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Zgubna polityka rftądów sanacyjnych
doprowadziła w konsekwencji do strasz
liwej katastrofy narodowej, Jaką była
tragedia wrześniowa 1939 roku. Trage
NOWI JORK. 31.YIII. Po przybyciu dze amerykańskie. Do miasta Tokio nie Wschodzie wzięły do niewoli 39 tysięcy
dii wrzśniowej możpa było uniknąć, Jed do Japonii gen. Mac Arthur założył swo przybyły jeszcze wojska okupacyjne, do żołnierzy i oficerów oraz 28 generałów
nakie ciasny egoizm reakcji polskiej do ją kwaterę w „Grand Hotelu** w Joko stolicy Japonii udali się natomiast dzien japońskich.
prowadził Naród Polski do zagłady.
hamie, skąd kieruje akcją lądowania. Na nikarze.
NOWY JORK, 31.8. Prezydent, Truumn
Dwie były zasadnicze przyczyny trage kdaisko koło Jokohamy przybywają co . Zwolnieni s obozów jeńcy opowiadają
prowadzi dalsze rozmowy z prcriiiercm
dii wrześulowej.
3 minuty
praywożące wojska z o ciężkich warunkach w obozach. Jeden chińskim Sungiem.
Pierwsza, to słabość polskiej demokra wyspy Okiztrwa. Szzuołoty po uzupełnie z korespondentów amerykańskich poda•
------o ^ ——
cji, brak konsekwencji w walce a sana niu paliwa natychmiast startują do* po je, że w Tokio znajdują się olbrzymie
Gen. de GauHe
cją 1 faszyzmem, brak dostatecznej od wrotnego lW.u.
obszary, doszczętnie zbombardowane
porności na działanie wrogieh agentur
NOWY JORK, 91.VML W bazie mor- przez lotnictwo sprzymierzonych.
powrócił ze Sianów Zjutihoczon;
przenikających do obozu demokratycz rhiej Jokosuka lądują oddziały piechoty
LONDYN, 31.YI1I. Silna flota morska,
LONDYN, 31.8. (BBC). W dniu dzisiej
nego, a w rezultacie rozbicie demokracji. morskiej. Do Jokosuka przybył pancer w skład której wchodzi pnneernik Anszym
powrócił do Europy szef rządu
Wszelki ruch postępowy społeczno-po nik admirała Horsey „Missouri** oraz an son zakotwiczyła w Hong-Kongu.
francuskiego gen. de Gaulle.
lityczny był w dawnej Polsce zdelegali gielski pancernik admirała Fresery „Du
LONDYN, Sl.YIII. Na lotnisku w Sinzowany 1 wepchnięty w podziemia.
ke of Yoirk“. W dniu wczorajszym przy gapoore wylądowała grupa oficerów an
. Drugą przyczyną była błędna porttyka, la ł do Jokosuka admirał Nimitz.
gielskich. Celem ich jeat roztoczenie o- Przedstawiciele państw obcych
■Jaką prowadziły rządy sanacyjne Polski
NOWY JORK S1.VHI. Radiostacja To- pieki nad jeńcami wojennymi, którzy
na zjeździe w Warszawie
przedwrześniowej wobec Związku Ba- jtio , znajdująca się sa miastem, została znajdują aię w obozach w okolicach Sin; dzieckicgo.
WARSZAWA, 31 VIII. W sobotę l.IX
i obsadzona i unieruchomiona przez wła- gapoore.
Wewnętrzna 1 zewnętrzna polityka kłlLONDYN, 31.VIII. Dwie olbrzymie ja hr. rozpocznie się walny zjazd uczestni
----- ooo-----. ki sanacyjnej, prowadzona Już od roku
wyraża rattość z powo- pońskie podwodne łodzie oddały się w ków walki zbrojnej z okupantem nie
1918, była wyrazem głębokiego zacofanlr
ręce amerykańrkie. Największa z nich mieckim. Zjazd budzi wielkie zaintereso
łych łudzi, którzy w swe ręce ujęli ster ś cu [rił&ra sblńsko-i wziechiepo posiadała 120 metrów długości, 6,5 tysią wanie wśród zagranicy. Większość
nawy państwowej. Nie potrafiliśmy Jako
państw europejskich będzie na nim re
UŁAN-BATOR, Sl.YIII. W związku z ca ton wyporności.
naród słowiański znaleźć wspólnego Ję zawartym ostatnio sraktatem między
MOSKWA. Sl.YIII. Wczorajszy komu prezentowana bądź przez przedstawicie
zyka ze Słowianami ze Wschodu dla o- ZSRR a Chinami, w zakładach pracy i jed nikat radzieckiego biura informacyjnego li dyplomatycznych, bądź przce, dzienni
brony ziem słowiańskich przed zabor noatkach wojskowysA stoiccy Mongolii doniósł, że wojska radzieckie na Dalekim karzy i innych gości.
,
czym krryżactwem.
odfayfco się wczoraj arereg wieców. Mówooo—-----------Marsz Piłsudskiego na Kijów, a potem ey podkreślali wielkie zmozeoie traktatu
odwet Armii Czerwonej w pochodzie na ;'»d*tiecko » ebińskiofw
spraw poko
, Warszawę, położył między Polską a ju ms Dalekim WscPo^arto. Wiece odby
WARSZAWA, 3».VHI. Związek Ra sklej. Wg pewnych danych I-szy Front
i Związkiem Radzieckim kość niezgody na wają się również r e mwystkłch więk
Białoruski przekazał dla ludności pol
f Iługie lata.
szych miastach mongolskiej republiki lu dziecki i Armia Czerwona udzieliły
skiej
lekarstw na sumę 100 tys. rubli, oznacznej
pomocy
sanitarnej
ludności
poiW ten sposób sanacja budowała fun dowej.
.
rai Drugi Front Białoruski przekazał
dament Polski na wulkanie.
'■■■
— ...ooo
10 ton lfkarstw. Również punkt ewakua
Dwa narody słowiańskie, sąsiadujące
cyjny nr 6 przekazał Polsce wielką Ilość
s sobą bezpośrednio, nie mogły I ule ulekarstw. Duża ilość lekarstw została wy
mlzły porozumieć się dla zgodnego współ
siana również s Moskwy. Poza tym leśycfa między sobą, a czego skorzystał
BERLIN, Sl.YIII. W dniu wczorajszym wiązującą we właściwych strefach okupa karżtwa przekazał I-szy Ukraiński Front,
skwapliwie wspólny leh wróg zachodni
odbyło się IV posiedzenie Rady Kontroli cyjnych. Rada Kontroli wydała zarządze IH-ci Białoruski W roku bieżącym z Mo
Niemcy hitlerowskie.
Inaczej potoczyły się wypadki, aniże w Berlinie pod przewodnictwem gen. Ei nie zabraniające noszenia Niemcom mun- skwy przysłano do Polski lekarstw na
sumę 600 tys. rubli.
li ehciełl Je ułożyć ludzie września 1939 senhowera i przy udziale gen. Robertso duTÓw wojskowych
ooO ■■ • na (AngHa), marsz. Żukowa (ZSRR) 1
roku.
Nastąpił hitlerowski najazd na Polskę, gen. Lucansa (Francja). Rada Kontroli
wydała odezwę do narodu niemieckiego,
nastąpiła nowa katastrofa narodowa.
Wrzesień 1939 roku, wykazał Jak fał która składa się s trzech zasadniczych
szywą, błędną I tragiczną w swyah skut punktów! *) Władza naczelna na okupo
LONDYN, 331.YIII. Cała prasa angiel
MOSKWA, 81.Y1IL „Prawda** omawia
kach była polityka rządów sanacyjnych wanych terenach niemieckich należy do ska szeroko omawia umowę radziecko- jąc traktat radziecko - chiński plsze, że
eaterech
mocarstw,
reprezentowanych
w Polsce, której osią była nienawiść do
ehińską. „Times* pisze, że umowa ra oznacza on wzmocnienie stosunków przy
Związku Radzieckiego, podyktowana po przez swych przedstawicieli. 2) Władzą dziecko - chińska posiada pierwszorzęd jacielskich, które Istniały między obu
lityką prywaty 1 Interesu garstki książąt suwerenną w Niemczech jest utworzona ne znaczenie. Rosja znajduje się bliżej krajami i sacieśnienle współpracy w celu
1 magnatów snującyeh piany wojenne Rada Kontroli p»d kolejnym przewodni Chin aniżeli Wielka Brytania ety StAny niedopuszczenia do odrodzenia agresji
przeciwko niemu. Tę politykę 1 te drogi, ctwem przedstawicieli Ameryki — gen. Zjednoczone. Chiny mogą zabezpieczyć Japonii. „Naród Japoński — pisze gaze
po których sanacja prowadziła Polskę Eisenhower, Anglii — gen. Robertson, sobie pokojowy rozwój i stałe bezpie ta — przyjmie to porozumienie z głębo
na zewnątrz 1 wewnątrz, przekreśliły de ZSRR — marszałek Zuków i Francji — czeństwo jedynie wtedy, jeżeli będą w kim zadowoleniem. ZSRR 1 Chiny mają
mokratyczne siły narodu polskiego, prze gen. Luaans. 3) Rozkazy, rozporządzenia, przyjaźni z Rosją. Umowa ułatwi zjed nie tylko wspólne granice, ale i wspólne
kreśliła Krajowa Rada Narodowa, prze odezwy wydane przez głównodowodzą noczenie Chin. Partia komunistyczna o- interesy życiowe**. Komentując sprawy,
kreślił Polski Komitet Wyzwolenia Na cych grup okupacyjnych mają moc obo- ia ie pomoc przy odbudowie Chin. So dotyczące Portu Artura, „Prawda** stwier
rodowego. Polska, która powstała do ży
jusznicy będą śledzić i sympatią wysiłki dza, że Port Artura staje się obecnie jed
Anglia likwiduje niemiecki
d a w dniu 32 lipca 1944 roku, dzięki
rządu chińskiego w kierunku ctilwdowy ną i najważniejszych baz radzieckich na
krwi żołnierzy Armii Czerwonej, która
kraju. „Daily Telegmph" jest zdania, że Pacyfiku. Układy radziecko - chlńslłic
przemysł wojenny
zdruzgotała Niemcy hitlerowskie 1 wy
LONYN, 31.8. W najbliższych dniach umowa radzi erko - chińska przyczyni się zgodne są s uchwałami Konferencji
zwoliła demie polskie spod Jarzma nie z Anglii przybędzie do Niemiec transport do zjednoczenia Chin. „Daily Letter" u- Krymskiej.
mieckiej okupacji, dzięki krwi żołnierza robotników brytyjskich, przeznaczonych waża, że zawarcie umowy jest przykłaWojska Polskiego I żołnlerza-partyzan- do likwidacji niemieckiego przemysłu dejp dobrej woli wykazywanej przez
ta, walczącego i najeźdźeą w» najcięż
ZSRR w dziedzinie polityki zagranicznej". APEL DO MIESZKAŃCÓW LUBLINA
wojennego.
szych chwilach okupacji* dzięki walce
Celem uczczenia pamięci męczenników
f ł krwi
krwi całego narodu — ta Polska
narodow ych, którzy ponieśli śmierć z rąk
pryw
atnym
,
które
zabezpieczą
ehłeb
I
hnęla swą kartę historii 1 otworzyła no- sobą wielkie cele, wkroczyła aa nową
zbrodniarzy niemieckich na M ajdażkn,
Wn kartę dziejów naszego narodu.
drogę, która prowadzi Ją do nowego, lep pracę wszystkim obywatelom, udostępnią, Komitet Obchodu ..Tygodnia Majdanka*4
naukę I oświatę każdem u, niezależnie od
Na karcie tej zapisała ona dopiero rok szego życia i jutra.
wzvwa do wywieszenia na wszystkich
twego istnienia, lees rok lak bogaty w
Nowa Polska odradza się na takich jego pochodzenia klasowego,
budynkach podczas „Tygodnia Majdnndoniosłe wydarzenia, że możemy go na podstawach, kłńreby przeszkadzały a wać będą spracow anym sookobłi sta ka“ ch rągwl państw ow ych spowitych
b .ó ie
rwać rokiem przemian historyczny eh I nie sprzyjały nowej wojnie, etiępdra sle rość. Nowa Prtłst-o
na znak żałoby krepą.
przeobrażeń społecznych, rokiem odro na takich podstawaeh, które sprzyjać rozwóf nowych I r d ttw 'h n n'1'iw yoKómlłet Obchodu
dzenia narodowego. Nowa Odrodzona będą rozwojowi sił wytwórczych, pozo s'<‘oowycb. bcsdłłpćsJe w i walczy hądrte
„Tygodnia
Majdanku*
s h - i reokcją.
Demokratyczna Polska Dostawiła przed stających we władaniu państwowym i .z w
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Rada Kontrolna obraduje w Berlinie
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Hallo!... Hallot... — tu Polskie Radio
Warszawa i wszystkie lozgłośnie^Pblskiego Radia — głos speakera w ten pamięt
ny pogodny ranek 1-go września 1939 ro
W dniach i-go 1 2-go września br. od-1 fiary. 2e te tysiące, które zły los nazna- dni Powstania Warszawskiego nie było ku brzmial jakoś dziwnie i inaczej, niż
bęrizle się w powstającej z gruzów War- czył palcem, nic darmo polegli. 2e bcz- różnic i waśni wśród szarego mrowia bo zwykle, bo i wiadomości, jakie za chwilę
szawie pierwszy ogólnopolski uroczysty nadzie.jna zda się wr .2.- garstki uicujarz- jowników, gdy zgodnie ramię przy ra popłynęły w świat na falach eteru były
zjazd Związku Walki Zbrojnej z Niem mionyeb przeciw ciemiężcom przyniosła mieniu stawali wszyscy do budowania ba niecodzienne:
cami. Do Związku należą wszystkie tajne plon. Plon tak wielki, że dla niego nic żal rykady wolności, tak też i teraz zgodnie,
—nocy ubiegłej samoloty niemieckie
dokonały ataków powietrznych na mia
organizacje bojowników o wolność w o- ofiary.
ramię przy ramieniu niech staną przed
sto Warszawę, Kraków, Katowice, Łódź,
kresie okupacji.
Plonem łym jest wyłaniająca się — z stawiciele wszystkich organizacyj walki
Częstochowę... Są zabici 1 ranni!
Wszyscy: żołnierze Armii Lodowej, chaosu wojny, z gruzów zniszczenia, z podziemnej, by zadokumentować przed
Ta oszałamiająca wiadomość zaskoczy
żołnierze Polskiej Armii Ludowej, człon rozsypki i poniewierki, ze zmagań wiei- krajem 1 światem jedność dążeń, jedność
ła
wszystkich. Więc jednak Hitler odwa
kowie organizacji Polska Niepodległa kień, dziejowych przeobrażeń — Jedność celów i w pracy nareszeie pokojowej wy
żył się?! PodpaKł świat i wziął na siebie
i Związek Odbndowy Rzeczypospoli Narodu.
kuć wspólnądobrą dolę.
odpowiedzialność za wszystkie okropno
tej — późniejsi AK-owcy, żołnierze
I tak, jak podczas niezapomnianych
Z. B.
ści wojny, prowadzonej nowoczesnymi
Poznańskiego Batalionu Lądowego. Mi---------------ooo
środkami Za wszystkie Jej okrucieństwa
Heja Robotnicza RPPS I PPR, Zwią
i bezprawia, za mękę i nieszczęścia całej
zek
Partyzantów Żydów, żołnierze
ludzkości, za śmierć dziesiątków milio
Korpusu Bezpieczeństwa — wszyscy,
WASZYNGTON,
31.VIII.
Z
Meksyku
nów ofiar.
rej
stwierdza,
że
rząd
meksykański
wier
złączeni braterstwem krwi, zeemendonoszą,
że
rząd
meksykański
postanowił
Hitler
krwawe widmo Europy, od
ny
tradycjom
przyjaźni
z
narodem
hisz
fowani wspólnie przeżytymi walka
mi, zbiorą się w odradzającej się stolicy uznać republikański rząd hiszpański z pańskim postanowił utrzymywać w dal szeregu lat przygotowujący machinę od
■
:,praw za szym ciągu stosunki z Hiszpanią. Min. wetu, najpotężniejszy aparat zbrodni na
dia zadokumentowania swojej . wspólno premierem Giral n*.
teik> prze spraw zagrań, rządu republikańskiego przestrzeni całych dziejów świata — dziś,
ty. A!c nie tylko żołnierz, który z bronią granicznych Meksyku
w ręku organizowa^napady i zamachy słał na ręce ministra spraw zagranicz wyraził rządowi Meksyku podziękowanie 1-go września 1939 rol>u wprowadził w
na znienawidzonego wroga. Przybędą nych Ib jildiki Hiszpańskiej notę, w któ za pcunoc okazaną w najcięższych dla czyn swe szaleńcze plany.
Hiszpanii chwilach.
Prasa poranna przyniosła szczegóły
również zastępy tych bojowników 1 bo
-ooonocnej tragedii. Napad Hitlera na Polskę
jownicze!: wolności, którzy z bibułą prze
wstrząsnął opinią stolic całego świata.
biegali miasta iwsle, kłórych ręce omdle
Nnglia w pogotowiu... Wojska francuskie
wały z wysiłku, dźwigania naładowanych
obsadziły linię Maginot‘a... Europa cze
•ronią walizek, których serca podchodzi
ch iń sk iej p a rtii k om u nistyczn ej
ka z bronią u nogi na dalszy rozwój wy
ły pod gardło na odgłos miarowych, ciężCZC..
.
,i.\G,
31.VIII,
Jak
donosi
ra
padków.
ich kroków za drzwiami, gdy w zakonszybkiego utworzenia demokratycznego
AV wydaniach popołudniowych dzien
pirowanym iofcnln odbywała się zbiór dio Cfcutg King, przywódca chińskiej rządu i wzmocnić jedność narodu. W
ka, którr,j’ niepamiętni aa grożącą fan w partii komunistycznej Mao-tse-tun złożył związku z tym gazeta „Dagun Bao" pi- ników czytamy pierwsze komunikaty z
każdej e' 1 męczeńską śmierć — w p<t- oświadczenie, w którym zaznaczył, że sze, że przybycie Mao-tse-tun* jest bar placu boju. Nawała hitlerowska przekro
dzo pomyślnym wydarzeniem. Inne ga czyła granice Polski, napotykając wszę
Jaiemnyfch drukarniach składali słowa,
przyjechał do- Czung-Kingu, aby zapobiec
niosące rodakom otuchę i nadzieję.
zety również wyrażają zadowolenie z dzie na zdecydowany i zdeterminowany
walkom wwnętranym, przyczynić się do przyjazdu Mao-tse-tuna.
opór naszych dzielnych wojsk. Rozpoczął
Niech przybędą wszyscy! Wszyscy,
-ooosię prolog do dramatu, który przerodził
którzy cudem uniknęli straszliwego losu
się
w kataklizm, wstrząsający światem
tysięcy, tjslęcy ofiarników, wywiezionych
przez długi okres pięciu lat.
w nieznane, rozstrzelanych na ulicach
MOSKWA, ł.ŁX. lagłębie Donieckie dziedzinie odbudowy Zagłębia Doniec
A epilog tych krwawych zmagań?... Jak
miasta, zamęczonych w obozach.
irrzygotowuje się do uroczystego obcho kiego i całego przemysłu są ogromne. W podają dzienniki z dnia 1-go września
Niech przybędą i zamanifestują przed du 2-ej roczufcy wyswobodzenia spod
ciągu najbliższego czasu uruchomione bę 1945 r.:
sumieniem Polski, że nie próżne były o- panowania hitlerowskiego. Osiągnięcia w
W Londynie, Moskwie, Waszyngtonie
dą dalsze 4 wielkie piece, 11 pieców marooo
1 Paryżu podano jednocześnie do wiado
tinowskich, t walcowni i 9 koksowni.
mości pierwszą listę głównych przestęp
Przemysł ••jrcgiopy został odbudowany w
ców wojennych, ułożoną przez między
tempie trzykrotnie szybszym aniżeli prze
narodową Komisję Badania. Zbrodni Wo
BUDAPESZT, 29.VIII. (Taaa). W dniu zebrań* ieczęli wzn^tki -skrzyki aa cześć mysł francuski po poprzedniej wojnie.
jennych. Przed Międzynarodowym Try
bunałem Wojskowym w Norymberdze
25 sierpnia w Budapeszcie odbyła się o- Związku Radzieckiego i generalissimusa
staną osławieni pojźegaeze wojenni:
4 S ła n y Zjc?h?G m «ie en T acow itfą
gromna demonsl racja w związku z po Stalina._
Herman C.orring, Rudolf Hess, Joachim
stanowieniem Związku RadzieckUgo o uRibbentrop, Robert Le.v, Alfred Rosen
wolnieniu jeńców węgierskich. Przed
berg, Hans Frank, Gustay Krupp, Wil
Prezydent Truman ogmachem poselstwa radzieckiego zebrały
m ięd zy Z S R R i W ęgram i świadczył, że Stany Zjednoczone opraco helm Keitcl ltd. Itd.
się tiumy mieszkańców Budapesztu z porDługa lista zbrodniarzy,' oczekujących
MOSKWA, SI.VIII. Rząd radziecki za wują plan zaopatrzenia Wielkiej Bryta
. tretami Stalina i transparentami. Gdy na
w
więzieniu na wyrok — oto jest naj
nii i Europy w żywność. Plan ten zastą
balkonie ukazał się marsz. Woroszyłow, warł z rządem węgierskim układ o współ
wspanialszy przykład sprawiedliwości
pi
zlikwidowany
„Lend
and
Lease
bill".
poseł radziecki Puszkin i przywódcy wę pracy gospodarczej i wymianie towaro
dziejowej, najwyższy triumf dobra nad
gierskich stronnictw demokratycznych, wej. Układ opiewa na sumę 30 ntilicsćw
Premier republiki ninugoiskiej złem i nikczemnością.
dolarów.________
o posła ZSRR
Dziś, przeżyliśmy już tę wielką kata
ooo
ULAN-BATOR, 81.VIII. W dniu wczo strofę, jaką była wojna. Świat dźwiga się
rajszym premier mongolski masz. Czcj- z upadku i leczy swe rany.
boł-san odwiedził nadzwyczajnego posła
Wspominając te koszmarne lata, jakie
WARSZAWA, 31.V1U. (Polpreas). Dożę tylko przez organa do tego ustawowo ZSRR Iwanowa, Marszałek prosił o prze
już są poza nami, cieszymy się nor. na
■Ministerstwa
A dm inistracji' Publicznej upoważnione; 3) dostarczanie środków kazanie w'. -. ;ów wdzięczności rządowi
życiem i mamy nadzieję, że ludzkość nie
wpływają skargi n a nadmierne obciążenia przewozowych przeprowadzać należy w radzieckiemu i generalissimusowi Stali
będzie już nigdy przeżywała podobnego
ludności obowiązkiem dostarczania podwód drodze dobrowolnej umowy, a tylko w o- nowi za troskliwą opiekę nad republiką
barbarzyństwa.
na żądanie różnych władz 1 na popełniane kreśloiy.«A! wypadkach — w drodze stoso mongolską.
S. K.
przy tym nadużycia.
wania przymusu; 4) z* przymusowe do

Z w it k u W alki Z brojnej z Niemcami

Meksyk uznał rząd republikański Hiszpanii

©świadłcseeMie p rzy w ó d cy

Przed rocznicą wyzwolenia Zagłębia Donieckiego

Związek Radziecki zwalnia feńców węgierskich

7X^*2-

Umowa g o sp o d arcza j

Sprawa obowiązku dostarczania podwód

W związku z tym M. A. P. wyjaśniło,
iż należy kierować się następującymi za
sadami: 1) Nie wolno nakładać na rolni
ków obowiązku dostarczania środków prze
wozowych* w okresie pilnych robót pol
nych; 2) obowiązek ten nałożony być mo-

W SZÓSTA BOCZNICĘ
A. H O R A K

W o |n a
p o lsh o -A i e m i e c k a
w 1939 ro k u v
W y d ń n łe II
C ena e g z e m p la r z a z l 12.—
Spółdzielnia

Wydawnicza

„CZYTELNIK" - 1 9 4 5 r.

starczenie środków przewozowych powinno
być wypłacone wynagrodzenie; 5) powo
ływanie do świadczeń przeprowadzać nale
ży przez nakazy imienne — jedynie w
przypadkach niecierplących w ło k i — w
drodze powołania ustnego; 6) w wypadku
zniszczenia, uszkodzenia lub u tra ty środka
przewozowego, które nastąpiło w czasie
lub w następstwie pełnienia świadczeń bez
winy właściciela powinno być wypłacone
odszkodowanie.
Wszelkie akty samowoli I bezprawia
winny być badane 1 karana.

A kcja żniwsia
w o k r ę g u m azurskim
OLSZTYN, 3O.V1II. (Polpress). Dzięki
zmobilizowaniu miejscowego społeczeń
stwa, oraz przybyciu około 20.000 kosia
rzy z woj. warszawskiego 1 białostockie
go, akcja żniwna w okręgu mazurskim
przybrała pomyślny obrót i w chwili o! I ecnej około 90 proc, oziminy już sko
szono.

W KIUM1 WIERSZACH
— Prem ier nieistniejącego już mario
.— Z r r a g l donoszą, że niebawem będą
netkowego rządu nankińskiego popełnił tam otwartp wszystkie rodzaje przedsię
wczoraj samobójstwo, a dziś w godzinach biorstw nocnych. W przedsiębiorstwach
rannych zakończył życie.
tych nie będzie wolno zatrudniać kobiet.

'

•

•

*

•

•

•

— Marsz. Badoglio, współpracownik
<— W brytyjskiej strefie okupacyjnej
Mussołinieg®, m a stanąć przed sądem. przywrócono normalną komunikację poonRzym nie potwierdza tej wiadomości.
tową.
z
•
* •
• • •

— Radio czeskie doniosło, że w Pradze
— Ditrich został aresztowany w brytyj
otwarta została wystawa zdjęć fotografi skiej strefie okupacyjnej w Niemczech.
cznych, obrazująca życie w ZSRR w cza
•
»
*
sie ostatniej wojny.

♦ • •

•— Belgijski m inister spraw z a g ra n lo
nyeh uda się w najbliższych dniach do Wa
— Kanadyjskie ministerstwo komunika
szyngtonu.
cji zwróciło rządowi francuskiemu 2 o»
»
»
lsręty handlowe, które zostały w 1942 r.
•
—
Stany
Zjednoczone
przyznały Danii
zarekwirowane przez Kanadę.
kredyt w wysokości 20 milionów dolarów.
»
*
»
•— W Stanie T eras szaleje huragan, ja
kiego Ameryka nie pam ięta od wielu lat.
Min. Stetinius udał się w dniu (lzł
W iatr wiejc z szybkością 200 km na go stejszym samolotem z W aszyngtonu d*
dzinę, znosząc domy i lasy.
1Londynu.

.

» • •
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4-jitlar i TZydz—Smujhf
Stosunek sił pomiędzy Wojskiem Polskim,
a armią niemiecką we wrześniu 1939

/aw arcie umowy między Polską a
Z,t»RR w sprawie granie wschodnich Jest
jęfłną a najdonioślejszych zdobyczy obo
zu demokracji polskiej. Ras aa zawsze
|i .po wieczne czasy zostało uregulowane
^ągadntenle, które przez wlekę cale było
(L. B.) Natychmiast po pierwsrcj prze rialistów był wybór Hindeńbnrga aa sta
źródłem konfliktów i walk pomiędzy Pol granej Niemcy przystąpili do przygoto nowisko prezydenta Rzeszy.
sku a jej słowiańskimi sąsiadami. Zer wania następnej wojny. „Nie później niż
Drugi etap kończy się w roku 1939 od
waliśmy raz na zawsze z polityką repre za 25 lat będziemy mowu( walczyć prze daniem władzy Hitlerowi, zniszczeniem
zentowaną przez klasy rządzące przed
rokiem 1030, a dążącą na wschodzie do
i -gemonii nad narodem ’ ukraińskim i
i ialorusklm, odrzucającą myśl jakiego
kolwiek porozumienia z najpotężniej
szym naszym sąsiadem — Związkiem
Radzieckim.

ciwko wam" — powiedział a początkiem
1919 roku oficer marynarki niemieckiej
Reeder (późniejszy Grossadmiral Hitlera)
do korespondenta „Chicago Tribune" Zigrida Schultza, — „ale tym razem wygra
my, bo będziemy lepiej przygotowani do
wojpy niż wy".
J

Polityka PKWN, a następnie Rządu
Tymczasowego ,oraz jego następcy —
Rządu Jedności Narodowej, wyrażająca
się w wyrzeczeniu się przez Polskę wszel
kich tendoncyj Impcri/iiłslycznych, jest
wykładnią tej myśli politycznej, która
przyświecała Obozowi demokracji pol
skiej przez cały czas jego walki o nową,
Sprawiedliwą, potężną Polskę.
Posiadanie na wschodzie do roku 1939
sieni w większości swojej nie polskich,
powodowało nieustanne rozpalanie się
waśni narodowych, idących na rękę si
łom antydemokratycznym, zarówno w iople narodu polskiego, jak I w łonie liclSknnycli narodów. Posiadanie tych ziem
było Jedną z przyczyn, które doprowa
dziły do katastrofy wrześniowej.
Wyzbywając się łych terenów, będą
cych zarzewiem wiecznego niepokoju, za
rzewiem wojen, pozyskaliśmy jednocze
śnie stałą, wieczystą przyjaźń z naroda
mi sąsiadującymi z Polską, a wchodzą
cymi w skład Związku Radzieckiego.
Dzięki zaś zdecydowanemu poparciu na
szych dążeń przez naszego sojusznika i
wielkiego sąsiada — ZSRR, w zamian za
ziemie obce nam narodowo •! pod wzglę
dem gospodarczym ubogie, uzyskaliśmy
na zachodzie rekompensatę terytorialną.
Decyzje poczdamskie przyznały nam
ziemie historycznie polskie, ziemie, kłó
cę stanowią ogromną część składową na
szego bogactwa narodowego i których
orzytączcnte .pozwała nam budować Pol
skę na mocnych, zdrowych podstawach,
’"ko państwo jednolite narodowo, 'posia
dające ogromne zasoby bogactw natural
nych oraz nowoczesny wielki przemysł.
Równocześnie zamiast małego skraw
ka morza, uzyskniiśmy plęćsetkłłometrowy pas wybrzeża morskiego z wielkimi
portami: Szezeeinem. Gdańskiem I Gdy
nia. Dziś możemy Już stać się państwem
morskim.

NIEMIECKI
TAJNY SZTAB GENERALNY
Lepiej sję przygotować do wojny niż
wsżyscy inni razem — to był cel tajnego
sztabu generalnego, który natychmiast po
katastrofie w roku 1918 zorganizował Ludendorff. W skład tajnego sztabu gene
ralnego weszli przedstawiciele armii: puł
kownik Nikolai, szef wywiadu niemiec
kiego, najwybitniejszy specjalista artyle
rii niemieckiej pułkownik Maks Bauer,
pułkownik Faupel (który potem podczas
faszystowskiej interwencji w Hiszpami o"*
dgrał poważną rolę), pułkownik Heie,
Kurt von Schleicher i inni. Z przemysłów
ców sami dobrzy znajomi: Hugo Stinnes,
August Thyssen, Albert Fogler, Krupp
von Boblcn, Alfłed Huggenberg — to zna
czy cały niemiecki monopolistyczny ka
pitał.
WOJSKOWI + PRZEMYSŁOWCA
+ ftjNERZY + UCZENI
Kto nie znał tego fundamentalnego
faktu, nić mógł domyśleć się, .jaką była
przewodnia linia historii niemieckiej od
1918 roku do Hitlera. Niepoinformowany
obserwator widział tylko chaos walk par
tyjnych i nie zauważył iż niemiecką dy
namiką kierowała coraz wyraźniej awan
garda imperializmu: sztab generalny plus
przemysłowcy, plus jukrzy, plus nacjo
nalistyczni uczeni, z których cały szereg
wchodził również w skład tajnego sztabu
generalnego. Dla przygotowania podboju
świata musieli oni wszyscy razem toro
wać drogę Hitlerowi, którego'jeszcze nie
znali, którego długo szukali i na koniec
stworzyli w postaci Adolfa z Braunau,
nnjlepszego wyrazu tego, co jnfcniemieckie.
« .
FARSA WERSALSKA.- ’
Pierwszy etap tego rozwoju — to sabo
taż obowiązków nałożonych na Niemcy
przez Traktat Wersalski. Traktat Wer
salski zabraniał Niemcom utrzymywania
większej, niż 100-tysięcznej armii. Stwo
rzyli oni tajną armię, paramilitarne orga
nizacje, rozbudowali policje miejskie i
krajowe, aby w ten sposób szkolić ofi
cerów i podoficerów. Zabroniono Niem
com produkcji wojennej, a już wiosną
1919 roku Krupp zaczął ponownie pod
nosem interalianckiej komisji produko
wać sprzęt wojenny.
Traktat Wersalski był propagandowym
przebojem Niemców. Wersal skazuje
Niemcy na zagładę — to było najefektow
niejszym hasłem prawicy i nawet często
lewicowych partii. A w rzeczywistości do
końca roku 1930 Niemcy zapłacili wszy;
słkiego 4.600 milionów dolarów z tytu
łu reparacyj, otrzymując w tym okresie
6 .4 3 0 m i l i o n ó w
dolarów anglo
saskich pożyczek.

Również dzięki hezintercsownemn I
przyjacielskiemu stanowiskn ZSRR zo
stała pomyślnie załntwiona dla nas kwe
stia odszkodowań. Związek Radziecki do
browolnie zrzelł stę na korzyść Polski
wszystkich odszkodowań, które przypadłyby mu z tych terenów poniemieckich,
które obecnie zostały przyznane Polsce."
Poza tym Związek Radziecki odstępuje
Polsce 15 proc, tych dóbr gospodarczych,
które w ramach podziału odszkodnwnń
otrzymać ma dodatkowo ze strefy okupa
cyjnej nnglo-ameryknńsklej.
Dzięki tym dwóm nmowom zawartym
ze Związkiem Radzieckim 1 dzięki decy
zji konferencji poczdamskiej o granicach
znchodhlch, Polska Jest Jedynym krajem
w Europie, który po niespełna czterech
miesiącach od chwili zakończenia dzia
WSZYSTKO DLA WOJNY
łań wojennych mo uregulowane ostate
Symbolem sukcesów pierwszego etapu
cznie sprawy granic, poza małym odcin drogi za kulisami kierującej kliki impekiem na Zaolziu oraz sprawę reparacji.^
Uzyskaliśmy to, dzięki przewidującej
A n a je ś lr o o o k n o ,
t
polityce PKWN, a następnie Rządu Tym
czasowego i Rządu Jedności Narodowej,
dzięki zwycięstwu demokracji polskiej
nad silami reakcji, oraz (MlękJ przyjaźni
i poparciu naszego wielkiego sojusznika I
s ‘siada, Związku Radzieckiego.

bez
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sycona kawalerią. Mieliśmy z górą 33
pułków kawalerii. Najmniej 20 z nich by
ły zbyteczne i powinny były być zmoto
ryzowane (jak łego żądali pojedynczy fa
lewicy i zaczyna się trzeci etap: przygo chowcy), przekształcone w motoryzację
towanie wojny światowej pełną parą i na lądową 1 powietrzną.
wszystkich odcinkach.
'
1 KARABIN NA 25 REZERWISTÓW
Handel zewnętrzny, gospodarka krajo
W r. 1939 mieliśmy 4—5 milionów wy
wa, szkolnictwo i nawet sztuka — wazyskie dziedziny niemieckiego życia zostały szkolonych rezerw, ale rezerwy te były
podporządkowane materialnym i psycho bez materialnych resursów. -Okazało się,
logicznym potrzebom nowej wojny, jako przy mobilizacji, że na 25 Rezerwistów
najważniejsfzemu, ba, wyłącznemu zada wypada 1 karabin. Już w 1938 roku, kie
niu., I polityka zagraniczna Hitlera osią dy zajęto Zaolzie, ujawniło się, że dowód
gała stopniowo swój cel: zdemoralizować cy pułków mogą w zasadzie liczyć tylko
możliwego przeciwnika wewnątrz przez na rezerwy pułkowych magazynów. Cen
piąte kolumny, rodzime agentury faszyz tralne ośrodki zaopatrzenia nie były
mu i izolowanie przeciwnika, aby ude przygotowane na większą akcję, nie mó
wiąc już o wojnie światowej. Jeden z do
rzyć na każdego pęjfcolei s osobna.
wódców pułków, który miał współdzia
NIEMIECKA I POLSKA SIŁA
łać przy zajęciu Zaolzia, i z powodu bra
Tak po Austrii i Czechosłowacji Hitler ku w zaopatrzeniu jednostki, nie mógł
wziął się z kolei do Polski. Miał on w organizować należycie marszu, popełnił
piątek 1-go września 1939 przeciwko nam s rozpaczy samobójstwo.’ Dopiero wten
następujące siły: 69 dywizyj piechoty, 16 czas, w 1938 roku, Naczelne Dowództwo
dywizyj zmotoryzowanych i pancernych, zostało zaalarmowane.
razem 4.200 czołgów i dwie floty po
BŁĘDY 25-CIU LAT
wietrzne.
A Polska? •
Ale było już za późno, aby naprawić
Moglibyśmy f-go września przeciwsta zbrodnicze błędy 25 lat: brak broni pan
wić 40 dywizyj .piechoty i XI brygad ka cernej, brak lotnictwa, brak materialnych
walerii — praktycznie bez czołgów i bez resursów, brak rozsądnych planów ope
lotnictwa. Posiadaliśmy przeciwko 4200 racyjnych przeciwko Niemcom. Okazało
czołgom tylko 200 lekkich czołgów, a się, iż ci, którzy.znali stan naszych p rzy 
przeciwko 4000 niemieckie?, samolotów gotowań, jako pierwsi uciekli. Wiedzieli
317 naszych. Cała nasza motoryzacja oni bowiem, że nasza sytuacja wojskowa
składała się z jednefl brygady zmotory jest beznadziejna.
zowanej 1 dwóch pułków -unotoryzowancj
artylerii. Siła ognia artyłer,'jsklego naszej KONCEPCJA KLIKI: POLSKI ŻOŁ
NIERZ I NIEMIECKA TECHNIKA
dywizji piechoty — 36 dodał —- była Jed
PRZECIW ZSRR
ną trzecią siły ogniowe) niewżeckiej dy
wizji — 106 dział.
Właśnie oni popierali przedtem roz
paczliwie* proniemiecką politykę, bo bali
STOSUNEK CZOŁGÓW 20 ś t,
się tej wojny, do której z ich winy Pol
Zastanówmy się jeszcze raz nad ukła ska nie była przygotowana.
dem sił: 75 dywizyj niemieckich — 40
Czynili onł przygotowania w innym
polskidh (z tego 30 pełnowartościowych)
kierunku
— we wschodnim. Brak resur
i 11 brygad „rycerskiej Jazdy"; stosunek
sił w lotnictwie: na 11 wysokswartośoio- sów, brak broni pancernej, brak lotni
wych niemieckich bojowych aparatów Je ctwa? Niemcy dadzą. Przeciwko Rosji
den mniej szybki samolot polski, na wię Niemcy wszystko dadzą! .1 lankł, I samo
cej niż 20 czołgów niemieckich 1 lekki loty, 1 artylerię I całą Inną potrzebną
czołg polski. To porównanie wypada je technikę. Tylko z tą możliwością liczono
szcze gorzej, gdy uwzględnlmy kształt po się naprawdę, w głębi duszy. Operacyjne
piany na wypadek ataku niemieckiego
litycznych i operacyjnych’ przygotowań.
nie były poważne. Fantazja Rydza - Śmi
Dlaczego tak było?
głego liczyła się jako z faktem możliwym,
Dlatego, że nasze dowództwo nie przy lecz nieprawdopodobnym, z wojną nie
gotowało się na ateA niemiecki, nie przy miecko - polską, odbywającą się tylko —
gotowało Pojskłch W, Zbrojnych do no na terenie Gdańska i Pomorza...
woczesnej wojny.
Dlatego też było możliwym, że na
przykład generał Szyling, dowódca po
POLITYKA PERSONALNA KLIKI
łudniowego frontu, dostał na swój odci
Nie rządzili u nw wojskiem fachowcy. nek tak mało sił, że sprawa tam była z
Polityka personalna ni- kierowała się góry przesądzona, dlatego też był taki
przy obsadzaniu kluczowych ą^nowisk ^dyletantyzm możliwy, że gen. Bortnowwojskowymi kwalifikacjami możliwych ski, inspektor armii w Toruniu, w dzień
kandydatów. Przygotowanie teoretyczne rozpoczęcia działań niemieckich przegrui praktyczne naszych oficerów do dowód
powuje swoje siły na północ, zamiast uców pułków włącznie było dobre, na derzyć na wroga_1 tak dalej... do p ełn ej
szczeblach od dowódcy pułku wyżej — katastrofy wrześniowej.
złe. Protekcjonizm doprowadził do tego,
że komuś, kfo nigdy w życiu nie dowo
ŻOŁNIERZ POLSKI —
dził kompanią, oddano — dywizję. Stan
BEZ DOWÓDZTWA I BEZ BRONI
ten doprowadził do tego, te urządzono w
Gen. Ironside, którego Anglia wysłała
Rembertowie specjalne kursy dokształca
przed wybuchem wojny do Polski, aby
jące dla takich generałów.'
zbadał nasze przygotowania przeciwko
„RYCERSKA JAZDA*
Niemcom, znalazł — pustkę.
ZAMIAST CZOŁGÓW '
Bo klika liczyła się z tym. że pójdzie
Nie znano I nie Rcbodo złą z wymoga
razem i Niemcami na Rosję, i że nasz
mi nowoczesnej wojny. Armia była prec
żołnierz i oficer dostanie niemiecką tech
nikę dla podboju Rosji Radzieckiej...
Klika uclekła, polski żołnierz zosżpł
li j e d n a w y s ta w a
sam, bez dowództwa, bez nowoczesnej
broni, bez planu i bez materialnych moż
liwości oporu...

le p k i

Taką jest praw da o przygotowaniach
Rydza. Becka i M ościtkiego na dzień 1
w rześnia 1939 raku.
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P o z o s ta w io n e a k ta oskarżają
niły róoapeż urzędy, wprowadzające się do
gmachów urzędów niemieckich.
Zbieraniem 1 zabezpieczaniem akt zaję
ła się grupa z 4-ch osób.
Była to praca trudna, przykra i niebez
pieczna, gdyż akta wyciągało się niejedno
krotnie z pomiędzy nlcwystrzelonej amuni
cji, granatów itp.
Podają do wiadomości ogółu, zwłaszcza zaś
tlo wiadomości inteligencji Lublina, jakie
‘ ak ta Poniemieckie zostały wówczas znale|
■.
.
.
.
y.innp' nn ćmlAtnilru rtomii nr7V tli. Bt*rnar' te są archiwaliami, bezcennymi me tylko zione: na śmietniku domu przy ul. B ernar
1dla Lublina, nie tylko dla Wlej Polski, ale dyńskiej, w którym mieściła się „Zentralbauleituhg der W aff en SS und Polizei",
nawet dla Europy), wyjaśni to garść Rzu
znaleziona została rzecz, która co do w ar
conych na papier wspomnień...
tości nie ma równej sobie, a mianowicie
Lublin w ostatnim tygodniu Hpca i w
beczka, zawierająca całą korespondencję w
pierwszych dniach sierpnia 1944 r. Na uli
sprawie urządzenia krematorium na Maj
cach gęsto rozlegające się strzały, grupy
danku. Teczka ta koloru czerwonego, for
jeńców niemieckich,‘''-masa rozbitego żela
m atu normalnej teczki urzędowej, zawiera
stwa, popalone domy, mnóstwo niewystrzetreść umowy między komendą obozu na
lonej amunicją końskie i ludzkie trupy, uMajdanku a berlińską firmą „Kort", zajmu
Były n a b rz m ia ł grozą dni, gdy nad pał...
jącą się wyłącznie instalacją krematoriów,
Lublinom ciągnęły ponure dymy o dusz
Ja k zachowywali się mieszkańcy Lubli gażkamer i łaźni. Do teczki dołączone by
nym irupim odorze, pęczniejąc na nie na w tym czasie, przynajmniej pewna ich ły ąjany krematorium.
bie njsfco nad dachami w nieszczęściem część, ta najbardziej ruchliwa?
W tymże gmachu znalezione zostały na
brwomionno ciężkie chmury. Przez dłu
Jeszcze w mieńcie bronili się zaciekłe kupie śmieci plany Majdanka, nadzwyczaj
gie godziny wisiały nad miastem jak Niemcy, jeszcze artyleria sowiecka ostrze szczegółowe, nawet poszczególnych bara
złowrogie memento, - to fabryka śmier liwała miasto, a już okolice Majdanka, ele ków, magazynów odzieżowych 1 łaźni.
watora zbożowego, Monopolu Tytoniowego,
Tamże znaleziono plany wszystkich obo
ci, SS TodesJagor MAJDANEK.
magazynów wojskowych i innych obiek zów koncentracyjnych Lubelszczyzny, a
Slraszłitry haracz złożony na stosie
tów, były oblężone przez ludność, która, nie więc obozu w Poniatowej, Trawnikach i
wolności przez wszystkie niemal narody, zważając na niebezpieczeństwo „wyrówny
Izbicy,
logion zbratany zbiorowym cierpieniem wała" sobie lata abstynencji w odzieży i
Nadto odszukane zostały plany miast:
wspólplonący nienawiścią pod knufem żywności, a Jeśli chodzi o Majdanek, to Lublina, Chełma 1 Zamościa, wykonane z
niemieckiej
przemocy
to o fia ry nie tylko w żywności i odzieży.
nadzwyczajną drobiazgowośclą, zawierają
Szał ten szybko przycichł, lecz na jego ce piany wszystkich ulic tych m iast z ozna
MAJDANKA.
Dźwięk pobudki, efwierający o świcie miejsce pojawiła się nowa epidemia: szu czeniem każdego niemal domu.
Nadto: — wykazy firm budowlanych
kanie mieszkań i związane z tym przepro
bramę dnia, c» biegnie w złowrogie
polskich, które pracowały 1 bogaciły się
wadzki.
nieznane, jak mroczny, niebezpieczny
To drugie zjawisko było znacznie groź robotami dla obozu na Majdanku.
funeł. Praca, od świiu do późnego wioWreszcie mnóstwo planów 1 kreśleń
niejsze
dla a k t poniemieckich niż pierwsze.
czora, praca, w Jefni skwar czy wśród
technicznych,
odnoszących się do domójtf,
Nowowprowadzający się wyrzucali do
mroźnej zimy, praca ponad Judzkie siły
zajętych
na
magazyny
SS, oraz dla rodzin
kumenty poniemieckie po prostu na śmiet
- to 'regulamin MAJDANKA.
nik. Tak czynili nic tylko ludzie prości, ale S^-manów.
Tyle odnośnie domu przy ul. Bernardyń
Przosiępcy, kryminaliści, zboczeńcy, naw et i inteligencja, jak to miało miejsce
skiej.
w
pewnym
domu
przy
ul.
Pieracldcgo,
rządzący się obłędną nionawiścią ludz
Archiwista, powinien mieć węch wyżła,
kości, narzędzie opętanej ideologii Fiih- gdzie stosy a k t żandarmerii niemieckiej
jeśli
chodzi o archiwalia. Węch ten zazostały wyrzucone na podwórko. Tak czyrera - to władcy MAJDANKA.

wiódł grupę poszukujących w Al. Marszal
ka Piłsudskiego na tak zwaną „Nową Dra
gę".
W rozbitym aucie na tejże drodze, oraz
na drodze polnej, wiodącej w stronę szosy
kraśnickiej, szlaku ucieczki Nłematw, od
naleziono akta:
1) teczkę poświęconą gospodarce włosa
mi ludzkimi, ściętymi na Majdanku, zaty
tułowaną „Meldung yber Haare",
2) raporty z rewizyj przy żydowskich
więźniach Majdanka, podające szczegó’owo
ilość znalezionych przy nich sztuk złotych
dwudziestodolarówek, zegarków, biżuterii
i waluty papierowej,
3) książeczki wojskowe wielu SS-manów,
4) szc2egó! jwy spis batalionu litewskie
go, tworzącego część załogi Majdanka, ba
talionu, który tak dał się we znaki Więź
niom obozu zniszczenia,
6) wykaz oddziałów SS-manńw, twoytących podstawową część załogi M t jdanka, a
złożonych w 90«/« z rolksdoutschów.
6) korespondencję w sprawie dostarcze
nia na Majdanek gazu śmierci, taw. „Cy
klonu" przez firmy niemieckie,
7) obszerny spiż więźniów narodowości
żydowskiej, zmarłych na Majdanku.
Powyższe wysae.zególnienie a k t ponie
mieckich, odnoszących się do obozu znisz
czenia, nie obejmuje całości.
Podałem tylko to, eo w danej chwili mo
głem przypomnieć sobie.
Zestawienie powyższe Je obejmuje rów
nież archiwaliów poniemieckich, zebranych
z innych urzędów nle.mlock'ch (akta ponie
mieckie zebrano 2ostały z 14-tu urzędów
niemieckich), gdyż nie jest celem niniej
szego artykułu pisać o archiwaliach ponie
mieckich w ogóle.
Muszę Jednak wspomnieć, gdyż los tego
dokumentu szczególnie leży ml na sercu,
o maszynopisie sprawozdania z posiedzenia,
jakie odbył generał SS i Policji Globocnlk
z oficerem SS — Hanclt*em, kierującym
bezpośrednio wysiedlaniem ludności pol
skiej z Zamojszczyzny, i dyr. archiwum dr
Seebcrgiona.
Sprawozdanie to rzuca arcyclckawe
światło na zamiary Niemców względem
Tłuszcz ludzki przerabiamy na mydło,
naszego miasta. Między innymi uyl projekt
prochy żywcem spalonych użyźniające
założenia w lublinie uniwersytetu niemiec
zagony kapusty, ziole zgby wyry wano
kiego, który miał być kulturalną bazą wy
ofiarom dla zasilenia skarbu
Trzociej
mne
baraki
to
magazyny
stworzone
w
oMajdanek zajmuje 270 ha ziemi 1 leży
padową na Wschód. Referent niemiecki uRzeszy - to cyniczna niemiecka plano tara, gdzie niegdyś falowały złote łany bawie, by niszczenia ludzi nie będących
zasadniał dlaczego teki unlweiźytet zało
wość MAIDANKA.
zbóż ukwiecone błękitem bławatków l bia Niemcami, nlo będących faszystami, nie żony będzie w Lublinie ,a nie w W arsza
ustało
bodaj
na
jedną
minutę.
Tu,
na
zie
Łaźnio - pierwszy stopień do piekieł łym rumiankiem. Niemcy hnię tej ziemi
miach naszych w bestialski sposób zamor wie.
kromatorlum. szpital, w którym jeden roznieśli grozą, gwałtem, zbrodnią 1 śmier
Dokument ten ujawnia również, politykę
dowano 2 000.000 ludzi 22 narodów świata.
ruch paica diktora jest wyrokiem śmierci cią po całym śwłecle. Ziemię tę zabrano
Niemców
wobec kleru rzymsko - katolic
Majdanek — to symbol jedności i rów
dla chorego — to niemiecka higiena chłopu po to, by stworzyć chlubę narodu ności wszystkich narodów świata wobec kiego.
niemieckiego — miejsce tortur I każnl nie
Innych dokumentów jest moc i to wiel
MAJDANKA.
Niemców. Majdanek nie zginie w historii
winnych ludzi. Od 1941 r. męczenie i mor
ludzkości 1 trwać będzie jako pomnik, do kiej wagi, nic znajdują się jednak w Lu
Zginęły tysiące - uratowała się garst
dowanie stoję się doskonalsze I szybsze.
wód okrucieństwa i groży niebezpiecznego blinie, gdyż ak ta poniemieckie zabrane, zo
ka. Garsika łudzi o przedwcześnie pę
stały w zimie roku bieżącego.
dla wszystkich państwa niemieckiego.
siwialycb włosach - ludzi z M A J D A N K A ^ ^ 1 J 1
Do ak t tych miasto’ nasze ma prawo,
a
Dziś
czcimy
Majdanek,
pamięć
męczen
Alo pozostał wieczny pomnik niomioc śmierci jest szczytem teehnlld kultury I
przynajmniej
jeśli chodzi o akta Majde.nkioj „kultury", bolesne Muzeum męczęń- gospodarczych zdolności B zesy Niemiec ników, którzy krwią, śmiercią 1 męką w ka, tym bardziej, że Istnieje specjalna in
sercach naszych będą zawsze.
slwa miłujących wolność i braterstwo kiej.
Wszystko to, co zbutBwall, wszystko to, stytucja, której zadaniem jest zbiera?
narodów - niemiecka fabryka śmierci
Od tej chwili nie setki, leez tysiące lu co było, zostanie nie ruszone na Majdan wszelkie ślady zbrodni niemieckich, doko
.MAJDANEK.
dzi ginie dziennie. W ciągu Jednej doby ku, będzie utrzymane w całości 1 w po nanych na Majdanku.
Jedynymi materiałami do sprawy Maj
Ażehyśmy niczego nie zapomnieli
zabija się 1980 ludzŁ Produkcja uprzemy- rządku, a chronić tego będzie przed znidanka
są te, o których była wyżej mowa.
slowionych Niemiec niosących Jknlturj — ‘sźczenlcm państwo 1 społeczeństwo, two
^Iżobyśmy nic nie przebaczyli
Wydanie
ogłoszenia o zbieraniu doku
rząc
muzeum
narodowe.
niesie zagładę ludzkości,
,
Ażobyśmy po wieki zapamiętali
mentów
1
w
ogóle wszelkich śladów zbrod
Szanujemy
pamięć
zmarłych
w
iak
tra
—
miejscem
SS Todoslager - MAJDANEK.
—132 baraki są przejściowym
ni
niemieckich
w rok po oswobodzeniu mia
giczny
sposób.
Czcimy
drogie
nam
clenie
ludzi przeznaczonych na śmierć. 132 ogroL 0.
bliskich, krewnych, przyjaciół 1 znajomych. sta przypomina wywiadowcę tropiącego
Może niejedna matka, siostra, narzeczo zbrodniarza, gdy śnieg dawno już przysy
na Jeszcze czeka swych ukochanych, nie pał jego ślady.
Z całego serca pragnąłbym, by akta
wiedząc iż przepadll 1 zginęli na Majdanku.
Niejedna rodzina opłakuje 1 oczekuje męż M ajdanka znalazły się znowu w Lublinie,
J&k również bardzo pragnąłbym, aby Mu
1 września godz. 9-ta rano; Nabożeń 11.19* M sat ńw, przed krematorium. Po czyzn, dzieci 1 kobiet, #
stwo żaiobne w Katedrze; godz, 15.30: nabożeństwie i przemówieniach przemarsz
Niejeden człowiek zobaczy bnclk —
—re zeum na Majdanku mogło pochlubić się
uczestników przed budynkiem Muzeum i likwię umęczonego! dziecka — oglądając przepięknymi rzeźbami — symbolami, wy
Akademia w Teatrze Miejskim,
2 wj-ześnia godz. 9-ta rano: Zbiórka' na uroczyste otwaiffia seai muzealnych. Godz.
konanymi przez więźniów: gołębiami, zry
.
placu Katedralnym organlzacyj politycz 19-ta: Koncert isymSeaiczny w sali Towa Muzeum-grobowieC.
Niejedno serce pękać będzie, 'gdy pozna wającymi się do lotu, jaszczurką 1 żółwiem,
nych, młodzieżowych, związków zawodo rzystw a Muzycznego.
8 września, godz. 17-taf „Wieczór Maj drobiazg należący do swych blisldch, o któ jakie widziałem na Majdanku 28 lipca 1914
wych, byłych więźniów politycznych, organizacyj religijnych itp. Organizacje i danka" w sali T eatru Domu Żołnierza,
roku,
:: -yl-’ przybywają ze swymi sztandarami.
W ciągu całego tygodnia zbiórki pienięż-^ rych Sile wie, gdzie są, że zaginęli, zostali
M<-r. Roman Szewczyk.
umęczeni, '
Ig.
<'
. O.lii: Pochód na Majdanek, Godz. nę w lokalach i na ulicach.
Wbrew powszechnej opinii o przezorno
ści niemieckiej, o ich daleko w przyszłość
sięgającemu przewidywaniu, Niemcy nie
zdążyli zniszczyć dokumentów, rzucają
cych św iatło na okres okupacji niemieckiej
w Lublinie i Lubolszczyźnie. wskutek cze
go przeważna część tych dokumentów oca
lała.
Jak doszło do zebrania i chwilowego za
bezpieczenia archiwaliów poniemieckich
^"gdyż^z neukowogó"punkto w i M a akta
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o d b u d u j e m y z i e m i e z a c h o d n i©
o b r a d Z ja z d u P r z e m y s ło w e g o Z ie m O d z y s k a n y c h
W picrwsaym <luiu Zjazdu Przemysło neralny dla ziew. zachodnich, 9C przyby zlikwidowanie problemu ukraińskiego na chwili dziejowej zdaje sobie sprawę s owego Ziem Odzyskanych przemawiał mi- łem także, jako wyrazioiel tej pracy, któ wsehodzie (co opiera się o umowę repa-I gromu zadań. Jakie na nas ciążą, potrafi
i.isicr Informacji i Propagany ob. Matu ra na tych terenach ma pierwszorzędne triacyjną z naszym sąsiadem i przyjaele-1 ten entuzjazm s siebie wykrzesać, ku po
szewski, witając Zjazd na ziemiach no- dla przyszłości tych ziem znaczenie. Jest iem wschodnim Związkiem Radzieckim) żytkowi całego narodu polskiego i całej
wóodzyskanych, które po wieczne czasy to praca podstawowa, wiążąca, organiza i uporządkowanie, zlikwidowanie próbie ludzkości, i znów, tutaj, nad Nisą i Odrą,
należeć będą do Polski. Pierwszym za- cyjna, praca czynników administracji.
mu niemieckiego na zacl odzie — jest będziemy świadomi nowego cudu polskie
zagadnieniom, jakie winno się odbić gło
wymaganiem życia i warunkiem rozwoju go, cudu zjednoczenia narodu — dla do
ADMINISTRACJA MUSI POMAGAĆ
śnym echem po całej Polsce jest zagad
państwa polskiego na przyszłość (okln- bra nassej demokratyczne} Polskk (Okla
Nie cheiałbym zbyt wiele czasu za ski). Nie możemy sobie na to pozwolić, ski).
nienie: co Polska zdobyła przez ziemie za
chodnic? Co Polska straciła przez odda bierać obradom w sprawie waszego pro żebyśmy w skonstruowanym w ten spo
Jako ostatni przemawiał ob Kussyk,
nie ziem wschodnich Związkowi Radziec gramu dziennego, ale muszę powiedzieć, sób państwie polskim mieli n* nowo roz przedstawiciel Komisji Centralnej Związ
kiemu i co przez włączenie prastarych że przybyłem tu także po to, ażeby czyn poczynać od problemów mniejszośeio ków Zawodowych.
ziem polskich zyskała? Trzeba, aby spra nikom władz administracyjnych dać kil wych. które nas tyle ofiar, tyle ztrat i ty
W imieniu Centralnej Komisji Związ
wa siała się dla wszystkich jasną, że stra ka wskazań, które muszą być spetniftne le ubytku energii narodowej w Polsce ków Zawodowych, która w tej chwili
ty, jakie gospodarczo ponieśliśmy, zosta i wykonane, jeżeli praca wasza nad bu przedwojennej kosztowały.
grupuje około miliona zorganizowanych
ły potrójnie pokryte i trzeba, aby wszy; dową życia gospodarczego, iyeiś prze
Przed wami, przed całym narodem stoi robotników i pracowników, którzy w tej
scy zdali sobie' sprawę z tego, że mają- mysłowego ma wydać owoce, których o- olbrzymie zadanie wchłonięcie w przy odwiecznie polskiej ziemi wykuwają w
łełt narodowy, który odszedł do Republi- czekujemy. Administracja może poma znanych nam granicach odwieczni”: pol znojnej pracy dobra gospodarcze i utrwa
i Radzieckiej, wynąei zaledwie 3,6 mł- gać, ale może też szkodzić.
skich ziem na zachodzie. Tutaj, tm tych lają zręby naszej państwowości, witam
Administracja, która jest powodowana ziemiach, dokonuje się widoczna prze Zjazd 1 życzę owocnych obrad din dobra
ardów doiarów, a ten, który przyszedł
■raz z ziemiami zachodnimi, wynosi 9,6 tylko suchą, bezduszną biurokracją, mo budowa Polski, dawnej Polski szlachec narodu.
•:1. doi. Innymi słowy, trzy, razy wię^- że być zawadą w życiu państwowym, ad kiej, dawnej Poiski elitarnej na de
Zjazd dzisiejszy jest etanem, kończą
.:y majątek przychodzi do Polski w po ministracja natomiast, ożywiona duehem mokratyczną Polskę ludową. Tu, na cym pierwszy okres pracy, którą grupy
gnaniu z tym, który odszedł wraz z społecznym, duchem obywaselskim i du- tych ziemiach, dokonuje się. proces dwu operatywne wykonały, gdy przyjechały
iekszością narodowościową Ukraińców, ehem zrozumienia -nic tylko potrzeb o- torowo, równolegle idący, proces przebu na te ziemie, aby zabezpieczyć mienie,
' ałorusinów i Litwinów. Zdobycze te góino - państwowych, ale także potrzeb dowy życia wsi i proces przebudowy ży zabezpieczyć bogactwo, jakie zostało od
■•ynika.ją z głęboko serdecznego stosun- pojedynczych obywateli, może być błogo cia miast, proces realizacji tęsknoty chło dane narodowi polskiemu dzięki boha
u Związku Radzieckiego do Polski, sławieństwem. (Oklaski).
pa polskiego do posiadania swego war terstwu Armii Czerwonej i Wojska Pol
wiązek Radziecki poparł bowiem nasze
Pragnąłbym, żeby administracja na sztatu pracy i tęsknoty robotnika polskie skiego. Zjazd dzisiejszy jest nowym eta
lezyderaty oparcia granic Polski na Od tych' ziemiach, która dopiero w powija go do objęcia w swoje ręoe warsztatów pem w naszym życiu państwowym i go
rze i Nisie.
kach niejako rozpoczyna swoją pracę, za pracy codziennej. Te dwa problemy spodarczym nie tylko flla tych naszych
Następnym zadaniem, jakie tu będzie służyła sobie na wdzięczność społeczeń zrealizowane na tutejszej ziemi, są ze ziem odzyskanych, ale i w skali krajowej.
rozważane, jest sprawa osiągnięć wła stwa, a nie na przekleństwo.
sobą związano. Nie było przesady, jeżeli
Mówca stwlerdzn, że ofiarność świata
dnych na tych terenach. Możemy się po
Wiemy o tym, że z chwilą, gdyżmy, mówiono dawniej, ta tyle Jest Polek).. ile pracy, w tym pierwszym etapie, była ol
szczycić uruchomieniem wielkich przed- jako naród ł rząd, decydowali się pójść odłoży Jej ping polskiego ehlopo. Jest brzymia. Zjazd dzisiejszy jest zakończe
;ęhiorstw n a. terenach nowoprzyłączo- na drogę ścisłego porozumienia i ścisłej prawdą, że tyle jest Polski, tle dłoń ro niem pierwszego okresu, ale jednocze
•vch. Trzeba, aby świadomość o łych rzyjażni z naszym wschodnim ząsia- botnika polskiego potrafi przysporzyć śnie otwarciem nowego okresu — odbu
wielkich sukcesach gospodarczych dolar- j em Związkiem Radzieckim, z tą chwilą nowych wsrioŚe* Ojczyźnie naszej.
dowy I zagospodarowania tych ziem. Nie
■a do wszystkich Polaków.
nasze państwo przestało być państwem,
DLA DOBRA
ma chyba Polaka, za wyjątkiem tych nie
różnonarodowym i wkraczamy w nową
DEMOKRATYCZNEJ POLSKI
licznych za granicą, którzy chcą handlo
POLSKI WOJEWODA WITA WE
historyczną epokę państwo jednonnrodo'Jestem przekonany, te Naród Polski, wać ojczyzną — który by nie zdawał so
WROCŁAWIU POLSKICH MINISTRÓW
wego. Dlatego zlikwidowanie problemów Iktóry potrafi się zdobywać n« wielki enZ kolei zabrał głos wojewoda Piaskow terytoriainych, narodowych I mniejszo- tuzjazm i wielkie poświęcenie wtedy, gdr bie sprawy, jak wielką rotę odgrywać bę
n i, witając gości. Ażeby mógł nastąpić Sciowych na wschodzie 1 na zachodzie, Ichodzi o byt i przyszłość narobi, w tej dą odzyskane ziemie w życiu narodo
wym Polski demokratyeinej.
fakt, że polski wojewoda mówi po pol
sku we Wrocławiu do polskich mini
strów, oświadczył na wstępie mówca, mui d y
siało się polać morze krwi. Nie tylko na
szej, ale i bohaterskiego żołnierza Armii
Radzieckiej. Musiało nastąpić wielkie
W dniu 30 bm. odbył się zjazd party donim. Tam w lesło byti patrioci, byli chcieM brać udział wszyscy w którejś z
przemi^powanie wartości i zwrotny
punkt w psychice naszego narodu. Nie zantów województwa lubelskiego. Udział Polacy, bohaterzy walk o wolność bez akcji trzepania skóry Niemcom.
na wschód od łej pory przeć będzie Pol wzięli uczestnicy konspiracyjnych walk imienia, bez nazwiska. Nie pytano —
Komitet wie i rozumie, że nie ma ta
ska. Polska przeć będzie tylko na zachód z niemieckim najeźdźcą. Na sali są ktoś ty taki? Pytano tylko czyś Polak, kiej saK w Polsce, któraby pomieściła na
po te ziemie, które rdzennie polskie były Alowcy, Akowcy, Bechowcy i d i grup czy choesz walczyć s faszyzmem za Oj szych drogich, dzielnych chłopnków-purPPS-owskich i Białoruskich.
i rdzennie polskie będą.
czyznę, za wolność, za krzywdy braci tyzantów.
•Wszyscy obecni znają zię i tworzą jak Polaków.
Następnie zabrał głos
Komitet w osobach: przewodniczący
gdyby jedną rodzinę; ten walczył w od
Wśród tych najlepszych' synów ziemi ppłk. Szot Stanisław, wiceprzewodniczą
MIN. ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
działach AL w kraśnickim, czy krasny- lubelskiej wybierano delegatów na zjazd cy Szczepański Stanisław, oraz członko
DR KIERNIK.
stawskim, a tamten w chełmskim czy za ogólnokrajowy do Warszawy, I tu kło wie: Rózga Wacław, Wójcik Józef, HłyPo powitaniu Zjazdu na prastarej sło mojskim, a jednak wiedzą o sobie, znają
pot nielada, wszyscy dzietni zasłużeni skorz Andrzej, Szclubski Jnn i Bo lecki
wiańskiej ziemi Śląska Dolnego, minister się osobiście. Partyzanci — to jedna wiel
chcieliby się spotkać ze swą bracią, ko Leon decydują się zabrać wszystkich chło
ciągnął jak następuje:
ka rodzina patriotów polskich.
legami, a tu tylko 200 delegatów może paków na zjazd do Warszawy z tym, że
„Trzeba było setek lat, żeby prawo na
Padają nazwiska.
z powodu braku miejsca na sali, nie
jechać.
sze, prawo człowieka polskiego do życia
Kto to? — pytają zwrócone oczy oNie wiadomo kogo delegować, bo je wszyscy będą prawdopodobnie mogli
i pracy na tej ziemi, zostało przez histo becnych, wszak dotąd znali tylko pseuchać powinni wszyąjsy tak- Jak dawniej wziąć udziału w obradach.
rię uznane i potwierdzone. Obecność na
•-------------- ooo
Wyjazd jest naznaczony na 30 i 31
-------- e ■ : i ' ' '
tj’m Zjeździe kilku członków rządu
sierpnia. Idziemy pożegnać naszych zu
stwierdza dowodnie, jak wielką wagę Z życia organizacji młodzieży
chów.
Rząd Polski przywiązuje do waszej pra
Jesteśmy na miejscu o godzinie 9 mi
cy, obecność ta stwierdza, żc rządowi nie
nut 50. Chłopcy jut na samochodach. Do
obce są zagadnienia, które będziecie na
wódca grupy delegatów osobiście spraw
tym zjeździe poruszać 1 ie gospodarz te
dza czy wszystko jest w porządku i dnje
go zjazdu, Pan Minister Minc, zjazd ten
W tych dniach w Lnblinśa pod prze kształcenia uauczycłcU szkół powszech- znak odjazdu. Punktualnie o godzinie
zwołał aby zapoznać Was z wytycznymi wodnictwem prea. M. Kotwa odbyło się nych.
10-eJ samochody ruszają. To nie cywilplanu gospodarczego Rzplitej Polskiej.
Zarząd Wojewódzki prowadzi działal banda. Karność 1 porządek mają jut we
plenarne posiedzenie Zaraąda WojewódaJako człowiek, jako Polak 1 jako czło kiego 5Sw. Młodzieży Wiejskiej.
ność swoją n a terenie całego województwa krwi, to co w wielkiej mierze przyczy
!
nek Stronnictwa Ludowego obserwowa
przea Powiatowa Związki, któro zrzeszają niało elę do ich’ zwyeśęetw i porażek nie
Po rozpatrzeniu spraw organizacyjnych,
łam prace i zamierzenia min. Przemysłu
w szystką młodzież wiejską, która pragnie mieckich najeźdźców,
I muszę stwierdzić, że potrafi on pogo głównym tematem obrad byle opracowa brać czynny udział przy odbudowie życia
U.
dzie ze sobą konieczność nowoczesnej bu nie ogólnego planu działalności Związku UpołcczaK^państwonssew i w pracach kształ 3
dowy życia gospodarczego, nowej struk na najbliższy okres, dla praeprowa«łi»“e4t»
rJtó Y-yrasw sriodego pokolenia cało- ®
tury przemysłu, uspołecznienia przemy prac dobudowy, rozbudowy 1 uporządko pów. Codzienne prace w poszczególnych
słu, z potrzebami i wymogami* realnego wania całości Organizacji, zakończonych powiatach, przy współpracy członków Za- gSzszan.
pan golenie I ostrzy c
życia, tak, żeby mimo przebndowy idącej zwołaniem walnego zjazdu wojewódzkie rządu Wojewódzkiego, prowadzą Związki
Jgłówec zkę?.„
‘ daleko, gruntownie w głąb naszego ży go.
Powiatowe, zaś koordwasftję całości dzia
Sproszez™
bardzo
—
momencik,
da, życia tego nie zabijać, nie przeciwłalności Związku prowadzi kierownik. Ple
Na posiedzeniu tym Zarząd powziął spe narne zebrania swoje Zarząd prowadzi w
Jchwllcezke!
hłc, dźwigać je I podnieść na wyższy po
ziom (oklaski). Jeżeli przybyłem fu jako ejalną uchwałę w cn!u przeprowadzenia ak- miarę potrzeby, nie rzadziej jednak, jak- ^Skropić w ioski? — m esnfyk, parówka?
pewnego rodzaju gospodarz ziemi -bod- ;ji werbowania odpowiednich kandydatów raz w miesiącu, Prozydtum zaś odbywa 5 iłużę bard-o...
! — Tylko jedna
nich z wqjj Rządu, jcko pełne;...
ge- ,: pośród młodzieży .wiejskiej, na kursy 1—3 zebrania w tygodniu,
Empe. ii
(stówka.

Partyzanci Lubelszczyzny jadą na obra

Wojewódzkie obrady wiciowe w Lublinie
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PATROLE SANITARNE P. O. IŁ
N A MAJDANKU
1

OTWARCIE STADIONU K W . I W . P . kania, Jednak słaba technicznie gra z AT?,
oraz w ygrana RKS-u ze Spartą 3:0 są do ' W związku z przewidywaną masową
W KRASNYMSTAWIE
b rą wróżbą dla klubu robotniczego w roz frekwencją publiczności na uroczysto

,W. niedzielę dnia 12 sierpnia b'r. Od grywce o nieoficjalny ty tu ł m istrra grupy. I ściach na Majdanku w niedzielę, 2 wrzebyło się w Krasnymstawie uroczyste ofeoia, 1 z pow ału oddalenia od miasta, Pol
tkarcie stadionu sportowego P.W. i W.F.
ski Czerwony Krzy uruchamia w tym dniu
APTEKI
Czy zg ło siłe ś
na terenie Majdanka patrole sanitarne,
Gospodarzami uroczystości byli dwaj
Otrąpalski - Krak. Przedm. 4T«
generałowie .Armii Czerwonej 1 starosta
WZNOWIENIE
jn i sw ó j
■Kaliński —ł Kalin owszczyzna 44. i»,
krasnystawski ob. Żmudzki. Stadion u„PRZEGLĄDU FILOZOFICZNEGO"
a
Kasperek ■— Bychawska 42.
>,.; ,
dekorowany był naokoło flagami radziec
Reaktywujące się Warszawskie Towa
\ 1 kimi i polskimi i tonął w powodzi kwia
WAŻNIEJSZE TELEFONY
rzystwo Filozoficzne przystępuje do
tów.
wznowienia swego organu „Przeglądu
Pogotowie ratunkowe
< . < a 22-73
O TYTUŁ MISTRZA
Filozoficznego".
Projektuje się stworzyć
Straż ogniowa . . . . . .
a 11-11
oddziały
Towarzystwa
w Lublinie i w
Najciekawszym
meczem
w
rozgrywkach
Pogotowie elektryczne przy Elek
Łodzi.
o mistrzostwo lubelskiego OZPN jest spot

u d z ia ł

tro wnl M ie js k ie j....................... 20-61
W arsztaty wodociągowe 1 kanallz. 21-42 kanie dwu najsilniejszych drużyn piłkar
Dyżurny Komendy M iasta M.O. tel. 23-83 skich H grupy. RKS Unia, k tó ra prowadzi
zdobytymi 10 punktami bez żadnej poraż
ki i WKS Lubllnlanks., posiadająca 6 punk
T E A T R J K IN A
tów 1 porażkę ze Spartą 3:2.
TEATR MIEJSKI. Świetna komedia
francuska Caillaveta 1 de Flersa „Papa“
z dyr. Antonim Różyckim w roli tytuło
wej.
„

Trudno fest typować zwycięzcę tego spot

Pm & mum, cacLiawty
jxi _lh_i__ł jN . i

i J

inr n ■iai: i tu w m b

na dzień 1 września 1945 (sobota).

KINO „APOLLO** wyświetla komedię
6.45 Transm isja z Warszawy. 8.00 W ia
muzyczną produkcji polskiej pt. „Zapom domości lubelskie. 8.10 Muzyka z płyt.
niana melodia". Nadprogram: Polska Kro 11.30 Skrzynlta P. C. K. 11.35 Komunikaty
1 ogłoszenia. 11.40 Muzyka z płyt. 11.57
nika Filmowa N r 20.
Transmisja z Warszawy. 13.50 Przerwa.
KINO „BAŁTYK" wyświetla film pro 15.00 Wiadomości lubelskie. 15.05 Repor
dukcji francuskiej pt. „Więzienie kobiet". taż. 15.10 Utwory skrzypcowe w wyk. F.
Kreiziera i J. Heifetza (płyty). 15.30 Prze
Nadprogram: 22 llpea Święto Odrodzenia gląd teatralny wśród czasopism 1 nowości
wydawniczych. 15.40 „W 6-tą rocznicę wy
Polski.
buchu wojny". Audycja literacko-muz. z
KINO „RIALTO". Flip 1 Flap w komedii udziałem J. Kelles-Krause 1 Adeli Bay.
16.00 Warszawa-Raszyn. 22.00 Wieczorna
amerykańskiej pt. „Alpejskie osły". Nad mozaika
muzyczna. 23.00 W arszawa-Ra
program: Polska Kronika Filmowa.
szyn.

OGŁOSZENIA URZĘDOWE
Sygn.: V Km. 54/45.
OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądu Grodzkiego w Lublinie
V-go rewiru Władysław Łakomy, mający
kancelarię w Lublinie, ul. Królewska 1
na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do
publicznej wiadomości, że dnia 6 września
1945 r. o goez. 8 w Lublinie, ul. Lubar
tow ska N r 50, odbędzie się 1-sza licytacja
ruchomości, należących do Fabryki W ag
W. Hess sp. z ogr. odp. w Lublinie, składa
jących się z Jednej wagi dziesiętnej 200 kg,
oszacowanej na łączną sumę zł 3.000.
Ruchomości można oglądać w dniu li
cytacji w miejscu 1 czasie wyżej oznaczo
nym.
Dnia 29 sierpnia 1945 r. •
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Komornik: Wł. Łakomy
Sygn.: IV Km. 66/f5.
OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądu Grodzkiego w Lublinie
V-go rewiru Władysław Łakomy, mający
kancelarię w Lublinie, ul. Królewska 17,
na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do
publicznej wiadomości, że dnia 7 września
1945 r. o godz. 13 w Lublinie, ul. Kowal
ska N r 9, odbędzie się 1-sza licytacja ru
chomości, należących do Eugeniusza 1 Wło
dzimierza Kuźmluków, składających się z
tualety dębowej, biurka dębowego 1 szafy
na ubrania, oraz przy ul. Furmańskiej
N r 2 —• jednego m etra mąki pszennej, oozacowanych na łączną sumę zł 9.000.
Ruchomości można oglądać w dniu 11cytacjl w miejscu i czashs wyżej oznaczo
nym.
Dnia 28 sierpnia 1045 r.
874
Komornik: Wł. Łakomy

Sygn.: V Km. 55/45.
OBWIESZCZENIE
O LICYTACJI RUCHOMOŚCI
Komornik Sądu Grodzkiego w Lublinie
Y-go rewiru Władysław Łakomy, mający
kancelarię w Lublinie, ul. Królewska 17,
na podstawie art. 602 k. p. c. podaje do
publicznej wiadomości, że dnia 6 września
1045 r. o godz. 8 w Lublinie, ul. Lubar
towska N r 50, odbędzie się. 1-sza. licytacja
ruchomości, należących do Fabryki Wag
W. Hess sp. z ogr. odp. w Lublinie, skła
dających się z dwóch wag dziesiętnych 200
kg, oszacowanych na łączną sumę zł 6.000.
Ruchomości można oglądać w dniu li
cytacji w miejscu 1 czasie wyżej oznaczo
nym.
Dnia 29 sierpnia 1945 r.
873
Komornik: Wł. Łakomy

DROBNE OGŁOSZENIA
NAUKA

w W y s ta w ie
i
T a rg a c h

Wase m y s i a
L u b elsk iego
OE> ADMINISTRACJI!
Dla wygody jrnbliecnośnl uruchomiła
Administracja Spółdzielni Wydawniczej
„CZYTELNIK"
nn-typw.jące
punkty
przyjmowania ogłoszeń:
1) Spółdzielnie Wydawmleza „Czytel
nik", ni. 3-go Maja 4.
2) Księgarnia „Czytelnika*^ Krakow
skie Przedmieście 5.
8) Drukarnia Spółdzielni Wydawniczej
„Czytelnik", Zamojska 24.
4) Kiosk gaz*U>wy,. Poczta ‘I — By
chawska 67.

DYREKCJA PIERWSZEJ WYSTAWY
1 TARGÓW
PRZEMYSŁU LTPB
ZZNY
Chcąc umożliwić przedsiębiorstwem han
dlowym, położonym na terenie Lublina, za
znajomienie szerokich mas zwiedzających
Wystawę z produktami zbytu, otwiera
dział reklamowy. Zgłoszenia: Dyrekcja
Wystawy, ul. Spokojna 4 (parter na lewo),
pokój N r i, w godz. 8—12.
S il

RESTAURACJA
E U R O P A " G so M o rp
»»
KOM. HANDL. ZSRR
u l. K ra b .-P rzed in . 29
W yd aje o b ia d y c d w óch p o 50 sł.
■ trzech d a ń p o 65 «Ł
O d I -I e j d « lO -le j g r a o c a p ó l m m y c t n y
D a n c in g , W y s tę p y a r t y f t y c w ic . W y b ó r d a ń
f t Ł i c a r t e . K o n i a k i , w in a r a g r n n ., p iw o
łc f m s k le , n a p o j e g a r o w e I lo d y n a e n k r z e . L o k a l c z y n n y o d 12 r a n o d o 1 0 w le c z .

as
ZAWIADOMIENIE
KIEROWNICTWO Powiatowej Rocznej I
Żeńskiej Szko'"f Rolniczej w Krasi eninie l Zawiadamia się PT. Restauratorów 1 Od
zawiadamia, że przyjmuje zapisy na no biorców, że ponownie otwarto Reprezenta
wy rok szkolny 1945-46. Kura rozpoczyna cję Browaru Okocim.
się 15 października. Nauka bezpłatna. OPoleca się W. Panom znane ze swej do
płata za atrzynuode » internacie gotówką broci piwa: Porter, Eksportowe i Marcowe.
i w produktach. P<xisnk/ przesyłać pocztą Skład mieści się przy ul. Okopowej' 3, tel.
lub składać osobiście w szkole. Poczta. Kra- 20-26, pod kier. E. Dobrzańskićgo. A. J a 
sienln.
844 rosz.
786

wykła„MATURA" Korespondencyjne
dowe kursy języków obcych ob. Jadwigi!
Prus-Napiórkowskiej, Zamojska 12 n«. 17,
Wykłady: polski, rosyjski, angielski, fran 
cuski, łacina, niemiecki, grecki, włO3kt Si
ły pierwszorzędne, doktoraty z wieloletnią
praktyką. Wykłady rano i wieczór. Wpisy ZWIĄZEK Rewizyjny Spółdzielni R. P. u- NA PROPOZYCJĘ Komitetu Organizacyj
10—12 1 3—5.
706 ruchamla w Lysołajach poczta Milejów, nego Związku Mierniczych R. P. w War
powiat Lublin (1,5 ton od stacji kolejowej szawie, Zarząd Związku Zawodowego MierKOMISJI Egzaminacyjnej Kursu Rep. Jaszczów), Koedukacyjną Szkołę fipół-! „iczych R. p. w Lublinie zwołuje w dniu
Kwalif. dla pielęgniarek: przew. dr Włady dzietozą dla dorosłych o niższym 1 wyż- j 5 n o ś n i a 1945 r. o godz. Z ej rano w
sławowi Kwitowi, insp. wojew. p. Aleksan szyni kursie fdawna Szkoła Spółdzielcza gmachu Rady Związków Zawodowych w
drze Zaleskiej, prof. dr Hirszfeldowej, prof. dla dorosłych w Zakrzówku, później w So Lublinie, ul. Krak. Przedm. 29, sala B.
dr Kielanowakiemu, dr Mirkowaklcmu, dr bieszynie). W arunki przyjęcia na kurs I piętro, zjazd wszystkich mierniczych
Hublowi, dyplomowanym pielęgniarkom p. (I-szy): w iek'od 18 do 30 lat, ukończona prywatnych 1 rządowych, pracujących na
Krzyżewskiej 1 p. Pietraszko, oraz pozo szkoła powszechno, praktyka w spółdzielni terenie województwa lubelskiego, należą
stałym wykładowcom p. dr MorzkowsOdej, minimum 1 miesiąc. Na kurs wyższy n -g i: cych i nienależących do Związku dla wy
dr Jabłońskiej, dr Wierzbickiemu, prof. dr ukończona Szkoła Spółdzielcza stopnia niż boru delegatów na ogólnopolski Zjazd w
Ryll-Nardzewskiemu, prof. dr Islerowi, dr szego, roczna praktyka w spółdzielni. Przy Warszawie celei* stworzenia
jednego
Kwimie, dr Mazurowi, dr Kr echowi eck te szkole prowadzony Jest internat. Na utrzy Związku Mierniczych Rz. P. — ^Zarząd.
mu, dypl. pielęgniarce p. Morawieckiej manie młodzież wnosi produkty żywnościo
•
888
składają tą drogą serdeczne podziękowa we o wysokości spożycia. O płata szkolna
UNIEWAŻNIAM
okradzione
dowody
dnia
orientacyjnie
150
zł
miesięcznie.
Podarda
nie za zorganizowanie 1 przeprowadzenie
kursu — uczestniczki kursu sierpniowego składać do 10 września br. pod adresem: 26.VHI br. na nazwisko Poniatowski Sta
1945 r.
858 Związek Rewizyjny Spółdzielni, Okręg w nisław. Dowód osobisty, kartę rzemieślni
Lublinie, ul. Skłodowskiej 6.
883 czą, oraz książkę mistrzowską, wydaną w
CHESTERFIELDS College. Angielski kurs
Stanisławowie.
879
wrześniowy. Zapisy wyłącznie 29, 30 1 31
HANDEL
sierpnia. Sprzedaż własnych angielskich DO SPRZEDANIA ne3 rasowy „Sctor" UNIEWAŻNIAM legitymację służbową
podręczników (90 Yl). Wyszyńskiego 12 m. 7-t.ygodnlowy. Strażacka 7.
641 Lubelskiego Mlędzykomunninego*Związku
Elektryfikacyjnego, ul. Fabryczna 17, naz
52.
818
„KOSMINEK"
K ręta 4 teł, S4-47,
841
TOWARZYSTWO Śpiewacze T.Lutnia" za- snrzedaje codziennie świeże wypalone wa wisko Jaszczak Jan.
wiadamia, że z dniem 3 września br. roz pno budowlane, oraz wapno n/W svane. 781 ZIEMIAŃSKI Zdzisław z Zamościa zgu
poczyna pracę chór mieszany pod dyrekcją
bi! dn. e,VTTI bm. dokumenty: Kennkartę,
prof. dr Zygmunta Szczepańskiego, W cią SPRZEDAM stół, krzesła, Kredeas#. Dolna legitymację, zaświadczenie wojskowe. (Zgu
880 biono w Zamościu).
gu m-cąe września przyjmuje się zgłoszenia 3-go Maja 4 a m. 20
867
do chóru na rok 1945-46. O programie 1
X'
ROŻNE
UNIEWAŻNIAM legitymację służbową P.
warunkach pracy może się k??.dy poinfor
mować przed próbami. Próby odbywają się WARSZTATY Parowozowni w Lublinie bęT'
UiWinie 1 kartę rowerową na naz
w poniedziałki 1 czwartki, od godz. 18-ej w dą podawały sygnały
w a ł y począwszy
Mieczysław Wieteska. Dokumenty
począwszy od 1 wrzezostały
zgubione
w rejonie Kraśnika. 885
sali Państw. Instytutu Muzycznego przy śnia br. ea pomocą syreny, która do tej
ul. Kapucyńskiej 7. — Prezes Wojciechow pory podawała sygnały obrony przeciwlot
ski Stefan.
870 niczej. Spo3Ób poda wania sygnałów będzie KS. Yi&ACŁAW Józef Ploska, nauczyciel,
unieważnia zagubioną legitymację 1 kenn
ZWIĄZEK Rewizyjny Spółdzielni (Lublin, następujący: 1) O godzinie 6.30 (wg czasu kartę.
838
ul. Skłodowskiej 6), organizuje Liceum miejscowego) będzie podany Jeden długi
Spółdzielcze w Lublinie o klasie wstępnej sygnał nawołujący do pracy; 2) o godz. HURTOWNIA Spożywczo - Gospodarcza
i pierwszej. Do klasy pierwszej będą przyj 7-ej — jeden, długi i Jeden krótki na roz Antoni Slapczyński, Kraków, uł. Miodowa
mowani kandydaci z m ałą m aturą i absol poczęcie pracy; 3) o godz. l'5-ej jeden dłu 14, teł. 569-17.
677
wenci szkół spółdzielczych po uzupełniają gi sygnał na zakończenie pracy.
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A
L ________ ____ BIURO Instalacyjno-Budowlane taż. Fajcym egzaminie. Dopuszczalna jest górna S _ _ a ____ż
granica wieku 22 lata. Do klasy- wstępnej UNIEWAŻNIAM zgubione dokumenty nai ckerta przeniesione Wieniawska 4, telefon
^06
przyjęci będą kandydaci mogący w ciągu nazwisko Litwina Stanisława ur. 21.7 1907 j 32-38.__________________ •______
roku zdobyć przygotowanie do klasy pier r„ zam. Nadleśnictwo Państwowe S ta ry ! SKRADZIONO dokumenty: kartę rozpjwszej, Przy Liceum zamierzone jest uru T arta k . 1) Kenn,karta w ydana przez urząd!
i legitymację nauczycielską na
chomienie' internatu o ile tezyska się lokal gminny Tyszowce pcw. Zamość, 2) legi-; nazwisko- Włodarklewicż Kazimierz, wydana ten cel. Związek Rewizyjny przyjmu tymacja służbowa wydana przez Dyr A . A ; p6 w Lublinie.
7VT
je zgłoszenia kandydatów (podanie, życio Lasów PańsfY. owych w Lublinie,’ 3) k s ią -!._________________ ___________________ 1rys, odpis świadectw szkolnych, zaświad żeezka wojskowa wydana przez R.K.U. Zn,-1 DNIA 23.8 .w pociągu osobowym Rejowiec
lin zaguł/.noo bagaż, walizkę, plecak
czenie ze spółdzielni). Termin rozpoczęcia mość, 4) runowa es
ta potni
te w jłaszcz. Znaleziony
nauki i wysokość opłat zostaną podane do; Lasów Państw, a i
•ować Ochrona Kolei Lu
wiadomości kandydatów w późniejszym te r i w stosunku
•
do 2000 zł.
828
minie.
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