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Oroczystości w rocznicę, wyzwolenia Śląska' Kronika dyplomatyczna
N ajw yżsi • d o sto jn icy F a iisiw a
honorow ym i obyw atelam i K atow ic

W dniu 28 bm. minister spraw zagrani
cznych, Wincenty Rzymowski, przyjął w cbecności dyrektora Departamentu Polity
cznego MSZ, ministra pełnomocnego Józe
fa Olszewskiego, ambasadora Wielkiej Bry
tanu, Cayendlsh Bentinck. (PAP).

KATOWICE, 29.L (PAP). Dzień 27 sty- ! Omawiając ubiegły rok pracy mówca stwier słuszności drogi jaką' wytyczył I nakre*
*
*
«Enia, pierwsza rocznica wyzwolenia ziemi J dził, że przyniósł on olbrzymie osiągnięcia ślił dla polskiego narodu — manifest lipśląsko-dąbrowskiej spod okupacji hitlerow- i wyniki. Cały naród we wspólnym wysiłku j cowy PKWN. Na przemówienie przewodW dniu 2Q bm. prezes Rady Ministrów
skiej, obchodzony był bardzo uroczyście, po wywalczeniu wolności, zdał również egza J tuczącego MRN odpowiedział w eerdeczob
.Osóbka-Morawski przyjął na audiencji
" •"czystości główne w Katowjpach zaszczy ! min pracy. Osiągnięcia nasze są dowodem1nycłi słowach Prezydent Bierut,
nowy zarząd Polskiego Stronnictwa Lodo
... swą obecnością najwyżsi dostojnicy pań
wego w osobach: prezesa Stronnictwa, wi
atwowi w osobach: Prezydenta Krajowej
r
•
•
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1
_
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cepremiera Stanisława Mikołajczyka, pierw
szego wiceprezesa Rady Naczelnej — Jó
nłeż minister bezpieczeństwa ob. Badkłe- 1 Dziękując za godnośó obywatela hono- , wego, gospodaifir.cgo, społecznego i kultuzefa Niećki, drugiego wiceprezesa -— Sta
t
. , ,. , ,
rowego m. Katowic chciałbym potraktować rolnego na podstawach demokratycznych,
nisława Bnńezyka, sekretarza naczelnego
uroczystości katowickie były wyrazem ,
**
, . ,
,, .
‘t> . , ,
J
wdzięczności dla bohaterskiej' Armii Czer- 4011 s z c z y t jalco wyraz uznania dla tego j Dziękując za godność obywatela waszego — Stanisława Wójcika, zastępcy sekreta
wonej ł Wojska Polskiego, które potężnym całego zespołu ludzi, którzy jeszcze w la- miasta chciałbym podkreślić, żo jest to je rza — Tadeusza Ręka 1 skarbnika_Win
aderzeniem wypędziły hitlerowskiego na- tach ciężkiej okupacji powołali do życia den z tych symboli, który znamionuje zwycentego Bryl. (PAP)
jt/.d/.cę z riem śląskich.
IKrajową Radę Narodową. Organizacja ta cięstwo Narodu nad dzikim najeźdźcą nieatra 5 Rawła w Katowicach odbyło się izmobllIzo,Va,a 1 jednoczyła naród nasz do mlecldm. W tę wielką radosną rocznicę,
i.roczyste nabożeństwo dziękczynne, które (wałki z najeźdźcą .potrafiła nawiązać szcze którą dzisiaj obchodzicie, chciałbym pod
Sprawa apaiihn Singapnnre
celebrował ks. biskup Adamski. Po mszy re, gorące, serdeczne stosunki z naszym kreślić, żo słuszna polityka Krajowej Rady
LONDYN
(Obsł. wŁ). Donoszą z Syd
św. ks. biskup Adamski odprawił modły I — - . , ,
, , ,
.
.
za dalszą pomyślność budującej swą demo- >zwycięsilm, bohaterskim sąsiadem Zwląz- Narodowej przywróciła wszystkim nam 24- ney, żo generał Gordon Bennctt, który w
kratyczną przyszłość ojczyzny.
kiom Radzieckim 1 zabezpieczyć sobie po- milionowemu narodowi godność obywatel 1942 rolni był dowódcą iwojak australij
moo tego państwa w wyzwoleniu od oku- stwa Polski, wyrywając nas z przemocy skich w Singapoore i Sir Karle Pagct, czło
WRĘCZENIE DYPLOMÓW
OBYWATELI HONOROWYCH
j panta, Krajowa Rada Narodowa stała się barbarzyństwa niemieckiego. Kończąc io nek australijskiego gabinetu wojennego,
U? czy?te Posiedzę- reprezentantką Narodu w walce o wolność przemówienie wznoszę okrzyk:-niech żyją zażądali wszczęcia dochodzenia w celu unie Miejskiej Rady Narodowej w Katowi
Rady Narodowo, nowa forma -samorządu stalcnia przyczyn upadlcu Singapoore. O
cach, na klórym dokonano wręczenia dyplo,* w odbudowie państwowości polskiej i dzi- obywatelskiego oraz wyraz samodzielności pinda austral ijakich sfer wojsltowych skła
mów pbywatęli honorowych miasta Prezy- siaj prowadzi cały Naród Polski do wiel„ nr licowi
r
i jednoczenia lndn pracującego we współ- nia aię do koncepcji, że Półwysep Malajntowi KRN ob. Bierutowi, Marsza
olski Roli-żymiersldemu, premierowi Rzą- kiego ce,u’ J!lkim Jest odbudowa naszej jnej walce, o nową demokratyczną Polskę,
aW można było obronić jwjymio drogą odu Jedności Narodowej Osóbce-Morawskie- Rzeczypospolitej, naszego życia państwofensywy obronnej. ;
(Dalazy ciąg na tatr. 2-ej)
mu, marszałkowi Armii Czerwonej IwanoKoniewowi oraz wojewodzie śląsko-dą
browskiemu gen. dywizji Aleksandrowi Za
wadzkiemu I wicewojewodzie płk Jerzemu
'tkowl Nieobecnego premiera Rządu re7
prezentował minister bezpieczeństwa Rad'■'f icz, zaś marszatkS Koniewa gen. pik
Gusiew.
*
N ^ tó D ZDAŁ EGZAMIN PRACY
Przewodniczący MRN ob. Alfus wręcza,ąc dyplomy honorowe, wygłosił przemówić
GDAŃSK, 29.1. (PAP). W dniu dzisiej U. R. P. Nr 7 poz. 29) ma brzmienie na go broni adwokat dr Bronisław Romanow
Ele; w którym podkreślił znaczenie dnia 27
_
ski. Oskarżyciel powołał 22 świadków, prze
•tycznia 1945 r. dla woj. śląsko-dąbrowskie szym rozpoczął się w Gdańsku proces b. stępująco:
go. kiedy to po 6-ciu latach krwawej oku- j biskupa gdańskiego Karola Marli Spletta.
AKT OSKARŻENIA
ważnie ze sfer duchowieństwa Ponadto
pacji niemieckiej dzięki genialnemu manew
„Oskarżam
Karola
Marię
Spletta
uro
powołany
został biegły dr Bolesław Wila
Akt oskarżenia przeciwko księdzu Ka
rowi strategicznemu siły zbrojne Armii
dzonego dnia 17.1 1898 r., syna Franciszka
Gźerwonej i Polskiego Wojska, zjednoczo rolowi Marii Splcttowi, oskarżonemu z art. i Marty, b. biskupa diecezji ■gdańskiej, nie nowski, profesor prawa kanonicznego Uni
ne braterstwem bror.i, uwolniły piastow 1-go par. 2 dekretu PKWN z dnia 31.VHI karanego, zaaresztowanego od dnia 9.VIII wersytetu Łódzkiego, celem scharaktery
skie ziemie śląslde, dzięki czemu skończył 1944 r. (Dz. U. R. P. N r 4 poz. 16) w ! 1915 r, o to, że w czasie od września 1939 zowania działalności oskarżonego, jako or
•i? terror okupanta i znikł znienawidzony
jako biskup diecezji gdańskiej, a na dynariusza w stosunku do podlcgłogo mu
mundur urzędnika i_żołnierza niemieckiego. brzmieniu dekretu z dnia 16.11 1945 r. (Dz. r.,
stępnie, od dnia 5,XH 1939 r. jako admini duchowieństwa w świetle prawa kanonicz
-°Q»
strator diecezji chełmińskiej, idąc na rękę
władzom okupacji niemieckiej działał na nego oraz obowiązującego wówczas Łonkor
^ p•■■••■laiasBrtnłs
osied zen
ia wR
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111I a
szkodę Państwa Polskt-?o 1 duchowień datu.
stwa katolickiego oraz ludności cywilnej
15 ŚWIADKÓW OmyODOWYCn
przez to, że: 1) zabronił udzielania sakra
Ks.
biahup Bplctt skorzystał z przysłu
mentów świętych, a w szczególności spo
wiedzi nawet in artictilo mortis w języku gującego mu prawa ągłoazenla świadków
polskim, 2) zabronił głoszenia kazań po odwodowych ł powołał 15 świadków rów(LONDYN, 29.L (Obsł. wł.)r W ciągu po- | persko-radzłeoldch. Stanął on przy tym na : polaiui 1 śpiewania w kościele pieśni w ję__
atar duchowieństwa. Specjalny Sąd
południowego posiedzenia Rady Bezpleozeft i stanowisku *e nonlew** 7 SBR
„lA *J'ku polskim, 3) zarządził umrwanle z ko- _ ■
r
____ _
dwa odbyła się debata w su ro w ic ,r.^u
ponieważ ZSRR zgadza się |ścio łó w n a p is6 w . emblematów i chorągwi KarnV w Gdaóaku na poslefeenłn jawnym
v
.
.
\
K !"» poójęcłe bezpośrednich' rokowań, nie polskich, 4) zabronił wprowadzania na PoatanowU wskazanych prze* oskarżonego
i . r, „ fc,*riL ^ rS °"nMfa,ecki,Hf0| może być mowy o niepomyślnym załatwię- cmentarz zmarłych Polaków głównym woj świadków powołać na rozprawę,
l-gat Związku Radzieckiego wyraził zgo- i .
. „ .
*
‘
^ ł
Iściem, 5) odmówił przyjęcia na poprzednio i
ia rozpatrzenie sprawy od strony prop
c
Izajmowane stpr^wiskn księży
polskich,
BALI SĄDOWEJ
»edurolnej, tj. na rozpatrzenie zagadnienia
Podany c io s e k o dopuszczenie do ob?. ’
dla puMicBnoścd w soli aądowoj
___ . .
. ,,
ile nie udowodnili zapisania sle do jednej1
sprawa ta nadaje się z punktu widze rad delegata Pei-ąji nie wchodzącego w * 4 grup narodowości niemieckiej.
J ,*»czełnle zapełniono. Na proces przybyli;
nia Karty Narodów Zjednoczonych do roz sk*ad Rady Bezpieczeństwa, został przyjęCzyny powyższe stanowią zbrodnię prze wojewoda gdański ob. OkęckI, prezes Wostrzygniędla przez Radę Bezpieczeństwa. Dopuszczony do głosu przewodniczący wddziana z art. 1 par. 2 dekretu PKWN a Jewódzklej Rady Narodowej wicewojewoda
i kreślU on jeszcze raz wolę Związku Ra- j delegacji perskiej w obszernym sprawoT' W ''rTrpienlu dekretu Gadomski, prezydent la. 'Sdeńska JankowIrJeebłA^
______ .tego .kon_ zdaniu
.......................................................
fln1a 10 n 1945 l - na zasadzie art. 7 te- - . „ . .----------- 4
LU-ekiogo odnośnie___
załatwienia
omówił historię zatargu i treść zło !*goż
dekretu oraz art. 2 dekretu PKWN * ^ Na hlwle P™«>wei 5A‘n‘x111 llc2nl
dnia 12.IX 1944 r. podlegają rozpoznaniu (stawiciele dziennikarstwa poJskli^o.
tki, tu na drodze bezpośrednich rokowań żonego jednocześnie memorandum.
przez Specjalny Sad. Ramy W Gdańsku.
«or ,*>ł m n
n
----------- oOo----------Powołany Ww,»żej nar. 2 ark 1 dekre- I GDAŃSK, 29.1. (RAP). O gods. 11-ej na
tu PKWN z dnia 31.VTTT 1944 r. w brzmię- sal? sądową wchodzi komplet UjMlzący w
nlu dekretu z dnia 16.II 19*6, dotyczy p » -; osobach: przewodniczącego prezesn. Specjał
pełnionych zbro-im przez w-mółdriałanle z ] nego s - du Karnego dr Józefa Tarczewakteolnipnntem r.a szkodę Państwa Polskiego
, /
,
. ..
___
.
WARSZAWA, 29.L (ObsŁ wL). Minister I wdzięcznością bohaterskie poświęcenie lub osób snoś'-ód ludności cywilnej 1 prze-i®0 ł ławnik<,w: redaktora Iżyckiego, preśr Stefan Jędrychowsld otrzjmal od gene Polski, wykazane we wspólnej walec prze widuje sankcje w nostact kary wlczlenla^zesa Stronnictwa Demokratycznego w Gdyralnego dyrektora UNRRA Herbeiia Lehod lat 3 do 15. óo+w-otnlogo więzienia, i ni l Lewińskiego —burmistrza Oliwy. Sąd
ciwko agresji osi. UNRRA jest szczęśliwa,
ana depeszę, w której dziękuje on za gra
SAd "X OSKARŻYCHILE
(Zuprzyolęga świadków, zwalniając od przytułacfe przesłane z okazji drugiej rocznicy żo może uczucia te wyrazić w formie kon
' slęgi trzech księży. Biegłego prof. Wllar
Rozprawie,
sadowej
przewodniczy
prezes
UNRRA. Czytamy w niej między Innymi: struktywnego wysiłku, który pozwoli Na Specjalnego Sądn Karnego w Gdańsku sc^ y
wnlooek prokuratogrotem pewny, śe Narody Zjt'dnoczoi.4 r,><,0vH Po,9k,emu wyleczyć się jak najdzia J. Tarceewałrl, oskarża prokura tor Są- i ra i obrońcy Sąd od przysięgi swoiniA,
n d w w ą ją ssiissi w pomięci % podziwem . rychtoJ * •tawtoyeh n u r .
du Najwyżsscgo Henryk Gacki, Mkaflon* [

Przemówienie Prezydenta M n

Biskup - hitlerowiec i hakatysta
przed Sądem Specjalnym

Proces b. biskupa gdańskiego Spletta rozpoczął się

Oświadczenie delegatów
Związku R adzieckiego i Iranu

liarody Zjednoczone zachow ają zawsze
w pam ięci bohateirakie poświęcenie P o lsk i
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procesu w Norymberdze

"Mamy giirs/erzeczy" w m i" na Meri;
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• (Lc. Be.) Kongres Polskiego StronnL
etwa Lndowcgo uchwalił rezolucję, któ
ra » . In. żąda zniesienia Ministerstwa
POPIOŁ LUDZKI — NAWOZEM
NAGO NA MROZIE
NORYMBERGA, 20.1. (PAP). Ponie
Aprow^acji i Handlu.
działkowe
posiedzenie
Międzynarodowego
Następny
świadek, Francuz dr Dupont,
Następnie
świadek
opisuje
przybycie
do
:Vie z punktu widzenia entuzjastów
bunału do spraw przestępców wojen Oświęcimia, gdzie wszystkim ostrzyżono opisuje stosunki w obozie koncentracyjnym
wg.smcntacji 1 państwowego dozoru nad
wszystkimi objawami życia gospodarcze nych rozpoczęło się zeznaniem pani Clau- głowy i wytatuowano numery na rękach. w Buchenwalcizie, w którym spędził pra
go rozpatrujemy sprawę pożyteczności !de Ypillant Couturier, wdowy po deputo- W obecności SS-manów kazano się wszy wie 5 lat. „Popiół z krematorium wrzuca
•go Ministerstwa* Nie o partyjne roz [wanym komunistycznym, która jest obec- stkim rozebrać. Kilka więźniarek zostało no do rowów z ekskrementami ludzkimi i
grywki chodzi nam, lecz o ujawnienie ie członkiem francuskiego Zgromadzenia zabitych na miejscu. Po apelach dziesiąt używano tę mieszaninę do użyźniania oko
łych przyczyn, które powodują, że Mini Konstytucyjnego i parlamentarnej frakcji ki trupów leżały na podwórku, jak na po licznych pól. Jest to jedno . z najokrop
sterstwo Aprowizacji i Handlu było 1 jest Ikomunistycznej. P. Couturier spędziła 3 la bojowisku. Za zgubienie 1 buta groziło za niejszych wrażeń w ir.ym życiu" — °*
nadal niezbędnym instrumentem gospo ta w obozach w Oświęcimiu i RavensbrUck. gazowanie. Świadek widziała na własne świadczył Dupoat. W obozie w Venzleben
darki, m ającej na celu korzyść narodu [Zeznaje ona, iż została aresztowana przez oczy, jak Rosjanki, które zachowywały się w pobliżu Buehenwaldu zmuszano więźniów
i odbudowy.
ilicję francuską Petaina i wydana wła zbyt głośno, musiały stać cały dzień na do wykonywania wyroków śmierci przez
Ministerstwo to nie może być popu dzom niemieckim. W sąsiedniej celi w wię mrozie, nagie, z dziećmi na ręku. Żydów powieszenie na towarzyszach niedoli.
larnym, albowiem ingeruje w dziedzinę zieniu byli umieszczeni filozof francuski ki, u .których skonstatowano ciążę, odsy Wszyscy więźniowie musieli asystować
od dawnych czasów zarezerwowaną dla jPolitzer oraz znany fizyk Salomon, który łano do komór gazowych. Pewnej nocy — przy egzekucji, oddając pozdrowienie hitywatnej inicjatywy. Zbyt zboża i In prowadził badania nad energią atomową. opowiada p. Couturier — obudziły nas stra lerowslcie. Wśród więźniów w Buchenwal/cli produktów rolnych nieograniczony Opowiada ona, że Salomon był torturowa szłiwe krzyki. Rano dowiedziałyśmy się, że dzie znajdowali się najwybitniejsi i naj.> przedwojennej gospodarce przez za ny w ‘ okropny sposób.
za mało było gazu w komorach i że dzieci łożył sądowi zdjęcia fotograficzne, przed
„SK£D NIKT NIE WRACA"
rządzenia, które liy wywołały wrażenie
stawiające Himmlera i Kaltenbrunnera w
Kiedy chciano zmusić p. Couturier do zostały żywcem wrzucone do pieców Icro- Inteligentniejsi ludzie Europy; których tor
przeciwdziałania interesom producenta,
natrafia dziś na poważne „nlc“, wypo podpisania protokółu zeznali, które były nmtoryjnyclł. (W tym miejscu von Fapen turowano tak długo, aż postradali zmy
wiedziane w imienin narodu właśnie niezgodne z prawdą, oświadczyła ona,- iż zakrywa twarz rękoma).
sły.
przez Ministerstwo Aprowizacji i Han ■nie boi się śmierci, na co sędzia śledczy
ZAMORDOWANIE 47 LOTNIKÓW
Przedstawiciel oskarżenia Dubost przed
dlu. Wolny rynek — owszem, ale też odpowiedział: „3Iamy gorsze rzeczy w po
BRYTYJSKICH
kamieniołomach w Mauthausen. Świadek
spłacenie społeczeństwu długu producen gotowiu niż śmierć. ZAełanio pani wysła
Następnie zeznaje więzień z Mauthau de Boix, Hiszpan, stwierdza autentycz
ta rolnego.
na do obozu koncentracyjnego, skąd nikt
sen, franeusłd porucznik Veith. Opisuje on, ność zdjęć. Zeznaje on, iż 8 tysięcy Hisz
Jakie długi m a producent produktów nlo powraca". Następnie p. Couturier.opi jak zamordowano w Mauthausen 47 lotni panów, którzy walczyli w szeregach armii su je, jak wraz z 230 Francuzicami, żona
rolnych?
ków brytyjskich, amerykańskich i holen francuskiej, zostało wysłanych do Maut
Społeczeństwo miejskie, robotnik, u- mi wybitnych działaczy politycznych, zo
hausen. Gdy wojska sojusznicze wkroczy
rzęduik, inżynier inwestuje na długą me stała wysłana do obozu w Oświęcimiu. Z derskich. Kazano im nosić kamienie w ka- ły do obozu, znalazły tam przy życiu 1COO
tę w odbudowie, usuwa zniszczenia, re calej grupy tylko 47 osób uniknęło ćmier- mieniołomach i zastrzelono podczas prą osób z tego oddziału.
konstruuje koleje, porty, przemysł — 1 ci. Oskarżeni przysłuchiwali się z wielkim cy. Straż tłumaczyła się, iż więźniowie za
Na wtorkowym posiedzeniu będą zezna
mierzali uciekać.
j
nie otrzymuje za swoją pracę należytej zainteresowaniem zeznaniom świadka.
wali dalsi świadkowie oskarżenia.
-OQOilości produków I wygód. Robotnik i uMEMORANDUM RIŁJiDU R. P.
rzędnik wiedzą Jednak, że tylko odbudo
wa środków produkcji i dystrybucji znNORYMBERGA, 29JL (PAP). Polska de
pownl im I całemu narodowi tę ilość to
tegacja
przy Międzynarodowym Trybunale
(Pocznick na sir. 1-ej)
robotników i chłopów, którzy szczególnie
warów i wygód, którymi sprawiedliwy
Wojennym
w osobach prokuratorów Ku
intensywnie i ofiarnie pracowali przy or
DEKORACJA ZASŁUŻONYCH
ustrój gospodarczy procę wynagradza.
Dalsza część uroczystości odbyła się w ganizowaniu wszystkich dziedzin życia w rowskiego i Sawickiego wręczyła delegacji
Robotnik i pracujący inteligent Inwestu bogato udekorowanym hallu reprezentacyj województwie śląsko-dąbrowskim.
radzieckiej memorandum rządu polskiego,
DEFILADA ją przez rezygnację s form alnej konsum- nym Urzędu Wojewódzkiego, gdzie-zgro
zawierające
poparty dokumentami opis
Przedpołudniową część uroczystości za
rjl znaczną część równowartości swojej madzili się przedstawiciele władz państwo
zbrodni
niemieckich,
popełnionych wobec
kończyła
defilada
przed
gmachem
Urzędu
pracy w dSicło odbudowy, a inne war wych, partii politycznych, organizacji 1 sto Wojewódzkiego, którą przyjął Prezydent obywateli polskich. Jak wiadome, delega
warzyszeń.
Preybywających
do
gnufPhu
Ustwy narodu pozostają w ten sposób dłuż rzędu Wojewódzkiego przedstawicieli Rzą KRN ob. Bierut w otoczeniu Marszałka cja radziecka przedstawi Trybunatowi m.
nikami odbndownjących. Cały ten dług du powitano hymnem państwowym, • po Roli-Żymlerskiego, wojewody śląsko-dą In. zbrodnie niemieckie, popełnione w Pol
będzie spłacony przez podniesienie sto czym Prezydent Bierut odebrał raport do browskiego gen. Zawadzkiego, dowódcy o- sce, Jugosławii, Czechosłowacji I Grecji,
kręgu wojskowego óiąsk gen. Popławskie
py życiowej, przez stale systematyczne wódcy kompanii honorowej.
go. Oddziały Wojska Polskiego, defilując podobnie, jak delegacja francuska w swoim
Do
dostojnych
gości
przemówił
gospo
zwiększenie ndziahi robotnika i pracu
przed najwyższymi dostojnikami państwo- akcie
__
_oskarżenia'
_________________
zajęła się sprawą ebrod- darz
wojewoda
gen.
Zawadzki.
jącego Intcrigenta w konsumpcji towa
W i n Wodzem N ^zcln y m ^w ItaJ
R JgU,
_ ___w___
_ d J iU
i Luk
Mówca złożył przyrzeczenie, te Ziemia
rów i wygód.
11
J
“
Śląska będzie kroczyła drogą, którą wyty ne były owacyjnie przez zebrane tłumy spo semburgu.
1
____________
-i
,
Rząd nasz nie poszedł drogą, która by czy! Rząd Jedności Narodowej 1 Krajowa łeczeństwa.
-oOoRada
Narodowa.
Przemówienie
swe
zakoń
od chłopów wymagała podobnej ofiar
woj. Zawadzki okrzykami na cześć
ności, jak od robotnika I pracującego In czył
KRN 1 Prezydenta ob. Bieruta, Rządu Jed
teligenta, nie zwęził możliwości wolnego ności Narodowej i premiera Osóbki-Moraw
ynku, z którego eblop ciągnie swoje skiego. Wojska Polskiego i Wodza Naczel
-mlycyjne zyski — wolnego rynkn zao- nego Marszałka żymierskiego, bohaterskiej
•'trzonegs przez chłopa w taką ilość I w Armii Czerwonej 1 jej wodza Generalissijmusa Stalina. Okrzyki te spontanicznie zo
'ikl asortyment towarów żywnościo stały powtórzone przez zebranych w hallu
PARYŻ, 291 (BBC). Nowy premier miar podkreśla, że zrobi wszystko, eby zli
wych. jakich żaden Inny rynek w Eu oraz tłumy ludności, stojące przed gma francuski, Feliks Gouin, przedłożył dziś w kwidować czarny rynek.
ropie nie posiada. Nie nałożył Rząd na chem Urzędu Wojewódzkiego. Następnie parlamencie program działalności rządu.
Gouin zaznaczył, że produkcja sra Fran
iopa obowiązku rezygnacji ■ zysków wszedł na mównicę Prezydent KRN ob. Bie Premier oświadczył, że rząd przystąpi na cji stoi obecnie na bardzo niskim poziowlnogo
i O rf- .1 * 1 W k .
p S 2 £ tychmiast do znacznej redukcji wydatków mie z powoda braku nawozów sztucznycb,
:nlinuni: zaopatrzenia tych, którzy nie my we wczorajszym numerze).
na armię i administrację, zajmie się stabi narzędzi rolniczych 1 rąk roboczych.
mogą skorzystać z dobrodziejstwa nłerc
Po przemówieniu ob. Prezydent Bierut lizacją płac 1 postara się zapobiec dalszej
Przywrócenie gospodarki do normalnego
dokonał dekoracji wojewody śląslco-dąbrow
•■'ainenłowanych cen—
stanu
— powiedział premier i— oznacza
inflacji.
skiego gen. Zawadzkiego orderem Polski
I Rząd stworzy! instrument, - właśnie .Odrodzonej drugiej klasy. Prezydent ude
Wkrótce zostanie przedstawiony Kon dla Francuzów mniej zboża, mniej mąki,
Ministerstwo Aprowizacji i Handlu, wy- korował również zasłużonych w walkach o stytuancie projekt upaństwowienia elek mniej mięsa, mniej wina i mniej ziemnia
równywujący częściowo tę niesprawiedli 'wolność Śląska oficerów i żołnierzy Armii trowni, gazowni, zakładów średniego prze- ków.
adzieckiej.
wość, * którą się spotyka robotnik i praNastępnie premier Gouin przeszedł <ł«
W imieniu dekorowanych podziękował; mysłu oraz banków.
rnjący Inteligent na wolnym rynku: źc [gen.
omówienia
francuskiej polityki zagranicz
major Naumow, podkreślając znaczeRząd zmierzać będzie również do czę
ale może tam nabyć wystarczającej łlo- lie sojuszu polsko-radzieckiego, przypleczę
nej.
^-ścl clilcba 1 Innych produktów. Ten stan Iłowanego krwią na polach walki z bcstial- ściowego upaństwowienia morskiej i rzecz
Oświadczył on, że Francja będzie zain
określa Jedno z fundamentalnych zadań Jsrtwem hitlerowskim. Gen. Naumow wzniósł nej floty handlowej.
teresowana w zacieśnieniu stosunków przy
pokrzyki
na
cześć
wiecznej
przyjaźni
polskoPremier Gouin zaznaczył dałej, że sy
Ministerstwa Aprowft/.acji I Ifandhi, okoleżeństwa Wojska Polskiego tuacja finansowa Francji Jest bardzo po jaźni z 3-ma państwami , sojuszniczymi:
prócz całego szeregu innych, niemniej iradziecklej,
■.1 Armii Czerwonej, Generalissimusa Stalina
Wielką Brytanią, Zw. Radź. i £ t Zjed
ważna i należy spodziewać się w tym ro
ważnych. Ministerstwo Aprowizacji i [i Rządu Rzeczypospolitej.
noczonymi.
Następnie Prezydent Bierut dokonał de lni co najmniej 309 miliardów franków de
Handlu nie może być zniesione, dopók’
Premier wyraził nadzieję, że do Org.
Zachód nie będzie zasiany, dopóki Ist koracji oficerów i żołnierzy Wojska Polskie ficytu.
Nar, Zjedn, zostanie przyjęta Hiszpania,
[go,
urzędników
powiatowych,
samorządonieją takie fantastyczne nożyce cen p ra jjwych, przedstawicieli partii -politycznych,
Omawiając sytuację gospodarczą, pr.e- ale zaznaczył, że lud hiszpański musi naj
cy w przemyśle, administracji z jednej
-oOopierw dokonać zmiany rządu.
strony, a na roli i drugl łj strony.
Rząd francuski — powiedział Gouin —
będzie nadał udzielał azylu 1 opieki repu
— Prasa Japońska wzywa wielJde par czas uroczystość! przemówienie, w którym blikańskim uchodźcom z Hiszpanii. Będzie
tie swojego kraju do utworzenia wspólne zreasumował wyniki obrad parlamentu.
„Gazeta L u b elsk a44
się także starał uzyskać u innych Naro
*
*
*
go frontu demokratycznego. Partia socja
Dostarcza czytelnikom najwcześniej
dów Zjednoczonych poparcie dla republi
listyczna ustosunkowuje się dość przychyl
— Agencja „AMP" donosi z Jawy, że kańskiego rządu hiszpańskiego.
szych wiadomości codziennych, oraz
nie
do
projektu
frontu
demokratycznego
i
koło Bandungu trw ają waiid, przy czym
w swych tygodniowych dodatkach
omówi te sprawy na wielkim zebraniu Indonezyjczycy stawiają zaciekły opór.
Kończąc swoje przemówienie, Gouin
o m a w i a zagadnienia ekonomiczne,
komitetu
wykonawczego,
któro
odbędzie
«ę
złożył gorący hołd swemu poprzednikowi
sportowe, kultury i sztuki, kobiece
• •
*
29 stycznia.
i inne.
__W dniu 25-tym stycznia rozpoczęły gen. »3 Gaulle. Słowa premiera zostały
•
• •
Prenumerujcie i żądajcie
— W tych dniach odbyło się w Heflstn- się obrady Zjazdu Związku Robotniczej przyjęte przez Izbę entuzjastycznymi oklae
po cenie n o m i n a l n e j .
kach uroczyste zamknięcie sesji parlamen Młodzieży Norwegii. Na Zjazd przybyły
365
tarnej. Premier Poaeihiwt wygłosił pod- także delegacje ae Bnaarji A

j

Uroczystości w rocznicę wyzwolenia Śląska

Program rządu francuskiego
Upaństwowienie banków
i średniego przem ysłu

j
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Proces b. biskupa gdańskiego Splelb
r o z p o c z ą ł się
(PocząWs na, etr. I-ej)
Przewodniczący odczytuje akt oskarżenia
(akt oskarżenia podajemy oddzielnie), na
stępnie ustala personalia oskarżonego, któ
ry odpowiada po polsku, aczkolwiek złą
polszczyzną. „Czy oskarżony przyznaje się
do winy?-* — pada pytanie. Oskarżony
stwierdza, że czuje się zupełnie niewinny,
poczem na dalsze pytania przewodniczące
go udziela bliższych szczegółowych wyja
śnień.
STARA &PEEWKAJ
„WSZYSTKIEMU WINNO GESTAPO"
Na pytanie, czy zabronił udzielania -sakram en l^r Świętych w'szczególności spo
wiedzi, nawet In artlculo mortis, odpowia
da, lż nakazało to gestapo gdańskie. Ge
stapo groziło złaresztowaniem wszystkich
kcięży Polaków i Niemców, jeżeli będą
słuchali spowiedzi po polsku. Na pytanie,
czy biskup zabronił kazania po polsku od
powiada, że gdy został mianowany admi
nistratorem diecezji chełmińskiej, zastał
już zakaz używania języka polskiego, wydagy przez gauleitera. Na pytanie przewód
i licząc ego czy oskarżony zarządził usuwa
nie z kościołów chorągwi 1 emblematów
poldkich odpowiada, te gdy pierwszy raz
był w diecezji chełmińskiej w lutym lub
marcu 1840 r., Już wtedy prawie wszystV*e chorągwie 1 emblematy były usunię
te. Oskarżonego na Boże Ciało wezwało
gestapo, wyrażając zdziwienie, że dotąd
nie wydał ani Jednego zarządzenia w spra
wie usunięcia języka polskiego, emblema
tów ltd.
Na dalsze pytania oskarżony wyjaśnia,
i* w diecezji chełmińskiej w roku 193® by
ło 650 księży. W październiku zginęło 400
księży polskich. W późniejszym czasie, w
Jego diecezji było 200 księży. Czy byli
-wpisani na listę narodowości niemieckiej,
osławiony nie wie, gdyż nikogo o to nie
jrAił. Nowych księży oskarżony mógł an
gażować tylko narodowości niemieckiej. OTkariony przeczy, jakoby zabronił wpro
wadzania na cmentarze zmarłych Polaków
przez główne wejście.

sze zarządzenie wydał w czerwcu 1940 ro
nowany został wikariuszem w Gdańsku.
Później był proboszczem w Oliwie, po ku. Na sprzeciw przewodniczącego, że za
czem został mianowany biskupem. Jego rządzenie było wydano w maju. oskarżony
poprzednik biskup CRourke ustąpił, gdyż stwierdza, że dokładnie nie pamięta daty.
miał duże trudności w senacie wolnego mla Na początku 1840 roku po raz pierwszy
sta Gdańska. Oskarżony nic umie wyjaśnić mianował komisarzy. Na pytania czy In
dlaczego właśnie jego wysunięto na to sta stytucja taka przewidziana jest w prawie
nowisko po biskupie 0 ‘Kourke, gdyż są to kanonicznym, odpowiada dłuższym wywo
sprawy Stolicy Apostolskiej.
Stwierdza dem. Mianował komisarzy niemieckich, po
również, że nie zajmował się polityką i nieważ naleli poparcie .władz. Każdy ksiądz
nie był członkiem żadnej partii. Oskarżo musiał mieć aprobatę senatu. Takimi ko
ny stwierdził również, że stosował się do misarzami byli ksiądz Preuss i ksiądz
życzeń gestapo, ponieważ chciał ocalić Knop. O tym, że ksiądz Knop był człon
przed'aresztowaniem resztę księży. Rozmo kiem partii hitlerowskiej, wiedział oskar
wy z gestapo musiały odbywać się bez żony. „
świadków. Pierwszy raz oskarżony był w
(Dalszy ciąg procesu podamy w Jugestapo w styczniu 1841 roku, ale pierw trzejszym numerze. — Red.).
-ooo-

Pomoc kanadyjska dla Polski
WARSZAWA, 29.1. (PAP). Na terenie
Kanady zawiązały się 1 działają Komitety
Niesienia Pomocy Polsce. Komitety two
rzą jednolitą organizację, obejmującą Ka
nadę 1 Stany Zjednoczono A. P. Jeden z
Komitetów p. n. „Demokratyczny Komitet
Pomocy Polsce" nadesłał 47 skrzyń, zawie
rających ca rowite urządzenie dwóch szpi
tali chirurgicznych. W dniu 27 bra. w lo
kalu Zarządu Głównego Polskiego Czer
wonego Krzyża w Warszawie odbyło się u-

HEBDY

lla llo !
LUBŁtNI ACY!
Uwaga!
Wszystkich znawców dobrej zabawy I haltnralnej rozrywki
zapraszamy na .I-szy w LcMinle wspaniały

BAL K A R N A W A ŁO W Y
k tó ry odbędzie się

rr sa la c h g im n a z ju m S ta szica . A l. R a c ła w ic k ie 20 h.
P o c z ą te k g o d z in a 20.
Doborowa orkiestra Jazzowa w nelaym skiadzlo p o d d y r e k c ją
O b o r s k ie g o . Występy znane) C zw órk i R a d io w e j i so listó w
P o ls k ie g o R ad ia. *
i^tyllon I poczta francaska. - Moc przeróżnych atrakcji i niespodzianek.
Szabla pod (juaruncją.
Obsługa łachana.

Rada Powiatowa Związków Zawód*
wych skupia obecnie 7 związków o Łączne*
ilości 2 tys- członków. (PAP)
*

*

*

•

*

•

W Szczecinie było w miesiącu grudnie
25 ty®, ludności polskiej, z czego 18 ty a
mieszkańców stałych. (PAP)
W pow. Kamień (Pomorze Zachodnie)
notowany Jest dalszy stały przyrost lud
ność! polskiej. W miesiącu grudniu przy
było tu 84 rodziny obejmujące 33S osób
Ogółem w ramach akcji osiedleńczej za
mieszkało już 1.500 rodzin, w liczbie
osób. (PAP).
.

Pierwszy transport
rep a tria cy jn y z F ra n cji
DZIEDZICE, 29.1. (PAP). Przez Dato
dzice przejechał pierwszy pociąg repatnto
cyj::J g terenu Francji. Pociąg został sformcv.t?y na stacji Tonnes. Przyjechali nlz»
polscy robotnicy rolni, wywiezieni w czar
sle wojny przez Niemców przeważnie z te
renu poznańskiego, Transport Uczył 1.060
osób, w tym 106 dzieci w wieku do lat
14-tu. Przybyłych przywitał dyrektor kar
Łowickiego oddziału PCIb-u mgr Niewia
domski. W ciągu bieżącego miesiąca 1 w
lutym br. przybyć ma jeezcze łącznie 15
pociągów* w marca zaś 10 pociągów. Re
patriacji z terenu Francji podlega około
60.000 Polaków, a z francuskiej strefy okupacyjnej w Nlecsech około 70.000 osób.

O ro li Banku Gospodarstwa Spółdzielczego'

Maść

/

Krzepnie polskość
aa ziemiach odzyskanych

K r o k naprzód...

Każdy ubolewa nad tym, te wartość
pieniędzy w stosunku do towarów nie jest
normalna, że robotnik, chłop, urzędnik za
względnia dużą Ilość pieniędzy może tylko
małą ilość towaru nabyć. Dlatego też apra
wa uzdrowienia naszej waluty ma dla każ
dego obywatela bezpośrednie znaczenia
Pieniądz jest środkiem wytwórczości i roa
prowadzenia towaru. Kierowanie pieniędzy
przez odpowiednie kanały celem ożywie
ŻYCIORYS OSKARŻONEGO
nia produkcji i wymiany towaru Jest Jed
Na życzenie Sądu skreślił swój życto- ną z podstawowych przesłanek uzdrowie
fys. Urodził się w Sopocie, ojciec Jego był nia waluty.
nauszjclelem, Oskarżony w roku 1824 mlaF akt zjednoczenia Centralnej Kasy Kó
łek Rolniczych i E.r.ku Społem pod naz
wą Banku Gospodarstwa Spółdzielczego
Jest poważnym krokiem naprzód w dziele
uzdrowienia stosunków kredytowych 1 z
tym walutowych.
Dlaczego? Maszyna produkująca bank
Od ś w i e r z b y
noty
nie może pracować bez ograniczenia
znana ze swe| lubości I sk u te c z n o śc i
wyrzucać
na rynek coraz nowej Ilości
Z-pełnlo nie brudzi c i a ł a I b i e l i z n y
t \ 0 \ t IV APTEKACH I DROGERIACH środków płatniczych. Pieniądz nie może le
żeć. Winien on wracać szybko do kas
I.nbor. Ciirm lcz. - F arm a rent.
T - wo IIE11DA Warszawo.
250 banku, a z banku w formie celowych kre
dytów wracać na i , .;ek 1 dalej pełnić swą

P-ra

roczyste oficjalne przyjęcie tych darów od
delegacji -- kanadyjskiej. Demokratyczny
Komitet Pomocy Polsce zorganizował mię
dzy Innymi w Kanadzie symboliczny „bo
chenek Chleba". Mianowicie określonego
dnia, przy zakupywaniu bochenka chleba
ludność Kanady złożyła datek równowar
tości drugiego bochenka Chleba — na rzecz
Komitetu. Otrzymane obecnie urządzenia
dwóch szpitali stanowią wstęp do szerokiej
akcji pomocy kanadyjskiej.

Sir. •

Bufet obficie zaopatrzony.
gala ogrzana

Ceny przystępne.
Zaproszenia otrzymać można: Wydział Pragrauowy Polskiego Radia Naralowlcza 4.
Okręgowy Zarząd Kin w Łubllnlo, 1’eowlaków 8. Związki Zawodowe Pracowników Pol
skiego Radła I Pilnie w Lublinie.
411

| służbę. Udoskonalenie Instrumentów ro*działa kredytów, planowe kierowanie żroó[ków finansowych dc Instytucji I przedjsięblorstw, służących rekonstrukcji kraju
I z tym koniunkturze, da naszej walucie
to, co każda zdrowa waluta potrzebuje:
pokrycie żywym procesem wytwórczości.
Banki społeczne powstają nie dla wzbo
gacenia Ich założycieli, lecz dla urzeczywiotulenia ważnych z punktu widzenia intereou społecznego zadań. To- co dla banku
prywatnego było środkiem, dla banku spo
łecznego jest celem.
Różnice pomiędzy bankami prywatnybal a społecznymi występują przede wozystklm w dział* finansowania gospodarki
Bank prywatny lokuje zebrano przez siebie
kapitały tam, gdzie oczekuje największe
go i najszybszego zysku — bank społecz
ny, tam, gdzie togo wymaga interes spo
łeczny.
Rozmiar zadania nowoutworzonego Ban
ku Gospodarstwa Spółdzielczego Ilustrują
następujące dane: gospodarka spółdzielcza
obejmuje w tej chwili ponad 7 tys. spół
dzielni rozmaitych typów, skupionych w
kilku Centralach Gospodarczych ze Spo
łem na czele 1 zrzeszających ponad 2 mi
liony członków. Liczba spółdzielni korzy
stających z kredytu przekracza tysiąc.
Kwota udzielonych kredytów przekroczy
ła w końcu grudnia 2 miliardy złotych.
Do zadań Banku Gospodarstwa Spółdzlel
czego należy, jak oświadczył ob. Lndnńk
Pawłowski, dyrektor naczelny EGS na kon
feroncji prasowej — pomoc finansowa or
ganizacjom rolników (Związkowi Samopo
mocy Chłopskiej 1 spółdzielniom działają
cym na wsi) l poprzez te organizacje pomoo indywidualnym gospodarstwom rol
nym. Otoczenlo czujną opieką rozbudowy
przemysłu rolnego oraz spółdzielczych war
sztatów produkcji rolnej na rcsztówkach,
Jak również spółdzielczości na Ziemiach
Odzyskanych. Pomoc kredytowa dla spół
dzielczości miejskiej przede wszystkim na
rozbudowa kredytów dU oęntoał gospoda?-

c«ych se Związkiem Spotom na
de wssystktm w dział* produkcji. Wma»
cl* propagowani* wiaściwyah wanad gtmpo
datki pieniężnej w Instytucjach «póidxi«h
czych, szerzenie i ugruntowani* wśród apćl
dzieJców i młodzieży prseooraośeż
d&rozej 1 umiejętności myślenia
mi gospodarczymi.
Członkami założycielami BGS są: Spoiłem — Związek Gospodarczy Spółdzielni
R. P. w Warszawie, Komisja Centralna
Związków Zawodowych w Polsce, Związał
Samopomocy Chłopskiej — Zarząd Główny
w Warszawie Społeczne Przedsiębiorstwo
Budowlane w Warszawie^ Federacje WarszawslMk Powszechnych Spółdzielni Spo
żywców,
A . MI
O O •
,
Rada BGS ukonstytuowała stQ ar nastę
pujący sposób: przewodniczący Rady Nad
zorczej — ob. Tołwiński Stanisław, zastęp
cy przewodniczącego: ob. ob. Zerkowsk!
Jan i Dra twa Franciszek, sekretarz — O s
Siak Stanisław. Powołano Zarząd Banku W
następującym składzie: ob, Kuszewski Da
niel — prezes, Mucha Paweł (CKSR) —
wiceprezes, Pawłowski Ludwik (Bank Spo
łem) — dyrektor naczelny OiesJuk Jan,
Skał ccid Henryk, Fiotrowskl Bronisław.
Załuski Piotr — członkowie Zarządu,

Społeczeństwo wita
wprowadzenie Sądów Dcraźnych
WARSZAWA, 29A (PAP). Społeczeń
stwo polskie z wielkim zadowoleniem przy-'
jęło uchwalenie dekretu o postęjNwaniu do-;
raźnym. Na ręce ministra sprawiedliwości
wpływają a całego k rają rezolucje stwier
dzające owo zadowolenie i wyrażające na
dzieję, że wprowadzenie sądów doraźnych
rozpocznie nowy etap w walce » bandyty*'
mwn i
Ostatnlo rezolucje takie nadesłali mięsakańcy: Krotoszyna, Szamotuł, Chełma VVieł
kiego t W w h caą y

*W (■
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N areszcie w k r a f n
Drugi transport żołnierzy polskich z Anglii

j mr.

ją ich „wetommunż Szkockich 1'agórkdu^*.
Polacy umieją i lubią zaczynać życie od
początku. Sporo jest takich np., którzy po
raz trzeci wstąpSi w związki małżeńskie
(w Polsce, w Egipcie, w Anglii). Niektórzy
r. wielką tremą i niepokojem myślą o spot
kaniu z osobą, której nie widzieli od eicd
nuu lat.
KASZUB I SPŁBKN
Łec* podoficer Jan Kreft, Kaoznh spod
Kościerzyna, nie poddaje się takim reflek
sjom. Obcy mu jest angielski spleen, jak
zresztą wszystkie zamorskie zwyczaje i
nastroje. Do kraju wiódł go zdrowy tn; a^ynkt gospodarza i ojca rodziny,
I „Czworo ^iecl, żona) gt)3lx)(,Rrkn, trnefcyp, wracać, n!e?“ — przekonuje twarkaszubskQ. gwarą, Synowi Kaszubskiej
!Szwajcarii nie imponuje ani Anglia, ani jej
nilewkańey.
■ __ TaWc
w8*ystko szare, szaro,,, domy. miasta. Mężczyźni ponurzy, kobiety
j
swobodne. zanadto
pogardliwy ruch
' ,ęk% __ „ gospodynie, pożal się Boże, pp.
j pie-rus w wymalowanych netach, cały dzień
)próżniaczą.
j
WSZYSTKO Z PUSZEK
j Konserwatywny Kaszub nie zachwyca
się modernizacją życia w Anglii,
j — Nie mają te Angielki nic do -oboty,
bo wszystko gotowe prawie na stół wjeż: , , ż a - Cała Anglia odżywia się z puszek.

K o r e N p o B d r n f j a w ł a d n a w( i a * e t y L u b e l s k i e j *
>»«*!
Wnesao*. Koeaary.
jkazji, podaj obecnie swoje nazwisko i Imię niem. Dziwią się niezmiernie, że wystawy
pokoju dow4*V $ pułku — przybyto | swemu dowódcy; 3) Po podaniu nazwi- sklepów zapełnione produktami, że ludzie
v':,:tlp
i Anglii — polscy ofi-erowie wypełniaj* ska swemu dowódcy będziesz, gdy to bę~ nie wyglądają jul: szkielety, ż.
dało możliwe, przeniesiony do obozu przej elektryczne, że jeżdżą tramwaje i że oni
Mankiety rejestracyjne.
Pochylony nad formularzem pułkownik ściowego pod zarządem władz brytyjskich, sami do tej pory przebywają na wolmv
niecierpliwie marszczy brwi. Jakie na jed gdzie będziesz oczekiwał na dalsze zarzą Aci.
nej linijce zamknąć jednym zdaniem prze dzenie, do czasu zakończenie, organizacji,
Kiiwali nad nami głowami, szaieńpowrotu; 4) Propozycja ta ma na celu cy gorzko pożałujecie powrotu. Zaryzykobieg służby wojskowej.
Nie tylko paru linijek, lec* nawet kilku umożliwienie natychmiastowego powrotu waliśmy, mimo, że według zapewnień koarkuszy nie byłoby dość, aby spisać hi dla tyeb, którzy tego pragną, jednak nie jlogów orientac ji londyńskiej, mieliśmy dostorię służby i walki polskiego oficera, jesteś zobowiązany zgłosić się obecnie, a płynąć do Archangieiska - opowiada rotczy żołnierza, w ciągu ostatnich lat. Cięż możliwość późniejszego zgłoszenia się po mistrz rodem z Tarnowskich Gór. — Napiszę do kolegów, aby wracali r.atychka służba, przedziwne koleje losu. życie zostaje otwarta.
Termin decyzji jednodniowy.
Sposób miast —- dodaje energicznie.
ciekawsze od filmu, bardziej sensacyjne i
— Czy wrócą?
/
bardziej nieprawdopodobne. Szczególnie zaś zredagowania ostatniego punktu tego „za
— O-tak. czekają przecież tylko na wia
ten wycinek życia ostatnich siedmiu lat, wiadomienia" sprawił, te na ogólną liczbę
spędzonych na obczyźnie. Marokko, Tob- •0 tya żołnierzy i oficerów zgłosiło się 23 domość, czyśmy szczęśliwie dojechali.
WETERANI SZKOCKICH PAGÓRKÓW
nłlt, Pahlen, Khana kin, Kirkulk... Niektó tysiące.
re z obcobrzmiących nazw <Ha pas w kra
Oczywiście wą i tacy, którzy nic wróGDAŃSK CZY AltCHAN BIELSK
ju stały się mniej egzotyczne, bardziej
Wyjeżdżali tylko najodważniejsi. Pro- cą. Jednym nie odpowiada polityczny kiibliskie, dzięki temu, że na mapie historii paganda „loncyńaka" przygotowała ich na jmat, -inni zasmakowali w angielskich zwy
krwi; własną wypisywał je polaki żoł najgorsze. To też pierwsze ju t zetknięcie jczajach, mgle i kobietach. Pożenili się,
nierz. Mniej obca stawała się daleka Afry Gą a krajem jest korzystnym rozczarowa- mają dzieci, żołnierze-repatrianci nazywaka, bo w piaski jej padła niejedna kropla
____ _________ U D U -------------- —
potu sapera polskiego, pracującego nad
fortyfikacjami.
iwana, mrożone mięso. Człowiek chętnie by
żołnierz tułacz n o sić musiq£ wiele «J
»
“
B
,
#
(Zjadł kawał czarnego Chleba, kapusty, bak'
pokorzeń, wiele przeżył rozgoryczeń. I nie
n a
| szezu. I aimr.o wciąż trzęsło, niby mrozu
tylko od obcych. Bardziej bolały rany za
W dniu wczorajszym odbyło się posie podatkują na rzecz akcji pomocy najbied-1nte niR| a "dl poć dokucza poi-zej. W koszadane przez swoich, ot taka np. emigra dzenie Woj. Komitetu Pomocy Zimowej. nlejszym. Nraedsia
-l Stowarzyszenia rach ściany blaszane, podłogi beton owe;
-Pt, że kupcy do buty, jak na noc zdjęliśmy, rano były mo*
cyjna Bereza „Latrum".
Na konferencji rozpatrzono powtórnie roz Kupców i*ńBiiich —
„y przyjść a wy krzuaieńkle.
Nadeszła wreszcie możliwość powrotu dzielnik kwoty 1 miliona zł., przesłanych lożą —bdłnc *
przez Centralny Komitet Pomocy Zimowej datną p o : n o c ą ■ Izba Adwokacka
do k ra ju ,— słynny plebiscyt.
Wrażeń jest dużo. Przyjemnych, przy
dla województwa łubetaiktago. Ustalono zadek1^ z z s z z wOD4f* na Punduaz Pomo
cy
Tin......
_
^
uzi
i
4
lutego
br.
odbędzie
krych.
Będzie o czym opowiadać w chwi
przyznać
poszczególnym
powiatom
nastę
ZGŁOSIŁO S ię 23 TYSIĄC®
się walne zebranie Woj. Komitetu Pomo lach wolnych od pracy. Zamożną, wygodpujące sumy:
W końcu wrzeAniu rozdano żołnierzom
cy Zimowej, na którym zapadną ostatecz
— TO tye. zł., Biłgoraj — 80, ne uchwały w sprawie opodatkowania się rm Ar.gita, w której chłopi mają samocho
polskim, przebywającym w Anglii, żdżłe
- TO, Hkuhdeezów — 80, Kraśnik —,
dy. panie domu gotowe obiady 1 bardzo
w Szkocji, kartki plebiscytowe — małą ISO, Krasnystaw — 20, Lublin i m . — 90, wazystkich instytucji. Zebranie odbędzie
8łę u dyr. Tzby Przemysłowo • Handlowej dużo wolnego czasu, stanie się w opowia
kartkę z herbem Wielkiej Brytana poka Lubartów — ao, Łuków — 40, Puławy — inż, Kryńskiego, przewodniczącego Sekcji
daniach tych krainą 2 bajki. Bajki bardzo
suje mi ppłk Tyszyfltżd, jeden z oficerów, 140, Radzyń — 80, 8łe«oe — 00, Toma Dochodów w lokalu przy ul. Szopena 12.
szów — -40, Włodawa «— 40, Karność — 00.
Woj. Komitet Pomocy Zimowej zwraca ciekawej, lecz obcej.
których przed pani dniami przywiózł sta
Ogólna
«
u
m
podziału
wynosi
870
tya.
Mirosława źt-ławska Hoftciianową. ,
się
z apelem o nabywanie znaczków i na
tek „Bantom*.
sżotycK 80 tya. * . powstaje jako rezerwa lepek, które można odebrać w Woj. Komi
Oto treść. zawiadomienia: 1) Rząd bry do dyspozycji Woj. Kom. Pomocy Zimowej. tecie Opieki Społecznej, Krak. Przedni. 51, <UMwiusfM>iifiiii»i>wiuWMiw a *tyjski prowadzi obecnie pertraktacje (W
Drugą * kolei sprawą omawianą na ze Tn piętro. Drobne ofiary pieniężne można '
sprawie powrotu do Polski żołnierzy, któ brania Woj. Komitetu była sprawa docho również składać pod wyżej wskazanym ad-1
Większe sumy należy wpłacać d o !
rzy pragną to uczynić dobrowolnie: 2) Jo- dów, na których akcja Pomocy Zimowej reeesn.
mogłaby oprzeć ewój budżet. Uchwalono, Banku „Społem" nr konta 202 na fundusz!
heli pragniesz powrócić przy najbliższe} o- te wszystkie instytucje dobrowolnie się o- Akcji Pomocy Zimowej.

Instytucie opodatkują się dobrowcSnic
rzecz Pomocy Zimowej

P A M IĘ T A J

o Pom ocy Zim owej

łem „Wspólne są losy demokracji 1 kultu- [ Nr 2 „Zdroju" porusza nigdy nie przery" J. N. Kłosowski, uzasadniając przy- dawnionc zagadnienie, które dosadnie chaUładami głęboko tkwiącą w psychice na- i rakteryzuje tytuł „Niemcy bez maski"
rodu więź pomiędzy przeobrażeniami poli- pióra Cz. Ja::irzębca-Kozłowskiego, Na*KU2NXCA“ — tygodnik ąpołeczno-lite- ogrom nowych spraw, wyładować zapas : tycznymi i społecznymi” kraju a dziełami świcUęnle sprawy od strony amerykańskie.
facki, -Łódź, Nr 3. Zeszyt rozprzy aa ko myśli nagromadzonych w okresie przymu jego kultury, maluje charakterystyczny armii okupacyjnej daje nowo aspekty na
lumna wierszy Mieczysława Jastrunia, wy sowego milczenia, uregulować nasuwają dla Poląki przcdwrzcir.iowęj-spadek s:ain-, ten kompleks międzynarodowych u.;,osun>
branych z tomu poezji, który ukaże się w ce się z nową . erą ■społeczną zagadrdetua. teresowania rządu sprawą upowszechnia* kowaa, który dla nas. nawet po wojnie nie
najbliższym czasie pt. „Rzecz ludzka". Da
nia kultury i sztuki. „W atmosferze bez traci nic ze swej palącej aktualności.
*
*
*
lej mamy dokończenie „Klęski"- Adolfa
Numer 4 (Gl) „ODRODZENIA" zawie prawia,- ucisku i przemocy nie mogio kwit
Dopełnienie jak gdyby tego artykułu
Rudnicłdego, kroniłd tragedii wrześniowej. ra następująco prace: Na wstępie pierw nąć Piękno". Autor przechodzi następnie tworzy pięknie ujęty opis Biskupina prze*
Głęboki nurt intelektualnego życia kraju szy ak t sztuki teatralnej Tadeusza Erezy i do “zobrazowania podziemnego życia arty Marlę Bechczyc-Kudrjcką.
zobrazowany jest w1 dwóch - artykułach: Stanisława Dygata „Samach". Alicja sztu stycznego, gdy „nawet za drutami obozów
Dalej mamy Piotra Zyngia szkic o RuStefana żółkiewskiego „O Im. Konstantym ki odbywa się w małej kawiarence, gdzie koncentracyjnych kipiała, roeła i potężnia szczycu, ilustrowany reprodukcjami jegn
Mackalskim" i Jana Kotła „Obrachunki rózwija^się sensacyjna intryga konspira- ła z dnia na dzień, pieśń wiary i buntu". nieśmiertelnej „Orki" oraz wspaniałego \«
noworoczne"^ Różnie ujęte i różne mające e jl.,
Dalej, gdy nadeszła „chwila osobliwa" ar- swcJ d7jkleJ 'mrowo&cl „Krewni",
tematy oba te artykuły doprowadzają czy
Julian Przyboś w pięknym artykule-es- tysta polsld nie zwlekając i nie wahając
telnika do jednego wniosku; że część spo eayu „Serce w rozterce czyli o rymie" for się przystąpił do dzieła dźwignięcia,z gru* * Sprawy muzyczne ujęte są przez Z.
łeczeństwa polskiego o światopoglądzie mułuje kanony nowoczesnej techniki poe zów i popiołów państwo „nie schodząc ani Szczepańskiego 1 J. Sewcryńakiego. Ten
na moment z barykady walki o dcmokra- OHtaŁnl precyzuje pojęci* muzyld narodo
marksistowskim i obóz katolicki mogą zna tyckiej.
leźć wspólną platformę ideową,
Zygmunt Oakłerke-Sławek na przykła wej*". Charakteryzując osiągnięcia Polski weJ * muzyki ludowej, wykazując wspólne
«£Iwagi o kwesto nitemieckiej" Witol dzie K arta Hamsuna rozwija tezą, że „re powojennej na odcinku walki o kulturę i kpryto, którym płynie nurt muzyki i nurt
sztukę, autor podkreśla Inaczwiie i prace życia narodowego. Dyrygent I twórca Luda Kida są oryginalną próbą analizy psy akcja te zdrada narodu".
chicznej narodów.
. k a r t ł&ofpała pasze o duńskiej tradycji Ministerstwa Kultury i Sztuki, którego , bełskiej Oridestry iłymfonicznej. Zygmunt
Dział „Polityka" Tadenaaa Kubika przy uniwersytetów ludowych.
„jedną c najdonioślejszych prac jest wspa- , Szczepański, poruaaa w swym wnildiwym
nosi przegląd i naświetlenie najważniej
Utwory poetyckie zamieszczają Stani ulała rozhurtowa szkolnictwa artystycznego artykuł* M e rę g czynników k tó re składa.ą
splot Magwlmteń„dotyczących probieszych wydarzeń na arenie politycznej. W sław Lee i Leonard PodhorsM-Okołów.
ora* szeroko zakrojony plan upowszech się
[>owi*oclU)in)hi
naaąrki;
fciale recenzji o najnowszych wydawnic
niania
kultury
i
sztuki".
Omawiając
naImu
upóTOhochąieaia
nanądii; roastrzygnię
W dziale recenzyjnym Wilhelm Nach pi
twach czytamy: Kazłmtarza Brandysa o sze • książce Seweryny temaglewzktej stęptoo błędy i niedociągnięć w tej dzie*
*ńtor
P*5**1*
j^irarie* GojawteayBMef i Wandy Gro- JDymy
_______________
_______________
nad Birkenau",
Tademn Brem o dżinie, oraz zsanaczsjąc, ii państwo nie ^ w powawebWł* łhl naucair.hi w szkoJkicńekb-J • „Dymać* nad Birkenau" oraz f jubileuszu Bolaldego, * Marina Prooliński może zgodzić hę na tuki stan, jaki lotnbU
P nowyok wyda u nik Lwach dla dzieci
Onras h z i i l g tM aasbijącs się rzesza
o nowych filmach aa łemkowskich ekra u nas pras) wojną, ie arty sta pisarz cny
Bogaty I pełnowartościowy materiał nach.
muzyk był żebrakiem „wt-iąź oczekującym prenu tncratorrów, ąajrtebilków. przyjaciół I
Uftiźnicy** ora* wyraźne jej Oblicz* ldeoListy aa wat (Jónsfa Bieńka), przegląd na okruchy * pańskiego stołu", autor koń- '■wolmnlktos „5Viroju" dcnirnda1. te >k->mł
fcw wysuwają aa pi--i,-,. • \ .m wśród wie prasy ora* noty uzupełniają « nr „Odro- czy powołując się na słowa wiceministra to jest potrzebne i spełnią sadaiUa. która
l i oaiacą lsm aprAnc**.
.'. .uh, które w dre.a.a'
b aultm*
|L. Kruczkowskiego: „Losy kultury nieiAlłą- 1SSe^pól Redakcyjny wjMUU
1 JCUROW* pad l)ft» i««ąie wiążą 'h ą a kwaiui ikunokracji ',
1Bsłnk* « »

Przegląd czasopism

» a.
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WARI JKI POKOJU
Zgodnie z warunkami pokoju wersal
skiego Niemcy zobowiązały się zwrócić
•Francji Alzację i Lotaryngię w granicach
s roku 1870 łącznie ze wszystkimi mosta
mi przez Ren. Zagłębie węglowe Saary
>rzcczlo na własność Francji, zaś jego ad
ministrację pozostawiono Lidze Narodów
na 15 lat. Lewy brzeg Renu podlegał oku
pacji Ententy na 15 lat. 50-kłlometrowe
terytorium na wschód od Renu ulegało
zupełnej demilitaryzacji. Okręgi Elpen i
Malmedie na skutek plebiscytu odeszły do
Belgii, a Sohleswig-Holstein — do Danii.
Niemcy uznały niezależność Polski 1 Cze
chosłowacji i zrzekły się na naszą korzyść
części Pomorza, Poznańskiego, znacznej
części Prus Zachodnich i Wschodnich.
Sprawę Górnego Śląska rozstrzygnął ple
biscyt. Gdańsk stał się wolnym miastem
będąc jednocześnie włączony do polskiego
systemu^cłowego. Polska otrzymała prawo
kontroli nad liniami kolejowymi i komuni
kacją rzeczną korytarza gdańskiego.
Ogółem od Niemiec odpadła 1/8 teryto
rium i 1/12 ludności. Sojusznicy zajęli
wszystkie kolonie niemieckie. Znaczna
część kolonii w Afryce wschodniej przy
padła Wielkiej Brytanii, część Belgii 1
Portugalii; Australii przypadła Nowe Gwi
nea; wyspy na Oceanie Spokojnym i kon
cesje w Szaiytumłu — Japonii.
Skasowany został powszechny obowlsp
zeik wojskowy w Niemczech. Armia złożo
na z ochotników nie mogła przewyższać
100.000. Sztab generalny został zlikwido
wany* Wszystkie fortyfikacje musiały być
zniszczone z wyjątkiem południowych i
wschodnich. Marynarka wojenna sprowa
dzała się do 6 1pancerników, 6 lekkich krą
żowników, 12 konbrtorpedowców i 12 tor
pedowców. Podwodna flota miała być zli
kwidowana, zarówno Jak lotnictwo.
#Dla dopilnowania wykonania warunków
pokojowych stworzone zostały S Między
narodowe Komisje Kontrolne, ełe od oku
pacji Niemcy zostały jednak ostatecznie
oswobodzona
Kontrybucja Niemiec wynosiła 20 mlriardów marek w złocie, w towarach, w
papierach wartościowych i okrętach. Za
zatopione przez slebló okręty Niemcy po
winny były oddać wszystkie okręty o to
nażu powyżej 1.800, połowę okrętów o to
nażu powyżej 1.000, 1/4 statków rybac
kich 1 1/5 całej floty rzecznej, zaś w cią
gu 5 lat miały budować dla sojuszników
okręty handlowe.' Węgla miały dostarczyć
Niemcy: Francji 140 mfl. ton, Belgii 80
mil. ton, Włochom 77 mil. ton. Połowę zapasu barwników i produktów chemicznych
miały Niemcy oddać zwycięzcom.
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UMOWA
! Czechosłowacji, Chorwacja i Słowenia
SAINT-GERMAIN, NEUILLY 1 TRIANON | przeszły do Jugosławii, Rumunia otręymała Transylwanię 1 Banat. Węgry pozostaZakończywszy z Niemcami, zwycięzcy
! ły bez dostępu do morza, armia nie moprzystąpili do umów z sojuszu, i.atni.
gła przekraczać 30.000. Od Węgier odeszło
Austria zobowiązała fdę oddać Włochom
część Krainy i Karyntii, Kilstenland i po 70 proc. terytorium i pi'awi« połowa lud
łudniowy Tyrol; Jugosławia otrzymała ności
WNIOSKI.
większą część Krainy, Dalmację, południo
O Pokoju Wersalskim można powiedzieć
wą Styrię i pol.-wschodnią Karynlię. Aże
to samo, co powiedział Mąrks na temat po
by wbić klin pomiędzy Węgrami a Austrią,
koju we Frankfurcie: „Jest to najlepszy
Burgenland został odebrany Wigrom. Bu
sposób zamienić przyszły pokój w zwykłe
kowina przeszła do Rumunii W skład Re
zawieszenie broni'*. Rzeczywiście Pokój
publiki Czechosłowackiej weszły: Bohemia,
Morawla, 2 prowincje dolnej Austrii i część Wersalski na długo przypieczętował roz
bieżności interesów poszczególnych kra
Śląska Austrii zabroniono połączenia się
jów. Rozpętał poza tym na olbrzymią skalę
z Niemcami i utrzymywania armii powy
żej 30.000 żołnierzy. Marynarka wojenna przesiedleńczy rućh ludności. Przez podział
1 handlowa Austrii przeszła do zwycięz 7 i pół mil. Ukraińców pomiędzy Polskę,
ców. Imperium Habsburgów przestało ist Rumunię, Czechosłowację 1 ZSRR przeciw
stawił sobie wzajemnie narody słowiań
nieć.
skie.
Bułgaria również musiała oddać całą
Ententa wzbudziła nienawiść krajów
marynarkę zwycięzcom i zapłacić kontry zwyciężonych, która je zjednoczyła. Z
bucję w wysokości 2,5 miliarda złotych drugiej zaś strony nieporozumienia wew
franków. Utraciła ona swe terytoria w Ju nątrz samej Ententy uniemożliwiły jej
gosławii. Dobrudźa oddana została Rumu tworzenie trwałej gwarancji przeciwko re
nii.
wanżowi niemieckiemu. Warunki Pokoju
Dopiero w roku 1020 podpisano umowę Wersalskiego były ciężkie dla Nhmrlec, nlo
pokojową z Węgrami na mocy której Sło ciężar ten spadł na barki warstw pracu
wacja 1 Ruś Podkarpacka weszły w aklad jących, a nie na imperialistów niemiec
-------------- oOo

7 akcji świadczeń rzccztiwych

Zwiększają się dostawy świadczeń
ale do 100 prec. jasl fmc/.e daleka

W ostatnim pięciodniowym okresie do
starczyły powiaty województwa lubelskie
go 1.255 ton zbóż. Ilość ta jest znac:nic
większa niż w poprzednich okresach spra
wozdawczych. niestety, 1.255 ton stanowi
zaledwie 25 proc. dostaw przewidywanych
no ten okres.
Poniżej podajemy tabelkę dostaw świad
czeń wykonanych na terenie poszczegól
nych powiatów:
DOSTARCZONO TON.
Powiaty
Z0—25 hm. Rażeni proc.
Biała Pódl.
42,1
2.740
40,9
Biłgoraj
4,9
1*516
45,9
Chełm
130
60,3
4.775
Hrubieszów
—
5.414
37,0
Kraśnik
204,1
3.036
29,3
Krasnystaw
40,6
4.842
29,7
Lubartów
84,8
2.628
27,1
Lublin 144,9
6.433
38,0
Łuków
96,8
2.2G9
25,5
Puławy
36,3
45,3
3.038
Radzyń
259
48,2
3.470
Siedlce
92
2.021
17,5
_
Tomaszów
2.591
60,8
Włodawa
—
32,5
2.877
Zamość
111,3
3.463
37,4
Lublin m.
2,2
79
42,6
Na terenie województwa lubelskiego do
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„Klejnoty Buddy
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. P O W IE Ś Ć D L A M Ł O D Z IE Ż Y
Dokoła rósł tłum ciekawych. Fu-Liang zacisnąwszy
zęby, _próływal przedostać się do wyjścia. Chciał
odejść, Lf uniknąć niepotrzebnych indagacyj, proto
kółów i plotek. Jakiś młody oficer zaofiarował mu
swą pomoc (przez m undur Fu-Lianga przesiąkała
krew), ale korsarz podziękował tylko uprzejmie i ener
gicznym ruchem pchnął drzwi. Na progu obejrzał się
za siebie. I wtedy Jo oczy jego spotkały się z pałają
cym wzrokem siwobrodego Hindusa, stojącego nieru
chomo, jak posąg pod palmą.
Znalazłszy się na ulicy, próbował przypomnieć sobie,
*kąd zna te ciemne, roziskrzone oczy. Wtedy to na
myśl przyszła mu pielgrzymka pobożnych Hindusów
do gaju palmowego, siedziby Brahmy. Tam spotkał te
go człowieka. „Czarodziej z Colombol**, m ruknął wście
kły, czując, że z. przyjemnością połamałby mu kości.
Przed nim przecież ostrzegał ich świętobliwy Brahma,
mówiąc: „strzeżcie się fakira!". W sercu Fu-Lianga
wezbrał gniew. Zapomniał o bólu, ranie i krwi płynącej
pod koozulą. Teraz wziąłby się za bary nawet x sz&Ła-

dnia 25 bm. ogółem zebrano 51.000 ton,
co stanowi 35,2 proc. wymiaru świadczeń.
Dotychczas więc jest brak 63 proc. Powia
ty znajdujące elę na pierwszych miejscach
w realizacji obowiązkowych dostaw nie
dostarczyły jeszcze 50 proc, a są jeszcze
1 takie powiaty, którym brak jest 83 proc.
do zrealizowania świadczeń w 100 pręe.
Jednym a nich jest poioiat siedlecki, który
dostarczył zaledwie 17 proc.
Związek Zawodowy Robotników i Pra
cowników Przemysłu S k ó rz a n e g o
w Lublinie zwołuje -Walne Zebranie
na dzień 3 lutego 1946 r. w sali Ks. Ks.
Sa l ezj a nów na Kalinowszczyżnic
w pierwszym terminie o godz. 10-tej
w drugim terminie o godzinie 10,30—
zebranie odbędzie się bez względu
na ilość obecnych członków.
Stawiennictwo obowiązkowe.
■ M

w

n n tw s iM D m a
PODZIĘKOWANIE.
Uczniowi gimnazjum Zamojskiego w I juWlnio, Bereckiemu Mieczysławowi, lat 15,
za oddanie mi zagubionego zegarka „Cy
ma - Prima", serdecznie dziękuję. Uczci
wemu znalazcy wręczyłem nagrodę zło
tych 1000.
408
Jan Staśko.

W tym czasie „fakir" (o którym Fn-Liang myślał
z taką nienawiścią) opuścił knajpę, kierując się w stro
nę morza. Szedł dumnie, majestatycznie, jak sam ma
haradża. Głowę jego o subtelnych rysach zdobił jed
wabny, purpurowy zawój, spięły nad czołem dużym
diamentem, a ciało okrywała śnieżno biała szata, spły
wając, miękkimi fałdami ku ziemi. Wkrótce przystanął
przed brudną, opuszczoną ruderą w dzielnicy porto
wej. Zapukał do bramy.
i— Tu mieszka Bilt? — zapylał po angielsku.
*— Yesi — mruknął ktoś z wnętrza.
Wszedł do środka.
•
W ciemnej, cuchnącej izbie stał Bill. W ręku trzy
mał rewolwer. Oddychał ciężko, jak szybkobiegacz na
mecie. Coś mruczał pod nosem. Zza lepkiej od brudu
kotary, wyglądała rozkudlana głowa dziewczyny.
— Skąd pan wie, że nazywam się Bill? — krzykiiął
nagle korsarz, potrząsając b ro n ią .---- Tylko prędko!
— Poinformowano mnie o tym w knajpie...
•— Kto?
<■— Służący.
i— Więc był pan podczas tej głupiej awantury?
f - Tak.
1— Po co pan przyszedł tutaj?
— Chcę powiedzieć, te wróg pański jest Jednocze
śnie i moim wrogiem!
— Co z nim?
i
•*» Chybił jmul iyj«u> ‘
t

kich, którzy utrzymali cały swój przemysł
1 z łatwością mogli go wskrzesić.
Armia niemiecka bynajmniej nie była
jeszcze zniszczona. Kadry Jej pozor^ly w
całości, w czym dopomogła jej Ententa,
patrząc przez palce na twórz tnie Bię w
Niemczech setek wojskowych 1 aportowych
organizacji. Ententa liczyła zawsze, że
kadry te przydadzą się jej w przyszłej
walce Niemiec z Rosją Sowiecką. Tymcza
sem imperialiści niemieccy gromadzili s
ły do no-wej agresji. W wyniku wojny 1
pokoju nieporozumienia pomiędzy sojusz
nikami obostrzyły się. Pokój, który miał
zakończyć wojnę, zmienił alę w stałą groź
bę wiszącą nad światem.
Prorocze zaiste były słowa Lenina: „Po
kój Wersalski jest najpotężniejszym cio
sem, który wymierzyli w siebie kapitali
ści - imperialiści... krajów zwycięzców**.
KONIEC.
K s r o n tk a H S e |s k a
DOKUMENTY NISZCZEJĄ
Miejski Urząd Stanu Cywilnego zareje
strował już w tym miesiącu 31 małżeń
stwa. Akty stanu cywilnego sporządzana
są na nieodpowiednim papierze, gatunku
gazetowego, który podczas zapisu atra
mentem zalewa się, zniekształcając często
zapis. Papier ten poza tym jest bardzo
słaby i ulega łatwo rozdarciom,, oraz znisz
czeniu. Pożądanym Jest, ażeby akty stanu
cywilnego sporządzane były na popierze
innego rodzaju, gdyż w zasadzie są one
wieczystymi 1 nie można dopuścić, by po
stosunkowo krótkim czasie uległy znisz
czeniu, co mogło by spowodować skutki
wprost nieobliczalne.
MIEJSKI SZPITAL fiW. JANA.
W Miejskim Szpitalu św. Jana Bożego,
ma oddziale gruźliczym, powiększono o(3lutnio liczbę łóżek 4-krótnle, t. zn. obec
nie oddział ten rozporządza 100-ma łóżka
mi. Zamierzona jest budowa piętra na
gmachu głównym, dla rozszerzenia oddzia
łu chirurgicznego, oraz piętra i leżalnl*nad
dotychczasowym budynkiem oddziału gruź
liczego.
s
CZY LUBLIN OTRZYMA
KOMUNIKACJĘ?Komunikacja Miejska Lublina Jak wia
domo, na skutek przejść wojennych, prak
tycznie nie istnieje. Jak się dowiadujemy,
obecnie Zarząd Miejski m. Lublina zgło
sił do Urzędu Woj owódalelego prośbę o
przydział z darów UNRRA autobusów,
kompletnie wyposażonych. Autobusów tych
m. LubHn ma otrzymać 7. Niewątpliwie
szerokie rzesze mieszkańców powitają a
zadowoleniem uruchomienie komunikacji
miejskiej.
PRZYDZIAŁY łPROWIZACYJNE.
Miejski Zarząd Zaopatrywania m. Lub-'
łlna kończy z dniem 30 bm. wydawanie
specjalnej świątecznej racji cukru, oraz
mydła do prania i toaletowego, dla ludno
ści m. I,u blina. Po zakończeniu rozliczeń,
które mają być- dokonane do dn. 5-go lu
tego rb., rozpocznie się nozwózka produk
tów spożywczych do poszczególnych pun
któw sprzedaży. Mieszkańcy m. Lublina otrzymają w lutym rb. na kartki: sól WeItdło, kawę zbożową, oraz cukier za okvx
3-ch miesięcy, tj. za styczeń, luty i ma
rzec. Akcja wydawania mielca skondenso
wanego dla dzieci pracowników o zaopa
trzeniu zagwarantowanym, oraz dla zakła
dów opiekuńczych o charakterze zamknię
tym, jest już na ukończeniu, (ae.)

,-— Ale zginie! llęczę panu, że załatwię się z nim
szybko. Popamięta Rdlal Ten zdrajca!
XII. ZASADZKA.
,W porcie wr. do. Gorączkowo ładowano i wyłado
wywano okręty. Co chwila przybijały do brzegu corn;
to nowe siatki, parowce, cysterny, żaglowce i łodzią
Dymiły koriiiny. Słychać było ryk syren, brzęk, zgrzyt,
oraz gwar wielu tysięcy głosów, splątanych ze sobą
w jedną wielką symfonię, symfonię pracy.
Fu-Liang stał ua pokładzie „Mewy**, obserwując ów
różnobarwny tłum ludzi, jaki przelewał się przez port,
wybrzeże, dworce, magazyny i wąskie uliczki, wiodące,
jak kolorowe nici, nad morze.
Pod koszulą piekła jeszcze świeżo zabliźniona rana,
ale Fu-Liang nie czul bólu. Z prawdziwym wzrusze
niem myślał o tej drwili, w której, brocząc krwią, zja
wił się w pokoju chłopców. Mundur miał poplamiony
czerwienią, twarz wykrzywiał gniew (istny „Amok**l.
a ręce dygotały bardziej, niż podczas parni- nego taj
funu. Wtedy to dwaj młodzi przyjaciele zerw i oę *n*
stoln, spiesząc na ratunek. Jakże delikatnie zdejmował
zeń okrycie John, jak słodko przemawiał Slefanl Za
raz zatamowano krew, założono opatrunek, a w chwsU
potem zjawił się już lekarz. Stwierdziwszy lekki po
strzał, oddalił się, oddając chorego pod opiekę chłow
ców, którzy skwapliwie zajęli się pielęgnacją ranne**
towarzyszą.
H- * m i
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WA12U3ŁIRZK t e l e f o n y
22Pogotowie ratuiiww* . . . . .
11-11
Straż o g n io w a .......................
Pogotowie elektryczno przj Elek
29-61
trowni Miejskiej . . . . . .
21-42
Warsztaty wodociągowe i kanaliz.
Dyżurny Komendy Miasta M. O. . 23- 83
Komisariaty Milicji Obywatelskiej : I —
21-91; U — 24-26; III — 24-27, XV —
14-14.

TEATR i KINA
Z TEATRU MIEJSKIEGO: Najbliższa
premiera! „Ziemi rtieludzikiej" de Curieł‘a
zapowiada się sensacyjnie. Niesłychanie
ciekawa treść sztuki, znakomita obsada,
nazwisko świetnego reżysera, interesujące
dekoracje alzackiego domostwa, ścierające
się ze sobą namiętności, których równo
ważnikiem jest prosta, zdecydowaną, sto
jąca na wysokim poziomie etyka tej, co w
znoju uprawia ziemię ojczystą — wszyst
kie te czynniki składają się na arcyciekawą całość sztuki, którą niebawem ujrzy
my w Teatrze Miejskim. Główne role wy
konują: Maria Gorczyńska i dyr. Antoni
Różycki. Rolę chłopki alzackiej wykona
E. Frenkiel - Ossowska. Dekoracje Zofii
Wągierkowej. Opracowanie tekstu i reży
seria spoczywa w rękach dyr. Karola BorowJtóSngc.
W sobotę o godz. 15-ej i niedzielę o godz.
K M f#r «•»tt& *T>mV;rVfr . ~<*rf.c-V7-yńbuwo panny Jadzi" w . premierowej ohsa
dupie.
KINO „DOMU ŻOŁNIERZA" od środy
dnia 30 stycznia, wyświetla codziennie film
produkcji polskiej pt.: „Moi rodzice roz
wodzą się" z Gorczyńską, Andrzejewską,
Stępowskim i Brodniewiczem w rolach
głównych. Nadprogram: Dodatek PKF nr
S4. Początek seansów o godz. 14, 16 1 18.
KINO „APOLLO". Od wtorku 29 stycz
nia br. wyświetla wzruszający film o trium
fującej miłości pt.: „Czekaj na mnie". Film
o mężczyźnie, który zaginął bez wieści...
Film o kobiecie, która nie uwierzyła w
śmierć ukochanego... Nadprogram: Pol3ka
Kronika Filmowa. Po oz. seansów o godz.
12.30, 14.30, 16.30 i 18.30. W niedz. i święa pocz. 1 seansu o godz. 10.30.
KINO „BAŁTYK". Od wtorku 29 stycz
nik br. po raz pierwszy w Polsce film naj
nowszej produkcji pt.: „Było ich dziewię
ciu". W roi. gł.: Jack Lambert. Nadpro
gram: Polska Kronikd Filmowa nr 1/46.
Pocz. seans, o godz. 12.30, 14,30, 16.30,
18.30. W niedz. i św. pocz. 1 seansu o
godz. 10.30.
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Kalendarzyk
D ziś Martyny
Jutro: Jana Bosco
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'Rozwój si<e$5i kinowej Ma terenie Liabels&ćzyziiy
W yw iad z d yrek to rem O kręgow ego Zarząd u K in ok. Rom anem Tram pow skim
— Ciekawi jesteśmy, jakie są plany ob.
Jesteśmy zainteresowani stanem rozwo
ju73sieci łonowej na terenie naszego woje Dyrektora na rok 19-16 ? 1Czy powstaną
wództwa — wobec tego udajemy się do jakieś nowe kina, jak się przedstawia
dyrektora, ob. Trampowskiego, który sprawa kin na prowincji?
chętnie udziela nam wyjaśnień.
— Pierwszego maja 1915 r. objąłem w
— He kin mamy obecnie na terenie wo aktywach 17 kin czynnych na terenie ca
jewództwa lubelskiego ?
łego województwa. Do 1-go stycznia 1918
— Czynnych kin jeśt 24, z tego cztery'’ roku przy pomocy własnych środków, nie
w Lublinie. Kina te mogą pomieścić jed korzystając z żadnej pomocy zzewnątrz
nocześnie 9000 widzów.
zmontowaliśmy 1 aparatury i uruchomili
— A ilu pracowników zatrudnia oddział śmy 7 kin. Okręg lubelski, jeżeli chodzi o
lubelski? — pytamy dalej.
rozszerzenie sieci kinowej, zasadniczo róż7— Ponad 200 osób, w tym sam Lublin i ni się od terenów zachodnich, gdzie moż— 73 osób.
| liwości zdobywania sprzętu klnotecłmicz-O Q O -
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D la c z e g o - ni® cl&i&tajsj
komisje egzaminacyjne dla iesłmlkdw-bndowmezych

nego są znacznie większe; ale mimo tych
trudnością w najbliższych tygodniach uru
chomimy 2 kina: w Biłgoraju oraz Hru
bieszowie lub innym mieście powiatowym.
W Łukowie zaś kino już zostało urucho
mione. Jeśli chodzi o miasta, osiedla, lub
nawet wsie nie posiadające stałych kin, te
zostaną obsłużone przez' k in a. objazdowe.
Film Polski otrzymał od UNRRA 40 wo
zów specjdanych, z których 2 otrzyma w
przyszłym tygodniu województwo lubel
skie. Te samochody - kina będą objeżdżać
wsie i miasteczka, aby po najniższych ce
nach udostępnić szerokim masom pracu
jących korzystanie z godziwej rozrywki
Kina te na zysk nie są obliczone.
— A jak się przedstawia program na
r. 1946?
— Poza polskimi filmami długometra
żowymi krajowej produkcji, zobaczymy
filmy radzieckie, angielskie i francuskie
najnowszej produkcji.
— A teraz najdrażliwsze pytanie, ob.
Dyrektorze, czym należy tłumaczyć obec
ną zwyżkę cen Mętów?
— Zwyżka cen została przeprowadzona
ze względu na to, że wszystkie kina, obję
te centralnym zarządem kin, wykazywały
w ogólnym budżecie stan deficytowy. Ale
aby jednak ludności pracującej umożliwić
korzystanie z przedstawień, wprowadzone
zostały specjalne zniżki, które obejmują
50 proc. ogólnej liczby miejsc w każdym
z kin. W tym 30 proc. dia pracowników J
robotników, zrzeszonych w związkach za
wodowych, 10 proc. dla wojski, i 10 proc.
dla uczącej się młodzieży. Bilety zniżkowa
otrzymać możną codziennie w Orbisie, na
postawie imiennych zgłoszeń, potwierdzo
nych przez odpowiednie władze. Np. dla
pracowników i robotników — przez Cen
tralną Komisję Związków Zawodowych;
dla wojskowych — przez Kąfsendę Garni
zonu Itd.
—' A teraz jeszcze jedno — dodaje dyr,
Trampowski — chciałbym stworzyć w Lu
blinie pałac kinowy. Lokal już jest, i tą
piękny. Mieści się on na ulicy Szopena, W
budynku należącym do Akcji Katolickiej
Mam wrażenie, że Akcja Katolicka usto
sunkuje się przychylnie do tej sprawy za
względu na ogromne znaczenie, jakie ma
dziś kino. Zresztą zostały już nawiązana
pertraktacje z Akcją Katolicką w celu wy
kończenia budynku 1 wydzierżaw ienia sali.
Bardzo byłoby dobrze, gdybyśmy doszli
do porozumienia, byłoby to .korzystna
dla wszystkich mieszkańców Lublina —
kończy dyrektor Trampowski.

Od lubelskiego Stowarzyszenia Tech wszak ich. Polska potrzebuje. Tymczasem
ników otrzymaliśmy list, który porusza upłynął już rok, Rząd nasz zbiera pienią
nadwyraz doniosłą w chwili obecnej dze na odbudowę Państwa w drodze po
. sprawę szkolenia nowych kadr fachow życzki, nadchodzi noioy sezon budowlany,
ców budowlanych, ze względu na do a sprawa egzaminów na budowniczych Spi.
niosłość list ten drukujemy poniżej w Rząd swoje zrobił — wydało Ministerstwo
całości:
Odbudowy rozporządzenie o sposobie przeSzanowny ob. Redaktorze!
proieadzenia egzaminu, zostali wyznacze
Przystępując ao odbudowy naszego zni ni do wykonania tego rozporządzenia luszczonego Kraju — musimy rozporządzać dzie, którzy przyjęli ten obowiązek na
filami fachowymi o różnym przygotowa swoje słabe barki i spoczywają syci zasz
niu zawodowym.
,
czytów.
Mtteiaty mieć inżynierów, którzy t*j przy
Przez pruwio <r</k czasu nie odbył się ani
'otowani do samodzielnej pracy kierowni jeden egzamin, — dlaczego f Kto za to od
czej — twórcze] na wyższym szczeblu powie przed zniszczonym Krajem, który
hierarchii technicznej, ale musimy mieć i potrzebuje budowniczych.
ludzi, którzy będą tworzyć i kierować wy- .
konaniem rzeczy Średnich i mniejszych — ! Ministerstwo Odbudowy winno ustano
tymi ludźmi są TECHNICY, którzy po u- wić komisję egzaminacyjną dla egzami
i' .
„.WWW/ ,owtnn/,iTO^
u , -przewidzianych
,^
Ustawy
kończeniu
szkoły
technicznejy odbyciu mbkil- i nów
Jen lat praktylci zdają egzamin państwo- i j
Urzędzie L oj. lubelskim (wszak
wy w celu uzyskania prawa kierowania
posiada dosyć sil potrzebnych dla
robotami budowlanymi i wykonywanie pro- • w olenia odpowiedniej komisji). Takie
jclctów tych robót. Razem z odnośnymi r°: wuł*a™ - wcale me nowe, popchnęło by
uprawnieniami technicy otrzymują tytuł tali ważną sprawę naprzód z wielką- ko
rzyścią dla Państwa i techników. Sprawa
budowniczego.
Wiemy, żc tych zadań do wykonania dla; ^est,
n*s wiele już pozostało czasu,
...i......i.
budoioniczych
(techników) jest b. dużo. i nadchodzi nowy sezon budowlany, oby nie
jak
uprzedni. W
MinisterWiemy, jak mało jest teraz fachowców \ był zmarnowany JU
Kt uPracani.
w monsteri jak długo trzeba czekać
zekaó na tych, którzy I
dopiero się uczą.
| inżynierowie, ale dla czego aż tyle krzy
Lecz społeczeństwo nie wie falc ospałym j ku robić z techniJcami. ,
i gnuśnym jest aparat, który winien speł-j ,W interesie PAŃSTWA leży, aby tę
niać rolę sprawdzianu wiadomości prak sprawę rozwiązać natychmiast.
tycznych techników i który powinien się
Technicy lubelscy.
pochwalić owocami swej wydajnej pracy.
Należało by się spodziewać, że po 6-ciu
latach przerwy zostało już wielu techniJców pasowanych na budowniczych —
jkisw Ba^irJBegggaBBMBsmia
Doskonałej jakości
Do nabycia w każdym sklepie
książeczkę wojskową nr
!
DROBNE OGŁOSZENIA
| UNIEWAŻNIAM
385, wydaną przez 2-gi Korpus we Wio-\
LUBLIN, P r z e m y sło w a 5
szech, na nazwisko Przyczyny Aleksandra,: L u b e lsk ie j F a b ry k i M ydlą.
urodzonego w roku 1903. Łaskawego zna- j
-NAUKA.
P r z ed sta w icie l: L itw iń sk i, L u b a rto w sk a 8
lazcę proszę o zwrot: Janów Lubelski, Za- j
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GIMNAZJUM KUPIECKIE DLA DORO rząd Miejski.
SŁYCH, — Lublin, Bernardyńska 14, przyj
muje zapisy do wszystkich klas. Nauka UNIEWAŻNIAM zagubione dokumenty:
przyspieszona.' Zapisy i informacji udziela legitymację służbową i zaświadczenie do
Jeśli jesfeś w sklepie
Sekretariat codziennie w godz. 16—19. 307 przeprowadzenia kontroli przedsiębiorstw
przemysłowych i handlowych, wydane
przez Izbę Skarbową w Lublinie na nazwi
J PRACA
nie zapomnij kupić doskonałej jakości pasty do obuwia
sko Dudieja Piotra z brygady Ochrony
OGRODNIK i robotnicy (e) do ogrodu po Skarbowej w Lublinie.
414
trzebni zaraz. S-to Duska 12, Perfumeria
372
buka".
4i9 ZAGUBIONO kartę rejestracyjną na na
zwisko Ga,rugi Stanisława, zamieszkałego
we wsd Męźenln gminy Sarnaki, pow. sied
(HANDLOWE1
leckiego. Karta wydana przez RKU Siedl
•nm-jpj.,
niewiarogodna ciasnota mieszkaniowa, brak dostatecznego
PLACE, domy sprzedaje Biuro Miernicze ce.
420 - J I F S i S r S & M
w
.-w * -,
go Przysięgłego Pogodzińskiego, Lublin,
lecz też inocspcwBzecłmłenle świerzb owca Judzkiego, wywołującego wekiedy
Krakowskie Przedmieście 59.
369 Z VGINĄŁ pies, foxterier szorstkowłosy, szenie
dężkie echaraearie świerzbem zwane. Aby uchronić się od męoząeej 1 praydo-ej diorp
v. ibi się Bob, lewy bok czarna łata. Posiać
¥TWÓKNIA poleca artykuły kooąiaino- ■dałem 8 lat, jeszcze ze Lwowa, proszę wia bynaSeży dbać o czystość dała, częstą zmianę bielizny, unikać ludzi . nleohluj
nyćh bo tylko przez bezpośrednie obcowanie świerzb przenosi się z człowieka na
spożywcze, słodycze, oraz zakupuje towa domość, wynagrodzenie Szopena 28 m. 9.
człowieka. W w Sepojaw ienia się n* ciele wysypki i swędzenia śkópr,
ry. Warszawa, Hoża 33, śródmiejska Hur
358 w W n o o n e t należałoby się zwrócić o poradę do lekarza — ponieważ jednak
townia.
300)
UNIEWAŻNIAM zagubioną kennkartę w obecnych warunkach nie zawsze jest to możUwym, należy dokładnie wykonać naKALENDARZE bloczki, terminarze biuro-1 Strusika Józefa, zamieszkałego Wąwolni
•ve kieszonkowe, ścianki — wysyła za za-! ca, pow. Puławy.
do pięciu dni dokładnie smarować całe ciało maścią lub płynem
421
liczeniem pocztowym firma Franciszek'
Hetman, Lódż, Piotrkowska 46, prawa o[ ‘ POŚZUKIW AM A I
*■»*
Cicym.
416
MUSZKABLATA Sterana, syna doktora,
poszukuje rodzina. Łódź, Rooseve!ta 7/6.
ZGUBY
dodaUttaift « * y P—
409 piętnaście minut — ubranie wyprasować gorącym żelazkiem i wietrzyć w ciągu]
UNIEWAŻNIAM dowód osobisty (kennkartg, wydany pracz gminę Garbów pow.
RÓŻNE
^ a S m t n y Komisariat do Walki z Epidemiami p ^ a je do wiadomością że
Puławy, na nazwisko Majewskiego StaniFOTO
AMATORZY
Z PROWINCJI! W a J d » T p S rozprowadzają na swoich terenach bezpłatnie płyn i maść przeIftawa, zamieszkałego w Bogucinie.
415
sze zdjęcia najtaniej wywoła, odbije, szyb
,
^
Nadzwyczajny Komisariat
'UKRADZIONĄ książeczkę wojskową in ko wraz z nowym filmem nadeśle na miej cdwświerzbową.
. . .
..T-1 ’ :
do Wałld- z Epidemiami.
walidzką nr 309, na nazwisko Jana Pa- sce, ’Fotografika, Ignacy Płażewski, Łódź, gyy ^
•tu.-T^a, unieważniam.
•*.
410 Piotrkowska 132.
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