R ok

Złożenie listów uwierzytelniających przez posła szwedzkiego

Przemówienie Prezydenta ob. Bieruta

Brazylia uznała Hzqd larino&c)
Rząd brazylijski postanowił usnsf
polski Rząd Jedności Narodowej i nawłą
zać a nim stosunki dyplomatyczne.
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Posłowi towarzyszyli: sekretarz posel Sytuacja gospodarcza w Polsce
WARSZAWA (Polpress). W dniu 17 brn. darni i wzajemny stosunek, klóryśmy do
siebie
nabyli,
poznając
nasze
kultury,
po
stwa
Eugeniusz Grynelt oraz attache w oj
• godzinie 6 po południu przybył do Bel
LONDYN, 18.IX. (BBC). Według rapor
wederu poseł szwedzki Claee W esirtng, został trwałym nabytkiem zarówno dla skowy C. J. Rappe.
tów UNRRA sytuacja gospodarcza Polak*
Szwecji,
jak
I
dla
Polski.
celem złożenia prezydentowi Krajowej
W otoczeniu ob. Prezydenta KRN oDzisiaj, kiedy demokracja i w tu o łć i becni byli: *dyr. Biuro Prezydialnego KRN na skutek zniszczeń wywołanych wojną
Rady N arodowej ob. Bolesławowi Bieru
jest najgorsza ze wszystkich państw eu
towi listów uwierzytelniających. W rę są ideałami rrnszyeb narodów, czuję to dr Jan Wasilewski, Naczelnik W y ropejskich. Na .zaspokojenie najważniej
czając listy, poseł szwedzki wygłosił na dobrze, iż droga nasza wiedzie wspólnie działu Prasowego KRN Bolesław Wo- szych potrzeb potrzebny jest 1 bilion GtWI
stępujące przemówienie: „Panie Prezy do pokoju i cywilizacji. Witom Pana, Pa lański, dyr. Protokołu Dyplomatycz milionów dolarów. Zdaniem sprawozdaw
dencie! i lam (zaszczyt złożyć n a ręce nie Ministrze, w naszej odbudowującej
nego M. S. Z. Radziwiłł, dyr. D epar ców produkcja żywności w Polsce w tym
W aszej, Ekscelencji listy, którym i króL się Warszawie I zapewniam <ł punocy
roku będzie bardzo niska, to też kraj nie
mój dostojny władca, raczył akredytow ać mojej i mojego rządu dla P.rj'-. przy peł tam entu Politycznego J. Olszewski, oraz da sobie rady bez pomocy zagranicznej.
członkowie kancelarii cywilnej KRN.
m nie przy W^pśzef Ekscelencji w charak nieniu Jego wysokiej,misji".
— —ooo------oooterze posła nadzwyczajnego i m inistra
Ambasada
pnlsha w Rzymu;
pełnomocnego. Król zlecił irti wyrazić uczucie wysokiego poważania, które żywi
WARSZAWA (Polpre.is). W z .1
dla W aszej Ekscelencji, oraz serdeczne
LONDYN, X8.IX. Xząd Jugosławii wy który reprezentuje Jugosławię na konfe wyjazdem am basady Rzcczypaspolii
życzenia pomyślności dla narodu polskie stosował memorandum do ministrów rencji londyńskiej.
Rzymu, zawiadamia się ro d f/ty
NOWY JORK, 18.1X. (Poipress). Prasa rzy, przebywających wc Włoszce}?, :::i
go. W yw iązując się z teg > miłego zada sprać/ zagranicznych, iebranycb na kon
nia, chcę zaznaczyć, jak bardzo czułems ferencji, w którym uzasadnia swe źądn- amerykańska donosi o nagiej zmianie Bliskim W schodzie I w Afryce, że am ba
się szczęśliwym, będąc powołanym do po aia co do Triestu i prowincji Wenecji stanowiska •unci-ykuńskiego w uprawie s a d a - doręczy listy i wiadomości, Mó.e
święcenia wszystkich mych wysiłków, by julijskiej w wzg&ttfów etnograficznych, kolonii włoskich. Stwierdza się, że sekre zostaną nadesłane na Adres: Min. spraw
■prostnć wysokiej misji, która została mi geograficznych, gospodarczych I poli tarz stanu Bym es wystąpił w Londynie z zagrań., Aleja Szucha 23, W ydział Za
aleoona. Ośmielam się wyrazić nadzieję, tycznych.
propozycją oddania kolonii włoskich pod chodni. Listy należy opatryw ać napi.se •
łe W asza Ekscelencja i Jego Rząd i
mandat Włoch na okres 10 lat. Obecnie Dla ambasady polskiej w Rzymie.
LONDYN, ŁS.1X. (BBC). — Narady w
wszystkie władze Rzeczypospolitej zecbprzedstawiciel WSA wysunął wniosek o
------ ooo-----sprawie
rjtesko - Jugoslowinńeą mi udzielić swego łaskawego i możne
przekazanie kolonii włoskich komisji
Gzficby żądają usląpslw lurygo poparcia przy wypełnianiu m ojej m i sliicj olod&isic £» Suit i* m w względu międzynarodowej t «dzia’cra Włoeh.
sji. Chcę najserdcczeniej zapewnić Pa na jugosłowiaiiskicga delegata dr Car- Wniosek len Jest $*rscdmlotem dyskusji,
Hiriulnych
delli, który czuł etę ife^sp onow any i nie
ka — Panie Prezydencie — że rząd k ró 
w toku której Francja wysunęła pewne
PRAGA, (8,1X. Wicepremier CsecMRłolewski i naród szwedzki z największym przybył na czas.
zastrzeżenia. Przyczyną Jest obawa, że waeji Józef Dawid oświadczył, że rząd
Współczuciem śledził ogromne cierpienia
tsWłżi. polpress). b-ezion- obietnica niezależności kolonii włoskich czeski nie myśli o żadnych ustępstwach
ludności polskiej i jej bohaterskie zma hów gnblnóta *?tu oraz jugosłowiański po upływie 10 lat może wywołać ferment terytorialnych na rzecz Polski, raczej żą
gania z okrutnym okupantem hitlerow  ambasador w Wc-łzynglonie towarzyszą w koloniach francuskich, w/ A y c e pół da jeszege wyrównania granic w okoilcy
skim. Z najgłębszą radością powitaliśmy wicepremierowi Edwardowi Cardettowi, nocnej.
Raciborzu na korzyść Czech,
’4asaokratyczną wolność i szybkie odradzanie się kraju. Rząd i naród szwedzki
tyczą najgoręcej narodow i polskiemu
Wielkiej przyszłości i szybkiej odbudowy
‘Jego pięknej ojczyzny".
1 .lTuia rY. P. usiała wczoraj swoje frontach świata — dzielny i ofiarny, bili rzy padli w boju za naszą "Ojczyznę i za
Obywatel Prezydent Bierut odrjowiesię w lasach partyzanci: robotnicy, chłopi wolność wszystkich narodów świata, uc.
wfeikie święto.
fcial — jak następuje:
Po mszy pok>vej na boisku „Pogoni" i inteligenci. Żołnierz polski walczył pod cimy I Armię okrzykiem: Pierwsza Annhi
„Panic Ministrze! Wielce rad jestem
przyjmując od Pana listy uwierzytelnia i poświęceniu nowego azrmidaru przez k*. Tobrukiem, pod Monte Cassino, pod Leni niech żyje! Niech żyjc Odrodzone, Z jed
noczone W ojsko Polskie! Niech żyjc su
jące, którymi Jego Królewska Mość akre biskupa Bieniek a a a mównicy stanął P re  no.
Ale trzeba było postawić sobie pyta werenna, dem okratyczna Polska!"
dytuje Pana w charakterze posła nadzwy m ier Osóbka-Moruwc.ki i przemówił w łe
nie, jaką drogą należy iść ku wolnej Pol
Następnie zabrał glos człogck Krajowej
czajnego i ministra pełnomocnego peay siową:
sce. Byli tacy, którzy pragnęli zaprow a Rady Narodowej oh.. Zainbrowski, który
mnie, jako prezydencie Rzeczypospolitej
?<XtWA PREBYSMBNWA
dzić żołnierza polskiego na manowce. odczyt af
Polskiej. Przyjmując z wdzięcznością
„Siekroć wspominam sławę l Armii Pol
LIST PREZYDIOM K. It. N.
•erdeczce życzenia szczęścia i pomyślno skiej ogarnia mnie wielkie wzruszenie. W tedy to 1 Armia Polska zorganizowana
DO DOWÓDZTWA I-EJ ARMII W. P.
ści ula mojego narodu, które Jego Kró I Armia odegrała w tych burzliwych 1 cięż na gościnnej ziemi radzieckiej pokazała
„Na skutek zwycięstwa odniesionego w
lewska Mość przesłał mi przez Pana, wy kich dla Narodu Polskiego czasach wiel nie tylko jak bić się należ.y o Polskę, ale
rażani pogląd, te przyjaźń narodu ką rolę m ilitarną i polityczną, gdy tol- i jaką obrać drogę ku wyzwoleniu Ojczy wojnie, przeciwko Niemcom i zakończenia
szwedzkiego uważamy za ważny współ nierze polscy rozproszeni po wszysi kich zny. Pi wszą Armia Polska choć wtedy działań wojennych W ojsko Polskie prze
oderw ana od kraju, poszła za głosem de chodzi na stopę pokojową. Utworzone dlu
czynnik.
krajach bili się ze swym odwiecznym wro
Współpraca ekonomiczna z Polską roz giem niemieckim i za własną Ojczyznę i mokracji w kraju, gdzie powstała K rajo wykonania zadań bojowych armie .Woj
poczęta przez Szwecję wcześniej niż przez za cały świat. Naród Polski atie ugiął się wa Rada Narodowa. Myśl dem okracji pol ska Polskiego, a wśród nich Pierwsza Ar
Inne narody jest najlepszym dowodem, pod brzemieniem okupacji i przeciwsta skiej w kraju zbiegła się z myślą żołnie m ia zostaną zreorganizowane, celem przy
stosowania się do prac, Jakie czekają
ja t leżące pomiędzy nami morze nie dzie wił się wrogowi. Brakowało Polsce .ja rzy Pierwszej Armii.
Na zawsze pozostaną mi w pamięci te W ojsko Polskie w Odrodzonej, Demo kroli nas, ale łączyć
snej idei, jasnej drogi politycznej, któCała nasza historia może o tym świad- raby mogła pokierować wysiłkami..Naro chwile, kiedy miałem możność zetknąć tycznej Rzeczypospolitej. Pierwsza
•ąyć, że byliśmy zawsze bliskimi sąsta- du. Żołnierz polski bił się na wszystkich się z I Armią, kiedy bawiłem jako de mia W ojska Polskiego utw orzona pa aśo<
legat Krajowej Rady Narodowej na ziemi mi naszego radzieckiego aojuszASka,) V
--------------- ooo-------------—
radzieckiej. W idziałem, jak organizow a zahartow ana w ciężkich walkach' » iriw
ła się I Armia i widziałem narodziny przyjacielem na wspaniałym szlaku ba
W ojsku Polskiego. 1 Armia jest trzonem, jowym' od Oki do Laby, odznaczyła ałę
jest chlubą W ojska Polskiego. Jej czyny wysoką w artością bojową i wyróżniła stę
WARSZAWA (Polpress). Dnia 17 wrae- nteku był obeeuy audbpsador Francji Ro woJsh®'Y.e — to Lenino, Praga, W arsza bezgraniczną ofiarnością w walce o wy
śnła br. opuścił Warszawę samolotem ml- ger Ćarrouz w otoczeniu członków am wa, W ał Pomorski, O dra, szturm Berlina zwolenie Ojczyzny. Pierwsza Armia W oj
nlsłOu Francji Tronay, jadąe przez Pragę basady francuskiej w Warszawie.
i Laby. Żołnierz 1 Armii walcząc u boku ska Polskiego stała »ię trzonem W ojska
da Paryio. Tymże samolotem odArmii Czerwonej zaw arł wielki sojusz Polskiego, wychowując, wśród ciężkich
1000 p a ro w o zó w j a k o
'ecłał ssef gabinet u minister Bertrann i
J..ć;*28*ą Radziecką i ze Związkiem Ra zmagań z wrogiem kadry młodych, świe
1 sloanlkarze francuscy. Ministra Trenay
o d s z k o d o w a n ie
dzieckim. Żołnierz polski utw ierdził tę tnych oficerów i podoficerów. Pierwsza
żegMU wiceminister spraw eagraniczn.
WARSZAWA, 18.IX. W najbliższych nową przyjaźń pomiędzy nami i naszym Armia okryła swe sztandary nieśm iertel
Zygmunt Modzelewski, wiceminister ad- dniach przybędzie do Polski transport wschodnim sąsiadem i utorow ał nam dro ną chwalą, a jej czyny bojowe przejdą do
mhdłrtracji publicznej Władysław Wol złożony ź 1000 parów, zć w, .(..ko część gę, która była drogą słuszną. Dlatego też. historii, stając w rzędzie najśw ietniej
ski, były
—
‘J delegat rządu do spraw repalrin
i.-. , odszkodowań
W.IM A
.1 Niemiec, P-ZCW
z*
pzzewidaiuuycli pozwolicic, że w tym wielkim dutu świę szych zwycięstw oręża polskiego.
•tP’* protokołu Radziwiłł. N alntLw układzieąpolafco —d ik -filn i
ta, gdy^ czciliśmy pamięć bohaterów , k tó 
(dokończenie na str. 2-ejV

Obrady londyńskie trwają

K n y i G runwaldu na sztandarze kej Armii

W yjazd m in istra T renay
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w Paderborn musi być uchylony

Co piszii inn
Biskupi kościoła anglikańskiego zor .
przyjęci przez prem iera A ttlee n a dluższ ...
konferencji. T em atem rozmów była spra
w a wysiodlerffa ludności niemieckiej z t e 
renów polskich i czechosłowackich. Biskupi
glikańscy boleją wielce, że Niemcy ci
dostali pozbawieni swego m a jątk u i b łąk a
ją się obecnie nie m ając dachu nad gło

Ż ą d a t e g o c a ł a P o ls k a

ŁOM
•
Fala wieców protaatacyjnych, wyrażają
cych oburzenie z powoda wyroku n a 48 Po
laków w P aderborn, ogarnęła cały kraj.”

biej w psychiko polską i umęczoną duszę ni żywo zareagow ali n a wiadomość o w y
narodu polskiego. To nam się należy ssa- roku sądu angielskiego w Paderborn. W So
doSóuczynienie, za bezm iar krzyw d w yrzą snowcu w hucie K atarzy n a odbył się wiec
dzonych narodowi polskiemu, a nie Niem  zwołany przez Związek Metalowców. Robo
W a w szystkich m iastach, m iasteczkach, com za sporadyczny w ypadek w P ader tnicy uchwalili jednogłośnie rezolucję j^>wą'’.
wartach województwa łódzkiego, tysiące ze born.
\
testującą przeciwko wyrokowi w Pader
\
Pom ijając już sam fak t, że biskupi a n 
branych *obyw ateli w wielkiej • części w
Musimy otrzym ać zadośćuczynienie i born, apelując . do Rządu Rzeczypospolitej,
swoim czasie siłą zabranych do Niemiec, zm ianę wyroku w Paderborn, ho tego wy aby wpłynął n a zm ianę tego w yroku i przed gielscy popełniają pew ną nieścisłość, gdyż
Polski Niemców dotychczas nię wysiedla
wywiezionych na przym usowe roboty lub m aga polska ra c ja sta n u " — mówi w koń sięwziął k roki celem obrony życia i wol
się, a jedynie w ysyła się do Niemiec tych,
do obozów koncentracyjnych i cudem sta m  cu rezolucja.
ności Pclaków.-iprzfrbywających nie z w ła
którzy zgłoszą dobrowolnie chęć w yjaz
tąd uratow anych, w jednomyślnie i spon
POZNAN
snej w iny n a obszarach okupacji anglo-ame du — to dziwić się należy, że duchowień
tanicznie uchwalonych rezolucjach, w li
Prezydium Wojewódzkiej R ady N arodo rykańsklej.
stw o kościoła anglikańskiego zapomniało
stach skierow anych do redakcji pism , kie wej zaprotestow ało przeciw Wyrokowi w
już o potw ornych krzyw dach w yrządzo
rownictw p artii politycznych, Rad N arodo Paderborn, uchw alając, rezolucję, w które?
PROTEST LUBELSZCZYZNY '
nych przez Niemców narodom europejskim
wych i innych, p ro testu ją i żądają -ew-izji zw raca się do Rzędu Polskiego al>y katego
N a zebraniu protestacyjnym w R adzy
procesu w Paderborn.
rycznie zaprotestow ał o r —;du angielskiego niu P. P. S. uchwaliło n astęp u jącą rezo właśnie przez masowe wysiedlanie.
W 3amej, Polsce Niemcy wysiedlili kilka
W woj. łódzkim w Łodzi, Zgierzu,' P a  oraz dom agał się w ’ ylc- ' * wyroku śm ier lucję: .
milionów osób. Jednocześnie N iem cy znisz
bianicach, Zduńskiej Woli, Tomaszowie Ma ci i wydania Polaków do dyspozycji władz
„W szyscy ,tu zeteani protestujem y prze czyli w Polsce budynków m ieszkalnych na
zowieckim, Piotrkowie, Radomsku, Łęczy- polskich.
^LW,
^ <la.n ^ , M2?.'?kOm śnlłcrct n a hraci kwotę 12 miliardów złotych. Trudno sobie
, cy, Ozorkowie, a naw et we wsiach, w eyty
»
o A. . '■
naszych
Paderborn.
wyobrazić, aby obecnie Niem cy m ieszkali u
. 3ię dalsze wiece protestacyjne. W rezolucji
Pracow nicy Zjednoczenia Energetyczne
D omagamy się, by w yroki owe były cof nas pod dachem, a Polacy koczowali pod
uchwalonej, przez pracowników Polski -go go Okręgu Poznańskiego założyli p ro test
Monopolu Tytoniowego, czytam y m. in.:
przeciw' wyrokowi w Paderborn. Przew od nięte. D omagamy się w imię milionów u- gołym ntebełm.
„Cała Polska (lowUiluje aln z boleKuym niczący Rady Zakładowej ob. Olejnik pod m ęczonych m ęczeńską śm iercią Polaków
W zw iązku z tro s k ą biskupów angiel
zdumieniem o Wyroku sądu angielskiego, niosłym przemówieniem zagaił wiec’ m ani n a polach M ajdanka, Oświęcimia i innych skich o losy ludności niorńieckiej „Dzien
skazującym Polaków na k arę Śmierci ł dłu- festacyjny, po czym uchwalono następujące obozów śmierci.
nik Zachodni" przypom ina odprawę, j a 
goletuie więzienie, za odw et w zięty na NIein rezolucje:
D om agam y się cofnięcia wyroku, bo nie kiej udzielił H itler wyższym dowódcom woj
„Wszyscy pracownicy Zjednoczenia E ner zliczone ty siące niem ieckich zbrodniarzy sitowym i partyjnikom n a osiem dni przed
caeh. Cała polslca opinia Siedzi z rozgory
czeniem rozwój spraw y w Paderborn. Zna getycznego Okręgu Poznańskiego protestu wojennych, będących n a wolnej stopie, kpią najazdem n a Polskę.
'
my kulisy te j spraw y, wiemy, że zajficie ją ja k najostrzej przeciw wyrokowi w P a  że sprawiedliwości.
„Sita nasza tkw i w szybkości i bru
to sprowokowali Niemcy zabijając Pola derborn. Naród niemiecki nic m a praw a do
talności, Dżtngis-Chan prowadził milio
P rotestujem y przeciwko tym wyrokom.
litości
po
bestialskim
wymordowaniu
C-ciu
ka. Wiemy, że był to odwet, że była to re
n y kobiet i dzieci n a zarżnięcie z p re 
N asi bracia skazani n a śm ierć przez bez
m edytacją i szczęśliwym sercem. N ie
akcja sześcioletniej niewoli 1 m artyrologii milionów Polaków. Czyn Polaków w Ftirmniej h isto ria widzi dziś w nim tylko
_ Polaków w Niemczech, Czy sędziowie an- ! stenau był jedynie odrucliem rozpaczy, n a dusznego p ro k u rato ra są odgłosem płaczu
tw órcę państw a. J e s t mi zupełnie obo
głelsry wzięli to pod uwagę, w ydając ta k m yśl o pomordowanych rodzinach i zbrod naszych tysięcy sierot i wdów.
jętne, oo zachodnia cyw ilizacja powie o
surowy wyroić? Np jakich kry teriach o- niach nlemleclrtch.1 O czekujem y Interw encji
mnie...
Zw racam y się z apelem do naszego R zą
parH się sędziowie angielscy skazując Po naszych władz".
du przez W jewódzki K om itet Polskiej Par-’
W ydałem wobec lego rozkaz, że n a 
laków n a śm ierć i więzienie? Czy sędziom
szym celem w ojny nie je st osiągnięcie
KATOWICE
tii Socjalistycznej w Łubutue o poczynienie
pewnych linii, lecz fizyczne zniszczenie
W dalszym ciągu w woj. Sląsko-dąbrow- energicznych kroków w celu uwolnienia n a
angielskim chodziło o stronę m oralną i eprzeciwnika. A tak n a Polskę i tępienie
tyczną czynu; jakim je st zabicie człowie aklm odbyw ają się wiece, na których zebra szych braci od śmierci 1 kary ".
tego k ra ju rosąpocznie się w sobotę ra 
k a ? Jeśli stanęli n a stanow isku, że czyn
no. F orm acje SS są w pogotowiu z roz
-o o o kazam i mordowania bez m iłosierdzia i
ta itł w ym aga kary, to połowa Niemców' po
bez skrupułów mężczyzn, dzieci i kobiet
w inna otrzym ać wyroki śm ierci i więzienia
polskiego pochodzenia, mówiących po pot
in zamordowanie i męczenie milionów lu
situ. Pędźcie stado ludzkie! Palcie siedzi
dzi. Czy sędziowie angielscy wiedzą o tym ,
Ną wniosek Ministerstwa Rolnictwa i czone w czasie działań wojennych. Po
by, zaorzcie ziemią m iejsca gdzie stały.
Niech stan ie szubienica między lądem a
że n:y Polacy w ciągu sześcioletniej niewoli R. R. Ministerstwo Aprowizacji i Han życzkę otrzym ać mogą gospodarze w po
morzom. Niech nfe obsycha miecz nagi.
w Polsce I ta m w Niemczech, nn, robotach, dlu zwolniło na podstaw ie uchwały Ko wiatach objętych planem pomocy po zło
Niech stry k będzie zaw sze w yprężo
byliśmy traktow ani ja k zw ierzęta, które m itetu ĘJcopondcznego Rsidy Ministrów żeniu do powiatowego pełnom ocnika do
ny!"
można było bezkarnie zabijać i mordować, 30.000 ton żyta siewnego i 5.555 ton psze akcji siewpej podania potwierdzonego
T a k pow iedział H itler. R ozkaz, ten , wy
których ż;.c|e zależało oil dobrego1 humoru nicy siewnej, oddając ło zboże do dyspo przez sołtysa, Zarząd Gromadzki Samo- konany został skrupulatnie, z całą nlemlec.jairi -goś SS-ninna, czy innego N tem ratf Czy zycji Głównego Pełnom ocnika do spraw pomocy Chłopskiej i wójta.
k ą p ed an terią i brutalnością?
sędziowie wiedza o ak tac h zwierzęcego b- akcji siewnej, ijboże to otrzym ają rolni
Nie będziemy wzorować się n a Hitlerze.
Rozprowadzeniem m ateriału siew nego
krueieósłw u, dokonanych na Pblnkach, o cy jako pożyczkę siewna na przeciąg jed na poszczególne województwa zajmie się ale ale możemy również tolerować zbrod
mordach masowych, o cgz.sktjojąęji ulicz nego roku, przy czym ubiegać się <> p o  Zw iązek „Społem" poprzez, spółdzielnie jnia.-zy w naszym państwie. I dlatego też
|w szy scy Niem cy m uszą opuścić Polskę.
nych, pacyfikacjach wsi, o- m ęczarniach życzkę mogą tylko gospodarstwa znisz- rolniczo - handlowe.
m atek i dzieci polskich? Nic można spraw y
w Paderborn frakjow ać tylko ja k a p rzekro
czenie m artw ej litery praw a i kodeksu k a r
nego, Niech opinia angiclsloi w»ęk-pr. „ 'ę -.

PoźyczJka z b o ż a n a za siew

Przeni^ienie kwatery głównej Mac Arthura do Tokio

'KrsEjTfc
nm sirtandai z e 8-ej A r m ii

spraw zagranicznych Japonii podał się do dymisji

TOKIO. id.3X. (BBC). W dniu dzisiej
szym kw atera giuwun gen. Muc A rthura
(początek nu "sir. 1-ej)
• zostało przeniesiona z Jokoham y do To•W uznaniu zusltlg Pierw szej A rm ii Wuj i kio.
ska Polskiego w obec N arodu i P ańsiw a ppmhP S MlIwMHBgWjHHPSjalBiKjBSBFĘBPy
Polskiego,' w walce u niepodległą, dem o- 1 . LONDYN, 18,IX. (P d prcss), W Tokio
kralycz.uą Polskę, oraz, dla upam iętnienia i powstał z inicjatyw y gen. Mac Arthura
i. u trw ale n ia jej trad y cji .bojowymi w sze i urząd infes niacjk który projektuje na
regach W ojska Polskiego — P rezydium i szeroką skulę zakrojoną akcję propagan
k ra jo w e j lta d j N arodow ej stw ierdza, że dową dla ludności japońskiej przy użyciu
P ierw sza Arm ia W ojska Polskiego d o  prasy, radiu, filmu i szkół. Celem je j jest
brze zasłużyła się O jczyźnie i postanaw in przedstawienie narodow i japońskiem u oodzar.ezyć Pierw sza Arruic \V ojska P ol knicieńsłw . jakich dopuszczały się woj
skiego Krzyżem G runw aldu I klasy".
ska japońskie 1 wykazśnie odpowiedzial
IV) 'przemówieniu gen. Popławskiego i ności Japonii za wybuch wojny.
wojewody śląskiego gen. Znwed ‘ ' go,
NOWY JORK, 1R.IX. (Polpress). Gen.
rozpoczęła się defilada. Przyjin . I. ją
Muc
A rthur przyjął prem iera japońskiego
Prem ier ob. Osóbka-Morawski w asyście
generalicji, wśród której byli zastępca gen. lllgaszi-Kual I odbył ■ nim dłuższą
marsz. Rokossowskiego gen. Ozimin i rozmowę. Iiosmowa dotyczyła przesłu
członek Rady W ojennej gon. Morozow. chania japońskich mężów sianu * spra
Na czele maszerował gen. K arakos, — wie działalności zbrodniarzy wojennych.
zastępca dowódcy I-ej Armii Polskiej.
NOWY JORK, 18.TJL (Polpress). Mini
Za ujm kroczyły okryte wiekopomną spraw zagranica. Japonii Mamom Szigechwalą oddziały 13 dywizji piechoty I-ej milsn podał się do dymisji. Szlgemltsu był
Armii Polskiej. Po defiladzie, w której ministrem spraw zagranicznych od Rpca
wzięły ndział bataliony młodzieżowe 1944 ro la . Jako osobisty przedstawiciel
l.lf.R ., nastąpiła przerw a, a w godzinach cesarza Kiro MJło Srl^emilsn pmhdsat
poobiednich odbył się konceH
p ie śn i, ak t fc-niłr.*--'t AaomiR na pokładzie panPierwszej Armii. W godzinach w iec-o.o■wycb zabawa taneczna za!.'-.', żytu uro
LONDYN’, 13.IK. (Polprrss). Gen. Mac
rzęsie <wi") ,
Arthur oświadczył, te wystarczy 200.000

żołnierzy do okupacji Japonii. Reszla zo
stanie zdemobilizowana.
LONDYN, 18.IX. (BBC). Gen. Weśnwrigbt oświadczył, że siły sprzym ierzo
nych będą okupowały Japonię przez 20
lat.
LONDYN, 18,IX. (BBC), Gen. Mountbaltf-n oświadczył, że Japończycy oskar
żeni o popełnianie okrucieństw nad an
gielskimi jeńcam i będą sądzeni według
kodeksu praw a cywilnego.
NOWY JORK, 18.IX. Gen. Mac A rthur
wydał rozkaz aresztow ania przestępców
wojennych, ujętych przez w ładze am ery
kańskie i angielskie. W ielu z wymienio
nych na liście przestępców popełniło sainobójslwo. a 12 pozoslaje jeszcze -na
wolności. Times" dónosi o aresztowaniu
Nobuszkc-Kiszi, byłego' m inistra przemysłu i handlu w gabinecie Togo. Został <m
umieszczony w więzieniu w Jokoham ie,

gdzie przebywa.,już 23 innych przestęp
ców w ojennych. Byty miniater komunika
cji i kolei żelaznych w gabinecie Togo,
Terasasita,' oddał się w ręec amerykan
skich włada wojskowych.
LONDYN, 18.IŁ (Połpramj). Korespon*
dent dziennika „Dwłly SMB“ ite»osi,z To
kio, te stowarzyszenie „Guamego Smo
ka", które zostało rawwśąaone przez srłndae sojusznioaa dutata oteBał w utarye u
i prowadzi propwgaolOte^MW młódzi-Yy.
NOWY JORK,
) Mary
narka USA ma aaspter znRMitć bombę atomową na japoński okaęt wojenny „N a
go to" w odległości 600 mU od b r z c ó w
lęponii. E ksperym ent ten ma na 'celu zba
danie, jakie są skutki zrzucenia bomby
atomowej na wodę. Zależnie od wynikwi
eksperym entu ma być ustalona przehu-'
dowa przyszłej m arynarki wojennej.

•a a-

Prezydent Trmnan o pomocy Europie
LONDYN, 18.1K, (BBC). Prez. Trmnan ności, znś Ameryka dostarczy tytko ntcaówindczył, że Ameryka wysiała do Euro- zbędne minimum żywności.
I»y ż.4tż».000 Son żywności. Pre» T ri.m sn
WASZYNGTON. 18.IX. Prcz. Trum au
pozewbluje. że nadchodząca -zimą będzie oświadczył, że zapotrzebowanta krajów
dla Luropy bar .Izo ciężka, gdyż państwa ntro-pejskteh Ameryka jest w slupie p«»europejski.* uic posiadają ani pieniędzy, • kryć za wyjątkiem indnak eukeo. tfauaćsatt
aal kredytów, aby aakupió wi«eej <yw-11 beaaymy.

GAZETA LUBELSKA
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Z o b ra d Z jazdu S ta ro stó w w L u b lin ie *•
Nosze województwo winno przodować
W dalszym ciągu zabrał głos dyrektor
w spełnianiu świadczeń rzeczowych. Te lasów państwowych. Przew iduje on około
goroczny wymiar jest opracowany na 110 tys. rap. drzewa opałowego z wy
podstawie danych gromadzkich komisji. rębu 1945-46 r., z okego przyznano na
Stttwki wynoszą od 0.45 q do 3.24 q z różne instytucje 94 tys. mp. Poza tyiu są
hektara.
f do wykorzystania na ppał wysoko stojące
Starostowie moją obowiązek sprawdzić pniaki, których karczitnek przyniósłby
czy kontyngent jest rozłożony indywi ogromną ilość metrów, zabezpieczając w
dualnie zgodnie z zarządzaniem Prezy opał na zimę ludność wiejską i małych
dium 'Rady Ministrów.
miasteczek.
Starostowie - winni zaopiniować pracę
Poczem przystąpił do omawiania- spra
- poborców świadczeń rzeczowych powoła- wy zaopatrzenia w opał, delegat Zjednoprzez Ministerstw-) Aprowizacji i i
nycłi ,przi
i Węglowego
Hand hu rPoza tym należy zwrócić uwagę
PLA% ZAOPATRZENIA W WĘGIEL
na .di»stav. mleka, która obecnie wynosi
Plan zaopatrzenia w węgiel na rok go
200 liluów od posiadanej jednej krowy
szybką dostawę nasion oleistych, spodarczy 1945-46 obejmuje tylko insty
oraz na sa
Sw iadcz
i rzeczowe są , pojęte jako tucje państwowe, samorządowe, zakłady
podid cli' ia wyroi)'.' przemysłowe należy użyteczności publicznej, szkoły •oraz lud
traku!>wać jako akcję zaopatrzenia^w si. ność pracującą, posiadającą kartki l-ej
J e ż ^ i w magazynach powiatowych czy kategorii. Potrzeby te nawet przy n a j
k jest żelaza lub cukrn, to racjonalniejszej gospodarce będą pfzoz
gmiiii
kierow nika spółdzielni. W Zjednoczenia Węgłowe w pewnym tylko
należ y wi
,
- x zaspokojone.
„i '
znej akcji zaopatrzenia wsi będzie stopniu
Samopomoc Chłopska. .
brałk udzi
W ydini*''została instrukcja do wszyst
Wszvstk zjawiska niewłaściwości na kich starostw , podająca wytyczne; który
tury gospodarczej m u sz ą być meldowane mi się należy kierować w obliczaniu zapo
do władz wyższych. To samo, dotyczy trzebow ania węgla. Dotychczas ^trzy
szkód poczynionych przemarszem wojsk. maliśmy tylko daue dotyczące 6 starostw.
Wtedy dopiero będą szkody zarachowunc Nie m ając konkretnych danych trudno
nos poczet świadczeń rzeczowych. W dal było zaplanowuć zapotrzebowanie. Woszym- ciągu obrad poruszano spraw ę wy bec tego przyjęto następujące normy mie
płat za kontyngent, bo jakkolw iek są to sięczne na okres pierwszych trzech- m ie
drobne kwoty, to jednakże sum a ich oży sięcy: dla m iasta Lublina 2.500 ton, Za
wiłaby obrót gotówkowy. W szelkie n ad  mościa, Chełma i Siedlec po 1.000 ton,
użyciu przy świadczeniach rzeczowych na inne powiaty po 500 ton.
będą bezwzględnie tępione, nie można
Planujemy, by ludność pracująca, na
tolerować złodziejstw i oszustw kosztem kartki I-ej kategorii otrzymała w Lubli
nie po 200 kg, a w pozostałych miejsco
cfilbpu.
AKCJA SIEWNA
wościach 100 kg.
Poważnie niusiuiy się liczyć z tym, iż
W obeeuej chwili Mminteratwo Apro
praca nad zagadnieniem siły pociągowej wizacji i H andlu oddało do naszej dyspo
nie będzie prędkn rozw iązana. Musimy zycji 2.000 ton węgla S 2.000 ton koksu,
przerzucać konie z gminy do gminy. Nie które m ają być dosi-arckone przez oddział
mniej ważną sprawą jest rozdział aiarna
Społem" w Lublinie.
siewnego, które dzielić będą powiatowe,
Dnisze transporty nastąpią w najbliż
gminne komisje siewne, co niestety. po- szym czasie, przy czym jako ośrodki, w
ważnie opóźni dostarczenie ziarna tym, których będą się gromadzić zapasy węgla,
którzy nie są w stanic k u pić'po .n -■•ol- podano Ssedłce i Lublin.
nyni rynku do zasiewów. *,
i Dysjzonwwanle węgłem przeznaczonym
Wobec takiego stanu rzeczy musitny )| na zaopatrzenie instyłucyj państwowych,
Z góry przewidzieć potrzebę pożyczek są- i1samorządowych, zakładów użyteczności
Mut^laiUchy-tęlóre niezam ożny odda' po o- publicznej, szkół i ludności pracującejrdebraniu zboża od komisji siewnej. W y i należeć będzie do powiatowych Refera
daw anie .nasion trwać będzie do 15 paź tów Aprowizacji i Handlu, ale tylko na
dziernika.
podstawie zwolnień Wojewódzkiego W y
ZAOPATRZENIE LUDNOŚCI W W A Ł działu. bez którego rozdział węglą jest
Kierownik W ojewódzkiego W ydziału wzbtoniony.
Artykułów Przemysłowych. Tyczyński, w
Poza tym przewidywane są zwolnienia
referacie swym stwierdza przyznanie 6 dla kupców zarejestrowanych przez Cen
tys. ton węgla na zapotrzebow anie 56 tyś. tralę Zbytu Artykułów Pierwszej Potrzełou. Do chwili obecnej do Lublina nic
‘i
przyszedł ani jeden wagon z przyzna
Po referatach -zabrał glos starosta pu
li vi|, fi tys ton węsItorfjiŁeŚ
ławski ob. 1-ewlak, który w stanowczy

transporcie.

Starostowie winni dołożyć na podstawie przeprowadzonej rejestracji,

wa ilk icb starań, aby zaopatrzyć w opal ; W dniach 28 i 29 odbędą się egzaminy kon
ludność. Należy wykorzystać wszystkie kursowe o ile liczba zgłoszeń przewyższ;
możliwości jakie znajdują się na terenie ilość miejsc. Egzamin ten będzie obejmo
starostw i gmin. Do tej sprawy należy wał: matematykę tut y.'3zyatkie wydziały,
zabrać się energicznie i natychmiast. >1^1- oraz chemię na Wydział chemiczny, fizyk?
si być nawiązany ścisły kontakt z nadle i na inne wydziały oraz rysunki odręczi.
śnictwami, nie wolno oglądać się na ni ' na architekturę. Będzie czynnych fi wykogo, na węgiel mogą liczyć tylko więk , działów, a mianowicie: budę , i okrętów,
arsze miasta, fabryki i instytucje, a to ze i mechaniczny, elektryczny, chem.
j Chitektury oraz inżynierii lądowo- wodnej.
względu na brak środków transportu.
// _
'
...'
i.x
W obec tego muszą być nadesłane do- ! Rok szkolny rozpoeznle
się
z7 dniem
H adne wykazy potrzeb i informacje, 1§45 r. Politechnika dysponuje kilkoma do
skąd będą czerpane środki na ich zaspo- mami, w których znajdzie pomieszczeni *
około 600 studentów.

kojenie".

(IO O

M ięd zyn arod ow e sto su n k i
n ie m ie c k ie g o p r z e m y słu
IV.
W wyniku wojny przemysł niemiecki
ucierpiał nie tak bardc*, jak można by
ło przypuszczać, sądząc z nasilenia woj
ny lotniczej. Jak twierdzą korespondenci
pisip angielskich i am erykańskich —
większość niemieckich przedsiębiorstw,
zniszczonych na pozór prz.ez. bomby lot
nicze. będzie w stanie odbudować się w
krótkim czasie.
Szereg wielkich fabryk w Zagłębiu Ruh
ry już rozpoczęło na nowo pracę, w ich
liczbie I. G. Parbeninduslric. Badania
przeprowadzone przez, oficerów 94~ej amerykańskiej dywizji ujawniły, że prze
mysł Zagłębia Ruhry może w przeciągu
miesiąca osiągnąć "0 -80 procent noi •
m alnei swej produkcji. Wiele fabryk, któ
rc na fotografiach lołniczycłi wyglądały
całkowicie zdiuzgolaue, w rzeczywisto
ści kontynuow ały przez cały czas pro
dukcję. Stwierdzano, że wszystkie urzą
dzeń'.': zakładów metalurgicznych ocala
ły
Ten j 'deu fakt może już. grozić wojną.
Większość niemieckich fabryk przetwo
rów azotowych ocalała lut) może być z
łatwością wyremontowana. Produkcja

przemysłu koksowego jest w. datu j chwili
większa niż przed trt>j'nq. W ytwórczość
maszyn i ich csęlci jest tak łiognta, że
z łatwością przewyższy pokojowe rapo
trzebowAnia kraju. Niemcy są w stanie
wyprodukować 106 ty*, ton przesil m ii
nycłi syntetycznej Kumy rocznie, podczas
gdy w roku 1943 importowały CO.500 ton
przestrzennych surowca i półfabrykatu
gumy. Niemiecka produkcji! syntetycznej
nafty i ropy naftow ej m ołe’ być w krót;
kłni czasie odbudowaną.

Stan taki może — zdaniem umerykań
skieb sfer urzędowych
lo z s-e iz c ć się
i na inne gałęzie życia gospodareregn.
jak nawigacja, budowa okrętów, wyrób'

precjttyjnych

przyrządów

optycznych

przemysł elektrotechniczny itp. działy
pomocnicze przemysłu wojennego.
Najbardziej zastanawiającym jest fakt,
że Niemcy osiągnęły najwyższy na prze
strzeni swych dziejtSw poziom produkcji
przemysłowej właśnie w roku 1914. Tym
bardziej uderzającym jest len dowód mo
cy gospodarczej Niemiec, gdy weźmie się
pod uwagę ciężkie straty na
froncie
wśród męskiego pogłowia, koities-zność utrzymywania poza granicnmh kraju ol
brzym iej armii okupacyjnej oraz gigan
tyczne naloty nieprzyjacielskie.
Jeśli roz.wiążemy ręce Niemcom - to
za 5 lat będą one lepiej przygotowane do
wojny niż w 1939 roku
twierdzą a-

doświadczenie Lubelska O rkiestra Symfo
niczna zawdzięcza swe istnienie szerokie
mu poparciu ze strony władz miejscowych
oraz niezmordowanej pracy Zygm unta
i ski odegrrk. ?
orkiestry koncert r-molt
I Chopina, kompo :ycję z okresu jego sz.kot- Szczepańskiego, dyrygenta młodszej gene m erykańsey rzeczoznawcy.
W ciągu wojny niemieccy finansiści i
nej nauki. Świetnie pod względem techni racji, wszechstronnie wykształconego, posia
cznym odtworzona p artia fortepianowa, dającego doświadczenie kapelmistrzowskic. przemysłowcy wzbogacili się kolosalnie;
.Na piątkowymi koncercie wjfltazal on, że
większość tycli skarbów ukryto w bez
podkreślała na tle o rkiestry poetycano-liryczne walory tego utworu, zwłaszcza w naw et w surowym zespole orkiestrowym piecznych miejscach. Praw odaw stw o nłe
natchnionym „L arghetto" o statn ia część p o trafi piękno, zaw arte w kompozycjach, których krajów neutralnych, szczególniej
uniemożliwia
odszukanie
„Allegro vivace" w zastaw ienia z „Mae- wydobyć na św iatło dzienne, a myśl twórcy Szwajcarii,
stoso" m iała właściwą dla niej lekkość 1 uczynić Jasną i zrozumiałą. Zbytnią nerwo tych zasobów. Zgodnie z prawem szwaj
wość w ruchach kapclmistrzowsktch. osła carskim, każda osoba pj-ywalifa może po
polot wykonania.
Jako naddatek wykonał Szptnalrtrt Noc- biającą niekiedy wrażenie 1 rozpraszającą siadać rachunek bankowy na zakonapi
turn CSs-mołl op. 27 Nr 1 Chopina, od skupienie, należy uważać u niego za p rzej rowany num er a nie na własne nazwisko:
dając znakomicie nastrój znużenia tak cha ściową. N a tle ruchów spokojnych, a rów wyjawienie taiemniey racfbinku banko
nocześnie ekonomicznych « a prak ty k i dy wego jest ciężkim »'r-os|epstwem.
rakterystyczny dla tego utworu.
(c. d. nd
Ostatnim punktem programu była Sym ry g en ta wydobywa Szczepański z orkiestry
X. B.
fonia G-motl Mozarta, jedna’ z t»w. trzech pełnię wyrtizu, wówczas szczerość uniesie
wielkich symfonii, która obok „Reąutem" nia i bezpośredniość uczucia, które posia
1 opary „Don Juan" należy do najcenniej da on w dużym stopniu, udzielają się i otoczenlu.
Remont Fabryki Wagonón

Z aali korMG&rł&wai
Lublinie w ostatnich dniaći ■dbyl się
3&ti Towarzystwa Muzycznego inauguracyjny w tym sezonie koncert Lubelskiej
O rkiestry Symfonicznej, k tó ra pod dyr.
Z ygm unta Szczepańskiego w ystąpiła z no
wym program em . Solistą koncertu był
imany pianista Stanisław SzpinaJsld.
S tarannie dobrany program
koncertu,
uwzględniający
pokrew ieństw o
ideowe
kompozytorów, wzbudził duże zaintereso
wanie wśród szerszych w arstw spot
stw a, młodzieży oraa miłośników
N a wstępie o rk iestra w ykonała
tu rę 'B a jk a " Moniuszki, jeden z niewielu
Jegro utw orów symfonfowiych, stanow iący
typ samodzielnej w w rtu ry koncertowej.
P ociągająca sw ada gaw ędziarska oraa motyw y tętniące silnym natelinleniem, nie
wszędzie były wydobyte. Młody zespół o r
kiestrow y zm uszał niekiedy dyrygenta do
operowania
półśrodkami- technicznymi.
„Druewo" w partiach lirycznych I solo
wych nie miało płynności 1 Śpiewności; lel*lej bnsmiały sm yczki 1 „M acha" w m iej
scach, w których o rk iestra uderza pełnym
brzmieniem. N astępnie S tanisław Szpw al

sposób żądał szybkiego uzgodnienia pla
Stare dzieje u nas znane,
nu i terminów pracy w celu wykorzysty
że za sswaba szło dziesięciną
wania na opal milionowej ilości wyso
Nie wygląda na szykanę,
kich pniaków.
x
Następnie przemawiał kierownik W o
Że dziś chcą już tyłku płęskfc
jewódzkiego W ydziału Aprowizacji j^Han
■żkdhłł
dtu ob. Orłowski, domagając się przy
spieszenia doslaw węgla, oraz zwiększe
Politechnika Odańska
nia ilości węgla.
sta je d o sta r tu
Ob. Orłowski podajc, ii na cele samego
Przygotowania Uó uruchomiesua PoUtAtylko przemys’.ur spoźywczego w Lublinie
zużyto w sierpniu br. fi tys. ton węgła. I chnikt Gdańskiej są w większości wyłcoftKończąc dyskusję ob. wojewoda powie- j czone. Pozostaje tylko sprawa głównej
dział:
■gmachu, który uległ spaleniu, którego ad„Trudność w zaopatrzeniu w węgiel budową zajęło się G. I). B. Wpisy na Polileży nic tylko w przydziale, lecz także w ! technikę odbędą zaię w dniach 17 do 26,L\

szych jego dzieł.
Zarówno pod wsgłędem brzmienia Jak 1

Jeieh ogół
lubelskiego
We Wrocławiu przystąpiono do prac
należycie oceni
twórców orkiestry związanych a napraw ą 1 maiebnmteiiien'
lepiej od uwertury „Bajka"; swhun- <»*« szeregu lmtei dobrej wolt, których u MmctrObecnnicKnycn
w
«•» Osęść m „Menuetto" miało .marszy od- ■** *»*« ”« * wtedy byt i dalszy rozwój w ej F abryce Wagonów.
dech na tle wyrośnie zarysowanych kau- (Lubelskiej Orkiestry ąymfonicanej będzie
P race podjęło Powszechne 'tow arzystw o
....................... ................'[
trapunktycznych p artii orkiestrow ych
E U ktrycane t Polskie ttakłady
Posiadając aa sobą aaloduta półroczna i
Szore
Katowicach

'

.'44V-V
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K a le n d a r a y K
D ziś: Januarego
Jutro; Eustachego
WAŻNIEJSZE TELEFONY
Pogotowie ratunkowe
» . « . » ■ 22-73
Btraż ogniowa

. . ■

• >

■

>

11-11

Pogotowie elektryczne przy Elek
trow ni M iejskiej « # . ' . #
20-61
Warsztaty wodociągowe i kanalia. 21-42
Dyżurny Komendy Miasta M.O. tek 23-83
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LUBELSKA FABRYKA TRYKOTAŻY
»S P . Z O. O.
Jedyna w ytw órnia try k o ta rsk a n a te re
n ie woj. lubelskiego produkuje: pończochy,
Skarpetki, pończoszki dla dzieci, bluzki,
kom plety dziecięce Itd. Podstaw ow ym surowaem je st wcina, baw ełna 1 przędzaW yuvóm ia posiada 4 filie w Lublinie i od
dział w Lodzi. Farbow anie surowców od,bywa się w« w łasnej farbiarni, a także wy1 'Aczenia we w łasnej szwalni. W ytwórnia
la d a m aszyny swetrowe, pończochowe
robienia sk a rp e t 1 do wykończania. Ma;. ny dzielą się n a roczne 1 motorowe;
prócz tego m otorow e deseniowe 1 m aszyny
płaskie. F irm a zatrudnia około 70 ludzi.
Odczuwa się brak sił fachowych. Kilku fa 
chowców sprowadzono z W arszawy, a re
sztę wyszkolono na miejscu z dużym n a
kładem pracy. Sprzedaż gotowych tow a
rów reguluje M inisterstw o Przem ysłu k tó 
re dostarcza zakładom surowiec.
Pracow nicy m ają prawo w ykupu goto
wych tow arów po cenach sztyw nych w w y
sokości 40 proc, neleźnych fen poborów’.
F ab ry k a pow stała po ucieczce Niemców z
Lublina.

Geny na arSyMy
jących do poprawy Jjytu mar pracują
cych przez obniżenie cen artykułów
pierw szej potrzeby i prealukiów przem ysłowych oraz różnego ro d zaju św iad-

prow adza n a rynek. Głównym ośrodkiem l przem ysłu są bardzo duże. W przyszłości
produkcji n a terenie Lubelszczyzny je st 'je s t przewidziana produlccja kilimów kosm lasteczko Fram pol koło Janow a., gpó' -x)wsklch. D latego też zarząd poszukuje fadzłelnia, ja k 1 wiele Innych przedsiębiorstw, chowców. rekrutujących się z rępatiianm a trudności ze zbytem wyprodukowa tów z okolic Kosowa. Spółdzielnia otrzy
nych: powrozów, pasów transm isyjnych, m ała zezwolenie od M inisterstw a Przem y
workbw, ścierek, płócien, chodników, siatek słu sprzedaży 50 proc, sw ej produkcji na
rybackich, sportow ych Itp. D latego też kie wolnym rynku. Oeny produktów spółdzielni
rownictwo pokłada duże nadzieje w ro» są na ogół niższe od cen tow arów tego dzia
kłam ie w czasie trw an ia W ystaw y 4 T ar- łu. spotykanych n a rynku.
gów. W ystaw a zaznajom i szerszy ogół spo- . N a W ystaw ie wszyscy będą mogli sałeczeństw a ze źródłem zakupu ta k potrzeb- poznać się z pięknym i płótnam i i Innymi
nych towarów. Możliwości rozwoju tego | w yrobam i chałupnika lubelskiego! (z)

-ooo-

Sposób wydawania premii dla rolników
M inister A prow izacji 1 H andlu specjalną
in stru k cją ustalił szczegółowo sposób wy
daw ania prem ii rolnikom w zam ian za od
dane świadczenia rzeczowe. W instrukcji
te j przewiduje się rozdzielenie jako prem ii
następujących artykułów : sól, cukier, za
pałki, żelazo 1 w yroby żelazne, to w ary włó
kiennicze i inne. T ow ary te będą wyda.wane
pikez spółdzielnie spożywcze, względnie rol
niczo-handlowo n a podstaw ie kai-t prem io
wych serii ,J>': i „B". K arty serii „A" otrzy m ają do dnia 15.X br. ci rolnicy, którzy
w ykonają w tym czasie przynajm niej 40"/#
obowiązkowych dostaw zboża, ziemniaków
i warzyw, oraz dostaw y mielca przypadają
ce n a dane gospodarstw o do koiica kalen
darzowego kw artału, poprzedzającego w y
dani® k a rty premiowej, k a rty premiowe se
rii „B" otrzym ają rojnicy po aMkowityrą
wykonaniu obowiążlot wszelkkN dostaw.
K arty te są różnych kolorów, zależnie od;
kategorii, do jak iej zostało zaliczone dane
gospodarstwo. I ta k k a rty premiowe I k at.
(niebieskie) o trr 'm ają właściciela- gospod arstw do 2 aa, U k at. (lila) — właści‘•ciele gospodarstw od 2 do 5 ha, III kat.
(różowe) od" 5 do 10 ha, IV kat. (nieione)
od 19 do 20 hc. i V k a t (szare) właściciele
goeoodarstw powyżej 20 ha. K arty wyda-

możliwie ułatwiony. K arty zaw ierają kupony odcinane przez sprzedawcę, przy n a
bywaniu Odpowiedniego tow aru premiowe
go. Rozdzielnictwo tow arów premiowych
^wśród rolników przeprowadzi Zw. Ocspom arczy Spółdzielni R. P. „Społem" za po
średnictwem zrzeszonych w „Społem" spółdrtelni „Samopomocy Chłopskiej".
W m iarę otrzym yw ania do dyspozycji
tow arów n a premie, M inisterstw o Aprowi
zacji oraz Urzędy Wojewódzkie będą <agłaszać, jakie tow ary, w jakiej ilości I w
jakich term inach będą wydaw ane na.vposzczególne odcinki k a r t premiowych róż-,
nych kategoryj.
Oprócz szeregu zarządzeń n atu ry techni
cznej In stru k cja przewiduje wywieszanie
pzrez zarządy gminne w lokalach urzędo- j
wych oraz n a tablicach przeznaczonych dla
obwieszczeń w każdej grorćadzie jakie to
w ary premiowe, w jakich term inach, po ja 
kich cenach.! n a jakie kupony będą wyda
w ane w każdym, punkcie, rozdzielczym. T o !
samo winny wywiesić punkty rozdzielcze
w .Twoich lokalach handlowych.
N ad rozdawnictwem k a r t premiowych,
aby uniknąć możliwych nadużyć, będzie roz
toczona surow a kontrola. Między innymi
nie będzie możliwe realizowanie kuponów
luźnych, »xlciętych od k a rt. Ponadto -sprze
daż Wędzie się odbywała jedynie po cenach
urzędowo ustalonych. Pobieranie cen wyż
sz y c h lub dodatków jest wzbronione.

ruiny olyonnycli murów i trzy baszty
prastarego zamczyska piastowskiego.
Chęciny, kopalnie m arm uru i dawnie
kopalnie miedzi i srebra — mieszczą się
jakgdyby przylepione do stóp wzgórza
zamkowego. Żarty i śpiewy milkną, n a
wet nasz słowik cichnie. Wszyscy są pod
urokiem prastarej legendy tej pięknej
ziemi. Fotoam atorzy domagają się zro
bienia paru zdjęć lecz ograniczony czas
nie pozwala na zatrzym anie się — jedziemy dalej.

przeszłości, gdzie spotyka się ćo krok do
my, kościoły i miejsca, mówiące nam o
naszej wspaniałej historii. Mimo woli opanowuje nas radość, gdy zdajemy sobie
sprawę, że te pam iątki, że to miasto,
wyszło obronną ręką przed zniszczeniem
wojennym. Spod Rotundy udajemy się do
oddziału P. M. S. w Krakowie, aby uzy-.
skać jakiś lokal na nocleg. Niestety, w
zakładach P. M. S. w K rakow ie nie mf
miejsca na przenocowanie 30 ludzi.
D yrektor usłyszawszy naszą prośbę, po
iccił załatwić nas swemu zastępcy, sam
spiesznie oddalając się od natrętnych go
ści. Zastępca wspaniałomyślnie ofiarow u
je nocleg dja dwóch osób u siebie w do
mu. Z oferty nie skorzystaliśmy. O zmro-!
ku wyjeżdżamy dalej na poszukiwanie
noclegu z perspektywą zanocowania w
samochodzie, lub w komisariacie.
Jednakże mieliśmy jeszcze przyslowiowy „łut szczęścia", znajdując w śródmie
ściu dwa pokoiki i przedpokój do nocle
gu. Niewiasty z miłą gospodynią — k ra 
kowianką, zorganizowały kolację, przy,
której poprawiły się nieco przyćmione
humory. Do spania zajęliśmy wszystkie
łóżka, stoły, krzesła ! podłogi. Pomimo
jednak zmęczenia i braku wygód, śmie-'
cliy i żarty, opowiadania z przeżyć m inio
nego dnia i plany na dzień jutrzejszy,!
trw ały aż do północy.
-;
Żadne święto, zabawa, czy uroczystość:
nie daje takiej pełni radości, wyżycia s i ł
i wytchnienia po m ozolnej pracy, co
wspólna wycieczka w celu ujrzenia dro
gich, a nieznanych nam soteczy.
pz.

czcń.
•
Wobec istniejących zbyt wygórowa
nych cen powzięto szereg uchwał oraz
postanowiono poczynić pewne starania, j wai będą Referaty Świadczeń Rzeczowych
zm ierzające do obniżenia i uregulowania j w urzędach gminnych lub zarządach miejcen na rynku lubelskim. Szczegóły po- | sklcb, po stwierdzeniu że świadczenia zodamy w następnym numerze.
(I)
wykonana za opłatę, 1 zł, w sposób

Od Bramy Krakowskiej do Barbakanu
Wycieczka krajoznawcza pracowników P.M.S. w Lublinie
Już o godz. 6-cj rano pod Bramą Kratow ską zbierają się uczestnicy wycieczki
t plecakami, walizkami małymi i więk
szych rozmiarów. Wszyscy rozprawiają o
■zekaj-iccj ich podróży. Wielu z nicli po
raz pierwszy w życiu ma możność ujrze
nia na Własne oczy naszego kraju w peł(icj jego krasie. To też podniecenie reśnie
proporcjonalnie do zbliżającego się mo
mentu odjazdu. Godz. fl-ta; zajeżdża sa•noebód. Z wrzawą gorączkową wszyscy
pakują się do wozu. Słowa, upom inające
» porządek, kierownika wycieczki p. Jałiakn, nie odnoszą skutku. Trzydzieści o,ób wlłacza się do pojemnego Chcvrolel‘a.
<V 5 minut ruszamy. Począłkowe swary
» miejsca wkrótce cichną. Nastrój wesoły,
leztroski trwa aż do Puław. W samych
żuławach uw idaczniają "się zniszczenia
wojenne. Przykre wrażenie potęguje się,
;dy wjeżdżamy na drew niany most na
Wiśle, obok zerwanego, pięknego ongiś
Dieslu żelaznego. Za mostem wsiadają, a
raczej czepiają się samochodu żołnierze
( e patrolu minierów, którzy udają się na
rozbrajanie pól <ni nowych. Mijana ‘oko
lica całkowicie zdewastowana. Na polach
chwasty, zar^iast domów i wsi — szkie
lety kominów. Wszędzie tablice ostrze
gawcze „pola zaminowane". - Gdzienie
gdzie wzuoszą się szałasy gospodarzy tej
łiemi. którzy tw arda ręka upraw iają
piędź po piędzi swą ojcowiznę.
Kilkunastokilometrowy pas frontu wi
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Co zobaczymy na Targach Lubelskich?

Z TEATRC MIEJSKIEGO
Dziś 1 codziennie św ietna komedia spół
ki autorskiej Calllaveta 1 de F leursa „P a
pa" z dyr. Antonim Różyckim, J. M artini
w rolach głównych.
IJINO M ARIONETEK „BEMOL" w
św ietlicy Z. Z. Pocztowców przy ul. Peowlaków 31. Przedstaw ienia: w torki, czw art
ki i soboty godz. 16-ta ; niedziele i św ięta
godz. 12-ta i 16-ta.
KINO „APOLLO". D ram at prod. am ery
kańskiej pt. „Za naw iasem życia". N ad
program ; P. K. F. N r 24 i dodatek „Niewidzialny w róg". P oczątek seansów g. 15,
WŁÓKNO KRAJOW E.
17, 19.
KINO „BAŁTYK". Film produkcji so . Celem rozwinięcia przem ysłu ludowego,
wieckiej pt. „Była sobie dziewczynka". powroźniczego 1 tkackiego zorganizow ana
N adprogram : P. K. F. N r 23. Pocz. sean została spółdzielnia, k tó ra skupia obecnie
sów g. 15, 17, 10.
przeszło 309 warsztatów’ chałupniczych na
KINO „RIALTO". Komedia muzyczna terenie woj. lubelskiego. W arsztaty te za
prod. polskiej pt. „Zapomniana melodia".
N adprogram : P. K. F. N r 22. Pocz. sean opatryw ane są w surowiec przez spółdzieli ńj$8, k tó ra zabiera gotowe wyroby i roz
sów g. 13, 15, 17, 19.

W związku z uchw ałą z dnia 31 sierp 
nia fam. Centralnej Komisji Związków
Zawodowych w Lublinie odbyła się kon
ferencja, w klórej wzięli udział przed
stawiciele Rady Związków Zawodowych,
partii politycznych. Urzędu W alki z
Lichwą Miejskiej Rady Narodowej i Za
rządu Miwjskiego.
Celem konferencji było jak najszyb
sze zrealizowanie uchw ał Centralnej Ko
misji Związków Zawodowych, zmierza
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ślanego kończy się. . Znowu widzi się
upraw ne pola, domy i wsie. Powoli na
strój przygnębiający znika. Sabinka —
najmłodsza towarzyszka podróży —*z nie
wyczerpanego repertuaru śpiewa ludo
we, harcerskie i żołnierskie piosenki,
pyzy zmiennym akompaniamencie reszty
podróżnych. Droga typowo polska. Kie
Ze zmianą krajobrazu zmienia się w y
rowca Łącki mistrzowsko wymija wyrwy
i doły na zepsutej szosie. O godz. 11 -ej gląd osad i ludzi. Chłopi nie noszą kasz
dobijamy do Radomia. Mijamy lotnisko, kielów, lecz tylko kapelusze, zaprzęgi k ra 
zburzone ' hangary i domy. Z radością kowskie, większość jeździ i pracuje w pa
przyglądamy się naszym samolotom. Sam rę i to rączych koni. Domy okolone saRadom robi mile wrażenie. Ulice są dami.^Kaźda piędź ziemi wykorzystana.
schludne i czyste, chociaż ruch na nich Na najbardziej strom ych zboczach ziemia
słabszy, aniżeli w Lublinie. Zniszczeń nic upraw iona. Wcale -nie odczuwa się tu
przejścia kataklizm u wojennego. Nasi
widać.
podróżni
coraz bardziej odczuwają zmę
Po godzinnym odpoczynku ruszamy w
kierunku Kielc. Droga poprawia się. Nik czenie. Liczą kilometry, dzielące ich od
ną podmoflh: zimnicc, ukazują się wzgó Krakowa. Śpiewy chóralne m ilkną; tylko
rza i coraz więcej lasów. Pęd wozu Sabinka niczmórdowanie śpiewu i prze
w slrzym ują tylko spotykane często tran s kom arza się w swych beztroskich piosen
porty z końmi i bydłem, zdobytym na kach. Z mężczyzn w tóruje jej w fartach
Niemcach, ciągnące na wschód. W tym pomocnik kierowcy Marian, który „trzytempie mijamy Kielce, •gdzie nizinni Lu ma fason" chłopaka z Kalinowszczyzny,
pokpiw ając z dosadnym hum orem ze sła
blinianie podziwiają wryniosłe skały i ka
mieniołomy, przesuwające się nam przed bości turystów.
Droga biegnie serpentynami, omijając
oczyma. Za Kielcami lasy zmniejszają się,
lecz urok krajobrazu zwiększa przepły wyniosłe wzgórza. Wreszcie ukazuje się
wająca Nida. W krótce naw prost naszej Kopiec Kościuszki i Sowiniec.
Wkrótce mijamy przedmieście, wstrzytrasy ukazują się baszty Zanąju Chęciń
tn u d Barbakanem — jesteśmy
skiego. Droga serpentyną okala skały, gó m iihy
rujące swą wyniosłością nad całym kraj W Krakowie.
obrazem, na szczycie której mieszczą się | Kraków — miejsce pam iątek naszej
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