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L u b lin , śr o d a 26 w r z e śn iu 1945 r.

P r z e d św iatow ą k o n fe r e n c ją

Z w ią z k ó w Z a w o d o w y c h
PARYŻ, 25.IX. W Paryżu kończą się
przygolowania do otwarcia wszcchśwlatowego kongresu Związków Znwodowyeli. Delegacja radziecka liczy 50
czhrakńw. W kołach politycznych przypuszczają, że toczyć się będzie ożywiona
dyskusja w sprawie ułożenia stosunków
stałej organizacji międzynarodowej do
nowej federacji Związków Zawodowych,
która ma być powołana do życia na oafcnign kongresie. Kierownik delegacji
brytyjskiej sir Citrin oświadczył na kon
ferencji prasowej, że nowa organizacja
yowslsnie na obecnym kongresie, lecz
nic będzie ona mogła od razu przystąpić
d« wykonywania swych zadań. Delega
cja btytyjska zaproponuje zakreślenie
terminu 3 miesięcznego, w ciągu którego
neHwały kongresu zostaną ratyfikowane
prZtz krajowe Związki Zawodowe. Póź
niej dopiero nowa organizacja zawodo
wa bidzie mogła wykonywać swe zada
nla. Władze nowej organizacji zostaną
wybrane dopiero w przyszłym roku
Członkowie delegacji brytyjskiej oświad
czyli, że nowa organizacja powinna zatrndniać urzędników dawnych między
narodowych organizacji Związków Zawo
dowych,
PARYŻ, 25.IX. Komitet adminlstracyj-

Delegacja KCZZ wyjechała do Paryża
Odleciała samolotem do Paryża na
Kongres Światowy Związków Zawodo
wych delegacja Kom. Centralnej Zw.
Zaw. w Polsce w następującym składzie:
Wrtaazewaki — sekr. gem. Ku ryto
wi oz — w-przewodniezący, Jasiński —
kier. Wydz. Ekonom., Rusinek — czło

nek KCZZ, Helman — przew. Zarządu
Głównego Zw. Zaw. Robotników Prze
mysłu Włókienniczego, Gajewski — prze
wodniozący Żarz. Głów. Zw. Zaw. pra
cowników Sam. Terytorialnego i Uży
teczności Publicznej, Szczęśniak—przew.
żarz. Głów. Zw. Zaw. górników oraz
Buzo — gen. sekr. ZZK.

ZARZĄDZENIE

Poseł polski w Sztokholmie
SZTOKHOLM, 25.XI. Poseł „adzwyttajny I minister pełnomocny Rzeczypo
spolitej Polskiej Adam Ostrowski, złoM
listy
uwierzytelniające
królowi
tzwedzkiemu Gustawowi V-cihu. Po mi
nistra przyjechał dworskim pojazdem
*ar»n Ocgoor. Ministrowi towarzyszlt
•terwszy sekretarz — Józef Śliwa, radca
handlowy — Wojciech Kob osiński, mł>r*-'ł attache handlowy kpł. Bohdan Mań•owskł. Na zumkn królewskim zgromateen** byłl członkowie dworu. Król Gu*»w przyjął młnistrn Ostrowskiego na
*°blstej audiencji, w czasie której min.
tatro wski wręezył królowi swoje listy
Uwierzytelniające. W rozmowie z minlhirem Ostrowskim, król Gustaw wyka
Twał żywe zainteresowanie problemem
**pólprney polsko - szwedzkiej

Ambasady ZSRR w Belwederze
Ambasador ZSRR W. Z. Leblcdicw w
otoczeniu członków Ambasady przedsta
wił Prezydentowi KRN, ob. Bolesławowi
Bierutowi attache wojskowego Ambasa
dy ZSRR, generała M. S. Maslowa.
Attache wojskowy, gen. Maslow rozpo
czął urzędowanie po wyjeździć z Polski
wojskowej misji ZSRR.

umowy nallowej
LONDYN, 25.1X. (BBC) Dziś wlecz.,
rem ogłoszono w Ix»ndynle podpisanie umowy naftowej między Wielką Brytanią
a Stanami Zjednoczonymi. Umowa ta
zsjmie miejsce zawartego w sierpniu
paktu, którego senat amerykański nic
cbclal ratyfikować. Zawarcie omowy jest
krokiem wstępnym do zwołania Między
narodowej Organizacji Naftowej.

Gen. Mac Arthur udzieli audiencji cesarzowi Japonii
J a p o ń c z y c y o trz y m a ją w o ln ą p r a sę

S tra jk w T r ie śc ie

wręczył swe lisly uwierzylelniająre

A tta ch e w o jsk o w y

i ny kongresu Związków Zawodowych | członków, obraduje od 20 września. Korozpoczął pierwsze obrady pod przewód-| lnitety łc mają ustalić porządek dzienny
' nicłwcin Louis SailłanPa. Komitet len kongresu oraz projekt stalutti przyszłej
składa się z 13 członków. Również ko- jświatowej organizacji Związków Zawomitel generalny składający się z 41 dowyeh.
ooo
Zawarcie anglelsko-amcrykoAskto)

LONDYN, 25.IX- (BBC). Z Waszyngto cesarza w ambasadzie amerykańskiej w
nu donsozą, że gen. Mae Arthur otrzymał Tokio. Będzie to pierwszy wypadek w
od rządu Stanów Zjednoczonych władzę historii Japonii, żeby jej wiadra udawał
nadrzędną nad całą administracją woj się na audiencję. Sprawa spotkania zo
skową i cywilni] Japonii oraz nad cesa stała omówiona w amerykańskiej kwate
rzem Hlro-Hlto.
rze głównej przez gen. Mae Arthura I
NOWY JORK, 2&.IX. Agencja „Reute wielkiego szambelana dwora japońskie
ra* donosi z Tokio, że odbędzie się go, adm. Snthisa. Dala I szczegóły spot
prawdopodobnie spotkanie między gen. kania nie są jeszcze znane.
KiSIEST, 25.IX. Dzisiaj rozpoczął się Mae Arthurem a cesarzem japońskim Hi
WASZYNGTON, 25.IX. (Polpreas). —
w Trieście strajk generalny, ogłoszony ro - Hito. Gen. Mae Arthur ma przyjąć , Rozkazem gen. Mae Arthura kontrola
przez włosko - słoweńską unię antyfa
szystowską jako protest przciwko zwol
nieniu robotników, dla których przed
siębiorca nie ma na razie pracy.
Korfesponiłent radia brytyjskiego do
nosi, że w Trieście zamknięte są wszyst
kie sklepy, nie wyłączając spożywczych
tramwaje nie chodzą, listonosze i gaze
ciarze również nie stanęłi do pracy. So
juszniczy zarząd fwojskowy ogłosił, że
jeżeli zajdzie potrzeba, instytucje uży
łecznosci publicznej zostaną objęte przez
Wojsko. W porcie Triestu przerwano
również wyładunek, choć 4 statki, stoją
cc w porcie przywiodły dary UNRBA dla
Tugosłnwii.
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B. Komendanta Okręgu IV. Batalionów Chłopskich
p u łk o w n ik a B. Ch. J a w o ra -P a sia k a
Na podstawie pisma b. Kom. Główne
go B. Ch. do Dowództwa Okręgu Woj
skowego w Lublinie (tekst podają poni
żej) zarządzam:
W związku z likwidowaniem spraw
żołnierzy Batalionów Chlopokich na te
renie Lubelszczyzny, do Komisji Likwi
dacyjnej w Okręgu IV powołuję płk. Je
ża — Wójta la Jana, b. z-cą Kom. Okr.
IV i Oh. Swidzańskiegu Lucjana (pseud.
Orliński) jako przedstawiciela Ruchu
Lu iłowego rRoch" z okresu konspiracji.
Wszystkie h. Komendy B. Ch. w Ob
wodach (powiatach) wyznaczą do dnia
30 września br. Komisje likw idacyjne
B. Ch. w składzie trzech osób. Dwócti
przedstawicieli z t>. Kom. Obw. B. Ch.
jeden przedst. z Ruchu Lodowego
Roch" z czasu konspiracji.
Powiatowe Komisje Likwid. wyźłą naty cl omast .jednego przedstawiciela do
Wojew. Kom. Lik w. po dalsze wytyczne
swej pracy (Lubfin, nl. Fiaraokiego 7
Wiei“).
'
r
W zywani wrzyrłfctjłr uAcerów f podchorążysb
uryskaK «we

stopnic ofteerskie w okresie konspśraoji)'

podoficerowie (i oi podofic., którzy otrzy
mali swe stopnie w okresie konspiracji)
rejestrują się w odnośnych Komisjach
przy RKU.
Termin i miejsce rejestracji Powiato
we Komisje Likwid. uzgodaą z RKU i
podadzą do wiadomości b. członkom B
Ch.
Ostateczny termin rejestracji mija z
dniem 16 pażdz. br.
Jawor-Pasiak Jan
pułkownik B. Ch.
8. Kom. Okr. IV B. Ch.
Lublin, dn. 25.IX.45 r.
ODPIS

•

•

•

Dowództwo Okręgu Wojskowego
w Lublinie
W zwsązkn z likwidowaniem spraw
żotnloriiy Batat. Chłopskich zarządze
niem Naczelnego Dowódcy Wojska Pol
skiego, zostały powołane przy odnośnych
D.fkW. tzw. Komisje Rejeatracyjne, zło
żone z Przedstawiciela Wojska, Przedstawłołeśa B. Ch. I obaerwatnra Rezpieezeńatwa.
Z ramienia B. Ch. do Komis ji Rejestra
cyjnych przy n.O.W. Lublin, delegujemy

do zarejestrowania się w Komiaji reje
stracyjnej dla B. Ch. przy DO.W. Lub nTicjsz.ym h. Komendanta tam tejszego
lin, nl. Ogrodowa 4 od dnia 1 paźdz-emi-. Okręgu IV B. Ch. eh. pnłbowanśka Jawoka br. Rozkaz wyjazdu (bezpłatnego ko ra s.Pasiaka.
leją do Izublinn) wyda każdemu oPeeroFranciszek Kamlńakl-TrawMakl

wi najbbżano UKU. Wozysey szeregowi ł

rządowa nad prasą I agencją telegrafie*
ną „Domel“ została zniesiona. Celem le
go urządzenia jest doatarezenie narodo
wi Japońsklemn prawdziwych wiadomo
ści I stopniowego wprowadzania wolno
ści prasy.
NOWY JORK, 26.IX. Gen. Mac Artlim
wydal rządowi japońskiemu instrukcję w
sprawie natychmiastowego zaprzestaniu
produkcji broni i amunicji. Zakazane Jesl
również prowadzenie badań nad rozbi
ciem atomu.
LONDYN, 25.1 X. (BBC). W drodze do
Wielkiej Brytanii znajduje się obecnie
,30.000 obywateli, którzy byli trzymani
na Dalekim Wschodzie juko jeńcy bib
jako internowani w japońskich obozach
koncentracyjnych. Transporty odpłynę
ly 20 września. Przybycie Ich Jest ocze
kiwane w połowie października.
LONDYN, 25»1X, (BBC). Adm. t raser
oświadczył, że zostaną zwrócone Chinom
niektóre okręty, które prsed tym nalc
żnły do Chin.
WASZYNGTON, 2R.IX. (Polprcss). Główna Kwatera naczelnego dowódcy
floty holenderskiej na Dalekim Wscho
dzle adm. Holfcrich zostaje we wtóre?
z powrotem przeniesiona do Batnwii.
LONDYN, 25.IX. Z Indoehin donoszą
że 300 uzbrojonych Francuzów zajęte
wczoraj miasto Salgnn, aresztując kllkr
członków rządu unnamickiego. W yw i)
żalu się mała strzclunina.

Wiceprnzydenl SI. Grabski
powrócił iłn Warszawy
WARSZAWA, 25.IX. Z Kijowa wrócił
do Warszawy wiceprezydent KRN prof.
St. Grabski, w towarzystwie podsekreta
rza stanu Bermana i wiceministra admi
nistracji publicznej Wolskiego. Wicepre
zydent Grabski i towarzyszący mu mi
nistrowie uzgodnili z rządem ukraińskie!
republiki radzieckiej szereg problemów
związanych z repatriacją Polaków.

Po ukończeniu narad przewodniczący
rady komisarzy Indowych ukraińskiej
republiki Hnrko wydal na cześć wlecprc
zydenta obiad, który minął w serdecznej
k Komendant Główny B. CK I grsyiazoml atnonofe
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U ro c z y s te o t w a r c ie
Wystawy i Targów Przemysłu Lubelszczyzny

t.ik doniosłe znaczenie w ty chi goapo
<1a reżym enlcga krają. Okree ten połą
ezony jcal «e wzinożonyaB tempem pru
O goda. 13-ej dnia 25 września br. w skiej i Przewodniczący Kom
W , \o - I najbardziej realny reklamuje swe prze
ey, gdyż każdy dzież jeai ta drogi i każ Lublinie nastąpiło otwarcie Pierwszej nnwezego W ystawy, a zaraz-:*m jt' l-n cz iwory,
eczęstując
iw o iy , iz
p iu jm ; gości sokami i gatunku
iłe opóźnienie spowodować m ole zmalej- Wystawy Przemysłowej
w odrodzonej inicjatorów, ob. Duhet. W krótkich sto ■ wy mi w ódkam i zakąskami. Gospodarze
lżenie przyszłych plonów, n« które tak Polsce. Przed wyznaczoną godziną zbie wach oh. Dubel podkreśla d‘>n\
te w sk u p iają się około
około pięknych uprzęży, pa
ftardzo Itezymy,
ra się tłum ludzi w oczekiwaniu na imprezy, jako wyraz wspóhwaey obot - nie obsl m u ją pok
pokrewny przemysł galan
Wczesne siewy są gwarancją dobrego przecięcie wstęgi. Wśród zebranych w i niczo -chłopskiej, za* on "rajac że bilenterii skórzanej i najnowszych' modeli „tyurodzaju.„Pnmiętajifc o tym został w tym dzimy przedstawicieli przemysłu lubel- cją Wysław*
- w i . - " j ś l e i - z c g o rolek“, półbutów itp., wszyscy znajdigą
roMm zorganizowany na większą skalę sy- szczyzny. Dyrektorzy zrzeszeń przemy kontaktu przemysłu z rolnictwem, robotto, co ich najbardziej interesują. 5W 9»Mem sąsledzkleh pożyczek ziarna, co u- słowych, Izby Przemysłowo - Handlowej, nika z chłopem. Dlatego też sama wy
piero poznaje się, jak bogaty jdR pBFpraszcan i przyspiesza w znacznym atop Izby Przemysłowo - Rzemieślniczej, dy stawa nastawiona jest pod kątem potrzeb
tnysł Lubelszczyzny.
'
"T
niu dokonanie we właściwym terminie rektorzy fabryk metalowych, skórza wsi. Po ogólnym scharakteryzowaniu
Po pewnym momencie gorączk ow ej
zasiewów wszędzie tam, gdzie otrzyma nych, drzewnych i przetworów chemicz przemysłu reprezentowanego na Wysta
riie atomu przydziałowego m ole nastąpić nych, przedstawiciele duchowieństwa, wie prezes Dubel prosi ob. wojewodę o oglądania rozpoczynają się tranzakcjó-1!
targi o wybrane
oozęlg
zbyt późno.
nauki, organizacji, instytucji, partii poli przecięcie wstęgi. Speaker omawia tę
się nawiązyw anie fcr».*n,-,ów.
Poważną przeszkodą W tegoroeznyeh tycznych, prasy i rzesze publiczności.
chwilę przed mikrofonem. Rozlega się
siewach jest brak inwentarza, jaki od
Prezydent miasta in ł. Wodarskł w oto trzask aparatów fotograficznych, repor
ezirwa dzisiejszo wieś. wyczerpana pod czeniu .przedstawicieli władz, organiza terzy pism notują wypowiedzi. Orfciest
tym wagłęitem przez długotrwałą wojnę, torów i Dyrekcji Wystawy t—> oczekuje gra Hymn Narodowy. Ob. wojewoda
ftrak koni opóźnia praee przygotowaw na przyjazd ob. wojewody.
przecina biało - czerwoną wstęgę 1 prze
cze t polu I eo za lym idzie, nte zaw
Zagadnienie powrotu naaaej emigracji
Mikrofon Dyrekcji Polskiego Radia chodzi na teren wystawy. Pala tłumów
sze uda się dokonać
wciąż aktualne. Wojna skończyła ntę.
podaje na rozgłośnie całej Polski charak rozlewa się między różnorodne stoiska.
śelwszel kr, temu porze
terystyczne momenty przed otwa rodem Ob. wojewoda z otoczeniem przechodzi] ycie wraca do sw ego normalnego łożyMnsimy zdać sobie sprawę, że żyjemy wystawy.
ludate jakoś się urządzają, przystorood stoiska do stoiska, wyczerpująco ln-j
jeszcze wciąż w warunkach anormai
ują do nowych powojennych warunków,
Zajeżdżają samochody,
wysiadają z formując się o każdym rodzaju ekspo
nych, że na każdym kroku odczuwamy nich: ob'. wojewoda W otoczeniu człon natu, któryeh różnorodność jest wielka
n ad emigranci w ciąż pędzą żywot bdabraki, le mnsimy sztukować i latać, aby ków Wojewódzkiej Rady Narodowej. Ob. Fabryki metalowe demonstrują produk
in#ołać swym obowiązkom W tych wa wojewodę —• głównego protektora Wy cję swych wytworów, rzemieślnicy w ga
Jak shiaznde zauważa „Kurier Codzimrunkach tylko wzmożona praca wyrówna, stawy i Targów Przemysłu Lubelszczyz blotach prezentują najlepsze swe pro y":
leehniemw niedomagania, a tej pracy, ny — wita prezes Samopomocy Chłop dukty. Przemysł przetwórczy w .'posól)
Powrót wychoA&ców polskich
i
tych pnedwofotiruicK » tych wojennych
nasz ehłop najmniej się obawia.
>— jest caymś ta k narzucającym się,
Tegoroczna akcja aiewna spotyka się
normalnym, obowiązującym , że nie mo
r. szerokim poparciem m strony rządu,
że w ym agać żadnych namawiań, zapro
sin ni zachęceń.
klóry przychodzi rolnikom z pomocą,
Dzić w racam y do normalnej pracy
dostarcza iąe k wnliflkowunego ziarna,
pokojowej. K ażdy m a możność zająć po
gwarantującego wysokie plony.
rzucone w skutek kataklizm u stanow i
Wielką żywotność I inicjatywę rozwija'
sko, każdy powinien znaleźć się na wła
PARYŻ, 25.IX. Prasa francuska dono demarche w sprawie Alvarosa i Sapiray-j
ściw ym sobie miejscu. Powrót do kraj*
In -Samopomoc Chłopska, ułatwiając rol- si, le w Madrycie policja hiszpańska na u rządu hiszpańskiego.
stanrnoi pierw szy krok na te j drodze.
fąkoni poszczególnych powiatów otrzy przeprowadziła musowe arcszłownuio w
Ambasador brytyjski ma również po-]
Nie ma w ty m żadnego bohaterstwa
manie zarówno ziarna na siew, jak I or kołach demokratów hiszpańskich. Ponad informować rząd hiszpański, że strace
ani poświęcenia, ani ryzyka. Przeciwnie
daleko niebezpieczniej pozostać wśród
ganizując wzajemną pomoc sąsiedzką w tOO osób umieszczono w więzieniu
nie Alvarosa i Sapifayna wywołałoby]
obcych, gdzie można obawiać się nad
sprzężaju 1 robocMnie
bardzo
złe
wrażenie
w
całej
Europie.
MADRYT, 25.IX. Korespondent gazety
miaru rąk do pracy « gdzie cudzozie
Racjonalnie dokonane zasiewy są gwu
miec, nadużyw ający gościnności zbył
.News Chronicie*' donosi z Madrytu, że
rancją prfsrszłege dobrobytu nic tylko w ciąga ostatnich 2 tygodni zaaresztowa
długo, m oże się stać uciążliwym.
Największy angielski Zw. Zaw.
W ty m ooiąganiu się z przyjazdem
wsi, ale całego krają. I dlategc- właśn
łam ponad tysiąc przeciwników Wrtiprzeciwka rządnwi France
j^Lku>i jakieś nieporozumienie. Czyżby
nlieeny okres jest okresem podstawo |ino faszystowskiego. Więzienie madryc
całam utna propaganda aż tak zmąciła
LONDYN, 25.IX. Radu wykonawcza!
wym, decydującym o przyszłej naszej kie jest przepełnione. Korespondent do
zdrow y rozsądek naszego wychodźstw a
jednego z największych brytyjskich]
stopie jpeiowej.
że zachwiała poczuciem praw a do wła
nosi również, że w Madrycie rozstrzeli- Związków Zawodowych „Generalnego]
snej ojczyzn y i poczuciem obowiązki
Specjalną uwagę zwruua się aa wła wnje sśę codziennie pw kilka uwięziowobec niej? C zyżby przypuszczano, żt
Związku
Robotników",
którego
sekreta
śetwe obsianie odzyskanych przez Pol
cudza ziemia będzie gościnniejsza od ro
rzem był do niedawna min. spraw zagra
skę ziem na Zaeliodzte. Na tych terę
dzim ej?
LONDYN,
25.IX.
Rząd
Brytyjski
pałenicznych
Bevln,
powzięła
uchwałę
podję
Czyżby ludzie d już do tego stopnia od
nneh akcja siewna stanowi specjalną tro
il sweraa ambasadorowi w Madrycie ciu natychmiastowej akcji, celem zer
leli od domu rodzinnego, od normalnego
skę Rządu, który zmobilizował wszelkie
środki, aby przyjść z pomocą osadnikom 'badać sprawę aresztowania Alvarosa i wania stosunków handlowych i dyplo [trybu życia, że stając aśę zawodowymi ta>
jeszcze niezagospodarowanym i przezwy apirayna, wybitnych członków armii matycznych z rządem gen. Franco. Rada] miwojażerami, śpią, na kuferkach, jafc
ciężającym poważne nieraz tmilnośeł w republikańskiej, którzy wrócili niedawno jest zdania, że pokój będzie zagrożony [przystało na praiwdziiwych koczowników
Ameryki Południowej. Ambasadorowi i dopóki rząd obecny Hiszpanii nie zosta-j Doprawdy, dziwmy objaw, d A an y t nd«a»
swej pionierskiej pracy.
[brytyjskiemu
polecono aby, jeśti oko- nte zastąpiony przez rząd demokratycz-1 zumiały.
Pomoc I opieka Rządn, udzielane na
• » »
każdym kroku naszemu rolnictwo, nic icznotei nsprawiedLiwią ten krok, zrśbił | ny.
Sprawa
naruszenia
prasę® W atykan po
mogą być jednak papierkowe. Pomoc ta
-oooanowteń Konkordatu, oo pociągnęło za
winna być realna, a to da stę osiągnąć
sobą jego automatyczne zerwanie — w
ty lto przez sprężystą jej organizację
dalszym ciągu Jest omawiane na łamadł
przy pomocy komórek terenowych kn
[prasy.
lemn desygaowanyeh. Nte wątpimy, że
Krakowski „Nanrzód" c"'” ł" »'■("’ a”
czynniki, od jtfóryeh ocieży prędka „ a
lizacja pom ocy rządowej, zerwały już *-■
*
1 [temtyezną historyjkę:
biurokracją i będą traktowały zasiewy I
Mtłrizterutwa Sprawiedliwości posiada 14 pułku ułnndw, Kasztelan Antoni, kpt.
Pewien robotnik, gorący '■i 'o,ik. eo
jako kwestię żywotną, nlecterpiąeą e w ł e - |infortn* * i’ * POBłi”i wymienieni oEoe mar. woj. Gdynia, Młetezurek Roman,
p yta ł na jednym z konsmrocyjnych ze
kl.
■roąrte potowy, m ajdający Mę w począt I*źrM Neterowi et Alojzy, por. rez. lekarz
bra/h, jak powinien postąpić, jeśli za
chodzi kolizja m iędzy jego pntrinfyz
weterynarii w Poznania, Borkowski (lmie|
kach
wojny
w
1930
noka
w
Oflagach,
Chłop połskł, który dzięki dotteadztejm em a religijnością. Stanowisko
K&str~piEa0 <5MWBj TCTW w USefiSMCKiCn nża hrakj por. k Oflag. TI (Pomorze Za
stwu reformy rolnej atol nte wyłąeznymjfl
ża wobec kw estd polskiej budzi w ntr
śęzśeniacb lub obozach koncentracyj chodniej, Skibnicwski Stanisław,
por. I
wątpUwośeł, które są żrćdłirm męki. O
gospodarzem na własnym kawałka zie
trzym a ł odpowiedź, w skazującą m
mi I który tę ziemię oprawiać będzie In nych 1 sądzeni przez specjalne sądy nie broni pane. z dbonn w Murnau, Cichoń|
właściw ą drogę: Idd za przykładem po
tensywnie, nie zawiedzie naszych na mieckie, za reekonw przestępstwa przo- (tanienia brak) kpt. z „Obrony Narodopieża, k tó ry w w ypadku podobnych kc
dziel. Wieś docenia aateżyeto pomoc O- rwko naroJewt dłentiaćklcznn, popełnią* m»J“ w Gdyni, Rusin (imię i ranga nielieyj je st przede w szystkim TPłochrj
a potom katolikiem . Dowoaem s.u-totc
kazywaną Jej przez Rząd, ale oczekuje im przed rokiem' W39, <*» Ryte pogwśt* znaitej z „Obrony Narodowej" w Gdvni,|
sko w sprawach katolickiej Abisym
szybkiej realizacji tej pomocy w myśl ceniem przez Niemnów konwencji Car Muzyka Władysław, płk. komendantl
katolickiej Polaki... Robotnik odetchnskioj
a
roku
1907,
S
A
.
Podehor.
Piech,
w
Zambrowie,
Sozasady: „Dwa razy daje, kto prędko da
z ulgą: w ślady papieża m oże w ejść b'
IrtO, komtearz rządu w Gdyni, Trojanów,
' /to flYrZYTirtłCH OTw(STÓWY
skntjnOtfw.
Je“. Przysłowie to osiąga palny swój wy
raz wiośnie w zastosowania do rolnictwa,
Wiaoiengłswżas WojeiedK. poal WSt sW, gen. dca O. 1 1 Warszawa, BusiakieTen obrazek świadczy do jakiego stopni#
tak nmleżnlonego od ezaon f pogody, ,prawdopodobni* W D Ł I .fc PintiWhKj wicz Kazfamerz, k p t maj. woj., Reknerl |sllny 1?$ł wpływ papieża na umysły pól
czynników ale znoszących wszelkich kł tom, kpt. redaktor „Potoki Zbrojnej*, ‘Kazbnieza, por. mar. woj„ RadońskiJ
Świadczy om również, jak nlezrońw
zwleknń I przewtefcnA.
dte przeciętnego naiwni,aczka byłr,
zkrzewkzi Bronisław, ksiądz, kapelan (imię i ranga nieznane) 7 p. o. Ł , Pl
(imię nteznanel mjr.
atettey apoetolakiej, zajętr

Co piszą inni

Masowe aresztowania w Madrycie

T error faszystow ski sza leje w H iszpan!

Nowa zbrodnia niemiecka

K K oiniiiiikat M in isterstw a S p ra w ied liw o ści'

M inister Wy cech w K rak ow ie
Ostatnio bawił w Krskowto Młnlśter
Oświaty ob.
W szeregu konferenefj omówiomi wyczerpująco iwteksztełt aktunlnyeh wigadnień z dziedzi
ny polityki oświatowej, a w srzoz ogólności
iprnwę organizacji nowego roku szkolne
go 1 realizacji powsrodhnfflśfll nmiezBniz,
sprawę odzyskania budynków szkolnych.

zajętych na eołe w orkow e 1 inne
gadnienie dalszej poprawy bytu nnuozyewwi. Rząd wg.
.'doźerda mkfc. Wyeocba przytfnt.^wuj>. obećiilc nowy projekt
ustawy uposażpni' ’vej dla nauczycieli oraz organizuje bardzo wydążpą pomoc
odzieżową i Aywnośeioyate
t

W iększość z w ym ienionych oficerów |
tej wojaże I jak straszny zawód spot
"Niemcy zkaaaH na śmierć.
|'<ał jut całe aaaae spotocreństwo ze stron?
iW awiąjebu aa zbieraniem przez Nad |Rzymu.
Byliśmy formalnie aaSkocBenl obojętna
•Ita Nad Prokuratora Specjalną dowo
cją
Watykanu dla ogromu krzywd dozna
dów zbrodhl niemieckich — rodziny wyrkćh ;>wez nasz naród, a wyraźna grawł
mlenionych oficerów lnb' osoby zainte
resewene proszone są o zgłoszenie śię e.eja nooieża na stronę wyycżęaSctega te
'•>s‘oy.'sko - hitlerowskiego prayiwterw
do Ministerstwa Sprawiedliwości w W:i0'ob, nos słeboleo 1 mualała, siłą rzecz*
sztityie (Gmach P.ządn, ulica AYi''’ń‘-'c
fl-gie plętńo, pokój nr 287) w celu 7ło-| [wywołać końcow i reakcję, ufteBbjł m Są «■

żente bliżezyeh wyjaśnień. (Polpreaaj.

‘Stolicy Apostolskimi.

i
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Kronika Ziom Zaciwunidi
WojjawódzM oddział TOEUu w Wawzawła poszukuje kandydatów n a wyjazd na
Zachód: potrzebny klssownJk, buobaltar t
siły biurowe do K_K.O., oprócz tego magi
ster farmacji, na kierownika apteki, pro
wizor farmacji, kierownik działu ewi
dencji ludności, urzędnik na prow>’aenl«
działu Uectmicanego.
Poe* tym poazukiwaJń są apecjauścd: in
żynierowie, technicy, majstrzy w dziedzi
nie ceramiki, wapienników i kaanioniolo
w-ów, lub szkła, cementowni i beton iarni,
jak również fabryk papy 1 izolacji, zOotnlcy wykwalifikowani i niewykwalifikowa
ni do wyżej wymienionych zakładów.
S^óoaueuśa prayjmuje Wejew. Oddział
PUK-*, Referat Fraoy, Warszawo, Mokot owaka *.

W dniu 25 bm. rozpoczęła się XII ple- oziminami 70 proc, powierzchni w «to- nych. Trudności gospodarcze (mają ®fciiiriia sesja Lubelskiej Wojewódzkiej sunku do zasiewów sprzed 1939 r. Pozo środkś pozostające w administracji Komi
stałe 30 proc, gruntu laży odłogiem. Mu sarza Ziemskiego, który nieumiejętnie
Narodowej.
nimi zarządza.
Obrady zagaił «b. Petruczynik w za szą być one na zimę zaorane, aby można
Pow. Puławy ute posiada większych
było
wiosną
siać
zboża
jare.
Rolnictwu
stępstwie nieobecnego przewodniczącego
trudności poza gminami, które w roku
należy
przyjść
z
pomocą
w
postaci
kre
ob. Czugały. W przemówieniu swym ob.
ubiegłym znajdowały się w pasie przy
Petruczynik
przypomniał
szczegóły dytów. Celem uprawy tych nic wykorzy
frontowym. Tereny gmiu praywiślaństanych
gruntów
potrzebna
jest
więk
(trony prawnej i formalnej mających za
skich obecnie jeszcze nie zostały rozmi
sza
ilość
traktorów
i
zbóż
siewnych.
Na
paść uchwał.
jesienną akcję siewną przydzielono na nowane.
Następnie przyjęto protokół z poprzed
100
Pow. Itedzyó obsiany
pow. tomaszowski aż 300 ton nasion,
niego posiedzenia, p o czym starostowie
>pow.
tomaszowski
300
toai
nasion,
składali ąpsawozdunta z p>*el>iegu jesien
Pow. HraMruuów w pdksoenaj eoęśct
nej akcji siewnej, która na terenie po ton ziarna siewneg®.
obsiany będzie w W proc., a południowa i
Pow.
Krasnystaw.
Przebieg
jesiennej
U *
a
szczególnych powiatów przedstawia się
akcji siewnej przedstawia się pom yśl część powiatu w stopniu znacznie mniej
W uuhrtMkli dnśooh srtadue radaieckie
następują^:
nie. Ziemia pozostawiona praca wyjeż szym.
przekazały Mazurskiemu Urzędowi Ki«nPaw. Wała Podlaska. W roku bieżą dżających na zachód, obsiana zostanie
Pow. Lubiła nie posiada większych śktomu 2.834 krowy, 2.OT5 cieląt, 2>«88 o
cym zasiewy ozimin na terenie powiatu przez sąsiadów- Powiat posiada prawie trudności w wykonaniu zasiewów jesien
wtamą dokonane w znacznie większym wystarczającą ilość zbożu siewnego. Bra nych. Jedną z bolączek jest plaga kra wiec 1 innego inwentarza żywego w ogólnej
procencie niż w roku ubiegłym. Ośrodki ki nasion zostaną uzupełnione drogą są dzieży na wsiach koni. Wydajnoć ma Hrttat 10.646 autuk. Inwentarz ten podda
•kułtnry rolnej dokonają siewu całkowi siedzkiej pomocy. Przyczyną opóźnienia szyn rolniczych jest stanowczo za mała, ło®
cie, nie przekraczając terminu przewi siewów jest spóźniony sprzęt. Iegorocs- wobec czego sprawozdawca proponuje,
dzianego planem jesiennych robót rol ny zasiew ozimin będzie zaaoztrie więk przydzielić traktory i maszyny rolnicze
W StraeUnis uruchomiano już elektrow
nych. Gospodarstwa chłopskie, dzięki po
nie, gazownię 1 wodociągi, któro obsługi
pod
opiekę
Gminnych
Rad
Narodowych.
szy niż w roku ubiegłym.
mocy wojska wykonają zasiewy w 100
Po złożeniu przeu starostów sprawna-' wać będą cale miasto, u dzięki eksploata
Pow. Lubartów. Rolnicy powiatu lu
proc. W ośrodku szkół rolniczych I bartowskiego są w akcji siewnej w 90 daniach z Jesiennej akcji zlewne], prue- cji największych W Europte kamienioło
Związu Sapomocy Chłopskiej daje się proc, samowystarczalni. Należy spodzie | wodnicząey ogłosił przerwę w óbradwefi, mów, będzie dostarczony kamień do budo
odczuwać brak siły sprzęiajnej oraz na wać się zwiększonych obsiewów ozimin. I celem Wzięcia udziału w otwarciu 1 Wy- w y dróg. Mleczarnia powiatowa również
sion. Ctelem całkowitego zaspokojenia po Na uwagę zasługuje fakt posiadania I stawy i Targów Przemysłowych* Lubetsz- wznowiła pracę, przerabłatac Mannje oko
trzeb powiatu, należy dostarczyć Około przez rolników zapasu zbóż selekcyj ’ ezyzrty.
ło 10.000 1. mirtea.
(1)
400 ton zboża. Zasiewy jesienne zostaną
zakończone -pomyślnie mimo prawdopo
dobnego przekroczenia -oalateoznego ter
minu siewów.
Pow. Kraśnik. Na terenie powiatu kra
śnickiego znajdują się trzy gminy, któ
W centralnym punkcie Wystawy, w jąć całokształtu pracy sanitarne) I śha- do obozów, gdzie Ich stracono. Pomimo
re w róku Ubiegłym n ie zasiały wcale ojednym
z pokoi domu Wincentego Po rytsrtywnej P.C.K, Rzucamy tylko kilka to znajdują się inni ludzie, którzy nie
zimin. Tegoroczny zbidr źbóż .jarych nie
la,
instaluje
się wzorowy puukt sauitae- cyfr, dotyczących różnych działów I W rezygnują z pracy. Pod przewodnictwem
ndał się. Nie m-ożna więc liczyć na ewen
ny
P.C.K.
W
tymże pokoju zwiedzający różnych okresach, któro dadzą ogólny mecenasa Chryatiausa prowadzą pracę
innłne wyrównanie wiosennymi siewami
będą
mogli
zapoznać
się, za pomocą wy obraz ogromu wykonanej pracy i po bez względu na niebezpieczeństwo. Powpowstałego ze wzgiędn na brak ozimin
staje Majdanek.., P.C.K. w porozumieniu
trzeb.
niedoboru ziarna. Znajdująca się na te kresów i tablic statystycznych z bogatą
W 1939 r, w dziel) wybucha wojny ■ miejscowymi wiadzautl Majdanka do
działalnością
charytatywną
i
sanitarną
inie powiatu -ilość traktorów jest nieP.C.K. w okręgu lubolskiin. Wykresy o- P.C.K. w Lublinie jest bogato soop atrzo starcza więźniom żywność. Od roku 4942
- -starczająca. Poza tym brak jest aado roku 1944 w okrasie pracy zorganizo
wozów. Stan -prac rolnych na terenie bejmują działalność P.C.K. za okres o- ny, pełne składnice materiałów sanitar
nych 1 lekarstw; 40 karetek samochodo wanej P.C.K. dostaroza więźniom żyw
kupacji
i
rocznej
pracy
po
wyzwoleniu.
-min przyfrontowych jest nie zadn-walwych, 42 karetki komie, wyszkolone dro ność, zebraną z ofiar o wadze 513 lun
niający. 55 ton nasion, które powiat o- Społeczeństwo będzie miało motność za
żyny sanitarne. W roku 1040 nie ma ani i paczki świąteczne w iłości 8.OWO szt.
poznać
się
także
z
olbrzymimi
potrzeba
trzymał nic zaspokoi jego potrzeb.
jednej karetki, składnice puste. Kolejno prezentów. W miarę zezwoleń wysyła
mi organizacji w obecnym okresie.
Pozostałe gminy są samowystarczalne i
W krótkim reportażu nie możemy ob trzech prezesów arastoje wywiezionych także poozld odzieżowe. Przesłano 90
postępy prac siewnych są dobre.
skrzyń lekarstw, 230.000 szt. papiero
-oooPow. Chełm dokonał zasiewów w 40
sów, 84.000 pocztówek ze znaczkami, 80
proc, w stosunku do roku ubiegłego.^
fur słomy na pbsłauia. Do pokrycia da
Główną przycz-yną słabego postępu prac
chów baraków na zimę wysłano papę,
siewnych jest nadal trwająca repatriacja
lepik i smołę. Próoz tego łyżki, wiadra,
ludności ukraińskiej. Poza tym po-wiat
sienniki. Starano się w tymże stopniu oma znaczne trudności z powodu nad
piekerwać się więźniami na Zamku. W y
miernych świadczeń szarwarkowych przy
Prokuratura Sądu Okręgowego w Gli osiągano za to znaczną zapłatę. Użył do syłano paczki wywioziouym nu roboty,
małej ilości koni. Zasiewy zostaną za wicach sporządziła kilka aktów oskarże tego swego brata, krewnych i przyjaciół. Oriagom 1 Stalagom i do innych obozów
kończone przypuszczalnie w połowie paź nia przeciwko szabrownikom i łapowni Lup zdobywano wszelkimi drogami. Nie koneen. Starano się o zwolnienia i opie
dziernika.
wszystkie dały się ująć w dochodzeniu. kowano « « zw ołnionymi
kom.
Pow. Łuków będzie obsiany oziminami1 Wkrótce na ławie oskarżonych Sądu Faktem jest, że ludzie ci przychodzili do
Prace te wykonano przy pom ow 18
w 100 proc. Do chwili obecnej zasiano Gliwickiego zasiądzie Józef Sendur, in- mieszkania Sendura z pustymi rękami. osób płatnych ’ 28 pracujących honoro
około 60 proc, powierzchni przewidywa spektor samorządowy Starostwa Powia a wynosili znaczne toboły i walizki.
wo. Ofiarowywana przea Niemtów' poGdy zawodził szaber - uciekano aśą astc * cenę wciągnięcia P.C.K. do celów
nej planem siewów jesiennych. Na tere towego w Gliwicach, który w celu osią
nie powiatu odczuwa się znaczny brak gnięcia korzyści majątkowych dopuścił do zwykłych -kradzieży, jak np. w mie swej propagandy
aoatała prse. Za
się przekroczenia władzy.
szkaniu Heleny Solon i Józefa Windlo- rząd odrzucona.
ziarna i siły sprzężajnej.
Józef Sendur — należy do tych sko ćhy. Część rzeczy rozpoznali poszkodo
Pow. Włodawa na skutek repatriacji
Po ucieczce Niemców okręg lubelski
nie będzie obsiany w większym stopniu rumpowanych okupacją elementów, któ wani w mieszkaniu Sendura.
organizuje się od nowa. Powstały 24 od
Drugi oskarżony •—» to Zdzisław Mcn- działy (ze względu na wzrost potrzeb
ułż roku ubiegłego. Należy przypuszczać, re Wkradają się do nowopowstającego
1t oddane będzie "tylko 70 proc, powierz- aparatu sądowego i depcąc praw o,' za oeyński. Akt oskarżenia oanzuca mu sy więcej oddziałów,, aniżeli pKzad' wojną).
stematyczne branie łapówek. Tak np. za Okręg posiada obecnie 0 szpitali na 400
uuti w stosunku do roku 1944. Przede wszelką couę usiłują zdobyć majątek.
Drogi, którymi kroczył Sendur, były żądał i pobrał od Jana Gompały — skó łóżek, koszt utrzymania chorych wyno
wszystkim brak jest siły sprzężajnej, co
oawe. przy dostaccnej ilości ziarna nic różne — zawsze jednak sprzeeane z pra rę na buciki, wartości kilku tysięcy zło si 20.000 zł. dziennie; 14 ambulatoriów
yoarooń na dokonanie siewów w 100 wem. Wykorzystując swoje stanowisko tych, uzależniając wydanie mu nomina I 12 punktów sanitarnych, gdzie udzie
służbowe — Sendur pobierał od wójtów cji na tymczasowego kierownika składu, la d ę dziennie około 700 parudf
pwoecutacłi.
Pow. Zamość dzięki planowo rozłożo- i innych mniej lub więcej od siebie za i montowni rowerów =*» od d r ż y mania II punktów sanitarno a odżywczych,
pracy traktorów obsieje w 90 proc, leżnych osób — najrozmaitsze produkty tej skóry.
przeważnie po dworcach; 3 schroniska
dla Inwalidów, w tym jedno dla ociem
w porównaniu do stanu przedwojenne żywnościowe, jak masło, mięso, cukier
go. Dużą pomocą w akcji siewnej są zor-. — pod pretekstem rozdziału tych pro
Prokuratura Sądu Okręgowego w Ol niałych; 1 ośrodek zdrowia, 1 kąpielisko,
ganizowane kolumny robocze pomocy duktów pomiędzy urzęduików.
sztynie sporządziła akt oskarżenia prze z którego koirzywta dzieunie 300 osób,
Liczne, popełnione w ten sposób, ciwko Edwardowi Ormanowi, który 1 drużynę lotną ratowniczą, 10 kuchni,
'•ąstedzkiej.
Pow. Tomaszów dokonał zasiewów w nadużycia — przynosiły znaczne docho chcąc skłonić kaprala Milicji Obywatel wydających śniadania i obiady, których
■30 proc. Przypuszczać należy obsiania dy; — nie dawały jednak upragnionego skiej do naruszenia obowiązku służbowe utrzymanie kosztuje 15.000 zł. dziennie;
majątku.
go — wręczył mu 2.000 złotych wzaminn 8 domów noclegowych, 21 punktów do
Dążąc konsekwentnie do tego celu — za zaniechanie prowadzenia dochodze żywiania dzieci, 2 przedszkolu, bursę
Sendur zorganizował całą szajkę szai> nia w sprawie pnshrdatżiu bez dowodów Okólną dla dzieci z sałkowitym utrzy
i-jwiiiczą, która [(osławiła anbie za zada konia. Kapral Jaśkiewfcu pieniądze przy maniem, 1 dom dziecka dla dzieci rodzi
nie zdobywanie rzeczy poniemieckich i jął —- po czym zameldował o tym kie- ców biednych I 1 punkk informaeyjnoprzewożenie ich na inne tereny, g d z ie ' równikowi kom isariatu.
rdzdslrlczy na dworcu w Lublinie. Po
Płynle UNIUtA, płynie
trzeby sięgają dzionnie 247.000 zł., a subW. nocy jest już w Gdyni
sydia wynoszą 200.000 zł. miesięcznie
Rezultatem tego jest brak leków, odzie
A • pierwszym brzasku
ży r puste składnice. Przez TkCK. w I.iiZnajdziesz coś na pasl-u.
błlnłc przeszło 11,839 o?’'okrajowców,
Oj dana!
którzy otrzymali tu nocleg i utrzymanie-
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Szabrownicy i łapownicy przed sądem

ruzii

Zwiedzajcie Wystawę i Targi
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Czytofniey piszą

C zego p o trzeb u je w ieś
Już po żniwach, zbliża się siew ozlmihi
W tym czasie rolnicy z terenu mało dają
znać o swoich potrzebach i pracy. Posta
nowiłem odezwać się, jako głos ze wsi, do
której ma się stawać frontem. Istotnie,
tak powinno być, gdyż wieś je st fundamentem Państwa; o ile ter. fundament do
brze jest zbudowany, kraj opiera się o
mocną podstawę, może sprostać i oprzeć
się burzom, spotykanym po drodze, jeże
li podstawa krucha — cały kraj odczuwa
braki, niedostatek 1 wegetuje.

X TEATRU MIEJSKIEGO
, Codziennie o godz. 18.30 „Walący Mę
Jeżeli chodzi o zbiory zbóż tegoro-Tie,
f. dom" M. Moroaowlcz - Szczepkowskiej — to po omłocle widzimy, że zboże sypie
a z . Chmielewskim, Błońską, Ładosiówną, znacznie gorzej, aniżeli w roku ’ zeszłym.
aomochockim, Kowalczykiem 1 Śliwą w ro Składa się na to wiele okoliczności, a m ię
dzy Innymi brak nawozów pomocniczych.
tach głównych.
TEATP MARIONETEK „BEMOL" w
Inwentarza mamy mniej, a z nim obor
Świetlicy Z. Z. Pocztowców przy ul. Peo- nika; szereg gospodarstw odjechało na Za
wlaków 13. przedstawienia: wtorki, czwart chód, zabierając ze sobą inwentarz. Bar
ki 1 soboty godz. 17-ta; niedziele i Święta dzo nam są potrzebne nawozy pomocni
godz. 12-ta 1 17-ta.
cze 1 może na to właściwe władze zwró
KINO „APOLLO". Wyświetla baśń fil cą uwagę — że nie mieliśmy nawet salet
mową prod. sow. pt.: „Za siedmioma góra ry na buraki, które w ten sposób rosną
mi". Nadprogram: Nowiny dnia nr 16 i jak mogą 1 chcą. W prywatnym handlu
dod. Morze.
nawozy sztuczne były, ale cena wysoka, nie
K«1O „BAŁTYK", Wyświetla dramat na imżdą kieszeń.
piw,. amerykańskiej pt.: „Za nawiasem t y 
Pszenica dała 5—10 proc, i więcej śnie
cia". Nadprogram: P.K.F. nr 24 i „Niewi ci. Nie posiadamy odpowiednich prepara
dzialny Wróg".
tów do bajcowania 1 wskazówek Jak to ro
KINO „RIAJ/TO". Komedia muzyczna bić, toteż może agronomowie gminni odpo
prod. polskiej pL „Zapomniana melodia". wiednio pokierują tą akcją, by uniknąć
Nadprogram: P . K. F. Nr 22. Pocz, sean śnieci,bo na marnotrawstwo zboża pozwa
sów g. 13, 15, 17, 19. .
lać sobie w tym czasie nie możemy.

no dzień 86 wree&nia 16ĄC r. (środa)
8 /^ Transmisja z Warszawy I. 8.00 Wia
domości lubelskie. 8.10 Muzyka z płyt.
11.30 Reportaż. 11.40 Komunikaty' 1 ogło
szenia. 11.45 Muzyka z płyt. 11.57 Tranrmdsja z Warszawy I. 18.50 Przerwa. 15.00
Wtadoeiośd lubWskie. 15.05 Kącik TUR-u.
15.10 Utwory skrzypcowe w w;<co<naniu
polskich wirtuozów: Ireny DubiskieJ, Wa
cława Niemczyka 1 Bronisława Hubermana (płyty). 15,25 „W stulecie urodzin Pru
sa" — szkic literacki w oprać, dra Fr. Araszkiewicza. 15.40 Pieśni St. Niewiadom
skiego i Karłowicza w wykonaniu Marii
Sowińskiej. Akomp. Eugeniusz Kopp.
10.00 Transmisja z Warszawy I. 22.00 Wie
czorna mozaika muąyczna (płyty). 23.00
Transmisja z Warszawy I.

F a b r y k a M a s zy n
I K a m ie n i M ły ń s k ic h
C. K U L I K L u b l i n
F a b r y k a » » • ( • 2 4 , ta l. 2W-2A
B iu r o H a n a łk a 2 /5 , te k 9 6 -3 6

Brak nam materiałów na pokrycie da
chów; gdzie strzecha — sprawa rozwiąza
na ale gdzie papa, gonty — to z braku
tych materiałów dachy przeciekają, bo nie
reperowane są od 6—7 lat 1 zboże suche,
zebrane z pola, zamaka w stodołach.

Wieczór Autorski Kazimierza
Andrzeja laworskiego w Hiobie
Literackim
We środę dnia 26 bm. o godz. 17-ej min.
15 w sali K.U.L. odbędzie się wieczór au
torski znanego poety K. A. Jaworskiego,
który w roku 1936 otrzymał nagrodę lite
racką im. B. Prusa, ustanowioną przez Lu
belski Związek Pracy Kulturalnej.
Interesujący wieczór autora szeregu w y
danych zbiorów poetyckich, m. In. „W po
łow ie drogi", szeregu nowel drukowanych

przeważnie w „Robotniku", zawiera uroz
maicony program poetycki 1 fragmenty
wspomnień z Orantenburga.

Z sali koncertowej
W sali Towarzystwa Muzycznego odbył
, się recital Stanisława Szplnałsklego. W cią
gu ostatniego roku miała publiczność łul>e)6<i nieraz sposobność słyszeć tego do
skonałego pianistę f obserwować bogactwo
jego środków technicznych, dużą skalę Jego
muzycznego odczuwania. Wydaje ml się,
te Stanisław Szpinalskl należy do togo ty
pu odtwórców, którzy zyskują przy bliż
szym poznaniu. Indywidualność jego coraz
wyraźniej rysuje się słuchaczowi, jaśniej
szą się staje logika interpretacji, coraz zrozumialsze wydaje się dlaczego właśnie tak,
a nie Inaczej potraktowana była jakaś fra
za czy rytmika 'danego dzieła. Następnie,
co jest może najważniejsze, poznaje się In
klinacje muzyczne pianisty, Jego świat ulu
biony, słuchacz wciągany jest w tern świat,
sympatycznie doń zapraszany.
Pierwsza
część recitalu poświęcona była arcydziełom
klasycznym. Na początku zabrzmłał wspa
niały temat Chaconny J. S. Bacha, z siłą
1 właściwą głębią postawiony. W utworze
tym planista pokazał całe bogac t wo różno

a»

rodnych ataków, ciężarów brzmień 1 ich
barw, oraz wielkich, dynamicznych grada
cji. ślicznie wydobywane były głosy środ
kowe w wariantach figuralnych (proszę ml
darować zbytnią fachowość wyrażeń).
Wspaniale brzmlało zakończenie dzieła.
Następnie usłyszeliśmy utwór, który w y
daje się należeć do ulubieńców wykonawcy.
Stanisław Szpinalskl z całą artystyczną roz
koszą przenosi nas w świat Scarlattfego
(XVUI w .). W takich momentach wymowa
fortepianu, jego krystallczność, żywość, lek
kość i precyzja stają się pod palcami plani
sty niezrównane. Pierwszą część zakończy
ła Sonata Op. 81 D-mol Beethovena, bar
dzo przekonywująco potraktowana. Słucha
ło sśę )e) z dużym przejęciem. W drugiej
części programu świetny był Debussy. Co
za swoboda w .grze! Pianista bawił się
iskrzącą .Złotą Rybką" «sy kolorami dźwię
kowymi ,JB1 Puerto del vtno". Nawiązaniem
jakby do Scarlattiego była sonatlna Ta
deusza Szetigowzklego. Nawiązaniem W sen
ate fbrumłnym, w sensie zaś bodowy har

l Prem ie za zboże zeaisłóroftzne, trudno o-.
^lebrać. Załatwia te sprawy Spółdzielnia w
Lublinie l kto mieszka w pobliżu, to jesz.cze może odzyskać swoje, ale dalsze tere
ny są narażone na wyczekiwania, stratę
iczasu i pow rót z niczym. Gdyby .lak m oina było rozprowadzić premio przez spół
dzielnie gminne, sprawa byłaby o wiele
ułatwiona. Spółdzielnie „Społem" są nie
mal w każdej wiosce.
Z nadejściem jesieni 1 zimy, a z nimi
niepogody i długich monotonnych wieczo
rów chclelibyśmy nabywać radia; wszak
przed wojną wioski były w dużym pro
cencie zradiofonizowane. Ma miasto teatr,
kina itp. — niech więc i wieś ma coś dla
swej rozrywki; gdyby wytwórnie były
państwowe, moglibyśmy nabywać aparaty
na kredyt, podobnie jak można nabyć ma‘

I s:,yny rolnicze. P rzy pomocy kredytu ban! kowego. Za gotówkę trudno kupić. Trzsba
również pomyśleć, by wyciągnąć polską
wieś z błota, bo to przez wieś najgorsza
droga; w zimie najgorsza gruda, a poło
żon e wioski na gruntach gliniastych w y
raźnie toną w błocie. Pod tym względem
po miastach wiele się robi, by uprzyjem
nić życie ludności — na w si mało.
A dalej widzimy, że niemal codziennie
produkty zbożowe tanieją, zaś przemysło
we, jakie musimy nabywać, są drogie,. I jak
tu wyrównać budżet gospodastwa wiej
skiego?
Chciałbym, by czytelnicy wiejscy odez
wali się również o potrzebach wsi. W myśl
zasady „kołaczcie, a będzie wam otwo
rzono", coś nie coś może do wsi trafić,
W. Chm.

-o o o -

Z toru wyścigowego
Samossiera” zdobywa błękitną wstęgę
W
W ubiegłą niedzielę rozegrano na terze
lubelskim wyścdg o Nagrodę Główną dla
koni trzyletnich. Gonitwa ta jest równo
znaczna z Derby, które będą już w roku
następnym wznowione na terze warszaw
skim.
Nagrodę Główną wygrała w dobrym sty
lu SamoaaienR U (Surtderłand 1 Dusky) ho
dowli A Budnego, biegająca w barwach
st. państw. Michałów. Zwycięską klacz do
siadał żok. Baesiadedńskl. Po biegu prezes
W yścigów Konnych, gen. Bukojemaki, ndekorował zwyciężczynię błękitną wstęgą
Derby, wręczając jednocześnie pamiątkowe
żetony jej trenrowi M. Kucharskiemu 1 żokejowl Bleedndmńśkiemu. Tot., mimo, że
Samoasiera była grama na 3— 4 miejscu,
wyniósł zaledwie 25 zł.
Nagrodę „Leśniczówki" dla dwulatków
wygrał SUver King, st. państw. Łąck, l o 
dowi! Budnego A., również pod żok. Biesladzińskim.
W dalszym riągu przypominamy, że
publiczność chętnie dowiedziałaby się coś
o ogólnych obrotach totalizatora i o ewen
tualnych wypłatach za konie, biorące udział w biegu. Uważamy, że ujawnienie
podobnych szczegółów jest konieczne z te
go chociażby względu, że nie widzimy do
statecznej kontroli przy obliczaniu wypłat
totalizatora.
Podkreślić również należy, że w goni
twie trzeciej, na kflkadztesiąt metrów
przed metą został całkowicie wstrzymany
monicznej utwór zupełnie współczesny, o
umyślnie naiwnej, prostej tematyce, ślicz
nie wyzyskanej w kombinacjach rytmicz
nych 1 barwnych, o wielkiej bezpośredniości
1 świeżości inwencji. Sonatlna miała Ideal
nego wykonawcę-współtwórcę w osobie
Stanisława Szpinalakiego.
Koncert zakończyła janczarska orkiestra,
jaką niewątpliwie jest Rapsodia n -g a Li
szta. Utworem, który wydawał się bar
dziej obcy psychice Szplnalekiego, była So
nata B-mol Chopina, grana na początku
drugiej części programu. W pierwszej czę
ści tej Sonaty pianista przeleciał przez jej
dramatyczne, straszne powikłania, odbiera
jąc niejako coś z jej charakteru właściwe
go, mając tendencję do uklasycznienia jak
by dzieła. Dowodem też tego było powtó
rzenie ekspozycji części pierwszej (Kanon
klasyczny), eo w chopinowskiej treściwoścl
wydaje się nieprzekonywującym. Bardzo
dobrze wypadł finał Sonaty.
Koncert należał do bardzo dobrych mu
zycznych przeżyć,
G wrtaw W olff

ogier Negreeco, oddając p urwsze miejsce
swej towarzyscc stajennej Inwazji. Nic
zmieniło to w niczym rezultatu gonitwy
z punktu wkhBcnda gry, jednak ae wzglę
dów sportowych taki wypadek jest nie <F
pomyślenia .Stajni* Bogusławice nie M.cia
ła najwidoczniej obciążyć Negresco w y
graną, pragnąc zachować go jak najdłu
żej w niższej kategorii. Takie metody jed
nak, jeżeli mamy uważać w yścigi za sedekcję materiału hodowlanego, są nśedopuszcnaine.
Rezultaty poszczególnych gonitw przed
stawiają się następująco:
W gonitwie pierwszej z płotami o nagro
dę 4000 zł na dystansie 2600 m w ygra*1
Nałęczów st. państw. Okocim, przed Fi
nie. Cżaa 3.12. Tot. zw. 14 zł, fr. 19 1 37
zł, pora. 188 zł.
W gonitwie drugiej o nagrodę 5000 zł
na dystansie 1100 m dla dwulatków pierw
szy u celownika. Slendit II st. państw. Mi
chałów przed Popradem. Czas l . l l l pół.
Tot. zw. 81 zł, pora. 18 zi.
W gonitwie trzeciej o nagrodę 3OC0 z!
na dystansie 2000 m pierwsza Inwazja st
państw. Bogusławice przed Negresco tejże
stajni. Czas 2.19 1 pół. Tot. zw. 11 zi, porz.
25 zł.
W gonitwie czwartej o nagrodę 5000 zł.
na dystansie 2000 m, zwyciężył ostrym fi
niszem Murza, st Działosza przed Alpą, w
czasie 2.17 i pół. Tot. zw. 27 zł, fr. 24 zł i
35 zł, pora. 145 zł
W gonitwie piątej, Derby, o nagrodę
30.000 zł, na dystansie 2400 rh, zwyciężyła
łatwo Samossiera n , s t państw. Michałów
przed Bojarem 1 Zegarynką. Czas 2.41 >
pół. Tot. zw. 26 zł, fr. 65 , 14 i 16 zł.
W gonitwie szóstej o nagrodę „LeśniCEówkl" 7000 zł dla dwulatków na dystan
sie 1200 m, pierwszy Stlver King przeć
walczącym zawzięcie Geologiem. Czas l . l f
i pół. Tot. zw. 23 zł, fr. 11 zł, pora. 46 zł
W gonitwie siódmej o nagrodę 4200 a
na dystansie ZTO0 m, pierwszy Marsz, s(
Działosza przed Brokatem. Czas 2.44. Tot
zw. 29 zł, fr. 21 i 21 zi, porz. 134 zł.
W gonitwie ósmej o nagrodę 3600 zł ne
dystansie 1800 m, stanęły u celownika łeb
w łeb Ordon IV st. państw. Leszno i Dolo
m it st. państw. Kozienice.
Tor dobry. Publiczności więcej niż zwyk
le.
Wszystkim, którzy w jakiejkolw iek fo r
mie okazali nam współczucie w żałobie
i boleści po śmierci najdroższej żony
i matki ŚT p. STEFANII JĘCZENIOWEJ
Składamy tą drogą serdeczne wyrazy
„Bóg Zapłać"
1286
Mąż, Córki, Matka i Rodzina
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