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Utw orzenie Funduszu Aprowizacyjnego

Iłelngucfn pnlska na |irm;ns
w ISiurymberd/i!
u minisfra Rzynuiwskittgo

Rząd realizuje postulaty ludności pracującej

WARSZAWA (PAP). Minister spraw
| n g ran lriay rli, Wlncnity Rzymowski, w
1obecności Minislru Pełnomocnego J ó jrfa
Olszewskiego, Uyreklorn Gabinetu dni
Tadeusza Rukowshirgo oraz dra Tadeu
sza Chromerkicgo, naczelnika Wydziału
Zachodniego przyjął Prokuratora Sądu
Najwyższego .Stefana Kurowskiego, Prze
wodniczącego Delegacji Polskiej na pro
ces w Norymberdze, który zdał szczegó
łowe sprawozdanie z dotychczasowego
przebiegu procesu oraz zobrazował cało
kształt starań I prac delegacji naszej na
tymic procesie.

WARKZAWA, 8.XII. (PAP). Uchwały ków tywnoSol na wolnym rynku, 8) unuKomitetu Ekonomęeznego Rady Ministrów 'pełnienie brakującego zaopatrzenia kartkoutworzony został Fundusz Aprowlzacyjny, wego, S) akcje premiowania dostaw z tyniajaey być jednym ze Grodków uporząd tułu Świadczeń rzeczowych, 4) premii dla
kowania i uzdrowienia gospodarki aprowi- robotników i pracowników.
/-ae.yjńoj kraju.
Zasobami Fwduszu Aprowizacyjnego dys
Fundusz Aprowizaeyjny ma stworzyć u- ponuje specjalna komisja, w skład której
zupełniająeą rezerwę dla zaopatrzenia lud wchodzę: przedstawiciel Ministerstwa Aprw
ności pracującej, u zwłaszcza tych grup, wlzaeji 1 Handlu (jako przewodniczęey) októzyeh praca ma szczególne znaczenie dla raz przedstawiciele Ministerstw: Prae.jyysiu, Rolnictwa i Reform Rolnych, Skarbu,
Państwa.
Komunikacji, Pracy 1 Opieki Społecznej,
Na Fundusz składaja się zasoby gotów jak równie* Centralnego Urzędu Planowa
kowe 1 towarowe, pochodzące se źródeł nia, Zwięzków Zawodowych, „Społem" | Ha
szczegółowo ustalonych ustaw*. Zasoby bę mopomocy Chłopskiej.
dę używane na: I) akcje zakupów środOgólne kierownictwo w dziedzinie połity-

T
Ł procesu w Norymberdze
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LONDYN, 8.XH. (Obal. wł.). Na popołu
dniowym posiedzeniu sędu zastępca proku
ratora Stanów Zjednoczonych, Sydney AIilerman odczytał raport KeRla, b. naczel
nego dowódcy wojak niemieckich, przesła
ny Hitlerowi, z którego wynika, *o Hitler
spodziewał idę, te armia niemiecka przer
wie front rosyjski I rozbije wojska rosyj
skie ju* w pierwszej bitwie, jaka będzie
miała miejsce po napaści Niemiec na Ro

sje.
Jednocześnie Aldcnnan przedłożył sp ra 
wozdanie Ribbcntropa z konferencji odby
tej przez niego z japońskim am b asad o rem
w Berlinie gen. Ashlma, w której R ibbentrop nalegał na wszczęcie przez Japonię
wojny, twierdząc, że wojna z Anglię jest
nieunikniona. Minister spraw zagranicz
nych Rzeszy powiedział ambasadorowi, że
widział „pewne możliwości" w królu E d 
wardzie V m , Jęcz zapatruje się pesymlstyranlo na zdolności uzyskania przewagi

przez króla, gdyż sytuacja w Anglii jest opanowana przez „klikę podżegaczy wojen
nych*". Mówlęe o Rooawtłełe, Ksfctuuirop
nazwał go arcywrogiem Niemiec i Japonii,

liOINPYN, 8.XH, Marszałek Montgometyi t arniny dowódca wojsk okupacyjnych
w Niemczech, oYzucił podanie o ułaskowieale wniesione przez Kramera, Irinę Grese I 0 pozostałych katów z Belsen, skaza
nych na karę śmierci w Lunebiwgu w da.
7 listopada br. Jak wiadomo, 3 pozostałe
>soby Ukazane na karę śmierci, mianowicie
Franz łfoasler, Elżb. Volkenrach i Joanna
Berman nie wnosili po-dań o ułaskawienie,
lak przypuszczają, egzekucja nastąpi
przed świętami Bożego Narodzenia. Egze
kucji dokona zawodowy kat brytyjski Pier
ze Point

Fundusz Aprowizaeyjny zwiększy rezer
wy aprowiza.'4/jne, będęce w dyspozycji
Rzędu,
w ten sposób pełne
realizować)' tn^m jrob norm zaopatrzenia
ludności praemjęuej.
.
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Pożyczka amerykańska dla Wielkiej Brytanii
LONDYN fPAiP). Agencja Reutera do jtola udzielona na 2 pro*. UM*j. o pożyc*rwać, że n ę d Stanów Rjadnoooooyoh ucteie- ee aoatał ogłoszony we wspólnym oświad
tlł Wielkiej Brytanii podycnld w wysokości czeniu prezydenta Trumana i premiera
A760.000.000 dolarów, juko kredytu dla oc Attles. Układ ten będzie ratyfikowany
tów handlowych oraz 660 mfifemów dolarów przez parlament brytyjski i Kongres amena uregutowanfe cobMt%«ż. wynUrającysAi *jyk«ńskl. W oprawie pożyczki na uregulo• ustawy o pożywce I dtientawńa W myk * sranle zobowiązań, powntak/ch na mocy uumowy pożyczkowej, Wielka Brytania ■wet atawy o pożyczce i dzierżawie, oświadcze
ni zablokowane fundusze dolarowe w pań- nie głocd, że transakcja ta została załatwio
iwach • walucie sztorlingowej. Pożyczka na całkowicie i outatecznic. Pożyczka ożywi
będaie ęjrtoeana {jtmz Isż; 60, poczynając ed znacznie Wyczerpane wojną życie ekono
daty Al grudnia ifiói roku. Pużycnką *o- miczne Wielkiej Brytanii

W Moskwie odbędzie się konferencja
Ministrów Spraw Zagranicznych Trzech Mocarstw
NOWY JORK, 8,XII. W dniu dzisiej
szym w Waszyngtonie, Londynie I Mo
skwie ogłoszono oficjalnie komunikat o
mającej się odbyć w dniu 15 grudnia kon
fereneji ministrów spraw zagranicznyeh
w Moskwie. Na konferencji będą poru
szane niezwykle ważne) surowy, m M ę

Innymi sprawa kontroil energii atoniowej. Posiedzenie lo odbędzie się zgodnie
» p o sła ń -le n ia m i konferencji w Jatek,
która postanowiła, że posiedzenia mini
strów spraw zagranicznych będą idę od
bywały co trzy miesiące. Minister spraw
zngranlecnrch Francji, Bidaull,

BOLESŁAW SCIBIOREK

Zbrodniarze
zawisną na szubienicy

W Funduszu należy riu Komitetu Kkse udsznog Rady Mlnlstróz*.
Równie* kontrola nad całokształtem
fałałalnoSei należy do Komitetu Ekonomie*
aego 1 jest z jego ramienia zprawowaim.
prezwn Ccrtrołnego Usi.jiu Plano-
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| rząd chiński, zostali specjalnie zuwiado! mieni o orającej się odbyć konferencji oom o tym, że w czasie rozmów nie będą
poruszane sprawy dotyczące oba tych
krajów.
Przypuszczalnie min. Bcvln odleci r.
Londynu do Moskwy w przyszły piątek.
Jak przypuszczają kola dobrze poinforwane, absady ministrów spraw zagranie/
■ych trwać będą praca okres świąt Bo
żego Narodzenia. 7 stycznia minister Br
ylu powróci do Londynu, uby być obec
nym aa alwarcin obrad Organizacji Na
rodów Zjednoczonych.

USA w OrganifcHcji
Narodów Zjednoczonych

WASiSYNGTON, 8.X11. (PAP). Senat a
mery kański uchwalił większością głosów
85 przeciw 7 ustawę o udziale Stanów
Zjednoczonych w Organizacji Narodów
LONDYN, 8.Xn. (BBC). N» terenie Au »ych — g miliony do rosyjskiej strefy oku- Zjednoczonych. Ustawa upoważnia pre
strii, Czechosłowacji, Polaki i Węgier prae- P ^ y j- U 1.6 do brytyjskiej, 2,5 miliona zydenta do mianowania przedstawicieli
piowadzane były ewakuacje Niemców, nie Niemców z terytorium Czechosłowacji ma
Narodów Zjednoczony cli
objęło jednak ramami umowy międzynaro być przesiedlone —. 1,075 tysięcy do ame-1 do Organizacji
,
.
,, .
dowej. Komisja Sojusznicza Okupowanych rykańskiej strefy okupacyjnej reszta zaś or“* drt » wur« » u,u" wv *' '>«»«»anie c/.s
Niemiec jest w posiadaniu płamt ewakua- do brytyjskiej. 1,5 miliona Niemców ma w 8,1 zbrojnych Sianów- /jeduoc/onycl:
oji 6,5 miliona Niemców, która ma być być ewakuowane z Węgier do anierykań-1 na poirzęby Organizneji Narodów Zjedprzeprowadzona od grudnia kr. do 1 skarjp--) śkiej etrefy okaąraoyjnej. Niemcy z AuatriW w<>Citonvch.
nia przyszłego roku. Sojusznicza Komisja' będą wysiedleń.’ d*> francuskiej strefy oku-1
’
,
,
3
3
‘ P °k w rok prezydent tdiowiąząny jesl
Kontrolna w Berlinie ustaliła, że 5,5 milio pacyjnej.
na Niemców Z Polski ma być prasziedtoKomisja amerykańskiego departamentu
se,,,,l,,wi sprawozdanie.
•tanu dla spraw okujnow-anych Niemiec uobwaitia, że obecna ewakuowanie Niemcóiw
Ilary i ofiary pieniężne
może być przeprawadzono jedynie oi jod-

Plan ewahuacji 6,5 mil. Niemców

Nowy rząd austriacki

>-BXU. Nowy rzęd Austrii jest !własności publicnnej J wychowania. Min.
i"* furawW ■ftamM.wwftt Jfcrtia Kudowa o- i Przemysłu ! Handlu będzie połączone z
meyimała 8 atiejm m Baptete, socjaliści o- 1Min. Odbudowy. Socjaliści otrzymują stanoIrzymali S miejscy lęijłtfuniśct | ) j bezpar- jWisko
które oberwie prawtyjni. Kanclenz, którym jest Friedl — przy- , ^opudotaie Adolf Soharf. Poza tym Min.
wódcŁ Partu Ludowej, ma również objąć i °P' Sj>ol,>oznej’
Tlajl«POrtu i Spraw
teke min
___ .
. T ,
Wewnętrznych. Komunistom zaproponowatekę mm. spraiw zagranicznych. Ludowcy o-i
. ,
. .
Ł ,
...
-—
.
i no Jedno mnisterBtwo bez teki, ora* Min.
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roimobwa, j
t
*

tsrśzjsiss " s s s s ł A i - ** *»ł***JŁ«

Kńhiydi państw.
Wszystkie paeaki, Jary w naturze I < LOifąDYN, 8.XU. Zastępca gen. Kisenlio flary pieniężne na gwiazdkę dla żołnii'Ma<: f r th u r oświadczył wczoraj, rly ‘ nttM y Hk| wU<ć w PCK Lubłia. ul.
ae są poważne obawy, że w ciągu zumy wy- _ /
. , *.
.
.
.
,
buchną w Ntomceuch rozn.ehy, WUdae a Wyszyńskiego 5. Można leż wpiueac gomerykańokie dołożą wszelkich starań, aby, łówkę osobiście lul» przekazem poe/loludności na terenie amerykańskiej strefy wym w Ranku Rolnym w Lublinie na ruOkupacyjnej zapewnić minimum egzyaten- j 4.hIlnek bieżący Komiti*tn fiwiurdki nr
cji. Załoga wojskowa jost doayć silna, rów-!
nież, aljy w
chwili atkwnić waselide I
%
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Drugi Dzień Obrad Zjazdu Polskiej Partii Robotniczej
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tyniemiecki sojusz polsko-radziecki, wska pytuje, czy uważa za demokratyczne sta okazywał wódz narodu radzieckiego, gene
zywali wyjście z sytuacji. Nie mieli oni nowisko zajmowane przez władze naczelne ralissimus Stalin. Od Związku Radzieckie
Stronnictwa Ludowego w okresie okupa go dostał żołnierz polski czołgi, armaty I
jednak wpływu na politykę państwa.
cji? Polityka 1 działalność kierowników sprzęt wojenny, przy pomocy którego wy
OKRES OKUPACJI
PSL w okresie wojny i okupacji wyrzą zwalał Warszawę 1 wiele Innych miast pol
Przechodząc do omówienia okresu okupa dziła niemało szkód interesom narodu pol skich, bił się o Gdynię i Gdańsk, zatknął w
cji, mówca stwierdza, że największym nie skiego, Na PSL ciąży obowiązek naprawy Kołobrzegu sztandar polski nad morzem
szczęściem polityki Polski okupowanej, by 1 odrobienia tych szkód.
Bat yckim, sforsował Odrę i Nisę i jake
ła polityka rządów emigracyjnych. Anali
Daleki jestem od tego — stwierdza zwycięzca razem z Armią Czerwoną wszedł
zuje treść tej polityki, jej zasady 1 myśli mówca — aby cośkolwiek pomniejszać lub do Berlina. Gdyśmy raz w rozmowie za
przewodnie, dowodząc, że u podstaw linii nie uznawać z tego pozytywnego dorobku, Stalinem zagadnęli o zapłacie za broń, któ
politycznej rządów emigracyjnych leżała ta jaki wnieśli żołnierze i oficerowie AK, B. rą wojsko polskie otrzymało od Związku
sama treść społeczna, co u podstaw rzą Cli. lub inni w walce narodu polskiego z Radzieckiego, odpowiedział nam: „Za krew
dów sanacyjnych, reprezentowały one bo niemieckim okupantem. Wnieśli oni nie nie ma zapłaty". Nie można niczym zapła
wiem interesy obszarnictwa i wielkiego ka mało i niemało z uich zginęło w tej walce. cić za krew, którą przelał żołnierz polski
pitału. Wobec bankructwa wyłącznie anty Charakteryzuje tylko zasadnicze stanowi na ziemi radzieckiej pod Lenino, tak samo,
radzieckiej polityki Becka reakcja odnowiła sko sztabu i łinię polityczną rządu emigra jak nie można niczym opłacić tej krwi, któ
ją pod postacią teorii o dwu wrogach Pol cyjnego oraz podległych mu instancji kra rą przelała Ar: a Czerwona na ziemi pol
ski: Niemiec i Związku Radzieckiego. Emi jowych. żołnierz, podobnie jak cały naród, skiej. Soji uicy krwią nie handlują —«
gracyjne kola „rządowe" nie przestawały częstokroć nie rozumiał stanowiska swoich stwierdza mówca - przy burzliwych okla
wzywać do stania z bronią u nogi, do cze dowódców, buntowali się przeciwko bierno skach całej sali.
kania, aż się wykrwawią i Niemcy i Zwią ści, poszczególne jednostki wojskowe i po
Polska Partia Robotnicza może być dum
zek Radziecki.
szczególni ludzie przedsiębrali różne akcje na z tego, że wniosła największy wkład w
Postępowanie rządu emigracyjnego świ&d przeciwko okupantowi. Nie można było -u- pracę nad budową zrębów ojczyzny demo
czy o tym, że nie reprezentował on intere trzymać wszystkich w ryzach stanowiska kratycznej, nad zbudowaniem wojska pol
sów narodu, a reprezentował tylko interes bierności wówczas, kiedy w kraju toczyła skiego. Partia i caiy ogól demokratyczny
wąskiej warstwy wyzyskiwaczy. Z reakcją się walka z Niemcami, rozpoczęta przez ma tym większe prawo do dumy, że rządy
polską współpracowało do niedawna szereg Gwardię Ludową. Akcje Gwardii Ludowej emigracyjne i ich ludzie rzucali wówczas
ludzi, którzy dzisiaj zajmują naczelne sta wywoływały niezadowolenie wśród żołnie Polsce kłody pod nogi.
nowisko w kierownictwie stronnictw demo rzy AK z powodu narzuconej im teorii
Demokracja polska — stwierdza dalej
kratycznych. Najskromniej pojęta zasada wyczekiwania i stania z bronią u nogi. żoł- mówca — polubownie załatw ia spory gra
odpowiedzialności wymaga, aby ci ludzie ! nierze AK przystępowali również do akcji. niczne polsko-radzieckie zgodnie z sumie
zdali rachunek z tej współpracy, aby usto- ■Gwardziści ludowi wtedy byli z nimi całym niem narodowym i z poglądem, że sojusz
sunkowali się do własnych błędów. W in- sercem. Oskarżając sztaby 1 kierownictwa nicze i bratnie nam narody mają prawo żyć
nym wypadku trudno byłoby nie przypusz- — podkreślą z mocą ob. Gomułka — oskar w g.r.nic ich własnych republik, Związek Ra
czać, że nowymi środkami kontynuują oni żając rząd emigracyjny za ich stanowisko dziwki
njł na siebie przyjacielskie zobo
starą Unię polityczną.
1 politykę, nie oskarżam żołnierzy I wszyst wiązanie poparcia wobec świata naszych
kich stronnictw tego rządu. Byli oni i po żądań powrotu Polski na jej prastaro zie
RZA»Y e m ig r a c y jn e
zostali, równie, jak my, dobrymi Polakami mie zachodnie nad Odrą i Nisą Łużycką.
Ob. Gomułka przechodzi następnie do i patriotami swojej ojczyzny, leli zdrowe Związek Radziecki dotrzymał słowa, poparł
POLITYKA RZA»ÓW SANACYJNYCH omówienia linU politycznej rządów emigra poglądy i słuszne zrozumienie potrzeby wai- i przeprowadził na konferencji poczdam— Naród polski — rozpoczyna mówca — cyjnych w sprawie walki z okupantem w ki z okupantem wypaczała tyłko polityka l askiej żądania Polski. Nasza słuszna polityżyją-dzisiaj w bardzo trudnych warunkach. kraju. Kierownictwo organizacji wojskowej stanowisko rządu emigracyjnego i jego ka wydała dobre owoce. Rządy emigracyj
Wojna zrigjnowala naszą gospodarkę. Woj formalnie podlegle Londynowi, pozostawało sztabów wojskowych i politycznych. Tego ne nie tylko nie zrobiły nic, aby przekonać
na, a zwłaszcza jej skutki w naszym kra całkowicie w rękach sanacji. Sanacja dą stanowiska i tej polityki wyrażającej się rządy sojusznicze o słuszności praw Polski
ju, związane są nierozerwalnie z polityką, żyła do utrzymania w swych rękach woj w przeklętej „teorii" dwóch wrogów nie do ziem nad Odrą i Nisą, lecz wystąpiły
jaką prowadziły w przeszłości rządy pol ska, jako czynnika, który zadecyduje o wła zmienili oni przez cały czas okupacji, a przeciw ustaleniu zachodniej granicy Pol
skie, różne partie polityczne, ludzie odpo dzy. W ArmU Krajowej pod kierownictwem wielu z tych ludzi nie wyrzekło się Jej po ski na Odrze i Nisie. Wyrzekanie się w
wiedzialni za losy państwa i narodu. Byłoby ludzi Sosnkowskiego znalazły się nie tylko dzień dzisiejszy. Rządy emigracyjne pod imieniu Polski jej praw do ziem zachodnich
■licprąwdzlwem stwierdzić, że napad hitle elementy piłsudczykowskie, lecz również e- chodziły do zagadnień1u wojny i do zagad jest pospolitą zdradą interesów Polski i
rowców na Polskę we wrześniu 1939 r. był lementy demokratyczne, pozostające pod nienia walki narodu z okupantem z punktu sprawy bezpieczeństwa jej granie.
-zymś niespodziewanym dla rządów, spra wpływami takich partii, jak np. „londyń widzenia zachowania władzy dla siebie. Bo
WKŁAD PPR
jowy i miłujący wolność naród polski nie
wujących w tym czasie władzę w kraju, skie" stronnictwo ludowe.
Reasumując bilans walk z okresu okupa
Rząd sanacyjny celowo i świadomie nic
Polska Partia Robotnicza dążyła do zje- ! mógł jednak nie mieć partii, która by orcji i z okresu pierwszych miesięcy po wy
Informował narodu polskiego o zamiarach dnoczenia wszystkich sił wojskowych w | ganizowała walkę z najeźdźcą niemieckim zwoleniu — mówca stwierdza — że wkład
iiletnleckioli w stosunku do Polski. Hitler 1 kraju. Zimą 1943 r. podjęliśmy — mówi obJ 1 która by zabezpieczyła owoce tej wałki Polskiej Parta Robotniczej jest najdonio
jego system polityczny był bowiem najbar- Gomułka — inicjatywę zjednoczenia Gwar- j w godzinę wyzwolenia. Takiej partii nie byślejszy i największy. Polityka nasza była
tzłej miły sercu sanacji i reakcji w Pol dii Ludowej z Armią Krajową na określo- i ło w Polsce po klęsce wrześniowej. Taka jedyną słuszną polityką, która uchroniła Po.
ice. Faszyzm polski wiązał wielkie dla sie nej platformie politycznej i wojskowej, któ- partia powstała w postaci Polskiej Partii skę przed nowymi nieszczęściami, dopro
bie nadzieje z dojściem do władzy hitleryz ra sprowadzała się do tego, że zjednoczone Robotniczej. Mówca przechodzi do omawia- wadziła ją do wolności i niepodległości t
mu. Rządy sanacyjne omawiały z rządem siły wojskowe podejmą walkę z okupantem nia w&ki, prowadzonej przez Polską Partię pozwoliła jej szybko i mocno stanąć na nohitlerowskim plany wspólnego frontu pol w ramach wspólnie nakreślonych. Jednym z Robotniczą. Nie mieliśmy i nie mamy ln
* k dąleuia^ klasy" robotniczej ’ «1 w okresie wyzwalania riaszych ziem. Od
sko-niemieckiego, skierowanego przeciwko warunków było, że sanacyjna konstytucja i j ń ł M
^ a m y z całą .stanowczością - c^guie
Związkowi Radzieckiemu, ukrywając skrzę kwietniowa nie będzie obowiązywała po i mas pracujących, z których łona wjszllfi- 1j P
mówca — wysuwane przez reakcję pod tiatnie te plany przed szerszym ogółem. Agre wyzwoleniu Polski. Warunki te zostały od- my. Byliśmy 1 jesteśmy odzwierciedleniem |
adresem zarzuty monopartyjnośei
sywna pozycja Hitlera w stosunku do Rosji rzucone przez przedstawicieli krajowych najbardziej postępowych dążeń narodu, j
<*cemy monopartyjnośei i do nlej nie
wyrażała własne intencje sanacji, która rządu emigracyjnego, którego wicepremie Mówca przypomina wal** prowadzoną Nle
dążymy. Pragniemy umocnienia bloki,
wprzęgła Polskę w rydwan polityki hitle rem był p. Mikołajczyk. Linia polityczna przez reakcję przeciwko PPR, Walkę pro stronnictw demokratycznych, przyjaznej
rowskiej, przygotowując zgubę narodowi 1 Stronnictwa Ludowego wobec Związku Ra wadzoną przez wszystkie ówczesne ugrupo braterskiej współpracy tych stronnictw
państwu polskiemu. Starania rządu radziec dzieckiego była wówczas taka sama, jak li wania polityczne.
pragniemy umocnienia i utrwalenia koalicji
kiego o porozumienie z Polską w sprawie nia całego obozu reakcji polskiej. Mówca
POMOC I PRZYJAŹŃ ZSRR
rządowej. Szanując różnice Ideologiczne 1
torganlzwania wspólnego oporu przeciw przytacza 3zereg dokumentów z wydaw
Naród polski — stwierdza dalej mówca programowe poszczególnych- partii, bronić
napaści hitlerowskiej 1 ofiarowywana po nictw zarówno sanacyjnych „Wschód", jak
będziemy klimatu politycznego, który wy
noć zostały przez rządy sanacyjne odrzu i ludowcowych „Orka", „Polska Ludowa", — zawdzięcza swojo zwy cięstwo nad Niem tworzył się między partiami, wchodzącymi
cone.
świadczących o obłędnych planach oderwa cami ogólnemu zwycięstwu, odniesionemu w swoim czasie w skład PKWN. Bronić
Mówca przechodzi dalej do omówienia nia Ukrainy i Białorusi od Związku Ra nad państwami faszystowskimi przez wszy będziemy tego klimatu przed przesączaniem
ustosunkowania się partii politycznych Pol dzieckiego i „związania tych narodów z stkie zjednoczona narody. Naszą ziemię się jniazmatów przedwrześniowych, które w
ski do polityki sanacji Prócz partii ko Polską". Głoszono w obozie reakcji i teorie wyzwoliła bezpośrednio jednak Armia Czer prostej linii prowadzą do przekształcenie
munistycznej, która rozwiązała się na kil wręcz ąuisiingowskie, twierdząc, że Niemcy wona ł jej zwycięstwu uaród polski zawdzię partii demokratycznych w narzędzie reak
kanaście miesięcy przed wrześniem 1939 r., przestały być wrogiem głównym, że Niem cza swoje zwycięstwo, swoją wolność i nie
cji.
wszystkie partie polskie, a więc Stronnic cy wal zą o uratowanie cywilizacji chrze podległość. Mówca przypomina dalej histo
Platformą polityczną porozumienia w
rię
powstania
Polskiego
Komitetu
Wyzwo
two Ludowe, PPS 1 Stronnictwo Narodowe, ścijańskiej i że głównym wrogiem jest Ro
sprawie
utworzenia Rządu Jedności Naro
choć różniły się od sanacji w sprawach po sja. Idee antyradzieckie głosił i centralny lenia Narodowego i omawia sytuację, jaką
dowej
był
Manifest PKWN. Uważaliśmy PKWN
zastał
na
ziemiach
polskich,
wy
lityki wewnętrznej 1 stosunku do Niemiec, organ prasowy Stronnictwa Ludowego w
wywodzi mówca — że najważniejszym za
zwolonych
spod
jarzma
hitlerowskiego.
Sta
okresie
okupacji
(„Przez
walkę
do
zwycię
Egadzały się zasadniczo z nią w sprawie
daniem Rządu Jedności Narodowej i blok*
polityki wobec Związku Radzieckiego. Opo stwa"). Mówca, przytaczając to, co pisze ły przed nami — stwierdza mówca — za
demkratycznego jest zmobilizowanie całe
dania
budowy
państwa
demokratycznego,
zycja nie umiała przezwyciężyć bezwładno i mówi dziś o sobie i o Polskim Stronnic
go nnrodu do odbudowy kraju'. Rząd, pra
ści 1 połowlcznofcl w walce z sanacją twie Ludowym p. Mikołajczyk, że „nie by stworzenia wojska polskiego, wypędzenia ognąc
pj/ws
' i' organizowania odbudo
kupanta
z
ziem
polskich
1
ustalenia
gra
swoich własnyoh antyradzieckich uprze liśmy w działaniu politycznym, w założe
wy, musUi' ■
yiU rzędzie zapewnił
nicy
na
Odrzo
i
Nisie
Łużyckiej.
Pomoc
w
niach
ideologicznych,
w
mentalności
swojej
dzeń. Jedynie najbardziej świadomi robotDokończenie
na str 3-ej)
prany
okazywał
uaca
Bwiąaak
R
adziecki,
atey, chłopi 1 tatoBgencT, propagujący au- t organizacji nigdy reakcje*Jatami" — aar

WARSZAWA, 8.XII. (PAP)>Drugt dzień
Zjazdu Pofukłej Partii Robotniczej rozpo
czął się od złożenia oświadczenia przez
ob. Gomułką:
„Wczoraj nadeszła do Warszawy wia
domość, że w tajemniczych okoliczno
ściach został zamordowany we własnym
mieszkaniu Bolesław Scibiorck, działacz
„Wiciowy** i poseł do KRN, który nie
dawno wstąpił do PSL. Ta zbrodnia, po
dobnie jak szereg innych, świadczy o tym,
że ciemne siły reakcyjne, których nici się
gają również zagranicę, nie tylko mordu
ją w sposób skrytobójczy dziesiątki dzia
łaczy demokratycznych i funkcjonariuszy
Bezpieczeństwa, lecz chwytają się rówuież zatrutej broni prowokacji, aby po
przeć zbrodnicze mistyfikacje, odwrócić
uwagę od prawdziwych sprawców i wy
wołać zamęt i nieufność w obozie demo
kratycznym.
Z tej trybuny piętnujemy, jak naj
ostrzej, te ohydne prowokacyjne metody
* wzywamy wszystkich PPR-owców, wszy
stkie partie polityczne, wszystkich uczci
wych obywateli, aby przeeiwstawili się
próbom zabagnieniu i zatrucia naszego ży
cia publicznego suuacyjno-dwójkarskim
systemem mordów i prowokacji. W obli
czu swego bnnkructwa reakcja chwyta się
nujpodiejszych metod w walce z demo
kracją. ścigać będziemy przestępców z
młą bezwzględnością, aby wypalić roz
żarzonym żelazem ogniska zbrodni. Po
krzyżujemy piany reakcji, (okluski).
Obywatel Gomułka-Wiesław przystępuje
ilo złożenia sprawozdania politycznego Ko
mitetu Centralnego, w którym m. in, po
wiedział;
t
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WŁADYSŁAW REYMONT

ską, twardą, nieustępliwą moc maluj*
barwami Iskrzącymi się od nadmiaru
zoranych odcieni.
poczęły. Tak bywa przecie zawsze, gdy pów", których czytamy zachłannie, od
Reymont różni się zasadniczo od pol
spojrzymy wstecz na dzieje postępu ludz trylogii „Rok 1794"?
skich i obcych naturalistów właśnie tą
kiego w różnych dziedzinach kultury.
Przy „Ziemi Obiecanej" już maczaj: na pustawą i tym rodzajem talentu. Dyga
Jaką treść zawiera dzisiaj dla nas i dla niektórych partiach chciwie się zatrzy siński także twardo patrzy na życie przy
historii literatury nazwisko: Władysław mujemy, inne przerzucamy z niechęcią. rody i lodzi, ale kocha, współcierpi z ni
Reymont? Musimy pamiętać, że „my“ A „Fermenty", „Komediantka", „Liii", mi. Tetmajer także przedstawia barbarię
oznacza co najmniej dwa pokolenia, a hi „Marzyciel" — nie, tego w ogóle nie ma tatrzańską, ale w mroku i pod czarem
taoaia W y, antytezy i syntezy, storia literatury — oznacza naukowe u- my chęci czytać, choć próbujemy się poezji legend. Orkan szamoce aię z nędzą
teoria * spływu, odpływu i nowego napły stalenie miejsca w łańcuchu dziejów pięk zmusić. A „Wampir" — już samym tytu komorników i biedą „W Roztokach". 2«
wał taB zdarzeń kulturalnych może mieć nego słowa. Prócz tego' ważne są osobiste łem odstrasza od swego okultyzmu... i somski ugina się pod u uporem grzechu
nasze skłonności w tzw. podejściu do po płytkiej pseudo - filozofii. Więc nie żą ciążącego na ludzkości krzywdą bliźnie
zastosowanie również i do literatury.
szczególnych
autorów, a także potrzeby dajmy od Reymonta tego, czego on nie go, cierpi i plącze spazmatycznie. Może
Lata 1896 — 1900 właśnie stanowią w
Sieroszewski w swych sybirskich i chiń
czasu,
który
obecnie
dopiero się krysta ma, czym nie może nas obdarzyć.
literaturze polskiej końcową fazę tzw.
W Reymoncie pochłania nas żywic!, skich powieściach stoi najbliżej'Reymon
pozytywizmu — tezę, pierwszą, mocną lizować zaczyna po odmętach wojny bar
„kłębi się, przewala, huczy życie barwne, towskiego rapsody zniu homoryekiego.
erupcję, bunt przeciw niemu w postaci barzyńskiej.
Trudno uwzględnić wszystkie czynniki zmienne, wiecznie młode i wiecznie ki Może Zola w swojej „La terre" jest tnu
Izw. modernizmu — natytezę, a w kil* kanaście łat potem objawi się rozkwit no jednocześnie, a przecież należy do tego piące". Gdy stylizuje, zdaje się na filozo pokrewny z „Chłopami", a żywiołowa
wego kierunku w krzak wspaniały, zwa dążyć, pokusimy się o znalezienie wy fowanie, natychmiast'sprzeciwia się sam namiętność bohaterów Maupassant a przy
ny Młodą Polską, który można by uzuać padkowej: niech miarą będzie sumo dzie sobie, staje się nieciekawy, nudny. Rey pominą żywo Antka Borynę i szaleństwo
za syntezę, ooi nowego, naprawdę samo- ło i organizacja psychiczna artysty, prze mont tworzy świat iywiohi, nic pojedyń- miłosne Jagusi. Objektywizm i zmysło
jawiająca się w jego dziele.
czych rzeczy, nie przymierza idei do wość Daudeta, chyba jednak najsilniej udzictnego i oryginalnego.
podabniają doń łwórcę „Sądu" i „Avc
Oczywiście, fala, zwana syujezą, stanie
Czytałem Reymonta w swoim czasie w ideału, maluje z rozmachem epickim przy patria". Impresjonistyczne odskoki, szcze
rodę
żywioł
i
społeczeństwo
żywioł,
się z kolei tezą dla nowej odskoczni po miarę ukazywania się jego nowel i po
gólnie w utworach z życia teatralnego,
szukiwań artystycznych, które u nas zbu wieści z niewielkim opóźnieniem, potem wszystko w ruhcu, w stawaniu się, ale zbliżają Reymonta do braci Goneourtów.
dzi się z momentem odzyskania niepod dorywczo, niektóre rzeczy powtórnie, te bez współudziału pisarza.
Rozumiemy teraz dokładnie, dlaczego
ległości.
Reymont nic nic deformuje, niczego nagrodę Nobla zagranica nadała właśnie
raz przejrzałem całość — wszystką twór
Analogiczne zjawisko za granicą odby czość za jednym zamachem, naturalnie, nie przekształca, jest epikiem horoeryc- twórcy „Chłopów", a nie Żeromskiemu.
ło się nieco wcześniej i miało przebieg dość powierzchownie. Obserwowałem pro kim, rapsodem czasów, które opiewa, ale Bo choć bohaterowie, a nawet przyroda
podobny.
ces ostatni i stwierdzam przede wszyst za które nic ponosi, nie może i nie chce „Chłopów" są u a wskroś polscy, to przede
Fala, którą rozpętali pisarze i poeci kim, że nie uległem gorączce lektury, jak ponosić odpowiedzialności; nie przeżywa wszystkim są żywiołem prawiecznych sił,
o.'♦do roku 95-go zeszłego stulecia, oka fo było niedawno przy Żeromskim. Wnio dramatu — tylko go przedstawia genial tkwiących w bezwzględnej naturze i bar
zała się długą, żywotną i głęboką. Naj skuję: Reymont nie wciąga wzruszeniem, nymi farbami, tylko patrzy, widzi wazyst- barzyńskich mocy, ukrytych w masie, w
wyższe jej napięcie datuje się na lata nie przykuwa uczuciem, nie pochłania ;ko wokół, jak nikt chyba z naszych pisa gromadzie.
1900 — 1910, w którym to czasie do serca, a więc Reymont jest całkowicie rzy na przestrzeni wieków. Reymont nie
Jnk jednak ujarzmić te siły, jak je
szczytu dochodzi twórczość Żeromskiego, „wyprany" z liryzmu. Stara to prawda, afirmuje życia, nie potwierdza, ale i nie skierować na dobroczynne tory — lo już
Kasprowicza, Staffa, Reymonta, Wy dawno ju i o nim wiadoma, ale potwier neguje. Z jednakową riłą plastyczną obra nie leży w możliwościach Reymonta.
zuje cnotę i występek, dobro i zło, jest
Autor „Chłopów" nie ma w sobie nic z
spiańskiego. Nazwiska te wskazują na dza się.
neutralny moralnie, juko twórca. Z ta nauczyciela, poprawiacza społecznego. 1
wielkie zróżniczkowanie faH — prądu,
A może myślą nas wiąże ze sobą autor kim samym rozmachem opisuje wesele
nie możemy tego wymagać, bo inaczej pi
zwanego Młodą Polską. Więcej Mi ju t „Chłopów"?
Boryny, jak polonez pani Ożarowskiej s sarz zakłamałby samego siebie, a przez
dzieli, niż łąccy, tak odrębne indywdualNie ma tam syntezy ani naukowej i fi
iHrśoi reprezentują ci twórcy, zarówno lozoficznej, jak np. u Prusa, ani etycz ambasadorem Sieverseiu, pielgrzymkę na to Narao 1 nas osxnkał, cio właśnie widać,
Jasną Górę, jak i odpusty jarmarczne, w niektórych utworach, gdzie usiłuje spopod względem organizacji duchowej, jak nej, jak np. n Orzeszkowej.
bezeceństwa kapitalistów międzynarodo lecznikować, zgodnie z modą prądu ów
i postawy artystycznej. Ty«n nie mniej
A może nakazy woli wywołuje? Takie wych „Lodzermenscfaów", jak i scenę u- czesnego.
jednak wszyscy ooi i dziesiątki innych,
nie. Więc dlaczego oderwać się .nie mierającego proletariusza, któremu ku
równie* wybitnych, np. Strug, Daniłow
Oryginalność Reymoula polega na bez
możemy od noweli „Ave patria", „W po- lasy" obcięła maszyna.
*bi, Zawistowska, posiadają wspólną ce
interesownym, pozbawionym subiekty
rębll", „Sąd", „Tomek Baran", od po
Talent Reymonta — lo właśnie żywioł wizmu, żywiołowym oddaniu drapieżno
chę: reprezentują nawrót do fantazji,
wieści „Z ziemi chełmskiej", od „Chło taki sam, jak przyroda, której barbarzyńści instynktów złych i anii-l.skości popę
temperament buntowniczy lub żywkdowy> poseuknją nowych fonu metafory
dów dobrych, że przeciwstawia tylko
v poetyckiej.
rozigruuc namiętności tłumu w noweli
WLAUYSŁAW ST. REYMONT
„Los toros" (walka byków w cyrku hisz
Młoda Polska stworzyła własny wiel
pańskim) — scenom pobożnej kutakuin
ki dramat (Wyspiański), wielką lirykę
bowej modlitwy prześladowanych Uuhów
(Staff), liryko - epikę (Żeromski) i wiel
Podktsru w powieści JL ziemi chełnv
ką epikę (Reymont).
(Fragm ent z opisu zebrania lo£y m asońskiej)
sklej".
Wyspiański bardso wcześnie odszedł i
Pozostanie zagadką, skąd na glebie
.„Jakaś wyniosła postać, zabrawszy miejsce przy atole, uderzyła tray razy w
wprost ze szczytu swej twórczości. Staff
polskiej
pojawił się takiego rodzaju ta
luhe*.
szczęśliwie jeńca* tyje, nie zniżając lolent.
Otoczyli
ją
zwartym
kołem,
pochylając
głowy
aa
znak
posłuszeństwa
mistrzo
K w, ale wiemy sobie i me biegnący za
Może poohodaeuie szwedzkie (ród Rey
plądami twych następców, Żeromski 1 wi!
monta
wywodzi rię od Szweda, pozostałe
Reymont zmarli w jednym roku i w tym
— Obywatele — zabrzmiał surowy głos — wyłożę krótko. Za parę dni ude
safcym miesiącu dwadzieścia lat temu. rzymy na nieprzyjacloły! Jutro, pojutrze, chwila wybuchu zdeterminowaną będzie. go w Polsce pod Częstochową w XVII
Rok 1926 był ciężką stratą dła literatury Walka musi być przeprowadzona do szesęśliwego końca. Miecz zemsty spełni, eó w.) w połączeniu z bujną kredą polską —
polskiej, a rok następny jeszcze ją po spełnić powinien. Dnie ciężkich walk przed nami! Ale nie będę mówił, jak tylko stworzyło ten niezwykły unikat skandy
głębił przez śmierć Jana Kasprowicza. Na o naszych celach — celach obrońców wolności, aby rewolucja dokonała idę nawsko - słowiańskiego bumeryumi.
Dziś mało się pauza i mówi e Reymon
horyzoncie literackim pojawiły się już zgodnie z naszymi hasłami: śmierć tyranom, wolność I równość! Owo jednuk,
nowe gwiazdy, na razie świecące jeszcze aby krwawy posiew wydał słodkie frukta powszechnej szczęśliwości, powinnb cie, bo poszukujemy idei przewodnich dla
nowej epoki, ale skąpsm-le rię w jego naj
słabym blaskiem nowej antytezy.
śmy wprzódy wyplenić pola ojczyste z nikczemnych chwastów! Zatem konkludu
trwalszych ułwaracb dać może na pewno
Arcydzieła Młodej Polski, te, co prze ję: Winnych zdrady, winnych tyranii, winnych narodowego zaprzaństwa, ogła
mocną, zdrową i silną podstawę do ukotrwały próbę ogniową długiej fali dziejo szam za wrogów ludu, wyjmuję spod praw i sąd otwieram nad nimi. Obywatele, che-nin życia - żywiołn.
wej, weszły do skarbca literatury, były i każde nazwisko, jakie padnie, jest obrazem najohydliwszych zbrodni, jest hań
Dr PHHis Araszklewicz.
są ezytane po dziś dzień. Trzeiba stwier bą rodzaju ludzkiego. Mocą sumiennego przeświadczenia powiadam: Winni są.
dzić, że arcydzieła te ostały się nie dzięki Sprawdzono ich zbrodnie, zważono ich niegou/Jwości, a wy osądzi cis stopień kanstw- r
wspólnym właściwościom kierunku „mło ry, na jaki zasłużyli. Pogwałcona cnota, znieważone sumienie i sdradzone czło
dopolskiego", ale dzięki wybitnej orygi wieczeństwo, oto straszny, nieubłagany trybunał, który mocen wydać ich d ała
nalności Indywidualnej. Personalizm ide śmierci, a imiona powszechnej wzgardzie. Niechaj wschodzące słońce wolności nie
owy i artystyczny zdecydował o ich trw a oświeci już odrażającego oblicza tyranów.
łości wbrew kierunkowi, z którego się
Niechaj zapanuje cnota, równość i braterstwo!
Kultura narasta warstwami, stwarza
tradycję, a k ażty momy prąd, choć przeiri wstawia się i a « n e poprzedniemu, wyItoai MiMtnisw i t i i h mwcżerzpaty od *•
to k i poprzedzającej. Nawet najbardziej
W a o łM g tit i z a h k i hwłturałne nie są
.wolne od Ćatsdńotwk i. co ważniejsze,
U w y e a j M ad a m e kultywują wartości,
które stworzyli ojcowie, jako nieprzemi-
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robotnikom bodaj najskromniejaąy kawalak Chleba. Musiał nałożyć na wie* świad
czenia. raeoaouN*, któoe są świadczeniami
odbudowy. ZnoIeAK alf jednak ludzie, któ
rzy agituj* za zniesieniem kontyngentów.
Ludzie, którzy uprawiają tą agitację, to nie
organizatorzy odbudowy zniszczonego kra
jo, to organizatorzy anarchii. Na zjazdach
pewnego stronnictwa atakuje się rząd za
zarządzenia, mające usprawnić akcję ścią
gania świadczeń rzeczowych. Słuchają tych
ataków dwaj ministrowie Rządu Jedności
Narodowej * nie występują przeciwko nim.
To nie jest mobilizacja sił narodowych dla
odbudowy kraju — stwierdza mówca.
PPR prowadzi wytężoną kampanię wśród
robotników i pracowników za podniesie,
niem wydajności pracy. Wyjaśnia źródła
dzisiejszych trudności, oddaje pod sąd opi
nii robotniczej tych, którzy występują prze
ciw zwiększeniu produkcji. Poprawa bytu
klasy robotniczej i mas pracujących zależy
od pomnożenia produkcji, a nie od jej po
mniejszenia. Agitacja przeciw świadcze
niom rzeczowym jest niczym innym, jak agitacją za strajkiem chłopów w pracy nad
odbudową, jest agitacją antypaństwową.
I takiej agitacji nie przeciwstawiają się
członkowie rządu na konferencjach swego
stronnictwa. Łatwo jest mówić o zagospo
darowaniu złem odzyskanych, łatwo jest
krytykować rząd za braki istniejące w kra
ju, lecz trudniej jest usunąć braki, poko
nać trudności zwłaszcza gdy Bię „poma
ga" temu rządowi propagandą przeciw
świadczeniom rzeczowym. Można i trzeba
mówić o bohaterstwie ludności Warszawy,
wykazanym w powstaniu, ale trzeba rów
nocześnie powiedzieć ile naród musi zapła
cić za zniszczenie Warszawy.
SlOSUAkh
ZACHODNICH SOJUSZNIKOM
,
Ze strony naszych zachodnich sojuszni
ków słyszeliśmy głosy podziwu dla pow
stańczej Warszawy. Były to głosy słuszne,
de Polska potrzebuje pomocy, a nie siów
uznania. A tymczasem dotychczas nic oduano rządowi polskiemu złota narodowego,
zdeponowanego w bankach zagranicznych
|>o wrześniu 1980 r. Żądają, aby naród pol
ski zapłacił nic tylko koszta utrzymania
•żąda emigracyjnego w sumie przeszło 190
milionów dolarów, na to rząd polski się
zgodził, lecz chcą, abyśmy zapłacili rówoioż gaże oficerskie i żołd żołnierski Annii
Polskiej w sumie prawie ćwierć miliarda
dolarów. Wdocznie nic opłacił się dostatecz
ne żołnierze polscy przelewając krew wła*®ą na ziemi obcej u boku armii angiel
skiej.
Jedyną pomoc, którą o trzymała Warsza
wa
podkreśla z naciskiem mówca — to
hyła pomoc inżynierów i specjalistów ra
dzieckich, którzy dopomogli nam przy od
budowie elektrowni, wodociągów, kanali
zacji 1 przy innych pracach. Bzdurą są
twierdzenia, że rząd polski nie chce kredy
tów zagranicznych. Ci, którzy to mówią,
nie wskazali ani nam, ani rządowi źródeł,
z jakich możnaby te kredyty czerpać. To
właśnie nasi towarzysze, zasiadający w rzą
dzie od dawna już robią w tym kierunku
starania. My nie prowadzimy polityki fra
zesu agitacyjnego pustego słowa, ani poli
tyk* Interesu osobistego, Naród idzie za na
mi, dźwigając Polskę z ruin swoją wytętonr pracą. Nasze

Sir. S
stkłmi narodami t. owiańsklmi stanowią naj
pewniejsze gwarancje naszego bezpieczeń
stwa, naszego pokoju w Europie. (Burzliwe
długotrwało oklaski).
^

go partii. Reakcja otrzymuje z zagranicy , borów do Sejmu Ustawodawczego. PPR stal
ZADANIA PPR
na stanowisku wspólnego bloku wyborcze
miliony dolarów na robotę destrukcyjną.
Po omówieniu głębokich następstw w
go wszystkich stronnictw demokratycz dziedzinie życia politycznego i gospodarcze
ZWALCZANIE REAKCJI
śmieszne i niepoważne są zarzuty, że nych. Takie same jest stanowisko PPS, go narodu, spowodowanych przez klęskę fa
chcemy prowadzić „za rączkę" partie, któ Stronnictwa Demokratycznego 1 Stronnic szyzmu światowego, ob. Gomułka formu
re mają już 50-letnią tradycję demokraty twa Ludowego. Inne partie bloku demokra łuje zadania, stojące przed partią. Zadania
czną. żadnej partii bloku demokratyczne tycznego nie wypowiedziały się jeszcze w mi tymi są: rozbudowa i pomnożenie sze
go nie chcemy prowadzić „za rączkę", ale tej sprawie, ale w organach prasowych je regów partii, zacieśnienie jednolitego frontu
od każdej partu bloku demokratycznego dna z nich niedwuznacznie wypowiada się klasy robotniczej 1 współpracy pomiędzy
żądać będziemy, aby prowadziła poUtykę przeciw blokowi wyborczemu. PPR stoi na PPR 1 PPS, zacieśnianie sojuszu robotni
zgodną z linią tego bloku, a jednym z głó stanowisku, że Polska demokratyczna, win czo-chłopskiego, konsekwentne popieranie i
wnych zadań polityki bloku demokratycz na wyjść z wyborów wzmocniona. Dlatege uprawianie polityki jednoczenia sił demo
nego jest zwalczanie reakcyjnej działalno do wyborów należy jednoczyć, a nie rozbi kracji polskiej w bloku demokratycznym,
ści. Reakcja mówi często o maruderatwie jać siły demokracji polskiej. Partie demo przygotowanie wszystkich ogniw organiza
żołnierzy radzieckich. Ale dowództwo ra kratyczne powinny opracować wspólny pro cji partyjnych do kampanii wyborczej do
dzieckie rozstrzeliwuje swoich maruderów gram wyborczy, program realny z punktu Sejmu Ustawodawczego pod naczelnym ha
i nie wolno obarczać całej armii odpowie widzenia naszych możliwości gospodar słem jedności demokratycznego bloku wy
punktu wi borczego dla rozgromienia reakcji, mobili
dzialnością za wybryki maruderów. Maru- czych i dostatecznie pewny
derstwo zdarza tlę 1 w wojsku polskim i dzenia zagrodzenia reakcji drogi powrotu zowanie wszystkich sił narodu dla zespole
do władzy. Byłoby niezgodne z zasadami nia ziem odzyskanych z całością ziem pol
w każdym innym.
Powołują się często na tradycję 50 lat demokracji, gdybyśmy uniemożliwili wysu skich, stała 1 systematyczna akcja za pod
ruchu ludowego. Ruch ludowy posiada nie wanie przy wyborach innych list- wybor noszeniem wydaj.lości pracy, w szczególno
zaprzeczalnie dobre tradycje i piękne kar czych, oprócz lii../ bloku demokratyczne ści usprawn:: nic transportu; obrona prawo
ty historii. Ale w przeszłości tego ruchu są go, ale wtedy stanie się jasne dla wszyst rządności (NjuHieratycznej; zwalczanie nad
zjawiska polityczne, które nie przysporzą kich, która Usta wyborcza reprezentuje o~ użyć władzy, tępienia nadużyć, łapownic
mu chluby. Nie przysłużyli się walce o de bós demokratyczny.
twa i sabotażu; pilne baczenie na czystość
PPR prowadząc walkę z reakcją, wal demokratycznego aparatu państwowego,
mokrację cl, którzy w 1928 r. zawarli so
jusz z reakcją i utworzyU rząd Chleno-Pia- czy o trwały pokój. Reakcja polska pragnę wysuwanie do aparatu państwowego i sa
sta. Naszym życzeniem jest, aby ruch lu łaby dla odzyskania władzy nad narodem morządowego oraz przemysłowo-goapodarcaego najzdolniejszych robotników i chło
dowy i Jego kierownicy nawiązywali tylko sprowadzić na Polskę nową wojnę.
do dobrych tradycji. Z takim ruchem ludo
Nasza walka łączy się z walką wszyst pów; otoczenie troską i opieką Wojska Pol
wym partia nasza zawsze pragnie współ kich postępowych i demokratycznych sił skiego, jako podstawy naszego bczpleczeupracować. Sojusz robotniczo-chłopski uwa świata, które walczą o te same cele. Mię- j *Łwa zewnętrznego i jednego z podstawożamy za kamień węgielny demokracji i dzynarodowi* reakcja wspiera reakcję poi- wy0*1 filarów * gwarantów domokracji w
chcemy go realizować 1 od góry i od dołu. ską. Bezpieczeństwo naszych granic I trwa- Polsce; pogłębianie w narodzi, polskim *oSojusz robotniczo-chłopski oznacza współ ly pokój w Europie zależą w decydującym |
‘ przyjaźni ze Związkiem Radzteepracę klasy robtniczej z masami chłopski wprost stopniu od stanow iska sam ej Polsld. j kim, uprawianie przyjaznej i sojuszniczej
mi w rządzeniu państwem w walce z reak Nam może zagrażać tylko niebezpieczeń-: polityki wobec wszystkich przyjaciół Polcją i jej agitatorami o utrwalenie demo stwo niemieckie. W związku z tym podkre- 3kl- a w szczególności wobec narodów stokracji, jej zdobyczy społecznych i polity śllć należy, że idee bloku zachodniego kryją wlańskie: i państw zachodu; bezwzględne
cznych, oraz w odbudowie 1 przebudowie w sobie niebezpieczeństwo dla Polski, nie- i bezkompromisowe zwalczanie działalności
odrodzonej Polski.
bezpieczństwo dla pokoju
uropejskiego. reakcji wymierzonej w podstawy demokra
Polska Partia Robotnicza stwierdza uro PPR — podkreśla mówca — reprezentuje tycznej Polaki, a szczególnie tępienie ban
czyście, że najwierniejszym gwarantem 1 jak najbardziej konsekwentną linię pokoju. dytyzmu 1 dywersji reakcyjno-faszystów
strażnikiem czystości zasad demokratycz Zawsze podkreślaliśmy i dziś podkreślamy aldej.
nych, siłą dynamiczną, gwarantującą roz konieczność 1 potrzebę przyjaznych 1 80Razem z klasą robotniczą, razem z n»wój form demokratycznych, jest jednolity juszniczych stosunków Po!-ki z państwami sami pracującymi w mieście I na wsi, rafront klasy robotniczej, jedność działania zachodnimi, a zwłaszcza z Francją i An- zem z przodującą częścią inteligencji, ra 
wszystkich robotników i obydwu ich par glią. Lecz nienaruszalnym kanonem naszej sem a całym narodem wypełni Polska Par
tu.
linii politycznej w polityce zagranicznej jest tia Robotnicza te zadania, które przed nią
WSPÓLNY BLOK WYBORCZY
oparcie bezpieczeństwa granic Polski o so- postawiła chwila dzisiejsza i historia —
Jednoltty front klasy robotniczej, sojusz jusz polsko-radziecki. Sojusz polsko-radzłec.' kończy mówca,
robotniczo-chłopski i blok stronnictw demo Ikl I przyjaźń wieczysta między narodem ' Delegaci urządzili schodzącemu a trybukratycznych zdadzą wtedy egzamin swojej ^polskim a narodami Związku Radzieckie- ny mówoy długotrwałą owację 1 odśpiewał)
siły i zwartości, gdy staną w obliczu wy- go jak też przyjaźń I współpraca ao wszy- Hymn Robotniczy.

Piękna inicjatywa żołnierzy
Wywiad % ppłk. Jekiem, z-cą d-cy D.O.W. LuJbiiu
(Le. Be.) Reduktor Gazety Lubelskiej
przeprowadzil wywiad z zastępcą dowódcy Okręgu Wojskowego Lublin pik. Jekleni, na temat gwiazdki żołnierskiej.
— Panie pułkowniku, jak reagują żoł
nierze na akcję społeczeństwa?
— Wiadomość o tym, że społeczeństwo
obdarzy naszych chłopców podarunkami
wywołała wśród żołnierzy duże zadowo
lenie. W jednostkach stacjonujących w
Lubelszczyźnie znajduje się więcej jak
50 proc. żołnierzy, którzy od szeregu lat
nie spędzili wigilijnego wieczom w gro
nie rodziny.... Ostatnie święta Bożego Narodzenio spędziła część tych żołnierzy w
obronie nad Wisłą, poprzednie — w la
sach riazańskich, gdzie się Odrodzone
Wojsko Polskie formowało. Oprócz tych
starych wiarusów mamy rekrutów, któ
rzy pierwszy raz święta obchodzą razem
z kolegami w kompanii. I dla nich akcja
gwiardlipwa społeczeństwa ma wielkie
znaczenie — społeczeństwo zastąpi im w
tym wy ;>udku rodzinę.
— Żołnierze wyrażają jednak żal ■ te
go powodu, że nie będzie w tym roku
wśród nich przy wieczerzy tych żołnie
rzy, klórzy walczyli przeciwko Niem
com na z'!-!”'-Izie. Wyobrażali^sobie, te
oddr: '‘v. wojsk: polskiego, które brały

zVCHB GOSPODARCZE
arobilo olbrzymi krok naprzód. Jest to zjvnłagą robotników, ma* ehiopskicn, urzędni
ków państw wy cii 1 samorządowych, tych
wszystkich, którzy pracują dla odbudowy.
Odbudowie kraju, budowlo demokratyczną)
PoiaM przeciwstawia alę wszelkimi siłami
reakcja. Reakcja oddzłaływujo politycznie,
przeciska etę w szeregi niektórych stron
nictw, czy ich organleaeji, wykorzystuje
trudne warunki wojenne, w jakich żyjo lud•k r ją podburzyć przeciwko rządowi
1 państwu demokratycznemu. Kto nie jest
wakcjontotą, kto czuje się demokratą, te n 1/ !
* r*łc“ *■*>■"“»** «*tt*>* frakcyjną.
0 djr ma mlejaco vr szeregach jo* j U U
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j udział w walkach pod Tobrukieui, Nar- wiednie czynniki. Okazuje się, te prac
: vikiem, Moutc Cassino wrócą do Polski transportowanie podarków nie da się do
i z rozwiniętymi sztandarami, w pełnym konać, ponieważ nie dysponujemy odpo
rynsztunku. A teraz słyszą o tym, że po- j wiednią ilością samolotów. A parudnio
wrót Większości tych żołnierzy jest za wy okres od zakończenia zbiórki pod ar
hamowany z powodu knowań Raczkiewi- ków do 24 grudnia pozwoliłby tylko nu
czów i Andersów, przy współudziale mię transport samolotowy. Żołnierze bardzo
dzynarodowej reakcji. Ale nasi żołnierze żałują, że środki techniczne nie pozwą
rozumieją doskonale cele intryg reakcyj łają na przeprowadzenie tej akcji i wy
nych emigrantów i wiedzą, że masa żoł stąpili z nową propozycją, którą da sii
nierska na zachodzie pragnie powrócić do urzeczywistnić, a mi ano wicie: wystanie
kraju. Dużo naszych żołnierzy ma braci listów z pozdrowieniami świątecznymi, u
i ojców w oddziałach polskich na zacho płatkiem i gałązką cliiuki.
Tak żołnierze spod Leniuo, Warsza
dzie. Listy docierają ciężko, nieregular
nie, ale docierają. Z" tych listów, dorę wy, Kołobrzega, Berlina, żołnierz, który
czonych przez takich, którym się uda zdobył Polsce ziemie zachodnie, wyraz'
ło — wbrew terrorowi — na własną rę swoją jedność z żołnierzem polskim n;
kę powrócić, dowiadują się żołnierze, H zachodzie, bohaterom walk o Narwik, To
tamci czekają tylko na chwilę powrotu bruk, Monte Cassino — swoją jedno-''
do kraju, Ida którego oni na obczyźnie w łonie.Odrodzonego Wojska Polskiep;
walczyli. Gdy do naszych chłopców do Nasi żołnierze nie wątpią, że wślad za od
tarła wiadomość, iż społeczeństwo przy działami już powracającymi do ojczyz
gotowuje dla nich podarki gwiazdkowe, ny, pójdą coraz liczniejsze — wbrew
powstała wśród masy żołnierskiej inicja zdradzieckiej agitacji rodzimej reakcji i
tywa, aby z części podarków tych zre sztucznym trudnościom powrotu, stwo
zygnować, na korzyść żołnierzy polskich, rzonym przez pewne czynniki zagranic/
zatrzymanych wbrew Ich woli za granicą. ne.
O inicjatywie tej sakomunikowano do
I mimo woli kołnierz nasz porównuj:
wództwu, które spowodowało zbadanie ustosunkowanie się czynników radziec
możliwości transportowych przez odpo- kich, którego był naocznym świadkiem,
z ustosunkowaniem się tych czynników
sojuszniczych, które niegdyś bardzo hoj
» L A
Z O Ł N I E B U
ni* korzystały * krwi żołnierza polskie
go^
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Dotrzeć do źródeł krzywd Eudzkicls
Zjazd Sędziów i Prokuratorów Apelacji Lubelskiej
XV dniu wczorajszym rozpoczął się zjazd luboć by za tym człowiek do ich Wyło- j „Żaden kraj 'e pragnie tak szczerze
sędziów 1 prokuratorów apelacji lubelskiej. skonalenia, najsilniejsze przyłożyć powinien j długotrwałego pokoju, j; k Polska, alboNa zjeźdzJe wystąpili z referatami: pierw staruuki, z tym wszystkim jeszcze nie było wiem każda wojna musi się zahaczyć o Pol
szy prezes Sądu Najwyższego, wiceprezes narodu, któryby zupełnie doskonaleni! mógł skę. Zbrodnicze fantazje o konflikcie mię
KRN oh, W acław Barclkowski i minister się zaszczycić prawami, a ten najszczęśliw dzynarodowym, o k mflikcie między alian
spraw .cd lm o ścl ob. Świątkowski. Prezes szy, którego prawoda- stwo najmniej wad tami, stawiają na kartę istnienie Narodu
Barclkowski w swoich rozważaniach „De- w sobie zawiera... Pod sąd wasz te uwagi Polskiego. Między innymi przyczynia się
mokfacja a sądownictwo" uwydatnił rolę godne Waszej ' ezności podaję. Mogłem zewnętrzna orientacja Polski do tego, że
. sędziego jako m. in. czynnika progresu i pomylić się, ale to nie mówi za wadami da wymarzonego przez reakcję konfliktu
istotnie zarażającymi prawodawstwo nasze. nie dojdzie. Polityka polska opiera się
wykonawcy woli społeczeństwa,
— Każdy chyba — powiedział ob. Bar- Poprawcie go .tylko, tj. objaśnijcie ciem na historycznych doświadczeniach, a przocikowskl — umiejący myśleć i czytać no ność, Osłódźcie nie ydę, przyspieszcie spra de wszystkim na doświadczeniu ostatniej
we ustawodawstwo ' widzi, do czego ono wiedliwość, przytłumcie, owszem do szczę wojny, z którego wynika, że jedność sło
zmierza, w idzi, że tym, którzy je tworzą, tu, zagubcie fanatyzm, doprowadźcie do wiańska jest wybitnym faktorem konsoli
nie chodzi o dobra stanowiska 1 przywileje wykonania prawo, d :Sć <lia Was będzie na dacji między narodowej. Dlatego też przy
osobiste, ale o wprowadzenie takich gwa tej stawie, nieśmiertelność Was uwieńczy, jaźń narodu i Państwa Pole kiego z naj
rancji społecznych, które uniemożliwią na a szczęście Was samych, Waszych współ większym skupiskiem Słowiańszczyzny, z
ziomków i później potomności najlepszą dla ZSRR, jest najważniejszą gwarancją bez
wrót do przedwojennej przeszłości.
pieczeństwa, gwarancją przeciwko Niem
Szczególnie jasnym musi to być dla pra Was będzie nagrodą!"
com, przeciwko próbom odnowieniu siły
wnika, który w pełni docenia wprowadze
PRZr.MOWNNIK
niemieckiej.
nie toontroH społecznej, odciągającej centra
MIN. ŚWIĄTKOWSKIEGO
W dalszym ciągu referatu przeszedł min.
listyczny parlament, nie mogący sobie po
Min. ob. Świątkowski poruszył w pierw Świątkowski na położenie wewnętrzne i ro
radzić z potrzebr.ml terenowymi.
Sądownictwo polskie tradycyjnym zwy szej części swojego przemówienia sprawę lę sądownictwa przy konsolidacji i normali
czajem państw zaborczych trzymane byk) zewnętrznej orientacji Polski. Zasadę na- zacji stosunków.
Wszystkie troski społeczeństwa powinrty
zdała od polityki, Inaczej bowiem zdemokra szej zewnętrznej polir, ki streścił minister
, być troskami naszego sądownictwa. Sądo
tyzowanie ustroju sądowego, podyktowane w następujących s’owach:
koniecznością wprowadzenia praworządno
ści w państwie absołutystycznym lub quasi
konstytucyjnym, nie tlałoby się utrzymać.
WolncSć sędziego 1 jego nieusuwalność mia
ły być gwarancją, że ceniąc wysoko swoje
stanowisko, będzie posłuszny ustrojowi. Fik
eja aj»lityczności — byk maskowaniem
Istotnego stanu: sędzia jako wykonawca
Sieć transportu kolejowego jest ner- leją dlu pasażerów bardzo uciążliwa.
woli panujących".
Wiełe jest przyczyn niedomagali trans
went życia gospodarczego kraju. Nasz
Prezes Bareikowskl formułuje pozycję, transport kolejowy nic zdołał jeszcze w portu. Przede wszystkim brak taboru,
którą dawne systemy przeznaczyły sędzie dostatecznym stopniu wyleczyć rany za którego mmay zaledwie 22 proc. stanu
mu, w na-st. sposób: „cSlsunlęto sędziego dane mu przez okupanta, nie zdołał jesz przedwojennego. Koszta została zdewa
dlatego od życia politycznego, aby nie mógł cze całkowicie apanować sytuacji. I to stowana przez okupanta. Poniszczone są
dotrzeć do źródeł krzywd ludzkich!"
właśnie jest źródłem niedomagania wiciu węzły kolejowe, most •, urządzenia i to
Referent wnika w dobrodziejstwa decen- komórek i dziedzin naszej gospodarki.
ry. Niskie uposażenie pracowników ko
łraUsacji formalnej i faktycznc-j władzy
Miastom, instytucjom, fabrykom i pra lejowych źle wpływało na wydajność ich
przez stworzenie Rad Narodowych w tere cownikom nie dostarcza się w odpowied pracy.
nie. Na końcu swojego referatu powtarza niej ilości i czasie węgla. Nic mogą być
Wymienione przyczyny w miarę możli
c!>. Barcikowski słowa Antoniego Trębic- w należyty sposób rozprowadzone zma wości usuwa się. Powstały fabryki paro
lucgo (z dzieła „Prawo polityczne 1 cywil gazynowane środki żywnościowe do u- wozów i wagonów. Otr. • tnujemy tabor z
ne Korony Polskiej 1 Wielkiego Księstwa żytku pracujących całego kraju.
zagranicy. Mosty i tofy naprawio
Kitowskiego, Z/88 r.), jako wytyczne dzia
Akcja świadczeń rzeczowych kuleje, no. Uposażenie pracowników jest sto
łalności sędziów: „L ubo p ra w a i ustawy n a  czego przyczyną jest również w pewnej pniowo regulowane na ich korzyść. Stan
rodu są najcenniejszą i jedyną p rz y c z y n ą mierze transport. Komunikacja pasaier- transportu nie wykazuje jednak polep
j n i ich w zrostu I św ietności, już u p adkn, jaka jest tak przeciążona, żc podróż ko- szenia. Kucti towarowy i osobowy nadal

Mr. 6
wnictwo musi współdziałać * czynnikiem
społecznym, z organami samorządu teryto
rialnego, z partiami politycznymi w colu
powstrzymania powojennej, fali przestęp
czości, która obecnie osiągnęła punkt kul
minacyjny. Minister zapowiada, iż nil
dniach ukaże się dekret o wprowadzeniu
sądów doraźnych w celu skutecznego zwal
czania przestępczości, która ogarnęła na
wet część urzędników ' gospodarkę.
Doświadczenia wojny .przeorały świado
mość sędziów i prokuratorów, którzy teraz
czują się jako wykonawcy woli narodu, wy
rażanej przez WRN. Ta świadomość okre
śla stosunek sądownictwa do społeczeń
stwa i określa też system postępowania
sędziowskiego tam, gdzie istnieje rozbież
ność między źródłami prawnymi, a wymo
gami społeczeństwa, jak to np, często mia
ło miejsce w sprawach o reprywatyzację.
Minister uwydatnił rolę sądownictwa poi
skiego przy utrwaleniu śladów niemieckich
zbrodni. Sędziowie całej Polski ponieśli hi
storyczno zasługi wobec n rodu i całej ludz
kości przez skrupulatne odszukiwanie i uklad dowodów niemieckich zbrodni.
Po przemówieniu min. Świątkowskiego
przystąpiono ilo wygłoszenia sprawozdań z
działalności sądów i Prokuratury na tere
nie apelacji lubelskiej, a mianowicie: pre
zesa Sądu Apelacyjnego, prokuratora Sądu
Apelacyjnego, prezesa Sądu Specjalnego i
prokuratora Sądu Specjalnego.

Od usprawnienia transportu

uzależniony jest rozwój życia gospodarczego kraju

REYMONT

jest sparaliżowany. Nie można obciążać
winą za Uu stan samych kolejarzy. Wi
nę ponosi iu .nłc społeczeństwo. Odbiór
cy pniulmo nnkłndunyrh kor ale rozłado
wują wagonów w wyznaczonych termi(Dokończenie na str, 6-e.jV
—-ooo— -

Z Tow. Przyjaźni
Polftko- R adzieckiej
Prezes Zarządu Głównego Towarzystwa
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej minister oh.
Henryk Świątkowski wygłosi odczyt jit
„Podstawy przyjaźni połska-radzieckioj"
dziś dn. 9 bm o godz. 18-ej w salt Sądu
Apelacyjnego, Krakowskie Przedmieście 43.
Wstęp wolny.

Szły mężnie w ekst&tycznem, świętem usię z ławki, przeżegnała się i, trzymając w
rączynach medalik, zawipszony na szyi, niesieniu, z szeptem pacierzy na roztrzęsio
szła chwiejnym, ciężkim krokiem, lecz, sta nych wargach, szły jakby na stos oflaruy,
nąwszy przed nauczycielem, zatopiła w nim a każde wołało nieulękłe;
— Nie! Nie! Nie!
jgfcie oczy i wyrzekła mocno i wyraźnie: .
Aż znużony ich bohaterstwem i własne
— Nie będę pacierza mówiła po niemiec
Dzieci ani się poruszyły, siedziały z w ku!
I wściekłością, zachrypiał:
partym tchem, patrząc w niego tak samo
— Sitaran!
Uderzył ją kijem w twarz, aż zaakowyz niemym, upartym wyrazem protestu.
Ledwie już dyszał ze zmęczenia 1, wspar
czala z bólu, chwytając się za rozcięty po
Poczerwieniał jak burak, t skoczył mię liczę^; krew pociekła prseu paice, r.ad-udz- ty o katedrę, oblatywał nienawlstncml odzy ławki, a tknąwszy białą ręką, obrosłą klm wysiłkiem zdusiła plącz i, milcząca, czyraa te głowy uparte, te twarze pocięte
rudym włosem, pierwszego z brzegu chło sztywna, zalana krwią 1 Izami, powlokła sin cml pręgami i zalane krwią, lecz nim *U
paka, krzyknął niecierpiwie:
się do ławki.
zupełnie uspokoił, gdzieś z ostatniej ławki,
i— Fangę doch an!
— Martin Pila! — zagrzmiał po chwili. podniosła się jakaś dziewczynka, miała oChłopak zatrząsł się i pobladł śmiertel
Gruby chłopak pobladł Jak płótno, ale slem lat, różową buzię, niebieskie oczkl
nie, ale wyprężając się, zabełkotal:
lniane warkoczyki zaplecione nad czolerr
podszedł i odpowiedział:
— Nie będę pacierza mówił po niemiec
— Po szwabsi : gadać pacierza nie będę! 1 wielką, trwożną powagę w twarzyczce
ku!
A kiedy dostał trzciną po głowie i ple- , podeszła do niego i, wyciągając strachli
*— Was? was? was? *— ryczał rudy, cach, to ani nic krzy' nął, ani nawet się wie to jedną, to drugą rączkę, szepnęła phi
przyginając się coraz niżej, trzasnął go z nie skrzywił, spojrzał tylko w niego z nie cżlfwle:
całej siły w twarz, chwycił za włosy, przy nawiścią 1 mruknął wyzywająco:
— Ja jeszcze nie dostałam!
wlókł pod katedrę 1, okładając pięściami,
Grzmotnął ją trzciną prze* rączkę, al
— Psie, zapowietrzone ścierwo!
zawrzeszczał rozwściekłony:
Nauczyciel anadź nie dosłyszał, bo wy Jej zwisła bezwładnie, ale wyciągnęła dro
_ Du wlrst sprechcn. Da sollst sprecłwn!
gą 1 już bezprzytonmym, pełnym łez i ból-i
woływał dalej, prawie już pokoUL
Du, polnlsches Schweln!
I pokold, wolno a coraz ciężej 1 spokoj głosem — powtarzała uparcie:
►
—< Nie będę! Nie będę! — powtarzał nie podchodziły do niego dzieci, pokoiei
— Ja też Polka! Ja też nie będę po nie
chłopak gasnącym głosem i runął omdla podnosiły zsiniała, męczeńskie twarze i bo miecku!
ły na podłogę. Nauczyciel wyrzucił go do haterskie jasna oczy, pełne zastygłych łez,
Nauczyciel Jakby oszalał, 1 tak ją za
alenh
pokołei, z tragiczną rezygnacją i w modli czął bić, że dziewczynka zawrseazerała
Dzieci zamarły z przerażenia i jakby Ska tewnym skupieniu szły na swoją każń, i po- przeraźliwie, a za nią wybuchnęłu i a!a
mieniały, że tylko gdzie niegdzie zatrzę koiei podały to samo. słowa!
szkoło, szloch zatrząsł murami, spaanr.aty
sły się jakieś usta pobladłe i wionęło ciche
— Nie będę pacierza mówić po niemiec czno płacze l krzyki, prośby l dziecięce la
westchnienie.
menty, sto rąk wyciągnęło eią do niego bła
ku!
Nauczyciel położył na katedrę długą
Nauczyciel stawał się Coraz czerwieńszy galnie, padały mu do nóg, notowały jego
trzcinę, napił się wody, odsapnął i, nie pod i coraz wolniej, systematyczniej i mściwiej buty, ale nie zważał na to I bG sapomięnosząc oczu, zaczął wyw-oływać pokolet:
pastwił tię nad nimi. Pokdici również Ml, tcle, a dziewczynka, Już nieprzytomna,
— Marle Kluska!
targał za włosy, kopał i rzucał na ściany wciąż wyciągała rączyny i wciąż Jednako,
Głos miał nieco schrypły i niby łagod i ławki, aż ochrypł ze wściekłości, ale żadne automatycznie wolała:
— Nie będę po niejntocfcU Ml
niejszy. Chuda, wysmukla dziewczynka o się nie zachwiało, żadne nie jęknęło $10Mi* bądąl
preasroczystej, chorowitej twarzy podniosła .duiąj, out nawet cepłakaio.

W pruskiej szkole
Wybiła jakaś godzina, nauczyciel skoń
czy! lekcję i, oglądając machinalnie książ
ki, przeglądał twarze dzieci zimnem, ba
dają :em spojrzeniem.
\ Uczyniło się trwożne 1 głębokie wycze
kiwanie. Dzieci wyczekiwały bez ruchu, jak
Aahipnotyzowane, patrząc w niego lękliW-a wytrzeszczoneml oczyma,
da dworze padał deszcz i spływał po
Szybach peKistei i, nieskończonemi struga
mi; jakieś bezlistne drzewa dygotały z zim
na pod oknami, a naprzeciw szkoły, w
błocie 1 na szarudze, stała gromadka- ko
biet.
— Still! - ■huknął naraz nauczyciel, pro
stując się groźnie.
Był ogromny, ruda broda niby płomie
niem obrastała mu tłuste, piegowate policz
ki, okrągłe, jastrzębie oczy w czerwonych
obwódkach zamigotały krwawo po zmar
twiałych twarzach, przeżegnał się niedbale
t zaczął wolno, automatycznie:
*— „Vat«r nrwer, de* Du HaU,“
Przerwał nagle, bo ani Jeden głód nie
powtórzył m nim, twarze dzieci Jakby po
kryły £*ę woskiem, tężały zwolna, tylko po
wieki załopotały, niby spłoszone motyle, a
bezy rozbłysnęły Jakąś dziwną, tajemniczą
mocą l patrzyły w niego z uporem, nieul ąkłe_ Pochytfl się ktj nim ł rozpoczął zno
wu:
— „Vater unser, der Dn fałat..*
X znowu głuche należenie, w którem by
ło słychać plusk deszczu i cykanie zegara,

t
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Wystawa Artystów Plastyków

W dniu dzisiejszym o g. 12.30 nastąpi gdyż uzyskanie farb, płótna, gipsu iip. [dawców sztuki użytkowej: dotychczas taotwarcie 4-ej z kolei Wystawy Związku Jjest bardzo utrudnione; przydziału płótna j kich instytutów mamy J? w Poznaniu i
Lubelski j w Sopocie; wreszcie
Polskich Artystów Plastyków — Okręg do obrazów olejnych Oo
y rzemieślnicze
Lubelski. Wystawa została zorganizowa nie dostał. Prywatni nabywcy dziel sztu- (kreślarskie, tkackie iip.), w których ża
WAŻNIEJSZE TELEFONY
na w jednej z sal KUL-u. Dotychczas na ki są w okresie powojennym rzadkością wodowi artyści czuwać będą nad arty
Pogotowie ratunkowe . . > • • 22-78 desłane zostały obrazy przeważnie olejne artyści mogą więc liczyć jako na konsu stycznym poziomem wszystkich wykony
............................ 11-11
Straż o g n io w a ............................
ąrtystów - malarzy: A. Michalaku z Ka menta swych prac jedynie na instytucje wanych prac.
Pogotowie elektryczne przy Elek
Należy jak najgoręcej przyklasnąć dą
zimierzu n/W., Z. Kononuwicza, Wł. Fili państwowe, organizacje i związki, kióre
29-61 piaka, P. Zygnla, Wandy Arlitowicz z zakupują malowidła i rzeźby dla dekora źeniom do tego, by przedstawiciel Związ
trowni M iejsk iej...................
Warsztaty wodociągowe i kanał iz. 21-42 Lublina, oraz rzeźby (iosławskiego z Wą cji lokali reprezentacyjnych. Aby ułatwić ku Zawodowego Artystów Plastyków miał
23-13 wolnicy. Oczekiwane jest jeszcze nade wybór zakapowanych prac i służyć radą nadzór nad wszelką wytwórczością, gdzie
Dyżurny Komendy Miasta M, O.
DYŻURY APTEK
słanie prac innych artystów z różych fachową i bezstronną — Związek wyłonił wchodzi w grę ozdoba -— od najprost
Dziś: Haber)au, Semadeni, Migurskl.
spośród swych członków 100 najwybit szych przedmiotów pierwszej potrzeby,
miast wojew. lubelskiego.
niejszych artystów, kiórzy tworzą Radę poprzez wydawnictwa, wyroby włókien
W
przeszło
30-metrowej,
podłużej
sali
| TEATR I KINA
o bocznym oświetleniu eksponaty zostały Artystyczną, która również kieruje cało- nicze, aż do realizacji wielkich zamie
I)W A O ST A T N IE PR iZ E D ST A W IEN IA
rzeń dekoracyjnych w skali państwowej.
rozmieszczone korzystnie w pełnym świet kszlałlcm spraw zawodowych.
.ZEM STY ".
Szkolnictwo w zakresie sztuk plastycz Taka działalność Związku da w wyniku
W sobotę i w niedzielę o godz. 15-ej od le, jednakże przygodny lokal udzielony
będą się dwa przedstawienia arcydzieła Plastykom przez KUL nie jest specjalnie nych przewiduje 3 typy ramowych szkół wyrugowanie codziennej fabrycznej tan
Fredry. Sztuka pozostanie nadal w reper dostosowany do wymagań wystawy obra zawodowych. Zjazd Artystów Plastyków, dety pseudo - ozdobnej, wyrobi smak
tuarze naszego Teatru. Obecnie na prze
ciąg dwóch miesięcy zejdzie z afisza, z po zów. Lublin posiada jeden z najlepszych który się odbył w Krakowie, zatwierdził estetyczny ludności i przyczyni się do
wodu wyjazdu świetnej wykonawczyni w Polsce lokal wystawowy, specjalnie sieć następujących szkół: 2 akademie: w podniesienia ogólnego poziomu kultural
PodstoJiny — Janiny Macherskiej.
pomyślany na len cci, o górnym świetle Krakowie 1 Warszawie, kształcące arty nego naszego narodu,.który szczególnie w
JUŻ. w przyszłym tygodniu teatr wystę — w gmachu Muzeum przy ul. Naruto stów, poświęcających się czystej sztuce; dziedzinie sztuk plastycznych posiada po
puje z arcydowcipną komedią Antoniego
ziom pozostawiający wiele do życzenia.
Cwojdzińskiego pt.: „Freuda Teoria Snów". wicza. Niestety, jednak lokal len został kilka instytutów — również na poziomie
Z. B.
wyższej
uczelni,
kształcących
projektoprzez
Niemców
zajęły
pod
Archiwum
Wykonawcami ról są: Janina Martini, o------- ono
raz Leon Łuszczewski, świeżo pozyskany Miejskie, które obecnie nie ma dokąd się
dla sceny lubelskiej, świetny artysta tea pr/.enieść i piękne sale wystawowe nie
tru Narodowego, który po raz pierwszy
wystąpi w tej doskonalej komedii. Sztuka służą swemu przeznaczeniu, lecz m arnu
ąfzbudziła widkie zainteresowanie w sfe ją się nieużyteczne.
(Początek na str. 5-ej)
*
wać się do przepisów. Cale masy ludzi
rach intelektualnych Lublina. Reżyseruje
Poprzednio organizowane' w Lublinie naeh. Załadowane transporty przesyła się wędrują w celach spekulacyjnych, wyko
z właściwą jej pieczołowitością i wnikli
wością G. Błońska. Dekoracje Z. Węgier- wystawy cieszyły się nadspodziewaną z jednej staeji do drugiej, uniemożliwia rzystując przepustki rozmaitych instytu
frekwencją. Wycieczki szkolne, akade
Rowej.
cji, a często biorą w tym udział same inTEATR DOMU ŻOŁNIERZA gra co mickie, nauczycielskie były częstymi go jąc wykorzystanie ich czekającym na
dziennie o godz. 18-tej nową wesołą re- śćmi, zarówno na ostatniej wiosennej przydział następnym klientom. Pociągi są sylucje. Nawet samochody, zarejestrowa
okradane przez specjalnie zorganizowane ne na urzędy i instytucje, służą prywat
wietkę pt.: „Tak, to się uda!" w reżyse
rii Bronisława Broka z udziałem całego Wystawie, jak na pierwszej, organizowa bandy. Ochror a kolejowa jest w większo nym, szabrowniczym celom.
zespołu. Rewietka pióra Jerzego Jurando- nych jeszcze za czasów wielkich dni Lub ści zdemoralizowana i traktuje swe za
Do walki z tym stanem w naszym ko
ta, Janusza Minkiewicza i in.
lina, gdy miasto nasze gościło wszysllejnictwie
została ostatnio utworzona
jęcia
jako
źródło
dorabiania
się
za
po
, „BEMOL" TEATR MARIONETEK daje
dwa ostatnie przedstawienia baśni Ander kich prawie wybitnych artystów Polski. mocą łapówek i kradzieży, pewna część nadzwyczajna Komisja przy Ministerstwie
Podczas zwiedzania ”obecnej wystawy
sena £t.: „Świniarek i królewna" w sobo
kolejarzy.skłania się do traktowania swe Komunikacji pod przewodnictwem min
tę i w niedzielę o godz. 16-ej, w świetlicy przez zbiorowe wycieczki przewidziane go zajęcia w podobny sposób. Przeróżni iMnca i min. Rabanowskiego, która jest
poczt. (Peowiaków 13).
jest wygłoszenie paru prelekcji, naświet
spekulanci przekupują obsługę i rozpija zaopatrzona w sferokie pełnomocnictwa.
KINO „APOLLO": „Testament prof. lających zagadnienia sztuki plastycznej.
ją funkcjonariuszy kolejowych. Nietrzeź Komisja Nadzwyczajna powołuje podo-1
Wilczura". Reżyser: L. Buczkowski. W ro
Zrzeszenie Artystów i Naslyków przed
lach głównych: Jacek Woezczerowiez, He
wy stan pracowników może być przyczy bne komisje przy poszczeólnych D.O.K.P
lena Grossówna, Tamara Wiszniewska, Je stawia się w len sposób, że istnieje jeden ną katastrof kolejowych. Część pasażerów
Komisja i Dyrekcja D.O.K.I*. Lublin
rzy Marr, Józef Węgrzyn, według Tadeu ogńlnopuństwowy związek malarzy, rzeź
odwołuje
się do całego spoleezeńsłwa o
uważających
się
za
uprzywilejowanych
sza Dołęg-i-Mostowicza.
biarzy, grafików, dekoratorów i innych,
przestrzeganie
należnych przepisów kole
częstokroć
nadużywają
swego
autory
KINO „BAŁTYK" wyświetla potężny
dramat prod. polskiej p t: „Granica". W który dzieli się na okręgi. Okręg lubelski tetu, terroryzując tych funkcjonariu jowych, o współpracę w przestrzeganiu
roi. gl. Elżbieta Barszczewska, Lena Żeli obejmuje; prócz Lublina: Zamość, Kra
tych przepisów i tępieniu n a d u ż y ć .
chowska, Jerzy Pichelski. Nadprogram: snystaw, Tomaszów Lub., Kazimierz nad szy, którzy wbrew ich woli usiłują stosoWinnych przekraczania przepisów i
Polska Kronika Filmowa nr 33.
Wisłą, Sandomierz i Zwierzyniec i licVy
niepodporządkowania się wydanym zarzą
Henryk Sztompka dzeniom uzna się za szkodników pań
już przeszło 40 zarejestrowanych człon
ków. Przewodniczącą okręgu lubelskiego
w I/tb lrn if
stwa, i jako takich pociągnie się do od
jest p. Wanda Arlitowicz z Warszawy,
Znakomity
pianista polski Henryk powiedzialności. Niesolidni klienci będą
WYKONUJE SZYBKO
która obecnie obrała sobie siedlisko w SZTOMPKA wyetąpi raz jeden w Lublinie pozi>awieni prawa korzystania z transpor
Lublinie i energiczną ręką kieruje orga w niedzielę 9 hm. o godz. 12-ej w Domu tów Zarówno przekupujący, jak i bio
nizacją artystów, którzy w założeniu Żołnierza. Koncert poświęcony jest twór rący „łapówki" będą oddawani pod sąd
KRAKÓW , Grodzka 2 8 § j swych charakterów posiadają wybitny in- czości Fr. Chopina. Bilety do nabycia w Ochrona Kolejowa i kolejarze nie wywią
dywidualizm i z trudem dają się skłonić
^
w loUaIu pray
«*• żujący się ze swych obowiązków będą aRECITAL ELI FRYCZOWEJ
do wspólnej akcji, zmierzającej do celów IHicyńskiej 7, w dniu
. . . koncertu
,___w kasie Do suwani z pracy. Przejawy nadużywania
ELA FRYCZÓWA wystąpi z własnym
recitalem w niedzielę 9X11.1945 r. o godz. praktycznych. W pracy swej artyści - pla mu żołnierza od godz. 9 min. 80.
>alkoholu w czasie służby będą karane.
stycy napotykają znaczne przeszkody,
18-tej w sali przy ul. Kapucyńskiej 7.
Nasza stara kadra kolejarzy, któro
przed wojną postawiła polską kolej pod
r ^ e własnym zaopatrywa.i ^ J s S T S i S S S T - H S S
względem punktualności i solidności na
sztuki w trwałe adresy, a
OGŁOSZENIA URZĘDOWE
tego umieszczali wewnątrz każdej kartki z nalewy kamieni - perlaków, pasy, gurty, pierwszym miejscu w Europie, potrafi i
gazy, siatki, tarcze, tarki, śruby, wykład teraz tego dokonać, jeżeli całe społeczeń
nazwiskiem i adresem właściciela.
PRZETARG
jagielników oraz wszelkie maszyny — ar
Za
Naczelnika
Biura
Personalnego
Dyrekcja Okręgowa Kolei Państwowej w
tykuły młyńskie poleca Eugeniusz Pała- stwo, związki, partie, instytucje, wojsko,
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S.
Wolski.
Lublinie, Oddział Drogowy w Radomiu, oszewśki, Warszawa, Poznańska 38. 1803 milicja i organy bezpieczeństwa przyjdą
gtasza przetarg nieograniczony na roboty
DKOBNE OGŁOSZENIA
| DO SP R Z E D A N IA lis niebieski, błam pod z należnym zrozumieniem i pomocą.
asenizacyjne w obrębie całego Oddziału, |
Walkę wydaną zfu musimy wygrać. 0<1
2187
Drogowego, za wyjątkiem stacji Radom, INSPEKTORAT Szkolny w Kraśniku o- palto. Narutowicza 37 m. 21.
oraz roboty kornitniarslrie na całym Od głasza konkurs na posadę sekretarza. Od WYSYŁAMY zaliczeniem pocztowym wy lego zależy przyszłość państwa i naro
dzielę.
wymagana jest znajomość roby kosmetyczne, mydlarskie, malarskie, du. (z)
Szczegółowe wykazy dołów ustępowych, kandydatów
------ooo----prowadzenia kancelarii i buchalterii. Od piśmienne, baterie, cukierki. Warszawa,
śmietników i kominów jak również warun powiednio
udokumentowane podania nale 11-go Listopada 24,26 — U2135
ki do obejrzenia w Biurze Oddziału Radom ży przesyłać-do
dnia 24 grudnia 1945 r. r.a
Mistrzowska drużyna
— ul. Podjazdowa, dom kolejowy nr 14 i adres Inspektoratu
Szkolnego w Kraśni KURSY Kierowców Samochodowych Lub
tam można nabyć materiał przot argowy.
lin,
Żmigród
6,
teł.
12-18
zapisy
codziennie
bokserska BOS przybyto i!n lublina
Termin wykonania robót na asenizaoje ku, ul. Partyzantów 9. Warunki przyjęcia
2189 od 8 —15. Dla pracujących kursy wieczoro KS BOS Warszawa rozegra w niedzielę
w okresie od 1-go stycznia do 31 marca będą omówione na miejsed.
we.
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dnia 9-go grudnia o godz. 11-ej w sali kina
1946 r., a robót kominiarskich od 1-go sty NIE RUSZAJĄC SIĘ Z MIEJSCA mo
cznia do 31 grudnia 1946 r. Termin skła żesz listownie przesłać film do wywołania, UWAGAKUPCY PRZEMYSŁOWCY. Po Apollo mecz bokserski z WKS Lublmianką,
barwniki, .ul
~ ---- .- po cenach
------- najniższych
Obydwie drużyny wystąpią, w nasmuejdania ofert do dnia 12 grudnia 1945 r. do odbicia, kupić błonę, przybory, otrzymać lecamy
tra m a ry n ę , karbid,
karb id , świece, terpentynę,
terp en ty n ę, ka
ka-1
„ składach. W poszczególnych w adraon
godziny 12-ej w Biurze Oddziału i tom na pocztą za zaliczeniem. Fotografika. lgnący tramarynę,
iia„ fonię,
t i _: lkleje,
do
crorhflpaUip
m
a
la
ri
»
artykuły garbarskie, malar
.
stąpi” otwarcie ofert. Do ofert należy do Płażewski, Łódź, Piotrkowska 132.
2191 sicie, mydlarskie i-tip. chemikalia. Warszaw- ■ "w ^'rgL 1TUlsza: p a,tora BOS — Kordas
łączyć kwit Kasy Stacyjnej w Radomiu na
wpłacone wadium w wysokości 3 proe. o- POTRZEBNA kwalifikowana przedszko ska Składnica Chemiczna, Warszawa, Mar-j LubUnianka; waga kogucia: Szadkowski
EOs”- “ Baran Lublinianka; waga piórko
ferowanej sumy.
lanka. do przedszkola w m. Biłgoraju. Wa swałkow»ka 113.
wa: Sobotka” BOS --- Chatek L ubirm anka.
Za Naczelnika Biura Personalnego runki pracy doskonałe. Podania składać
w a g a lek k a: M łkaaiew ic* BOS. —- Siem ;on
22M
8. Wolski.
do Inspektoratu Szkolnego w Biłgoraju
C E N N IK O G Ł O SZ E Ń
II L uhlinianka; waga półśredma: Majew
Pierwszeństwo mają osoby władające ję
Wo-bcc powtarzających się wypadków u- zykiem francuskim.
idk lA A łkrfanka;. .w. .a.g.a
Drobne ogłoszenie za wyraz 5 zł., poszu sk
OIVil BOśS •— GajoW
—j-------2110
szkodzenia względnie odpadania na.lepek
kiwanie pracy i rodzin 3 zł., najmniej 10 poradnią: Nowa&ownhk ,BOfe - na przesyłkach przyjętych do przewozu ko- ZGUBIONO numer próbny rejestracyjny wyrazów. Tłuaty druk 100 procent
L uhlinianka; w a g a średnia: Wloetkowski
stanowiącego
teją i wynikających stąd t/rudności w od- samochodu
------------- . nr. 34.405,
.
- - właI mm 1 szpalta w tekście 25 ał., poza tek BOS - - Siemion I I.ułdindąhką; w a g a pół
naiezłnnln ich właścicieli Dyrekcja Kolei i sność zakładu Uprawy Tytoniu PMT w Luciężka: D rąbkow ski BOfif — Braneck LubIkiństwowyclt w Lttblinie zaleca klientom j blinie, ul. Wrotkowska 10, który niniej- stem 15 zł. Urzędowe i nekrologi 10 zł. linianka.
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Lublin.
1904
rzyst.ajacyjn z usług kolei, ażeby w inte-j szym unieważnia się.
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Waleni
N. M. P. Loret
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treść ogło szeń R e d a k c ja
mojska
gpój[d/ięlnią wydawnicza „Czytelnik"

Drukarnia nr 1 Spoldz. Wyd. „Czytelnikó w Lublinie.
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