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Proces przeciwko z^aiiniarzom

wojenny

rozpoczął się w Norym berdze

Prezydent Eierul dekgriifs
olicerśw pu£s>kif;!i i IrancuskieSi

j

WARSZAWA, 20X1. Wczoraj Pre
zydent ab. Riarart udekorował wysokimi
odznaczeniami wojskowymi oficerów pol-

popełni! samobójstwo i Bormann, dotycli- ; zbrodniarzy wojennych rozpoczął sąd nad
czas niescliwytany. W procesie bierze u- j 23 przywódcami hitlerowskich Niemiec, Prezydtht Bierut wręczając wysokie od
dział 8 sędziów pod przewodnictwem p. j Sąd zebrał się w pałacu sprawiedliwości znaczenia powiedział, ie Polska wdzięczna
o godz. 10-ej. Godzinę przedtem wprowa joet narodowi francuskiemu za serdecz
Lorenza*
ność, jaką otneżała Polaków znajdujących
Przed rozpoczęciem procesu zostały dzono zbrodniarzy:'Goeringa w pełnym się na obczyźnie. W odpowiedzi na krót
zgromadzone materiały obciążające, filmy umundurowaniu z wszystkimi odznacze kie przemówienie prezydenta Bieruta za
i zdjęcia obrazujące zbrodnie dokonywa niami na piersiach, Hossa, który przez brał głos ambasador francuski w Warsza
cały czas udaje umysłowo chorego, Keit- wie i podkreślił dzielność i patriotyzm
ne przez Niemców.
żołnierza polskiego.
LONDYN, 20.XI. W dniu dzisiejszym la oraz pozostałych. Keitel zachowywał
się
obojętnie.
Pnpen
po,
zajęciu
miejsca
Międzynarodowy Trybunał dla sprav+
-ooo
rozpoczął ożywioną rozmowę z Jodlem.
U stą p ie n ie
Keitel po pewnym czasie wyjął książkę i
pzsjdu greck tcgo
rozpoczął czytać. Na sali nie był obecny
ATENY, 20.XI. (BBC), .alt donoszą z
Kaltenbrunner
z
powodu
choroby.
Prócz
O r g a n iz a c ji N aro d ó w Z je d n o c z o n y c h
niego brakuje Bormanna, na atórego wy- Aten, rząd grecki z premierem KanalopuPARYŻ, 20.XI. W dniu 23.XI odbędzie Plenarne posiedzenie jOrgnnizaeji Naro rok będzie wydany zaocznie. Punktualnie ,ose«n ^ożyl swą rezygnację na ręce regenę w Londynie konferencja przygoto- dów Zjednoczonych przeznaczone zosta o godzinie 10-ej na salę wkroczyli sę- ła Datnaskinosa.
uwcza organizacji Narodów Zjednoczo ło na początek stycznia 1048 roku. Ko
dziowie amerykańscy, brytyjscy, rosyj- | p 0sel w . Brytanii w Grecji odbył dhiźnych. Bęc’ ie trwać ona około miesiąca. mitet Wykonawczy, do którego wchodzi' scy i francuscy. W przemówieniu wyglo- HZI> rozmowę a regentom Damaskinosem
14 państw nut opracować porządek dzień
szonym przez prokuratora podkreślił on w Bprawach gospodarczych. Powszechnie
Przybycie delegacjr radzieckiej ny na plenarne posiedzenie. Delegat a- niezwykle ważną rolę i znaczenie sądu, panuje przekonauie, że przyczyną lak częmerykański Stivenson oznajmił ie jeżeli
na kongres Zw. Zawodowych
którego przebieg obserwowany jest przez Btych zmtan r/lł,lu reckiego jest niezwychodzi o sprawę energii atomowej, lo na
WARSZAWA, 20.XI. W dniu dzisiej
caty
świat. Sąd toczył swoje obrady do
cięiga sytuacja gospodarcza, której do
szym przybyła delegacja radziecka na razie nie otrzymał żadnych dyrektyw od godziny l;ej.
tycliczas
żaden rząd nie mógł podołać.
Kongres Związków Zawodowych. Delega- swego rządu.

LONDYN, 20.XI. (BBC). Dziś o godzi
nie 10-ej w pałacu sprawiedliwości w
Norymberdze rozpoczyna się. proces prze
ciwko 23 zbrodniarzom wojennym Nie
miec, oskarżonym o zbrodnie przeciwko
ludzkości, przygotowanie i rozpoczęcie
wojny zaborczej. Na sali rozpraw nie nędą obecni Kalton Brumer i Gustaw
Krupp, jako ciężko chory, Ley, który

Konferencja przygotowawcza

3

oja przyjęta była burzliwymi oklaskami i
■■4 ——.
po przemówieniu delegata radzieckiego
kongres uchwalił wysłanie depeszy do ge
neralissimusa Stalina następującej treści:
„Pierwszy Kongres Związków Zawodo
wych obradujący w odrodzonej Polsce prze
Z ja z d szefów O d d zia łó w K o n tro M M in . P r z e m y słu
syA Wam najgorętsze pozdrowienia. Wiel
ki wkład, jaki wniósł naród radziecki w
W dniu 18 bm. rozpoczął się w Łodzi — szym czasie powstaną w Warszawie kursy ków. Ponadto ustawa pozwala na reprywa
rozgromienie hord niemieckich utrwalił so
jusz 1 przyjaźń Polski ze Związkiem Ra zwołany z polecenia mlni.-tra przemysłu ob. dla Centralnych Zarządów 1 Zjednoczeń, tyzację tylko majątku opuszczonego, w ża
dzieckim. Na straży jej stać będzie klasa Minca — przez Biuro Kontroli Ogólnopol mające na celu zapoznanie uczestników ze dnym zaś wypadku — porzuconego (ponie
robotnicza".
ski Zjazd jednostek organizacyjnych Mini szczegółami planU kontroli. Następnie kur mieckiego)".
--—ooo---Na zakończenie pierwszego dnia obrad,
sy te zostaną powołane w ti renie.
sterstwa Przemysłu. 1
• Zjazd zagaił dyr. Dep. Kontroli Min. I O kontroli państwowej 1 społecznej mó dyr. Dep. Ekonomicznego Min. Przemyślu
Przemysłu _ob. Szymański, witając wicemi- 1wił wicedyrektor Biura Kontroli Państwa płk Szyr wygłosił referat pt. „Kontrola a
p o s s iw a s ię n a p r z ó d
nistrów Gdańskiego i Clsrawskiego, przed- ob. Kuśmierek, zaznaczając . przejawem zagadnienia ekonomiczne”. Rozpatrując go
LONDYN, 20.XX (BBC). Planowa repa
stawicieli Centralnych Zarządów, Zjedno- demokratyzacji struktury naszego państwa spodarkę w przemyśle — mówił dyr. Szyr
triacja Niemców z terenów okupacji sowiec
czeń Przemysłowych, partii- politycznych i są Rady Narodowe, Jako organy uatawo- — musimy stwierdzić wielkie osiągnięcia.
klej odbywa się w pełni. Około 5.500 osób
prasy. Dyr. Szymański podkreślił, że zjazd dawcze, samorządowe 1 organy kontroli W niektórych gałęziach islągnęllśmy pra
)est przesiedlanych dziennie. Minister an
został zwołany z osobistej Inicjatywy min. społecznej. Mówiąc o uprawnieniach Rad wie poziom przedwojenny, uruchomiliśmy
gielski Backer wydał oświadczenie zaprze
Minca w chwili, gdy cały naród wypowie- !Narodowych ob. Kuśfnierek podkreślił, że wększośó zakładów przemysłowych. Obec
czające rzekomej umowie rządów sowiec
dział walkę panoszącej się nieuczciwości 1 nie tylko winny one zajmować się naduży- nie mobilizuje się najlepsze sity, by znisz
kiego, polskiego i czeskiego w sprr.wie wy"
Idami, ale 1 kontrolować dokładnie plano- czyć korupcję. Kontrola powinna mleć
szkodnictwu społecznemu.
tajmowanych przez te państwa.
i Prof. St. Skrzywan wygłosił referat na wość w działaniu celowość poczynań, osz- wgląd zarówno w sprawy zaopatrzenia jak
-----ooo--temat jednolitego planu kontrolt sprawo- czędność w wydatkach podległych ich kom- i produkcji oraz zbytu. .iów’ąe o polityce
lf&-u.*wi»wienie nr*eits!a air\ zdań i preliminowania. Plan kontroli wią- potencji Instytucji. Gospodarka bowiem roz- dwóch cen, pik Szyr zaznaczył, ie organy
LONDYN, 20,XI. (BBC). Herbert Mor- że się organicznie ze strukturą goapodar- rzutna, stojąca na ruskim poziomie organi-_ leontroli często napotykają r r trudności w
fison, zastępujący premiera Attice, podał lezą kraju. Rozwiązanie tego planu ma na zacyjnym, jest dla całokształtu naszego ży- tej dziedzinie.
do wiadomości, jakie dziedziny przemysłu Celu ujęcie przez Państwo w swe ręce' kia- cia gospodarczego również nie_.-iiernie szko
Cena wolnorynkowa w”‘worów Przemy
słu Państwowego hniała na celu zdobycie
mają ulec upaństwowieniu. Są nimi: prze- rownictwa gospodarki. Plan kontroli doty- dłiwa.
O reprywatyzacji i dzierżawie przedsię środków obrotowych dla Przemyślu Pań
mysł elektryczny, gazowy, dali ki transport czy całego życia gospodarczego i jest idenItolowy, lotnictwo komunikacyjne, linie te- (tyczny zarówno dla przedsiębiorstw prze- biorstw przemysłowych mówił mgr F. Ko stwowego oraz dla zakupu środków żywtegraficzne, węgiel 1 stocznie.
myślowych, jak i handlowych. W najbliż- walskl z Departamentu Kontroli Min. Prze nośeiowych na wolnym rynku dla wyrówmysłu. „Protesty czynnika społecznego by nania aprowizacji robotników. Od dnia 1
' --------------ooo------------- ły też w większości wypadków uzasadnio listpada wszystkie wpły y -że sprzedłży
ne. Ostatnio sprawa ta została ujęta w ści komercyjnej przeznaczone są na fundusz
słe ramy przepisów, nie nasuwając żad aprowizacyjny. Poszczególne zakłady nic
nych wątpliwości. Nikt nie - ote być wpro mogą samowolnie sprzedawać swych wy
MOSKWA, 20.XI. (Tass). Z Pragi do nifestacja uczestników Kongresu oraz wadzony w posiadanie majątku, m ająceg o robów na wolnym rynku lecz robić to mu
noszą, że w dniu 17.XI rozpoczął się w ludności miejscowej, poświęcona odby szczególne znaczenie dla interesów Pań szą przez Centralę Zbytu.
Pradze Międzynarodowy Kongres Aka wającemu się Kongresowi. W dniu 21.XI stwa. Reprywatyzowa e mogą być tylko
ooo----demicki. Obrady Kongresu będą się to przedstawiciele Kongresu przyjęci będą przedsiębiorstwa o znaczeniu lokalnym, j
czyły w gmachu wielkiej sali koncerto przez rząd czeski, a w dniu 23 przez Jp0tpegje miejscowym dyrekcjom przemysłu, !
flrtzi?ao?roa?(B K*8htfwo
wej Lucerna. Na otwarciu Kongresu o- prez. Benesza
lo ile nie zatrudniają więcej niż 50 robotniMOSKWA, 20.VI. (Tass). Na podstawie
becni byli przedstawiciele rządu czeskie
dekretu Prezydium Rady Najwyższej 7.SBB
------ :------- ooo----------go, korpus dyplomatyczny, przedstawi
przewodniczący tej:V Rady, Kalinin, zo
ciele nauki oraz prasa miejscowa i za
stał odznaczony orderem
nl-ia w dniu
graniczna. Przewodniczący delegacji cze
swoich
70-tych
urodzin.
Otrzyma!
on rów
LONDYN, 20.XI. (BBC). W dniu wczo- czeń i wkładów poniesionych dla zwycięskiej Kolan powitał zebranych. W imie
nież
depeszo
grntiila:
yjnn
od
OK
Furtit
B«*niu rządu przemawiał minister oświaty rajszym premier Attlee przemawiał przed stwa. Premier Kanady Mackenzle, King szc. ików oraz. od członków iin- i Komisa
Kongresem
kanadyjskim
w
Ottowie.
Prewprowadzając
rt<'mlera
Attlee
I
przedstaMassari. Następnie z ramienia Międzyna
. .. .
, „
_„ wdając go członkom parlamentu oświau- rzy Ludowych. 9. M. Kalinin Lyl wielkim
rodowej Federacji Młodzieży demokra mier Attlee
mówił o ostatniej konferencji
_
^ Kana(ly jcst połączony w woU działaczem komunistycznym, ponad ćwierć
tycznej przemawia! sekretarz tej organi w Waszyngtonie, o wysiłkach mających zato w Brytanii w dziele odbudo- wieku jest p:v« tf.Twącym Rady Najwyż
zacji \Wliams. Kongres otrzymał wiele pobiec nowej wojnie oraz o trudnościach *
w chwili •becnej
. hpnnpi premier
nPf,n„ rr Attlee
A’t’ee znal
1 K- sirzy M t n f m .
•arćit rv
y“. W
znaj
telegru**ów powitalnych z różnych stron takimi walczy W. Brytania na skutek w
wlelkłhBS bojowduje s|ę w Nalnoiocie nad Atlantykiem
dzieeki crei d irń r -o
Europy. Wieczorem na największym strat, wyczerpania zapasów, dużych zniszj,, Europy.
h a»
olacu
Pradze odbyła się wspólna ma-

Wypowiadamy walkę niearariwośri i szkodnictwu społecznemu
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Polsko-radziecka
! y

umowa handlowa

W y w ia d z r a d c ą h a n d lo w y m A m b a sa d y R z e c z y p o s p o lite j
P o ls k ie j w M o sk w ie o b . Zauszi- cą

Cał* społeczeństwo z zadowoleniem
powitało uchwalony przez lluJę Mini
Radca handlowy ambasady R. P. w Mo- późno, żeby coś w tym niezdrowym stanie jest węgiel. Całkowicie bezboleśnie dl»
strów z da. 15 Inn. dekret powo "itu j 0 Sakwie ob. Zausznica udzielił przedstawicie- !rzeczy można było naprawić,
naszej gospodarki otrzymujemy pokryci*
życia Specjalną Komisję do Walk. * * lowi
'
1 Jak więc na tym tle przed ;tawla się o- dla najbardziej koniecznych, podstawowych
łowi prasy wywiadu o polsko-radzieckich
nadużyciami i Szkodnictwem (iospodar-*4
■stosunkach handlowych, o umowie handlo becna umowa handlowa polsko-radziecka z towarów. Dawniej, ażeby pokryć nasz uczym.
wej z dnia 7 lipca br. 1 o przebiegu Jej lipca br.? Przede wszystkim należy pod- jomny bilans że Stanami Zjednoczonymi,
Ostrze uchwalonego dekretu skierowa wykonania.
kreślić wydatny wzrost obrotów handlo- jmusieliśmy wywozić do Anglii po niskich
ne jest przeciwko lym szkodliwym ele
Znaczenie umowy handlowej między Pol- wy°h między Polska » ZSRR wyrażających cenach mięso, masło 1 bekony. Dziś nie mu
mentom, które będąc pasożytami spo ską a ZSRR, podpisanej w lipcu br. — o- (się sumą około 350 milionów złotych w zło- jsimy tego robić. Wszystkie umowy
łecznymi, żerują na naszym życiu gospo świadczył radca Zausznica — da się naj ■cle po stronie przywozu 1 wywozu, a wlęo /Związkiem Radzieckim przeprowadzamy na
darczym. Elementy te ciągnąc olbrzymie lepiej ocenić w zestawieniu z tym stanem w sumie 700 milionów złotych i to tylko 'zasadzie kompensacji.
tyski ze swych machinacji działają świa rzeczy jaki istniał w polsko-radzieckich sto | za okres 5 miesięcy br. Poza tym istnieje ' Wzajemne należności reguluje się według
domie nie tylko na szkodę państwa, lecz sunkach handlowych przed rokiem 1939.
ta ważna okoliczność, że otrzymujemy z systemu clearingowego. Opłaty za import
całego społeczeństwa nieszczedzącego oZSRR
te wszystkie towary, które dawniej i eksport przeprowadza się bezgotówkówo
Przez lat przeszło 20 między Polską
ffarnic wysiłków w pracy nad odbudową
sprowadzaliśmy
z szeregu krajów europej na zasadzie rozrachunków bankowych.
kraju, pomimo że cierpi ono przy tym przedwrześniową a ZSRR trwał stan bez skich i zamorskich, a których dziś nie byli
Ceny towarów uregulowane są w ten spo
wszelkiego rodzaju niedostatki wypływa umowny i najbardziej naturalny kontra byśmy w stanie otrzymać z innego żęódła. sób, że podstawa umowy dla obu stron jest
hent handlowy jakim był dla Polski Zwią
jące z ciężkiej sytuacji powojennej,
zek Radziecki;''nie odgrywał należnej roli Nomenklatura naszego importu z ZSRR o- jednakowa. Podstawą są ceny aktualne na
Wydany dekret jest podobnie jak pi
w polskim handlu zagranicznym. Za naj bejmuje wszystkie dziedziny naszego zapo rynku światowym. Bilans jest zrównoważ®
ąrzcćśii o przymusie pracy jednym ź za
lepszą ilustrację mogą służyć wskaźniki o- trzebowania. Ma to ogromne znaczenie dla ny, ogólna suma obrotu została ustalona na
rządzeń mających na celu bezwzględną
naszego odradzającego : życia przemysło 700 milionów. Miejscem dostaw jest grani
‘ brotów towarowych między Polską a
walkę z wszelkiego rodzaju szkodnictwem
wego i gospodarczego.
ca obu państw. Umowa ma jeszcze tę po
ZSRR; od niespełna 5 milionów złotych po
społecznym I należy mieć nadzieję, iż w
Na podstawie umowy sprowadzamy ze zytywną stronę że ma zapewnioną gwar
[stronie przywozu z ZSRR w roku 1924 po
walee tej, prowadzonej od pierwszych
przez maximum 100 milionów złotych w Związku Radzieckiego bawełnę na sumę rancję państwa z obydwu stron na dosta•Ja' wyzwolenia przez władze przy współ 
'roku 1937 do sumy 10 milionów w roku 03 milionów zł, - słone i zboże na 58,« wy towarów, przewidziane' w umowie,
udziale ealego społeczeństwa, okaże się
Je^u chodzi o wypełnianie umowy, to
1938. Wywóz z Polski do ZSRR charakte mil., traktory i samochody na sumę t8,S
»n nndwyraz skuteczną bronią. ryzuje w okresie tego 20-lecia następujące mil., tytoń na sumę 45 mil., len — 14 mil., na zasadzie danych a 1 listopada br. możPowstała na podstawie dekretu Koini- cyfry: 11 milionów w roku 1924, maximuin metalc — 14 mil., rudy żelazne — 13,1 mil., jna stwierdzić, że wypełniona ona jest w
proo, z obydwu stron. Dla naszej goktórej przewodniczącego i członków 129 milionów w r. 1936, spadek do niesły celulozę i papier na sumę 10 mil., wełnę na
u.Ianuje Prezydent KRN spośród kandy chanie niskiej sumy 1.500.000 w r. 1938. sumę 6,6 mil., rudę manganową na sumę spodarki najważniejszym jest fakt, że uaj
6 mlL, ryż'' na sumę 5,6 mil., aparaty na konieczniejsze dla nas towary, jak wełna,
datów wystawionych przez ministrów:
. , , . ..
. . .
JTakie były skutki błędnej antyradzieckiej
sumę 4,7 mil., skóry — 3,6 mil. oraz inne bawełha, ruda żelazna, skóry, produkty naf
sprawiedliwości, obrony narodowej, b « - |f
rząd2ącej wówcza3 sajlacji.
towary ua sumę 20 milionów złotych.pieezenstwa publicznego, administracji,
towe i tytoń, już zostały dorę -.one. Wy
państwowej oraz przez Biura Kontroli* Dru«*nl czynnikiem porównawczym, na
Cały ten import możemy podzielić na pełnienie umowy za ostatnia 3 miesiąoe
Państwa, Związki Zawodowe I Z w iązek|któreS° tle uwydatnia się znaczenie pol- trzy zasadnicze grupy: 1) import surow wskazuje, że życie nie układa się w ramld,
Samopomocy Chłopskiej, ma za zudanieAik<>radzieckie} umo^ handlowej z
ca dla dalszej przeróbki. Import ten jest nakreślone umową gdyż w ciągu tego cza
wyszukiwanie- przestępstw godzących w d1945. J « t stan polskiego handlu zagranicz dla nas bardzo dqgodny. Po przeróbce w su suma obrotu wzroda o 10 proc.
życic gospodarcze lub społeczne pań nego w roku 1938, roku koniunktury go polskich fabrykach towary te wracają czę
Są wsze" ' ; dane na to — kończy rade*
ściowo do ZSRR jako gotowe wyroby. Te poselstwa, oo. Zausznica — aby polsko-ra
stwa, a zwłaszcza przywłaszczali i gra spodarczej. . .
Przyglądając się bliżej bilansowi handlo go rodzaju import posiada wszystkie cechy dzieckie stosunki handlowe rozwijały się
bieży mienia publicznego albo będącego-?
ped zarządem publicznym, korupcji,[ wemu tego roku, widzimy, M był on do trwałości, 2) Surowiec dla przemysłu pol jak najlepiej, tak jak tego wymagają wza
za w ia t k ą skiego. Stanowi on 70 proc. naszego im jemne interesy obu państw. (PAP)
spekulacji i tzw. szabrowniełwa. Żarów datni tyikoT-koftSłem fc;.
no Komisja Specjalna, jak i jej dclcga- cenę wywozu z Polski artykułów pierwszej portu. 3) Jednorazowa pomoc okazana Pol
lury obowiązane są do przyjmowania od i potrzeby. Byliśmy biedny: u klientami bo sce przez ZSRR przez dostarczenie ponad
każdego obywatela doniesień o tego ro-[ gatych krajów i musieliśmy im w dodat 30.000 ton żywności, 5.000 ton ziarna siew
ku sprzedawać nasze wyroby po niskich ce nego, a także niezbędnych technicznych utlzaju przestępstwach.
;o
Ścigane przez Komisje przestępstwa) nach, prowadząc poSltyi.ę t
' rządzeń, jak np. pasy transmisyjne, guma,
Wyrok, jaki zapadł w procesie limeburkarane są przez sądy wg. obowiązują-! bijało, się przede wszystkim na poziomie azbest itd.
:kim, który przez ąposób prowadzenia go
cych przepisów prawa, ale może ona teżj życia mas pracujących w Polsce przedwrze
Dla pokrycia tegd importu Polska wy tał się słynnym na całym świecie, zasko
po przeprowadzeniu dochodzeń skiero jśnlowej.
wozi węgiel 1 koks na sumę 217 milionów, czył polską opinię publiczną i taik przy
wać winnego przestępstwa bezpośrednio!
Zagraniczna polityka handlowa Polski tkaniny — 39,4 mil., stal 1 wyroby ze sta
czajoną już do różnorodnych nlespodo pracy przymusowej na określony! przed wrześniowej była polityką niezdrową. li — 19,3 mil., obuwie — 6,5 mil., chemi
.ek, jeżeli chodzi o traktowanie Niesnr
czas, nieprzekraczająey jednak dwóch! Po prostu uchylano się od uzasadnionych kalia — 5,4 mil., metale kolorowe — 4 mlL Iców przez brytyjskie i amerykańskie wła
tai.
stosunków gospodarczyeS: z najbliższym są oraz inne wyroby przer-yslowj na sumę dze okupacyjne.
Jak widzimy z tego, Komisja wyposa-j siadem i za wszelką cenę szukano kontra 19,5 mil. W naszym eksporcie surowce i
„życie Warszawy" w art. pt.: „Nie marżona jest w specjalne pełnomocnictwa, hentów na zachodzie. Oczywiście pierwsza półfabrykaty wynoszą 72,5 proc., a wyroby
winien lec* namordowany", porówktóre czynią jej pracę jeszcze bardziej) umowa handlowa ze Związkiem Radzieckim przemysłowe 27,5 proc. Oczywiście najdo
ując
wyrok,
jaki zapadł w Paderborn, a
ikuteezną.
zawarta w lutym 1039 roku przyszła za godniejszym dla nas przedmiotem wywozu
mocy którego za to, że pomścili śmierć
*
*
*
*
"zabitego przez Niemców ich współtowarzy
Druga doniosła uchwala powzięta zo
sza niedoli i poniewierki, czterech Polaków
stała przez Radę Ministrów w sprawie
skazanych zostało na karę śmierci, 27 zaż
transportu kolejowego, którego niedo
WARSZAWA, 20.XI. Wi0Bfcir.hi.~r dla u.s.icjs blisko 4C.0C0 ^ctr.jrów W Anglii na ciężkie więzienie od 6 do 20 lat, z wy
magania powodują powąjawanie szeregu
rokiem wydanym przez brytyjskich sę
■iodutkowycli trudności w życiu gospo Ispraw repatriacji Wolski podał, że jest jeszcze tylko 9.00.) emigrantów. Ak dziów w procesie lttnebursklm, pisze:
cja
repatriacyjna
obejmie
wkrótce
wszy
Iwróciło do tej pory z zagranicy około
darczym krają.
stkie kraje, w których znajdują się Po
Drugi proces: na ławie oskarżonych
Zatrważający spadek eksportu węgla 1343.000 Polaków, którzy oprócz zasiłku
lacy. „Wszyscy Polacy znajdą się wkrót
najautentyczniejsze niemieckie bestie
wyniósł łącznie
I* ubiegłym miesiącu czy też niedostar Ipieniężnego, który
ludzkie z obozu w BeTsen, z których
ce tam, gdzie być powinni, to jest u sie
ozenie go do wszystkich zakątków kra jl7.302.333 zł. otrzymali pomoc w notukażda ma na sumieniu setki istnień
bie w kraju" — zakończył wicemin.
ludzkich, pomordowanych w najpotwor
|u, podezaz gdy produkcja jego przekro-girze. Poza granicami kraju znajduje się Wolski.
niejszy sposób. Rozprawa sądowa trwt
myła znueznle normy zakreślone planem
-------------- OOO------- -----I
8 tygodni. Obrońca Mr. Windwood wy
i leży on bezużytecznie na hałdach ko
głasza błyskotliwe przemówienia, które
palnianych, spowodowane jest nie czym
» całą peumością głęboko uradowały
innym, lecz właśnie niedość sprawną
i utwierdziły w ich przekonaniach ty
siące hitlerowców, krążących swobodnie
F r a n c ji
Izinialnością transportu
dziś jeszcze po strefie brytyjskiej. Zdu
PARYŻ, 20.XI. W dniu 17 1 fk llstopa- sytuacja deportowanych Polaków oraz wyNa. przeciąg trzech miesięcy czasu po
miony i oniemiały ze zgrozy świat do
' da w Paryżu odbyta się plenarna sesja Pol- ciągnięcie wniosków z uzyskanych rezultawiaduje się z tych mów, że w hitlerow
wołana została również specjalna korni
■sklej Rady Narodowej we Francji. Tema- tów prac Rady Narodowej na najbliższą
skich fabrykach śmierci zasłużenie usu
łja, składająca się z przewodniczącego
wano ze świata motłoch z ghett środ
1tera obrad była sytuacja w Polsce, wy- przyszłość. W czasie tej sesji przemawiał
kowo - europejskich. Ze eksperymenty
meji, działalność ambasadę
S r ^ p r e M s a ^ u l T n e ^ o U ^ , l u ' n a l Ch0distwO p0takie We Franc* dzia,aln0*6 ttnab“8ador
We Fmncjl °b'
stosowane na więźniach Oświęcimia mo
Polskiego Czerwonego Krzyża, szkolnictwo, szewski. Zebrani wyrazili wielkie zadaw®*
gły się stad dobrodziejstwem dla ludz
uowania, Ministra Komunikacji, przed
•
__ lenie z powodu wiadomości o serdecznym
kości.
stawicieli Min. Przemysłu 1 Handlu, oraz
1 wyrok: poza głóumymi 11 bohate
Zwie
'
'
i
ZawodoweI
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r,rB
,lim
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przyjęciu,
jakie
zgotowaU
Polacy
w
kraju
t dwóch delegatów Zwie
rami, skazanymi na śmierć, 15 lat wię
, , , ‘
. ..
ściowcgo iracowników PKP oraz bezpic-gpowracającym/ oddziałom polskim, które
(o Kolejarzy. Czas
zienia otrzymują oprawcy, którzy zaba
działa.
“>«. czeństwa .nońu kolejowego.
|w alczyly we Francji.
wiali się wystrzeliwaniem zajęcy - więź
ta hjró w rnzlc potrzeby skrócony lub
Poza tyini uprawnieniami komisja dy
niów, 5 lat więzienia otrzymuje M a toż przedłużony.
sponuje ponadto znacznymi funduszami
lein Feiet Gertruda, która zabiła t y l 
k o jednego z internowanych, nie żad
Komisja Jest upoważniona do wyda przeznaczonymi ua pokryeie wydatków
Wybory powszechne w Indiach
nym morderczym narzędziem, tylko hu
wania zarządzeń potrzebnych celem u- związanych z usprawnieniem transportu
DELHI, 20.XI. (BBC). W środę
manitamie skopawszy go.
tprawnteuia komunikacji, w pierwszym kolejowego, m. In. na nagrody dla zasłu- poczynają się w Indiach wybory pow
Dwa wyroki, dwie miary sprawiedliwo
rzędilc w zakresie wykonywania planów żonych pracowników transportu.
szechne. W dniu tym ludność z prowin
ści angielskiej. I kto wie, czy nie najprzewozowych, spraw zużycia węgla ua
Należy mieć nadzieję, że wysiłki Ko cji Assan wybierze 4 członków Central
przyzwoicie} zachował się w tym całym
procesie główny oskarżony, kmcawy
PSP i w«k(.|tv.v:H|la zobowiązań wobec misji ule pójdą na marne I spowodują nego Komitetu Ustawodawczego. W in
mistrz z obozu w Belsen, Herr Joseph
tnnyrb o im.lóu jak również w spra- I radykalną zmianę w dotychczasowych nych prowincjach głosowanie odbędzie
Kramer, zapowiadając, że- od wyroku
wach zaopatrzenia kolejarzy, stanu llo- stosunkach komunikacyjnych.
sią w ciągu trzech najbliższych tygodni.
śmierci nie będzie apelował.
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Drugi dzień obrad Kongresu Związków Zawodowych
Drugi dzień Kongresu Związków Zawo du. Nigdy nie zapomnimy o długu wdzięcz gierskich Związków Zawodowych na dzień ) Następnie zabrał glos ob. Kołodziej,
dowych w Warszawie rozpoczął przewod ności, jaki mamy wobec .was, nie zapom 2 grudnia w Budapeszcie. Mówca podkre- przedstawiciel Związku Zaw. Marynarzy
iśllł, że polakcHwęglerska przyjaźń oparła : Polskich w Anglii, który witając Kongres
niczący ob. Doliński, witając obecnego na ną tego także następne pokolenia.
sali obrad ministra pracy i opieki społecz
—- Ale — mówi mówca dalej - - my za jest na wiekowych tradycjach, ale dotąd imieniem Polaków, pracujących na stat
nej ob. Stańczyka oraz przybyłych z za zdrościmy narodowi polskiemu, gdyż osią imiała raczej szlachecko-feudolny, a nie kach »a wszystkich morzach świata, podj kreślił, że pomimo intryg i fałszywej pro
granicy delegatów francuskiej C. G. T. gnął on już prawdziwą demokracją, uzy powszechno-narodowy charakter.
(Confederatłon Generale du TravalT) — skał rząd demokratyczny. Wy, Polacy, jed
Przyjaźń ta staje się obecnie przyjaźnią pagandy b. rządu londyńskiego prawie
ob. Monmoussean 1 węgierskiej Centrali nością swą pokonaliście wiele przeszkód. pomiędzy całym narodem polskim 1 węgier wozysty marynarze polscy w Anglii wyraZwiązków Zawodowych ob. oto. Csaplara i Polska jest dla nas obecnie przykładem do skim. Dr Marton zakończył przemówienie :złlt chęć powrotu do kraju, aby szczerze
dr Martena.
naśladowania.
| okrzykiem na cześć polskiego ruchu zawo pracować (Ha dobra sltnej i demokratycznej
Polaki.
Z kolei wybrano Prezydium Kongresu, w
Gaston .Monmousseau zakończył swe dowego.
Skład którego wchodzą przedstawiciele
ROBOTNICY WARSZAWSCY
wszystkich Związków scentralizowanych, przemówienie okrzykiem na cześć wspól PRZEMÓWIENIA
PRZEDHTAWKIBLI
WITAJĄ KONGRES
KCZZ oraz delegat Związku Zawodowego noty ideaWw polskiej 1 francuskiej klasy
PRACOWNIKÓW BMYSŁOWYEH
pracującej,
który
sala
podehwyetta,
wzno
Marynarzy w oŁndynie ob. Kołodziej. Skład
Po przemówieniu ob. Kołodzieja weszła
W imieniu Zrzeszenia Prawników Demo na salę obrad entuzjastycznie powitana de
Prezydium przyjęto przez aklamację. Prze sząc też okrzyki na cześć Francji.
wodnictwo obrad kolejno obejmowaó będą PMGMĆW1KNIB PRZEDSTAWICIELA kratów zabrał głos prokurator ob. Rndaic- legacja robotników i praeowuHnht war1*;) ,
Iki, który w swym przemówieniu zaznajo skirli ze sztandarami i transparentami.
ob. ob. Doliński, Włtaszewshi, Hurylowtez
WĘGIERSKIEGO RUCH*
mił zebranych z powziętymi jednomyślnie
i Rusinek.
W imieniu delegacji powitał Kong-.ó
ROBOTNICZEGO
rezolucjami łódzkiego wieeu prawników.
PRZEMÓWIENIE MIN. STAŃCZYKA
przewodnicząoy Rady Zw. Zaw. m. st. War
Z kolei wita Kongres w Imienin węgier Polscy prawnicy żądają należytegou Inarama
Na trybunę wchodzi minister pracy 1 o- skiego rucha robotniczego Peter Osaplar, | zbrodniarzy hitlerowskich. Stwierdzają, a* szawy ob. Rusiecki. Omawiając ieężkie wa
pleki społecznej ob. Stańczyk, który oma- który oświadczył, że Węgrzy mogą tu Polsce w procesie norymberskim przyzna- runki pracy warszawskiej klasy robotniczej
\ińn zadania Związków Zawodowych w o- przybyć jako ludzie wolni tylko dzięki bo jno za mało miejsca w stosunku do cier- — mćwea zapewnił, że stołeczny świat pra
cy dołoży wszelkich wysiłków do odbudo
bccnej ekwHi. Przed wojną żądania Związ haterstwa narodów radzieckich 1 miłująeń doznanych przez naród polski z rąk
wy warszawy 1 wypełni testament pole
ków Zawodowych były w porówhanlu z t>- icyeh wolność narodów Wielkiej Brytanii i tlorwwskich barbarzyńców,
głych w wale* o wolność stolicy. Następnie
becnymł iądanhtml o wiele prostsze. Pole Stanów Zjednoczonych. Mówca podał, że
g ły one tylko na walce o poprawę bytu , Węgierskie Związki Zawodowe zrzeszają I W imieniu pracowników umysłowych przewodniczący odczytał nadeszła do Proklasy robotniczej drogą przesuwania do ,900 tysięcy robotników, a także dane od- | przemawiał ob. Duda,’oznajmiając Kongre- ■zydiutn depesee, pozdrawiające Kongres od
chodu społecznego od kapitalisty do klasy 1noszące się do ostatnich wyborów na Wę !sowi, że Centralna Komisja Porożumiewaw- hiszpańskich, belgijskich i albańskich torobotniczej. Obecnie gdy fabrykami nie rzą grzech. Po przekazaniu zebranym pozdro •cza Związków Zawodowych Pracowników ;warzysny pracy oraz wymienił depesze, nadzą kapłtk .śoi, gdy krajem rządzi rząd wienia od węgierskich towarzyszy Peter 1Państwowych, Samorządowych 1 Prywat- deszlc do Prazyiłium z całego obszaru Pol- demokratyczny, żądania Związków Zawoflo Osaplar wyraził swe zaufanie w pomyślne jnych, jednocząca ponad 260 tysięcy pracow- ,8kl. Po odczytaniu i uchwaleniu programu
wych polegają na walce o podniesienie pro- wyniki dalszej współpracy między polskimi ■ników, uchwałą * września br. postanowiła ,otrąci przystąpiono dc następnego punktu
się rozwiązać ze względu na to, że zasad- porządku dziennego, w ramach którego
tlukcji, a podniebienie wydajności pracy, i węgierskimi robotnikami.
iBicze dążenia ujednolicenia ruchu zawodo sekretera'’ generalny KC ZZ Wltasaowski
gdyż tylko tą dro-; może być osiągnięta
Po nhn wystąpił na trybunę drugi de wego w Polsce zostały w polni zrealizo wygiooH rełew-t na temat „Sytuacja poli
popnąwa bytu ludności pracującej.
legat
węgierski dr "*moe Mrxton, który wane poprzez Komisję Centralną Zw. Zaw. tyczna 1 gospodarcza a zadania ruchu za
Mówca stwierdza, że Rząd Jedności Na
wodowego w Polsce".
rodowej pragnąłby, by robotnicy i wszyscy m. Jn. zaprosił Polaków na Kongres Wę ;w Polsce.
obywatele mieli wszystkie swoje potrzeby
zaspokojone. Ale Rząd nie jest wszechmoc
ny i nie wystarcza zarządzenie ministra
by taki czy inny postulat został zreali
zowany. Sytuacja gospodarcza jest trudna.
Demokracja polska przyszła do władzy w
chwili gdy gospodarka krajowa przeszła
Polaki ruch zawodowy, mająey swoje wy, tworząc rady zakładowe i oddziały na wyznanie. Związki zawodowe stały się
straszliwe zniszczenia wojenne. Zadaniem przedstawicielstwo w światowej Federacji związków. Po styczniowej ofenzywie Ar kuźnią nowej myśli demokratycznej w bu
Związków Zawodowych jest czuwać nad Związków Zawodowych, stoi na stanowi • mii Radzieckiej ruch zawodowy pod kie dowie ustroju, który wyzwoli człowieku
tym, by podział dóbr społecznych, wypro altu międzynarodowej solidarno śoi 1 współ rownictwem Komisji Centralnej Związków wyzysku kapitalistycznego. W obliczu czy
dukowanych przez robotników 1 ohłopów pracy mas pracujących w walce o zreali Zawodowych rozpoczyna prace na terenie nionych prób rt>sproszkowania sil na odcin
był sprawiedliwy, by towary doszły do zowani* uchwał światowego Kongresu w całej Rzeczypospolitej, Ze smutnego do ku politycznym przez stworzenie nowych
świadczenia z przed 1939 roku klasa robo partii naszym zadaniom jest jaszcze silniej
tych, dla kogo są przeznaczone, a nlj szły Paryżu.
Przyczyną niepowodzenia walki klasy tnicza wyciągnęła słuszne wnioski, organi zewrzeć szeregi, jeszcze mocniej soementona spekulacje.
Przy oklaskach całej sali mówca stwier pracującej o zrealizowanie swych zadań w zując się w jednolitych związkach zawodo wać klasę robotniczą.
dza, że Związki Zawodowe muszą mleć kon Polsce prze^wrześnlowej był brak jednoli wych.-Klasa robo-^cza zrozumiała, że tyl
Omawiając następni* dorobek rooznoj
trolę rod tym co s?ę dzieje w zakładach tego frontu mas pracujących, brak spoi ko tym sposobem będzie mogła poprawić pracy jednolitych związków zawodowych,
procy 1 w życiu społecznym. Mówca wzywa stości 1 siły koniecznej dla odniesienia ziyy warunki swojej egzystencji, a rządowi po ob. Włtaszewskl sądzi, że czas najwyższy
przedstawicieli Związków Zawodowyoh do eięstwa.
móc w rozwiązaniu problemu przy odbudo domagać się od Rządu, by skończył ze sta
tego, by nie ubiegali się o tanią popular
W okresie okupacji kilka milionów lu wie żyda gspodarezego. W odrodzonych nem, który nazywa się „Tymczasowy-^Za
ność przy pomocy łatwej demagogii. Przed dzi zginęło w obozach koncentracyjnych, a związkach zawodowych dzięki zrealizowa rząd Państwowy". Należy, naszym zda
stawiciele Związków Zawodowych muszą kraj został zrujnowany gospodarką hitle niu jedności znaleźli się wszyscy członko niem. uatycluniiist zuacjonallzować wszyst
mleć odwagę walld o przeprowadzenie rowskiego okupanta.
wie dawnych związków oraz d, którzy w ko to, co w ebocAsj chwili Jest kierowane
Polsee sanacyjnej stall z dala od ruehu za przez państwo 1 to, co było odbudowana
swoich postulatów.
DOROBEK ROCZNEJ PRACY
Mówca kończy, składająo Kongresowi ży
wodowego. Związki zawodowe w demokra kosztem 1 wysiłkiem klasy pracującej.
W malej Polsce Lubelskiej klasa robo
tycznej Polsce stały się organizacją zbUożenią odważnej pracy dla dobra klasy ro
Rozpoczynając walkę ze spekulaoją,
tnicza rozpoczyna budować swoją organi
:żenią wszystkich pracujących bez względu związki zawodowo uważają, że jedną z form
botniczej 1 całego społeczeństwa.
zację. We wszystkich fabrykach starzy dzla
na przynależność partyjną 1 baz względu tęj walki jest spółdzielczość, którą należy
DELEGAT FRANCUSKI
łaczo związkowi organizują ruch zawodo I ’
’
wzmocnić napływem nowych członków.
WITA KONGRES
Mówiąc o zagadnieniu ziem zaehodnicn,
Następnie na trybunę wstępuje praedstareferent
podkreślił, te reakejn robł wszyst
Ńielcl Francuskiej Generalnej Konfedera
Zemsta" w wykonania Teatru Llsbetskiego
ko, ażeby uniemożliwić zaludnienie tyoh
cji Pracy p. Gaston Monmoussean, którego
prastarych złem pofeklch. I>sakcja działa
zebrani na sali witają burzą oklasków 1
d la u cze stn ik ó w K o n g r e s u
nie tylko w kraju a.
zagranicą. Inspiro
okrzykami na cześć reprezentowanej prsoW gruntownie odbudowanym, choć je aki, min. informacji i propagandy Matu wana przez nią prasa zagraniczna 1 grupy
zeń organizacji, a także narodu francu
szcze nie otwartym Państwowym Teatrze szewski, wicemin. kultury'i sztttlci Krucz imperializmu międzynarodowego zohydzają
skiego.
,
Delegat francuski w przemówieniu Polskim odbyło się uroczyste przedsta kowski. W lożach sąsiednich zajęli miej Polskę Demokratyczną. Tym wszystkim od
iwym powiedział, ża, pierwszym wraże wieni* urządzone dla uczestników Kon* sca delegaci zagraniczni l członkowie Pre powiadamy, 'że tak samo jak rozprawiliśmy
się z obszarntetwem, z wielkim kapitałem,
niem jakie odniósł z pobytu w Polsce, jest gteau Zw. Zawodowych. Program wypeł zydium Kongresu.
tak samo będziemy mogli, Jeśli zajdzie po
to, że chłop polski wszędzie wziął się do niła „Zemsta” Fredry, w wykonania za
Przed rożpoczęeiem przedstawienia **Intensywnej pracy na należącej Obecnie proszonego' na ten występ przez Mini tbrał głos dyrektor teatru dr Szyfman, trzeba, bronić swojej niepodległości, swych
do niego złami. . Drugie wrażenie — to sterstwo KuMury i Sztuki zespołu teatru iktóry powiłal gośoi w mnrach teatru, od praw do granic na zachodzie ł demokra
cji.
widok Warszawy potwornie zniszczonej, [lubelskiego.
budowanego z pomocą rządu Polski lu
będącej symbolem całej destrukcyjnej siły j Widownię, której przywrócono wygląd dowej 1 ręką robotnika.
STRAWA WYBORÓW
; przedwojenny, zapełnili przedstawiciele
raszyzrau. Wiemy — powiedział mówca
! Poruszając sprawę wyborów w Polsce,
Przedstawienie
„Zemsty”
w
wykonaniu
że Poi asy zdobyli wolność za cenę krwi ■świata prący —- ąórnicy, włókniarze, meChmielewskiego, Kondrata, llejeru , ob. Wttaszawskl powtedńhU, ża zasadniczo
Wiśmy także, że dzięki potężnemu uderze jtałftwęy, kolejarze, S-kjwaiiiki w bst*wCiamCek-rootyha,
JRuiJst-r-Sslej i bok lej, w . dwie partie robotnione Yt 21 I PPS. już dziś
niu wojsk polskich 1 radzieckich, wymie nyeh strojach legionafitych I Inni. W
reżyserii >Chmielowskiego, stało na wy- określiły swoją platformę p jteia do wybo
rzonemu priicrw wspólnemu wrogowi, my 'środkowej loży zasiedli przedstawicfele
rów razem. Tedfctg wszelkie: - prawdo* '
Francuzi mogHstany ocalić przed zniszcze (KRN i Rządu. Obecni byli: wiceprezydent aokim poziomie artystycznym.
bieńotwa Em*wld*\»»e Psąpokratyozne
niem nas* piękny Paryż, który został oswo [KRN Szwalbe, min. spraw zagranicznych 1 Publiczność żywo reagowała, przyjtDabey ciąg M ter 4-ej)
bodzony w rozułtaci* powłrtemia swego lu kR»ymow»U, min. kultury ł sztoki Howat Imając artystów gorącymi oklaskami.
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Kronika Ziom Zachodnich
Nad Odrą ma być usypany przez chło
pów polskich Kopiec Kościuszki, celem i*
dokumen t owanla zwycięstwa nad Ni o- v
mi.
^

iruta, jest piękna rezydencja w Spalę. Czyż szewski — dzięki bohaterskiej Armii Czer
(Dokończenie ze str. 3-ej)
•
*
*
Stronnictwo Ludowe pójdą w jednym blo n o pomyślenia było przed 1939 rokiem, afa wonej, Wojsku Polskiemu 1 armii sprzy- | Ź województwa pomorskiemu, g prz,
ku z partiami robotniczymi. Jedno nas tyl czasów sanacyjnych, by odpoczywali tam mierzonych, narody Europy uzyskały wol- | dnlonych miast i wsi, ludność wyjeżdża na
ko winno niepokoić, że nowopowstałe PSL ' robotnicy? Owszem, sanacja dawała odpo- ność. Jeszcze nie ostygły piece kremato- j tereny odzyskane. Do dnia 1 bm. Urząd
nie zajęło dotychczas jasnego stanowiska czynek robotnikom ale w Berezie Kartuz- jriów, jeszcze nie uprzątnięto ruin i zgliszcz, ' eRp&triacyjny skierował 6.100 rodzin spoa już znaleźli się politycy, którzy dążą do śród ludności wiejskiej. Kodziny te objęły
w stosunku «lo r.ukoji. W szeregi tego Wej.
stronnictwa zaczynają wchodzić reakcyjne i Oprócz wielu pociągnięć mamy też w rozbicia współpracy narodowej. Zjawiła się gospodarstwa w okolicach Szczecina, Koloęlementy, legalizując w ten sposób swoją Pracy swoje niedociągnięcia. W pierwszym na włdowul bomba atomowa. Próbuje się brzegu, Koszalina i Lęborka. Z ludno.ict
«°Wć narzędzie r -Utyki nacisku, miejskiej wyjechało 6.450 rodzin w łącznej
działalność. W każdym razie klasa pracu rzędzie natury organizacyjnej. Jednym z z
jąca zorganizowana w związkach zawodo wielu naszych braków jest fakt, że po- j Proletariat polski żąda oddania tego wy- lioslńe 11.500 osób, rekrutujących się prze
wych, winna pójść do wyborów w jednoli ważna część pracujących, a szczególnie nalazku pod międzynarodową kontrolę dla ważnie z kupców, rzemieślników I u rzędni,
tym froncie z tymi partiami demokratycz zatrudnionych w drobnym przemyśle, stoi utrzymania pokoju na świeole. Nasz kraj, ków.
« *
*
nymi, które stoją na stanowisku jednolite jeszcze poza związkami zawodowymi, który najwięcej ucierpiał w tej najstrasa- j
Drugą
bolączką,
to
fakt,
że
wiele
mniejUwazej
wojnie,
jest
zainteresowany,
aby
'j
Do
dnia
1
bm.
liczba
ludności polskiej
go frontu, które zwalczają próby repry
szych
miejscowości
przede
wszystkim
na
współpraca
osiągnięta
między
mocarstwami
na
ziemiach
zachodnlo-pomorskioh
wynosi
watyzacji wszelkich wielkich fabryk oraz
zachodzie nie zostało jeszcze objętych ra- koal!cil antyhitlerowskiej trwała jak naj- 230.794 osoby. Najwięcej Polaków zamieszpróby naruszenia Reformy Rolnej.
mami organizacji i że niektórzy działacze
Polskie związki zawodowe będą je- kuje w Szczeotnie, Koszalinie, Białogardzie,
ZWIĄZKI ZAWODOWE
związkowi nie przyswoili sobie jeszcze no- dną z przodujących organizacji w walce o SzczeotRku 1 Wałczu.
A PARTIE POLITYCZNE
Gospodarstw rolnych oótychczas obsadzi
wych dróg, na jakie wkroczył ruch zawo pokój, o demokrację, o sprawiedliwość
Jedną z zasadniczych spraw — podkre dowy w Polsce.
społeczną i o Wyzwolenie człowieka z pęt nych jest 32.524, nlebsadzonych pozostaje
ślił ob. Witaszewski - t- jaką winien się za
kapitalizmu.
Ijeszcze 20.500.
ZAGADNIENIA
jąć Kongres, jest sprawa niezależności i sa
Po referacie ob. Witaszewskiego na salę j Najbar ' :ej zasiedlane są gospodarstw:*
POLITYKI MIĘDZYNARODOWE.!
modzielności związków zawodowych. Chce
obrad wkrSczyła, witana burzą oklasków, rolne w powiatach Białogard, Kołobrzeg,
Dzięki wielkiemu wysiłkowi narodów grupa młodzieży, laureatów łódzkiego wy» Myślibora, Koszalin, Wałcz, najmniej po
my, ażeby partie robotnicze, od których
nie mieliśmy zamiaru izolować się, współ radzieckich — zakończył referat ob. Wlta- ścigu pracy.
Iwiaty Chojnice n. Odrą ceza Kamień.
pracowały z ruchem zawodowym, ale, aby
członkowie partu, nie rozumiejący dokład
nie Unii, nie ingerowali niepotrzebnie w
nasze sprawy, gdyż tym samym przeszka
dzają w sprawnym dzałaniu organizacji.
Jesteśmy organizacją bezpartyjną, lecz nie
apolityczną. Nie pytamy się nikogo do ja
kich partu należy, a pracę jego oceniamy
Z Inicjatywy .Zrzeszenia Prawników De wystawiona na największe okrucieństwa 1 dowanle ówieró miliona lud '.1 Warszawy v
na podstawie tego, jak pracuje i jakim się
cieszy zaufaniem członków związku. Polski mokratów odbyło się w Łodzi zgromadzę zbrodnie. Zamiarem Niemców było wytępić okresie powstania sierpniowego.
ruch zawodowy wzrósł dziś do takiej siły, nie protestacyjne pod hasłem: „Zbrodnie cały naród i zetrzeć go z oblicza ziemi, by
Larbarzyńska zemsta jodyn
podykto
jakiej nie było przez cały okres niepodl^ hłt,‘ ™wskie w Polsce nlo mogą być pomi- na ziemie słowiańskie rozszerzyć swój ob
wała
spalenie
i
zniszczenie
stolicy
Już po
głości do września 1939 r. Wtedy wszystkie nlęte w procesie norymberskim". Udział szar życiowy. Spośród wszystkich narodów
ustaniu nowstańczyoh działań wojennych.
Polska
najdłużej
znajdowała
się
pod
jarz
związki razem wzięte miały niewiele ponad w wieca w/ięU przedstawiciele Sądu NajPomii j S miliony obywateli polskich, wy
pół miliona członków. Dziś ruch zawodowy wyższe6«» Sądu Apelacyjnego, S4du WoJ- mem niemieckim, znosiła największe krzyw
wiezionych przymusowo do niewolniczej
w Polsce liczy 1.084.000 członków. Dzięki skowcS°> Sądów Prokuratury, Wydziału dy, doświadczała na sobie niebywałych
pracy
w Rzeszy w związku z łapankami na
V te j jedholitoścf potrafiliśmy przeprowadzić Pra'v»ego Uniwersytetu, Zrzeszeń Prawni- wprost gwałtów, morderstw, grabieży mie
ulicach
miast 1 wsi, aczkolwiek znajdujemy
cały szereg pociągnięć w interesie klasy ro- czych 1 Stowarzyszenia b. Więźniów Poll- nia publicznego 1 prywatnego, niszczenia
botnlczej.
tycznych. Po przemówień lach, przypomina- kultury i cywilizacji. Wkład martyrologii w akcie oskarżenia dokładne dane w tej
,
! jącycn wszysmio ZDrounie niemiecKic w Polski bezsprzecznie był tak wielki, jak mierze z innych państw.
W tym mafjsou ob. Witaszewski przy- ,
Pominięto masowe aresztowania ludno
tacza ostatnio uchwały plenarnego pośle- '■P°1SCe> połvz'eto Jedn°Kl0tole nasteP° jąC11 wielka była siła jej oporu i wytrwania.
rezolucję:
1
Akt
oskarżenia
podał
dokładnie
1
wyozor
ści
polskiej pod pozorem brania zakładni
dzenla KC ZZ, zrealizowane w większości
Przejl Międzynarodowym Trybunałem pująco okrucieństwa niemieckie, popełnione ków 1 następnie rozstrzeliwanie, ich bez
przez czynniki rządowe.
Wojelłnym staną główni zbrodniarze hitle względem innych krajów. Natomiast z bó żadnego powodu, pomhflęto również be
DEKRETY RZ£DU MUSZ£ BYO
rowscy, jako czołowi przedstawiciele wiel lem stwierdzamy, iż w akcie tyra pomi stialskie traktowanie i uśmiercanie jeńców
NALEŻYCIE REALIZOWANE
kiego sprzygiężenla hitlerowskiego, które nięto ogrom zbrodni hitlerowskich, doko polskich w obozach, jak pominięto powJest wiele jeszcze spraw — mówi dalej go zadaniem było zgładzić z powierzchni nanych naziem i polskiej. Pominięto obozy Jteeehne uśmiercanie umysłowo chorych,
referent —- które stoją przed nami i wy świata to wszystko, co stało na drodze w Bełżcu, Treblince, Sobiborze, Radogosz- niedołężnych i starców. Nie dojrzano kre
magają rozwiązania. Jest sprawa bezpie Imperializmowi i faszyzmowi germańskie czy, umniejszono liczbę ofiar polskich w matoriów, obozów śmierci, ani strasztl-.
czeństwa i hygieny pracy, sprawa dodat- mu. Dzięki wysiłkom pracy 1 wielkiemu obozach Oświęcimia i Majdanka, gdzie od wych, rzekomo naukowych, doświadczeń
kowych norm wyżywienia i przydziałów, wkładowi krwi wszystkich narodów sprzy- samego początku wojny ginęli najlepsi o- na żywych; zdrowych ludziach. Zapomniasprawa szerokioj pracy kiUturalno-oświa- mierzonych, Niemcy nie osiągnęli swych bywatele polscy. Pominięto obozy Grisa- J no o masowym wysiedlaniu ludności pośśowej wśród pracujących. Związki zawodo- , celów. Historycznym, światowej miary wy- Roscn, Mauthausen, Oranlenburg, Stutthof, sklej z miast i wsi Pomorza, Poznańsklswe powinny ^pilnować, aby dekrety rządu darzeniem jest proces, w którym główni gdzie również masowo ginęli olacy.
go, Kujaw, Śląska, Żamojsz^syzny, jak rów
były należycie realizowano. Związki zawo- zbrodniarze odpowiedzą teraz za okrucień
Pominięto bezprzykładne zniszczenie niei zapomniano o dzieciach, które przedowe powinny się zająć sprawą dopilnowa- stwa popełniane nad narodami w ciągu dłu- ghett w Polsce, a zwłaszcza w Warszawie, mocą odbierano rodzicom w celach gernla, aby' ławnicy — przedstawiciele świata gich lat. Polska była pierwszym państwem, gdzie wymordowano kilkaset tysięcy ludzi, manlzaoyjnyoh. Pominięto grabieże, dokopracy byli kierowani do sądów ludowych, ( które stawiło opór agresji niemieckiej. Pol- Pominięto systematyczne, masowe uliczno nywano w Polsce, grabieże dzieł sztuki, ar
aby w ten sposób rozpocząć normalną wal- sita była również przed innymi narodami egzekucje warszawskie. Pominięto wymor- ehlwów, muzeów, kościołów, systematyczne
kę z korupcją, łapownictwem I spekulacją.
------- ... ne.
niszczenie książki" polskiej. Palenie miast
Trzeba rozwiązać sprawę Ubezpieczaird
wsi, niszczenie przemysłu polskiego, rol
Z n a c z n e u d o g o d n ie n ia w p re m io w a n iu 1nictwa,
Społecznej, trzeba przebudować ustawę o
lasów, aczkolwiek te dane uwzglę
ubezpieczeniach, trzeba zastanowić się nad
dniono bardzo dokładnie co do innych kra
tym, czy nie należałoby przejąć Ubezplejów. Zapomniano o zamknięcia wszystkich
czalnl Społecznej pod kierownictwo Związ
10 pudełek !Wyiszych 1 4redn,oh ucz<>lnl- ° wywożeniu
W dniu 26 października br. zapadła pi erosów bezuetmikowych
ków Zawodowych. Ustawa o urlopach, bardzo ważna decyzja Komitatu Ekono zapałek.
:profesorów i nauczycieli do obozów konW myśl uchwalanej noweli uzyskają! centracyjnych.
wprawdzie zmieniona, nie zadowoliła jesz micznego Prezydium Rady Ministrów w
ząkresie taryfy wyhupowej krajowego su plantatorzy tytoniu, którzy dostarczą Pol
cze eałkowioia klasy pracującej.
ze zbioru 1945 toku.
skiemu Monopolowi Tytoniowemu całkowi- j W imię sprawiedliwości ogólno ludzkiej,
Mówca wylicza szereg dalszych zagad rowca
Na skutek uoihiyeh starań Związku ty zbiór surowca, już za każde 100.- zł. : w
zdeptanej godności człowieka, w
nień. Naszym zadaniem jest pójść do fa Plantatorów Tytoniu podwyższania cen wy osiągniętej należności za dostawę Jedną; . ,
,
, .,
jednostkę
*
premiową
wartości
p
rz
e
w
jW
-|
*
“
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P
a
n o w a n ia praw każdego narodu
bryk, badać na miejscu wykonanie umów kopowych krajowego surowca tytonio
zbiorowych, aprowizacji, zaopatrzenia pra- wego do norm, zabezpieczających opłacal jącej e — 30 proc. wartości poprzednich Ido żyda i udziału w dorobku ogólno-eywiność uprawy tytoniu w kraju — Minister.
według cen rynkowych.
; Uzaoyjnym, w -imię wleoznie żywych pocująoych w artykuły włókiennicze itp. Ma Skarbu zdecydowało wprowadzić zmianę premM
Nowa jednostka premiowa Składać s łę jj^ demokracji i postępu, w-Imię między
my sporą ilość dyrektorów, którzy dawniej w obowiązującym rozporządzeniu Ministra będzie a 1,6 kg. cukru, 2 kg. soli, 10 pu-1
,
,,,
: \
byli robotnikami 1 pracują w bardzo wielu Skarbu z dnia 21 czerwca 1945 r. o nor dełok zapałek oraz 100 sztuk papierosów |narodoweJ solidarności świata prac,,
mach szacunku 1 cenach wykupu krajowe bezuafcniiiowych lub 200 sztuk papierosów Imię konieczności napiętnowania i ulu..’,
wypadkach lepiej, niż starzy dyrektorzy.
go surowca tytoniowego w zakresie ilości U6lulkowych.
aia tyoh bezprzykładnych w dziejach ludz
Rząd, kierujący się troską o zdrowie o- 1 jakości promil towarów przemysłowych,
Mimo zachowania bez zmian cen wytkubywateli, pomógł nam wydatnie zorgani przyznanych plantatorom tytoniu aa dotoe- powauych .powyższa zmiana przydziału to kości zbrodni, domagamy slfe aby ogrmń
zować Fundusz Wer •'.sów Pracowniczych. n»iu. odstawę surowca tytoMtowago. Na po- warów premiowych podwaja dotychczaso barbarzyństwa hitlerowskiego, zbrodni ni* sdedz. tiu w dniu 26 października br. Ko we korzyści plantatorów tytoniu tak a mieoldch, dokonywanych na narodzie po’Najwspanialszym darem, jakie otrzymała mitet
Ekonomiczny Prezydium Rady Mini punktu widzenia powiększenia o 100 proc. akim, został ujawniony w całej pełni i gro
klasa pracująca z rąk Prezydenta ob. Bie- strów wniofiek ten uchwalił.
ilośoi przyznanych premii, jak i Barriany zie w obliczu świata na procesie w Norym
Dotychczas wynosił przydział premii to towarów mniej na więcej wartościowe.
warów przemysłowych jaki każdy z planPonieważ do otraymania premii upraw berdze,
tworów tytoniu, który dokonał całkowitej nieni są tylko ci z plantatorów tytoniu,
Sprawiedliwość wymaga, afty była znana
odstawy euro&roa tytoniowego, miał prawo którzy dostarczą Polskiemu Monopolowi
WYKONUJE SZYBKO
uzyskać po cenaoh sztywnych za każde Tytoniowemu całkowity Zbiór surowca ty prawda, tylko prawda, sśo M 1 e&ła praw
pehie 200— zł, uzyskanej nalafeności aa toniowego, — powyższe polepszenie zapła da, • duszy alessieeSBlgl I • ageaeńsn- i*
dokopaną odstawę surowca! 1 miar mate ty za dostarczany surowiec tytoniowy, wy
s
riału wtakiamiłazego, 0,6 kg autou, 2 kg bitnie wpłynie na ewięfcsaonie się dotych milionów Polaków.
KRAKÓW, Grodzka 28§ nafty, 2 kg soli, 2 kg żełtćza, IDO sztuk czasowych dostaw m strony plantatorów
f
papierosów uebmkowych albo 50 sztuk par tytoniu.

Prawnicy polscy

iai^afa ukarania hitlerowskich zbrodniarzy

odstaw surowca tytoniowego
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System oświaty Indowej

klej wciągają ioh do pracy naukowo • ba*
dawczej.
Jako ogniska pracy naukowej wyższe
zakłady przygotowują kadry przyszłych
naukowców, kształcąc asystentów i aspi
rantów. Każdy aspirant przez cały ftheca
wzrasta (w 1046 roku 2.868.000.000 rub przygotowania się do prac naukowych
li w porównaniu z 2.036.000.000 rubli w otrzymuje stypendia państwowe.
1944 roku). Wszyscy studenci, którzy
W ten sposób na Wszystkich szczeblach
robią odpowiednie postępy posiadają systemu wykształcenia państwo bierze
stypendia i mogą korzystać ■ burs. Każ- na siebie troskę o to, by każdy obywatel
dy zakład posiada stołówkę i prowadzi ZSRR mógł zrealizować swe prawb do
własne gospodarstwo,
takiego wykształcenia, jakiego pragnie.
Wyższe uczelnie prowadzą pracę nie Całokształt zakładów naukowych służy
tylko pedagogiczną, ale i naukową. Dają wielkiemu celowi: udostępnić wszystkim
one studentom nie tylko pewną ilość obywatelom ZSRR osiągnięcia kultury i
wiadomości,’ ałe już na ławie akademie- nauki.
-------------- ooo

w Związku Radzieckim

System oświaty ludowej w Związka dzieckiego nie ma na celu dania swym
Radzieckim pomyślany jest w ten spo uczniom wiedzy zawodowej, która mo
sób, żeby zapewnić całej ludności kraju głaby przygotować do wykonywania orealizację wykształcenia, przewidzianego kreśłonego fachu; celem jej jest jedynie
przez konstytucję ZSRR. Wszystkie og wszechstronny rozwój jednostki, która
niwa tego systemu są jednakowo dostęp następnie będzie mogła przejść albo do
ne dla wszystkich warstw społeczeństwa szkół wyższych, albo do specjalnych
bez żadnych ograniczeń. Ogólnokształcą szkół zawodowych. Szkolnictwo zawodocą szkoła sowiecka dla dzieci od_ lat 8 we składa się z systemów szkół, najści(w miastach od 7), trwająca 10 lat, obej ślej związanych ze szkołą ogólnoksztat----muje trzy typy szkół: początkową (1-sza cącą.
do 4-ej klasy), 7-letnią (1-sza do 7-ej kla
Ukończenie 7 klas ogólnokształcącej
sy) i średnią (1-sza do 10-ej klasy). Nau szkoły średniej umożliwia dostęp do
ka w szkołach początkowych odpowiada średniej szkoły zawodowej (tzw. teclmi?
całkowicie programowi pierwszych 4-ch kum), która kształci specjalistów o śred
klas szkół 7-letnich i średnich, zaś kurs nich kwalifikacjach w różnych gałęziach
7-letniej szkoły jest identyczny z progra pracy przemysłowej, kulturalnej itp.
(Dokończenie ze atr. 4-eJ)
przed sądem polskim, bez względu na to
mem pierwszych 7-miu klas szkoły śred Nauka w technikum trwa od 3 do 4 lat.
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Sądu
Specjalnego
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Cleśląk
osy będą Polsce wydani. Nie chodzi tu boniej. W łon sposób nie ma żadnych prze- Program tych szkół jest tak pomyślany,
izkód dla bezpośredniego przechodzenia żeby dawać uczniom nie tylko wiadomo wystąpił z wnioskiem następującym: rok wiem o akt zemsty nad pewną liczbą róż'uczni ze szkoły wstępnej do 7-letniej i z ści fachowe, ale i ogólnoksztalące. Po temu, gdy wałczący jeszcze hitlerowski bar- nycb bestii hitlerowskich, ale o sąd i wy7-!etnlej do średniej. Całkowita jednoli ukończeniu technikum absolwenci mogą barzyńca osiągnął po lewej stronie Wisły rok nad hitleryzmem. O to wołają miUonotość wszystkich ogniw szkoły ogólno albo objąć, pracę w przemyśle, albo też szczyt swego sadyzmu na wyzwolonej już we cienie ofiar hitlerowskiego barbarzyńkształcącej, począwszy od pierwszej kla wstąpić do odpowiedniego wyższego za wówczas ziemi lubelskiej, PKWN wydal na- stwa, o to się upomina elementarne poesusy szkoły początkowej aż do ostatniej 10 kładu. W ten sposób i system średniego stępujące dekrety: .1) o wymiarze kary dla cle sprawiedliwości I o to wola cały narófl
klasy szkoły średniej, zapewnia wszyst wykształcenia zawodowego daje możność faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy, 2) polski. Dlatego zgłaszam wniosek następuJąceJ treści: Sędziowie 1 prokuratorzy 8ąkim uczniom możność uzyskania śred uczącym się realizować swe prawo do o powołaniu specjalnych sądów karnych.
Artykuł 18-ty dekretu o specjalnych są- dów Powszechnych, Specjalnych 1 Wojskoniego wykształcenia i otwiera im dostęp wyższego wykształcenia.
aacn Karnycn zawiera postanowienie, ze wych, profesorowie Wydziału Prawa, przeddo szkół typu akademickiego,
Szkoły wyższe w Związku Radzieckim
W w a n iliach okresu wojennego, gdy tworzą całą sieć równomiernie rozrzu przed sądem tym może być postawiony stawlclele Zrzeszeń Prawniczych i świata
pewna ilość młodzieży szkolnej przed u- coną po wszystkich republikach kraju; każdy hitlerowski zbrodniarz, bez względu pracy zebrani w dniu 17 listopada 1945 r,
kończeniąm szkoły średniej była z ko obejmują one wszystkie gałęzie nauki i na to czy został ujęty. Wypadek taki za- w Lodzi niwwielkim zgromadzeniu protesta
nieczności zatrudniona w przemyśle, zo wszystkie rodzaje pracy fachowej, wy chodzi ze zbrodniarzami wojennymi, którzy -cyjnym przeciwko pominięciu w akcie ®stały stworzone szkoły ogólnokształcące magającej wyższych kwalifikacji. W car za kilka dni sądzeni będą w Norymberdze, skarżenia na procesie norymberskim ogroWobec togo, żo w akcie oskarż.cnla ponil- mu ofiar barbarzyństwu niemieckiego w
dla młodzieży robotniczej, w których po skiej Rosji było 91 wyższych uczelni,
bierali naukę chłopcy 1 dziewczęta pra Związku Radzieckim w roku 1940 liyto n*t’te zostały zbrodnie popełniane przez hit- Polsce uchwalają:
leryzm w Polsce 1 ca narodzie polskim, ' a) zwrócić się do ministra sprawiedliwo
cujący w przemyśle wg. ogólnego progr. ich 750.
Wszystkie
wyższe
zakłady
naukowe
są
niezależnie
od wyroku zapadłego w Norym- ści o wydanie zleceńią Prokuraturze Sądu
średniej szkoły ogólnokształcącej.:
Plan nauki w szkołach tych zorganizo własnością państwa i budżet ich stale
zbrodniarze cl winni odpowiadać Specjalnego w Warszawie, jako Prokuratu
rze stołecznej, przygotowania aktu oskarż#
wany jest w ten sposób, żeby uczniowie
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nia przeciwko głównym zbrodniarzom fa
nie przerywając pracy, mogli otrzymać
szystowsko-hitlerowskim, winnym dokonanormalne średnie Wykształcenie i uzy
Dziś, w środę, o godzinie 17 w auli w ofiarnej walce 63-go roku w naszych nia zbrodni w Polsce, celem sądzenia ich
skać dostęp do wyższych szkół.
Istnieje także system szkół kształ Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, i lasach Lubelszczyzny, cierpiał w więzić- jP™ez sąd polski w Warszawie, a to na podcących dla dorosłych, którzy z tych odbędzie się staraniem Związku Zawo- j
na Zamku Lubelskim od terroru ca- *tawie art. 1, 3 ł 7 dekretu * dnia 31.VH!
czy Innych względów nie otrzymali nor dowego . Literatów I Klubu Literackiego ™t«, « P ^ n iej często zjawiał się do 1944 r. oraz a r t 13 dekretu z dnia 12 wrze
malnego średniego wykształcenia. Pro uroczysty wieczór uczczenia setnej roct- j ukoch“nc«° Nałęczowa na ciężko zapra- śnia 1044 r. o Sądach Specjalnych bez
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NWÓj za3ICzytny ob) Ponadto uchwalają zwrócić się o poprogramowi zwykłych szkół średnich i !n‘c^
flo Bolesław Prus, geniusz powieści polskiej, bowiązek, organizując wieczór dzisicj- (parcie tego stanowiska do Ogólnokrajowowskutek tego również daje dostęp
„serce serc“, jak głosi napis, wyryty na szy, na którym prof. JułiiSZ Kleiner go Kongresu Związków Zawodowych
szkół wyższych.
W ten sposób szkoła ogólnokształcąca grobowcu powązkowskim nałoży dziełem m6w-ć będlie 0 „i»lsurlu wielkiego scr- Warszawie, rozpoczynającego obrady w
niezależni* od tego, gdzie, się znajduje: swym do całego, narodu polskiego l do i ca«^ Halszka Liebckówna, art. draun, od dniu 18 bm. przez zapoznanie Kongresu >
czyta inało znaną nowelę Prusa p. I. ^Wi treścią rezolucji.
w mieście czy na wsi, i dla kogo jest całej kulturalnej ludzkości,
Wniosek ob. Cleśluka przyjęto rówidet
Lublin
i
ziemia
lubelska
szczyjyj
się
dzenie1', a dr Feliks Araszkicwicz wygło
stworzona: dla dzieci, czy dorosłych,
zawsze pracuje podług jednego progra tym, żc geniusz ten ujrzał światło dzien si odczyt pt.: „Prus a nowa epoka". Tłum jednogłośnie 1 wybrano delegatów, którzy
mu, zapewniając wszystkim uczącym się ne u nas, w powiecie hrubieszowskim, że i na obecność kulturalnej publiczności nie dnia 18 bm. udadzą się do Warszawy na
wychowywał się w Puławach, kształcił wątpliwie przyczyni się do uświetnienia Ogólnokrajowy Kongres Związków Zawo
jednakowy sposób wiedzy ogólnej.
dowych.
'
Ogólnokształcąca szkoła Związku Ra- się w Siedlcach i w Lublinie, brał udział ' pięknej rocznicy.
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japońskiej agresji. Program ten głosił po marcu 1936 roku zawiera z Mongolską Re
litykę „krwi i żelaza" i przewidywał już publiką umowę o wzajemnej pomocy. W
konflikt zbrojny zo Stanami Zjednoczony 1937 roku Japonia rozpoczyna wojnę a
mi. (Jenerał przewidywał konieczność za Chinami przez sprowokowanie swoim zwy
ny
japońskich
obywateli".
Rozpoczęła
się
jęcia Mandżurii i Mongolii, a w ślad za tym czajem „incydentu", ni* zaprzestając pro
m.
otwarta interwencja Japonii na Dalekim zawojowanie Chin. „Po to, aby zawojować wokacji i w stosunku do ZSRR. Zaciągają
Podczas pierwszej wojny światowej Ja Wschodzie. Ro3ja przygotowała się do woj
cały świat, musimy początkowo zawład ca się wojna z Chinami zmusza Japończy
ponia wyśkłpiła po stronie Ententy. Impul ny. W jesieni tegoż roku wojska japoń
nąć Chinami. Jeżeli potrafimy zawojować ków do odłożenia napaści na ZSRR.
sem do tego była możność zajęcia bez skie na Dalekim Wschodzie i Syberii liczy
Agresja hitlerowskich Niemiec w Euro
Chiny, wszystkie pozostałe kraje azjatyowielkich trudów niemieckich koncesji w ły 70 tysięcy, w roku 1921 było już ich 159"jTtie i kraje
*ad południowymi morzami bę pie wzbudziła nieograniczona apetyty rów
chińskiej prowincji Szańdun oraz należą tysięcy. Rozpoczęła się zażarta walka. Ja
dą się nas 1 i skapitulują przed nami". nież i Japonii. Wysuwa ona nowe hasło:
cych do Niemiec wysp na Ooeanie 'Spokoj pońscy kapitaliści zawładnęli leśnymi kon
W innym m. cu memorandum czytamy; stworzenia „wielkiej wschodnio - azjatyc
nym: Karolińskich, Marsza!slkich i Mariań
cesjami, fabrykami, kopalniami, młynami, ...„Musimy wykorzystać Mandżurię i Monr kiej sfery wzajemnego rozkwitu". Ilaało
skich. Po zajęciu w 1915 roku prowincji okrętami, stacjami elektrycznymi i zaczę
golię jako bazę, z której będziemy przeni to oznaczało, że Japonia żąda monopoli
Szańduń, apetyty Japonii wzrosły. Korzy li się rządzić na sowieckim Dalekim
kali do Chin pod pozorem handlu... Ma stycznego panowania pod względem poli
stając z tego, że inne kraje zajęte były Wschodzie, jak we własnej kolonii. Japoń
jąc w swym ręku Chiny, przejdziemy do tycznym 1 ekonomicznym nie tylko w
wojną, Japonia przedłożyła Chinom „21
czycy przedstawili Związkowi Radzieckie zawojowania Indii, Archipelagu Małej Azji, Mandżurii i Chinach, ale i w Indochinach,
postulatów"; na mocy których Chiny zmie mu cały szereg warunków, dotyczących
Indiach Holenderskich, na wyspach 'ńfthlr
centralnej Azji, wreszcie Europy".
niały się w protektorat japoński. Pod groź przemysłu, handlu oraz polityki wewnętrz
W roku 1931 Japonia zaczęła wprowa ti, Malajskich, Filipinach i innych. Apety
bą wojny — gdyż Japonia przesławszy ul nej kraju, między innymi żądali od lania
dzać w życie program gen. Tanakl Oku ty te wywołały protest ze Strony Stanów
timatum, — jednocześnie rozpoczęła mo im w dzierżawę na 80 lat północnej części
powała Mandżurię, naruszając tym zawar Zjednoczonych 1 Anglii. Wreszcie w grud
bilizację swych wojsk — Chiny były,zmu
SacliaUnu. Wojska sowieckie oczyściły te z Rosją Sowiecką umowy. W szybkim niu 1941 roku podstępną napaścią na Pearl
szone do przyjęcia tych warunków. Na kraj z Japończyków w roku 1922, zaś wy
tempie zaczęto zamieniać Mandżurię na Hairbour Japonia rozpętuje wojnę.
konferencji pokojowej w Paryżu przyzna
spę Sachalin dopiero w roku 1925. Wew zaplecze dla p ?ziego wypadu na Rosję
Przebieg wojny na Oceanie Jest jeszcze
no Japonii aarówno niemieckie koncesje nętrzny kryzys ekonomiczny Japonii i po
Sowiecką; budowano koleje, szosy strate świeży w naszej pamięci. Japonia korzy
w Szandunhł, Jak i wymienione wyspy; te gorszenie się międzynarodowej sytuacji w giczne, fabryki wojenne, lotniska, stacje stając z tego, że przeciwnicy nie byli przy
ostatnie Jako mandat od Ligi Narodów.
stosunku do Japonii zmusiły Ją na konfe radiowe itp. Na granicach ZSRR organi gotowani do wojny, uzyskuje anaczne zwy
Jeszcze nie zakończyła się pierwsza woj rencji w Waszyngtonie do pójścia na ustęp zowano prowokacje.
cięstwa, ale ostatecznie wojni rozwija się
na światowa, a już Japońia wystąpiła ja stwa i wstrzymania się na pewien czas od
Przygotowując się do zaatakowania nie na korzyść Japonii.
ko najbardziej aktywny uczestnik inter zamierzeń agresywnych. Ale w tajemnicy ZSRR, milŁtairyzm japoński planował'opa ^ I — według słów Stalina: „Pobita na
wencji na sowieckim Dalekim Wschodzie. kraj przygotowywał się do następnego ude nowanie przede wszystkim Mongolskiej głowę zarówno na morzach, jak i na. lą
S[uvwokowawezy uprzednio krwawe zaj- rzenia. W roku 1927 generał Tanaka, prze Republiki, posiadającej duże znaczenie dzie, otoczona ze wszystkich stron siłami
Japończycy w 1918 roku wysadzili wodniczący rady ministrów, w poufnym strategiczne na wypadek wojny ze Związ wojennymi sojuszniczych narodów, Japo
desant w» ,WHdywostoVu w celu „ochro memorandum do cesarza wyłożył program kiem Radzieckim. Związek Radziecki w. nia uznała się aa pokonaną 1 złożyła broń".

Prawnicy polscy żądają ukarania
zbrodniarzy hitlerowskich
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Dyrektor inż. Czerwiński w referacie soneł techniczny, pełniąc zarazem funkcje szło 300 ludzi, odznacza się niespotykanym
swym o działalności Lubelskiego Związku urzędników, maszynistek itd. Pokonują gdzie indziej zharmonizowaniem na wszy
Elektryfikacyjnego za dziesięcioletni okres.1trudności formalne w celu uzyskania upfa- stkich swych szczeblach, a przede wszyst
WAŻNIEJSZE TOłLBFONY
kim głębokim zaufaniem do ewego wypró
iprzytacza cyfry obrazujące osiągnięcia tej wnień Związku, opracowują projekty
Pogotowie ratunkowe
22-73 instytucji: ponad 600 km linii wysokiego w końcu uzyskują skromne kredyty i roz- bowanego kierownictwa.
Koniec dziesięciolecia pracy „Lubzelu”
• « • 11-11 napięcia, 60 km linii o napięciu .6 kv i por“’poczynają budowę sieci elektrycznej. Do
Straż ogniowa
• a
Pogotowie elektryczne przy Elekwyżej 500 km niskiego napięcia, 150 stacji Związku po długich, pertraktacjach przy- zbiega się z reorganizacją życia energety
trówni Miejskiej . . . . . .
26-6o transformatorowych. „Lubzel" obsługuje stąpiło początkowo 6 miast, a później 9 po- cznego na terenie Polski w roku bieżącyrau
Warsztaty wodociągowe 1 kanalia. 21-4ł ; ISO miejscowości na terenie południowej wiatów południowych województwa,
Polska została podzielona na 13 okręgów
Dyżurny Komendy Miasta M.O. teł. 23-8? j o^Sci województwa, ma 17.342 odteiorc*v. 1 Już w roku 1937 zostaje zeiehtryfikowa- energetycznych, z których 6-ty okręg staIdetalicznych, u których pracuje ponad 1.200 na na terenie Lubelszczyzny pierwsza wloS nowi województwo lubelskie wraz z powiasilników. Moc łączna zainstalowana u od- Niemce. Związek ma własne linie: Lublin— tem garwolióalom woj. warszawskiego,
T E A T R I KINA
biorców wynosi 14.000 kw. Prócz tego Lubartów, Izbica—Krasnystaw 1 Zawada— Zjednoczenie Energetyczne Okręgu LuPREMIERA W TEATRZE MIEJSKIM. „Lubzeł" posiada 6 odbiorców hurtowych, Szczebrzeszyn. Jest właścicielem kilku c- bełskiego obejnue wkrótce wszystkie elekW czwartek dn. 22.XI wchodzi na afisz którzy zasilają 28.000 odbiorców detalicz- lektrownl. Funduszów ' kszych jeszcze trownio zawodowe i sieci rozsyłowe, Jak
komedia W. filiwimy „Macierzyństwo pan- nych. „Lubzel“ zakupił w 1943 roku pomi- nie posiadał. Jeśli przetrwał ten pierwszy również rozdzielcze które są obecnie eksny Jadzi". Sztukę wyreżyserowała J. Ła- mo działań wojennych i przorw w dostawie okres, to tylko dzięki temu, że ludzie kie- ploatowane lub zarządzane przez państwo,
doalówna. Obsadę stanowią: H. Buyno, H .!energii 12.680.000 kwh na sumę 2.388.000 rujący Związkiem cieszyli się wielkim zau samorządy i osoby prywatne. „Lubzel" ja
Jaraczówna, J. Ładosiówna, J. Malkiewicz, zł, przy kapitale zakładowym 1.300.000 zł faniem, a przez to mogli uzyskiwać kredyty ko organizacja samorządowa będzie wchło
E. Kowalczyk, J. Pichełaki i J. filiwa.
utworzonym dopiero w 1933 roku. „Lub- od banków i Kas Komunalnych oraz dosta nięty z innymi przez Zjednoczenie Energe
KINO „APOLLO": „Iwan Groźny". Nad- zel" zatrudnia 313 osób personelu technicz wy od takich firm elektrycznych, jak Szpo tyczne Okręgu Lubelskiego i j rzestanis
ta ński, Norblin i inne. Przy poparciu tych Istnieć jako jednostka prawna. Sprawa -ta
i».'ogram Kronika Filmowa nr 81.
nego, administracyjnego 1 robotników.
Początek seansów o godz. 14.30, 16,30,
Te suche cyfry są imponujące. Dla na instytucji buduje dalsze linie: Lublin—Kra Jest obecnie w opracowaniu Komisji Mini
18,30.
brania jednak właściwego obrazu tej gigan śnik 1 zawiera umowę na dostawę energii sterialnych, jak tylko zostanie ustawowo
przeprowadzona. „Lubzel" przetworzy się z
KINO „BAŁTYK": „Żółte edenie". Nad tycznej pracy, dla oceny osiągniętych re do fabryki Zakładów Amunicyjnych.
W początkach 1 " ' roku Ministerstwo całym swoim aparatem technicznym i ad
program: „Sztandar Zwycięstwa nad Ber zultatów powinniśmy zdać sobie sprawę z
linem". Pocz. seans. 13, 14,30, 16.30, 18,30. warunków, w jakich rozpoczynano pracę Przemysłu powierza „Lubzelowi" kierow ministracyjnym i będzie dalej istnieć jako
i jakie trudności musiano pokonać, ażeby nictwo budowy olbrzymiej elektrowni >.v Ja- ZEOL. Społeczeństwo na tym nie straci,
móc zacytować te dane. W ogólnym za wldzu n. Wieprzem, koszt budowy której gdyż nowy ZEOL będzie posiadał większe
(jln is 9 b. m. została zgubiona na
stoju gospodarczym w okresie przedwrze- miał wynosić 26 milionów złotych. Rozpo możliwości finanspwe i techniczne, a przez
stacji paczka, która między Innymi
Aniowym, braku przejawu inicjatywy, zna częte prace przerwane są wybuchem wojny. to będzie mógł rozwinąć szerszą działal
|'znwleraia pamiątkowe fonografie.
lazło się kilku ludzi, na czele których sta Działalności swej „Lubzel" -jednak nie prze ność.
Uczciwego znalazcę prosi się o zwrot
*
»
*
dyrektora
fotografii do Lubelskiej Fabryki
nął obecny dyrektor lnż. Czerwiński, którzy rywa. Dzięki mądrej polityc
Trykotaży. Krak. Przedm ieście 5, postanowili wykorzystać nadmiar energii Niemcy nie wtrącają się początkowo do
Podane
sprawozdanie
z
uroczystości 10inż. Dnleitrowskl za nagrodą 1000 cl.
elektrycznej elektrowni lubelskiej 1 zamoj prac „Lubzelu". Wyznaczony komisarz peł lecia „Lubzelu" w „Gazecie Lubelskiej" z
1693
skiej w celu rozprowadzenia jej na teren ni tylko rolę nominalną. Do prac elektry dn. 19 bm. zawiera kilka nieścisłości i błę
województwa. Ten zaczątek prac stał Się fikacyjnych Związku dochodzi sprawa za dów, które niżej prostujemy. Odsłonięcia
ZAWIADOMIENIE
sadnicza obrony ludzi zagrożonych wywo tablicy dokonał nie dyrektor Czerwińsk;',
Zarząd Klubu Inteligencji Pracującej podstawą Idei utworzenia „Lubzelu",
zem do Niemiec. Dyrekcja przyjmuje każ lecz przedstawiciel Ministerstwa Przemy
Utworzony
„Lubzel"
nie
rozporządzał
ża
prosi członków 1 sympatyków na drugi
„czwartek" w dn. 22.XX br. o godz. 17-ej dnym kapitałem. Jedynym majątkiem był dego zgłaszającego się do pracy, motywu słu dyrektor administracyjny Zarządu Ener
w lokalu własnym pnzy uU Krakowskie zapał i energia towarzyszące inicjatorom. jąc różnymi sposobami potrzebę ich za getyki Ministerstwa Przemysłu i Handlu
Kilku ludzi w paru pokoikach tworzy per- trudnienia. Zawdzięcza je tej akcji, żaden mgr Przeździeckl; sim a 10 milionów, oPrzedmieście 26.
z młodych pracowników nie był zabrany do kreślająca obecny majątek „Lubzelu",
-oooBaudienstu, a wielu zagrożonych „wywo- przedstawia wartość w złotych przedwojen
zem" znalazło w Związi.u azyl.
nych; po przemówieniu przewodniczącego
Chcąc urozmaicić czas młodzieży ro popularny odczyt na aktualne tematy,
Po uzyskaniu wolności „Lubzel" napra- Rady Zakładowej zabrał głos mgr Frzeż
botniczej w długie wieczory jesienne, żywa gazetka, część artystyczną wypełni wia w szybkim tempie uszkodzenia swoich dzlccki, kolejno naczelnik Wydziału SamoKomitet Miejski O.M. TUR organizuje w muzyka, żpiewy i deklamacje.- Następnie [ W oraz rozszerza dalej swoje sieci. Do- rządowego przy Ministerstwie Administra
każdą niedzielę „Wieczornice Robotni- młodzież będzie mogła tańczyć, korzysta- wodem tego jest fakt, że w ciągu 9 tnie- cji Publicznej dr Szajnowśki. Z upowai
slęcy br. przyłączył nowych 16 osiedli i nienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia
cze‘‘ w salach świetlicy przy ul. Plac By- Ją© z własnej orkiestry O.M. TUR.
prowadzi roboty nad przyłączeniem jeszcze Elektryków Polskich przemawiał lnż. KurKomitet
Miejski
wzywa
swych
człon
cliawski 8. Program wieczornicy rozpo
ków, a sympatyków zaprasza do regu 17. Poza tym wykańcza linię wysokiego na- cewski; w imieniu długoletniego dostawcy
czyna się o godz. 16-ej 1 trwa do godz. larnego uoyjszozatua na wieczornice.
pięcia Lublin -Stalowa Wola.
„Lubzelu" firmy Szpotański zabrał głos
81-ej. Każdorazowo przewidziany jest
Obecny zespół pracowników, liczący prze ,inż. Janusz Kanclerz, (z)
„Róg".

Wieczornice robotnicze w Świetlicy O.M. T.U.R.

Koperta winna być zaopatrzona napi
sem: Oferta na roboty asenizacyjne. Ter
min składania ofert do dnia 23 listopada!
OGŁOSZENIE O PRZETARGU
godz. 12.
-a) Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwo
Otwarcie ofert dnia 23, godzina 12.30.
wych w Lublinie ogłasza przetarg na pod
Naczelnik Oddziału Drogowego
niesienie z wody uszkodzonej Jednoprzęsło- 1989
inż. M. Kadłulbiński.
wej kratownicy stalowej długości 66 m.
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowych
mostu przez rzekę Kamienną, na 43,957
km. link Skarżysko - Sandomierz, środka w Lublinie podaje do wiadomości, że wo
bec dotkliwego braku taboru wszystkie
mi i z materiałów przedsiębiorcy.
b) Wzmocnienie z trzech jarzm mostu przesyłki wagonowe po ich nadejściu na
tymczasowego o belkach żelaznych na jarz stację przeznaczenia, winni odbiorcy nie
zwłocznie wyładować. W przypadkach miemach drewnianych na tymże kilometrze.
wyładowanla
wagonu przez odbiorcę naj
Oferty należy składać do skrzynki ofert później w ciągu
6-śęiu godzin od chwili
w DOKP Luhłfai — Wyszyńskiego 14, do dokonania
zawiadomienia o przybyciu
dnia 80 listopada 1645 r., gdzie w tymże przesyłki, wagon
wyładowany zosta
dniu o godzinie 13-toj nastąpi otwarcie o- nie przez kolej na taki
koszt i odpowiedzialność
fert. Wymagane Jest wadium w wysokości odbiorcy.
1 proc. ceny oferowanej. Kosztorysy ślepe
Państw.
1 informacje można otrzymać w Dyrekcji, 2002 Dyrekcja Okręgowa wKolei
Lublinie
pokój 78. Dyrekcja zastrzega sobie prawo
wyboru oferenta. Jednocześnie unieważnia
DROBNE OGŁOSZENIA
j
się przetarg z dnia 14 listopada 1945 r. na |
wymienione roboty (w p-de a).
2021
PIECZĄTKI kauczukowe dostarcza tanio
1790
Oddział Drogowy w- Chełmie ogłasza Gorzko, Przemyśl, Krakowska.
przetarg na roboty asenizacyjne w obrę
bie Chełmskiego Oddziału Drogowego, a WILNIANIE. Kto zna obecny adres Maślińskiej Jadwigi lub najbliższej rodziny,
mianowicie:
zamieszkujących
ostatnio na Łosiówoe,
Od Świdnika do Dorohuska włącznie.
Pionierska
16/28.
Wiadomość
wynagrodzę.
Od Rejowca do Krasnegoatawu włącznie. Solarska Anna, Szczecin, Mazurska
23
Od Cuełma do Bugu — Włodawekiogo m. 4.
1945
wiącznie.
Warunki przetargu do przejrzenia w biu UWAGA PROWINCJA. Artykuły malar
rze Oddziału Drógowego, Chełm, ul. Pił sko - mydlarskie oraz wszelkie chemika
sudskiego nr 5, pokój nr 1/3 (rachuba). O- lia po cenach najniższych poleca: War
ferty na te roboty należy Okładać:
szawska Składnica Chemiczna wł. J. SzmaOU-lział Drogowy Chełm, Piłsudskiego glewski, F. Kramer i L. Ziegenhirte. War
" S. .pokój nr 4 (do skrzynki ofert).
szawa, Marszałkowska 112. x
1746

OGŁOSZENIA. URZĘDOWE I

ZAGUBIONO dowód osobisty - kennkartę ZAGUBIONO dowód osobisty, wydany
w pociągu Poznań — Lublin na nazwisko przez Urząd Gminy Tuchowlce, oraz kartę
Wysłouch Janina.
1975 rejestracyjną, wydaną przez RKU Siedlce
na nazwisko Staniaka Mariana.
1992
SPRZEDAM maszynę Singera szafkową,
„AS“
HURTOWNIA
Antoni
Słapćzyński
I
w dobrym stanie — Olejna 7 m. 20. 1983
Ska, najtańsze źródło zakupów artykułów
POTRZEBNA uczciwa, samodzielna pra spożywczych, kolonialnych 1 gospodarczych,
cownica domowa. Lubartów — Piorąc Me
go 8. Zwrot kosztów podróży.
1984 Kraków, Miodowa 14, telefon 567-19. 1899
POSZUKUJĘ uczciwego ogrodnika - wa
rzywnika. Zgłoszenia Zamość, Zawisza Zbi
gniew, Wiejska 25. Mieszkanie na miej
scu, warunki* według umowy.
1948

STEFANIA Mączewska poszukuje brata
Antoniego Mączewskiego, mierniczego z
Łucka. Wiadomość: Milanówek koło War
szawy, Długa 32.
1995

SKRADZIONO książeczkę oficerską, wy
daną przez RKU Sambor i zaświadczenie
rejestracyjne wydane przez RKU Lublinmiasto, na nazwisko Fijałkiewloza Anto
niego* ppor.
1983

ZAGUBIONO kartę rejestracyjna., • wyda
ną przez RKU1Lublin - powiat, na nazwi
sko Wercmko Stanisława.
1996

ZAMIENIĘ mieszkanie, -pokój z kuchnią
na 3 pokoje lub 2. Zgłosić się g-to Duska
1997
DZIELNICA handlowa, 2 sklepy frontowe 18, Sklep Spożywczy.
do odstąpienia. Oferty „Gazeta Lubelska"
uczciwej gospodyni, wiek do
pod 1987.
1987 POSZUKUJĘ
45 lat, na prowincję, do samotnego pana.
199
EKSPEDIENTKA potrzebna do samodziel Wiadomość „Gazeta Lubelska".
nego prowadzenia sklepu. Krak. Przedm. FOKOWE futro nowe sprzedam. Wyszyń ■
60, „Pluton".
1983 skiego 20 — 12.
i993
ODDAM dwutygodniowego synka na wła ZAGINĄ! pies, wilk, nieduży, kto by wie
sność. Zgłoszenia „Gazeta Lubelska" 1990. dział, zawiadomić, wys- ka nagroda. Lub
1990 lin — Łęczyńska 8. Zakład Fryzjerski.
2000

ZOSTAŁA zgubiona karta rejestracyjna,
między wsią. Tatary i Otrocz, na nazwisko
CENNIK OGŁOSZEŃ
Solowski Jan, syn Stanisława i Agnieszki,
Drobne ogłoszenie za wyra* 5 zł., poszu
urodzony w roku 1923, zamieszkały Chrza
nów koło Janowa Lubelskiego, powiat Kra kiwanie pracy i rodzin 3 zŁ, najmniej 10
śnik.
i99i wyrazów. Tłusty druk 100 procent.
1 mm l izjtatta wr tekście 25 zł., poza tek
KUPIĘ MEBLE, sypialnie, stołowe i Inne. stem 15 zł. Urzędowe i nekrologi 10 zl.
Lublin, *-to Duelca 22, teł. 25-05.
1991 Konto PKO II - 170 Lublin.
1901
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