gospodarczym i kulturalnym, wzmoc
nieniem ekonomicznym i wojennym na
tworccniu rządu Indowego w Lublinie w e kach pokojowych. Rok 19-15 okazał się ny naszej ojczyzny.
1918 roku, jest premierem rządu obronyudla narodu radzieckiego i Armii Czer-j Armia Czerwona ulepszyła znacznie szego’ państwa.
narodowej w 1920 rok-.', jest jednym z j&wonej rokiem niespotykanym w historii swą sztukę wojenną nowymi zdobyczaPo przemówieniu gen. Antonowa or
organizatorów kongresu prawa i wolno-w— zwycięstw. Siły radzieckie razem z mi techniki, okryła sławą wszystkie ro kiestra złożona z tysiąca stu osób ode.
ści ludów w 1930 roku, za co między in-ganniami sojuszników rozbity Niemcy dzaje'broni, okazała wzór sztuki wojen grała hymn państwowy, a specjalne od
nymi osadzony zostaje w Brześciu 1 ska-^ hitlerowskie i wschodniego agresora, : nej, bohaterstwa i wielkiego poświęce- działy artyleryjskie oddały salwę
zany na lata więzienia, wałczy, jak unj-gJaponii. Armia Czerwona z doslojeń- j nia. Każdy żołnierz radziecki powinien dział. Przez długi czas olbrzymi plac to
ooo-~~-~=-----ostrzeJTI sanacją,przj-gotowając strajki
legał niemilknącymi okrzyki na cześć :
chłopskie zarówno w kraju, jak i na
neralissimusa Stalina, Pafrtii Bolszew
stępnie na emigracji. W odrodzonym pań
kiej Armii Czerwonej i narodu radziec
stwie polskim zostaje pierwszym zastęp
kiego.

*

Kongres przemysłowców i robotników

cą prezydenta Krajowej Rady N a .o io wej I choć złożony chorobą, nie udziela

Przem ówienie prez. SYismana

WASZYNGTON, 6.XIT W dniu wczoraj powojenyir. okresie stały się zagadnieniem
szym na konferencji przemysłowców i ro- '■pierwszorzędnym. Prezydent powiedział, że
botników wygłosił przemówienie prez. Tru- rząd nie spodziewał się takiego zaostrze
man. Głównymi problemami poruszonymi nia stosunków między pracodawcami a
w tym przemówieniu były: sprawa rozwo- pracownikami, jakie zapanowały obecnie w
ju produkcji 1 przestawienia jej z wojen- przedaiębiorstwach za ich wydajną pracę
icj na pokojową, stosunki między praco- czasie wojny i podkreślił fakt, że presja
dawcami a robotnikami, które w obecnym rządu rzadko była potrzebna i wskazana.
ooo-

Przed trybuuami przedefilowały od
działy wojskowej akademii iw. Frunzc,
się bezpośrednio pracy państwowej, nie
akademii broni pancernej i wojsk zmo
mniej jednak nawołuje innych do tej
toryzowanych, akademia lotnicza, od
pracy. Wincenty Wito* należał do naj
działy fioły morskiej, akademia inżynie
wybitniejszych polityków n u iyrh cza
rii i chemii wojennej, szkoła obrony
sów.
przeciwlotniczej, szkoły lotnicze, inży
Można się było nieraz z nim nie zga
nieryjne i techniczne, oraz oddziały ka
dzać politycznie, ale nie można mu było
walerii, artylerii, oddziały pancerne i.
odmówić wielkiego rozumu polityczneoddziały zmotoryzowane.
go. Wincenty Witos byl wielkim realiitą politycznym. Nie należał bynajmniej
W drugiej części przed trybunami
do radykałów społecznych, należał on
przeszli robotnicy moskiewskich zakła
najwyżej dp obozu centrum, co jednak
dów przemysłowych. Niekończące się
nie przeszkodziło mu realnie oceniać naszeregi świata pracy reprezentowane by
WARSZAWA, 7.XI. (Tel. wl.). Na Ogól-] stawę i rolę Z. Z. w pracy nad odbudo- ły przez wszystkie rodzaje przemysłu
izą rzeczywistość w polityce zagranicz
nej, konieczność stałego sojuszu i przy mopolski Kongres Z .' Z., który odbędzie j wą państwa i w walce o zachowanie i moskiewskiego. Następnie przed trybu- _
jaźni ze Związkiem Radzieckim, co gło fsię w Warszawie w dn. 18 i 19 listopada-i pogłębienie zdobyczy demokracji. Na kon nami przeszedł świat artystyczny Mo
sił jawnie nie tylko obecnie, ale jeszcze ^zaproszono przedstawicieli Z. Z. 26-ciu j gresie omawiane będą zagadnienia najży- skwy, w którym wzięli udział najwybi!
na dlngo przed wojuą. Wincenty Witos gpaństw. Zgromadzeni na kongresie delc- wiej obchodzące świat pracy. Do nich na niejsi artyści scen moskiewskich.
należał do ludzi, którzy oałc życic pozo Sgaci Z. Z. mają raz jeszcze określić po- leżą między innymi sprawa uregulowania
Defilada zakończyła się przemarszem
płac sprawa aprowizacji i usunięcia nie
stają wierni swoim ideałom i swojemu
uczącej się młodzieży i organizacji mło
równości
przydziałów.
Sprawa
dalszego
środowiska.
zwiększenia dalszej wydajności pracy itd. dzieżowych.
W zrósł w środowisku chłopskim, te
--------------ooo
LONDYN, 7.XI. W Anglii lotnik brytyj
mu środowisku pozostał wierny do koń
ca swego życia. Nie przewróciły mu w ski Williams zdobył nowy rekord światowy.
głowie nigdy żadne najwybitniejsze sta jjNa samolocie „Brytania‘\ty p u „Meteor" o
LONDYN (PAP), Korespondent dzien- na drodze ewolucji. Należy utworzyć nsąJ
nowiska. Pozostał cote życie wiernym 1 napędzie odrzutowym osiągną! on szybkość

Przed kongresem
Związków Zawodowych w Warszawie

Nowy rekord światowy

S y t u a c j a na J a w i e

nieugiętym przywódcą chłopskim. Po Jnlenotowaną dotychczas, a mianowicie
tym go uznali i ocenili nic tylko jego j?9G8,83 km/godz. W niektórych odcinkach
zwolennicy, ate również i przeciwnicy
Totu szybkość samolotu dochodziła do 1.09O
polityczni. W imieniu rządu Jedności
"łan na godzinę. Poprzedni rekord, tj. szyb
Narodowej składam hołd wielkiemu
przywódcy ruchu lodowego i mężowi [ rość 7G5,14 km/godz., został ustanowiony <v
patriocie. 11939 roku na samolocie typu „Me::serstanu, wielkiemu Polakowi
jschmlt".
ś.p. Wincentemu Witosowi".

Nowa zbrodnia NSZ

nika „Daily Hehild" donosi, że podczas
strzelaniny, wynikłej na wskutek ponow
nego ataku oddziałów jawajskich na wojska brytyjskie w Batawit, został ranny
konsul szwajcarski. Władze brytyjskie
-^ezWały obcokrajowców ho opuszczenia
wyspy, gdyż mają one zamiar zastosować
energiczne środki w celu Stłumienia pow
stania. W Surabaya lądują bez przerwy
posiłki brytyjskie i holenderskie. Naczelny
dowódca wojsk sojuszniczych gen. Chri
st inson powtórzył ostrzeżenie, że o ile zaj
ścia wywołane przez skrajne elementy ja
wa jskie powtórzą się, wojska brytyjskie
będą zmuszone do użycia najbardziej no
woczesnej broni.
LONDYN, 7.XI. (BBC). Władze holen
derskie podają w sprawie sytuacji na Ja
wie, że rozumieją aspiracje Jawajczyków
i uważają, że są one do zrealizowania, ale

centralny dla wysp wchodzących w skład
kolonii holenderskich, do którego weszlii by również nacjonaliści indonezyjscy.

Dr Soecarno podkreślił, że nie ma powo
du do obaw, aby Holandia wróciła* do
swoich rządów przedwojennych w kolo-

€o piszą inni

Kto wie, czy nie doczekamy się wresa]cie zapowiadanego od miesięcy procesu
torodniarzy wojennych w Narymberdaw
Kilka dni tenut samochód DOW został <zasługi w batalionie saperów, ZamordowaNajwyżsi dygnitarze hitlerowscy już od
w czasie podróży służbowej na szosie By- !ny zostawił dziecko 1 żonę.
Dnia 6 bni. odbył się pogrzeb zamonto
dawna czekają na rozprawę, akta są Jat
chawsklcj w rejonie Piotrków — Krzczo
gotowe, termin wyznaczony — więc męż
nów napadnięty przez kilku uzbrojonych wanego. Zwłoki wyprowadzono z kościoła
na chyba zaczynać.
osobników ' należących do NSZ-towskiej OO. Bernardynów. W kondukcie pogrzebo
Omawiając sens -przyszłego procem, o*
bandy' „Orlika". Bandyci zatrzymali ma wym wzięły udział tłumy ludności, p ę^
postaw ie doświadczeń z procesu w LA*
szynę i zamordowali starszego sierżanta rują" tę nową zbrodnię NSZ-tn.
neburgu — „Rzeczpospolita" tak piase:
—-........ — ooo
Timofejewa Władysława, obrabowali tru
Haniebna i gdyby mogła nie być tra
pa 1 ukryli w zaroślach, potem oddalili się
giczną, wręcz komiczna, WazChska a
■ maszyną. Szofera, któremu odebrali do
werlura procesu norymberskiego —'■
kumenty, wyrzucili w pełnym biegu z ma
rozprawa sądowa w L&neburgu me jest
NOWY JORK (PAP). Z ManUly dono kających z płonącego gmachu. Dom runął,]
szyny.
jedynym tego dowodem. Oto w Anglii
grzebiąc pod gruzami pozostałe ofiary. Ge
szą,
że
w
toku
przewodu
przeciwko
byłe
na dosyć szeroko, jak widać, rozlanej
Starszy sierżant Thnofejew został do
nerał
Jamaszita
jako
dowódca
wojsk
ja-]
mętnej — choć zarazem przejrzystej
"Wojnica Polskiego przydzielony jako spe mu dowódcy japońskich wojsk okupacyj
poóskich będzie odpowiadał za okrucień
— fali współczucia dla biednych N iem 
cjalista. Był on od roku 1941 na froncie, nych na Filipinach, generałowi Jamaszito,
ców, wysiedlanych, maltretować-Th i
zdznają w dalszym ciągu świadkowie o- stwa popełnione przez swych podwładnych.
yistał wielokrotnie odznaczony za bojowe
cierpiących, .Jłatty Mail" pozwolił so
----- ooosk-arżenia. Świadek dr Maranon zeznał, że
bie niedawna na taki oto wyczyn: opodczas bombardowania Filipin przez sakreślająo samą ideę procesu w Norymr
8
berdze jako „fantastyczną" (!) pis-me
ćmoloty amerykańskie Japończycy rozstrze
angielskie proponuje, śeby na podsta
SZTOKHOLM, 5.XL (PAP). Oficjalnie lali 300 osób, które ukryły się w schronie
Wkrótce można będzie nabywać anwcie jakiejś wspólnie powziętej uchwa
ogłoszono, że nagrodę Nobla w dziale me przeciwlotnlczym, przeznaczonym dla żoł- glelskie gazety niedzielne i tygodniki w*j
ły międzynarodowej postąpiono z nie
dycyny 1 flzjologij za rok 1945 otrzymali łą nierzy japońskich. Inny świadek Lopez o- j kioskach gazetowych. Z powodu trndno-M
mieckimi przestępcami wojennymi tak,
jak z... Napoleonem.
cznie następujący uczeni: Aleksander Fle- świadczył, że w czasie innego nalotu ame- ; §cj transportowych ilość ich będzie na ra-jJ
Mie’ibj’śmj' takich niemieckich Napoleomino w Londynie, Ernest Chain w Oxfor- rykańskiego około 1.500 Filipińczyków : Kic ograniczona.
coś około 400 tysięcy. Tym narybdzie, Howard Walter w Oscfordzle. Nagroda schroniło się do klubu niemieckiego. Japoń- ; Rozsprzedażą zajmie się spMd-ictn’"
można już zaludnić nie tvlko .wyzostała przyznana za odkrycia, które do czyey po oblaniu naftą drzwi wejściowych wydawnicza „Czytelnik", wyłącznie do
;
aie
cały archipelag.
prowadziły do wynalezienia penicylin*.
podpalili budynek i strzelali do ludzi ucie- i tetfo upoważniono.
Ir

Proces przeciwko generałowi Jamaszito

Nagroda Nobla -

G&zeSy angielskie w So!sc
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SPRAWY R O L N I C Z E
24 i pól tys. ha odłogów w woj. Lubelskimi

będ z

i e

z a s i a n e

Jesienna akcja siewna i wiosenna w
roku 1946 na terenie woj. lubelskiego
będzie wykonana bez przeszkód z wy
jątkiem powiatów repatriacyjnych.
Kwestia obsiewu wiosennego w roku
1946 na ten »ie powiatów repatriacyj
nych napotka jeszcze na ogromne trud
ności, związane przede wszystkim z bra
kiem nasion, inwentarza pociągowego i
, naw*ozów organicznych i mineralnych.
W odniesieniu do akcji siewów jesien
nych w roku bieżącym na terenie woje
wództwa lubelskiego, kwestia ta przed
stawia się na ogól zadawalniająco. Zla
pogoda podczas obecnej jesieni ogrom
nie utrudniała siewy oraz inne prace rol
ne.
Gorzej przedstawia się ta sprawa na
terenie powiatów repatriacyjnych, w któ
rych przeszło 124.000 ha gruntów pozo
stało nieobsianych wiosną 1946 roku.
Należy przypuszczać, że jesienią br.
została obsiana nie więcej, jak połowa
planowanych przestrzeni zbożami ozimy
mi (tj. 24.500 ha zamiast 49.000 ha) z
przyczyn następujących:
1) n powodu niedostatecznej ilości
zwolnień zbóż ozimych potrzebnych do
siewu jesiennego (tj. zamiast 10.000 ton,
zostało zwolnione tylko 2.000 ton).
2) braku siły eprzęiajaej.
Pozostała ilość nieobsianych grantów
jesienią br. winna być obsiana wiosną
1946 r. Ogółem wiosną 1946 r. należy ob~siać zbożami jarymi 24.500 ha gruntów
nieobsianych jesienią, tj. 30 proc. ogól
nej ilości gruntów leżących odłogiem.
Razem pozostanie do obsiewu wiosensego zbożami jarymi (jęczmień, owies)
M.7A0 ha. Na powyżej wyliczoną ilość
ha gruntów leżących odłogiem, należy
zwolnic jęczmienia i owuu 12.340 ton.
Ciemniakami winno być obsadzone
przynajmniej 10 proc. ogólnej przestrze. ni tych odłogów, co stanowi 12.400 ha.
Na wyżej wspomnianą przestrzeń należy
zwolnić ziemniaków 18.600 ton. Burnka-

n a

w io s n ę

mi cukrowymi należy obsiać 5 proc. o- ' jącyeh tamtejsze tereny. Dotychczas ak
gólnej przestrzeni. Reszta przestrzeni cję tę prowadzą chłopi samorzutnie owinna być obsiana roślinami pastewny rzac i obsiewając opuszczone ziemie.
mi — na paszę 50 proc. i na ziarno 60 Tyns niemniej państwo winno im p rzy jść
proc., oraz roślinami oleistymi jak rze z pomocą w formie kredytów i pomocy
towarowych. .
pak jary i mak.
W celu bezwzględnego uprawienia wy
Należy przystąpić do szkolenia kadr
mienionych odłogów do siewu wiosenne traktorzystów, ponieważ do Gdańska na
go należy skierować trzy czwarte posia deszła znaczna ilość traktorów, a braff
danych traktorów przez P.P.T. i M.R. jest fachowej obsługi. Na zagospodaro
na teren powiatów repatriacyjnych, wanie 100 proc. wojew. lubelskiego po
zwłaszcza do Tomaszowa, Hrubieszowa, trzebne są kredyty, traktory i ziarno. W
Biłgoraja i Chełma.
bieżącym roku Izba Rolnicza zakwalifi
Praca traktorów winna być opłacana kowała następujące ilości różnych gatun
przez Rząd. 75 proc. przyznanych kre ków zbóż.
dytów przez Państwo winno być rozpro
Żyto jare 540 q, pszenica jara 4.000 q,
wadzone dla powiatów "repatriacyjnych jęczmień jary 10.920 q, owies jary 18.550
w celu zakupu inwentarza żywego i in q, peluszka 90 q, groch 130 q, wyka 25 q.
wentarza martwego.
łubin 270 q, koniczyna 20 q, traMty 15 q,
Poważną sprawą jest także ustalenie rzepak 30 q, len 10 q, buraki 70 q, wy
strony prawnej sposobu władania ziemią ka 30 q, proso 10 q, warzywa 6 q. Ogó
po repatriantach wyjeżdżających na łem na terenie województwa lubelskie
Wschód. Unormowanie tej kwestii po go zakwalifikowano 34.715 q nasion. Zni
zwoli na szybkie zagospodarowanie ziem koma ilość zakwalifikowanych roślin tłu
przyburżańskich. Dekret względnie u- maczy się opóźnionym opublikowaniem
stawa normująea sposób władania tą warunków umów plantacyjnych. W roku
ziemią musi uwzględnić prsede wszyst następnym przy uwzględnieniu^ obec
kim dobieranie ziemi przez osiadłych I nych warunków liczyć należy, że ilość
zagospodarowanych chłopów zamleszku- ta napewno znacznie się zwiększy.

P o ja w iła

Ilo d iiw la d r o b n e g o in w e n ta r z a
Celem przygotowania fachowców w dzie
dżinie hodowli drobnego inwentarza (drób,
kozy, króliki) Ministerstwo Rolnictwa 1
R. R. zaprojektowało utworzenie 2-ch li
ceów specjalnych, 8 szkół drobiarskich,
typu powiatowych szkół gospodarstwa
wiejskiego oraz rozszerzenie programu
nauczania chowu drobnego inwentarza w
męskich l żeńskich gminnych szkołach
rolniczych. Opracowano projekty progra
mów nauczania hodowli drobiu, kóz i kró
lików we wszystkich typach udcół rolrń
czych.
Z dniem 16 listopada br. uruchomione
zostanie w Rokosze, -Liceum Hodowli
Drobnego Inwentarza.
W związku z przygotowaniem akcji wy
lęgowej zaprojektowano uruchomienie na
terenie kraju 4-ch czterotygodniowych
kursów dla kandydatów na kierowników
Zakładów Wylęgowych oraz 2-ch sześcio
tygodniowych kursów dla kandydatów nr
kierowników Stacji Wychowu.

2 tys. tFaktorów
dla Polski
Zjednoczeni! Stoczni Polskich montuje
2 tys. traktorów, które na statkach Oromar i Nishmaha przybyły ostatnio do
Polski. Obecnie stocznie montują ponad
100 traktorów dziennie. W tych dniach
rozpocznie się również montaż kuitywatorów, pługów 1 .słowników.

s ię g r o ź n a z a r a z a

koni

W Polsce pojawiła się groźna zaraza
Następstwa zarazy stadniczej są tego ni się tb za pomocą znakowania i tizcbieogierów i klaczy, tak zwana zaraza stad rodzaju, że daje się zauważyć chwlejmość nda zarażonych ogierów, a także pr::oa
nicza. Jest to choroba zaraźliwa, przeno chodu, osłabienie zadu, kul awizna na jed wybicie klaczy chorych oraz znakowanie
sząca ty? tylko przez stanowienie. Zara ną luB obydwie nogi, opadanie jednego i wywłaszczanie klaczy zarażonych. Zna
za stadnicza może zupełnie zniszczyć ho ucha, zwisanie górnej lub dolnej wargi, kowania dokonuje się przez wypalanie na
dowlę koni w całym kraju. Każdy więc powieki i tak dalej. Konie zaś mimo do obydwu udach liter Z. S. (zaraza stadni
rodnik i właściciel koni ma obowiązek nie brego apetytu 1 odżywiania chudną, słab cza).
tylko przestrzeganie przepisów władz we ną, włos traci połysk. Wreszcie po krót
Wszyscy właściciele koni muszą wnb> i
terynaryjnych, lecz także powinien poma szym, l^b dłuższym czasie giną.
udział w zwalczaniu zarazy stadniczej,
gać przy zwalczaniu tej zarazy.
Ponieważ leczenie nie daje gwarancji, gdyż w przeciwnym razie przetr.-.el.iona
Ponieważ leczenie tej choroby jest nie zawlczać tę zarazę można tylko przez wylą , przez wojnę hodowla koni zostanie wynl
pewne, muszą być stosowane wszystkie czernie koni chorych od stanowienia. Czy- | szczona.
środki ostrożności, mające na celu zapo
bieganie szerzeniu się zarazy stadniczej.
W tym też celu należy wytrzebić wszy
Głosy naszych czytelników stkie ogiery nielicencjonowane powyżej łat
dwóch w terminie do 15 • rudnia 1945 ro
Redakcja „Gazety Lubelskiej" otrzymała ku. Ogiery zaś licencjonowane muszą
list od rolnika z pow. kraśnickiego. List
Najbardziej zniszczony działaniami wo- sklm przyczyniła się do tego, że powiat
ten publikujemy w całości ze względu na przejść badanie serologiczne przed przy
jennymi
powiat puławski znajduje się o- j Chełm stracił prymat w realizacji odstaw
szłym okresem „stanówki". Klacze chorą
aktualność zawartych w nich uwag:
becnie na pierwszym miejscu w realizacji f rzeczowych.
o
daleko
posuniętym
procesie
chorobowym
Panie Redaktorze!
Trzecie miejsce zajmuje powiat Biłgo
świadczeń rzeczowych. Odstawione 151.9
Nie wiem, czy może mi Pan pomóc, ale należy zabić z urzędu.
na pewno mi Pan doradzi, co mam zrobić.
W wypadku stwierdzenia zarazy stad ton zakwalifikowały ten powiat Jałto raj, 31,9 proc. dostaw planu rocznego, a
Mam osiem morgów. Gospodarstwo znisz niczej na obszarach dotychczas wolnych pierwszy w województwie lubelskim.
123,5 tóh dostarczono w ostatnich pięciu
czone, budynki spalone i rozbite jeszcze zi- ,
dniach
od I-go do 5-go bm. .
Powiat
puławski
odstawił
33.8
proc.
Dru
mą, cudem tylko ocalała chałupa, w której od zarazy natychmiast winny być prze
Poniżej
podajemy tabelę
realizacji
mieszkamy z żoną i czworgiem dzieci i in prowadzone badania wszystkich klaczy o- gie miejsce zajmuje powiat chełmski 33,8
wentarzem. Właściwie, co tam za inwentarz: raz objawy tej choroby. Po skończeniu ba proc., a zboża odstawionego tylko 130 ton. świadczeń rzeczowych województwa lubel
aZkapina, dwoje prosiąt i parę kur. Chciał dań ogłosić należy ścisły teren, który jest Mniejsza dostawa niż w powiecie puław- skiego wykonanych dostaw zboża za okres
bym trochę podnieść gospodarkę, zresztą
ostatnich 5 dni:
wiadomo, bez krowy nie masz gospodarki. zagrożony chorobą. Wywłaszczone na sku
Powiaty
dostarczono razom proc.
Bo to i dzieciakom mleko i pokrasić zaw- tek choroby klacze odsprzedać można ko
od l.XI do 5.XI
foe jest czym. I nawet trochę pieniędzy na palniom względnie majątkom państwo
•
w Poznaniu
krowę'mam, tylko nie ma gdzie jej posta wym, gdzie mogą być użyte do pracy 1 e549.1 1549.4 21.4
Zniszczona prawie w 70 proc. 'Rzeźnia 1. Biała Podlaska
wić na nieszczęście.
Miejska
w
Poznaniu
odbudowuje
się
w
123.5
2.
Biłgoraj
,1054.7 31:9
Czy nleni, że można dostać pożyczkę na wentualni* leczone w celach naukowo- szyblcim tempie. Uruchomiono hale uboju
130.0 3222.0 33.8
budynki i na hodowlę, czyli na krowę, tyl doświadczalnych. Można także sprzedać na bydła i świń. Wkrótce uruchomiony zostn-. 3., Chełm
449.5 £735.2 19.2
ko jak to się będzie płacić za tę pożycz ubój sztuki zarażone, lecz muszą być w' nie 1 kompresor i maszyna parowa. D zia-1 4. Hrubieszów
kę. Pieniądze dają, jak słyszę, na 10 lat. tym wypadku zachowane ścisłe ostrożno ta. również już aparat steryldzacyjny dla! 5. Kraśnik
241.8 1919.4 18.4
Zgoda, kto będzie chciał, odda wcześniej
mięsa oraz dźwignie do podnoszeni wa 6. Krasnystaw
221.7
2298.9 14.0
ści.
aa dwa lata, czy za pięć albo osiem.
gonów. Zakład utylizacyjny produkuje 7. li,ubartóv'
40.1
1122.6 11.7
Ale ile to się będzie oddawać? Pszenica
-ooo~
8. Lublin
841.7 4370.6 25.8
1 żyto co rok tańsze, a pieniądze te same
trza będzie płacić? czy jak? Niechże ml
9. Łuków
217.5 1195.4 13.4
Pan Redaktor napisze. No bo powiedzmy
10. Puławy
151 9 2270.0 33.8
dziś kupi za 12 tysięcy dwadzieścia parę
11. Radzyń
10.7
metrów żyta, a za rok albo dwa, jak sta
12. Siedlce
73.3 997.0 3.6
nieje, to się kupi czterdzieści metrów, a
W związku z mającym nastąpić w tych Chł. składają podania przez Zarząd Głów 13. Tomaszów
ziemia nie urodzi tyle, 1 co wtedy? Niech
27.4 1381.2 26 5
mi Pan Redaktor będzie grzeezniutki napi dniach przekazaniem przez wojska so
14. Włodawa
486 7 2030.5 28. :
sać słóweczko tylko, czy mam brać pożycz wieckie około 1800 obiektów rolnych i ny Zw. Sam. Chł. w Warszawie, Al. Przy
16. Zamość
kę?
-165.5 1819.0 19 5
jaciół 5.
kę
1.8
40.3 21 2
Kobita mi mówi, coby nie brać pożycz pzzemysłu rolnego na terenie okręgu ma
Kandydat powinien bezwzględnie posia 16. Lublin m.
ki, a jak tu bez kirowy, no niechże Pan zurskiego — Ministerstwo Rolnictwa i Re
Powiat
siedlecki
w
dalszym
ciągu
zaj
powl? żeby tak chcieni na zboże, to my by form Rolnych- ogłasza zapotrzebowanie dać dokumenty (karta rozpoznawcza), muje ostatnie miejsce, mając odstawiono
które są niezbędne do otrzymania 75 proc.
wzięli, a tak, to niby dają a wziąć nie moż
na, a dziecdąid w domu bez mlika. Tak bez na stanowiska administratorów i buchal zniżki na przejazd koleją do Wojewódz zaledwie 8.6 proc. planu rocznego. Siedlce
terów,
celem
obsadzenia
tych
obiektów.
są jednym powiatem wojewódatwa lu
nijakiej porady, to ja nie wiem co robić,
ale jak ml Pan Redaktor powie: weź chło
Podanie wraz z życiorysem należy kie kiego Urzędu Ziemskiego w Olsztynie.
belskiego, który nie ma jeszcze nawet 10
pie, to wezmę, a jak r.ie, to i nawozu w po rować do iBiura Persoitalnego Minister
Ministerstwo traktuje powyższą sprawę
lu nie będzie i .dzieciaki be mlika. Nija stwo Rolnictwa i R. R. w Warszawie, ul. jako bardzo pilną z Uwagi na zabezpiecze proc. ogólpego planu. Sądzimy, iż w na
stępnych 5-ciu dniach nie będzie powiatu,
kiego już nie ma ratunku i w tym roku
Nowogrodzka 50 (gmach Państwowego nie inwenłf.raa, ruchomości i maszyn prze j który by miał dostarczone świadczenia pokupić krowy nie będzie można.
Banku Rolnego),
Członkowie Zw. Barn. mysłu rolnego.
Rolnik pow. kraśnickiego.
* »
i niżej 15 proc. pdanu rocaanego.
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wojskowe Polski, Biegiem zdarzeń histo
ryciny cli e migracja polityczna, która po
szła na Wschód, powróciła już do kraju
wrazsą armią Marszałka Roli-Żymierskiego. Przypadkowa przymusowa emigracja
►wschodnia poczyna powracać również —
jak słyszę właśnie w radio — ■ krajów
Związku Radzieckiego. Inaczej na Zacho
dzie.
Tu emigracja polityczna przeżywa cięż
ki trnd podejmowania decyzji powrotu
lub niepowrotu. Oceny, jakie decyzje zo
staną powzięte, podjąć się może tylko
ktoś,, kto ży t na emigracji i umie pa
trzeć sine ira et studio.
Osobiście stwierdziłem chęć powrotu ■
większości, nie należy tu jednak mieszać
chęci z decyzją. Chęć jest bowiem spra
wą serca, tęskniącego do kraju, decyzja
zaś sprawą rozumu, ważącego fakty po
lityczne w Polsce, Rosji, Anglii, Ameryce
i całym świecie.
Aby ta rozwaga była rzetelna, wydaji
mi się konieczny spokojniejszy ton roz
mów kraju z emigracją.

. '.cmcy okupowane, listopad 1945.
N a p is a ł: E D M U N D O S M A Ń C Z Y K skrupułów, największą wykazują aktyw
Emigracja nasza na zachodzie nie je*t
ność i w ten sposób nikła nawet nie
zjawiskiem jednolitym. Mamy bowiem stosunków powojennych zmyśle osądu moralna mniejszość nieproporcjonalnie
co najmniej trzy typy emigracji o róż spraw politycznych, * niejedokrotnie i rozszerza sw t odium aa ogromną więk
moralnych. Społecznie 70 proc. stanowi szość polskiej masy na zachodzie.
nych postawach psychicznych.
Jest więc w pierwszym rzędzie na za element wiejski, zabrany ze wsi całej
Powrót miliona wojennej' przymuso
chodzie stara emigracja westfałsko-po- Polski, 20 proc. element małomiastecz wej emigracji na ziemie polskie jest za
iabska, około 500.000 Polaków obywa kowy, 10 proc. wreszcie wielkomiejski. gadnieniem nie tylko politycznym, ale i
teli niemieckich, którym spory partyjne Procent inteligencji nie przekracza zda moralnym. Nie jeat rzeczą obojętną dla
polskie są obce, bliskie im jest nato je się 2 od 100.
narodu po katastrofie wojny czy na emi
Nie zataję, że ani lata wojny, kiedy gracji wykolei się 20.000 czy 200.000 Po
miast wszystko co polskie. Do tej grupy
zaliczyć trzeba również co najmniej Niemcy poniewierali godnością ludzką laków. Dziś, gdy poczynamy liczyć —
500.000 starą emigrację polską w pół tej masy polskiej, ani ^obecny okres po przerażenie nas ogarnia, jak olbrzymie
nocnej Francji. Charakterystyczną ce wojenny, kiedy Polacy zostali umiesz ponieśliśmy biologiczne straty, każdy Po
chą obu grup jest zdrowy radykalizm czeni w specjalnych obozach i nie zmu lak liczy się jako źródło odrodzenia siły
społeczny, mocne poczucie narodowe i szani do pracy, otrzymują wiele rzeczy Polski.
za darmo, nie wpływają wychowawczo
niewątpliwa tęsknota do Polski.
Trzecia wreszcie emigracja, w odróż
Ta stara emigracja reprezentuje prze dodathio na masę polską.
nieniu od pierwszej społeczno-fachowej
Polak jest z narodu wiejskiego. Musi, i drugiej przypadkowo przymusowej, jest
de wszystkim aktyw polskiej pracy na
zachodzie. Zabrać ich jednego dnia, a w jak drzewo, wróść w ziemię. Wyrwany emigracją świadomie polityczną. Są to
zagłębiu północnej Francji i w zagłębiu z ziemi choruje. Tymczasowość bytn w wszyscy ci, którzy uszli z kraju, aby za
Ruhry staną kopalnie i fabryki, powo Niemczech, trwająca lata, psychicznie granicą budować dalej życie polityczne i
niekorzystnie odhija się na Polakach.,
dując kryzys niełatwy do opanowania.
--------------- Ml)
Wiemy, że hasło repatriacji nie jest Tęsknota do Polski hamowana niejedno
mile widziane przez zarządy kopalń i krotnie bardziej przez łatwość zarobku
fabryk północno-zachodniej Europy. Dla (na pośrednictwie handlowym), niż przez
nas jest to obojętne. Istotne jest, że sta argument polityczny, żre jednak każde
ra zachodnia emigracja przedstawia naj go. Jeśli ktoś nie chce wracać z tej ma
wartościowszy element ludzi pracy, spo sy przymusowych emigrantów, to nie *
łecznie i fachowo wyrobiony, który prę osądu sytuacji politycznej w Polsce i J Wydelegowana komisja z przedstawicie- niena do tamtejszego Urzędu Wojewódz
dzej czy później do kraju wróci, bo ta świccie, lecz z niepewności, czy zastanie 'li Związku Zawodowego Pracowników Miej kiego szczegółowych Ust parsonainyah kan
kich właśnie Polaków kraj w pierwszym swój dom, i czy znów u!c będzie musiał skich i przedstawicieli Miejskiej Rady Na- dydatów na osiedlenie. Z przedstawiany-'*
tymczasowo się urządzić w warunkachi, ' rodowe.4 do Koszalina, celem wynalezienia list tamtejszy Urząd wybierze potrzebnych
rzędzie potrzebuje.
Realnie myśląc, powrót ich nastąpić, może gospodarczo trudniejszych, niż tu miejsc na osiedlanie 1 pracy dla 400 pra sobie ludzi. Warunek ten ma aa oahi wy
cowników z Zarządu Miejskiego w Lubli- selekcjonowanie najbardziej odpowiedniego
może najwcześniej za rok', to znaczy w na zachodzie.
W interesie narodu polskiego leży, alw nie, była przyjęta w Koszalinie przez wi- — pod względem specjalności i pod wzglę
okresie, gdy powróci już do kraju wojen
na emigracja 1 środki transportowe bę- milionowa brać jak najszybciej wróciła cewojewodę Kaniewsk'ego i naczelnika Wy dem moralnym — elementu do osiedlenia.
•dą w dostatecznej ilości, aby przew ieźć do kraju i zmieniła żywot koczowniczy działu Samorządowego.
Na konferencji zebranej po powrocie de
Wicewojewoda orzekł, że przyjmie okre legacji do Lublina, wiceprezydent Kizyka
nie tylko ludzi, ale i ich dobytek i nie na osiadły. Nie widzę bowiem żadnego
których rzemieślnicze' warsztaty pracy. politycznego pożytku z pozostawania tej śloną Ilość pracowników fizycznych 1 u- la zaznaczył, że na razie będą brane pod
mysłowyeh różnych specjalności, osiedlając uwagę zgłoszenia dobrowolne. Lee* Jul w
Nie ma bowiem powodu, aby dwudzie masy na zachodzie.
sto- czy trzydziestoletni dorobek pozo
O ile stara’ emigracja, wyrobiona spo ich w powiatach zachodnich i w Szczeci okresie wiosennym, ze względu na koniestawiać obcym, których bogactwo i tak łecznie i fachowo, jako całość pozosta nie.
■*—teść obsadzenia terenów zachodnich bę
już wzrosło pracą polskich rąk.
Przesiedleni pracownicy otrzymają mie dą stosowane przeniesienia służbowe.
wioną jeszcze rok czy dwa, reprezentuje
Druga emigracja, to Polacy rzuceni lo nadal wśród obcych wartość pracy rąk szkanie z częściowym lub całkowitym uZe sprawozdań członków delegacji wy
sem wojny na zachód wbrew swej woli, polskich i wartość człowieczych charak meblowaniem. Utrzymanie oparte Jest na nika, że warunki utrzymania na terenach
milionowa rzesza przymusowych robot terów, o tyle wojenna przymusowa emi systemie stołówkowym, przy czym organi zachodnich coraz bardziej stabilizują się
ników. Nie posiadają oni, jak stara emi gracja zbyt różnolita w wyrobieniu spo zacja stołówek i ich zaopatrzenie jest lep Władze tamtejsze rozpoczęły energiczna,
gracja, jednolitego oblicza. Poziom umy łecznym i fachowym, nie mówiąc już sze aniżeli na naszym tagenle. Pracownicy akcję przeciwko elementom ezabrownisłowy, wyrobienie społeczne i fachowe o politycznym, zyskuje nam wśród ob po cenach nominalnych otrzymują śniada czym, nie un&ając „przymykania" tych, co
różne, podobnie jak i morale jednostek. cych opinie równie różnolite i niezaw- nia, obiady 1 kolacje. Prócz tego wynagro
- -•'■*—! pracy produktywnej.
Jest to masa ludzi oderwanych . od sze pozytywne. Normalnym bowiem zja dzenie pracowników Jest o 40 proc, wyż
Wydział
Ogólny Zarządu Miejskiego ro*
swych środowisk i swej ziemi, żyjąca wiskiem społecznym w warunkach nie- sze.
Przyjęcie
pracowników
z
Lublina,
wicepoczął
przyjmowanie
zgłoszeń na wyjazd,
przez lata wojny faktycznie poza pra-1 normalnych, w jakich masa ta żyje, jest
wojewoda
Kaniewski
uwarunkował
prześląj
(■)
wam, o zatraconym w chaosie wojny 1 fakt, że elementy najmniej posiadające
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95Moskwa

w Warszawie”

kilka polącseń kanałowych. Widzimy zdję
cia nowych gmachów moskiewsknh, Cen
tralnego Teatru Czerwonej Armii, hotelu
„Moskwa", Domu Rady Komisarzy Ludo
wych, domu „Prawdy", sali koncertowej
im. Czajkowskiego, Państwowej Biblioteki
im. Lenina. Dużo miejsca poświęcono chlu
bie Moskwy — „Metro", najpiękniejszej
kolei podziemnej w Europie.

W Warszawie otwarta została wystawa skwy — Moskwa to serce Związku Rafotograficzna o Moskwie. Wystatca ma .na | dziać kiego.
celu nie tylleo zaznajomienie zwiedzających
Niewielka osada wokół Kremla w XV
z historią miasta, jego rozwoju, walki, ży I wieku zamienia się około 1536 r. w „Kitaj
cia codziennego i przeszłości, ale przed I Gorod", otoczony murami. W ciągu kilku
stawia wieUclc wydarzenia polityczne, Ja lat rozrasta się dwukrotnie w „ZiemianoJ
kie rozgrywały się w tym mieście.
Gorod", otoczony już tylko wałem. Mija
CL KTÓRZY PROWADZILI
Przyjaźń polsko - radziecka to droga do 150 lat i miasto rozwija się do jednej trze
DO ZWYCIĘSTWA
lepszej przyszłości — brzmi hasło w pierw ciej obecnego stanu. W planach rozwojo
We wnęce oświetlonej reflektorami,
szej sali. Widzimy pierwsze momenty po wych widzimy rozszerzenie miasta eto
wśród zieleni i kwiatów stoi popiersie Sta
wstania dywizji im. Tadeusza Kościuszki, dwukrotnej wielkości, jakie miało aa po
lina, odlana z brązu. Fotografie 24 mar
ćwiczenia żołnierzy polskich w ddlckiej Ro czątku bieżącego stulecia.
„
szałków Związku Radzieckiego stanowią
sji, a następnie Wandę Wasilewską, prze i Moskwa to port pięciu mórz. Połączona
zwarte koło asysty.
mawiającą do żołnierzy polskich w chwili , kanałem przez Dniepr, Okę, Wołgę,' Kar
Pod Moskwą zaczął się pogrom .'armii
składania przysięgi nad daleką Oką. Na mę, Dźwinę łączy morze Czara*, Kaspij
niemieckiej — faszystowskiej. Ciężkie dni
stępne zdjęcia przerzucają nas już w stre skie, Bałtyckie i Białe.
przeżyła Moskwa. Z miasta tętniącego ży
fę zaciętych walk, wyswobodzenia Polski.
Moskwa to centralny węzeł kolei pań
Istnienie wolnej Polski uwidocznione jest stwowych. Na 9 dworców moskiewskich za dem . z wielkiego ośrodka przemysłowego
momentem podpisania paktu przyjaźni poi jeżdżają pociągi ze wszystkich zakątków zamieniła się w twierdzę, przeżywającą
koszmarne dni oblężenia. Zburzone szpita
sko-radziockiej na Kremlu, wizyty Prezy wielkiego terytorium ZSRR.
la, teatry, biblioteki, to były znane nam z
denta Bieruta i premiera Osóbki-Moraw
Rozwój Moskwy obrazują fotosy drze
skiego u Generalissimusa Stalina. Uwido worytów z X H wieku. Widzimy ściany oblężenia Warszawy niemieckie obiekty
czniony jest cały szereg wizyt o donio drewnianego miasta. W XVH wieku dro wojskowe, atakowane w Moskwie.
Wszystkie narody Związku Radziecki egu
słym znaczeniu politycznym. Przyjazd pro ga do Marskiej bramy wyłożona jud Jest
pospieszyły
% pomocą stolicy. Tuż obok
miera Churchilla, moment podpisania ukła ciosanym kamieniem.
widzimy
Zakończeń]*
epopei marszu na
du radziecko-czechosłowackiego przez pre
Na IPlacu Czerwonym wzniesiona ze 
zydenta Benesza i przybyoie marszałka stala wspaniała świątynia przez cara Iwa Moskwę. Cl, którgy stali u jej bram, pra
Broz-Tito.
na IV. I tak przewijają się przed namij gnąc do niej wkrocsęyć jako zwycięzcy, od
Zachowanie przyjaźni i ścisłej współpra dziesiątki i setki lat, w czasie których Mo byli wielką paradę praes jej ulice, jako
cy między narodem polskim i radzieckim skwa zamienia się w monumentalna mia zwyciężeni. W dniu 17.VI 1944 r, odbyła
toędzle służyło bezsprzecznie sprawie po sto, w którym wznoszą się budowle naj- się wielka parada 70 ty*, jeńców niemiec
myślnego rozwoju gospodarczego obydwóch nowocześnteiszej architektury. Powstałe kich..
krajów. *
M
O
SK
W
A 4Y
JB
miasto marmuru, ciosanych płyt kamien
800 LAT MOSKWY
nych, żelbetonu. Pięćdziesiąt dwa kilome
Koszmar wojny skończył się I snów wra
W 1047 roku Moskwa będzie liczyła 800 try nowych bulwarów założono w ciągu ca miasto do dawnego wyglądu, snów sta
lat swego lstnlejda. Kreml to centrum Mo 3-cfc ła t 1988— 1988, ptęć nowy** mostów, je stę ośrodkiem przemysłowym, politycz

\

nym, kulturalnym, życia społeceaego, uni
wersyteckiego, naukowego.
Każdego rana wychodzi do pracy
2.300.000 mieszkańców do fabryk, uczelni,
biur. Milion ludzi uczy się w uczelniach
Moskwy. Widzimy wspaniałe sale biblio
teki im. Lenina, która posiada 10 milio
nów tomów. Zdjęcia siorocińców miasta o
największym przyroście naturalnym, wy
wołują zachwyt, tryskają radością.
Zaznajamiamy się z moskiewskim ży
ciem artystycznym. Widzimy teatr Wielki,
'zbudowany w 1825 r., który w hietoni
sztuki posiada swą chlubną kartę. Widzi
my zajęcia spektakli, portrety artystów
dramatycznych, reżyserów, śpiewaków , mu
zyków. Oglądamy sale muzealne rzeźbia
rzy, malarzy przy prącym podobizny uczo
nych. Wnętrza Trlettakowskiej galerii sła
wnej na cały świat.
Widzimy przy pracy znanych na car
łym świecie filmowców-reżyserów Rudow
kina i Etoensateina. Obok portretów głoś
nych pisarzy żyjących, widzimy podobir-nj
zmarłych wielkich przeds*awicieJi rosyj
skiego intelektualizmu Tołstoja. Majakow
skiego, Skriabina, Czajkowskiego.
Plakaty wojenne radzieckich artystów*
rozmieszczone w westibulu i w koryta
rzach, uzupełniają wystawę.
Wystawa mieści aię w niedawno wyry- ^
montowanym pałacyku Tow. Przyjaźni Fol
sko-Radzieckiej przy Alei Stalina. Po dru
giej stronie ulicy mieszczą się biura BOS-uBiura Ódbudowy Stolicy.
Może nic bez
przyczyny. Sąsiedztwo w każdym bądź ra
zie bardzo pouczające dla naazyob
niezyoh stolicy.
**•
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^P rodnkcjji

odzieży

dla ludności cywilnej

N*. Utaić®
woju* UMMąrka rMffriŁa ItadMwago „Ctataunbia," — około 25 mil, ta. ona wielkie powodzenie;^,,rzetelna pr<> ^ Z jedn^enię Przemysły Koafęfrcyjne
zajmowiała poważne niq|ac« w życiu mu IndzL I n w m setki recenzji i nięloończą- rtota, duża, uczaictowość i Ludowy koloryt go okręgu krakowskiego," obejmujące Fa
, " łączą się tu z wielką sztuką muzyczną" — bryki konfekcyjne w woj. krakowskim
zykalnym Aanerykt. W saubwyci* Amery cjr się potok djaścusji.
Niesławnym byłoby twierdzenie,
że pisała o niej gazeta amerykańsko.
kanów nad rosyjską pieśnią ludową mie
i śląskim przystępuje do fabrykacji eściła ale spora doza anotatarm o posmaku 8-ma symfonia, bardziej skomplikowana i Do liczby najpopulamde^zych w Amedzieży dla ludności cywilnej. Plan na li
egzotycznym, gdyż daleka Ł mało znana trudniejsza niż 7-ma, znalazła takie samo ryee kompozytorów sowieckich należy stopad przewiduje .wykonanie 70.000
Roaja była dla Ameryk* jeszcze do niedaw jednogłośne echo zachwytu szerokiego au- Aram Chaczaturian. Pianiści Arthur Ru sztuk płaszczy, ubrań roboczych i ewykna krajem egzotycznym, krajem z baśni. dytorium, jak 7-ma. Dokoła tej 8-ej sym- binsztedn 1 Wiliam Capell często wykonu- łych oraz koszul.
----- 000-----Sama zaś Ameryka, która w połowie XIX fonii prowadzone są liczne dyskusje, ale ją jego koncert fortepianowy, który uebowieku rozpoczęła swój wielki rozwój kul nawet przeciwnicy tego utworu przyzna- dzi w Ameryce za jeden z majwybifcniejWzrost obrotów w P.K. 0.
turalny, w tym okresie również weszła do ją ogromną siłę twórczego talentu Szósta- szych tego rodzaju utworów XX wieku,
Obroty czekowe w Pocztowej Kasie
piero w życie muzyczne świata.
kowicza, jego umiejętność „wykuwania I Wielkim powodzeniem cieszy się suita
Ważnym zdarzeniem, które rozpoczęło ognia" z ludzkich dusz. Nagrane zostały baletowa „Gajane"; przy -każdym wykona- Oszczędności w całym kraju wzrosły w
nowy etap w rozwoju amerykańsko - ro płyty gramofonowe 8-ej symfonii pod ba- niu „Taniec * mieczami" jest bisowany; miesiącu październiku w porównaniu z
syjskiej przyjaźni muzycznej, był przy tutą Artura Rodzińskiego, Leopolda Sto- publiczność — wfcdle słów recenzenta wrześniem bieżącego roku o przeszło
120 proc. Podczas gdy we wrześniu ojazd do Stanów Zjednoczonych w roku kowskiego, Sergiusza KusewlcMego. Pod- Louis Biancoli
szaleje z zachwytu.
1891 Piotra Czajkowskiego, w celu wzię czas pogrzebu prezydenta Roosevelta Kull-ga symfonia Dymitra Kubalewskie- bróty wynosiły około 2 miliardów 250
cia 'udziału w uroczystościach z powodu sewicki odegrał I-szą-eeęść 8-ej symfonii. go oraz jego uwertura do opery „Mistrz tys. złotych, to prowizoryczne oblicze
otwarcia w New Yorku nowej sali kon
Z wielką niecierpliwością oczekują A- z Kłamsi" należy do ulubionych utworów nia na miesią^ październik w całym kra
certowej Camegi - Hall. W Stanach Zjed merykanie premiery 9-ej symfonU Szosta- nowej muzyki, często wykonywanej m. ju wykazują sumą obrotów okolę 6 mi
noczonych żyją jeszcze ludzie pamiętający kowicza, która odbędzie etę wkrótce w in. przez znakomitego dyrygenta Arłwro liardów złotych.
Robrze ów dzień, gdy na estradę Camegl- Bostonie pod dyr. Kusewickiego.
Toscanini. Dużym powodzeniem cieszył
Hallu wstąpił Czajkowski. Uroczysty pro
Niemniejszym zainteresowaniem otocao- się balet „Czerwony Mak“ Gliem i opera
gram wykonany pod batutą Czajkowskie na jest premiera 5-tej symfonii Prokofije- Dzierżyńskiego „Tlchy Don". Często wyWYKONUJE SZYBKO
go rozpoczął serię koncertów, która trwa wa, również pod dyrekcją Kusewickiego,, konywane są utwory symfoniczne i karnejuż dziesiątki łat; w koncertach tych w y któi-a ma się odbyć 9-go Jtstopada br. Naj- ralne Kńippera, Szeballna, Rakowa, Gnestępują najwięksi artyści o światowej sła większy teatr Stanów Zjednoczonych sto a, Krejna, WaaUenho, piosenki Alek
KRAKÓW , G ro d zk a 28
wie, najlepsze orrideetry, najsławniejsi ka „Metropolitan - Opera" przygotowuje wy sandrowa,
Zacharówa,
Dunajewskiego,
pelmistrze, co otworzyło stawę New Tor- stawienie opery Prokofiewa „Wojna i po Błantera, Sułowiowa - Sledego i wielu In
ląpwl jako Jednego z muzycznych •środków kój"; kompozytor ten cieszy się również nych sowieckich kompozytorów.
Uwaga p remuneurataruytU
świata.
-wielką popularnością w Ameryce, a jego
„Międzynarodowy język", jakim jest
udo
Podajemy
do wiadomości, ś$
Przyjazd Czajkowskiego do Ameryki bajka symfoniczna „Piotruś i w dk‘‘ jest muzyka,' współdziała przy wzmocnieniu
godnienia prenumerowania cnaopism,
stał się wieHdm triumfem rosyjskiego mu ulubionym utworem zarówno dzieci jak i sojuszów dwóch krajów. Szkoda, &e u nas otworzyliśmy canto w P. K. (X Oddział
zyka. Od tego czasu Czajkowski jest naj dorosłych. Wiosną br. po raz pierwszy w w Polsce piękna m uzyka rosyjska, •
w Lublinie Nr. 170. Należność aa ogło
bardziej łubianym 1 najpopularniejszym New Yorku została wykonalna kantata szozególnie jej utwórz/ ostatniej doby, są szenia prosimy również wpłacać aa to
conto.
1850
kompozytorem w Ameryce. Muzyka jego Prokofiewa „Aleksander Newski"; mia tak mdło znane.
rozlega się odtąd codziennie po wszystkich
zakątkach kraju, na koncertach, w radio,
w szkołach i konserwatoriach
Glinka i Borodin, Musorgskij i RimskijKorsakow, Glazunow i Bkrjabin — oto są
kompozytorzy najchętniej słuchani w
Stanach Zjednoczonych. Wybitne miejsca
W tych dniach powróciła z Moskwy dynie czwartą część zapotrzebowania) bę my rozbudować w kraju przemysł che
w życiu muzycznym amerykańskim zaj
delegacja przemysłu naftowego, która w dą stale wzrabaty. Łatwość nabycia sprzę miczny, musimy zacząć produkować na
muje postać Sergiusza Rachmaninowa,
czasie swego pobytu w Związku Radziec tu samochodowego, którego obfitym i ła szeroką skalę benzynę syntetyczną, szcze
który przeżył ostatnie lata swego życia
kim podpisała umowy ustalające warun two dostępnym-w chwili obecnej źródłem gólnie, że posiadamy podstawowy suro
w Ameryce i stale występował tam zarów
ki doslaw produktów naftowych dla Pol jest demobil armii sojuszniczych na za wiec do jej produkcji, tj. węgiel.
no jako pianista jak i dyrygent. Po śmier
chodzie, jest gwarantem szybkiego rozwo
ski.
Z myślą o tym Centralny Zarząd Prze
ci Rachmaninowa w roku 1943 grupa dzia
Doniosłość tego faktu dla życia gospo ju motoryzacji w kraju. Z drugiej strony inysłu Paliw Płynnych w Krakowie prze
łaczy muzycznych w Stanach sttoorzyła
darczego kraju jest oczywista dla każde wzrosło również znaczenie transportu sa jął olbrzymią fabrykę benzyny syntetycz
fundusz jego imienia, którego celem jest
go, kto obserwował trudności, z jakimi w mochodowego przez objęcie przez nas nej w Oświęcimiu oraz -podobne zakłady
trbnwalenie pamięci o wielkim m uzyku ro
ciągu ostatnich miesięcy musieliśmy się ziem nndodrzańskich, które posiadają dro na Śląsku Opolskim — w Kędzierzynie,
syjskim przez organizowanie dorocznych
porać w dziedzinie zaopatrzenia taboru gi o nawierzchni twardej w pierwszorzęd Według oficjalnych danych obie łe fa
konkursów dla kompozytorów, pianistów lotniczego (pasażerskiego) i samochodo nym stanie.
bryki będą mogły — po trwającej dwa do
l dyrygentów.
Potrzebną do zaopatrzenia naszej mo trzech lat odbudowie — produkować ro
wego w środki napędne. Nie co innego,
Jednakże muzyka rosyjska nigdy nie
lecz brak benzyny właśnie spowodował, toryzacji benzynę czerpać możemy drogą cznie około 40 tys. ton benzyny syntety
cieszyła się w Ameryce taką popularno
iż rozwijająca się 'szybka w pierwszych importu na podstawie zamiennych umów cznej.
ścią jak w latach ostatnich. Równocześnie
miesiącach komunikacja lotnicza „Lolu handlowych, czy to ze Związkiem Radziec
Druga droga, którą możemy posuwnć
z zainteresowaniem się Związkiem Ra
została nagle zahamowana, a w końcu kim, czy też z Rumunią, która zgodnie się c.bc.ąc uniezależnić się od dostaw za
dzieckim, jako ojczyzną bohaterskiej A r
przeloty międzymiastowe zostały całkiem 7. zawartą niedawno umową mawiam rów granicznych, wiedzie przt z dostosowanie
mii Czerwonej, wzrosła również zaintere
nież dostarczyć benzyny w zamian za wę częśei taboru krajowego w pierwszym
wstrzymane.
sowanie jego kulturą i sztuką. Dlatego
Braki, które cierpimy pod względem giel.
rzędzie samochodów ciężarowych i pól
też w okresie wojny tak często wykony
zaopatrzenia w benzynę (źródła ropodaj- ' Chcąc jednak uniezależnić się choć w Ciężarowych do napędu gazowego. 7e
wane były w Stanach utwory klasycznych
ne w Galicji zachodniej zaspokajają je- Lczęści od dostaw zagranicznych, musi- względu na olbrzymią dewastację lasów
rosyjskich kompozytorów, rosyjskie pie
-ooodrzewo jako surowiec napędowy może
śni narodowe, a szczególnie utwory kom
być z powodzeniem zastąpione przez pa
pozytów sowieckich. Rozgłos światowy o
liwo koksowe względnie też pólkoksowiele przekraczający zwykłe powodzenie,
Według
danych
statystycznych
WRN
.we.
W ten sposób zostałyby zaoszczędzo
W
okresie
wojny
konserwacja
budyn
towarzyszył wykonaniu w Ameryce 7-ej
ne znaczne ilości benzyny syntetycznej
.J^euingradzkief‘- sym fonii Dym itra Szo ków wykonywana była niedostatecznie, w Lublinie było w:
1939 r. 1944 ubytek czy też j>aturalncj, które poszłyby na po»
stakowicza. 7-ma symfonia posiada już a od jesieni 1944 roku ustała całkowicie.
7.576 0.943 8,75*/ł krycie zapotrzebowań lotnictwa i oso
własną literaturę, poświęcono jej setki re Jeżeli weźmiemy pod uwagę zniszcze Budyń, mieszk.
55.362 50.776 8.61 V* bowego taboru samochodowego.
nia wojenne niewielkich rozmiarów od Izb
cenzji, artykułów, wierszy.
ok. 2.500
,JS.raj, w którym artyści mogą zdobyć bomb, pocisków armatnich, które dziu sklep. drób. i warszt.
Musimy starać się o zapewnienie do
10.628 10.094 5.02*/»
sig w tak groźnym okresie na stworzenie rawiły dachy, mury, okna, drzwi i inne budynków gosp.
statecznej ilości środków napędnych’, by
851
794 6.7“/* móc podnieść motoryzację kraju z raco,
utworu o lak nieśńiiertelnym pięknie i wiel instalacje, to ogólna użyteczność lokali bud. przemysł.
ludn.
w
mieś.
122.000
112.000
8.2*/» fania, w jakim znajduje się- ona w zesta
spadła
o
10—30
proc.
Wojsko
i
instytu
kim uduchowieniu, jest niepokonany“ —
Obecnie wojsko zajmuje 95 domów, wieniu z innymi państwami.
pisała jednak z amerykańskich gazet, o- cje społeczne przejęły na swój użytek
lokale znajdujące się w najlepszym sta czyli ok. 6 tys. izb oraz na kwatery woj
mawiając 7-mą symfonię.
Pd wrażeniu wywartym przez wykona nie. W posiadaniu ludności cywilnej po skowe zajętych jest ok. 5 tys. izb. Urzędy
w
nie w Ameryce 7-eJ symfonii, zrozumia zostawiono lokale gorsze, bardziej zni Państwowe i Instytucje publiczne zaję
łe jest zainteresowanie, z jakim Ameryka szczone, tak, że wartość lokali zajętych ły domów 31, czyli więcej prawie dwu
Wojewoda lubelski ob. Rózga odbył sze
nie oczekiwali 8-ef symfonU Szostakowi przez ludność miasta Lublina spadła w krotnie niż w roku 1939. Przez urzędy reg inspekcji, celem zbadania w jaki spo
cza. Premierę 8-ej symfonii w wykonaniu stosunku do przedwojennej ich warto zajęte jest przypuszczalnie ok. 1000 izb sób przebiega akcja świadczeń rzeczo
orkiestry new-yoitskiej filrahmonii wy ści przeciętnie o 20 proc. A teraz zaj- więcej niż przed wojną.
wych.
Po zestawi e-nię powyższych danych
słuchało — według obliczeń Towarzystwa rzrimr do statystyki.
W wyniku inspekcji burmistrz Janowa
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Zapewnienie dostatecznej ilości środków napędnych

rozwoju motoryzacji

Dlaczego w Lublinie brak mieszkań
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statystycznych, gdy przyjmiemy, że lo
kali handlowych i warsztatów drobnych
było w 1939 również ok. 2 i pół ty.s., przy
pada na jedną izbę mieszkalną przed
wojną 2.3 mieszkańca, a w roku 1945
na jedną izbę mieszkalną przypada 3.08
mieszkańców, a zatym wzrost zacieśnie
nia mieszkańców wynosi 34 proc.
Jeżeli dodamy jeszcz 20 proc. zmniej
szenie wartości użytkowej lokali, to za
cieśnienie Mieszkaniowe wyniesie 64
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Lubelskiego Ozwadziński ora* grupa hau
dlarzy i spekulantów została osadzona w
więzieniu.
Za niesprawiedliwe wyznaczeni* łwiad
czeń rzeczowych .we wsi Sułów, gm. Za
krzówek pow. Kraśnik, zostali pociągnię
ci do odpowiedzialności karnej agronom
Kot Paweł i seStutara^gmłny Kowalski,
którzy będąc właścicielami T5 ha“fl*CJ^
wyznaczyli sobie świadczona według nil
sńtl Bonują J

«XZETX EZTBECSri^

Sir. «

K alenda rzyk

WAŻNIEJSZE TELEFONY
32-73
U -ll
20-01
21-42
33-83

TEATR 1 KINA
Z TEATRU MIEJSKIEGO
Dziś i codziennie znakomita komedia Al.
:edry „Zemsta" w inscenizacji Zygmunta
imieiewskiego.
Od dn. 4 listopada tor. przedstawienia
popołudniowe rozpoczyitać się będą o godz.
15-tej
KINO „APOLLO": „Pensjonarka". Nad
program: Polska Kronika Filmowa nr 30.
Początek seansów o godz. 14.30, 16,30,
18,30.'
KINO „BAŁTYK": „Sportowiec mimo
woli". Nadprogram: Polska Kronika Fil
mowa nr 29. Pocz. seansów o godz. 14.30,
♦.30, 18.3,0, w luedz. 12.30.
KINO „RIALTO": „Moi rodzi cę rozwo
dzą się". Początek seansów o godz. 13, 15,
17, 19, w niedz. i święta 11.
' W Teatrze Marionetek. „Bemol", Peowiaków 3, w niedzielę 11 bm. o godz. 12
t 16 odbędą się dwa przedstawienia baśni
Andersena „świniarek 1 królewna" w muz$/cr**'.ej oprawie J. Szeligowskieł. Dekora
c j e ! kostiumy J. Kawy, balot układu K
tarnowskiej.

t
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6.55 Transmisja z Warszawy Ł 8.15 Wia
domości lokalne. 8.25 Muzyka s płyt. 8.27
Program audycji lokalnych. na dzień bie
żący. 8.30 Muzyka z p łyt 8.35 Przerwa.
li.30 Skrzynka Samopomocy Chłopskiej.
11.35 Komunikaty 1 ogłoszenia. 11.40 Mu
zyka operetkowa z płyt. 11.57 Transmisja
z Warszawy I. 13,30 Przerwa. 15.00 Wia
domości lokalne. 15.05 Odczyt. 15.15 Ką,cik sportowy. 15.20 „W naszej świetlicy"
— audycja zespołowa w opr. Zygmunta
Todysa. 15.40 Stare piosenki w wyk. Ta
deusza Markowskiego. Akomp. Halina
Waśntewska. 16.00 Transmisja z Warsza
wy I. 22.00 Wieczorna mozaika muzyczna.
22.40 Transmisja z Warszawy I.

! O G ŁO SZEN IA U R Z Ę D O W E
Urząd Wojewódzki Lubelski podaje do
wiadomości, że dnia 30.X.45 r. w Ulano
wie lc. Łukowa zaginęło 6 bloków poświad
czeń dostawy kontyngentu o następują
cych numerach: 184001 — 185000 —
203001 — 204000 — 201001 — 202000 —
12001 — 33000 — 317001 — 318000 —
191951 — 192000.
Podane wyżej numery bloków zostają
Unieważniane z dniem 30.JC.45 r. W związ
ku z możliwościami wykorzystania w/w
Koków przez niepowołane osoby, Urząd
Wojewódzki prosi o- zwracanie uwagi na
kwity poświadczendowe, zaopatrzone w/w
numerami.
Za wojewodę
Naczelnik Wydziału
Społeczno - Politycznego
1854
8t. Wójtowicz

j

Ku czci rocznicy Rewoiucp Pażdzi
Uroczystości w Domu Żołnierza i Teatrze Miejskim

D r łś Gotfryda
Jutro: Teodora

Pogotowie ratunkowe
•■ • •
Straż ogniowa . . •
tt « «
Pogotowie elektryczno przy Elek
trowni Miejskiej •
>• • •
Warsztaty wodociągowe 1 kanalia.
Dyżurny Komendy Miasta M.O. tol.

Nr W*

<r».M

DROBNE O G łU sZ E N lT

|

ZAWIADOMIENIE
. Dziekanat Wydziału Lekarskiego zgodnie
£ zarządzeniem Doktoratu dotyczącym
wpisów na Uniwersytet 1 Politechnikę za
wiadamia, że zapisy na pierwszo trzy lata
medycyny odbędą się w dniach od 5 — 12
listopada włącznie, przy ul. Roberta Ko
cha 5. Należy przedstawić metrykę urodze
nia, świadectwo dojrzałości, oraz świade
ctwo lojalności wystawione przez władze.
Warunkiem przyjęcia na pierwszy rok stu
diów jest złożenie egzaminu konkursowe
go, który odbędzie się w dniach 14 1 16
listopada.
X843
WYTWÓRNIA Części Lotniczych, Łódź,
Kilińskiego 222, przyjmuje pracowników:
*0 stolarzy obeznanych z produkcją lotni!*ł, specjalnie śmigieł, 15 blacharzy, 10 torarzy.
1707

(Le Be) Dnia 6 i 7 bm. odbyły się w
całej Polsce uroczystości ku czci 28-ej ro
cznicy rewolucji październikowej (7 listo
pada) przy udziale przedstawicieli wszy
stkich warstw społeczeństwa. W jednost
kach wojskowych, tak ściśle związanych *
Armią Czerwoną, wspólnie przelaną krwią,
wspólnym pochodem na Berlin, przepro
wadzono w sikali fcompanijmej pogadanki o
znaczeniu rewolucji październikowej i
Związku Radzieckiego, jako najlepszego
naszego sojusznika i gwaranta niepodle
głości "Polski. W Lublinie odbyły się oprócz szeregu mniejszych — dwie repre
zentacyjne akademie.
W DOMU ŻOŁNIERZA
Akademię zagaił dowódca Okręgu Woj
skowego gen. dywizji Wojciech Bewzluk.
W dłuższym referacie nakreślił mjr Bo
rowik całokształt rozwoju stosunków pol
sko-radzieckich, wskazując na to, że ZSRR
w ciągu 28 lat swojej historii uporczywie
i konsekwentnie dążyła do przyjaźni i
współpracy z Polską. ZSRR po zakończe
niu pierwszej światowej wojny jako pierw-'"
sze państwo głosik) postulat wolności i
suwerenności Polski. Z kdtei przemawiał
ob. Potruczynłk, wiceprezydent Miejsldej
Rady Narodowej, który naświetlił znacze
nie, jakie posiada dla ludzkości rewolucja
rosyjska.
Oficjalna część zakończyła się przemó
wieniem przedstawiciela Czerwonej Armii,
pik. Jabłokowa: „Trud całego społeczeń
stwa radź* ecldego umożliwił Armii Czer
wonej wyzwolenie narodów Europy spod
Jarzma faszyzmu". Płk Jabłokow podkre
ślił udział Wojska Polskiego w zwycię
stwie i wzniósł okrzyk na cześć Naczelne
go Dowódcy Marszałka Roli-Żymierski ego.
Bogata część artystyczna została prze
prowadzona siłami Teatru Domu Żołnie
rza.
W TEATKr.Hl JOTEJSKIM
Do prezydium uroczystej akademii, urządzoncj przez Towarzystwo- Przyjaźni
Polsko-Rad-alećkiej, zostali wybrani czo
kowi przedstawiciele wojska, władz cywil
nych, partyjnych, organizacji społecznych
i młodzieżowych, nauczycielstwa, rektorowie: Katolickiego Uniwersytetu i Uniwer

sytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej. Z Stość połączona zs skromnym przyjęciem
ramienia Towarzystwa Przyjaźni Polsko- dla pracowników Urzędu, członków Zjaz
Radzieckiej przemawiał ob. Dąbrowicz. Na du Powiatowych Kierowników Oddziałów
temat znaczenia rosyjskiej rewolucji jako i kursu świetlicowego oraz gości.
przełomu w dziejach ludzkości, a przede
Przemówienie wygłosił oto. żak, naczel
wszystkim w dziejach Polski. Z ramienia nik Urzędu, na temat maczenia rewolucji
Wojska Polskiego przemawiał mjr Sul- październikowej, osiągnięć mocarstwowych
czyńskl 1 w imieniu Armii Czerwonej płk ZSRR na skutek rewolucji.
Jabłokow.
Wieczór upłynął w miłej atmosferze
W URZĘDZIE INFORM. I PROPAGAND* przy aktywnym udziale wszystkich zebraW Wojewódzkim Urzędzie Informacji jnych. Po j od wieczórku wszyscy uczestnicy V*
1 Propagandy w Lublinie odbyła się uroczy- , udali się na akademię do Domu żołnierza.. ^
C f a r- * rr v M t» v :»

B i b l i o t e k a „ S z p i l e k 66 Nr. 1
„Pożegnanie z H itlerem 64
O pracow ali: HENRYK LIPIŃSKI I JAN SZELĄG

Spółdzielnia Wydawnicza „CZYTELNIK* 1945
„Śmieszność niniejszej książki nie na tym często, co autorzy niegećnolmjbnie
zamierzali, ale na tragikomicznym zestawieniu z tym co łudrfe, w których ręku
spoczywały nasze sprawy, mówili -i pisali To ostatnie okazało się kiepsfkim, maka
bryesnym żartem, podczas gdy słowa satyryków uzyskały pieczęć krwi..
W tytule tym nie ma nic z sentymentu dla żegnanego. Jest to po prostu własny
rachunek sumienia, spowiedź publiczna satyry polskiej, jako że l publiczna, to zno
wu jawna 1 sprawie publicznej oddana, była jej dziełalność.
Ze stron tej książeczki przemawiają żywi t zmarM. Ilość krzyżyków przy na
zwiskach autorów jest duża. śmierć wojenna nie tylko, że nie o.Y.ijała satyryków,
ale jak by ich specjalnie szukała, 'chcąc się chyba zemścić za śmiech I drwinę,
śmierć poniosło wielu satyryków — satyra „uszła cało".
,
(Z przedmowy do „pożegnania z Hitlerem").
Na tomik ten składają się utwory następujących autorów:
Leonid Fokszańaki, Zuzanna iGinczanka, Leonard Hanin, dr Harren, Marian
Homar, Tadeusz Kolender, Swiatopełk Karpiński, Stanisław Jerzy „Lec, Ja„
nusz Minkiewicz, Andrzej Nowicki, Leon Pasternak, Jan Szeląg, Władysław
Szlengel, Edward Szymański, Julian Tuwin, Jerzy Kamil Weintraub.
I karykatury następujących rysowników:
Karol Baraniecki, Jakub Bickels, Eryk Lipiński, Franciszek Pąreokl, Mie
czysław Piotrowski, M. Reif, Andrzej Siemiaszko, Henryk Tomaszewski, Ze
non Wasilewski, Ignacy Witz, Jerzy Zaruba.
Cena egzemplarza zł.' 25.
Do nabycia we wszystkich księgarniach
1 punktach sprzedaży „Czytelnika".
1841 a

Echa rozgryw ek

Łódź—Lublin

W migawkach o rozegranym meczu mię- ( usprawiedliwienia swej porażki orzekli, że
dzy klubem ZZK z Łodzi a reprezentacją ! grali w osłabionym składzie z pięcioma
Lublina, „Sztandar Ludu" zamieścił kilka1graczami rezerwowymi. Wobec tego musłów wypowiedzianych po przegranym me-1 simy przypomnieć, że Lublin zawarł konczu przez kapitana drużyny gości. Kapi trakt z wymienionym klubem na rozgryw
tan orzekł że sędzia mjr. Szulczyński był kę z pierwszą drużyną klubu i zobowiązał
stronniczy. Ponieważ opinia ta nie trafiła się za to wpłacić na rzecz tegoż klubu 20
nikomu do przekonania, więc goście dia tya. złotych, ponoszą poza tym koszta utrzymania tej drużyny w czasie jej poby
tu w Lublinie. Wobec tego twierdzenia
WYSYŁAMY za zaliczeniem pocztowym I TAŃCÓW samouczki — nowoczesnych, na- OZPN lubelski może poczynić zastrzeiełinmeiKłł
A
łMłfrtln ł'fllnn
.
_
wyroby Ironwinfir/irm
kosmetyczne,
mydlarskie, runlo**malar rodowych wysyłam,
Poznań, 2 skrzynka, nia ^ (j0 otrzym ania zawartego kontrakskie, apteczne, piśmienne, ozdoby choinko 1065.
we, baterie, cukierki, Warszawa, 11 Listopa ......................... ........ .. ..... ............
.... .... | tu. Inna sprawa, że tenże kapitan przed
da 24/26 — 11.
1680 ASYSTENTKA Uniwersytetu poszukuje ■meczem twierdził, że ma tylko 2-ch grapokoju. Pilne. Wiadomość w Redakcji. ^
My rezerwowych. Radzimy więc zdecyd:.OKAZYJNIE do sprzedania wózek dzie
---------------■
wać
się, dwóch czy pięciu, bo może to
cinny, biały Konicom, w dobrym stanie i
gumowe różne, prezerwatywy k.oszUjWać grubszą sumę.
wagę uchylną nową. Wiadomość, Krak. „Ultra" po cenach hurtowych poleca Dom [
oOo—__
Przedm. 72. Birma Mielnik.
1836 Handlowy Kraków, Gołębia 6.
1821:
PORANEK RECYTACYJNY
POSZUKUJĘ wykwalifikowanej kuśnierki, DNIA 23.X.45 r. na ulicy Nowa Droga w
KAROLA BOROWSKIEGO
Lublinie
zagubiono
dowody
na
nazwisko
Krak. Przedm. 34 m. 6.
1850
W niedzielę dnia 11 listopada w sali
Celejowsltiego Antoniego, zamieszkałego w
GALANTERIĘ w dużym wyborze poleca Kielcach przy ul. Zielonej nr 38. Dowud o- Teatru Miejskiego odbędzie się Poranek
Hurtownia Włókiennicze - Galanteryjna, sobisty nr 23629, bilet okresowy na rok Wielkiej Poezji i Pieśni zasłużonego ar
Bolesław Brzeziński, Łódź, Piłsudskiego 76. 1945 A. 298, zezwolenie na prawo swobod tysty dramatycznego i reżysera Karola Bo
1704 nego poruszania się po torach, oraz zezwo
lenie na prawo dokonywania rewizji w po rowsklego z udziałem znakomitej śpiewacz
SPRZEDAM maszynę czapniczą niedrogo, ciągach w obrębie DOKP Lublin. Wymie ki Anieli Sziemińskiej. W programie recy
Narutowicza 22 m. 15.
1832 nione wyżej dowody, wydane przez Dyrek tacji — utwory Mickiewicza, Krasińskie
cję Okręgową Kolei Państwowych w Lu go, Wyspiańskiego, Sienkiewicza, Baliń
STEN OTYPISTKA-korospondentka poszu blinie.
1856
kuje posady. Zgłoszenia — „Gazeta Lubel LEKARZ - dentysta Henryka Rakocz, skiego, Reiidzyńskiego, Słonimskiego i Tu
ska" pod „Steno".
1863 przyjmuje Krak. Przedm. 6 m. 7.
1851 wima. Odśpiewane zostaną pieśni Chopina,
PIECZĄTKI kauczukowe dostarcza tanio Moniuszki, Paderewskiego, Żeleńskiego l
POSZUKUJĘ dwa, trzy pokoje, kuch Gorzko, Przemyśl, Krakowska.
1790 Nowowiejskiego.
nia, śródmieście. Pośrednictwo wynagro
dzę. Informacje, Perfumeria fl-to Dunka 4. BAKELITOWE wyroby, nakrętki na sło
1862 je, butelki, flakony i inne, Warszawa, Al.
K r o n ik a M ie fs k a
JeroDolimskie 93 m. 4.
1839 a
Dnia 18 listopada br. o godzinie dałeeiąZWRACAM się K gorącą prośbą do wszy ZAGUBIONO kartę rejestracyjną, wyda
stkich tych, którzy widzieli męża mego ną przez RKU Kraśnik, na nazwisko Ma tej w lokalu PPS, ulica Zamojska 28, odbę
Edwarda Hartwiga po dniu 22 październi zura Stanisława.
1860 dzie się zebranie organizacyjne byłych
więźniów politycznych z 1905 — 18 roku.
ka 1944, o wiadomość o nim. Adres mój:
Cele.m zebrania jest: wznowienie działalno
Lublin, ul. Narutowicza 19. Zakład Foto Celem zorganizowania biblioteki oeletryści Związku byłych więźniów politycznych.
graficzny.
1861
styczno-naukowej i udostępnienia szero ! Obecność wszystkich byłych więźniów ostudentów korzystania z niej I bowią.zkowa.
GUMOWE artykuły techniczne z działów kim rzeszom
Biblioteki przy fakultecie Med.
>j: * *
1
samochodowego, hydraulicznego, sanitarne Sekcja
Wojskowej, podejmuje zbiórkę książek
Dnia 9 bm. o godz. 18-ej w świetlicy
go, browarnianego i innych. Pasy gumo wśród
społeczeństwa lubelskiego. Pomóc | Związku Młodzieży* Wiejskiej R. P. przy ul.
wane transmisyjne płaskie i klinowe. Ma kształcącej
się młodzieży.
sa kauczukowa do wulkanizacji dętek, oj Pierackiego 7 odbędzie się zebranie dysku
pon, do wyrobu-stempli, oraz inne wyroby
Sekcja Biblioteki
syjne, na temat: „Podstawy ideowe Związprzy Inkullccle
gumowe, wysyłamy gotowe łub na zamó
1835
Medycyny Wojskowej i ku Młodzieży Wiejskiej R. P.“, na które
wienia. Warszawa, Al. Jerozolimskie 93
m. 4.
x
1839
: zapraszamy członków i sympatyków.

j
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6 a.kcj“ > Administracja Lublin, al. 3 Maja 4, teL: Redaktor naczelny 33-60. Sekretarz odpow. 26-59. Seiuelunat He.lhkcji
ij.h !i; ,ui;r ja nocna 13-44 Dyrekcja 36-40. Buchalteria 25-88. Wydz. Organizacyjny 36-38. Kolportaż 35-85. Ekspedycj" 25-64. Drukawwa 25 65 Księ tarnin ,*Czylelńika“ 25-87. Rękopisów
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