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„Mein K a m p f ” oskarża
zbrodniarzy hitlerowskich
T r z e c i d z ie ń p r o c e s u w N o r y m b e r d z e
NORYMBERGA, 22.XI. (Obsł. wł.). Po
(ocpoc/ęciu III sesji procesu jeden z
członków Siidu Albrecht spokojnym, zró
wnoważonym głosem odczytał dokument
opisujący organizację państwa hitlerow
skiego. Specjalne zainteresowanie odczy
tanym dokumentem przejawiał oskarżony
Bess, Goering zaś notował sobie coś na

kawałku papieru. Gdy padło jego nazwi
sko, pocz:|ł wymachiwać rękoma, wresz
cie uśmiechać się.
W dalszym ekjgii rozprawy członek pro
kuratury amerykańskiej Frank M. Wallis
przytaczał mowy Hitlera I cytaty z „Miin
Kampf", które stanowią najcięższy kali
ber w akcie oskarżenia.

K o n f is k a t a
in u ji} fk ó n F r ic k a
BERI,IN, 22.XI. (PAP). Majątek osła
wionego hitlerowca i przemysłowca nie
mieckiego Fryderyka Fricka został na
podstawie zarządzenia władz okupacyj
nych skonfiskowany. Frick był jednym z
najwybitniejszych przedstawicieli trustów
niemieckich i dorobił'się podczas wojny
olbrzymiego majątku, oszacowanego na
setki milionów dolarów.
\
'i
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l)olycz.i| one okresu przedwojennego i
dokumentalnie udawadniają główny cel
hitlerowskiego przestępstwa w skali mię
dzynarodowej, obalenie traktatu wersal
skiego, zdobycie nowych terytoriów jako
Testament Rosenberga
„przestrzeni życiowej".
BERLIN, 22.XI. (PAP). Władze okupa
Według oświadczeń przedstawicieli są
du, w prokuraturze znajduje się ponad cyjne znalazły przypadkowo testament
2.500 dokumentów hitlerowskich. Oskar Alfreda Rosenberga, który jak wia.lomo
żeni z wyjątkiem Hessa i Keitla pisemnie należy do głównych przestępców wojen
przyznali się do zajmowania w przeszło nych. Rosenberg, którego hitlerowcy
ści tych stanowisk, jakie przypisuje im przedstawiali sobie jako ideowego ascetę,
i^aoN trżenie s y t u a c j i
„karta organizacji państwa hitlerowskie by), jak Wynika z testamentu, multimiliollerem. Majątek Jego w gotówce i przed
LONLYN, 22.XI. (BBC). Jak donoszą z cja w całej Jawie jest niezwykle naprą- go", odczytana podczas III sesji sądu.
Wniosek Streichera o jego rzekomej miotach wartościowych przedstawia war
Batawii, rozpoczęły się pertraktacje po- j żona. Donoszą o coiaz 10 nowych miejtość 15 milionów dolarów.
między przedstawicielami rządu, holender- scowościacli, w których wybuchły walki, chorobie umysłowej, sąd odrzucił.
skiego a powstańcami indonezyjskimi. W
______
obradach biorą także udział przedstawi
ciele armij, brytyjskiej.
LQNDYN, 22 X1. (BBC). Jak donoszą z
Batawii,- rozmowy zostały przerwane.
Przywódcy indonezyjscy oświadczyli, że j LONDófa, 22.XI. (Obsł. wł.). Dziś Yoz- , lee, udzielając dalszych szczegółów na le sła ze sobą świadomość, że jeżeli cywi
nie mają zamiaru pertraktować z Holen- poczęła się w Izbic Gmin dwudniowa mat swych rozmów z prezydentem Tru- lizacja ma przetrwać, to nie może się
drami. Są oni jednak skłonni do rozmów debata na temat brytyjskiej polityki za- manein i premierem. Kingiem w W a powtórzyć ani pierwsza, ani druga woj
z dowódcami wojsk W. Brylanii. Sytua- granicznej. Debatę otworzył premier Att- szyngtonie. Premier pówiedział: „Moim na światowa. Czynione były w przeszło
------------- ono-------------- '
zdaniem niemożliwą jest rzeczą odłącze ści próby wyeliminowania pewnych ro
nie sprawy bomby atomowej od proble dzajów broni i pewnych metod prowa
mu użycia innych niszczycielskich ro  dzenia wojny, lecz mówiąc ogólnie próby
dzajów broni. W czasóch dawnych wo zakazania użyciu pewnych broni, spaliły
MOSKWA. 22.XI. (Tass). Z Waszyng ków rozmów brak. Wiadomo jedynie, że jen używano broni, która wydaje się nam na panewce. Uważam, że tylko w pew
tonu donoszą, że ambasador francuski w Byrnei prosił ambasadora Merrill, żaby obecnie niezwykle prymitywną. Jakiel >1- nym ograniczonym stopniu można stwo
Ameryce, Conp de Mcrvill, na zaykóczc- Francja nie głosowe ta przeciw centrali wiek były wtedy straty, zawsze je można rzyć ogólne zasady walki, które byłyby
było obliczyć. Bomba atomowa przynio- przestrzegane. Myślę, że próby lego ro
nie swych rozmów z władzami amerykań zacji rządu w Niemczech.
-oho—-—
dzaju równałyby się chęci zakazania uskimi złożył wizylę ministrowi Byrneso
życia prochu w końcu wieków średnich.
wi, z którym rozmawiał na temat zagłę
W naszych zanłiarach leży zwołanie Or
bia Ruhry, żeglugi na. Benie oraz poru
ganizacji Narodów Zjednoczonych i ’ la
szył sprawę centralizacji władzy w Niem a r m ii i f l o t y w S ta n a c h Z j e d n o c z o n y c h
Organizacja będzie narzędziem, które je 
czech. Oficjalnych komunikatów z w\niWASZYNGTON, 22.XI. (PAP). Prezy Arnolda, szefa lotnictwa Stanów Zjedno żeli jesteśmy zdecydowani użyć go, może
dent Truman poinformował dziennikarzy czonych i gen. Somervella, szefa wojsk ustanowić władzę prawa i przeszkodzić
t k ą d w ę g ie r s k i
na konferencji prasowej o przesunięciach technicznych, nie została przyjęta. Gen. wojnie. Celem deklaracji waszyngtoń
n i a m a ł k a W o w is z y ło w a w dowództwie armii i floty Stanów Zjed Eisenhower oświadczył, że jest zwolen skiej, było wzmożenie zaufania, abyśmy
BUDAPESZT, 22.XI. (PAP). Gabinet noczonych. Gen. Eisenhower został mia nikiem ogólnego dowództwa wszystkich mogli prowadzić dalej nasze dzieło oswo
węgierski z premierem Sułtanem Tildy na nowany szefem sztabu w USA, admirał j sit narodów zjednoczonych, jednolitego bodzenia świala od groźby wojny".
Dalszy przebieg debat podamy w dnia
czele złożył wizytę marszałkowi Woro- j Nimitz otrzymał nominację na dowódcę wyszkolenia oraz minimum jednorocznej
jutrzejszym.
•żyłowi. Tildy wyraził swą wdzięczność j floty USA, jako następca admirała Kinga.
•a wyzwolenie Węgier w najcięższym o i Dowódcą floty na Pacyfiku po admira ’ 0
uooRaymond
będzie
admirał
kresie ich historii oraz podkreślił swą wia Nimitzu
Spruatice, klóry obecnie dowodzi 5-lą florę w przyjaźń węgicrsko-radziecką.'
---- -ooo----lą Sianów Zjednoczonych. Miejsce gene
BERLIN, 22.XI. (PAP) Znaczna liczba |róż. Wśród emigrantów znajdują się wyłsl
rała Eisenhowera, jako głównodowodzą Niemców czyni starania, aby wyemigrować
funkejonariusze hitlerowscy, chcący w ten
O ś w ia d c z e n ie
cego armią USA i członka Bady Kon do Argentyny. Podają oni, że władze ar
sposób uniknąć odpowiedzialności karnej la
trolnej zajmie generał Joseph Mac Nar- gentyńskie ułatwiają podróż do Argentyny.
T an A c k e r a
przestępstwa wojenne.
BRUKSELLA, 22 X1. (PAP). Premier ney, były dowódca armii śródzięuinonuW- Argentyńskie placówki dyplomatyczne za
----- ooo----patrują ich w dokumenty. W pierwszym
belgijski Van Aeker w przemówieniu wy skicj.
Wybory somnrzHdnwe
Prezydent Truman wyraził uznanie dla rzędzie pożądani są tzrw. specjaliści, którym
głoszonym oświadczył, że większość zwo
w N ir n te z r r lt
lenników króla Leopolda werbuje się generała Marshalla, jako jednego z naj udziela się zasiłków pieniężnych na podspośród belgijskich kolaboracjonistów. wybitniejszych wojskowych armii USA
LONDYN, 22X1. (PAP). Agencja Reu
V#n Aeker dodał, że rząd ma zamiar przy i armii sojuszniczych w ogóle. Gen. Mar
tera donosi, że w połowie stycznia 1946 r.
. M a r s z a łe k T i to
wołać do porządku łe osoby, które pro shall zamierza w y co fać się ze służby, ale
odbędą się wybory do samorządów miej
wadzą czynną propagandę na rzecz kró pragnie przedtem zreorganizować armię
udziela wywiadu dziennikarzom skich w Niemczech. Prace nad nową or
Ina nowych zasadach. Dymisja gen. Henry
la Leopolda.
dynacją demokratyczną wyborów ją na u
MOSKWA, 22.XI. (Tass). Z Belgradu
kończeniu.
donoszą, że 20 bm. marszałek Tito udzie
-ooolił wywiadu dziennikarzom krajowym i
zagranicznym. Oświadczył on, że zaufa
W y b o r y w A u s tr ii
nie, Jakim naród obdarzył go, wybiera
LONDYN, 22.XI. (PAP). Agencja Reu- jBrytanii, Stanów Zjednoczonych i ZSRR. jąc na szefa rządu, świadczy o jedno
LONDYN, 22.XI. (PAP). Age.ieja Asso
tera donosi z Berlina, że na posiedzeniu !Dla potrzeb wewnętrznych Niemcy za- myślności narodu i o zjednoczeniu się ciated Press donosi z Wiednia, ic w Au
Sojusznicze] Rady Kontrolnej posiano- trzymają statki o łącznym tonażu 175.000 około osoby szefa rządu. Następnie mar- strii odbędą się wybory do parlamentu *
wiono powołać specjalną komisję .Ra Jjon H0,,z| a ła s będzie rozdzielona mię- szalek Tito poruszył sprawę Triestu. J e - 1w niedzielę 25 bm. W wyborach wezmą
ii .aw niemieckiej fioły handlowej, w
szcze raz podkreślił, że Triest powinien udział wszystkie partie zorganizowane
paAMvva sojusznicze,
•kład której wejdą przedstawiciele W
należeć do Jugosławii.
|dotychczas na terenie Austrii.

P ertraktacje w Katania

Prem ier ARSee przemawia w Izbie Gmin

Ambasador Francji u min. ByriW a

Przesunięcie w dowództwie

Niemcy em igrują

Losy niemieckiej floty handlowej
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Ca piszą inna

Kongresu Związków Zawodowych
o Powołania
»
1
—i Komisji, któ
lii A6.
Państwowej
ra by opracowała plan praktyki torminatonńdej, szkolenia zawodowego oraz. ta
belę płac dla młodocianych.
7. Ścisłego przestrzegania przepisów o
ochronie prac młodocianych.
8. Kongres poleoa wszystkim . Oddzia
łom Związków Zawodowych natychmiasto
we przystąpienie do zorganizowania Sd*oji Młodzieżowych.
». Kongres poleca Komisji- Oenirainych
Bwiąńków Zawodowych ustalenie repre
zentacji młodzieży przy wyborach do Rad
Zakładowych i Kierowniczych w Związ
kach Zawodowych.

-o o s-

Po utworzeniu rządu we Francji

MOSKWA, 2*.XI. (Tass). Po 48-godzin- wyraził swoje zadowolenie i nadzieję, ż e l
ly m kryzysie gabinetowym Francja ma no współpraca wszystkich partii powróci otrą
wy rząd. Jest to najmłodszy rząd w dzie cone stanowisko Francji w Europie.
jach Francji. Prawie wszyscy członkowie
Leon Biura na lamach socjalistycznego
mają poniżej 50-eiu lat. W skład rządu we dziennika „Populalre" oświadczył, ż« roz
szli przedstawiciele trzech najpotężniej wiązanie kwestii składu gabinetu zasługuje
szych partu politycznych oraz 2 bezpar na podziw oraz na poparcie.
tyjniZnany publicysta francuski Schuman wj
Opinia francuska uważa jednak sytuację,
gazecie „L,‘Aube“, która jest organem po
jaka jest obecnie, za kompromis, na który
stępowy d i katolików, omawia z zadowoło-|
poszły partie lewicowe, ale nie uważa tego
ntem rozwiązani* kryzysu gabinetowego.
za całkowito rozwiązanie sprawy. W dniu
-- 98 bm. gen. de GauUe przedstawi nowy
rząd Narodowemu Zgromadzeniu Konsty
tuanty.
PARYŻ, 22.XI. Dzisiejsza prasa francu
ska wyraża swojo zadowolenie z powodu
LONDYN, 22.XI. (PAP). W. lug Reu
rozwiązania kryzysu gabinetowego ku za tera donoszą « Lizbony, że policja portu
dowoleniu wszystkich partii.
galska ujęła dwóch gestapowców, któ
Komunistyczny organ' „L‘HumaiUte“ W rych miano na żądania komisji sojuszni
2. Rozszerzenia szkolenia zawodowego artykule omawiającym obecny skład rządu czej przewieźć saniołstem ds Nienrlse.
młodzieży i uzgodnienia ozaeu ssfcołunla w
oso
wioczorowyoh szkołach zawodowych ■ onasem trwania praktyki.
3. Dla młodocianych do lut ld skróce
nia czasu pracy do 6 godetu.
4. Zapewnienia równej płacy za .rów
ną pracę, nie tylko nominalnie, leoa z uwzględnieniem wszelkich przydziałów.
5. Wliczenia czasu nauki do czasu pra:y dla uczącej się młodzieży. Zapewnienia
młodzieży robotniczej wstępu do wyższych
'jczelni.

re".

Aresztowanie hitlerowców
w P o r t u g a l ii

\

Ustąpienie regenta G reejl

ATENY, 22.XI. (Ohsł. wl.). Z Aten douoazą, że Arcybiskup Damaskinoz złogyl
rezygnację ze stanowiska regenta w kilka
godzin po stworzeniu nowego rządu jfcd
przewodnictwem liberała Souphullsa. Na tle
sprzecznych wiadomości, które dochodzą z
Grecji, nie można stwierdzić, czy regent za-

Aresztowanie księdza sługusa
n ie m ie c k ie g o
KRAKÓW, 22.XI. (r .W ), Na polec<ni»
firokurntora Specjalnego Sądu Karnego w
Krakowie władze bezpieczeństwa publicenego w Nojbym Targu aresztowały kslę
(Im dziekana Franciszka Moza, Słowaka,
»t>ywatela polskiego, proboszcza w Nowej
li niej. Oskarżony działał ila szkodę pańsi wa polskiego, prowadząc propagandę o
rzekomo niepolskim -odradzeniu mieszkańn.Y Spiszu. Działalnością swą przyczynił
się do usunięcia języka polskiego w kości*

„Polska opinia pnbUc'. a, wyrażana
na łamach prasy wsntystk h kienmkóa
politycznych, dawała niejednokrotnie
wyraz potrzebie braterskiego uregulo
wania spornych zagadnie* i pod tym
względem jednolicie popierała stanowi
sko Rządu, który dążtl do uregulowa
nia
dokształtu stosunków palskocze<' słowackich, nie zamierzając go
spodarczo Jcrzywdzić CSR. Rozumie
również i pochwala zrównoważony I
i wstrzemięźliwy sposób, w jaki Rząd
nasz .reaguje na ataki propagandy ozeskieę, nie przenosząc dotychczas spraw
tych na arenę międzynarodową. Dla
nas logiczną konsekwencją solidamo•ioi i wzajemnoioi słowiańskiej, która
pojmujemy na serio, Jest konieczność
regulowania spraw spornych między
sobą, nie zaprzątając nimi opinii świa
towej i bez pośrednictwa stron trze
cich. Nie naszą jest winą, śe strona
czeska postępuje inaczej. N ie chce ona
również, jaico to widać z wypowtedm
prasy czeskiej, rozmów w kwesta Zaol
zia. Dlatego też trudno jeet opinii pol
sk iej oprzeć się w rażeniu, M w ynurza
nia m iarodajnych ozetMoh czynnihó*
e solidarność stowiaMkiej nie są

lach. Niszczył polskie książki de nabożeństwa pod pretekstom zbiórki dla Polaków
w Niemczech. Gloryfikował armię nlemleoiką, ozemu dał wyraz w broszurze „Bok
1918—1989“ wydaną w roku 1944 w Rratysławie na pamiątkę oderwania Spiszu od
Polski. Ksiądz Mosa tłumaczy się tym, że
napisał książkę na polecenie dziekana Wojtassl z Frankowej, wydania zaś nigdy ni*
czytał 1 nio wie, czy zgadza się * rękopł, seta.

Pozostawieni pod słowem honoru aa uroi*
ności nie stawili się oni na lotnisko 4T
oznaczonym terminie. Policja poszukuj*
jeszcze innych gestapowców ukrywają*
eych się w Hiszpanii, wśród których znaj*
duje się sekretarz byłego komisarza Ho
landii Seys Inquarta, Wisnaann. Jak wia
domi}, Seys Inąuart odpowiada obecni#
jako prżestępca wojenny przed Trybnnatem Międzynarodowym w Noryndbor-

pustyaiągł nowy rząd przed jsleżeaieus re deś.
zygnacji. Ocaekują, że w ostatniej ohwlU
przed wyeiaiuem liatu Da«n*stcino*a do króla Jerzego regent zmieni *wą decyzję.

-o eo -

P r o c e s premie**®

Krok Damaskhiosa nowy premier wiąż*
a oświadczeniem króla, że odłożenie plebis
cytu utworzyło „nową sytuację". Premier
Sauphulia dodał, że uważa proóeut laróla
ca dolanie oliwy do ognia już w dostatecz
nie niespokojnej atmosferze.

LONDYN, 22X1. (BBC). Nowy rząd
grecki pod przewodnictwem Sofulisa zo
stał zaprzysiężony przez regenta Damaskinosa. Chodziły pogłoski, źe regent Dauiaskinos na skutek stanowiska króla Je
rzego podał się do dymisji, a zaprzysię
żenia nowego rządu miał dqkonai ustę
pujący premier Kanelopulos.
Wobec tego, że zachodziła. obawa, i#
zaprzysiężenie la hr* będzie formalne,
premier Sofulis złożył przysięgę przed re
gentem Daiuttskinoscuł.

W ęgier Im red^ ego
MOSKWA, 28.XI. (Tass). Z Budapesz
tu donoszą, że w ©zwartym dniu procesu
byłego premiera Węgier Imredy, w dal
szym ciągu badano świadków. Zeznania
wyjaśniły wiele punktów oskarżenia i je
szcze bardziej upewniły kolegium sędziów
o winie oskarżonego. Badano również
przedstawiciela Hitlera przy rządzie Imredy‘ego płk. Eisenmayera. Oświadczył
on, że Imredy w bardzo często prowadsonych z nim rozmowach zwraóał uwagę na fakt, że przemysł węgierski i rol
nictwo sa mało są eksploatowane na cele
wojny przeciw ZSRR. Imredy starał sif
lia każdym kroku współpracować jak naj
ściślej z władzami niemieckimi i podpo
rządkowywać się ins.

----------------------------- v *------

KOBIETY POLSKIH
swym wkładem cierpienia i pracy, żarów
no w czasie okupacji, jak przy odbudowie
demokratycznej Polski, zasłużyły sobie
równe ich traktowanie i dopuszczenie do
żyd a politycznego i społecznego. Przy
warszawskiej Radzie Zw. Zaw. powstanie
(Dalszy ciąg na str. 3-ejj

Onutwiająs w artykule pt.i „Ptwpagtaa- "
Ida czeska, a braterstwo Skmlain", metody
Idziaiahiości propagandy oseęJdej, która
Ioperując nieistotnymi artguiuenhuni, u«żJluje pozyskać opinię Świata dla swfrch
Joazczeń terytorialnych i konfrontując Jej
Lwierdzeni* a rzeoqrwtobośoią zaoinlańSką
|„Rzeozpospolita“ pisze:

-

DELEGACJfl MŁODMBAT
Po ref wacie oł». Paaeimiego wchodzi na
salę owacyjnie witana delegacja młodzie
ży, uczestników wyścigu pracy. Po odczy
taniu nazwisk zwycięzców wyścigu na na* stępuje uroczyste wręczertie dyplomów.
Uchwalono poza nagrodami, odznaczyć
ich żetonami Kongresu. Młodalaż odzna
czona dyplomami otrzyma 15-duiowy po
byt w Zakopanem.
Z kolej na salę wchodzi delegacja mło
dzieży śląskiej, entuzjastycznie witana.
Młodzież śląska przeznacza 1 dniówkę
swej pracy na wydobycie węgla dla srtcół
w całej Polsce. Przygotowany Już je*t
liarwszy transport tysiąca ton węgla,
przeznaczony dla Warszawy, który w naj
bliższym czasie nadejdzie. Kongres po
stanawia odznaczyć pam iąttkowymd żeto
nami delegację młodzieży śląskiej. N a 
stępnie ob. Passihi wnosi do Prezydium
rezolucję, uchwaloną jednogłośnie © trećd
lastępującej:
„Doceniając rolę 'młodzieży w życiu na
szego narodu i państwa, doceniając rolę,
• jaką spełnia młodzież w procesie produk
cji oraz w odbudowie kraju z ruin I
zgliszcz. Pierwszy Ogólno - Krajowy Kon
gres Związków Zawodowych w odrodź©-,
nej Polsce domaga się:
1. Skrócenia czasu trwania praktyki
najwyżej do dwóoh lat, płatnej od pierw
szego dnia pracy.

Not* iwądu Baocnypoapolżioj wrąinona
iwee posła polskiego w Fioda# nńaMRio|w« opraw sogroniofmyoh RopubHkj Onsjaliośłowąskiej p. Jonowi Mosorykowi, pwrująoo podjęcie roninów w sprawi* oatałtu afcosunków nuędoy Polską •
{ozeoiioSłowacją. jest jesewns jsdnyiu da|w ołem jak najdalej idącej dobrej wott
•otoki w rc . yiąaonhi eogadwśssda nrałzisA-

-

borcze.
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DBCJBGAiCai RADZOóOiCCEJ
Na trybunę wchodzi, witana burzliwy
mi oklaskami, przedstawicielka radziec
kiej delegacji, ob. Zorina.
Mówczyni
stwierdza, jak oiężką była walka narodu
radzieckiego z hitleryzm ara i opisuje wiel
ki i pełen poświęoenia wkład kobiety ra
dzieckiej w tę watkę. Kobiety Związku
Radzieckiego korzystają z identycznych
praw, Jak mężczyźni i dopuszczane są do
pnący państwowej, poWtyoanej i społecz
nej. Za prawa te kobieta sowiecka rewan
żuje się swej ojczyźnie bezgranicznym od
daniem i miłością. Zorina opisuje, jak w
okresie wojny kobiety pracowały we wszy
stkich dziedzinach gospodarki kraju. Ko
bieta radziecka potrafiła również wycho
wywać swe dzieci w duchu ofiarności dla
Ojczyzny. Za to Związek Radziecki ota
cza matkę i daieoko serdeczną troską.

w Związku
Tżunnnfcłi Radzieołam
Radzieotdm jest
iost wiele d*W
mów dla dzieol polskich, których ejoowie
walczyli w szeregach Armh Radzieckiej i
Wojska Polskiego. Dzieol i nauozyoide z
tych domów dziecka polskiego przesyłają
pozdrowienia swej ojaeyźnse i Kongresowi
Związków Zawodowych. Dzieol te, dobrną
odżywione i ubrane, uozą się w sąkołaoh
polskich w polskim języku. Kochają Pol
skę. W roku 1944 2 i pół miliona dzieol
objęte było opieką związków zawodowyeh.
W roku 194* — pazad S mikeny. W pra
cy tej kobiety odgrywają najbardziej ak
tywną rolę.
*
Polskie kobiety muszą stać się ozynzy
mi budowniozkami nowego dsraekraty.oznego państwa. Najpilniejsze zadanie S5wi
ków Zawodowych — to wciągnięoie kobie
ty do życta społecznego i wychowania ioh
w duchu poczucia odpowiedzialności za
losy kraju Ob. Zorina składa życzenia po
myślnego zrealizowania planów Kongresu
i kończy okrzykiem na ezeżó walnej, nie
zależnej, demokratycznej Polaki, pracują
cych kobiet polskich, narodu radmeoktego
i przyjaźni polsko - rzdatookiej
Następnie przemawia obywatelka Sob
czak z warszawskiej Rady ZwiefkóW Za
wodowych, która stwierdza, że
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0*wa*'ty dnień obca* w * * u M ł *9 refet*tem (A* P(W»*h4c9* »* te w it udziału
mtodiżeńy W ruohu oąwódowyus. ItetfanA
omawia d ęń kf «ytu*C0 młoctoleży iwacująoej w cfriroAo przaAwejenujms. gdy, węrzyąkiwana prne* bapttullatów, »■«*«**
przeważni* r * f # w w « 4 a a a i* i. <** *»«w azej chwili odayaWMil* w«łn*ś«i mł*4toie*
stanęła <iaodbudowy
teftiu, '***»
rąc udaaal w 4oią«*niu śwtadoaeń t w w iiw y *
i pomagająo *»**•«»
w *****
epodarowMżu *4 ** «Mwy<* *♦"**<*• * *
czele żądań Wied**** wyauw* się a*rawa
lrazpłatneg* nsMocejsśe. NUdsędn* jeat
wprowadzeaż* sieci **#idł twtołaKwyeh i
zawcwtowyoh,
Mam artwlnych i akmtomioWoh, wprowadzenia sty
pendiów. Najzdototej* robotnicy i«w»eą uzysk-.ć dostęp d* wytorych u*#*"*- » la
umożliwienia dotowtaloania mtodalaży <“*"
cującej należy wprowsdaić *0-0 gedzwusy ty 
dzień pracy. Należy przełaswal nicwłTsrirną 1 nieaprawiedKw* zasadę niższych pia«
dl%. młodzieży. Należy w p tw sd aió pweńslawżcipU pracującej młodzieży do Rad
Zakładowych. W Pelece Demokratycznej
każdy człowiek, M iry osiągnął IM lat ży
cie muti mieć czynne ł Moru* prawo wy

Powojaune stosunki pomiędzy Polską i
SoEoobsduwacją me układają się, niestety,
jw sposób pomyślny i w duchu idei współ- »
narodów słowiańskich, ozego żyoeą
jsobie nauczono smutnym doświadczeniem
Liniej wojny bratnie narody obu kra
jów. Na przeoakotizM temu stoi w dalszym
[ciągu otwarta sprawa Zaolzia, przy ozym
{zarówno wybryki azowhustów beeskicii, i
raity, jakich dopuszczają się na tomtejludaoóoi polskiej, jak i damłolność
;a«dy oneslńej nio stwarwają odpo|'wiodaiego klinialm do polubownego ''ozIwiązania opornych ptxłbiemów włośnio W
jduolur idol słowiańskiego brwbetwbwa, jak
»Mo tego żyocy spełeoneńebwo peśeklo
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Usprawnienie akcji świadczeń rzeczowych
w województwie lubelskim
W dnia 99 bm. edbyl się Wojewódzki
Zjazd powiatowych referentów aprowizacji
i handlu, referentów Świadczeń rearzewyćk,
kontrolerów młynów oraz kierowników re
feratów artykułów spożywczych i premio
wych, przedstawioleli Saaiopomooy (M o r
skiej, Zwląsku Gtopedarozege „Społem** 1
Spółdzielni Kolnior.o-Handlowej.
Naczelnik WydWolu Samorządowego oh.
Łukomskl wyjaśnił, to zarządzaniem NHulaterstwa Admiaistraoji PuMteaznj żuraw*
Środków transportowyok dla onla\ą odstaw
Świadczeń reeozowyoh została nregalowala w ten sposób, żo władzo administra
cyjna mają obowiązek dostarczania podwód
i a opłatą za dostarczano przymusowo Środ
ki przewozowe w sumio IM zl dziennie za
furmanko jednokonną 1 18* zł aa oarokoaną.
Z kolei ob. Więeyk, kłorowaik Oddziału
Mieczarzko-Tłuozccowego przedstawił sy
tuacją zaopatrzenia ludności w tłuszcze.
Odstawiania Świadczeń rzeczowych mleka
w małych ilościach i nieustalonych termi
nach powoduje coraz większy brak tłusz
czów (masła). Spowodowało to, że zamiast
511 ton masła wyprodukowano zaledwie 3*
tony.

daje się proszek mleczny pochodzący z da
rów tN B R A w Ilości 1 kg na dziecko.
Po sprawozdaniu Oddziału MleezarsUoTłuszczowcgo przystąpiono do sprawozdań
powiatów, które przedkładali kierownicy aprowizacjf i handlu.
Ogólnie na terenie całego województwa
odczuwa się brak transportu. W związku
Ize zbliżającą się zimą kładzie się szczegót, »y nacisk na odstawę ziemniaków. Spudek
l dostaw zbożowych tłumaczy się także tym,
| żo chłopi widząc przepełniona magazyny, z
których ziarna się ule wywozi, nls spieszą
| się z realizacją obowiązkowych dostaw.
*’ Na zakończenie przemawiał naczelnik
Wydziału Aprowizacji I Handlu, który zwró
cił uwagę na pracę poszczególnych referen
tów aprowtzacyjuych stwierdzają*, iż mel
dują oni o złym stanie wpływów świadczeń
rzeczowych, lecz rzadko zdobywają się na
przedsięwzięcie środków zaradczych. Obo
wiązkiem referentów jest uświadomić sze
rokie masy chłopskie o znaczeniu świad
czeń rzeczowych, a jednocześnie doplłnowaó 1 przestrzegać terminów dostaw. Chlup
musi mieć przykład I dlatego w pierwszym
rzędzie patrzy, czy świadczenia rzeczowe
oddali wójtowie, sołtysi, Samopomoc Chłop
ska I Jej członkowie. Należy zwrócić utva-

gę cr.y cl ludzie, na których polega S*ąd,
oddali już w 10* proo. świadczenia rzeczo
we.
Związek Gospodarczy „Społem" 1 Zwią
zek Rewizyjny SpóMMełni winien położyć
jak największy nacisk na dobro wyszkole
nie swoich pracowników. Winny byó stoso
wano jak najdalej posunięto sankcje korne
względem ty oh, którzy na to u sługu ją. Sy
stem wolnego handlu nie może zostali oba
lony, ponieważ duża oręśó społeczeństwa
jest poza nawiasem systemu aprewlzacyjnogo w kraju. Jednakże na welaym rynku
daje się zauważyć tendencja zwyżki «eu.
Jest to skutkiem wywozu artyku'ów spożywoeych z województwa lubelskiego, o*
wpływa również ujemnie na odstawę łwiadczeń rzeczowych.
Poza tym muszą być dokladuio kontrolo
wane terminy przemiału w młynach uiąM
80 proc., przeznaczonej aa chich kartkowy,
jak również piekarnio, aby tuc opóźniały
wypieku ohlcba. Najaktualniejszą sprawą
obecnio jest zaopatrzenie ludności bezrolnej
w ziemniaki, bowiem termiu zaopatrzenia
minął 15 biu., wobec czego należy szybko
i sprawnie zorganizować punkiy rozdzielcze
w tych miejscowościach, gdzie jeszcze ziem
niaków nic wydano ludności.

W województwie lubelskim od początku
dostaw mleka zrealizowano -zaledwie 14,*
Wydział Przemysłowy Urzędu Wojewódzkiego Lubelskiego, zatrudni
proc. Poszczególne powiaty wywiązały się
kilku inżynierów i techników z różnych branż. Podania wraz /, życio
w następujący sposób: Biała Podlaska —
rysem należy składać w sekretariacie Wydziału Przemysłowego M. W.
26.7 proc., Biłgoraj — S,6 proc., Chełm —
89,9 proc., Hrubieszów — 12,5 proc., Kra
przy ul. Spokojnej 4 pokój Nr. 7.
śnik — 1,8 proc., Krasnystaw — 4,1 proc.,
Naczolnik Wyilzinlu l'r/.t:iiiysl<iwiMj«
Lubartów — 1S,S proc., Lublin — 14,7
'
G ę g a ła
2004
proc., Łuków — 7,9 proc., Puławy — 8,4
proc., Radzyń — 14,4 proc., Siedlce — IM
proc., Tomaszów — 16,8 proc., Włodawa —
42.7 proc., Zamość — 18,6 prec.^
Wpływy świadczeń rzeczowych mleka
OB. TO M A Se M URRAY (E d y n b u rg
wystarczają zaledwie na pokrycie potrzeb
(Początek na str. 2-ej)
S zk o cja),
szpitali 1 ochronek. Obecnio dla dzieci .wy Referat Kobiecy, który zorganizuje opie
kę nad matką i dzieckiem. Wreszcie ob. który brał udział w Zjeńdcie Dąbrowsz
Sobazak porusza sprawę zapewnienia kla czaków, z którymi razem walczył w Mię
dzynarodowej Brygadzie. Stwierdza on, że
sie pracującej rozrywek kulturalnych.
żaden kongre* nie wywarł na nim takie
WYKONUJE SZYBKO
Z okazji 70-looia urodzin Przewodniczą
go wrażenia, jak obeony. Widział on
cego Najwyższej Rady ZSRR Kalinina,
straszną cenę, którą Polska musiała za
Jan W i d l i ń s k i
Kongres postanawia wysłać Bo niego gra
płacić za zwycięstwo. Polacy są zdecydo
KRAKÓW, Grodzka 2 8 1 tulacyjną depeszę.
wani, świadomi i siku. Mówca wierzy, że
Z kolei na trybunę wchodzi
stworzą oni wielką, demokratyczną Pol
--- «*00skę, której imię będzie szanowane w ca
łym świecie. Zapewnia, że robotnicy bry
tyjscy nie byli dotychczas poinformowani
0 Istocie i kierunku polskiego r uchu zawo
w towary przemysłowe z akcji premiowej
dowego. Po powrocie do Anglii przedsta
W dniu 26 listopada br. odbyła się artykule przemysłowe, pr*\ dzielono Jla wi on polską rzeczywistość swym iodawojewódzka konferencja w sprawie akcji ludności wiejskiej towarów na sumę kora.
350.000.600 zł. Większość towarów zosta
specjalnej.
Następny mówca, ob. Czerwiński przed
W konferencji wzięli udział: wicewoje ła wysłana w teren. Brak sprawozdań u- stawił

*4 . t

O g ó ln o p o ls k i z j a c d
delegatów Z.N.P: w UykMiia
W dniach 25, 26 i łT listopada br. od
będą* się pierwszy w odradzanej Polsc*
Zjazd Delegatów, popisadrwujr akademią
żałobną, zorganizowaną kii ozoi nauczycieli
poległych w walce o wolność Ojczyzny..
Zjazd obiadować będzie nad całością zagad
nień kulturalno-oświatowych i sytuacją
Związku l zawodu nauczycielskiego w Pol
sce. W ostatnim dniu obrad zostaną doko
nano wybory do Głównego Zarządu ZNP.
W Zjeździ* wezmą prawdopodobnie uJzial w charakterze' gości przedstawiciel*
całego apołeow&stwa, partii politycznych,
organizacji społecznych oraz przedstawicie
la Krajńwej Rady Narodowej z przedsta
wicielem Prezydentem ob. Bierutem
na
ozola 1 członkowie Rządu: premier ób. Osobka-Morawskś, wicapromienąr i ministro
wie. Będets t* barda* brz*mien«y w na
stępstwa Zjazd, gdyż obok wymiaaśmych
poprzednio, omawiana będą również spra
wy związana z* zmianą statutu KNP, któ
ry — jsk wiemy — zawierał doiyohczas
pewne cechy eiitaryzniu, jako pozostałości
ducha czasów pi-zedwojennych. Cały świat
nauczycielski z najwyższym zainteresowa
niem śledzić będzie przebieg Zjazdu.
Z terenu Lubelszczyzny wyjeżdża de lly
turnia 6 przedstawicieli Zarv.ądu Okręgu
,v osobach: ob. ob. prezesa Hetmana Wik
tora, wiceprezesa Henryka Dąbrowicza,
przewodniczących wydziałów: Ziółkowskie
go Zygmunta, Szczerbowej Czesławy, Odronią Jana i Saklawskiego Władysława oraz czterdziestu paru delegatów z terenu
województwa.
Opinia społeczna będzie żywo Intereso
wać się przebiegiem i uchwałami Zjazdu,
oczekując ponownego podkreślenia demo
kratycznej ideologii, którą zawsze reali
zował ZNP.

4-Sy dzień obrad Kongresu Zw, Zawodowych

PIECZĘCIE GUMOWE

Jak najszybciej zaopatrzyć wieś

woda ob. Sokołowski, naićzelnik aprowi
zacji i handlu ob. Orłowski, zastępca na
czelnika Wydziału Aprowizacji i Handlu
oh. Koprowski, przedstawiciel Minister
stwa Aprowizacji i Handlu i min przeińysłu ob. Winiarski, delegat Centrali
„Społem", delegat Głównego Zarządu
Samopomocy Chłopskiej, referenci pawia
towi świadczeń rzeczowych, kierownicy
aprowizacji, przedstawiciele Samopomocy
chłopskiej, „Społem", Spółdzielni Rolni
czo-Handlowych.
Konferencję zagai! naczelnik Wydziału
Aprowizacji i Handlu ob. Orłowski, pod
kreślając znaczenia akoji specjalnej i
premiowej. Ludność wiejska czeka na ar
tykuły wydawane jako premie za odda
ne świadczenia rzeczow*. Dotychczas w
naszym województwie towary premiowe
nie zostały jeszcze rozprowadzone. Tłu
maczy się to tym, że aparat rozdzlelory
nie stoi na wysokośoi zadania, a takie
brakiem środków transportowych. Niedo
stateczna kontrola przy rozprowadzaniu
łowarćw premio wy oh opóźnia akcję.

Następnie przemawiał przedstawiciel
Ministerstwa Aprowizacji i Handlu ob.
Winiarski.
Zattądzeniem ministra aprowizacji I
handlu i dnia 21 sierpnia 1945 r. w spra
wie «VrH pćjabiej zaopatrzenia wsi w

1rudnia- zorientowanie się czy wysłane to
WALKĘ WYZWOLEŃCZA NARODU
wary zostały rozprowadzone na gminy i polskiego i w najostrzejszych słowach na
czy poszczególni rolnicy otrzymali je. piętnował niektóre wypowiedzi zagranicz
Należy w jak uajszybniyas tempie prze nych mężów stanu na temat polskiego
prowadzić rozdział towarów

na

ne mininuim egzystencji;
2) sprawiedliwego rondnutłu żywności
oraz materiałów odzieżowych i zaopatrze
nia praoownikóW w węgiel;
3) kontroli nad działaniem Funduszu
Apix>wiza cy jnego;
4) zorganizowania w# wszystkich u k ła 
dach pracy należytego bezpieczeństwa
pracy, a w szczególności zaopatrzenia od
powiednich kategorii robotników w ochronne ubrania robocze;
5) znowelizowanie ustawy o urlopach w
kierunku przyznania dłuższych urlopów
wypoczynkowych dla pracownśków ftsyczy
nych, żaU-udnionych przy pracach olęńszych i niebezpiecznych dla zdrowi*;
6) sprawiedliwego przydziału iminizdiiiuł
dla pracujących, oraz stałego uozeatnśotwa
awlipsków zawodowych w Urzędach Kwa
terunkowych i praw* kontroli nad -ich
daiałainośoią;
7) rozbudowy • akcji wczasów praei
dalszy przydział domów wypoczynkowych
i utworzenia sieci sanatoriów i stacji kiśma tycznych;

akcją miasta portowego — Gdańska. Przy akl arnacji zebianyoh, dająoej w ten sposób
wyraz swej solidarności, potępił on zde
8) zreorganizowania Utotupieozaim Spocydowanie 'wyczyny band terrorystycz lecanyoh i przekazania zarządu and nhnl
nych NSZ 1 wysnuł szereg postulatów od Tiwiązkom Zawodowym.
nośni* poprawy bytu ma* pracujących.
Na *ai* wkraosa minister przemysłu,
Po przemówieniu przedstawiciela Mini
/.jazd nauczycieli F.P.8.
ob. HHary U bu , witany owacyjnymi okla
sterstwa Aprowizacji i Handlu przyłtąw T o r u n iu
skami.
piono do sprawozdań Spółdzielni Rolni
W Toruniu odbyła się konferencja tuu»
N a trybunę wstępuj*
czo-Handlowych, z których wynika, ił
osy cieli PPS z powiatów: żonińslotego, wąJ
OBLONKEŃI
wiele spółdzielni gminnych nie wykupi
DłDŁJBGAG.TI BULGAfiSKOiW
brzeskiego 1 inowrocławskiego. N a konfe
ło przydzielonych im towarów na skutek
1 wręooa w upominku od bułgarskich rencji zestal wygłoszony referat spośeozbraku pieniędzy. Drugą przyczyną utrud
związków zawodowy oh małą rzeźbę w no - poktyoany prze* red. M teozysława Do
niającą rozprowadzenie towarów premio
srebra*, wyobrażającą ploto Błeuuskd.
browolskiego. Scharakteryzował on *ytuawych jest brak środków transportowych.
Kongres uohwala jednogłośni* wysłać oję w Polooe, a w związku z tym zadani*
W powiatach biłgorajskim i siedleckim
do piWydenta Trumana depeszę ae sło nauczyciela • demokraty. N auozyeiele zakól
część towarów nie została rozproifadzowami uznania i wdzięczności. Depeszę a- powszechnych nw ją za sobą śradyoj* wal
na naskutek braku cenników. Poza tym na logiczną wysłano do rządu Wielkiej
ki o prawdziwą dem okrację. Ludaie ■ za*bardzo utrudnia rozprowadzenia towarów Brytanii
regów ZNP nieśU zaw sze wysoko Mtondai
premiowych żlę zorganizowana i nie da
POSTULATY K.C.Z.Z.
prawdziwej ided demokratyo«n*d. Majom
jąca wyników praca Komisji Rozdziel
Następnie
przewodniczący
Komisji inteUgenojl - iwuiozycleM * robotnikami I
czych'.
Zwiąakowej d o sy tu je szereg wniosków, ■ ołdopami oraz jednoślty Bronft W** I •PPR
Na zakończeni* delegat Zarządu Głów których wynika, że w najbliższym okre stanowią siłę < ńronlt.nśe do pokonania
nego Związku Pomocy Chłopskiej omówił śl* KOSSZ domagać się będzie:
Po wysłuchaniu referatów wybrano ob
1)
unormowania płac w ten sposób, abywodowy Zarząd Sekcji NawwyoWI PPS.
skład I organizację Komisji Rozdzielumożliwić ogółowi pracowników niczitędcijroh’.
(ił

specjału*. Akcja specjalna zostąła zorga
nizowana celem pomocy przy realizacji
świadczeń rzeczowych. Jeżeli plan akcji
specjalnej dotąd nie został wykonany, jest
to tylko winą organizacji rozdzielcza].
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K alendarzyk

Akademia ku czci Bolesława Prusa

D iii Klemensa

W szczelnie wypełnionej publicznością,
specjalnie uczącą się młodzieżą, wielkiej
auli KUI<u; odbyła się uroczysta akade
mia ku uczczeniu 100-letniej rocznicy urodzin Bolesława Prusa, zorganizowana
przez lubelski Klub Literacki.
Prezes Klubu, profesor Juliusz Kleiner,
rozpoczął wieczór pięknym przemówie
niem pt. „Pisarz wielkiego serca", w któ
rym podkreślił cechy wielkiego pisarza,
zyskujące mu tytuł „serca anielskiego". IV
swym „romantycznym kulcie serca" Prus,
który w chwili obecnej — kiedy „mu ń
nastąpić przebudowa nie tylko ustroju,
lecz i psychiki" — uczy nas kochac

Jutro: Jana od Krzyża
WAZNUWMSB T B Ł ia rO N T

Pegotewie ratunków#
■ • ■ ■ M-7S
Straż ogniowa
ł.1-11
Pogotowie elektryoehe gw y Mek-

irowni Miejskiej • ■ ■
i 30-81
Warsztaty wodociągowo 1 kanalia. 81-42
Dyżurny Komendy Miaeta M.O. toL 28-88

;

TEATR I KINA~

. TEATR MIEJSKI
W czwartek dn. 22.XI weszła na a.fiaz
iomedia W. Sliwiny „Macierzyństwo pan
ny Jadzi". Sztukę wyreżyserowała* J. Ładosiówna. Obsadę stanowią: H. Buyno, H.
Jaraczówna, J. Ładoeiówna, J. Malkiewicz,
E. Kowalczyk, J. Pichelski i J. śliwa.
TEATR DOMU ŻOŁNIERZA codziennie
daje baśń fantastyczną Andersena pt.:
.Cudowne szaty". Początek o godzi. 08
min. 30.
W TEATRZE MARIONETEK „BEMOL"
ul. Peowiaków 13 (sala świetlicy poczto
wej) w niedzielę, 26 listopada rb. o godz.
I2-ej i 16-ej — baśń Andersena pt.! „świ
niarek i królewna".
KINO „APOLLO": „Iwan Groźny". Nad
program Kronika Filmowa nr 31.
Początek seansów o godz. 14.30, 36,30,
18,30.
KINO „BAŁTYK" | „Żółte cienie". Nad
program: „Sztandar Zwycięstwk nad Ber-

świat i ludzi, gdyż sam obejmował swym
uczuciem nie tylko człowieka, lecz i zwie
rzęla i rośliny, a nawet biedne, zniszczo
ne w służbie człowieka przedmioty. Bo
lesław Prus był autorem, który rozu
miał i potrafił uwypuklić „patos codzien
ności" i był „rewelatorem wartości szaTego człowieka", dlatego jest nam obecnie
lak bliski i dlatego jest pisarzem, „które
go można i trzeba kochać, któremu moż
na i trzeba wierzyć".
Obecni z pietyzmem wysłuchali wzru
szającej prelekcji profesora, który Jest
sławą naszego Uniwersytetu.
Następnie p. Halszka Liebekówna plęk-

Co się dzieje w szpitalu w Zamościu
Otrzymaliśmy lisi od jednego z na
szych czytelników, który powróciwszy ja
ko b. sierżant z niewoli niemieckiej, leżał
w szpitalu zamojskim i opisuje panujące
w nim stosunki.
Jak wynika z Irc-ści listu chorzy, którzy

„ K O B O T”
Znano ju ż wszystkim pasta - krem
ilo obuwia. P rzedstaw iciel fabryki
A. Olrkslwk, przyjm uje nam ówienia
Lublin, u lica B ernardyńska 2(1 m. S.
te le fo n 3 4 - 8 7 .
2022

nie dysponują odpowiednimi środkami
materialny mi pozbawieni są zupełnie za
równo opieki lekarskiej, jak i ze strony
personelu sanitarnego — w tym wypad
ku zakonnic — sióstr miłosierdzia.
Jeżeli nawet tylko jeden a przytacza
nych faktów zgodny jest z prawdą, dzi
wie się należy, iż miejscowa Rada Nai rodowa i Wydział Zdrowia nie wglądnęły do tej pory w stosunki panujące w
szpitalu i tolerują tego rodzaju stan rzc«»y.

Lublin otrzym a radiostację
Posiedzenie Kolegium Propagandowego
W dniu 21 hm. odbyło adę w lokalu Wojew. Urzędu Informacji i Propagandy po
siedzenie kolegium propagandowego, w
skład którego weszli członkowie propa
gandy, dyrektor i wydział programowy ra
dia lubelskiego, dyrektor kinofikacji,
przedstawiciele wojska, partii, związków
zawodowych i prasy. Zarząd Miejski re
prezentował' wiceprezydent ob. Krzykała.
Programem obrad objęta była sprawa
radiofonizacji 1 łdnofikacji Lubelszczyzny.
Dyrektor Polskiego Radia w Lublinie,
ob. Waszczuk w swym krótkim referacie
określił stan radiofonizacji wojew. lubei. i-lego i rzeszowskiego na dzień 1 listo
pada br. Zainstalowanych jest obecnie
2.147 radioaparatów, 166 detektorów, 1336
głośników oraz 26 radiowęzłów. Dyrekcji
lubelskiej przyznała Naczelna Dyrekcja
Radia Polskiego radiostację. Lublin po
Bainatklowaniu radiostacji będzie mógł być
włączony do programu ogólno - polskiego,
a także rozszerzyć zakres’ swojej słyszal
ności do wszystkich wsi i miasteczek Lu
belszczyzny i woj. rżeszowskiego. Zespół
Radia Lubelskiego przygotowany jest do
rozszerzenia swych programów: informa
cyjnego, muzycznego i literackiego. W
najbliższym czasie sieć radiowęzłów po
większona będzie o dalsze 3 miejscowości.
Studio lubelskie odpowiada całkowicie
wymogom większych radiostacji. Na razie
nie ma jeszcze odpowiedniego budynku do
zainstalowania aparatury, mającej przy
być radiostacji. Dyrekcja czyni obecnie
starania celem uzyskania odpowiedniego
lokalu.
Po wyczerpującej dyskusji określono
główne wytyczne programu informacyj
nego na najbliższą przyszłość; po czym
przystąpiono do spraw kinofikacji.
Na wstępie dyrektor Trampowski erefeP-cafrcam

ta d ia w y ,

na dzień SS listopada 19J,K roku (piątek)

6 55 Transmisją z Warszawy. 8.15 Wia
domości lokalne. 8.26 Muzyka a płyt. 8.28
Ptogtram audyoji lokalnych na dzień bież.
8 30 Miuzyka z płyt. 8.35 Przerwa. 11.30
Kącik „Wici". 11.40 Komunikaty i ogło
szenia. 11.48 Koncert utworów Mendelsołi■a. W programie: tfMorsz weselny", Ron
do Caproscioso i scerzo c-moll. 11.67
Transmisja z Warszawy. 13.30 Przerwa.
15 00 Wiadomości lokalne. 15.05 Pogadan
ka aktualna. 16.16 Chwila muzyki z płyt.
18 20 Pogadanka 1 cyklu: „Kultura i żyw oprać. ar. T. Szeligowskiego.
16.30 Regionalne pieśni ludowe w wyk. Z.
Tedywi i Izy Kochańskiej. W. Waśni owaka.
16.00 - 22.00 - 22.40 Transmisja z War
szawy.

.......... « ......................-

rował program kinofikacji i jej stan na
terenie całego kraju. W odróżnieniu od
okresu przedwrześniowego, w którym
produkcja filmów polskich była w ręku
osób prywatnych, którzy produkowali ma
ło wartościowe filmy, mając na względzie
jedynie ich dochodowość. Aparatura fil
mowa była całkowicie sprowadzana z za
granicy. Obecnie przemysł filmowy objęło
państwo, określając z góry rolę, jaką ma
spełnić film w Polsce. Pracę rozpoczęto od
podstaw, zakładając dwie fabryki apara
tów filmowych w Łodzi. W Warszawie
rozpoczęto budowę atelier filmowego, za
krojonego na gigantyczną skalę.
Omawiając program lokalny, dyrektor
podkreślił moment rozpoczęcia działalno
ści kin objazdowych, które w ilości 2-ch
wtzów wyruszą w najbliższym czasie na
teren województwa. Poza tym na każdy
powiat zostaną przydzielone po 2 aparaty

wąskotaśmowe z przeznaczeniem dla
szkół. Każda szkoła będzie miała
ność oglądania filmów naukowych
razy w tygodniu. Trzy miasta naszego
województwa: Łuków, Hrubieszów i Biłgo
raj, które nie posiadające dotychczas kin,
w najbliższym czasie będą miały zainsta
lowane aparatury filmowe.
W końcu dyrektor zwrócił się z apelem
do całego społeczeństwa, ażeby wzięło udział w zwalczaniu spekulacji biletowej.
Jedynym sposobem na to . jest nabywanie
biletów w przedsprzedaży w „Orbisie". In
stytucje i fabryki po uzgodnieniu z dy
rekcjami kin mogą nabywać bilety dla
swych pracowników w terminach jeszcze
wcześniejszych bezpośrednio w dyrekcji.
Zapobiegnie to tworzeniu się kolejek pod
kinem, a zatem „urywaniu guzików", kra
dzieżom 1 panoszącej się spekulacji bile
towej.
(u)

nie, z uczuciem i umiarem odczytała m a
ło znaną nowelę jubilata „Widzenie", któ
ra swą treścią ilustruje poprzedzający ją *
referat.
Po krótkiej przerwie głos zabrał profe
sor Feliks Araszkiewiez, głęboki znawca
i wielbiciel talentu Bolesława Prusa. Od
czyt jego „Prus a nowa epoka" podkre
ślal drugi zasadniczy ton, zarówno lite
rackiej, jak publicystycznej twórczości
Prusa: jego społeczny optymizm. Prus
byl realistą jak Zola, jak Gogol, ale pod
czas, gdy Zola rozmienia się w drobiaz
gowej analizie codzienności, gdy Gogol
zaprawionym goryczą śmiechem przepaja
swą pesymistyczną twórczość — Prus,
który powiedział: „Chodząc po ziemi n;c
traćcie z oczu nieba", będąc strukturą n-lwskroś syntetyczną, umiał „pogodzić ideę
z ideałem". Uczy on- nas „jak znaleźć
siebie w społeczeństwie", a tworzywem
jego jest „ziemia — prosty człowiek —
Bóg". Mówca pięknie i głęboko rozwija
tę tezę i twierdzi, że w naszych czasach '
Jedynie kultura humanistyczna będzie
twórcza i zbawienna, podnosi, że właśnie
talent Prusa — epicki, a równocześnie
działający na uczucie — Jest nam bliższj
jeszcze, niż talent Żeromskiego ęzy Sień
klewlcza.
Po okrutnej sześcioletniej wojnie świat
nie może*popaść w pesymizm — byłoby
to moralnym samobójstwem. „Musimy
wygrać pokój". Dlatego właśnie Bolesław
Prus jest naszemu pokoleniu iak aktual
ny, Jak potrzebny..

Słowami Krasińskiego o Mickiewiczu:
wszyscy — z niego" — zakończył
prelegent.
W podniosłym nastroju opuszczali ze
brani aulę, po czym odbyło ti< krótkie
posiedzenie zarządu Klubu Literackiego,
na którym omówiony został program kil
ku następnych środowych zebrań Klubu.
Obejmą one: wieczór dyskusyjny o tea
trze kukiełek „Bemol" oraz szereg wie
ozorów autorskich.
Z. li.

Listw y pod łogow e,
opaski drzwiowe.
Dy k t a
Jezuicka 21
tek 87-99
2027

przeciwnym bowiem razie w wypadku u- Z, POWODU wyjazdu na zachód sprzedam
OGŁOSZENIA URZĘDOWE | jawnienia nadużywania nadal ulgowej ta restaurację w śródmieściu. Wiadomość w
KOMUNIKAT
ELEKTROWNI MIEJSKIEJ W LUBLI
NIE W SPRAWIE KORZYSTANIA Z TA
RYFY ULGOWEJ
Elektrownia przypomina P. T. Abonen
tom, że prawo do opłacania rachunków
w/g taryfy ulgowej zł. 8 — za 1 kWh prą
du elektrycznego (tzw. grupa mieszana)
przysługuje tylko abonentom, którzy ma
ją u siebie, zgłoszonych w Biurze Elek
trowni, zakwaterowanych wojskowych lub
sublokatorów zaliczonych do 2-giej grupy
(urzędników państw., samorządowych i
innych), normalna bowiem taryfa, która
ich obowiązuje jest zł. 16, za 1 kWh (3-cia
grupa).
Poza tym prawo do korzystania z tary
fy 2-giej grupy po zł. 4 za 1 kWh mają
ci abonenci, którym przyznano je na pod
stawie złożonych w biurze Elektrowni za
świadczeń o pracy w instytucjach i fabry
kach zaliczonych do 2-iej grupy.
Stosownie do poprzedniego komunikatu
w tej sprawie z dn. 9.rv hr. należało każ
dą osobę, która wyprowadziła się z mie
szkania, zgłosić w biurze Elektrowni w
terminie tygodniowym od daty wyprowa
dzenia się na przepisanym druczku. Rów
nież abonenci z 2-giej grupy, którzy pra
wo do taryfy 4-ro złotawej utracili z po
wodu zwolnienia z pracy, przeniesienia się
na inną winni to zakomunikować w biu
rze Elektrowni.
Elektrownia Miejska przypomina więc
abonentom z powyższych grup którzy do
tychczas tego obowiązku nie dopełnili, aby
w ciągu 3-ch dni zawiadomili pisemnie (na
druczku) Elektrownię o tych zmianach, w

ryfy zostanie im doliczona różnica z 60
procentową nawiązką oraz pozbawieni bę
dą prądu na przeciąg do 3-ch mlceńęoy.
Dyrektor Elektrowni Miejskiej
w Lublinie.
2024
hut. T. Rewita-Ostrotoski.

DROBNE OGŁOSZENIA

Dziale Ogłoszeń.

2011

KUPIĘ MEBLE, sypialnie, stołowe 1 inne.
Lublin, S-to Duska 22, teJ, 25-05.
1994
POTRZEBNA gospodyni z gotowaniem nr
wieś. Wiadomość Narutowicza 18 m 17 a
godzina 11,-13.
' 2O20

UNIEWAŻNIAM skradziony dowód oso
LEKARZ - dentysta Henryka Rakocz, bisty
i legitymację .szkolną na nazwisko*
przyjmuje Krak. Przedm. 6 m. 7.
1037 Morazow
Bogusława.
2028
LEKCJE TAŃCA, Dnia 27 listopada, uli KAZIMIERZA Zalewskiego ■ Kowla,
ca Peowiaków 13 (Świetlica Pocztowców), wziętego od Armii' Czerwonej w 1941 r.
rozpoczynam 1 -szy komplet tańców nowo poszukuje rodzina zamieszkała w Łodzi —
czesnych. Informacje i zapisy codziennie Obywatelska 40.
2026
od godziny 17 do 18 w świetlicy. Art.-bal.
Fryderyk Klimek.
2015 ODSTĄPIĘ lokal sklepowy z urządzeniem.
Wiłdomośę „Gazeta Lubelska".
2029
„KONIE" młode, zdrowe, nadające się do
wywozu drewna, kupimy w każdej ilości. ZAGUBIONO kartę Rejestracyjną, nr .5610
Oferty z podaniem ceny nadsyłać do Dy- wydaną przez RKU Lublin - miasto, oraz
rekoji Lasów Państwowych, Bytom, ul. dowód osobisty - kannkartę, wydaną przez
Wyczółkowskiego 4.
2008 Zarząd Miejski w Luhlinie na nazwisko
Królikowskiego Jana.
2019
ZAGINĄł Pies, wilk, nieduży, kto by wie
dział, zawiadomić, wysoka nagroda. Lub W DNIU 18.XI zginął piesek rasy „Pekiń
czyk", maści ciemno - żółtej. Odprowa
lin — Łęczyńska 8. Zakład Fryzjerski.
1
2000 dzić za wynagrodzeniem — Skłodowskiej
12 m. 16, Witkiewicz.
2018
WAPNO BIAŁE w kawałkach, polecają KAŻDY może zarabiać, kupując Ula nas:
hurtowo 1 detalicznie Zakłady Wapienne wędzonkę, ryby, nabiał, grzyby, kapustę
Jana Lizuta w Lublinie, ui. Łęczyńska 36, kifizomą, tatarkę, fasolę. Prosimy przysytel. 39-41.
2014 łać ceny Poznań, Małeckiego 23/12 Ka
sprzycki.
2017
ZAGUBIONO dowód osobisty - kennkartę
w pociągu Poznań — Lublin na nazwisko WERONIKA Młynarzowa poszukuje swo
Wysłouch Janina.
1975 jej córitl, Elżbiety Bardzińskiej, żpny uraędnika pocztowego z Kowla .Zgłoszenia
PIECZĄTKI Tcauczukowe- doetorczAtanio kierować pod adres: Weronika Młynarzo
Gorzko, Przemyśl, Krakowska.
1790 wa, Łuków — ul. Siedlecka 8.
1701

—
Komitet ttedakcy j*y

