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Z ezn an ia L a h a a se n a

odsłaniają kulisy niemieckich intryg

NOKYAlBERGA, 10X 0 , (PAP). W BOuiberskich kolach dziennikarskich zwrai się uwagę na wpływ, jałd proces uojrymrski wywrzeć musi na bieg polityki mię-ynarodowej. W toku przewodu ustalony;
wtanie problem odpowiedzialności narodu
■ unleckiego za popełnione zbrodnie. Skoro
rybunat uzna oskarżone organizacje za
rzcśfiępcze, wówczas wszyooy eałonkowłe
<8, SA, kierownloy NSDAP, gestapo, sztab
eueralny zostaną nsznni Jako przestępcy
będą odpowiednio ukarani. Kara ta wlana
spotkać kilka milionów; osób. Nie bedzle to
odpowiedzialność zbiorowa, Odpowtedztatzedć zbiorowa, stosowana prasę Niemców,
kpią przestępstwem, gdyś
niewinnych, którzy przypadkowo
«ałi się w kręgu znbranlousgo
o s norymberski natomiast opiera stf na
MBkretnych stanach fak tytany eh, wynlkarąeych t dwu
dotyczy
urganlzacji wyndealonych w akcie oskarżęda, druga zaś wynika z faktu, te do e r
gaaizacji tych wstępownne dobrowełnkw
W y r * Trybunału w sprawie tych orga
nizacji będzie miał dsntssłe znacacale dla
.Miernit o. Przypominaliśmy Jaś ntojednokrosłe o dokumentach, które ujawniają decy*«jący wpływ niemieckich karteli i trustów
• sukcesy hitlerowców v Niemczech oraz
aa wywołanie wojny. Brytyjskie władze ukupacyjne pod wpływam tyeli rewelacji
przedsięwrięły akcję aresztowania wybltryeh przemysłowców uiemiecklcłi. Wśród
masztowanych znajdują się: Scbwede, Stotorieben, Hennocke, von BBJov I Inni. W

Spotkanie wise-krśla Indii
NJdWDHLHI, 1 0 x n . (BBC). Jak dono■ poOth ale jutro ■

aBęJabiym komunikacie angielskim podhrella się, ie aresztowani finaffiftwali ruch hitlwowski przed rokiem 1933, a następnie
dążąc do zwiększenia zysku, wywołali wraz
Z Hitlerem wojnę światową.
Zeznania pierwszego świadka, generała
Erwina Łahansena, odsłaniają kulisy niendeckieh Intryg. Lahausen, zastępca szefa
wywiadu niemieckiego, jest typem chytre
go 1 wyrafinowanego agenta, który obec
nie usiłuje przedstawić siebie w roti prze*
ełwnlka hitleryzmu. Zeznania jego rzucają
wisie światła na tajne posiedzenia oficjal
nych przedstawicieli rządu I armii nłemieobtej. świadek, generał Lahausen w -odpoobroócy Kełtla twierdził, te Ketteł
generałów wzywał leh, i M j r
parzy prowadzeniu wojny kierował! się za
sadami narodowo-socjalistycznymi, a ale
wojskowymi. Między obrońcą a świadkiem
dochodziło często do starć słownych, w ta
ka których wytrawny szef wywiadu nlemłtektegu, który obecnie występuje Jak*
przeciwnik metod narodowO-łocjalistycrnych, nie dawał się wyprowadzić z równo
wagi 1 podtrzymywał swe zeznania obcląśające Bel da. W odpowiedzi na oświadczę-

ule obrońcy, te dowództwo naczelne armii
■ niemieckiej dobrze traktowało wybitne oso •
blstśd zagranic me, Internowano w Niem
czech, świadek podaje, śe w ciągu *4 go
IX>NDYN, 10.XH. (BBC). Kongres Bry
dzin umieszczano Ich w obozach kąneen
tyjskich Związków ZawoArwych pracuje
trący(uycłi. W sposób cyniczny omawiano
nad wprowadzeniem 40goctelnnego tygod
^ k fo środki tępienia jeńców 1 Żydów. B ze
nia pracy. Wykonanie zadania rozbite jest
znań Łahansena wynika, śe rząd niemieana dwa stadia.
ki składał się z bandy zbrodniarzy, dla któj Górnicy dążą do wprowadzenia 86-oic
(Dalszy etąg na str. 3-ej)
] godzinnego tygodnia prany.
•a a -

40 -to godzinny

tydzień pracy w W. Urylanii

Przed spotkaniem Trzech Mocarstw
LONDYN, 1Ó.X1Ł (BBO). Moskwa przy
gotowuje atę aa przyjęcie ministrów spraw
zagranicznych Klanów 'łfnilnoeaeuycli I
Wielkiej BpytanU. Ma czwartek mają być
gotowe apartamenty gościnne oraz sala ob
rad. Na sali obrad znajduje się wielki ob
ron, przedstawiający podpisanie paktu przy
jaśni pomiędzy ałwląrlrksn Badrtechhn a
Wielką Brytanią przez komisarza spraw

•mawiając fakt, he na obradach nie będzie
posnaaona ładna k wssthi dotycząca Francji
uważa, ńs głównym prnsdndntem rozmów
snsrgM atomowej oraz sy-

TWWKWA, 10JUL (PAT). W związku z
eją ministrów spraw zatrzech mocarstw dzienniki ro
syjskie zgadnie podkreślają szczere pragnie
sta utrwalania pokoju, czego dowodem Jest
zagnaiczi^ch Mołotswa i min. Edenu.
Prasa całego świata w artykułach snu zbliżająca się konferencja.
je najroT nrałt sae pnypuascaenia s treści
Palus rządowy został Jaś przygotowany
mających aastąpM obrad. Prasa francuska na przyjęcie godet.

Problem Z a g łę b ia Ruhry
PARYŻ (PAP). Rozmowy prsadstawi«M a Francji MartourvUie w Stanach Bjedaocaonych na temat francuskich postula
tów, odnośnie przyszłości terytoriów nwdraónkieh i BogtęWa Ruhry, dęły możność
stanom Zjednoczonym dokładnego sopoozłę z propoeycjetnt Francji. Po wtU ministra Bymesa, de MowndBe awywiodu óztennlkaraom, omowłająo
■ msadndcae dyrektywy propoayojl francu
skich, praedstawkmych ministerstwn. Dywśrtywy te aą naMępująse: 1)

Nadrenii od Niemiec i utworzenie z niej | eji terytoriów nadrońeódeh bez żadnych
odńzMnego państwa, 3 ) Sbmfeeul* prawa Ianeksji, powinno być motane na KBsądne
aojnazmlków punktów atratagkasnych lego t surćarkowans.
nowego państwa, t ) utworzenie s Ko|głę|bL&
Amerykański psnM wddsema w rpmMourvKte‘a pr/av1

prasowej mknister

preswtdoją, *
ny w rozmowie przede wszystkim sprawę
itatnioh rozruchów w Kałłcucśe, ora* knsw
<Ue związane z procesem cflw r tr , ta r . Bar
rodowej armii indyjskiej, organizowanej
przez Japończyków. Lord Waweh sobaczy
«tę także jutro prawdopodobnie z preze
som stronnictwa kongresowego drem AsadWO, który chce poruszyć ąpraiwę
hCb.Więźniów politycznych.

WARSZAWA, 10.XU. (PAP). Szef stałej
misji UNRIIA w Polsce gen. brygady Char
les M. Drury odleciał do Waszyngtonu na
konferencję szefów misji T7NRRA.
Kierownictwo misji na czas Jego nieobec
ności objął gen. Douglas Brown.

Nastroje wśród Niemców

Bj n ą Tlyrnss ońotadcayh he już wkrótm najmie alę en luwrooHą pmysslońai Za
gśębśa Robry 1 toryterhan natheńskiego,
jednak, ha ą m w y tarytorial
roswiąeuutlc
pokojowej. Na raaśeby mąd franouekl ęt>
alę ntwsraesdu w Nłetnczed
adnKntótroąjl. W odpoatedzd na
fnmeuaka
Eronoja tąda uroguloMdrcńaktogo i
Ruhry, to eayul to dtełego, tt jest
mMsreaowBno, aby to tarytorła nie nootniy p w fawiiM hnaggmtaagjl administracji
ewtratnej Nlemlee. We tosncorttłoh ko
łach poMtycamyoh zwraca słę uwagę, śe
prasa aoojaBatyaana I bomunłutyama nic
zabrały dołychcawa głosu net temat per
traktacji Demo«ryllieV».
PARYŻ, KOCU. (BBC). DbŁ5 wieczorem
będzie przemawiał pracz radio premier de
Gaulle, który ma poruszyć sprawę umiędzynarodowtonia Zagłębia Ruhry 1 edlącżenłs środkowej Nadrenii od wpływów Jakie
gokolwiek państwa.

JORK, 10.XJBL Koreapondeatha
dziennik*, nowojorakiego »Nesr Jork TV
mes“ w nadesłanej ostatnio z Frankfurtu esy* słę. Urodna
korespondencji opisuje nastroje wśród
ofcopanyjnyoh. M n a kobiet
Niemców. Szczególnie dokładnie badała pet•ynasHa gig w ten apoadb, ha jafckolwtek
nie była nfgdy Bwośaanlezką Hitlera, to Vr
w h , śe rząd mwwVwM • wtede legńej oUOKDYN, łOJOI. (BBC). Jak donoszą powstańców. W dniu wcEoraJażym został PtedBotwnl się totnońełą, ntt to czynią wtaPam Enmg m yw a, aby pswK jte rp , a a wyspie toczą się zacięte walki. 1zestrzelali; .lefleu samolot brytyjski typa
włwtedaaulsnóem ładnośot nóemiaotroeto walk w dniu dzisiejszym zginął j .Moskfto", cała załoga zginęła.
kkfj była naityohmłeet podjęta, w pczodWM im ofioc-r rosyjski oraz 40 żołnierzy in- . Gubernator holeaidenakł Van Moołt Ś M
Ojjskick. W wallcacb wzięły udział samo- i się do Holandii, gubię ma omówM sytuację, aym bowiem razie ntn będsłe modna spotiofy brytyjskie, które bombardują osiedla! panującą dotychczas w BMćsśtontkłcti Ża- <tU selów, JhkSz peetowWy sobie państwa
W ntoaunloi do Niemiec.
diach Wschodnich.
t
-se e N a Bim»trza wofcdm hrytyhM e

Ma Jawie Irwają walki

Znmiejszone

wpMiycie wijyia w Ameryce
LONDYN, 10.X1I. (BBC), thrzędosze *óW śmeryftańskie komunikują, śe do tej po
ły dostarczono 2 miliony ton węgla mniej,
ntż to było zamierzone. Głównym powodem

ły Bśoeśd, w których
emf BScerctwłs ShAby

Francusko "Radzieckie
p e rlrń k h ic je e L o n o m ira ic

PARYŻ, 10.xn, (BBC). Francusko' -. ra
6ógo był strajk górników w -Ameryce. Wv- dzieckie pertraktacje ekononriczne rn3'ói•giel amerykański miał być skierowany jają się pomyślnie. Obecna komisja franr
przede wszystkim do 5'rancji, gdzie brak I enskft *aa przedstawić listę towarów, któpaii /a daje się ezrat-ęPinie ,Mc*uA
fcie mogą być dostardzorA \rzfv. Francji i

Delegacja handlowa wyjechała
do Rumunii, W ęgier i Austrii
NOUBSZAWA, S U O Ł (PAP). Pod pw»w Rumunii i na Węgrzech delegacją dowodnłctweaa aaesętiłego dyrektora MUSI- kona zawarcia kontraktów w ramach ukłastorstwa żeglugi 1 Handlu Zagranicznego dów handlowych jtodplsanyeh ostatnio w
Zygmunta Wyrożcmskiego wyjechała na o- t^arurawle. W Wiedniu zaś przeprow tdr.okres około trzech tygodni do Bukaresztu, ne zostaną wstępne rozmowy na temat zaBudapesztu 1 Wiednia liczna delegacja han- warcia układu bamllowogo między Połol ą
dkrwa Polski.
| Austrią.
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P o ia c y w N o r y m b e r d z e
K oresp on d en cja w łasna „Gazety L ubelskiej”
korespondencja v. iaa. Ml „Gazety Lubelskiej
Norymberga, Pałac Sprawiedliwości. A kt
oska.żebia w procesie norymberskim, odoeytany na sali rozpraw, miał i>.~.nienie
identycaat M aktem ogtoszonym 20 paź(* a « tin e m DerHnśą ahtoni, który wylo k u znoaunrtaie zastrzeżenia.
Btobrogiceniejazych k a rt naro
du polattep> W tym óokumeoda bistarycanym a p u iu dda afcyi wielu, aby Je tu w y
licza*, | ■ lUśn również wrażenia wśród
obecnych a a aaM korespondentów zagranksMyto. X pragrjeroąością zatem trzeba
, twtendalć, że w# w*pamatałel mowie prorumtorakiej Jacksona momentów polskich
było wiele 1 to tych najbardziej istotnych.
Nie jest tajemnicą, że argumenty polskie
w dużej mierze trafiają do oskarżycie*! po
przez delegację polską, jłtóra przywiozła
ze sobą wiele materlałb z kraju i z Lon
dynu, a poza tym ma prawo przeglądania
zbioru dokumentów (kilka wagonów) zgro
madzonych w Pałacu Sprawiedliwości 1 wy
dobywania z nich dowodów zbrodni w Pol
sce. Delegacja polska czyni zatem wszy
stko, aby każdy z oskarżycieli otrzymał
jak n ajw łaściw si materiał dotyczący Pol
ski. Wyłuskanie bowiem w tym ogromnym
m; A<ria(g dowodów nasllniejszych, a zara
zem najbardziej typowych nie jest łatwe.
Tendencją zaś sądu jest skrócenie przewnłu do minimum. Inaczej bowiem pro
ces taki ciągnąć mógłby się latami. Udo
wodnić jednak tak, aby procce dal skon
densowany obraz wszystkich zbrodni, wy
maga ogromnej pracy 1' zdolności hierar1
chizowania dokumentów, czego nie wyka
zywał akt oskarżenia. Dotychczasowy prze
bieg procesu wskazuje jednak, że we włac*
ściwym kierunku idzie wysiłek prokurato
rów i sędziów.
Czy 1 w jakim stopniu polscy prokura
torzy poza swoją pracą dostarczania pol
skich argumentów zostaną dopuszczeni do
głosu w przewodzie sądowym, Wudno dziś
orzec. Wydaje ml się jednak, że istnieje
wiele' danych po temu, aby tak się stało.
W międzynarodowych spotkaniach poza
polityczną stroną decyduje zawsze osobi
sta waga ludzi reprezentujących dany
naród. W Norymberdze — eo nie jest re
gułą dla naszych reprezentacji zagranicz
nych — ktoś miał szczęśłtwą rękę." Prze
wodniczącym delegacji jest prokurator
Stefan Kurowski, pochylony, wąsaty s ta r
szy pan, spokojny, przypominający nieco
rejenta Wilczka, w rozmowie bowiem ra
czej jest obserwatorem. Aresztowany 20.11
1944 r. przez Gestapo. W rok później ob"en^jjący początek noaysftbersklego proct .su. Zna doskonałe Język rosyjski 1 nie
miecki i posiada pracowitość, która tu jest
konieczna, jeśli zważyć, że delegacja polsk? składa się z czterech osób, gdy ame
rykańska z 800. Drugim z kolei jest 36-1etni dr Jerzy Sawicki, rttfchliwy, rozmowny,
pollgUota (angielski, niemiecki, francuski
1 rosyjski), zawsze roześmiany, którego
pełno w kuluarach. Prokurator w procesie
—

w—

■

w i j u m un

:

Michał Eberhardt
Prxewo4ał«*ąey Powiatowego Komitetu
Polaki*) Pnrtll MoeJaHatyezne)
w Urableooowto
■tuaul w dała 6 grudnia 1941 raka

w zmarłym utraciliśmy dzielnego to
warzysza i wartościowego człowieka.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI I
ColswAdzbl ł.oailtł
fartu Zac|atlilrcxM|

EDM UND

O SM AŃCZYK

Poiacy nieobecni Stąd brak spraw pol
skich. Przy przedkładaniu sądowi dowo
dów oskarżenia jesteśmy obecni. Społe
czeństwo w kraju powinno wiedzieć, kto
je reprezentuje w Norymberdze. Nam się
wydaje skład reprezentacji szczęśliwy. Nie
jest to przyjazna ocena, lecz publiczny obUg. Będziemy uważnie śledzić splatanie
się nkd polskich w graby powróz na szyję
Franka et consortes. Mamy prawo żądać,
aby idei polskie uwydatniały Mę wyraźnie
na procesie norymberskim. Dużo ma j »
dę zrobienia delegacja polska. Prasa pol
aka krajowa 1 zagraniczna jest na proce
sie B cm k rapremotowna. Posiądźmy pięć
stałych miejso. W Polskiej Agencji Praso
wej jest redaktor Hofmana, Marcsak 1
Podkowlóskt z Polskiego Radła redaktor
Pawlak, z „Robotnika" red. Malaurayńald,
a Wydawnictwa „Czytelnika" obsługują
Mieczysław Wićęczek 1 Edmund Osraańczyk, z Wytwórni Filmowej — por. WŁ
Forbert. Z londyńskiej Polskiej Agenoji
Telegraficznej jest Halina Tomaszewska 1
Janus* Laskowski, poaiadająay jedna miej
sce w delegacji brytyjskiej. Wteyocy Jestańmy „franktocł*1 i czekamy z nteeWpBwością na rozprawę z Frankiem. WoAug
dotychczasowej procedury ni* należy się
spodziewać rozprawy tej wcześniej jak
koto Bodega Narodzenia.

Majdanka erudyto, prawnik i socjolog, o
umyśle wyraźnie syntetycznym 1 nłeoo ar
podyktycanym, typ raczej amerykański,
europejczyk ta/ut court, z łatwością nawią
zujący kontakty i obecny na ceas wszę
dzie tam, gdzie można coś uzytoać ozy
zasugerować. Tę samąatoołnoóć sugerowa
ni?., ęb.oć w innym stylu, posiada * Pio
trowski, szczupły, starannie Ubrany, pe
dantycznie ścisły, przypominający młode
go, angielskiego adwokata, chodzący lek
sykon prawa międzynarodowego, OBławiak,
który brał całą wojnę udAał w sądowni
ctwie podziemnym, znająoy sprawy zbrod
ni wojennych w Polsce jak mało kto, • *myślę raczej analitycznym, rępraneatuje
znów klasę europejską naszego wymiaru
sprawiedliwości, podobnie jak 1 jego kole
ga dr Tadeusz Cyprian, słynny przed woj
ną fotograf artysta, a zarazem, prokurator
Sądu Najwyższego, 'a w czasie wojny ppłk.
wojska polskiego na zachodzie, walczący
we Francji, Anglii, Włoszech, przedstawi
ciel Rządu Polskiego w Londynie de mię-^
dzynarodowej komisji badań Zbrodni wo
jennych, a po utworzeniu Rządu Jedności
Narodowej na tym samym stanowisku z
ramienia Warszawy, obserwator polski na
procesie w Ltłneburgu, leksykon wiadomo
ści o procedurach Międzynarodowej Ko
misji B adań Zbrodni Wojennych. Jego kon
ta k ty osobiste w świecie anglosaskim An
glików 1 Amerykan opracowują akty oMOSKWA (PAP). We Wszechświato
erkarżenia. Cudzoziemcom Imponuje znajo
wym Towarzystwie Łączności Kulturalnej
mość wielu języków delegacji polskiej 1 z Zagranicą (WOKS) odbył się uroczysty
wieczór ku czci Adama Mickiewicza z ojej erudycja.
Przy układaniu aktu oskarżenia byliśmy kazji jego 90 rocznicy śmierci. N a zebro— ----------- ono

Polski Uniwersytet Ludowy
w P a ry ż u
PARYŻ (PA P). W Paryżu odbyło się uroczyste otiwarde polskiego uniwensyteto
ludowego, zorganłzowanego prze* komisję
oświatową przy Narodowej Radzie Polo
ków we Francji. Uniwersytet Jest dostęp
ny dla każdego, feto cboe pogłębić swoją
wiedzę. Uniwersytet posiada Wydziały: hi
storyczno - społeczno - okonorakamy, geo
grafa ogólnej, geografa polskiej, oraz nau
ki o Polno*. W uroczystości otwarcia uni
wersytetu uczestniczył ambasador RzeczypospdBtsj Polskiej, Ar Stanisław Sluwu
szowałd, który w swoim przemówienia na
kreślił dragę 1 cele nowej wnstod. Następ
nie zabrała gtos obecna w Poryto e h K er
inanawa, dyrektor rtnpastnrrmnhi w
tokotnlctwa w

Święte Niepodległości Finlandii
MOSKWA, 10.XH. (Tam). Z Helsinek
donoszą, to w dniu • tan. obebodaone w
całym kraju dzień niepodległości Finlandii.
W Helsinkach odbytu się uroczysta akade
mia, na k fórej obecni byli prmdstawiaMe
rzędu fińskiego z premierem Poztldwi na
oaAe, praedstawlcM BSRR żdanow, otoonkowie pozetstwa sowieckiego acta przsdztawloiełe dypłomatyesni państw . zagranicz
nych.
Premier PtuZLUwi w swoim przemówień’ ,
podkreślił konieczność współpracy fińsk
rzdzłacłrisj jak podstawy do utrzyma- :
pokoju w F M sndM 1

W ieczórhn cznl Mickiewicza w Moskwiu

Z p ro c e s u w N o ry m b erd ze
(Początek na str. 1-ej)
rych nie Istniały żadne prawa, ani zas-tdy
moralności. Szef naczelnego dowództwa osoblścle kierował akcjami zbrodniczym!, a
Rihbentrop, który był kiedyś przyjmowany
w salonach angielskich, okazał się cynicz
nym łotrem. Ribbentyop popierał wszo lale
akcje zbrodnicze, a na terenie mlędzynaro
iłowym zobowiązywał się bronić Nlemieo
przed „g y eu en propagandą".
Lohauseu wzięty w krzyżowy ogień py
tań oskarżycieli i obrońców, obstawał przy
swoich zeznaniach. Szczególne zdziwienia I
niesmak wywołało pytanie'Jednego z obroń
ców w następującym brzm ieniu „Dlaczego
świadek ble zrobił doniesienia do policji o
zbrodniczych zamiarach, o których udał wła
domość. Przecież wiadomo, żs prawa nie
mieckie każe za wszelkie usiłowania popeł
niania zbrodni". Lahauaen odpowiedział, że
musiałby wnieść setki tysięcy doniesień, »
w pierwszym rzędzie na Hitlera. Tego ro
dzaju pytania obrońców, które się często
pow tarzają podczas przewodu, zmierzają do
rehabilitacji narodu niemieckiego. Dla osią
gnięcia tego celu współpracują z sobą wszy
scy Niemcy, znajdujący się na sali rozpraw,
a więc oskarżeni, obrońcy 1 świadkowie
niemieccy. Lahausen np^ niby mimocho
dem, wspomniał o demonstracjach studen

tów monachijskich przeciwko hitleryzmowi,
obrońcy zaś przy każdej okazji podchwy
tują tego rodzaju słowa 1 akceptują Je. Przy
omawianiu przebiegu rozprawy nie wolno
omijać tej, tak skrzętnie i zgrabnie robio
nej propagandy na sali sądowej. Pragnąc
uzyskać większą możliwość prowadzenia
propagandy, zwrócili się obrońcy w solidar
nym wnioskiem o zezwolenie oskarżonym
na stawianie pytań świadkom. niosek ten
został Jednak odrzucony, na podstawia prze
plsów procedury Trybunału..
NORYMBERGA, 10JO L (PAP). Po
dwóch dniach przerwy w posiedzeniach
Międzynarodowego Trybunału, dziś wszczę
to odczytywanie dokumentów najazdu
Niemców na ZSRR w opracowaniu' oskarży
ciela brytyjskiego.
LONDYN, 10X 0. (BBC). W dniu dzi
siejszym prokurator Alderman przedstawił
historyczny rozwój ataku na ttrrlązek Ra
dziecki. Dokumenty posiadano przez Mię
dzynarodowy Trybunał dla sądzenia zbrod
niarzy wojennych wykazują, że atak na
Związek Radziecki był opóźniony o S ty
godni z powodu walk z Jugosławią 1 Gre
cją. Celem Niemiec przy ataku na Związek
Radziecki była nie tylko Ukraina jako Spi
chlerz Europy, lecz także chęć zawładnię
cia całą Europą.
MS-----------------------

Nowy rząd we Włoszech utworzony
RZYM, 10.XTL (BBC). Dziś w nocy po Gaspari‘egO, który oświadczył, że udało mu
tworzony został nowy rząd. O godzinie 1-eJ się stwonąA nowy rząd. Oldde de Gaspart
w nocy U*. Umberta przyjął premiera Oz jeot w nowoutworzonym gabinecie precnio« m 1 ministrem spraw zagranicznych.
400

nłu byk obecni ambasador Poleki w Mo
skwie prof. Raabe, radca ambasady Matwin, przedatawiedei polsko - sowieckiej ko
misji mieszanej prof. Wolper i inna, z
strony redziecktoj grono wybitnych pisrzy, p zywódców i działaczy opołećkny'
Zagaił zebranie przedstawiciel WOKS
Kamenow, który nakreślił rolę jaką odgrał Mickiewicz w zbliżeniu kuKnralny:
narodu polskiego 1 rosyjskiego. Narody ra
dziccki* ceniły zawsze wyooko 1 ecnlą
twórczość wielkiego poety polskiego.
„Duirml jesteśmy — zaznaczył mówca —
te my pierwsi dokonaliśmy przekładu
poezji Mickiewicza 1, że największa Ilość
przekładów jego twórczości ukazała się w
literaturze radzieckiej. W okresie rządów
radzieckich ukazało się 9 wydań utworów
Mickiewicza • nakładzie ogólnym 106.000
egzemplarzy".
Następnie zabrał głos prof. BlagoJ, wy
bitny znawca literatury, a w szczególności
twórczości Mickiewicza w Rosji 1 przedsta
wił dzieje przyjaźni Mickiewicza z Pusz
kinem.
Kończąc swą prelekcję mówca zazna-'
czyi, to dzisiejsza przyjaźń polsko - ra
dziecka — to sojusz oba narodów, zefom
towany wspólni* przelaną krwią 1 jes
kontynuacją
tradycji
zapoczątkować
przez wieszcza polskiego.

----- ooo-----

Oświadczenie m inistra
s p r a w z a g r a n ic z . N o rw e g ii
MOSKWA, HCXn. (Tees). Z Oslo dono
szą, że radio norweskie 1 gazety opubli
kowały oświadczeni* ministra spraw zagr"
niemych Norwegu, Trługwe, o dzlałnłnoś»!
sowieckich wojak na północy Norwegi’
Triugwe oznajmił, że wszystkie raporty otrzymywane od różnych organów1 władz'
norweskiej, które m ają kontakt z wojsk:
ml rosyjskimi potwierdzają w pełni, że ro
syjskie władze wojskowe okazywały ludno
ści norweskiej wielką pomoc. Stosunki mię
dzy wojskami radzieckimi 1 ludnością miejsoową były bardzo dobre t przeniknięta wza
Jcmną sympatią.
—
-----044——

RafiziccM komisariat
Przemysłu IransjłorlRwesjo

MOSKWA, 10-XH. (Taes). Według do
niesień Ludowego Eomlaartatn Przemysłu
RZYM,
10
JUL
(PA
P).
Dziś
w
nocy
z
a

W K IL K U W IE R S Z A C H
Komisariat
Przemysłu
kończył się kryzy rządowy w Włoszech. nowoutworzony
bortióskiago. Wyrokłera Został utworzony nowy rząd z premierem Transportowego oparty jest aa fabrykach
Dziś w Aurinh został otw arty ptocw
przeciwko dowódcy brygady 9S Kwitowi sądu został on skazany na „karę Smisrcl. de Gaspart: N a ostatnim posiedzenia przed- czołgów, które motały przestawione na p«ojdeierowi. .Test on między innymi oak&rto- Pierwsza apleacja została odrzucona. O- stawlclell 8 partii politycznych premier p o -, dokoję parowozów i wagonów kolejowych.
Uy *) sp
: śmierci d8 kanadyj becnio Wiliam Joyce (lord Haukau) zło
• ---- W tek sposób w ZSRR powstaje nowa ga
żył apelację do Izby Lordów, która Jest wiedział ra. łn.t „Włochy muszą posiadaó
skich i.-fi*•* - ' o' ’ ’vch.
*
cwtatoczną tnartancją sadową.
silny rząd i to Już, ponieważ na zbliżającej łąź przemysłu, którego produkty są tam
r - Do >
, rzonego rządu austrtao,
* * * , ..
się konferencji w Moskwie będą omawiane potrzebne w chwili odbudowy zniszczeń wo
— Wczoraj wieczorem w Norymberdze '
*
. . .
toego wrciio 8 ludowców, 2 komunistów, 6
zastrzelono
na,
ułdcy
żołnierza
.sowieckiego,;
najżywotilłejsze zagadnienia związane z na- jennych. Za główne zadałue powzięto osią
■PCjaUsiów i 2 i.>zależnych.
■dążącego do miejsca zamieszkania dele-, szyni krajem. Musimy więc wystąpić, jako gnięcie przedwojennego stanu produkcji pa
BtŁuy ) zdecydowany do WaUd • łsp- rowozów l wagonów, a następnie p: zewyż— W dniu dzisiejszym Izba Lordów roz gacji sowieckiej. Amerykańskie władze
p atry w a ła apelację Wiliama Joyce, k tó ry bezpleczeńn^-a mapoczęły V U H R m L
tego stanu.
Jutro".
psftodł służbę w propagnmfato bitlennmrskftsj
/
9
•
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Referat min. Henryka Świątkowskiego w Lublinie

ivr ii((

Świadczenia rzeczowe
w wuj. krakimskim i
Dostawy świadczeń rzeczowych w- wo
jewództwie krakowskim stale się zwięk
szają. Według ostatniego zostawienia na
pierwszym miejscu stoi obecnie powiat
miechowski, który odstawił dotychczas do
magazynów ponad W proe. rocznego wy

- <l.e Bc) Minister Henryk Świątkowski krainę. Rząd radziecki od pierwszych dni nić ■ Polski „17-tą Republikę'' — jak
yrygtoeił dola U bm. w sali Sądu Apela swojego istnienia deklarował wielokrot szepce rodzima 1 międzynarodowa reak
cyjnego w Lublinie referat na temat nie uroczyście, że stoi na stanowisku nie cja — nigdy nie wybrułby tak skompli
■„P< dstawy przyjaźni polskp-radzieeklej". podległości Polski. Teza pokojowa rządu kowanej drogi przez wywalczenie Pol
Minister Świątkowski dzieli historię Pul rewolucyjnego „pokój bea aneksji I be* sce niepodległości i samodzielności. W miaru żyt*, 48 pro*, paaenky ortu 30 proc.
skl pod aspektem zewnętrznej orienta kontrybucji* była przez nową Rosję kon polityce najbardziej przekonywują fakty jęczmioni*. Powiat b n e a tt oddał do punk
cji na cztery etapy, na okres piastowski, sekwentnie stosowana, a w stosunku do dokonane, jak to miało miejsce w spra tów zsypu 50 poi*. nnsM igi wymiaru ży
jagielloński, rozbiorowy i niepodległo Polski ze specjalnym akcentem przyjaźni. wie byłych Kresów Wschodnich, za któ ta, 46 proc TMMMdtagr I W proc. jęczmienia.
ściowy. Zewnętrzna polityka pierwszych Wyprawa na Kijów unicestwiła sympa re nas Związek Radziecki odszkodował
* * »
Piastów ugruntowała potęgę Polski na tię, a Traktat Ryski nie mógł jej przy przez umożliwienie nam zajęcia ziem pia
W
okresie
od
br. powie *
stowskich i przez zdecydowane i decy
zachodzie. Dążenie jagiellońskie
na wrócić.
•ustaroayty
Dwutorowość polskiej polityki sprzed dujące poparcie naszych żąduń na Zacho ty województwa
wschód, do stworzenia mocarstw* od
w ramach świadomi
884,4 ton
Bałtyku do Czarnego Morsa — ta orien 1239 roku prowadziła wprost do kataztro* dzie.
żyta,
33,5
ton
SM
ten
jęearaienla,
Polska
będzie
słowiańską
Polską,
albo
tacja była wyraeem możnowładztwa < do fy. Rządy sanacyjne nie zrozumiały i nie
1.132,4 tym roślin
prowadziła w konsekwencjach swoich do chciały zrozumieć, iż Polska ma do wy upadnie. Wobec łeutońskiej groźby pol 11,8 twa gryM t
ol
(kutych,
tf
.H
t
otrą osikowyeh i
ska
państwowość,
polska
niepodległość
i
boru: przyjaźń z Rosją, lob przyjaźń z
klęski polskiej państwowości.
ifiKtomoKofia nie może szukać i nie Niemcami, i, że przyjaźń z hitlerowski suwerenność może się tylko oprzeć nu 1.208 kg. walay.
bsntyngenlów przo.
W akcji
zuojdzie innego określenia odwiecznej mi Niemcami musi doprowadzić do pod przyjaźni słowiańskiej, a przede wszyst
(M M twa żyta, 586
polskiej racji stanu, jak wypływającego porządkowania się Polski. Takim podpo kim na przyjaźni z największym skupi duję powiały;
(8M ton żyta,
z logiki geograficznego położenia nasze rządkowaniem był współudział przy na skiem Słowian — na przyjaźni ze Związ ton ziemniaków) I
287
ton
ziemniaków).
(PAJP)
kiem
Radzieckim.
go kraju i z wymowy fakt&w na prze padzie na Czechosłowację. Gdyby Polska
strzeni tysiąclecia. Stała agresja teutoń- wtedy — oświadcza min.* Świątkowski —
ska pchała feitdalizm polski na wschód, stanęła na stanowisku obrony interesów
.a ten daje się chętnie pchać — na żyzne Słowiańszczyzny, tan. interesów Czecho
ziemio. Ustępując z Europy, feudalizm słowacji i Polski, opierając się przy tym
Traktorów I Maszyn Rolnirzyrh
polski staje się agresorem na wschodzie. na Rosji, wątpliwe jest, ozy dosiłoby do
W dniu 8 bm. została zakończona dwu i mają na celu opracowanie plonu wiosen
Polska traci na zachodzie geograficzną wojny.
podstawę potęgi i goni za iluzją mocarZwiązek Radziecki jest zainteresowany dniowa odprawa kierowników Powiato nych prac rolnych. Przede wszystkim *•
dwowości przez step ukraiński. Sprzyjał w Polsce jako w pierwszym wale obron wych Stacji Lubelskiego Oddziału Pań [mawia się obecnie przebieg orki, siewów
takiej orientacji zewnętrznej podział Sło nym Słowian przeciwko Niemcom, a stwowego Przedsiębiorstwa Traktorów i i oinlolów jesiennych, oraz plan napraw i
wiańszczyzny na łacińską i bizantyjski: pierwszą linią obrony jest granica Polski Maszyn Rolniczych.
remontów traktorów. Poza tyiu porusza
który umożliwił fikcję misji „cywiliza- samodzielnej, integralnej i demokratycz
Na odprawę zaproszeni zostali: przed no sprawę możliwości pracy traktorów i
cyjnoj“ Polski na wschodzie.
nej na Odrze 1 Nisle. Nie tylko oswobo stawiciele władz państwowych, Wojew. maszyn omłofowych w okresie zimowym.
W .okresie rozbiorowym nienawiść do dzenie Polski przez Armię Czerwoną, nie Urzędu Ziemskiego, L u b s k ie j Izby Rol
Następną sprawą, którą żywo interesu
najbardziej brutalhego systemu absotuty- tylko pomoc, której Rosja nam udzieliła niczej, Związku Snmopomocy Chłopskiej, je się Oddział Lubelski Państw. Przed
styc:'iiego panowania, do caratu, staje się i udziela świadczy o dobrej woli Związku organizacji społecznych i partii politycz siębiorstwa Traktorów i Maszyn Rolni
moskąHfóbią, powstaje psychologiczha Radzieckiego, lecz świadczy o tym też hi nych.
czych jest samowystarczalność finunsowu
przepaść*między dwomu bratnimi naroda storia ostatnich lat.
Odprawy kierowników Powiatowych Stacji Traktorów oraz kalkulacja kosztów
mi. Ate świadoma część obu narodów wi
Gdyby Związek Radziecki chciał uczy Stacji Traktorów odbywają się co miesiąc orki.
dzi d rogę do wolności dla Rosji i niepod
ległości dla Polski: wspólna walka przek ciwko carskiej niewoli. Przymierze pol
skiej i rosyjskiej demokracji zaczyna się
od dekabrystów. W powstaniach 1830-31
roku i 1863 roku współpraca jest świa
doma i programowa. Rosyjscy oficerowie
/
demokraci biorą udział w powstaniach
Dnia 9 grudnia br. odbyło się w Lu znajduje się kolo dziesięciu tysięcy in postawił sobie pomoc dla najwięcej po
polskich przeciwko caratowi. Ilercen i blinie zebranie Komitetu Koła Przyja walidów wojennych, a dotąd nie ma zu szkodowanych prze* wojnę i najwięcej
Czemiszewski wyrażają •w imieniu ro ciół Inwalidy Wojennego, na którym o- pełnie schroniska, które by mogło przy zasłużonych w służbie dla Państwa kiwa
syjskiej demokracji niedwuznacznie i kon mawiana była sprawa objęcia Uzdrowi jąć inwalidów najwięcej poszkodowa lidów wojennych. Założeni* schroniska,
sekwentnie prawo Pojski do własnej pań ska Nałęczów przez Związek Inwalidów nych, nie zdolnych do żadnej pracy i nie warsztatów rzemieślnicza - prsewrkolcstwowości i niepodległości. „My chcemy Wojennych i projektowanie założenia mających rodzin, oraz tych inwalidów, ntowych dlu inwalidów województwa lu
niepodległości Polaki, bu chcemy wol „Domu Inwalidów** w Nałęczowie.
którzy na skutek odniesionego na woj belskiego, da możność przygotowania do
ności Rosji* — słowo to staje się hasłem
N* terenie województwa lubelskiego nie kalectwa nie mogą wykonywać do niowego zawodu szereg* Inwalidów owolnościowych kół rosyjskich.
tychczasowego zawodu i wymagają bccnej wojny, będzi* ono pierwszym et*
przygotowania i przeszkoleniu.
| pełli do rozwiązania problemu inwalidz
NiŁ konspiracyjna dyplomacju i nie
kiego na terenie województwa I przy esy
Związek
Inwalidów
Wojennych
od
czyn legionów przywrócił po 160-letniej
przerwie Polsce niepodległość, lecz kata na odbudowa woj: lubelskiegu dłuższego czasu starał się o uzyskanie ni się do ulżenia dołl inwalidów wojen
Ministerstwo Odbudowy przyznało IV- pomieszczenia na schroniska dla inwa nycł).
strofa caratu i objęcie władzy przez na
Ufamy, że nie będzie ant jadnaga oby
ród rosyjski. Wiadomym jest dzisiaj, że ty kwartał 17 miL 150 tys. złotych na od lidów w Lublinie. Ciągle jednak bez re
watela,
który .by nie popart akcji rozpo
zultatu.
Dzięki
obywatelskiemu
ustosun
budowę
województwa
lubelskiego.
Z
tej
układ między dwoma aliantami, z 1914
kowaniu
sią
inwalidów
i
spraw
inwalidz
czętej
przez
Koło Przyjacśół Inwalidy
sumy
przydzielono
na
odbudowę
obiek
roku, tzn. między Rosją a Francją prze
widywał, lź'F rancja będzie miała wolną tów Ministerstwa Oświaty 2 i pół milio kich ob. ingra Iżyckiego Eugeniusza, dy Wojennego, gdyż organizacja ta za ecl
rękę przy powojennym ukształtowaniu na złotych, Ministerstwa Spraw Wew rektora Wojewódzkiego Oddziału Tym postawiła sobie rrte doraźne ndsielania
swoich granie w stosunku do Niemiec tyl nętrznych — 600 tys. złotych, Minister czasowego Zarządu Państwowego w Lub zapomóg inwalidom, ale całkowite zaję
ko w tym wypadku, że zgodzi się na sto stwa Rolnictwa i Reform Rolnych — 5 linie, Związek Inwalidów otrzymał w cie się losem inwalidy, który po przesz
Nałęczowie doiny i zabudowania nudają- koleniu w „Domu Inwalidów* w Nałę
sowanie tej samej zasady ze stropy Rosji miliony złotych, Ministerstwa Komuni
ce się na schronisko dla inwalidów wo czowie za pośrednictwem Związku In
kacji
—
1
mil.
700
tys.
złotych,
Minister
w stosunku dó jej zachodnich granie, tzn,
jennych, po przeprowadzeniu remontu. walidów otrzyma procę, dającą podsta
przede wszystkim w stosunku do Polski. stwa Kultury i Sztuki -7 350 tys. złotych,
Kb. *
Koło Przyjaciół Inwalidy Wojennego wę do egzystencji, .
Gdyby nie -ew óicja rosyjska, gdyby nie oraz na odbucl- _ wsi i miast wojewódz
wspólnie ze Związkiem Inwalidów pro
twa
lubelskiego
0
mil.
200
tys.
zł.
katastrofo arulu, Polska nlę miałaby
jektuje założenie w Nałęczowie dla in
szans uzyskania niepodległości.
Wojewódzka Komisja Odbudowy
walidów wojen.: -h z całego wojewódz
Kardynalnym błędem Piłsudskiego było dzieła pieniądze, przeznaczając je prze twa: 1) Warsztatów rzemieślnicze - prze
!e !e g ra U c 7 JiH | 1 le !e fo n ii:/H t!|
odnowienie polskiego wydania „Drang de wszystkim na wykończenie rozpoczę szkoleniowych. 2) Ku esów dokształcają
Ostatnio
wprowadzona nowa taryfa tennch Osten" — parcia na wschód, na U- tych robót budowlanych.
cych handlowo - administracyjnych. 3) legraficmia podwyższa opłatę za słowo te
-ooaOchronki dla sierot jjo poległych na woj legramu zwykłego z 1 zż. na 3 fż. Ponadto
obowiązuje nadal, w niezmienionej wyso
Wiceprezyttent KRN
i min. awiątkowskł nie.
kości 5 zł. opłata za telegram •zarówno
Zrealizowanie projektów wysuniętych zwykłego jak pilnego.
Urzędy państwowe, praca, związki za
prze* Związek Inwalidów wymaga pie
niędzy i w tym netu Kolo Przyjaciół In wodowe i polityczno, zakłady naukowe t
W niedzielnym posiedzeniu zarząd u
Goście wygłosili krótkie prsemówionła walidy Wojen, w LubTrnie przystępuje instytucje charytatywne utczczać będą ».
tow arzystw a Opieki nad Majdankiem, o znaczeniu zachowania dowodów zbro d° zapisywznia członków, którzy opla płaty w dotychczasowej wysokości.
Zouenloca «•'*>* tówróó taryf* tele
odbytym w gabinecie przewodniczącego dni niemieckich na Majdanka. Uchwalo eanymi składkami tra rzecz Koła przy foniczna. Większość opłat podwyższono
Sądu Apelacyjnego o gods. 18.16, wzięli no wydzielić s terenów Majdanka 100 ha czyniliby się do uzyskania gotówki, oraz dwukrotni# z wyjątkiem opłat wstępnych
które nie uległy zmianie.
udział: wiceprezydent KRN ob. Barcikow- (ogółem 370 baj, aa których wszystkie organizowania koprę* dochodowych, z 1 instalacyjnych,
Opłaty aa 3-minutową rozmowę między
pozostałe
obiekty
będą
zrekonstruowane
ł
którytlt
dochód
całkowicie
'
przeznacza
ora* minister sprawiedliwości ob.
miastową zwykłą wynoszą zależnie od od
zachowane.
ny będzie na rzecz schroniska dla inwa ległości: do 26 k ia . — 13 zł , do 50 kim —
Świątkowski.
18 zł., do 100 kim. — W zż., óo *00 kim. —
Zarówno wiceprezydent BaeUKoaaM lidów W Nałęczowi*.
Zebranie zagaft I złożył sprawozdania
80 sŁ, óo 800 M n. — 88 «*„ do 400 kim.
jak i minister Świątkowski przyrzekli po
Społeczeństwo
not.
Lublina
i
wojewódz
— 43 sL, do 500 kinL — 48 Żt., ponad 500
■ ostatniego zebrania * udziałem prezesa przeć sprawę na pierwszym posiedzenia
Amerykańskich Związków Zawoi. ob. KRN. Przedstawiciele władz zapewnili taż tw* kfbefakłegn, które tak ofiarnie po kim. — 60 zł.
Urzędy pańsHtóW*. prtura, zwiftskl *apie** każdą akcję, zmierzającą do nlżeKrzyckiego, przewcjdadczący Towarzystwa 1swe poparcie w uzyskani* kredytów na
wodaws t poMtycans oraz zakłady nauko
nia r k l o t l ludzkie] i tym razem nie od we
i instytucje charytatywne korzystają
Dpiekl nad MajdnntrSun prezydent inia- Jodbudowę Państwowego Muzeom aa Majmówi popa rcia Komitetowi Koła Prtyja- z 50 proc. załtłd opłat abonamentowych i
Ita łtiż. Wodarski,
■ •' r
* J *m k« ora* wydriefo o e f tin a ż . p f
- •W ia ru lM f Wojennego, który z* ort aa rozmowy

Prace Państwowego Przedsiębiorstwa

koło Przyjaciół Inwalidy Wojennego
Lublinie

17 mil. złotych

Zmiana taryfy

Barcikowsłd
członkami Tow. Opieki nad Majdankiem
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H iitn ife s ta c ja r o b o t n ic z a
w czwartym dniu zjazdu P.P.R.
WAHSZA.WA, 10.XJQ. (PA P). W aiedsieię u grudnia, od rana zaczęły gromadzić się
gamobum „Boomy" tysiące mieszkać^
W arw a wy. Las sztandarów i transpaPWtłinr hołysze się iwyd głowami. W krót
kim esMłe wiek>ty»ięra»M» Uumy zalegają
uj Nowogrodzką. Robotnicy Warszawy: etektrawni, gazowni, wodociągów, węzła kobejowego, m^Bt^ł Poniatcwakiego, inteligen
cja pracująca, chłopi przybyli z okolic mia
sta — wznoszą bezustanne okrzyki, doma
gając się ukazania się ob. Gomułki-WieStanM 1 Skandując uporczywie „Wiesław;
Wiesław!”
Na Zjazd udaje się delegacja, która pro
si ob. Gomułk^AUłestowa, aby przemówił
do łąpumł«t*Oltyota. N a trybunie, wspaniale
udekorowanej* barwami czerwono i czerwono-białyiwż ukazuje się sekretarz KC
PFA PU Gomułka, ^ptsaiy burzą entuzjaz
mu. Hozbramdewa potężna melodia hymnu
robotzriesegń, Zabiera głos ob. Gomułka:
— W tanieniu ł-go Zjazdu Polskiej P ar
tii Robotniczej składam wam serdeczne po
dziękowanie za tyczenia, które złotyła nanu Zjazdowi delegacja przez was przy
słana. Zjazd nasz, Zjazd PPH jest waszym
Zjazdem. N a Zjeździ e naszym są przed
stawiciele górników, metalowców, hutni
ków, włókniarzy, robotników budowlanych,
przedstawiciele całej klasy robotnie/ j w
całej Polsce. Zjazd nasz, towarzysze, obra
duje nad warunkami dnia dzisiejszego, w
których tyje klasa, robotnicza i równocze
śnie Zjazd nasz wytycza drogę na dzień ju
trzejszy. Drogę, po której pójść powinny
masy pracujące Polski, drogę, po której
pójść powinna Polska Demokratyczna.
Towarzysze! Zjazd nasz nie ma bliższych
spraw, jak sprawy klasy robotniczej, jak
>raw mas pracujących, jak sprawa iKlbulUiwy kraju i obrony interesów pracujących
przed zakusami reakcyjnymi. Nie ma bliżizej sprawy, jak sprawa rosbudowy demo
kracji ludowa) w Połsee i zapewnienia na
szej Potose btwpiecseństwa i rozwoju. Ciężko jessMOU jest ty ć towarzysze w naszej
odrodzonej - Polsce hi uziom pracy. Za wo
jenne zniszczenia, jakich doznał nasz kraj
na skutek wojny i zlej, tals^rwej, zdra
dzieckiej polityki, prowadzonej przez zdraj
i
pilskiego, musi dzisiaj klasa
robotnicza, masy pracujące jdseić głodem,

prowadziła. W tych ciężkich, trudnych wa
runkach przychodzą nieraz do was cl, któ
rzy ni imało winy ponoszą za gruzy W ar
szawy i powiadają 1 podjudzają przeciw
Polsce demokratycznej, przeciw władzy lu
dowej, przeciw nowemu tyciu.
Chcieliby oni znowu w waszą pracę owoco zbierać (okrzyki: hańba tm !), chcie
liby podszeptami burzyć klasę robotniczą,
chcieliby dojść znowu do władzy, ażeby
tak, jak w przeszłości klasie robotnicze],
masom pracującym i Polsce z powrotem pę
tlę na szyję zaciągnąć. Nie wszyscy w Pol
sce budują nowe życie i dźwigają je z ruin
i gruzów. Są tacy, którzy przeszkadzają,
którzy strzelają do budowniczych nowej Pol
ski. (Okrzyki: Hańba im!)
Klasa robotnicza, masy ludowe raz wkro
czyły na twardy gościniec demokracji ludo
wej 1 po tym gośąińcu kroczyć będą. Pracą
zbudujemy nowe życie 1 nową Polskę. Na
Zjazd nasz w dniu wczorajszym przybyła
delegacja robotników warszawskich z mo
stu Poniatowskiego i powiedziała, z jakim
wysiłkiem ratowali przed zniszczeniem
przed powodzią i przed lodem przęseł mostu.
Nie było może dla naszegogpjazdu bardziej
radosnej chwili, bo wielcy to bohaterowie,
bohaterowie pnflSy, Lud Warszawy, który
walczył przez cały czas bohatersko o swoją
wolność, o -Wlilość n ir -du 1 Polskę demo
kratyczną, ten lud Warszawy, z klasą ro-

V4nlczą na czele dzisiaj takie samo bo
haterstwo wykazuje pracą nad odbudowa
niem Polski, pad odbudowaniem Warsza
wy*
Polska P artia Robotnicza, obradując dtosiaj na iwotaa pierwszym Zjeździć nad by
tem narodu, nad Polską dnia dzisiejszego
i nad Polską przyszłości, wytycza drogę,
która ma nas*-oprowadzić do szczęścia, do
dobrobytu, która ma zagwarantować naro
dowi wolność, pokój, szerokie prawa, swo
bodę demokratyczną, która ma mrguntować Polskę Ludową.
Wy PFR-owty, wspólnie z waszymi współ
towarzyszami PPS-owcasoi, wspólnie z sa
lą klasą robotniczą i ze wszystkimi masa
mi pracującymi bądźcie tą awangardą bu
downictwa nowej Polski, idźcie po tej dro
dze, którą wytycza dla narodu Zjazd na
szej partii, bo to jest jedyna droga, po któ
rej pójdzie naród Piński, ażeby raz na zaw
sze zbudować swoją władzę, ażeby raz na
zawsze ugruntować podstawę Polski lodo
wej.
Niech żyje bohaterska klasa robotnicza
Warszawy! (owacje)
Niech tyje jednolity Iront klasy robotni
czej! (okrzyki)
Niech żyje Polska Ludowa! (owacje)
Niech tyje Polska P artia Robotnicza! to
war je)
Entuzjazm tłumów dochodzi do soozytu.

Sir. 3

Okrzyki na cześć nowej Demokratycznej
kPiiski i Jedności Robotniczej, na cześć PPS
i ob, Gomułki nie pozwalają mu zejść z try
buny,
Ukazuje się gen. Egwadżki, witany rów
nież niezwykle serdecznie. Zabierając głos
wojewoda śląsko-dąbrowski gen. Zawadzki
mówi m. In.:
— Bracia robotnicy Warszawy, towarzy
sze!
Przemawiając do was z polecenia I-gft
Zjazdu PPR, pragnę skorzystać z okazji,
aby wara, w imieniu delegacji przybyłej na
Zjazd PPR Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego
ułożyć serdeczne towarzyskie pozdrowienie
(burzliwe oklaski). Zarazem, w imieniu gór
nłkćw I hutników Zagłębia Dąbrowskiego
chcę was zapewnić, że robotnicy, górnicy
hutnicy, chemicy i metalowcy woj. śląskodąbrowskiego będą dopomagać wam, boha
terskiej stoBry naszego narodu, węglem,
Żelazem i stalą.
W tanieniu całej, bo z górą 300.000 lirzącej Polskiej Partu Robotniczej przysię
gamy 1 przyrzekamy, śe te zdobycze, któ
re osiągnęła klasa robotnicza, masy pracu
jące Polski, zdobycze Polski demokratycz
nej, osiągnięte morzem przelanej krwi prze
cłw okupacji ! przeciw polskiej rodzimej re
akcji, te tych zdobyczy nigdy nie oddamy.
(Okrzyki).
Przemówienie kończy okrzykiem na
sześć klasy robotniczej Warszawy, na cześć
jedności robotniczej 1 jedności chłopsko-ro
botniczej.
Okrzykom nie ma końca. Ukazuje się
znowu ob. Gomułka-Wiesław i intonuje
hymn robotniczy, podchwycony natych
miast przez rozentuzjazmowane tłumy. -

Zagospodarowanie Pomorza Zachodniego
KOaZALIN, 10.XU. (PA P). W Koszali
nie zwołany został zjazd pełnomocników
obwodowych
(starostów
powiatowych)
ziem zachodnio-pomorskich. Zjazd zagaił
pełnomocnik Rządu R. P. na Pomorze Za
chodnie płk Borkowiez, witając aebranych
w- z obecnym na zjaździe w charakterze
gościa — delegatem Rządu do spraw wy
brzeża inż. Kwiatkowskim na czele. Na
czelnicy poszczególnych wydziałów Urzędu
Pełnomocnika Rządu wygłosili referaty na
tematy, dotyczące zagadnień organizacyj
nych i budżetowych, akcji siewnej, i żniw
nej, administrowania majątkami państwo
wymi, aprowizacją i świadczeniami rzeczo

wymi na Pomorzu Zachodnim^ odtowkatyf
przemysłu Rd. Następnie Starostowie po
wiatowi złożyli krótkie sprawozdanie *e
stanu, znajdujących się na tych terenach
partów morskich, kładąc specjalny, naoud*
na sprawę rybołóstwa, tak ważnego dla
aprowtaacji Pomorsa Sachodniego. W dalszym ciągu głos zabrał in ż Kwiatkowski,
stwierdzając, że należyte zagospodarowa
nie Pomorza EachoóWeg* Jest niezwykło
watom A a Państwa Ptfsktotfo. Wałczymy
bezkrwawo, słe rdemmtoj zacięcie • nosze
zachodnie granice — powtedsM toż. Kwiat
kowski —-< s uatarojetoe nastee — te ludzie
i środki materialne.

Gwiazdka dla żołnierzy i ich rodzin

W Cśęśkleh warunkach pracujemy. Zale
dwie kilkanaście miesięcy, jak przystąplliM t ds odbudowy swojego kraju, do odbu
WARSZAW A (PAP). W dniu 8 hm. w ży haccarakidj stanęło do dyapozyep Ko
dowy swojej -tolicy. Rok temu miasto Warlokalu
Zar-ądu Głównego Towarzystw* mitetu Gwiazdkowego p n y pztoowąafcu paizawa było miastem umarłych. Dzisiaj na
osek Aa Potoków za granicą. Młodzież
gruzach i ruinach Warszawy tycie się roz- Przyjaciół żołnierza odbyło się pierwwe
harcerska szykuje Adetoąttd t jr ó ty Rposiedzenie
Komisji
Wykonawczej
Knmdtoi.lnęło. W te ruiny I w te gruzy wyście
stów świątecznych, które to m , do BagEych
tu
.Gwiazdki
dla
żołnierzy
i
ich
roótoa*.
> pracą tchnęli życie. Jeśli dziś w rui
rodaków na obczyźnie • j*ko dowód najnach Warszawy kursują tramwaje, jeśli dzl
Na zebraniu przedstawiciele posmtopMserdecrailejszej • nich psmięeł.
siaj jurt światło, jest woda, jeśli dzisiaj nych organizacyj społecznych i poStyra
„Carttee" szykuje wysyłkę ftO-OGO »ymcały szereg do niedawna zniszczonych do ny eh złożyli sprawozdania z dotyohooMto
Kwlazdkowyeh dto P »
mów został Jot odbudowany, to wasza w wych wyników akcji na
'toków we Francji oraz rozprowadza w te
'• - zasługa, to zasługa klasy robotniczej. odcinkach. I tak: Związek Harcerzy R. P.
ranie malapSa 100-złotowo. Symboliczne
ężkich warunkach dźwigacie nasz kraj, rozprowadził w terenie przez swoich dele
paczki zawierać będą opłatek, wiązkę stor
dźwigacie Polskę demokratyczną z ruin woj gatów nalepki 1 i 10 Złotowe, przy ozym
na, gałązkę świerku i Ust z kraju.
By, z ruin okupacji. Dźwigacie z ruin Jej akcja zbiórkowa jest w pełnym toku i da
OM TUR prowadzi mengiczmą ąfceję
Siej, zdradzieckiej polityki, jaką reakcja je dobre wyniki. Ponadto 400.000 młodzteZbiórki pieniężnej oraz organizuje óopiar
uss
ty na rzecz „Gwiazdki dla żołnierzy” w
teatrach na terenie całego kraju.
Pińska P artia Socjalistyczna zadeklaro
w
wała pewną kwotę pieniężną do dyspozycji
RATO WICE, 10.Xn. (PA P). Rozpoczę Kontrole obejmują dane od za ładunku po Komitetu Gwiazdkowego.
l i Owe czynności Komisja Nadzwyczajna przez ruch na stacjach wyjściowych 1 do
Istnieje zdecydowana tendencja, alby ro
(U* Spraw Usprawnienia Transportu. Poza celowych. Za kilka dni urzędowania Nad dziny żołnierzy zaopatrzyć na Święta w
■elegatem Centralnej Nadzwyczajnej Komi zwyczajnej Komisji obserwuje się wybitny
nzj&toebędnlejsze meczy i np. na ten cel
sji na terenie Okzęgfltyej Dyrekcji Kolei wzrost ilości podstawianych do załadunku HPZ oddało do dyspozycji JKoroiteM pew
Państwowych v Kwtowtoaoh de Komisji wagonów. W drugiej połowie listopada dz ną Mość szkła okiennego.
wchodzą przedstswtotols Biura Kontroli iadowano węgla przeciętnie 35 tya. te»
Potoki Czerwony Krzyż oddał do tyejoKrajowej Rady Narodowej I aalnteresowa- dziennie. Obecnie są dni, kićdy załadunek
tayeh mimatnrabw.
wynosi 67 tye. ton. Komisja podkreśla su tyejl Komitetu 10.000 «stuk papierosów
F akt powołania to m taji M as roapoosę- mienną pracę kolejarza polskiego, zazna angietokich, M 00 zat. mydła' kaitooiowego
. przez nią czynności urzędowych wpłynął czając, iż przyczyną niedomagać pa kolei ł 1Ó00 rafuk mydła toaletowego.
W pomędztołek, dnkr-*0 bm. odbędzie
dodatnio n a ruch transportowy. Zorganizo- był szereg braków technicznych, usunięcie
wane zostały Brygady Kontrolne,' kto:* których wpłynie usprawćiując.ę na działa- się w Warszawie tyaad wojewódzkich de
dokonują na Uniach kontroli transportów nie transportów' Dużą pomoc w pracach legatów Towarzystwa Przyjaciół żołniobadając zestawienia pociągów, listy prze- , Komisji Nadzwyczajnej Okazuje Zyp^zek nta, którzy; Złożą sprawozdania z postępów
akcji gwiazdkowej w terania.
wozowe, Zgodność załadować, adresów itp. | Zawodowy Kolejarzy.

Siisłępy w usprawnieniu Iransporlu
katowickiej dyrekcji kolejowej

inż. Kwiatkowski scharakteryzował roz
istniejącą pomiędzy gospodarką m
wzór gospodarki w Polsce przedwrześnio
wej oraz gospodarką planową, stosowaną
obecnie, toż. Kwiatkowski zilustrował da
ląj osłoksabałt prac, związanych z odbudo
wą i doprowadzeniem do normalnego stant
użytkowania portów delty Wisły — Gdyni
i Gdańska. Do chwili obecna] do portu
gdyńskiego zawinęło już ponad 1200 s ta t
ków, magazyny portowe Gdyni mają dzi*
00 tys. m kw. przestrzeni i takież mag:
ayny w Gdaćsku rozporządzają przestrzc
idą 20 tys. m kw. toż Kwiatkowski zapev."
u» obecnych, że w ciągu czterech lal
Gdańsk i Gdynia będą całkowicie uporząd
kowane, toż. Kwiatkowski omówił w da
ozym ciągu bardzo ważną oprawę likwi
dacji łapownictwa, snabrownictwa, wyko
raystywania stanowisk służbowych Aa ce
lów osobistych, Jak też sprawę ludności
niemieckiej na Pomorzu Zachodnim lub
Śląsku. Nastawienie Rządu do zagospoda
rowania ziem Pomorza Zachodniego jest
Jak najbardziej pozytywne — powiedział
łnż. Kwiatkowski — zagospodarowanie ta 
kie Jest jedną z największych trosk Pre
zydenta Bieruta. Znajdą się kredyty dla
Szczecina, znajdą się środki -na odbudowę
Innych portów, w pierwszym rzędzie Koło
brzegu, na doprowadzenie do normalnego
stanu tak ważnego Aa Pomorza rybołóstwa
morskiego. Musimy pamiętać :— zakończył
taż. Kwiatkowski — że Polska będzie taka
jaką uczyni ją nasze pokolenie.
Ostatni zabrał głos płk Borkowiez, któ
ry podkreślił konieczność szybkiego stwo
rzenia planu pracy, dotyczącego odbudowi
gospodarki Pomorza Zachodniego, jak rów
nież dalszego przygotowania odpowiedniet
warunków A a osadnictwa. Należy już te
raz zająć się przygotowaniami ao wiosen
nej akcji siewnej, Pomorze Sacfoodnie bo
wiem. musi być obsiane tak, jak było ob
siewane 5rzed wojną- Akcja świadczeń rzeijore-A i unusi być przeprowadzona inten
sywnie. Trzeba organizować wyjsady łudpości niemieckiej za Odrę, tym bardziej,
Ae ludność ta obecnie sama opuszce* terM
Pomorza Zachodniego. Jeżeli potrafimy wy
konać leżące prżt-d nnm! trudne zadania go.
spodarcze, t. cei, kWcy. postawiliśmy so
bie, obejmując administrację polską n a Po
morzu Zachodnim, zostanie osiągnięty.

A ’
Ai Z * T «

Nr 29i

itr. •

E C B I L ł I i

GAZETA SPORTOWA— i
Najlepszy pięściarz Europy

Lubelski Zw iązek L ekkoatletyczny
12 września br. reaktywowany został Lu
belski Okręgowy Zvóazek Lekkoatletyczny,
który zaskoczony w pierwszych dniach swo
jej działalności terminem ogólnopolskich za
woddw lekkoatletycznych w Łodzi, a po
dziwu godną energią zorganizował i prze
prowadził eliminację, wyłonił drużynę na
łódzki zawody tw zamilkł.
Crj
'o robi ta k rzekomo przez wszyst
k ic h oczekiwany Lub. OZLA, nikt się do
tychczas nie zainteresował. N ikt dosłownie
nikt nie starał się-dociee przyczyn panują
cej w Lrtb. OSŁA <& L-ac*’ miesięcy ci
szy!
Nad tego rodzajom s ^ .iein rzeczy w arto
Się nieco zastanowić.
Czyżby w Lublinie istotnie nie było ża
dnego zainteresowania lekkoatletyką?
Ozy poza piłką nożną i ręczną, a oetatnio — boksem. Lublin nie uznaje innych
sportów ?

P.Z.B. n ie m oże
dobrać reprezentacji

Zawodowy pięściarz wagi średniej, Fran
cuz Maroeł Oendan, w n e c m pięściarskim
o mtetreostwo Francji z Murzynem As san*
DtottCTem zwyciężył w trzeciej mndtie
prcea k •. Oerdsn jest obecnie jednym z

ną, esy tennlateta, narciarz łub „koszyka**"
Lub. OZLA. nie usnął. Jakby sądzić
?& było, snem sprawiedliwy** I Ids zapo jeśH obcą osiągnąć odpowiedni poziom w
mniał o wziętych na siebie obowiązkach. W danej dyscyplinie sportowej, * w sezonie uokresie pozornej ciszy t zastoju w pracy trzymać się w ław. „formie", mogą obejść
najlepszych pięściarzy w Europie 1 nawet
zarząd OZLA przepracował pian organiza się bez przygotowania lekkoatlotycznego r
Amerykanie, normalnie nie uwzględniający
Klub,
który
będzie
pamiętał
e
tym,
że
cji Okręgu 1 przygotował na' użytek klu
bów wyciąg ze statutu FELA wras a W
ie podstawą wszelkich sportów Jest solidna za w swoich HsUwh klasyfikacyjnych pięścią
rami k a rt zgłoszeń, legitymacji, sprawo prawa lekkoatletyczna i w okresie dato- rzy europejskich — „łaskawie" undeśeW
zdań itp., który w dttłaafc najbliższych so- wym potraktuje ją w swoich reakcjach go w tym raka na 9-ym miejscu.
stanie rozesłany do zarządów wszystkich sportowych rygorystycznie, może być spo
klubów w Okręgu s apelem o organ!bowo- kojny o posłom t wyniki włosami ego startu,
nie sekcji lekkoatletycznych I zgłaszanie wszystkich swoich drużyn sportowych.
To też w ślady za głoszeniem sekcji lek
ich na członków Lub. OBŁA.
koali etycznych do Lub. OZLA powinna
P o l a l i OM TU B
Miejmy nadzieję, Se apel te* nie przej
pójść
w
klubach
organizacja
gimnastycznej
W
diuglej
połowie etycznie Wydzia
dzie w terenie bez echa l na liście członków
Lub. OZLA~nle braknie ani jednego, poważ zaprawy, opartej na zasadach zaprawy lek- Sportowy OM TOR organizuje nardarek o
nie pracę aportową traktującego klubu, rie kotietyemej, dła członków wszystkich sek mistrzostwa Polski dła astonków OM
można bowiem wyobrazić sobie, by szanu cji sportowych danego klubu i uzupełnionej TUK-owych Robotniczych Kkfców aporto
jący ąlę klub sportowy saógł nad tym ape- w miarę obecnych możliwości, czynnym ich wych. Zawody m ają cię odbyć w Ogólno
udziałem w sportach zimowych.
lem pnjej&s do porządku dziennego.
Jeśli apel Lub. OZLA znajdzie, a zna polskim ośrodku Narciarskim na Dolnym
Lekka atletyka jest bowiem sportem
Śląsku w miejscowości Grunwald, pow.
mas, dostępnym dla wszystkich, Jest spor leźć powinien, właściwy oddźwięk i wła Ktadzko. W programie zawodów odbędą
tem najbardziej demokratycznym, sportem ściwe zrozumienie, możemy być zupełnie
spokojni o przyszłość lubelskiej legpiej a tle -' a‘t biegi na 5 1 18 khn. indywidua!** ł de
nie tylko zdrowym i pięknym, lec* również,
tyld.
,j. m . i kombinacji 30 lclm. ora* skoki.
•co najważniejsze, pod zględem społeczno-eeewychowawczym jednym ■ najbardziej war
tościowych.
Nie bez słuszności nazwana lekką atle
tykę „królową sportów".
Ruch aportowy w szkołach zapoczątko zmierzyła się z najlepszymi graczami. Mi
Zdobyć imię 1 pozycję w lekkiej atletyce wany w sezonie jesiennym, nie tylko nie łą niespadzianką dla sympatyków pilW
nie Jest rzeczą łatwą! Droga do wyników osłabł, ale dzięki zapałowi młodzieży 1 u- siatkowej — będzie mec* rewanżowy dru
lekkoatletycznych jest drogą długą i żmud ailnoj pracy wychowawców fizycznych peł żyn szkolnych Gimnazjum Staszica 1 Gim
ną, drogą wymagającą wytrwałej, Systema ną parą prze naprzód. Widzieliśmy nie nazjum Vetterów. Jak sobie przypomina
tycznej pracy i wielkiego wysiłku woli. Lek dawno w sali Domu Żołnierza — przepro my, drużyny te wykazały najwięcej am
ka atletyka — to kuźnia mocnych, zdecy wadzone piękne rozgrywki międzyszkolne bicji sportowej 1 uplasowały się w r
dowanych, prawych i niezawodnych charak siatkówki, gdzie młodzież pokazała wysoki grywkach na czoło sportu szkól lubelskich
terów 1 w tym leży jej wartość 1 wyższość poziom wyrobienia aportowego, jak też
Mecz ten, jak nam zapowiedziano, od
techniki gry. Widzieliśmy rewelacyjne będzie się Ąn. 16-go grudnia Itr. o godzi
nad innymi sportami.
A poza tym <—• czyi grami & piłkę noż rozgrywki sobotnie, w których młodzież nie 10.30 w sali Domu Żołnierza.

Narciarskie mistrzostwa

Na zawody bokserskie, jakie m ają się
odbyć między reprezentacjami Polski i
Czechosłowacji, dnia 16 grudnia br, w Póź
ne,niu,- Czeski Związek Bokserski wyzna
cza następujących zawodników, począwszy
od wagi muszej: Holowic, Stńba, Matojcik,
Blc-sak, wszyscy -ze Słowacji, Kostka,
Skudrik, N etuka z Moraiw i Rodemn, *Bar
z Czech. Sekundantem drużyny jest Hermanek. Wyprawa odjeżdża do Polski pod
kierownictwem Belora -i Kobzy dnia 13
grudnia.
Poważne trudności w zestawieniu skła
du reprezentacyjnej drużyny bokserskiej
P* laki na mecz z Czechosłowacją ma kapi
tan sportowy Polskiego Związku Boks er
ek, ego.
Na skutek odniesionej ostatnio kontuzji
Pilarskiego prawdopodobnie w wadze .śred
niej wystąpi Sobczak (W arta). Także na
skutek spadku formy u NiewadziW (LKS
Łódź), udział jego w reprezentacji stoi
Najciekawszą rozgrywką dni* w sobot
pod znakiem zapytania. Ostateczny skład
drużyny polskiej będzie wiadomy dopiero. nim moczu siatkówki był beccsprzecznle
po meczu W arta — reprezentacja Kato mecz między MKS-am • reprezentacją Lu
wic, który rozegrany został w1 dniu 8.XIX blina. Znając drużynę MKS-u * ostatnich
w Katowicach, oraz po meczu W arta *—• wystąpień, wszyscy oczeldwah ciekawej
KS Batory, który odbył się dnia następne rozgrj-wld, lecz wszyscy byli pewni zwy
cięstwa reprezentacji. Ta pewność ophdl,
go.
a szczególnie graczy reprezentacji, przyczy
----- ooo----mającej się do lekceważenia przeciwnika,
była jednym z powodów przegranej asów
Dnia 21 grudnia br. o godz. 16-ej w Jo^ lubelskich. Widoczna przewaga reprezen
kału Kuratorium, pokój 65, odbędzie się tacji w technice zawiodła jednak wobec
wolne zebranie członków Koła Związku drużyny MKS-u, grającej ambitnie i * ca
Wychowawców Fizycznych o następują łym poświęceniem. Zgrani* i celowe roz
cym porządku dziennym:
łożenie sił na boisku dały zasłużone zwy
L Sprawozdanie z działalności Koła za cięstwo w zaciętym meczą drużynie MKS.
tok 1045.
Wygrturie drugiego set* reprezentacja za
2. Dyskusja.
wdzięcza d ężjd m do odparcia eeiwuin Kł■3. Wybór nowego Zarządu.
sielewicza £ AZS-u. Po kilku zabójczych
4. Wolne wnioSki.
serwach gracze MKS-U dostosowaM do nich
1
Za Zarząd
ewą taktykę, unieszkodliwiając dalsze
(—'■) OerfowaM Henryki.
eerwy Kkrielewicza,
«oo

Sport szkolny

B raw o MKS
Drożyny MKS-u pokonują reprezenl. Lublina w siatkówce
MKS —Reprezentacja — 2:1 (15:9, 4:15, 15:8)
Cały przebieg gry ciekawy, na wysokim
poziomie. Sędziował p. StrychaiewakJL.
MKS ŻEŃSKI — AZS ŻEŃSKI
2:0 (15:13, 15:12). Drużyną żeńska
MKS-u wykazała też swą formę i zgra
nie, pokonując w ciekawej, na wysokim po
ziomie grze, mistrza lubelskich drużyn żeń
skich AZS.

Zawiadomienie

Utworzenie Komisji Porozumiewawczej
Okr. Zw. Sporłoifydi w Lublinie
w-ciem skoordynowania prac Związków
aportowych utworzono Komisję Porozu
miewawczą. Przewodniczącym Komisji Be
ata 1 wizytator J. Maż. Wydział wykona**czy stanowią prezes dyrektor Gostkowski
i naczelnik Krze&Sńskt N a członków komi
su wybrano z ramienia O Z P N -um jra Sty
czyńskiego i mgr: Radomskiego, * Ronie
nia OZLA instnrtrtora W F Ob. Gerłowsklepo i prof. Sptmdę, z ramienia OZPL o*, ob.
Gozdecłdcgo i SoboCklćjgó, * ramienia OBB
cb. ob. M arciniaka 1 Witka. Jako referenci
rrasow i weszli ob. ob. ZiemnicM, Lirtesak
i JSublewioŁ
Pe** tym wybrane komisję do <ąy * s»

wania krótkiego regulaminu Komląjl P o 
rozumiewawczej.
Jedną * wytycznych Bajblttanych prac
Komisji jest nawiązani* kontaktu * miej
scowymi władzami państwowymi i samo
rządowymi. Komisja bęćtłił też reprezmtowała n a zewnątr* Organizacje efcorteW obszernej dyskusji
p a tk a aportowego w Lublinie oraz sprawę
Banstł Żołtihirza 1 Pałacu O portow ego^ray
czym postanowiono wprowadzić do Komi
tetu Pałacu Sportowego przedstawiciel*
i f t n h j l PosrwBłmiewawcawj.

AZS — KOMBINACJA GlM. VKTTEROW
• I GIMN. STASZICA.
2:0 (15:11, 15:18). Wynik odpowiadają
cy przebiegowi gry, wykazuje i w tej roz
grywce z jednej strony postęp drużyn
szkolnych, a * drugiej brak treningu, >
zatem i słabą formę drużyny AZS-u. Sę
dziował Bretos.

Godne naśladowania
Seeraąey się nagminnie wśród aporlowców alkoholizm zmusza kluby i działaczy
sportowych do przedsiębrania środków zarat!czych. Godną naśladownictwa jest re 
zolucja RKS Marymont, występująca ostro
przeciw rozpijaniu się ef«ix>wców 1 trak
towaniu prze* nich Klubów aportowych te
ko Instytucji dochodowych.
N a posiedzeniu odbytym w dniu 6 grud
nia rb. zarząd RKS „Marymont" ukonsty
tuował alę na rok 1946 następująco: prze
wodniczący
Br. Siwiński, włcepraewodnkasąey adm. — SŁ JetlńSld, wicepraew.
•port. —. TteL Borowiecki, sekretarz —
K. DoniosławaM, skartmlk — J. Szmidt,
Bo«Podax* — I n i Kulesza Wklewołod, kronffleara
j . Skład, ref. kult. - ośw. — BŁ
Badorawoa 1 członek zarządu — % Wojtelewic*.
Waha* sebranl* RKS .JMSarymont" ttobfwalOo JedrK-ypłośnle następującą remoYaoję: 1) walne zebranie wypowiada się »d*eydowanie przeciwko twórzepiu wazelklegfo rodzaju jawnych i zamaskowanych Klu
bów fabrycznych, zakładowych itp., która
b y ły ' do 1939 r„ oraz w obecnej dotżo
dźwigającej się naszej ojczyzny demokra
tycznej z ogromu zniszczeń wojennych —
siedliskiem demoralizacji młodzieży i wlęfc*j lub mniej ukrytego zawodowstwa. 2)

navtą*u*»e ił* mMt Om-

\

goletniej tradycji *waJczania alkoholu, wypowiada się zdecydowanie przeciwko roa
I pijaniu zawodników na różnych „bankletacli", przyjęciach itp„ 1 używania alko
holu w lokalach klubowych, a zwłaszcza
na terenie stadionu i parków sportowych;
Znajdujące się tam ldoski są miejscami
sprzedaży alkoholu, o tyra samym równieżsą edadttsldem ę!
' :acjl 1 dogeneracjl
młodzieży w ogóle a robotniczej w szcze
gólności 3) Walne zebranie wypowiada się
zdecydowanie przoclwko wszelkiego rodza
ju tzw. „działaczom -• kierownikom", któ
rzy w swej „owocnej pracy" Idą po naj
mniejszej linii oporu, nie zadając sobie
żadnego trudu wychowania nowych kadr.
■portowców. Wyciągają oni w podstępny
sposób lepszych zawodników * KhAOw. obiecująe ton lepszą pracę lub bacpośrednie
płace 1 w ten sposób stają się nlepożytec*nyml dzlalnczamł. a!o rozbljazzami ruohu
spo'4iowego I aspołecznymi sAodnlksnfl
sportu polskiego, 4) Walne *ebranlo zwra
ca Mę z gorącym apelem I prośbą do władz
państwowych 1 samorządowych o rowtoczenle troskliwej opieki nad sportem w ogó
le, a szczególnie nad sportem robotniczym,
opartym na zdrowych podstawach organi
zacyjno - wychowawczych 1 ideowych. Ro
mce te — to budowa boisk, sal gtmrr
i
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1 działalności Ubezpieczalni Społecznej w Lublinie

plekę lekarską — 406.960 zS, a a środki le- j wincjonalne posiadają aparaty rentgenów
cznicze I pomocnicze — 360.227 zł, na szpi- slde, wykonał TOS pr*eświoQeaS«. § f 87
tała I sanatoria — 447.783 zł, na profilak zdjęć.
A.i A*.
tykę —i 42.895 zł, na zasiłki pieniężne —
W Zakładzie Jnr.ybałnym, w l
157.014 zł, n a zwroty gotówkowe ubezpie konywane są: swświcflStota lampą !
Da&KSanść
ubejęiecEeniowa
idzie
teoeanSr
V,.
W A ż N llM i» r
._
czonym za lekarzy i leki — 44.803 zł.
v*ą l aaheoem* diatermią,
niczo w dwóch kierunkach: Świadczeń k o 
Pogotowie ratunkowe » mk *\ **
Pomoc lekarska V. 8. polega na pora-' elektryzaoja, dwóch
9tra#. ogniowa . . « . . » • •
SK-11 czowych, wyrażających j4ę w opiece lekaraiłłsj, tekach, szpitalnictwie 1 profilaktyce dach w ambulatorium Ubezpieezalni, na M dohonaU 3808 zabiegi.
pogotowie elektrycjwft,, 80 ® W H *
> trowsU lUojskfoj • » • » • • **®- ęieezo.nłu ssapobi egawczym 1, w u iwlftd- przyjmowaniu chorych w gabinetach leka
W ambulatoriom, oa gkntete
rzy domowych oraz na wizytach lekarzy w lekarzy damawgoh iflolmnBiw ;
eceń yi>«lętnycb, txw. zasiłków.
wodod*80Wł f
ny Komendy Miasta
W ciągu ubiegłych 9 miesięcy br. Ubez domach obłożnie chorych. 62 lekarzy zakon ków 1 205 masaży,
pieczatnia Społeczna w Lublinie wydała *- traktowanych przez U. S. udzieliło w paź
Stacja Stomatologiczna, W której prze
ęW *: 8.349.295 d , ts caeg* na opiekę 1«- dzierniku 10.460 porad i wizyt domowych.
I
1- K IW A
prowadzane jest leczenia dentystyczne, uPobyt
w
szpitalach
U.
S.
opłaciła
za
441
ś
36I..68*
a*
na
grodki
teCKEiZ TEATRU MIBJSKJK4SO, Rltolw
dziełiła 688 porad, wykonała 3-310 zabie
,fln. 11 i środę 12 grudnia4 ----ere i port«Mxfe»8 — .» 4 il 489 d , na szpi osób* przy czym przeciętny pobyt jednej
gów, usunęła U B9 zębów, wykonała 946
W atnie dwa przedotawtaBM
tale i saue zakłady lecznica* —- 2.787.694 *ł, osoby w szpitalu trw ał 17 dni
. lliw in y „ Macierzyństwa gmaaf
plomb i 30 protez zębowych.
W Przychodni Chirurgicznej 2 lekarzy i
na iłrotdftktyko — 194.058 zł, na zasiłki —
„FREUDA TEORIA HN»W*
Gruźlicą — ta klęska społeczna, której
4
pielęgniarki
dokonali
2.090
zabiegów.
A cw
C%¥OCTO2imarcrffiGi«7i
,1.134A?S
* , wa ®vr<v gotówkowe UbezoffD 2asałC rE >m ''
(
nasze
sfery lekarskie wypowiedziały ostrą
Zakład
Rentgenowski,
do
którego
przy
w cnwaitek <to 13 g ru d n i. Tbat* M iej.; pierzonym zs b .i a . '
« lekarstwa
■
występuje z premierą sztoki A. c W j- 461.705 zł; w październiku er. Ubezp. Spoi I wożeni są również chorzy z prowincji, gdyż walkę, szerzy się niestety zastraszająco w
iskiego pt.: „Freuda Teoria Snów".
wydała ogółem 1.459.684 ii, z czego.na o-[nie wsnystkle szpitale I ambulatoria pro- Polsce, szczególnie w wojew. lubelskim.
„Freuda Teoria Snów" jest nie byłe jaDzięki wzmożonej pracy' Przychodni Prze
------- ------ -ono---------------|u> sensacją repertuarową. Autor tej dow
ciwgruźliczej U. S. co miesiąc wyławiane
cipnej komedii w dostępny dU każdegw
są dotychczas nie zarejestrowane wypadki
widza sposób p«OT*laryzu$e ‘p otłrtrwy nau
ki Freuda, a rówiaaoBeMie realizuje w
gruźlicy; każdy zarejestrowany w Przy
przezpOjya 'tiiiStógej historię dwóch serc,
chodni, chory na ‘gruźlicę, czy też podej
które pod motywem ^teorii snów" dowia
W dniu wczorajszym nastąpiło uroczyste wadzono przeróbki wewnątrz gmachu i na rzany o nią, podlega bezpłatnemu leczeniu
dują Stę* SB wiąże ich głębokie uczucie.
- - no aafcp Wjdnąmiją: Janina Martini i i poświęcenie szpitala psychiatrycznego w zewnątrz; teren ogrodzono; budynki gospo i korzysta ze stałej opieki lekarskiej. W
Główno
Leon
G. Błoń Abramowicach. Nv eo-szystości obecni by darcze przerobiono n a mieszkania dla per Przychodni Przeciwgruaiezej w paździer
(rej.
BBOA gra co li: wi(® iinister zdrowia ob. Morzycki, wi sonelu. W budowie jest mechaniczna pral niku zarejestrowano 46 nowych wypadków
ltową wesołą re ceprezydent KRN ob. Barcikowski, naczel nia I dezynfekcja. Pierwszego choregp przy gruźHcy, dokonano 160 prześwietleń, zało
wiatkę pŁ» „■
wia!" w reżyee- nik Wydziału Zdrowia dr Kwit t Bozni jęto już 20 atyounia 1945 r.; obecnie szpi żono 2 odmy i dopełniono 187 odm, doko
■Ił Bronisława
II UdaMem eełego przedstawiciele świata nauki i świata to tal bezy około 70 chorych umysłowo.
nano 223 zastrzyki i 84 analizy,
zespołu. Hewiotks
im a g o JurandoNadjeżdżają goście. Pierwszy przemawia
karskiego.
ta. Janusza
I ta.
Zasiłków dla ksrmiąoych matek wypła
Dyrektor szpitala I kierownik kliniki dyrektor szpitala prof. dr Osaesndowskl,
KINO „APOLjOOr* , Bemaaeyiny flim
i n>. .';vowski
MufcdecSctoj pt.r „Po- uniwersyteckiej Uniwersytetu to . Ourie- który w krótkich słowach opowiada nam cono na 4.240 dni.
jedynek'
5 W. Tułyzćkżn, W. Skłodowskiej, prof. dr Ossendowsld, udzie historię szpitala. Następnie miejscowy
Apteka Ubezpieczałni, która otrzymała
Btelukocow, K. IńMhłow, Z. Borakaja. Nad la nam objaśnień, dotyczących szpitala. O- ksiądz proboszcz poświęca ginach i wy
Z różnych źródeł zagranicznych zapas bra
programu JNtowtay dnia a r 21".
KINO J ba L.TS3C“. Czołowe dzieło ra becny szpital jeszcze kilka miesięcy temu głasza krótkie przemówienie okottcznoMe- mkujących dotychczas toków, wykonała
dź eckiej produkcji „Iwan Groźny". W ro i był dworem ohszarniczym — reforma rolna we. Zwiedzamy szpital — wszędzie panuje _ ^
.
.
. . ,
^
_ „ . 9634 recepty,
fil; MBcołaj Czorkasow 1 Ludmiła Celi- objęła ten dwór i budynki goepodaroee. Mi nadzwyczajny
porządek i ciepło, h r t t i l ;
kowska. Nadprogram: ,Morze".
nisterstwo Rolnictwa przydeńeUło te tereny jest nowoczesny, nigdzie nto ma krat, ma.
perm
Uniwersytetowi t a . Marli Curie-Skłodow- on charakter raczej sanatoryjny, dający
-CENNIK OGŁOSZEŃ
akiej i Wojńwódatwa. Szpśtał w Abramo- choremu-warunki życia, zbUźone do domo
WYKONUJE SZYBKO
tirolAe ogłoszenie za wyraz 5 zł., .postał wicach jest jedynym tego rodzaju ośrod wych. Na salach chorzy zachowują się spo
kiwanie pracy i rodzin 8 zł., najmniej 10 kiem w Lubelezcayżnie. Przeprowadzono kojnie — są zadowoleni, m ają dobrą obsłu
wyrazów. Tłusty druk 100 procent.
id
konieczne remonty, założono centralne o- gę. Najeży życzyć szpitalowi w Abraroowł- 1 mm i szpalta w tekście 25 zł., poza tek
cach
powodzenia
w
pracy
i
jak
najlepsze
grzewanie,
zrobiono
elektryczny
hydrofoł
KRAKÓW, Grodzka 28 2
stera 16 zł. Urzędowe 1 nekrologi 10 zł
i . D.
Konto PKO II — 170 Lublin.
1904 dla dostarczania wody źródlanej, przepro- go rozwoju.
n,

Praca Ubezpieczaniu Społecznej w Lublij, w porównaniu do miesięcy ubiegłych,
ga się stale, rozszerzająo swój
i*

Uroczyste poświęcenie szpitala psychiatrycznego
w Abramowicach pod Lublinem

PIECZĘCIE GUMOWE
J

foCł-OSZENIA URZĘDOWE |
OBWIESZCZEINIE.
Stosownie do obowiązujących przepisów
• ruchu pojazdów mechanicznych n a daro
publicznych n dnia 27.X217 r. (Da. U.
P. nr 85/37, poz. 616) podaje się do wiaśomości oo następuje:
1. Każdy właściciel posiadacz, użytkow
nik pojazdu mechanicznego pnycoepki sa
mochodowej niezarejestrowanego hlb ułouaapatrzonego w znaki próbne obowiązany
jest zgłaszać.
a) nabycie i pozbycie pojazdów (wypro
dukowanie pojazdów z kraju, sprowadzento
z zagranicy, kupno, sprzedaż itd.),
b) zmiany dotyczące charakterystyki po
jazdów, jak np. zmiany konstrukcyjne,
wbudowanie nowego silnika, przerobienie
podwozia itp., zmiany przeznaczenia pojaz
dów oraz zniszczenia i rozebrania pojazdu
na części.
c) zmiany miejsca zamieszkania posiada
cza pojazdów oraz zmiany miejsca stałego
postoju (garażowanie) pojazdu.
Obowiązkowi zgłoszenia podlegają rów
nież pojazdy zdekompletowano, np. be® sil
nika, bez.kół, bea nadwozia itp.
2. Zgłaszający otrzymuje potwierdzenie
zgłoszenia.
3. Pojazdy mechaniczne znajdujące się
na terenie wojew. lubelskiego należy zgła
szać w Okręgowym Urzędzie Samochodo
wym w Lublinie, uJ. Ogrodowa n r 12.
4. Zgłoszenie o nabyciu, pozbyciu łub
zmianach dotyczących pojazdu powinno być
dokonane w ciągu czternastu dni na dru
kach. które są wydgwane bezpłatnie w Okręgowym Urzędzie Samochodowym, 14-to
dniowy termin zgładzania oblicza się od
dnia, w którym powstałą okoliczność na
kładająca obowiązek zgłoszenia, a miano
wicie od daty:
^ a > obudowania (złożenia z części) pojaz-

•) przebudowy.
f) zmiany miejsca postoju (garażowa
nia).
g) zniszczenia pojazdu (rozebrania aa
części).
6. Złożenia wniosku • wydanie zaświad
czenia na numer próbny hlb o rejestrację,
tj. o dopusozenie pojazdu do rwchu, w ter
minie 14 dni od daty nabycia, procentu zbu
dowania pojazdu mechanicznego zwalnia od
obowiązku zgłoszenia. Wycofanie pojazdu
mechanicznego z ruchu przez zwrot karty
ewidencyjnej tub zaświadczenia na numer
próbny, dokonane przez posiadacza pojaz
du, przywraca obowiązek zgłoszenia.
6. Niedokonanie zgłoszenia w przepisa
nym terminie będzie karana.
T) Przepisy zawarte w punkt. 2, S, 4 i 8
powołanego na wstępie rozporządzenia z
dnia 27 października 1937 r. będą stosowa
ne począwszy od dnia U.1646 r.
8) Właściciele, posiadacze, użytkownicy
pojazdów mechanicznych podlegających •bowiązkowi zgłoszenia obowiązani są do
konać tego obowiązku w terminie do dnia
15J .1946 r. *
2210
Naczelnik O.U.S. Lublin.

UWAGA KUPCY PRZEMYSŁOWCY! Po
lecamy po cenach najniższych barwniki, ul
tramarynę, karbid, świece, terpentynę, ka
lafonię, kleje, artykuły garbarskie, malar
skie, mydlarskie itp. chemikalia. Warszaw
ska Składnia Chemiczna, Warszawa, Mar
szałkowska 113.
2205
SPRZEDAM dom murowany jedno piętro
wy, niewykończony, przy td. Piekarskiej
36. Wiadomość: ul. Drobna 17 — Cegiel
ni*.
2190

Widliński

ZAGUBIONO legitymację gimnazjum Za
mojskiego na nazwisko Siwek Wittold, kł.
U
2219
MŁODY, czarny pies, znaleziony 5.XH ko
ło poczty. Do odebrania Narutowicza 25
2217
t o 14.
^
DNIA 6wXH, zaginął Rossa Tadeusz, lat
14, blondyn, oczy niebieskie, znamię na
prawym ręku. Ubrany w palto, buciki i
ąpodnto czarne I czapkę szarą. Wiadomość
Dróbna 52.
2216

WYSYŁAMY naliczeniem pocztowym wy NOWOOTWAKTY
w arsztat
sto larsk i
roby kosmetyczne, mydlarskie,
przyjmuje wszelkie roboiy w zatkreede sto
piśmienna, baterie, onkierid.
larstwa. Twemyslowa 3L
2215
U-go Listopada 24/26 — U .
2135
WIALNIA zbożowa z tryjerem do sorto
Języka pol- wania ziarna awtoraatycana do celów go
PRZYJMĘ pomoc ą_
Zgłoszenta spodarczych, kompletna, nowa, okazyjnie
Sklego. Kwalifikacja
2212 sprzedam. Warszawa, Poznańska. Pała„Gazeta Lubelska" pod „14'
eezwski.
2214
LEKCJE TAŃCA. Dnia 13 grudnia u*
Peowiaków 18 (świetlica pocztowców) roz ZAGUBIONO torebkę » dokumentami.
poczyna m -c i komplet tańców nowocze Zwrot za wynagrodzeniem Bonifraterska
2213
snych. Informacje i zapisy codziennie od 10 m. 5.
gocfcdny 17 do 18 w świetlicy. Art. Bal.
Fryderyk Klimek.
2227 FOTOAMATORZY Z PROWINCJI! Wasze
zdjęcia najtaniej wywoła, odbije, szybko
|
D R O B i T F r O ^ O ^ F ^ A ' H DO SPRZEDANIA magiel domowy, piecyk wraz z nowym filmem nadeszło na miej
sce, Fotografika, Ignacy Płażewsłd, Łódź,
GRYNBERG Meszek poszukuje jedenasto elektryczny i wanna. Krochmalna 16—S.
2191
2223 Piotrkowska 182.
letnią córkę M ałka ostatnio znajdującą się
u pana Carwtnki Ja n a Możelice, gm. BrużWAKUJĄ. POSADY NAUCZYCIELI.
Przygotowawcze pedagogiczne
ntca, paw. Kozienice. Wiadomość kierować KURSY
Dyrekcja
Kursów przygotowawczych
_______
_ __
Wrocław, Trebnicka 56.
2199 przy Państwowym Pedagogium w Lubfinie. Dyrekcja zawiadamia wszystkich za-pedagogicznych przy Liceum PedagogiczKURSY Kierowców Samochodowych- Lul> interesowanych, że zajęcia na wymienio nym w Lublinie, poszukuje nauczycieli o
lin, żmigród 6, tel. 12-18 zapisy oodzienałe nych Kursach rozpoczęty się dn. 6 grud odpowiednich kwalifikacjach dla przed
od 8—15. Dla pracujących kursy wieczoro nia br. w lokalu przy Narutowicza 2. Kan miotów:
we.
'
2204 dydaci zgłaszają eię po informację do
fizyki i chemii, matematyki, robót ręcz
ZGUBIONO numer próbny rejestracyjny Kancelarii Kursów (Narutowicza 25/1) w nych, ćwiczeń ‘ cielesnych dla chłopców i
samochodu n r 34.405, stanowiącego wła godzinach urzędowych.
śpiewu.
Dyrekcja.
sność zakładu Uprawy Tytoniu PMT w Lu 2224
Informacji udziela Kancelaria Państwo
bi tnie, ul. Wrotkowska 10, który niniej
wego Pedagogium Narutowicza 2, w godzi
szym unieważnia się.
*
2211 ZAGUBIONO kartę tożsamości konia, wy nach urzędowych.
daną przez gm. Wólka Lubelska, aa na
, ^
Dyrekcja.
2222 1222
PANI Kaptui iką —- otrzyma wiadomość o zwisko PAikowskiego Teofila.
b) oddaniu pojazdu (np. w dzierżawę).
2203 ZEGARMISTRZ dyplomowany a Warsza ZAGUBIO/STO potrfeł brązowy z dokumen
c) nabycia (eJbojętn'
ojętnfe na podstawie ja- mężu — ul. Głowackiego 13 m. 4.
Mego tytułu).
LEKARZ - dentysta Henryka Rakocz, wy, Sobczak, obecnie przyjmuje Lublin — tami na nazwisko Morawska Janina.
d) pozbycia.
2228
przyjmuje Krak. Przedm. 6 m. 7.
1937 Krak. Przedm. 58 m. 8 (front).
2220 Zwrot do „Gazety Lubelskiej".
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