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Składki ubezpieczeniowe płaci pracodawca

Nr 21?
Podpisanie układu w sprawie
dróg kolejowych i wodnych

LONDYN, 27.IX. (BBC). Dziś w L «
dynie został podpisany układ, mocą kfó
rego wszystkie drogi kolejowe i wodrp
lach miejskich i samorządowych oraz
o znaczeniu międzypaństwowym, podle*
w ubezpieczalniach społecznych na koszt
gają Międzynarodowej Organizacji Kon
państwa. Doslają oni również przydziatrolnej Dróg Sród-lądowych.
,ły żywnościowe i posiadają pierwszeń
stwo w przydzielaniu mieszkań i uzy
skiwaniu posad.
w A r g e n ty n ie
•
•
•
LONDYN,
27.IX. (BBC). W związku ź
Ministerstwo Opieki Społecznej prze
widuje udzielanie zasiłków dla zdem o zamieszkami w Argentynie, rząd ogłosibilizowanych żołnierzy przez pewien o- stan oblężenia w całym kraju. Zostali
160
osób,
mających
kres aż do chwili znalezienia przez nich aresztowanych
'pracy, oraz zasiłki dla żołnierzy .zdemo związek z demonstrantami. Między are
bilizowanych, niezdolnych do pracy. sztowanymi znajduje się minister spraw
Prócz zasiłków żołnierze otrzymują pra zagranicznych, Colas Lamus Savadra. P o
wo leczenia oraz świadczenia dodatko licja przeprowadziła rewizję w lokalach
we jak: żywnościowe itp. Projektowany partii komunistycznej w Uncnos Air:—
jest również dekret o,zatrudnianiu w za  Zarządzenia władz powiększyły wzbu
kładach pracy zdemobilizowanych Żoł rzenie panujące wśród obywateli Argeir
tyny.
nierzy.

Nowy d ek ret w chodzi w ży cie z dniem I-g o w rześnia
Dowiadujemy się dalej, że dotych
Jak nas informuje przybyły do Lub
lina w sprawach Lubelskiej Ubezpic- czasowe zaliczki na renty dla niezdol
czalni Społecznej Naczelnik Wydziału nych do pracy zostały podwyższone o
Normatywnego Ministerstwa Opieki Spo 100 od 'dnia ł-g o października 1945 r.
łecznej i Pracy radca Leontyna Fran
*
-W •
kowska, uchwały Centralnej Komisji
Wydany został przez Rząd dekret o
Związków Zawodowych dotyczące przyj zasiłkach dla rodzin pozostałych po
ścia z pomocą światu pracy — nie pozo zmarłych' uczestnikach walk podziem
stały bez echa.
nych' I partyzanckich praż po ofiarach
Jednym z pierwszych postulatów, któ terroru- hitlerowskiego.
re Rzą-t postanowił zrealizować^, jest
Do zasiłków tych mają prawo żona i
zwiększenie zarobków pracowniczych dzieci do lat 18-tu, a w razie pobierania
przez przerzucenie ealegit ciężaru skła studiów, do lat 24. W. braku żony i dzie
dek ubezpieczeniowych na pracodawców. ci prawo do zasiłku przechodzi na ro
W wykonaniu żądań C.K.Z.Z. Rada dziców.
Ministrów uchwaliła dekret, który po uZasiłek będzie się równał uposażeniu
kazaniu się w najbliższych dniach w 'IX kategorii urzędników państwowych.
Dzienniku Ustaw, wejdzie w życie z mo- Ponadto; uprawnieni mogą korzystać z
cą obowiązującą od 1-go września 1945 bezpłatnej pomocy lekarskiej w szpita
roku.
Wynikiem postanowienia nowego de• krętu będzie opłacanie wyłącznie przez
pracądawcę składek: na ubezpieczenia
chorobowe, emerytalne pracowników umysłowych i robotniczych, braku pracy
PARYŻ, 22.1X. (P^Jpeess). Przywódca
pracowników’ umysłowych, zabezpiecze Przemysłowych Związków- Zawodowych
nia od bezroboci/ robotników oraz na Stanów. Zjednoczonych' H eteen oświad
fundusz Pracy. Składki na ubezpiecze czył na konferencji prasowej, Że obecny
nia od wypadków zawsze ponosił wy-1 światowy kongres Zw, Zaw. jest hi
łącznic pracodawca i będzie je nadal p o

Stan o b lężen ia

Z obrad Kongresu Związków Zawodowych

nosił.

storycznym wydarzeniem, które wnieść
może ccnny?wkład w sprawę demokraty
cznego ęostępu narodów.
Wyraził on ubolewanie, że amerykańkańskn Federacja Zw. Zaw. nie uznała

Dwa posiedzenia Rady 5- cIh Ministrów

Wszelkie potrącenia na ubezpieczenia
z zarobku pracowników są od dnia wej
ścia w życie dekretu, tj. od I go wrze
śnia nedopuszczalne.
LONDYN, 27.IX. (BBC). Wczoraj od
W większości wypadków dotychczas
były się dwa posiedzenia Rady Mini
pracodawcy, potrącając z poborów pra
strów Spraw Zngranteznyeb. Na pierw
cowniczych składki na świadczenia so szym posiedzeniu W godzinach’ winnych
cjalne, nie przekazywali .ich natych umówiono memorandum t r in e a d h w
miast do kas Ubezpieczalni, jak przewi
duje prawo, obracali tymi sumami, po
Przewaga saciaUstuw
większając swój kapitał obrotowy a!
w
wyborach wo Prancli
krzywdą dla instytucji Ubezpieczeń Spo
LONDYN,
«JX. Wybory w« P rane#
łecznych. Obecnie zarobiony przez pra>
wykazają
nadal
przewagę saeJaUsłów.
cewnika grosa nie będzie już służył nie
Zostało już obsadzonych 1818 młejse, w
odpowiednim celom:
Zwolnienie świata pracy od ponosze tym socjaliści''Jfóó, repuMikanle-soefallnia ciężaru ubezpieczeń społecznych śei 36®, repubHhaniOdegaulKcI r - 2UR, ko
równa się podwyższeniu zarobku prze-1 munMct —< 10# I centrum
"lętnic o 8 i pól proc. ą
tttawe i 487 mlfijS^
------------------ ooo— —---------'
-

P rotest A ustralii i A fryk i p ołu d n iow ej

za stosowne wziąć udziału w obrada. '.
Światowego Kongresu. Zwrócił on u*v i
gę nn konieczność zachowania jedno-;*.'
narodów zjednoczonych. „Naszym zad r
^jem jest'— powiedział Heimen —- do
łożenie wszelkich starań, aby jedność
narodów była nic tylko wynikiem woj
ny,-lecz trwałą gwarancją pokoju”.
LONDYN, 27.IX. (BBC). Na między
narodowym zjeździe Związków Zawodo
wych w Paryżu wygłosił przemówienie
przewodniczący tego zjazdu —r Waltci
Citrinc. W przemówieniu swoim wyrazi
on przekonanie, że Federacja Związków
Zawodowych, która zostanie wyłoniono
z dotychczasowego Międzynarodowego
Zw. Zawodowego, Będzie- trzymać się r
dala od polityki.

sprawie zwrotu zrabowanych
przez
Niemców rzeczy wartościowych. Na dru
gim posiedzeniu, po południu, tematem
dyskusji byl wniosek przedstawiciela
Francji — wprowadzenia kontroli mię
dzynarodowej w Zagłębiu Robry I w
Nadrenii.
Australia I Afryka południowa zaproPrzed zerwaniem stosunków
t«*»»wały przeciwko składowi Rady 6
dyplomatycznych Urngwafn
Ministrów. Państwa te uważają, że w
konferencji winny wziąć udział wszyst
z Hiszpanio
kie te kraje, które wniosły wielki wkład
SR kołach dyplomatycznych mówi się
do osiągnięcia zwycięstwa 1 które npdal o zerwaniu stosunków dyplomatycznych
mają w ramach organizacji czuwać nad Urugwaju a Hiszpanią. Przyczyn# tego jest
bezpieczeństwem świata. W razie, gdyby gwałtowna nota, wystosowana przez hitu było niemożliwe, proponują, aby tym wy ń w lcłego ministra spraw zagrań, do
państwom komunikować 1 dawać do roz- rządu Urugwaju. Nota zawiera protesi
patrzenia wszystkie postanowienia kon pm edw kó ofic.Uhsemu uznaniu republb
ferencji 6 mocarstw. Stanowisko Au kańskiego rządu MwpaflaMego przez »<sstralii
I Afryki popierają Kanada I Mo uaf UragdOjU. MWztór Spraw zagrani*
Zarząd Spółdzielni Warszawaldch, chcąc nżem awlą^ku w> eflwflł bBeetia] Jest n»wa
Zelandia,
która wyśle podobnej treńel cm ych Urugwaju . w energicznych sło
wżąsnata
kontaktu
ac
światem
naukowjna
acacić poległych w walce Z najeźdźcą
ł
wach' odpowiedział na notę.
notę
dv
Rady
Ministrów * Londynie.
? :r.i *•
spółdzielców, wydał do spółdzielni związ E S R B -ftań rtw aaotKdnłch,
-eoo<
s
!
.••fębr
kowych odezwę, która między tonyml-gtdKraty ttfctotarsUKe
w Wamaaei: „Winniśmy cześć I papomniuatoj. tjjm
wszystkim spółdzielcom, którzy aalmiat 00- wflb ntworaoaa Fnliidwiwwi' Radę Bdzowia,
dziennych aresztowań I, krw aw jch egze- FMBeamą Red® wartakdr. Marcin Kapprzak.,
kucyj, walczylj nieugięcie z okupantem, O" Pietęwaat) ubrania. eJflcnków. Rady iadbę- iF R
'
WARSZAW
Jt (Poipreaa), Ddamrik u- sktegó pneaeysłu odzieżowego w BadM
bowiązkiem każdej apółdzióbtl Jest przede
rzędowy ministra oświaty . zamieszcza min, państwowej tocznej szkoły przy*
wszystkim zająć się łonem rodzin oflar ter tdfeau
między Innymi zarządzenie ministra O- aposóbtenła V gospodarstwie rodzinnymi
iera okupanta^JłsJs^y dopomóc im w wy
w- »
światy r o organizacji; Państwowego l i  W teow w sław ku.
.Tr*t.i(l“R i m b r Siwwnfc- am ak tam po ceum Budownictwa Okrętowego, nruz
szukaniu pracy, w umieszczeniu dzieci w
szkołach, w przesiedlaniu się na zachód. dłuższej chmwMe, ©raeżywaay M lata, Je zarządzanie W sprawia . btwm-cte >sń-<
fSctedcstiniR pnsz. Trumana
nfctaoaftb***’ ptf stw o*y& giiKBasjów-z, ófcrófldfcMgM
Poza tym Związek zapowiada uczcartitc den z
poległych bohaterów spółdzielczych przor ińricte prof. dt
flkBMŻ
npW
Y JORK, 27.IX. Na koTifcr. n-\|f
MKtiymfttokn, meebuniezn^gó ~ w W i 
^umieszczenie tch^nazwisk w oaohnym, ow ' w ; wc
kach I Zawierciu, kżnwieckiego w P***’ prasowej w Białyin Domu prezydent
luniecie ieco żeńskiego w
W So- .m an oświadczył; Iż nie należy d v.v V
W
... drugą roefcrńcę
.
__ „
_
_
. [rnyłhl,
. __ . kupieckiegożeńskiego
f s f t i>- \vAwn»w»W eg Brygad* artylej® Im-"Ba- j snowen, .'•państwowego' gfeJiahMjw* spól- wiary poglo kom i domysłom,
A
W lokalu Przemysłowców W Warszawie mc
.-*.*■Ithd^SńS^iĆf łłwżąsóac Z'
' tjrrfrtenHWł w 1 'e t t a s lt , p u N siw w y ch konferencja 5 ministrów \W Londynie «l»
.bdbylo się nadzwyczajne walne zebmłii - ■wsnaniai® ur-wryfcżośC. P mw-zwzł' wawzaw- J Jąoeów,
kom wnikacyjnego
w
W ar
dała pożądanych rcwiltaWw. Należy *
^Folsklcgo Ew. Inżynierów Budowlanych, ska brygada artylerii Jeot Jednostką, któ- »sza w ie 1 w Inow rocław iu, pflustwo- ereklwnć oficjalnego komunikatu, hlóIPo wyborze zarządu zabrał glos nowoobra ra pierwsza natknęła akCJflnfla»-poMn.-'*® tw ego spółdzielczego handlow ego Jieęnm
,o lircirzi żeń r-r dc-.' •jcęnl I

Z K R A JU

Z arządzenic M inistra Oświaty

•.<ww sp r a w ie ,otw arcia n ow ych szk ół

ny prezes, wskazując, iż głównym zada- • murach Berlina.
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Droga do celu
Z dniem pierwszgo września IMS ».
wszedł w życie nowy dekret regulujący
•posól) płacenia składek ubezpieczenio
wych, które obecnie będą pokrywane w
(Ce. Be.J Komisja Likwidacyjna A» K., obu Morecko Jan « pseud. „ L a m * j a - 1 gen. Baranowski, mjż. „Nowtoa-Leśnik*całości przez pracodawcę.
irzędująca w Lublinie przy uL Krakow ko członkowie. Przewodniczącym tabaT- dał mjr. „Jaremie" rozkaz pospieszyć na
Dekret ten zwiększy zarobki świata
skie Przedmieście 78, zdołała w kilku towskiej Obwodowej Komisji Likwida- pomoc z dwoma plutonami oddziału A.
pracy przeciętnie o 8 i pół proc. Jeżeli
liach swojej działalności załatwić wstę cyjnej jest k p t Wojtowicz Wiktor
K. Było to w okolicach Woli Wcoreszczyń
H"-7;»ied” ir"'- .'rszcze obniżenie stopy pole organizacyjne praco, zarejestrować pseud. „Łoś“, w Radzyniu mjr. Karwow skiej. Pomoc umożliwiła oddziałowi r >•'
wej > uposażeń r— to- przi
syjskiemu wytrzymać nacisk: niemiecki
z., rob ki
pracowników I r.-botnłków) wychodzących « konspiracji i nawiązać ski Antoni — pseud. „Robert".
Ikontakt z terenem. Ostatnie to zadanie
do
wieczora. Niemiecka karna ekspedy
zwiększą się znaeM le.
,W celu organizacji dekonspiracji we
[jest najważniejsze, ponieważ większość
Przerzucenie ciężaru płaceń? ) świad
wschodnim i południowym okręgu A. K. cja musiała się cofnąć, mimo pomocy
:złonków A. K., którzy wytrwali w kon
czeń ubezpieczeniowych na pracodaw spiracji, znajduje się właśnie na prowin udali się dziś w teren: .mjr. „Nowina- lotnictwa, ponosząc duże straty w zabi
tych i rannych.
cę f obniżenie podatku od uposażeń są icji. Z prowincji przyjeżdżają do Komi- Leśnik" i mjr. Wojtal, pseud. „Jeż". Mjr.
Razem z mjr. W ąsalem „Jeżeiw
pierwszymi etapami na drodze do popra JsjŁ delegaci 4 proszą o wyjaśnienie pro- „Nowina-Leśnik." był inspektorem Inspek
Komisję
wy warunków bytu szerokich maa, «h Icedury likwidacji w celu poinfonnowa toratu Wschodniego A. K. (Chełm). Zo „Nowina-Leśnik" organizuje
stworzeniu realnych budżetów domo |nia członków A. K., żyjących w miaste- stał on 21.9 1946 roku aresztowany na Likwidacyjną Obwodową A. K. na tere
wyeh i unormowania palącej kwestii u-| ckacb i wsiach Lubelszczyzny. Komisja odprawie okręgowej A. K. — razem z in nach swojej działalności konspiracyjnej
Na miejsce mjr.
- "ł-dn-,,Jeżaf*. który
posażeń tak nieproporcjonalnych de dzi
w iązała Aontaki z dowódcami w te- nymi dowódcami. Na podstawie umowy
wchodził dotychczas w skład Komisji.
o
likwidacji
Armii
Krajowej
został
dnia
siejszych cen wolnego rynku.
[renie i tworzy sieć Komisji LikwidacyjLikwidacyjnej Lubelskiej, obejmuje pra
Dekret jest realizacją uchwał Central « c ff w całym województwie lubelskim, 2ÓR 1945 r. zwolniony a więzienia.
cę w Komisji kpt. Fiolkowski "Marian nej Komisji Związków Zawodowych, ja
(tychczas zorganizowano Komisje: w
W jego działalności konspiracyj pseud. „Michał Szczyt".
kie znalazły swój wyraz w licznych wie- |Krasnymsfawle, Lubartowie, Radzyniu I
ni znajduje się pokaźny bojowy
Mjr. „Nowina-Leśnik" nawiąjwł ~- •
. each i zebraniach publicznych, zorgani iiedleaeh. W skład kntsnysławakiej Ko dorobek, jak np. / wysadzenie raozowanych przy masowym udziale świa misji wchodzą? kpt. Grudzień Wincen- 'sta na rzece Kasjan, 4 km od Krasnego- takt ze swoimi podwładnymi z kouap
to pracy.
lly, pseud. „Wyrwa*, jako przewodniczą stawu, w chwili, gdy przejeżdżał trans racji, oświadczył: „Uważam, że najwyż
Rząd Rzeczypospolitej nie
c y , por. Chwała Józef — pseud. „Wrzos*, port niemiecki, składający się z 50 wago szy czas, żeby wszyscy A.Ł-owcy, ofice
głuchy na istotne potrzeby ludzi p
►por. Wrona Jan — pseud. „Zagórski*, nów. W wagonach znajdowali się współ rowie i szeregowi, wyszli z ukrycia, za
I postanowił w miarę swych m oiliwoś
pracownicy organizacji Todt‘a, a w o- legalizowali się, zdali broń i wzięli *«uwzględnić wszystkie słuszne postulaty
statnich
4-ch wagonach niemiecka żan dział w twórczej praey przy odbudowie
[er Lufijtemhnru w Krakowie
robotników I pracującej inteligencji,
darmeria, wracająca z karnej ekspedy demokratycznej Polski. Dros.i dla wsz*
KRAKÓW (Polpresa). Do Krakowa cji z Zamość*), W walce Niemcy stra stkieb jest otwarta".
przychodząc im z wydatną pomocą, ezejjo wymownym dowodem są postanowie
rzybył minister spraw zagranicznych cili 20 zabitych i rannych, a oddział A
nia omawianege dekretu.
Wielkiego Księstwa Luksemburskiego X K. jednego oficera i jednego szeregowca.
Dalszymi etapami, zmierzającymi do ■ek, w towarzystwie posła nadzwyczaj- Najważniejszym efektem akcji było, że
normalizacji stosunków w dziedzin!
iego swego kraju r— Reno Luma, akre ruch na tej linii został na tydzień prze
św iatow y Kongres Związków Zawodoplac, będzie niewątpliwie szeroko zakrO' dytowanego ostatnio w Warszawie. Go rwany.
|wych
budzi zrozumiałe zainteresowanie.
jonu akcja zniżki cen na artykuły pierw ic ie zagraniczni zwiedzili zabytki sztnki
Ze wspomnień mjr. „Nowiny-Leśnika
Tednym z głównych zadań Kongresu jeat
szej potrzeby, oraz walka z lichwą i spe
galerię Krakowa. Wieczorem przyjął jest następujący, bardzo interesujący e [powołanie do życia światowej Federacji
kulacją przy jednoczesnym zwiększeń
Irnin. Bek przedstawicieli prasy i litera pizod: dowiedziawszy się, że niemieck? [Związków Zawodowych, wyposażonej w
przydziałów i usprawnieniu ieh spra
tury prasowej na konferencji prasowej. karna ekspedycja podeszła* . z dwu I [egzekutywę tego rodzaju, -by uehużały jej
wledliwego rozdziału między rzesze pra
Następnego' dnia goście luksemburscy stron do miejsca postoju rosyjskiego par) miały istotną moc i były realizowane
cujące.
[wyjechali do Oświęcimia.
tyzanckiego oddziału, którym dowodził] |przez wszystkich członków Federacji. Na
Dzięki zwiększenia przydziałów na
:emat derogacji Potoki, btarącej r M ol f t
-------,!
•
Wszelkiego rodzaju artykuły ulegną1
znacznej zniżce ceny rynkowe, eo
Delegacja pobuot r^xrJ'--uZa- fla z-jazo
zmniejszy
proporcjonalnie rozpiętość
z niemałym dorobkiem. Polski ruch za
między przeciętnymi zaroUSnmii pracow
wodowy skupił w swych szeregach prze
Rada Naczelna Str. Ludowego dokoZastępcy: Błak Józef (Kraków), Pa
niczymi, a Ich faktyczną silą nabywczą.
szło milion członków — więcej niż kie
ała wyboru nowych władz stronnictwa. luch (kieleckie), Tupalski (Warszawa;,I
dykolwiek liczyły związki zawodowe w
Dotychczasowe pobory pracowników i
Na prezesa jednomyślnie został poww Kurpiewski
(Warszawa),
Sokołowski!
Polsce. Ruch zawodowy jest zjednoczo
robotników stanowiły rodzaj tymczaso any stary i wypróbowany działacz
ny i to podwaja jego siłę. I co najważ
(Lublin), Malinowski (rzeszowskie), Do-|
wego prowizorium, ""które ulec uwalało [chłopski, były poseł z „Wyzwolenia*
niejsze — związki zawodowe w Polsce
mańaki (Bydgoszcz), Czechowski (łódz
uzyskały te wszystkie prawa 1 prero
procesowi stabilizacji w sensie dostoso [Wincenty Baranowski.
kie), Garlacz (krakowskie), Szymczak I
gatywy, o które wałczyli bezskutecz
wania lyeh poborów do poziomu potrze
Jako członkowie Naczelnego Komitetu (Dolny Śląsk), Cieśla — . (dąbrowskie-.
nie robotnicy polscy na przestrzeni dzie
życiowych. Nie można było dokonać te
sięcioleci — są dzisiaj
prawdziwym*
ykonawczego wybrani zostali: ob. dr. Klenowicz (gdańskie).
go procesu od razu, drogą jednostron
współgospodarzami państwa i warszta
utek
(woj.
krakowskie),
Korzycki
Komisja rewizyjna: Michał Gniazdo
tów pracy. Zdobycze te ogtoezone z try
nych 1 rygorystyeznyeh postanowień bez Łódź, prezes Żarz. Woj.), Podedworny wicz. Kotek Agroazewski, Rusin.
buny kongresu, będą najlepszą propa
narażenia całości naszej gospodarki na Białystok), Kocioł (Łódź), Szymanek
Sąd partyjny! prezes ob. Maślanka.!
gandą na rzecz Polski wśród miliono
poważne wstrząsy. Świat pracowniczy woj. łódzkie), Mitura (Łódź), prez. Żarz.
wych. rzesz pracujących świata.
członkowie: Iwanowski (Warszawa), Pie
musiał czekać cierpliwie, aż zagadnienie
Delegacja polska pracując w Paryżu
ój. Wener (Kraków), prez. Żarz. Woj. tezak (a grójeckiego), Dybowski (woj
płac dojrzało do rozwiązania i znalazło [Wójcik Józef (Lublin), K ,a c h f t (Wcirszft
na rzecz jedności narodów sprzymierzo
białostockie), Głodowski (woj. rzeszow
nych, demokracji i pokoju, będzie zara
Się na drodze ewolucji, wiodącej do o- wa), prez. Żarz. Woj. Podrygałto (Kielce?,
skiej, Makiełło (woj. lubelskie), Langier|
zem najlepiej reprezentować
interesy
gólnej poprawy stosunków ekonomie* Król (Łódź), Augustyn (Rzeszów),
(woj. pomorskie).
państwa polskiego.
nych 1 gospodarczych państwu.
•
»
•
»
bile twierdzimy, że ta poprawa nastąi
„Rzeczpospolita" publikuje niezwykle
natychmiast, że dekret o składkach
iw y dokumcncik:
bezpicezeniowyeh, obniżka podatku I
A. Bobkowski
zniżka cen zaspokoją w zupełhośei po
13. Av, Dumas, Genćve.
Genewa, 30 sierpnia 1945
trzeby świata pracowniczego * stworzą
Poselstwo R. P.
pełne podstawy dobrobytu. Do tego do20 Elfenstrasse
WARSZAWA
(PoLJ„
Państwowy
Bank
<sa
parą)
I
na
owce
z
ł.-45.000
(za
gniaz
• b roby tu droga jest -jeszcze 'daleka, hik|
BERN
łolny airuehom iL* własnych" funduszów do obejmujące jednego barona i 4 mo-l
daleka, jak wielkie były okronnodet
Przy budżecie, który został wysłań J
20
milionowy
kredyt
dlarolników
cioryj.
We
wszystkich
wypadkach
chodzij
zniszczenia spowodowane w o ^ ą , Jaki
przez Rząd Polski w Londynie dla P o
selstw a w Bem ie na miesiąc lipiec, znaj
wielką była nasza niedola w ciąga dtu-f zakup bydła, ow iec. P nierogacizny. Po* .0 zwierzęta zakupowane na cele hodowli.
dowała się kwota 1211.— fra. przezna
czki udzielane będą W różnych wysoglego okresu okupacji. Te lata straaztl
Z nwagi na szczupłość ogólne] sumy I
czona dla byłego Prezydenta R. P . prot
lach', zależnie od rodzaju zakupowaIgnacego Mościckiego.
wego kataklizmu nie dadze się odrobić|
kredytu,
z
pożyczek
konystę^-będą
w
łych zw ierząt Przy uwzględnianiu taj
Ponieważ Poselstwo do dnia dziś i
>w ciągu kiikn miesięcy. Ogólna
pierwacym rzędzie gospodarstwa, ma-!
zasady, pożyczki na zakup buhajów nie
saego kwoty tej nie wypłaciło, przetc
przychodzić będzie stopniowo, propor-,
jące pewną tradycję hodowlaną.
proszę o spowodowanie wysłania jei.
ejouainie do naszego wkłada w ogólne bęĄ przekraczać 15.000 złotych, na Ja
możliwi^odwrotnie, pod adresem
śwkł
i
cielęta
od
2
do
5
tysięcy,
na
doPrzy
rozprowadzeniu
kredytu
będąj
dzieła odbudowy.
względnie p. Ignacego Mościckl^e-o
osłe knury zł. 8.000. na prosięta 2.000 brane pod nwagę: tereny nadające sii
Versoix, „Les Ćolombettes'*
Z Raw&żaniem
ze względu kultury na prowadzenie ho1 1 kb..„
ki.
dowii, najbardziej poszkodowane przi
Okazuje się, że u. prezydent. Mu.icicM*.
wojną i objęte ogólną odbudową, O ilbodowta rokuje tam npdsteje na rychły j tóry zainkasował 'aa czasów sw ej prezy~ Do Lizbony przybyła belgijska misja czaa prób samolot wzniósł stę t d o k o n a ł______ _________ ____ ___ „
atury grube miliony jako premie za wydochód. Pożyczki Udzielane będą rolnihandlowa, mająca omówić sprawę mw .
I * - ” ~ b4zo
lezienie „świeżego powietrza" •— rówzaWlenia współpracy gospodarczej obu kra
jów .
beapiaesenia wekslowe, przy oprocento-[ ież i obecnie nie zapomniał o sprav. a
*
MS »
* * *
Gen. Eisenhower 1 ges. Monroe x uś wanta na rzec* Państwowego Banku [finansowych i pobieraj) dobrze apsłużoną e
4 .,— Papież przyjął w Watykanie marsz. miania UNRRA będą rozdzielać tow ary jBa
Rolnego. Kwota »płacana będzie w ra Imeryturę.
KAJejcandra. Marsz. Aimcander przedstawił najbiedniejszej, ludności niemieckiej.
Sprawy emerytalne Ignacego Mościckietach',
w Zależno.ćei przeznaczenia ł w iel
•papieżowi kilku swoich adiutantów i otrzy
* W *
m ał medal papieski.
■
kości kredytu. Pożyczki, przekraczające1| ;o przeprowadzał, jak wynika z dokn—
W
Okoltea/st
itanaiu
S.K«ktegó
panuje
»
m ♦
epidemia dżumy, .którs dociera nawet do zł. 10.000 Państwowy Bank Holny wy L.ientUf jego zięć b. minister Bobkeweid
Anglii został oddany do użytku no Palestyny,
płacać będzie przez właściwe, terenowe I Solidarność rodzinki Mościckich, taa
wy- samolot komunikacyjny „Wiking", za
«
w y
’
oddziały, natomiast pożyczki roniejszeBpnana w Polsce przedwrześniowej, nie osła
projektowany dopiero przed 7 miesiącami,
•— BułgareM minister rolnictwa wydał
sam olot ten rozwija szybkość podróżna 400 d ek w ^ w s t r z y m u j d n l^ . J ^ y w t e a r —♦ za pośrednictwem miejscowych Ko
-a i na emigracji. Intereslld przede wszykm/godz. oraz zabiera 27 pasażerów. Podmunalnych Kas Oszczędności
stkiia.
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XII plenarna sesja Wojewódzkiej Rady Narodowej
Dragi dzień obrad
przez wypas bydła, co skłoniło Dyrekcję nia obrót towarowy na kolei, co znacz działu węgla z Centrali Zbytu Produktów
Lasów do podjęcia prac nad likwidacją nie usprawni transport.
Przemysłu Węglowego.
serwitutów leśnych'.
Poza tym została powołaną komisja,
37 pociągów węgla' przemysłowego
kontrolująca
przydziały węgla poszczę*
przyjęła
do
przewozu
Lubelska
Dyrekcja
2 MILIONY Ms DRZEWA SKRADZIONO
gólnym fabrykom i instytucjom', ehcąo
Kolei,
z
czego
tylko
5
pociągów
dla
wo
Masowe
kradzieże
resztek
drzewosta
UPORZĄDKOWANIE SPRAW
nów rębnych i bliskorębnych powoda jewództwa lubelskiego, a 32 pociągi do w ten sposób__ukrócić nadużycia i kra
LEŚNYCH
dzież węgla, który słusznie należy sią
Radomia, Kielc i Skarżyska.
Jednym z najpilniejszych zadań admi ją obawę zaniku lasów, oraz niebzpieklasie pracującej.
czeństwo
pożarów
i
plagę
szkodników
—
SPECJALNE KOMISJE KONTROLI
nistracji lasów było "przeprowadzenie
Następnie omawiano sprawę reperacji
PRZYDZIAŁU WĘGLA
prac nad urządzeniem lasu, w celu usta owadów. Na skutek pożarów dotychczas
i budowy dróg bitych. W dyskusji po
zostało
zniszczone
505
ha
lasu.
Ogólna
Wojewódzka Rada Narodowa uchwa ruszano brak planu robót, oraz niepr*
lenia rozmiaru użytkowania na najbliż
sze lata, oraz ustalenie powierzchni pod ilość drewna zdefraudowanego wynosi o- liła wysłać specjalną komisję do Kato porcjonalne wydatki personalne do prą
koło 2 miliony ni1.
• __ wic, celem uzyskania większego przy
legającej Dyrekcji Lubelskiej.
wadzonych prac w odbudowie dróg.
ZAPOTRZEBOWANIE NA OPAL
Równocześnie pracowano nad ustale
niem szkód wyrządzonych w lasach przez
Do końca września mają wpłynąć cał
okupanta, oraz nad zalesieniem. W ro kowite zapotrzebowania opału na ręce
ku bieżącym założono nowych szkółek starostów, którzy prześlą wykazy do Dy
leśnych 1900 arów i odnowiono 1.425 rekcji L. P. celem uzyskania koniecznej
„Żądaniem naszym jest budowa i od
Drugim źródłem jest fundusz apree
ha. Uprawy te zostały zniszczone w 8O’/» ilości opału.
budowa kraju, a do tego potrzeba hidzi, w-sacyjny, który będzie pomocą di* kią?
maązyn, materiału i żywności.
•y pracującej i robotników, i trzecim «u»
Ludzie wymęczeni podczas okupacji to pomoc zagraniczna UNRRA.
chcą normalnie żyć, co streszcza się w
DOSTAWY UNRRA
żądaniu —» dajcie nam jeść.
t
Dotychczasowe
transporty żywności,
Nie wystarcza słusznie uzasadniać
Następnie naczelnik Wojewódzkiego czynnikiem jest przemysł, który a
Wydziału Aprowizacji i Handlu ob. Or swoim rozwoju i odbudowie czyni zna swych żądań, trzeba sobie uświadomić, przychodzące z UNRRA są niestety nie*,
łowski omówił sprawę świadczeń rzeczo czne postępy. Robotnik musi mieć żyw że stan gospodarczy kraju jest tego ro wielkie. Właściwe dostawy mają się rof»
wych.
ność, aby mie8 siły do pracy. Niewyko dzaju, że żywność jest, więc nie powin począć. Kiedy je otrzymamy, w jakiej
ilości — tego na razie nie wiemy.
nanie planu aprowizacyjpego wojewódz no być głodu. Na świadczeniach rzeczo
ULGI
Przydziały z UNRRA dosinją górnicy
wych
opieramy
rozwój
naszej
gospodar
W ŚWIADCZENIACH RZECZOWYCH twa może załamać plan wyżywienia ca
utnicy
i pracownicy komunikacyjni. po«
ki.
Tegoroczne świadczenia rzeczowe nie łego k r a ju ,a to przyczyni się do zaha
niewaź na tym opiera się gospodarka
miasto
zaciąga
pożyczkę
u
w
si
mowania
odbudowy
Polski.
przekraczają możliwości rolnika. W y
narodowa.
Na wolnym rynku są towary, a'e nie
Opóźnienia dostaw świadczeń rzeezomiar .ogólny na teren całego wojewódz
Wreszcie częściowo otrzymuje V.'ar»
pomoże podwyższenie płac,
ponieważ łzawa i Łódź — ośrodki przemysłowo*
tw a obliczony na podstawie obliczeń po , wych Jest winą starostów*
szczególnych gospodarstw wynosi tylko
Nie umiano uaktywnić pracy pobor wtedy podniosą się ceny na wolnym ryn robotnicze, Katowice li ostatnio otrzy
46 proc, dostaw z roku ubiegłego, a łą ców, których zadaniem jest ułatwia obo ku, a możność nabywcza klasy robotni mali robotnicy odbudowujący port.
czej nie ulegnie zmianie.
cznie z 5 proc, zaległości z poprzednie wiązkową dostawę ziemiopłodów.
Obecnie transporty UNRRA będą szły
Należy zwiększyć produktywność pra przez Gdynię i Gdańsk, co znacznie js
go roku wynosi tylko 166.450 ton.
SEKWESTR ZA OPIESZAŁOŚĆ!
cy ‘— to jest jedyne rozwiązanie.
Na podstawie udokumentowanych mel
przyspieszy. Transport do Lublina szedł
W DOSTAWIE ZBOŻA
Podwyższenie płac byłoby oszukiwa z Konstancy od maja br.
dunków o zniszczeniach wojennych, szko
Wyjdzie
dekret,
na
mocy
którego
po
niem klasy robotniczej i w dalszym ciągu
■dach na skutek klęsk żywiołowych I
ODPO W IEDZI ALNOŚĆ
przemarszu wojsk szkody te są zaliczane borca będzie m iał. prawo nakładać se- głodowaniem. Jedyna droga —- to droga
kwestr na ziemiopłody za opieszałość świadczeń rzeczowych, to jest pożyczka
ZA ŚWIADCZENIA RZECZOWE
na poczet świadczeń rzeczowych*
w spełnianiu obowiązku świadczeń rze jaką miasto zaciąga u w si.Musimy wziąć odpowiedzialność zą
10 PROC. ŚWIADCZEŃ RZECZOWYCH czowych na rzecz państwa".
ARTYKUŁY PRZEMYSŁOWE DLA WSI stan gospodarki świadczeniami rzeczą*
ZAMIAST 25 PROC.
TRANSPORT KOLEJOWY
wymi.
ZA 350 MILIONÓW ZŁ.
Ogólna dostawa świadczeń rzeczowyph
Gelem usprawnienia transportów ko
Żądania
równowagi
między
cenami
ar
Aparat poborców świadczeń rzeczą
do 24 bm. wyniosła 10 proc. Zostało za lejowych obecnie przekuwa się wszyst-.
tykułów
rolnych
i
przemysłowych
tą
słu
wych
jest pomocnym organem sta
ledwie kilka dni na dostawę pozosta kie tory szeroko-torowe na normalno
szne.
stów, starosta decyduje, rozdziela I dj
łych 15 proc.
torowe, na terenie całj^o wjewódzłwa
Zaczynamy dawać chłopom artykuły ponuje aparatem świadczeń rz
Dostawa świadczeń trzeazowycK n aj lubelskiego.
przemysłowe za sumę 350 mil. zł po ce wych.
lepiej przćdstawia się w powiecie chełmPoważną trudnością było zablokowa nach sztywnych, wydaliśmy 70—80 proc,
Aparat poborców używać trzeba zalos
skftn, który dokonał dostaw w 15 proc,
nie rozwiązanymi pociągami towarowy w roku zeszłam prem ii Pewne przydzia żnie od potrzeb miejscowych. Sturostg1
•
Obowiązkowa dostawa raloka, mimo
mi prawie wszystkich stacji LnbelśkLsJ ły dla wsi będą powiększone. Zwiększe jest gospodarzem powiatu i jemu pódltH
bardzo niskiego wymiaru (200 litrów od
Dyrekcji Kolei Do niedawna było 118 nie przydziałów przemysłowych jest u- ga aparat świadczeń rzeczowych.
krowy na rok) jest w dalszym ciągu nie
takiełi pociągów. Obecnie jest już tyl zależnione od świadczeń rzeczowych.
dostateczna. Tak samo źle przedstawia
Sabotowanie dostaw świadczeń rzeczą*
ko około 40 pociągów, stojących' bez pa Robotnik bez jedzenia nie będzie w ydij
się obowiązkowa dostawa mięsa.
wych będzie kierowane do sądów grodz*
rowozów na bocznicach różnych stacjL nie pracował.
kich.
Premie za rok 1944 wykonane zosta
Ożywienie ruchu, zwiększona Rość | Świadczenia rzeczowe nie roiwiążą
ły w 78 proc. Akcja ta trwać będzie aż
Rolnik ma prawo swobodnego obro
wyremontowanych parowozów nspraw- I całkowicie aprowizacji,
do wydania należnej ilości towarów przy
tu nadwyżką produktów rolnych p> spal
znanych rolnikom na premio,
nieniu w 100 proc, świadczeń rzeezo
wych.
W PAŹDZIERNIKU BIAŁY CHLEB
Wobec tego Gminne i Powiatowe Har
NA KARTKI
dy i starostowie mogą ograniczać obrót
Od początku października będzie 80
na wolnym rynku do czasu całkowitego
proc, przemiał żyta. W związku z 80
Jest lo naprawdę sprawiedliwe, le.hr- podana rolnikom przez obwieszczenia w wykonania świadczeń.
proc, .przemiałem żyta musi być zwięk dzl«, którzy W sposób uczciwy podcho
zarządach gminnych I na tablicach prze
'Jedynie wspólnym wysiłkiem, mobili
szona kontrola nad młynarzami ( pieka dzą do odbudowy kraju, aostają wyróż
znaczonych do ogłoszeń publicznych w zacją wszystkich sił będzie możliwe zre
rzami, która dotychczas jeszcze jest nie nieni.
,
poszczególnych gromadach.
alizowanie dostaw świadczeń rzeezo*
dostateczna.
,
Każdy goąpodarz wiejski, który do
Cukier będzie wydawany W przyszłym
Niezawodnie wszystkie gromady wiej wych i aprowizacja kraju, a co za tym
dnia 1.11.1946 r. odda Państwu świad
roku według dotychczasowych' norm
skie wezmą udział w łym szlachetnym, idzie I odbudowa Polski.
czenia rzeczowe, będzie premiowany to
kartkowych pół kg miesięcznie na kar
podyktowanym
troską o jak najrychlej
(Przemówienie ob. wojewody lubel
warami przemysłowymi po cenach pań
ty I kat.
,
szą odbudowę naszego żyda
skiego
oraz dalszy ciąg obrad podamy w
stwowych (sztywnych).
czegi^ współzawodnictwie.
jutrzejszym numerze. —-» Red.)
WĘGIEL NA ZIMĘ ”
Oprócz premii zasadniczych, minister
<w« i
Zapotrzeb vanie na węgieł dla ludno aprowizacji I handlu zarządzeniem a
OT
ści i instytucji województwa lubelskiego dnia 16.VIII.t945 R. ustalił premię do
wynosi około 20 tys. ton miesięcznie, W datkową dla rolników, kfórzy pierwsi
/najbliższym czasie do województwa lu w danvm województwie spełnią obowią
be kiego nadejdzie 15 tys. toru
(Be) Zdemobilizowany żołnierz osiedla przeprowadza osadnictwo woj.*kowe na
zek dostaw zbożowych.
*
*
•
słę na terenach, które on zdobył. Jest podstawie następujących wytycznych:
* Zarządzenie to brzmh
W dyskusji omawiano sprawę przeArt. t Pin terenie każdego" wojewóde- wyznaczony pas osadnictwa wojskowe Osadnictwo wojskowe winno być prze*
kalkulowania cen wolno-rynkowych. Ob twa przydzielam jako premie za wyko go, składający się z następujących po prowadzone w ’ większych grupach suk*
niżka cen- ąziykułów rolniczych, szcze nanie obowiązkowych dostaw zbóż po wiatów województwa zachodnio * po ccsywnie od najbliższych osiedli przy
gólnie zaś zlmźa, które staniało co naj- jednej tonie cukru wg. poniższych prze morskiego: Kamień “ Wołyń, Nowogród- miastach ku osiedlom dalszym.
Dąh, Gryfin, Królewiec, w woj. pozna ńZ władzami administracji publicznej
i*niej dwukrotnie, powinna spowodować pisów.
skinu Cielęcin, Rypin, 'Gubin, w woj. zostanie zorganizowana straż bezpie
potanienie chieba białego przynajn»ptej o
Art. 2. Wyżej przewidziane premie o- Śląska Dolnego] Żegań, Żarów, Zgorze- czeństwa z bronią (prócz milicji) spośród
50 proc.
trzymują po połowie 2 gromady, które lice, Lubań, Lwów. Tereny przyportowe osadników.
Następnie przemawiał dyr. Departa na terenie danego województwa pierw
Zorganizują odpowiednią sieć'instruk
mentu Świadczeń Rzeczowych przy Mi- sze wykonały obowiązkowe dostawy w zostają dodatkowo uznane jako tereny
osadnictwa
wojskowego
z
wyłączhym
torów
rolnych w oparciu o odpowiednie
riislerśtiwie Aprowizacji d Handlu ob. m-cach sierpniu i wrześniu 1945 r. w w y
przeznaczeniem dla marynarzy. Zostają urzędy.
Zawadzki, który powiedział?
sokości 25 proe. pkmn rocznego.
powołano Wojewódzkie I Powiatowe Ko
Otoczą troskliwą opieką osadników
„W ndluidowie kraju
decydującym
Treść powyższego zarządzenia będzie misjo Osadnictwa Wojskowego* które wojskowych w każdej dziedzinie.
W drugim dniu obrad W. R. N. dyr.
Jankę złożył sprawozdanie z działalno
ści Dyrekcji Lasów Państwowych okrę
gu lubelskiego.

P rzem ów ien ie m in. A prow izacji i H andlu
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Dziś: Wacława
Jutro: Michała

umożliwia dokonanie zasiewów na zniszczonych terenach

WAŻNIEJSZE TELEFO N!
Pogotowie ratunkowe
,
Straż ogniowa , » « .

22-73

11-11

Pogotowie elektryczne przy Elek29-61
trownl Miejskiej ■ .
W arsztaty wodociągowe 1 kanalia, 21-42
pyżurny Komendy Miasta M.O, teL 23-83
APTEKI
Sesnademego —- Rynek 2
MigursMego —i 1 Maja 29
Bawktókiego — Szopena 18

|

T E A T R U K IN A

Z TEATRU MIEJSKIEGO
Codziennie o godz. 18.30 „Walący się
®om“ M. Morozowicz - Szczepkowskiej —
■ Z. Chmielewskim, Błońską, Ładoslówną,
Saanochocklm, Kowalczykiem 1 śliw ą w ro
tach głównych.
TEATP MARIONETEK „BEMOL" w
Świetlicy Z. Z. Pocztowców przy uL Peowiaków 13. Przedstawienia: wtorki, czwart
kl 1 soboty godz. 17-ta; niedziele i święta
godz. 12-ta 1 17-ta.
KINO „APOLLO". W yświetla baśń fil
mową prod. sow. pt.: „Za siedmioma góra
mi". Nadprogram: Nowiny dnia nr 16 -i
dod. Morze.
KINO „BAŁTYK". W yświetla dramat
prod. amerykańskiej pt.: „Za nawiasem ży
cia". Nadprogram: P.K.F. nr 24 1 „Niewi
dzialny Wróg".
KINO „RIALTO". Komedia muzyczna
prod. polskiej pt. „Zapomniana melodia".
Nadprogram: P. K. P. N r 22. Pocz, sean
sów g. 13, 15, 17, 19.

na dzień 28 września 1945 r. (płatek)
6.45 Transmisja z Warszawy I. 8.00 Wia
domości lubelskie.
8.10 Muzyka z płyt.
11.30 Kącik „Wici". 11.35 Komunikaty 1 ogłoszenla. 11.40 Muzyka z płyt. 11.57
Transmisja z Warszawy I. 13.50 Przerwa.
15.00 Wiadomości lubelskie. 15.05 „50-lecie
śmierci Ludwika Pasteura". 15.15 Twór
czość symfoniczna Franciszka Liszta. W
programie: „Druga rapsodia węgierska" 1
„Drugi Polonez". 15.30 Audycja literacka.
15.45 „Z teki polskich pieśniarzy". Wykokonawi%”. Tomasz Dąbrowski — śpiew,
Adela Bay — akompaniament. 16.00 Tran
smisja z Warszawy I. 22.00 Wieczorna mozaika muzyczna. 23.00 Transmisja Z War-

L
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Przedstawiciele
Głównego
Zarządu
Związku Samopomocy Chłop., Woj. Za
rządu S. Ch., Izby Rolniczej, partii poli
tycznych młodzieżowych, Państwowego
Przeds. Traktorów, Pełnom. Jesiennej
Akcji Siewnej powołali Komitet celem
zorganizowania sąsiedzkiej pomocy przy
Jesiennej Akcji Siewnej.
Komitet po zapoznaniu się z sytuacją
gospodarczą naszego kraju postanowił
“zorganizować sąsiedzką pomoc terenom
zniszczonym, nie mogącym o swych si
łach obsiać jesienią należytej powierzch
ni na skutek strasznych zniszczeń, spo
wodowanych działaniami wojennymi.
Komitet Wykonawczy apeluje do wszyst
kich rolników, by złożyli na pomoc są
siedzką co najmniej 1 kg. z ha, co w po
łączeniu
z ilościami przydzielonymi
przez Ministerstwo Rolnictwa pozwoliło
by wydatnie przyjść z pomocą terenom
zniszczonym.
Powiatowi Pełnomocnicy do Akcji
Siewnej, partie polityczne, Zw. Sam.

PRZYDZIAŁY UNRRA
DLA PRACUJĄCYCH
Miejski Wydział Aprowizacji I Handlu
zarządza:
Zakłady pracy, urzędy państwowe, sa
morządowe oraz instytucje, pobierające
karty żywnościowe I kategorii złotą w
Miejskim Wydziale Aprowizacji i Han
dlu imienne listy pracowników i ich ro
dzin, w dwóch egzemplarzach, aa for
mularzu używanym do pobierania kart
żywnościowych, zgodne ze stanem fakty
cznym na dzień 28 września b».- podpisane przez pracodawcę łub kterownłka.
Listy należy składać do dnda 50 wrze
śnia br. włącznie w Oddziale Kfict Żyw□ości o wy cli, Krak, Przedm. 89, oficyna
2 piętro. (Listy będą przyjmowane I w
'niedzielę dn. 30 wrześni* bł, od godz.,
rano do 14-ej).

OD EZWA
Rolnicy! Sytuacja, w Jakiej znalazły się
znaczno obszary naszej odrodzonej Ojczyz
ny, przedstawia się niezadowalająco. Bracia
wasi po phigu w woj. białostockim, kielec
kim, rzeszowskim i częściowo lubelskim na
skutek zniszczeń, dokonanych przez dzia
łania wojenne — nie mają ziarna na za
siew. Obywatelski obowiązek w zględe*
Państwa i Społeczeństwa nakazuje nam
przyjście z pomocą. Pomoc ta jednak jest
w naszym własnym Interesie — dokonane
bowiem zasiewy jesienne zapewnią nale
żyte zaprowlantowanie Kraju i zniesienie,

względnie znaczne zniżenie świadczeń rząt
czowych,
Musimy wszyscy solidarnie stanąć 44
akcji pomocy naszym braciom, którzy ał*
mają czym zasiać — musimy 1 to nie
zwłocznie przyjść z pomocą i w formie doj
browołnego zsypu każdy z niezniszczonych!
wojną rolników, każdy zagospodarowany
rolnik winien uiścić zsyp przynajmniej <►
Harując na ten cel 1 kg. z posiadanego ta,
podatkowego (orna, łąki, pastwiska, sady),
zboża ozimego, zdatnego do siewu.

Z Teatru M iejskiego

ODBUDOWA

K ated ry Lubelskiej

KRONIKA MIEJSKA

Handlowych".

nie przekazane terenom najbardziej po
trzebującym pomocy. Wojewódzki Komitet zwraca się dc
ob. wojewody o poparcie zainicjowanej
dobrowolnej pomocy .jesiennej akcjf
siewnej.
O zapasach zebranego zboża należy
Jednocześnie, przez Wojewódzki Ko
natychmiast powiadomić Woj. Pełno mitet Akcji Siewnej została wydaną dflj
mocnika do Akcji Siewnej, ziarno zosta rolnika następująca

Rolnicy! okażde się być godnymi go
spodarzami odrodzonej, wolnej, demokra
tycznej Polski, okażde się prawdziwymi'
demokratami, pokażde społeczeństwu, toi
Wielkie zainteresowanie wzbudziła wia Debuasy, Kisielewskiego, Liszta i wiele In
chłop polski j«*t naprawdę gospodarzen*
domość, śe w dn. 29 1 30 września 45 r. nych.
1 dba nie tylko a siebie, lecz leży mu w|
po długiej paroletniej przerwie wystąpi
Pierwszy koncert odbędzie się w sobo równej mierze na sercu i dobro całego k ia
znakomita tancerka, nagrodzona złotym tę dn. 29 o godz. 15.39, drugi w niedzielę
ju, a nie tylko własnego zagonu.
medalem na międzynarodowym konkursie 39 września o godz. 12-ej.
Chłopi — zasiać musimy. Cały świat otańca w Wiedniu Ziuta BUCZYŃSKA. Zna
Bilety w cenie od 10 zi. są już do sprze czy ma zwrócone na Polskę, czy potrafi
komita ta tancerka odtańczy cały szereg
dania w kasie Teatru Miejskiego.
się ona własnym wysiłkiem wydostać
tańców charakterystycznych t ludowych.
Zniżki 1 passe-partout nieważne.
na drogę do lepszej przyszłoftd, zdajmy
Obok Ziuty Buczyńskiej wystąpi po raz
Uprasza się publiczność o wcześniejsze ten egzamin wobec narodów, świata, a na
pierwszy w Lublinie planista wirtuoz Lech
MIKLASZEWSKI, który wykona c a ły sze - nabywanie biletów, ■celean uniknięcia na pewno będzie ten nasz wysiłek należycie
oceniony 1 wynagrodzony przez zagranicę
reg utworów Chopina, Szymanowskiego, tłoku przy kasie.
zwiększonymi dostawami, tak koniecznymi
--------------- ooo
do pchnięcia naszego życia gospodarczego
1
na lepsze tory, które szybciej nas doę.ro, wadzą do zatarcia zniszczeń wojennych '
ogólnego dobrobytu.

Komitet Odbudowy Katedry z inicja
tywy J. E. ks. biskupa Fulmana przystą
pił energicznie do pracy. W ramach
prac organizacyjnych utworzył sekcje
propagandowo ■ finansową i artystycz
no » budowlaną, która dzięki wybitnym
siłom fachowym, znawcom sztuki i miło-7 2 ,
| śukom architektury, daje gwarancję poooo-

QDCZYT W STR. DEMOKRATYCZNYM
Okręgowy Zarząd Stronnictwa Demo
kratycznego w Lublinie aawżadamia swoich
członków 1 sympatyków, że w niedzielę, tj.
80 września br. o godz. 10.30 w lokalu
Stronnictwa przy ul. Krak. Przcdmteścło
49, dyrektor Izby Przemysłowo - Handlo
wej inż. T. Kryński wygłosi odczyt pod ty
tułem: „Cele 1 zadania izb Przemyrtowo-

Chł., Starostowie, Rady Nar., Pow. Biu
ra Rolne stworzą Komitety Powiatowe,
które przez swe podległe organa prze
prowadzą zbiórkę zboża do dnia 5 paź
dziernika 1945 r.

Na wyżej wymienione listy Imienne
będą wydawane następujące artykuły z
darów UNRRA:
Kał. I( a) konserwy mięsne dla pra
cownika po 2 puszki ń 340 gramów, b)
konserwy mięsne dla członka rodziny po
1 puszce A 340 gramów.
Kat. II: Smalec dla pracownika po 0.6
Mi
Na powyższe listy będą wydawane dla
Instytucji, zakładów pracy ftp. zlecenia
przez Oddział Rozdzielczy, Krak. Przedni.
89, II piętro, pokój Nr 5.
1'
Zastrzega się wszelkiego rodzaju han
del powyższymi artykułami pod rygo
rem konfiskaty przez organą Milicji i
Bezpieczeństwa, które to urzędy przekażą skonfiskowany towar do dyspozycji
Miejskiego .Wydziału Aprowizacji I Han
dlu.
T
'
i,

X ESTRADY

W niedzielę dn. 30JX o godz. 15.30 wy
stąpi po raz pierw szy a rty s ta teatró w wl______ Lukanz Łukaszewicz
___
w recitalu

zytywnej, pracy. Sekcja artystyczno - bu
dowlana obmyśla szczegółowe plany od
budowy zabytku architektonicznego. Ja
ko rezultat początkowych obrad nieba
wem odezwą się dzwony na wieży trynłtarskiej, którym poświęcono sporo wy
siłku, aby znalazły się na swoim miej
scu. Następnie Komitet uzyskał z Mini
sterstwa Lasów dzięki poparciu Dyrekcji
Lubelskiej potrzebne drzewo na dacii,
rusztowania itp ..
Dalszym sukcesem — to koncert reli
gijny, który nie zawiódł oczekiwania, bo
wciągu, jednej godziny koncertu w Ka
tedrze — dał 36.960 zł.
Należy się wielkie uznanie i serdecz
ne podziękowanie dla organizatorów te
go koncertu, a zwłaszcza artyście - śpie
wakowi p. Tomaszowi Dąbrowskiemu oraz samym wykonawcom: p. T. Chyle, p,
T- -Markowskiemu, p. L. Chełmińskiemu,
p. M. Sowińskiej, p. P. Podobińskiemu,
p. M. Ochalskiemu i Towarzystwu Śpie
waczemu „Ecłio". Także swoje uznanie
składa Komitet niestrudzonym sprze
dawczyniom programu, paniom: Ryozyńsbiej, Zagórskiej i Mylłńskiej.
Dzięki sumie zebranej" z koncertu Ko
mitet już może wykupić po najniższej
cenie .rządowej przyznane mu drzewo,
sprowadzać je, a także nabyć inne mate
riały.
(«•)

OD ADMINISTRACJI
iTzyponiinamy wszystkim

W programie utwory: -A , Mickiewicza,
■*moonką Rudocda, Tyszkiewicza, Tuwi
ma, O*ta«v*kiB& Słcmżmaidego t innych.
Przy tortąpKniB B. Wyszkowska.
BHety do nabycia w kasto T eatru Miej■fctogtt,

prenumera

tom Gazety Lubelskiej, t e należność za
pmimineratę należy regulować najpóźniej
do dnia 8 każdego mieniąca.
NiezaatMówaale się do powyższej
śby, spowodnje automatyczne wstrzymanie
wysyłki gazet.

Czym większą teraz wykażecie ofiarę,
tym prędzej czeka Was za to nagroda, w
postaci dobrobytu.
żadnego z rolników nie może w akcji
tej brakować, pokażmy światu i reakcji,
że chłop polski umie rządzić i rządzi do
brze.

Z TUR‘U
Towarzystwo Uniwersytetu Robotni
czego zawiadamia, że w dniu 2 paździer
nika 1945 r., o godzinie 18.30 w sali To
warzystwa Muzycznego, ul. Kapucyńska
odbędzie się uroczystość otwarci;, kur
sów w zakresie szkoły powszechnej, gim
nazjum i liceum, oraz prac oświatowych.
« Zarząd TUR-u zaprasza wszystkich
członków i syfnpatyków o jak najlicz
niejsze przybycie w celu- nawiązania
kontaktu dla współpracy w różnych
dziedzinach naszych prac kulturalnych.
Obecność kandydatów kursów obo
wiązkowa.
Tymczasowa siedziba Zarządu TUR-tt
mieści się przy ul. Krakowskie Przed
mieście nr 29, II p„ pokój 38.
KONCERT SYMFONICZNY*
W TOWARZYSTWIE MUZYCZNYM
W piątek dnia 28 września br. o godz.
19-tej w sali koncertowej. Kapucyńska 7,
odbędzie się Et-gi Koncert Symfoniczny, wktórym udział biorą: Lubelska Orkiestrą
Symfoniczna pod dyr. Zygmunta Szczapańskiego oraz pianistka- Adela BAY. W
koncercie tym usłyszymy utwory Bcethovena i T-nrata Bilety w cenie od 20 zt. df
nabycia W kslęg Z. Budzlszowaktego i %
dniu koncertu w sekretariacie Państw,
Szkoły Muzycznej (Kapucyńska 7, n p.).
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