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Waga słów generalissimusa Stalina ,
jest dla każdego człowieka na kuli
ziemskiej oczywista. Stalin, w prze
ciwieństwie do wielu innych mężów
stanu, którzy lubują się w częstych
i długich przemówieniach i wynurze
niach na tematy międzynarodowe,
zabiera glos nader rzadko. Fakt ten
świadczy dobitnie o tym, iż premier
Związku Radzieckiego nie lubi rzu
cać słów na wiatr. Drugim ważnym
momentem wypowiedzi Stalina jest
jasne i niedwuznaczne precyzowanie
myśli.
W ub. roku Stalin zabiera! glos
trzy razy.
W dniu 13 marca, po pamiętnej mo
wie Churchilla w Fullon, udzielił on
wywiadu moskiewskiej „Prawdzie",
potępiając w nim plany przywódcy
konserwatystów brytyjskich, a zara
zem jednego z firmantów międzyna
rodowej reakcji.
Drugi raz Stalin zabrał głos w dniu
24 września. W wywiadzie udzielonym
korespondentowi „Sunday Times" oświadczył kategorycznie, iż nie wie
rzy w rzeczywiste niebezpieczeństwo
i nowej wojny, której nie pragną naI rody. Słowa te były przysłowiowym
{ kubłem zimnej wody, wylanym na
głowy marzących o wyśnionej trze
ciej wojnie kół międzynarodowej re
akcji i biorących z nich swe nat
chnienie pewnych polityków zagra
nicznych.
Po raz trzeci Stalin odezwał się w
dniu 23 października, udzielając wy
wiadu korespondentom amerykań
skiej agencji „United Press". W wy
wiadzie tym Stalin m. in. jasno i ka
tegorycznie przedst-wil stanowisko
Związku Radzieckiego odnośnie za
chodnich granic Polski, stwierdzając,
iż są one ostateczne. Wypowiedź ta
nabiera szczególnej wagi dziś, w prze
dedniu konferencji moskiewskiej, co
do której rewizjonistyczne kola nie
mieckie żywią daleko idące nadzieje.
Czytająo ostatnią wypowiedź wiel
kiego męża stanu widzimy, iż konty
nuuje ona z żelazną logiką myśli wy
rażone w poprzednich enuncjacjach.
Odpowiedzi Stalina na pytanie Ellio
ta Roosevelta jasno precyzują stano
wisko Związku Radzieckiego odnośnie
najważniejszych zagadnień międzyna
rodowych, które w tym duchu powin
ny być rozwiązane dla dobra całego
świata.
Ze słów Stalina przebija wyraźnie
ta sama, co poprzednio, pewność; na
rody świata nie chcą wojny, a wbrew
ich woli jest ona niemożliwa. Świat
pragnie pokoju, współpracy i pracy
wiodącej do dobrobytu. (O.)

Lublin, niedziela 26 utyeznłn 1947 r.

Małe państwa
Stanowisko Kanady
LONDYN. 25.1. A PI. Korespon
dent R eutera donosi z Kanady, że
rząd kanadyjski prawdopodobnie od
rzuci zaproszenie Rady Ministrów
Spraw Zagr.., aby przedstawić swe
poglądy na sprawy Niemiec, jeżeli
nie otrzyma większego udz alu w pra
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cach konferencji zastępców. Kanada
miała przedstaw ć swój punkt w dzenia w sobotę, lecz termin ten został
przełożony na po n ed załek . Rząd ka
andyjski uważa, że przedstawienie je
dynie pisemnego memoriału nie od
powiada interesom Kanady.

czech dla tytoniu greek ego. Nota ta
jest najb ard zej szczegółowym wyłuszczentem żądań ze wszystk cb d ... -n
czas złożonych not. Grecja domaga
s.ę znacznego obniżenia świadczeń cd
szkodowawczych dla ininvch naństw
na rzecz jej udziału, własności nie*
m eckich we Włoszech i Austrii, jr
również 8 milionów funtów za koszty
Żądania Australii i Afryki Płd.
rozminowana wód greckich, oraz r
dz ału w zdobytym na Niemczech in
Australia, która wczoraj p rr^ds'- nieśli z konferencji paryskiej. Połud
wentarzu wojcnym, m. in. 30.000 szt.
wiła wniosek pełniejszego udziału now a Afryka wyraża pogląd, że za
bydl?, możliwie koni.
małych państw w kształtowaniu za warć e układu pokojowego będze za?
N o ta B razylii
sad traktatu pokojowego z N :emca- czr.ie przyśpieszone, jeżeli uda się u
mi, ma zam iar przedstawić dziś an a niknąć, lub przynajmniej zmniejszy
LONDYN. 25.1. API. Nota Brazylii
logiczny wniosek zastępcom mini* w przyszłości błędy, poczynione na w ypow ada się za strukturą federa
strów, którzy omawiają traktat poko konferencj. parysk ej, gdzie ,. a
cyjną Niemiec, jednakże z anulow a
mym początku praca została ż’e r
jowy z Austrią.
niem wewnętrznych bar e r celnych
Dziś po południu specjalni delegaci prowadzona z powodu ncuzgodnienia z utrzymaniem równoważ państw fe
do traktatu z Niemcami wysłuchają procedury debaty nad traktatam i po deracyjnych. Brazylia gotowa jest u’
przedstaw c e la Południowej Afiyki. kojowymi. Południowa Afryka doszu dzielić indywidualnego poparcia Rze
Wnioski Południowej Afryk? są rów kuje się powodu niedom agana to $zy. Poprze ona również żądań a Iran
r.ie natychmiastowe, jak Australii. ku obrad parysk ch w niezaproa_en.v
cuskic w spraw e Ruhry j Saary pę>d
Zarówno Austral a iak i Połudn owa wszystkich państw do wsie łych fa’
Afryka wspoiąiaają w swoim memo układania traktatu pokojowego j ustr warunkiem, że Niemcy nie zostaną w
ten sposób pozbaw one zaopatrzenia,
randum o rozczarowaniu, jakie wy lania procedury.
,
niezbędnego dla funkcjonornn a nor
Pretensje G recji
malnej gosponarkii kraju. Na zakoń
LONDYN. 25.1. API. W noc e, złe mieckiej. M. in. również i 500.000 ton czenie nota domaga s ę dla Brazyi-i
żonej wczoraj konferencji zastęnców węgla rocznie i pozyskania swego prawa uczestniczenia w odszkodowa
ministrów w Londynie, Grecja doma przedwojennego rynku zbytu w Niem niach nenreokich.
-------- ~oOo
ga się od N em iec najwyższego wym a ru odszkodowań, co umożliwi jej
odbudowę" swej gospodarki narodo
wej, zachw anej wskutek wojny i agre
LONDYN. 25.1. API. Z aberając w iż rząd brytyjski p rag n ę przystąp ć
sji nazistowskiej. Grecja żąda spłaty dniu dzisiejszym głos w Izbie Gm n do rokowań o zawarcie stojuszu z
odszkodowań z beżącej produkcji nic premier brytyjski A.ttlee oświadczył, Francją możl w e jak najprędzej, tj.
z chwilą, kiedy nowy rząd francuski
będzie gotów przystąpić do tej kwest.i. Prem ier powołując się r.a oficjał
ny komunikat, wydany po wizycie b!u
reakcyjne przeciwne są wytycznym ma w Londynie, ośw adczył, że zo
żądania Polski
czechosłowackiej polityki zagrań czPRAGA. PA P. P re m e r czechosło rej i czynią starania, aby Czechosło stało Os ągnięte porozumienie na te 
mat szeregu ważnych zagadneń ra tu
wacki Gottwald wygłosił przemówie wacja wystąpiła ze wspólnego fron
ry politycznej i gospodarczej, a w
nie, w którym w yrazi żal, iż stosun" tu narodów słowiańskich ii sp rz ecw i
szczególności zostało uzgodnione, iż
ki ze słowiańska demokratyczną Pol ła się ustab lizowan u zachodnich gra
sojusz pom ędzy obydwoma krajami
ską n‘e zostały jeszcze ostateczn e u- n.c świata słowiańskiego na Odrze
w inen być zawarty w m ożliw e naj
rcgulowane i stwierdził, iż elementy i Nysie.
bliższym terminie w ram ach art. 52'go
—— —oOo--------PRAGA. 25.1. PA P. Czechosłowac Karty Narodów Zjednoczonych i ce
ki m r.ister spraw zagranicznych No lem jego będzie zap o b eźen e jak e jsek wygłosił w Pradze przemów cn e, kolwiek przyszłej agresji ze strony
w
którym podkreślił, iż memorandum Niemiec oraz zapew nenłe pokoju i
LONDYN. 25.1. API, Koresponden' poznane jako własność polska i że
Czechosłowacji,
przesłane konferencji bezpieczeństwa.
Reutera donosi, że w chwili obecnej szereg przedmiotów, co do których udelegacja austriacka rozpatruje me stalono ich polsk e pochodzenie, zo. zastępców ministrów spraw zagrani
cznych w Londynie, zaw era żądanie
moriał polski w sprawie Austrii, stało już Polsoe zwróconych ..
przeprowadzenia pewnych poprawek
przedstawiony na konferencji zastęp
--- -<»«.«» —
granicznych na terytorium Saksonii i
ców ministrów Korespondent stwier
Bawarii, na obszarze 820 km. kw.
Marshall
dź 1, że memoriał polski wydaje się
M inister Nosek nadmienił również
być dobrze przyjęty w kołach dele rozpoczął
urzędow anie w swo m przemówieniu, że Czechosło
gacji austriackiej. Rzecznik a u stra cWASZYNGTON. 25.1. API. Pros.
WASZYNGTON. 25.1. PA P. Sekre wacja poprze żądania połske, aby gra
i*'. omawiając poszczególne punkty,
Truman oświadczył na konferencji
wymienione w memorandum polsk:m tarz Stanu USA, M arshall , przyjął nica jej oparła się na zawsze o Nysę
prasowej, że podczas swej dzsiejszej
w
sobotę
szefów
misji
dyplomatycz
i
Odrę.
fcodkreśM, że A u stra nie ma w żad
rozmowy z Marshallem om aw ał spra
nym wypadku zamiaru przetrzym y nych w W aszyngton e. Był to p erwPapen przed sądem
wy. zwjązane z C hinam i,■ Ameryką
w an a czegokolwiek, ćo zostało roz" szy kontakt nowego sekretarza Stanu
USA z członkami korpusu dyploma
NORYMBERGA. 25.1. PAP." Przed Łaci^sićąf Niemcami i Palestyną Po
tycznego.
.
7-osobowvm sądem denazyf kacyjnym
— -—oOo 1.1. 1
rozpoczęła się w piątek rozprawa-pgze ruszono wiele kwestyj, lecz nie było
M eksyk — UŚA
cw ko bb. kanclerzowi Rzeszy — Pa- mowy o tym, czy nowy min ster spraw
------------------------s .
*
* a
- ^ ^ ^ b |p e n o w i , uniewnnionemu przez Mię- zagr, uda się o s o b ś c e do MoskwyGehenna Żydów polskich.
|
WASZYNGTON 25.1.BkPl. M e k s ^ f ?vnarodowy Trybunał W cjenny. P&pp.rezydeŁt oświadczył w końcu, że
Kampania propagandowa anty
kańskie
ministerstwo spraw izagxan>LR?n zasiadł pom iędzy. swym adwoka | Ma- ,!iall „ ros j c pozostawienie w?: .polska.
cznych
donosi,
ze prezydent meksy tem i synem Franzem. Zona i 3 córki '
,
••'ŁSw*. _ u f
Strażnik — bandyta skazany na
kańskk Miguel Alleman przyjął zapró .^skarżonego przysłuchiwały się uważ •'lk.ch *a-^'«:s..y«.h I jn .c j
ą
V
10 lat
szerie prez. Trumana i obaj- prezy-1nie w natłoczonej sali sądowej 50-cio w m;n. spraw zagr, na swych sjano
deaci spotkają się w Waszyngtonie.
stronicowemu aktowi oskarżenia.
wiekach.

Attleo © sojuszu francusko-brytyjskim

Czechosłowacja poprze

Austria rozważa memorandum polskie

Rozmowa

Trumana z Marshallem
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dzo krótko, bo zaledwie jedną do dwóch
minut. Po sądzie nastąpiło wykonanie
rizało się do ghetta ludzi z okołie «aka- wyroku. Skazańców wiązał* policja ży
żonyeh i to bez najmniejszej dezynfek dowska. Zabijać musiata policja grana
cji. Przedstawiając sytuację na odoinku towa.
„Jaka szkoda L . "
sanitarnym prof. dr Iłirschfeld wskazuje
na naiwne metody, stosowane na sku
„Alter ego“ Fischera do spraw żydow
tek zarządzeń niemieckich władz zdro skich — Auerschwald, który spóźnił się
wia w dziedzinie dezynfekcji. Metody na tę egzekucję, wyraził się po przyby
te, szczegółowo przez świadka przedsta ciu na miejsce zbrodni w ten sposób:
wione, zdaniem jego w żadnym stopniu „Ach, wie Schadc, dau ich so spaet
nie przyczyniały się do zapobieżenia epi kam“. A następnie wyrazit podziękowa
demiom, a jedynie dawały podsta-wę do nie policji, że dobrze egzekucję wyko
niesłychanego wręcz maltretowania lud nała. Po rozpoczęciu ewakuacji świadek
ności żydowskiej. Dlatego nie waham s'ę przedostał się na stronę aryjską "1 prze
— oświadcza prof. Hirschfeld — osobi bywał j>od przybranym nazwiskiem na
ście powiedzieć, że dur plamisty w ghet •wsi. Z okresu lego przypomina sobie roz
cie warszawskim, a najprawdopodobniej mowę z . młodym, 18-letnim chłopcem,
na terenie kraju był skutkiem nieudol który wzięły do Baudienstu opowiadał
ności i okrucieństwa niemieckich władz świadkowi, w jaki to sposób uczono ich
sanitarnych.
mordowania Żydów. Naprzód odbywało
Świadek dowiedział się od b. dyrekto
się przeszkolenie. Polegało ono n a ' tym.
ra więzienia o szczegółach pierwszej
egzekucji n« tych, którzy nielegalnie prze że pokazywało się Żydów na obrazkach,
kroczyli mur ghetta. Co prawda przei na których Żyd był przedstawiony jako
egzekucją była jeszcze formalność roz specjalnie wstrętne stworzenie, np. wesz,
prawy sądowej. Trwała ona jednak bar pluskwa łtp. Następnie dawano tym

14-ły d z ie ń procesu Fischera
Dzisiejszy dzień rozpraw rozpoczyna
oświadczenie adw. Chmurskiego na te
mat przedłożonych wczoraj dokumentów
przez Prokuraturę, a dotyczących obo
wiązków pracy dla polskiej ludności
flG. Po dłuższym wywodzie obrońcy i
replice prokuratora Sawickiego, trybunał
postanawia dołączyć do dowodów za
równo dokumenty złożone przez proku
ratora jak i proponowaną przez obroń
cę książkę pt.: „Das Generalgouverneinent, seine Verwaltung und seine Wirtschaft"

P rześladow ania Ż y d ó w
Świadek WAHFiMAN dając dokładny
obraz planowej akcji bestialskiego tę
pienia narodu żydowskiego, kończy swo
je zeznania słowami:
„Na początku 1942 zaczęły się mnożyć
objawy specjalnego terroru. Zabijano lu
dzi w dzielnicy żydowskiej mimocho
dem, dla sportu. Mianowicie przez dziel
nicę przejeżdżały samochody SS. Ten
przejazd był zawsze koszmarny, połączo
ny ze strzelaniną bez żaJnego powodu.
Zabawiały się strzelaniem również poste
runki policji niemieckiej, stojące na wy
lotach ghetlc. Strzelano leż spoza ;hetła. Kiedyś na ulicy Zielnej usadowiło się
aa dachu kilku mundurowych Niemców
1 rozpoczęli strzelanie do dzieci w stronę
ulicy Śliskiej. W ogól? nie było takiego
dnia w ciągu 20 miesięcy istnienia ghetta, żeby nie było ludzi zabitych i po
strzelonych. Stało się to zjawiskiem nor
walnym, że pewna ilość trupów była co*
dziennie i nie stanowiło to wyjątku".

Jedenasty dzień rozprawy przeciwko
płk. łlziepeckicmiu i współoskarżonym,
rozpoczyna się przesłuchaniem świadka
Alojzego Karczmarczyka, doprowadzone
go z więzienia, gdzie przebywa pod za
rzutem przynależności do organizacji
WIN.

B ryg ad y w y w ia d o w c ze

W odpowiedzi na szereg pytań proku
ratora, Karczmarczyk wyjaśnia obszer
nie swą rolę podczas okupacji.
Z kolei przed Sądem staje następny
Był on szefem wydziału wojskowego
świadek, prof. dr Ludv.dk Hirschfeld,
światowej stawy bakteriolog i epidemio
N o w y poseł R.
log. W okresie okupacji świadek prze
bywał w ghetcie i pełnił funkcje prze
w Finlandii
wodniczącego Rady Zdrowia dzielnicy
W ARSZAW A. 25.1. PA P. Posłem
tjAłowskiej. Prof. Hirschfeld wskazuje,
nadzwyczajnym i m n istre m pełr.omoc
iż tyfus plamisty, który w okresie przed nym R.P, w Helsinkach został m a n tr
wojennym z powodzeniem był zwalcza wany dr. Jan W asilewski, dotychcza
ł y na terenie Polski — w okresie oku sowy wiceminister Ziem Odzyskanych,
pacji
. . wybuchł jak lawina i j?żeli cho i Dotychczasowy poseł R.P. w Fio-

P.

dzi o drfeluicę żydowską w Warszawie, !andii Tadeusz

Szumowski

zostanie

t e mógł me wybuchnąć, skoro sprowa-' wyznaczony na inną placówkę.

in f o r m a c y jn a

na ktinlerancji mnskienskiei
MOSKWA. 25.1, Ja k poi®formowa
oo korespondenta PA P, uczyniono
wszystko, by światowa opinia publi
czna była jak najwszechstronniej in
formowana o przeb egu obrad konfe
rencji rady m nietrów spraw zagrani"
cznych w Moskwie. Delegacje am ery
kańska, angielska i francuska przywio
<ą ze sobą e k p y daSenn/karzy, w
akład których wejdą najwybitniejsi
obserwatorzy
dyplomatyczni
tych
państw. W szystk:e wadomośoi tele***■*--. . • n—i

u i l jh- ł i i » k w t

~n

mkmmobu

tH'óź<tteme trenspnrtów
repatriacyjnych z Anglii

chłopakom alkohol, a kiedy byli pół
przytomni, kazano im chwytać Żydów t
podprowadzać do Niemców, którzy tych
Żydó w zabijali. Przypominam sobie —>
powiada świadek — iż ten biedny chło
pak mówił rei, że sumienie mu bardzo
cięży i że nie może patrzeć ludziom w
oczy, ale, dodał, te gdy jeden z jego
kolegów -w takim momencie zabijania
Żydów rozpłakał »lę, zabito go aa miej
scu.

„ O g ró d to o lo g ic z n y ..."
W dalszym ciągu na pytania prokura
tora Siewierskiego świadek ustala, ił
chrześcijanie pochodzenia żydowskiego,
którzy byli w ghetcie, byli na równi
traktowani z innymi mieszkańcami. W
okresie likwidacji ghette również pod
tym względem nie było żadnych rozróż
nień. Mówiąc o tyra tragicznym okreaie,
świadek ze czcią wspomina ks. prałata
Godlewskiego, który uczynił wiele dobro
dziejsiw dla ludzi skazanych na śmierć.
Kończąc swojo zeznania.wspomina prof.
Hirschfeld, iż najtragiczniejsze byty dla
niego, gdy autobusy „Iśraft dureb Freude“ wypełnione -niemieckimi pasażerami
zwiedzały ghetto. ażeby obejrzeć ten
„ogród zoologiczny".
Po zeznaniach świadka Sąd zarządził
przerwę do dnia jutrzejszego.

Zeznania Świadków w procesie

A u łc r „H isto rii je d n e g o ży c ia "
w charakterze świadka

S łu ż b a
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graficzne posyłane przez dziennikarzy, dotyczące obrad rady ministrów
spraw zagranicznych wolne będą od
jakiejkolwiek cenzury.
•><><

Depesza prem . G ira la
d o p rem . O s ó b k i-M o ra w s k ie g o
W ARSZAW A 25.1. PA P. Prem ier
Osóbka - Morawski otrzym ał z Pary"
ża następującą depeszę:
Jego Ekscelencja p. E dw ard Osób
ki-M orawski. P re m e r Rządu Jedno
ści Narodowej w W arszawie.
Proszą o przyjęcie moich szczerych
pow.nszowań z okazji zwycięstwa, osięgwęfego w wyborach oraz życzenia
pomyślnoici dla W aszej W ielkiej O j
czyzny.
JO SE G IR A L
Prezes R ady Ministrów
Republikańskiej Hiszpan u

LONDYN. 25.1. PA P. Stałe epóź*
o a c e transportów repatriacyjnych
żołnierzy polskich wywołuje wśród
oczekujących na okręty do kraju na
strój przygnębienia i zniechęcenia,
Nastrój ten potęgowany jest jeszcze
przez JŚakt, że reakcyjni dowódcy pol
scy ze specjalną złośliwością kierują
'-oOo———na przymusowe roboty żołnierzy, pręg
siedziby O N Z
trących wróć 6 do kraju. Żołnierze jed Sprawa
aego obozu odmówili u d a n a się do NOWY JORK. 25. 1. PA P. Do 10-oso
pracy przymusowej j ogłosili strajk.
bowej Rady planowania stałej siedzi
by ONZ, która będz e wybudowana
Z łó ż d a ie k
w centrum. Nowego Jorku, na w yspę
ManKathan. wszedł z ram ienia Polski
na P O M O C Z I M O W Ą inżynier — architekt Maciej Nowicki,

przy Komendzie AK okręgu krakowskie
go. Zadaniem tego wydziału było przy
gotowanie administracji zastępczej z ra
mienia AK. Wydział wojskowy dzielił
się na szereg oddziałów — spraw wew
nętrznych, bezpieczeństwa, prokurator
ski i inne.
Prok. interesuje się specjalnie za
gadnieniem tzw. BW. Świadek na pyta
nie oskarżyciela wyjaśnia, że BW — by
ły to tzw. brygady wywiadowcze, mające
na celu prowadzenie wywiadu politycz
no - społecznego. Były one organizacyj
nie związana z oddziałem bezpieczeń
stwa.
Pirok.: Co świadkowi wiadomo o za
kresie tego wywiadu politycano - spo
łecznego?
Św.: Wywiad polityczno - społeczny
miał się interesować wszelkimi przeja
wami życia* politycznego na terenie Pol
ski od lewicy aż do prawicy. Następnie
miały obserwować życie wszystkich mniej
szóści narodowych i miały i nteresowa6 się działalnością władz niemieckich.
Prok.: Który dział stanowił najwięk
szy przedmiot zainteresowania w tej
pracy?
Świadek wyjaśnia, że największy przed
miot zainteresowania w tej pracy sta
nowił dział — jak on się wyraża w cią
gu cały ch zeznań — komuny

Podróż H oovera
do N ie m ie c
NOWY JO RK . 25.1. PA P. W przy
szłym tygodniu uda się do Niem ce z
inicjatywy prezydenta Trumana, były
prezydent H erbert Hoover, O ficjalne
oświadczono, iż zadaniem jego będzie
zaznajomienie się z sytufeacją żywneco w ą w am erykańskiej i brytyjsko)
strefie okupacyjnej i zajfadn emam i z
tym związanym-. Były prezydent Hoover odwiedzi również am erykańską
strefę okupacyjną w Austrii.

Rozmowy tło GasperFego
RZYM. 25.1. A PI. Z kół m iarodaj
nych donoszą, żo rozmowy prem iera
de Gasperi z przywódcami partyj włc
skich w .sprawie utworzenia rządu po
stępują naprzód bez żadnych przesz
kód. W e lu przywódców oświadczyło
premierowi, że nl'e może odpow edzieć
na niektóre jego pytania, dopóki nie
naradzą się ze swymi grupami p arla
mentarnymi. W ciągu dnia dzisiejsze
go m ają cni wyjaśnić swoje atamowiwko.

płk- Rzepeckiego

Prt»k.: Na czym polegała praca w ta*
kresiie tego działu?
Św.: Praca BW polegała na tym, to
by organizacje o charakterze komuni
stycznym rozpracowywać nie tylko pod
względem personalnym, ale ł organiza
cyjnym, ustalić catą siatkę, zakres dzia
łania, zakres wpływów, ośrodki dyspo
zycyjne Ud.

„ N e g a ty w n y 44 stosunek
d o lo n d y ń c zy k ó w
Z kolei Sąd zezwala osk. Muzyczoe i »
postawienia świadkowi szeregu pytań. W
odpowiedzi Karczmarczyk stwierdza, ta
obaj z Muzyczką należeli na uniwersy
tecie do Związku Nezależnej Młodzieży
Socjalistycznej. Dalej,
Karczmarczyk
stwierdza, że instrukcja dla wywiadu
nakazywała zbieranie informacji prze
ciwko — jak się wyraża — komunie. Zo
li res pracy odpowiadał zakresowi dzia
łania referatów bezpieczeństwa przed
wojną. Wywiad interesował się równiot
wszystkimi organizacjami politycznymi i
społecznymi w Polsce.
Wywiązuje się dialog między-osk. Mu
zyczką o św. Karczmarczykiem.
Osk. Muzyczka: Jaki był mój stosunek
do tak zwanej wojskówki w okresie od
odzyskania niepodległości, -wzgl. od mo
jego powrotu z niewoli?
Św.: Negatywny, lo znaczy, twierdzi
liście, że wojskówki w tym okresie i n*
przyszłość są niepotrzebne, że nie po
winny być powoływane do życia, bo mo
gą tylko przynieść szkodę. Chodziło ra
czej o zagadnienia ideowo - polityczna
Osk. Muzyczka: Jaki był mój slosonek
w związku z Jedną rozmową do rząd*
londyńskiego?
Św.: Negatywny, zawierający duży ab
pas żału i rozgoryczenia.
Osk. Muzyczku: Gdzie widniałem ośro
dek dyspozycji dla ewentualnej pracy »
pozycyjnej, w danym wypadku konspi
racyjnej?
Św.: W Polsce.
Osk. Muzyczka: Jaki był mój stoauaań
do emigracji wojskowej i cywilnej?
Św.: Stosunek Muzyczki do emigracji
wojskowej i politycznej wyrażał się '»
tym, że o ile emigracja nie chcc do Krwju wrócić, nie powinna wywierać wpły
wu na'życie wewnętrzne i nie powinna
usiłować kształtować życia wewnętrzne
go w kraju.
Po złożeniu zeznań prrez osk. Muryee
kę, i św. Toraalakową, oraz po odczyta*
niu zeznań cliorego św. Starzyńskiego,
Sąd zamknął postępowanie dowodowe ii
odroczył rozprawę do dnia 25 stycmńo.
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STANISŁAW PAPOKOW SKI

Społeczne znaczenie m uzyki
Dlaczego zagadnienie muzyki i jej
Włączenie w społeczeństw e jest tak
palące i aktualne? Dlalęgc, że muzy
ka 'przedstawia olbrzymią, stale <Jzatającą s łę, która w życiu dzisiejsze
go społeczeństwa jest czymś nczbędBym. Muzyka nie da s ę wyelimino
wać, gdyż rozlewa się szeroką falą
wśród wszystkich warstw społecz
nych. Siła ta przed stawia aię jakby
ływicłowy nurt rzek; której pęd mu
si być ujarzm iony i obrócony na kotz'-ść samego społeczeństwa.
S ły muzycznego głodu m as dzia
ła ją poprzez dwa czynniki: m uzyką
ludową oraz mazyfeę m o st. Siła tw ór
cza nuzyki ludowej — raczej mu£vki wiejskiej ter,. tworzonej na wsi
przez ludzi związanych bezpośrednio
z uprawą 7'cni. nie ulega żadnej wąt
pi wos-i. W artość tej muzyki stoi po
nad wszelką dyskusją, w muzyce wiej
« k e j k ry s ta lz u ją się najsilniej pechy
narodowe. Jest to — jak pięknie mó
wi Karol Szymanowski — .,jakby z
-vc.ca raoy w ecznie bijące źró
dło żywego natohnenia, jakby wy
darte z łona gór złomy marmuru, oczekującii tylko wys łku twórczej rę<€, zdolnej nadać im w ieczne trwale

wiednią selekcję, jak również o od
powiedni poziom wykonawców. W Ro
sji istnieją wzorowe ensemble muzyki
jazzowej i popularnej, które wysoką
klasą sztuki wykonawczej — docho
dzącej do granic wirtuozerd instru
mentalnej uszlachetniają ten gatunek
muzyki.
Gdy zastanowimy się nad środkem
działania G4 szerokie masy, stoją nam
one do dysposycji stosow ne do czyi,
nego lub biernego stanowiska, j a k «
społeczeństwo może zająć w stosunku
do muzyki. Strona czynna umuzykal
nienia mas przedstaw a zawsze stro*
ny najbardziej dodatnie — o waż
nym znaczciru dla Państwa. Zakłada
nie chórów, orkiestr, szkół jruzycz
nych, tworzenie Towarzystw śpiewa
czych posiada bardzo w aźre znacze
nie wychowawcze. Organizacje te wy
magają od swych członków bezintere
sowności w ysiłku we wszystkich po
czynaniach. W upraw aniu zaś muzy
ki, czyli w realizacjach dzieła sztu
ki muzycznej — które pormmo wiel
kiej ilośo; składowych elementów —
jest absolutną jednością — koniecz
ny jest wyedek wszystkich bo rą-

cych udział, * więc: dyrygenta, soli
sto,*, orkiestry a chórzystów . W tyra
wysiłku wszystkich w realizacji dzie
ła sztuki m uzycznej leży jednoczący,
a zarazem organizujący charakter
muzyki.
Żaden z tych motywów nie modę
ujść uwagi Państwa. Każdy przejaw
duchowej, twórczej e n e rg i narodu
w.niea być spożytkowany świadom c
i celowo, by przez to podnieść po
ziom kulturalny mas.
Strona bierna — tj. konsumeja mu
zyki przedstawia zagadnień, e specjał
nc. D zalam y tu poprzez operę, ojkie
stry symfonicz .:e i koncerty żywej mu
zyki, które powinny być urządzane
przede wszystkim dla młodzieży
w szystkeh typów szkół, oczywiście o
odpow ednim program e, ułożonym
planowo. W ielką rolę w propagowa
niu muzyki mogą i powinny odegrać
związki zawodowe, kulturalne i ośw a
towe. Naczelnym hasłem zagadn enia,
to przenikanie wartościowej muzyki
w szerokie masy społeczeństwa, aby
za jej pomocą podnieść upodobana
estetyczne i kulturę artystyczną jak
najszerszych warstw społeczeństwa.
Tadeusz Szeligowski!

K o ły s a n k a
Andrsejkoięi
Ukołyezę d e de ena
I przy Tobie będę tw,
Tylko śpij, mój eynłm, śpij
I o uuzęśaMi Twoan śnij —
Skoro zmuźysz oczka Tws*
Twoja nu,tka atrzeże a ę ,
W ięc spokojnie synku śp |

I o szczęściu Twoim śnij. —«
Niech się Tobie, synku mój,
Krasnoludków prryśui rój,
Niech przez całą długą coc
Bawią oebie, akacaąc boc —•
Niech cię porwie z sobą ww fa.
N ech rozjaśnią mocy kir.
Utoń synku w bajki śnóa,
B ajki czar spowu* crię. —
Gdy kraanalków zniknie tłum
Kiedy zmilknie rozgwar, szura
Ty, mój synku, słodko śpij
I o szczęściu Twoim śnij. —A promier.ny uśmiech Twój,
N ech rozpędzi smutek mój,
Mój wieczysty gorzki ±al
Niech w tęczową zoochns* dali

LizLiłty praw dziw ego dzieła sztuki".

Ten wysiłek twórczej ręki snuje
oe w ciągu d zejó w nieprzerwanym
wąik em. Muzyka trubadurów' i truwenów opierała się na elementach lu
dowych. Z elementów ludowych po
wstały szesnastowieczoe m adrygały
— z ktprych zrodziła a ę opera. Na
muzyce ludowej opierał się wiek o
świecenia, romantyzm zaś podnósł
muzykę ludową do rzędu- naczelnego
hasła. Z tej atmosfery wyro
większa chluba Polski — największa
W muzyka: sztuka Fryderyita Cho>:na.
Lecz o potrzeb* muzyki szerokich
n a s poza pieśnią ludową świadczy
jaszcze druga muzyka — ta inna, mu
syka nrasteu W pływ jej jest przeważ
S<i* destrukcyjny. Je st to muzyka ha
Wśl iwa, łatwa, cynicznym z g e llu e ii
rd o lta przygłuszyć czystość pieśń
faulowej, oparta przeważni* na lizhym im poroe zagranicznym. Muzy
ka ta odpowiada widocznie jakimś
walnym potrzebom szerokich
mas,
skoro c eszy się tak wielkią powszech
•ością. Bezwartościowa ta muzyka,
anizyka knajp i szynków ukazuje na j-.
łatwiejszy do osiągnięcia cel: prze*
<ętne zadowolenie, poza którym czy
ha nudna codzienność źyoaPaństw o 1 społeczeństwo nie mogą
łtooi tego zagadner.ia przejść oboję
tni* W Związku Radzieckim istne*
j ł ►Ina kourtrola nad tą muzyką,
rreefaw ia się ona w dużej troskliwo
fal a dobór repertuaru i jego odpo

Do A u s tr ii

w y je c h a ł Tadeusz S zelig o w ski
Dyr. Tadeusz Szelmowski ualeiy do lu
dzi wyjątkowo trudno „uchwytnych".
Nic dziwnego, gdyż jest i dyrektorem
Średniej Szkoły Muzycznej w Lublinie i
wiceprezesem Zarządu Głównego Związ
ku Kompozytorów w Warszawie, prze
wodniczy Głównemu Sądowi Koleżeńskie
mu Związku Muzyków, i sekcji A (muzy
ka poważna) w ZAIKSie, a oprócz tego
bierze czynny udział w każdej niema!
akcji mającej na celu upowszechnienie
muzyki w stolicy i na terenie Lubelsz
czyzny.
Aby .podołać tym wielostronnym i licz
nym obowiiąiikora, dyr. Szeligowski przebywa prrez 4 dni w Lublinie, 2 dni spę
dza w Wamzawia, jedną dobą tracąc na
przejazdy.

m. tn. tak rzadkiej 2-gtaj Symfatsk. wy
danej zaledwie w kilku ągzemplarsaak
Wszystkie te nuty są nieodiownie po
trzebne w związku z przygotowaniansł
do uroczystego obchodu dziesiątej rocs«
nicy śmierci twórcy „Ilurnuslów", która
przypada na rok bieżący.
Innym zadaniem będzie załatwienie a
ramienia ZAIKSU spraw związanych 1
ochroną prawa autorskiego komporytw
rów polskich, dotyczącego utworów wy
konywauych w ciągu ostatnich 10 lat w
Austrii, juk również wyjaśnienie wiele
zagadnień związanych z prawem autów
•kim twórców polskich.

Wszyscy znajomi dziwią się: Kiedy ten
człowiek znajduje czas na pracę kom
pozytorską? A jednak działacz - organi
zator uzgadnia jakoś rozkład zajęć z
kompozytorem, który nie przerywa nie
mal pracy twórczej, poświęcając jej
skwapliwie każdą wolną chwilę.
Dowiedziawszy się o wyjeździć dyr.
Szeligowskiego do Austrii i do Wioch,
zwróciliśmy się po bliższe Informacje.
Kompozytor wyjaśnia:
— A więc jadę najpierw do Wiednia,
gdzie muszę zalał wić podstawową spra
wę praw do dzieł Karola Szymanowskie
— Czy podobna misja ocsrkuja
go, które do tej pory posiadała wiedeń we Włoszech?
ska firma wydawnicza Unirersal - Edi— Tak. Będę tam także r, preze®»ował
tiou. Obok tego dokonam zakupu więk Interesy ZAIKSU wobec Ricordieęo I ka
szej ilości dziej Karola Szymanowskiego, nych firm wydnwniczych.
Drugie zadanie — to prace prsyęttew
wawere przed powstaniem we Wtoaaeuk
Instytutu Polskiego, placówki, która e
pień doktora filoaofli na jwsirtawte łatwiąć będzie stypendystom polskim at*
pracy p.t. „Ludność n ra a ta Lublina dia w dziedzinie muzyki, plastyki i «w
w latach 1583—1650. A kht promocji chitektury. Celem mego wyjazdu jea»
również doprowadzenie do skutku Wy
tj. wręczenia dyplosnu doktorskiego miany Koncertowej pomiędzy Polską a
dokonał pro?, dr. Leon Białkowski, Włochami. Pobyt mój za grunicą potrwa
w obecnoścti rektora KUL J.M. Ks. blisko dwa miesiące.
Pozostnje nam jeszcze rapylać «s*
Dra A. Slom kouskiego, Dziekana W y
działu Ks. prób dra J . Pastuszki, Sseligowskiego o pracę kompozytora**
— Napisałom «a orkiestrę Nokturn
prof. dra J, Kleinera, prof dra A.
w toku praca nad Sonę tą Skrzypcową
Kossowskiego eraa Liczni* zebranych W najbliższym cz.f.sic wychodzą druki»»
znajomych, kolegów ł przyjaciół Dra Kosiatki Opałki na chór męski (utw*
ten należy do repertuaru luh*fa‘ •
R Szewczyka. .
P. Dr. Szewczykowi jalee wapółjsra „Echa").
Poprzednio ukazała aię Sonatina «•
otrwttikowi naszego piaosa akfaalafuy
fortepian, „Cztery pieśni weselne < Lub*
<M«fa.flebe gratulacje.
azczyrny" na chór mieszany oraz na**
oOo“'— w*
dem „Crytelnika" suila na chór miesi*
ny „Siadajcie wszyscy wokoło z namC
N om inacje
oparta na znanych i ulubionych śjita
na UMCS
wach XIX wieku (Laura 1 F.km. PU4ó
Dekrataan Prezydenta Krajowej Ra Filomatów, Slowiczku mój, Kaltaa
O, gwiazdeczko, coś blyssctals,
dv Narodowej z dnia 15 listopada łtd.).
1946 roku zostali miaioowanl a a Uni
Opracowałem ilustracja muzyeraa *»
wersytecue M a rł C u re Skłodowskiej „Orestai" — dla Teatru Polskiego w
w Lublinie: dr. Laura Kaufmaa — Warszawie i do „Świecznika" Muss-ete
prof. nadzw. drobiarstw a i genełyflti granego przez Teatr Miejski w Lubllnl*
zwierząt; dr. Lucjan Karnowski — ■ Dnia 22 grudnia na posiedzeniu kraj*
‘ wego Jury’ Towarzystwu Muzyki Współ
prof. nadzwyczajny uprawy ogólnej czesnej zakwalifikowano do wykoneefa
i hodowli roślin; dr. Henryk M-aiar- na Międzynarodowym Festiwalu MwayW
idei — prof. aadew. Sajeifatfiś I ł r WspóżoMamM «Aj k«*««M fort«Bóaia»

Ze świata nauki
W daru 25 bm. odbyta «<5 w
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskie
go uroczysta promocja doktorska zna
reżo w kołach naukowych j pedagog cznych Lubi'na, p. Romana Szew 
czyka, autora cennej publikacji p. t.
„Mora na Zamku Lubelsk-m w dniu
22 lipca 1944 roku".
Dr. Roman Szewczyk uzyskał sto-

U progu 500-łysiączneęjo
r a d io a b o n e n ta

i W ło c h

i uxy*k>no w «««■ ęwóch !•*> Wu m « Fał-

akłeęo Radia

aa terenie nalej Polski
kl eryncrvnjeat 266 radiowęzłów, 1461 urzęSiedłczanife!
abiorowych, obsługujących 08.200
W
związku
z .prcjekiem torgamlaowaAwników mieszkaniowych, w tym 30.000
wsi. 2 023 wsie zostały całkowicie tre nia w maju — czerwcu 1847 roku zj»iidu koleżeńskiego wychowanek i wycho
Aoówńrowanych.
Liczba za instalowanych głośni kó w mi« wanków wszystkich szkól średnich w
gwarowych wciąż rośnie. Zbliża się mo- Siedlcach — proszeni jesteście o nadsy<M«ł kiedy Pośski* Radio obchodzić bę- łanic (na pocztówkach) następujących
Me uroczyście rejestrację lO.OOO go •- danych: imię i nazwisko, adres (szkoła I
'oeenta głośnikowego. Jednocześnie ilość rocznik ukończenia), krótka opinia o w■»dłoabonentów zbliża się do pokaźnej w. projekcie.
Niezbędne te dene należy nadsyłać jak'
->yfry pół miliona. Sądząc z dotycheranajszybciej,
w terminie na.później do 10
wwej szybkości wzrostu Ilości abonen
lutego br. na ręce kol. Aduma Słomczyń
tów liczby te zostaną już w ciągu najskiego, kustosza Archiwum Miejskiego
MMtzych tygodni osiągnięte.
w Warszawie, ul. Marszałkowska 8. Po
Walety pamiętać, że liczbę 600 000 a- ich zebraniu rozesłans zostaną zawiado
t«*ł«ntów przed wojną Polskie Radio o- mienia o ewent. sebran u orgauizacyjdąynęło w r. 1036, tj. po 10-ciu latach, nym, * Baatępal* kweskaasariMM aias•swey. Obecnie ta aejną Uezbę ab-Tsanatów1 iśowa
tarieiBie wfanęgL
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(Kolumnę redaguje Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet w Lublinie)

Kobieta wiejska w szeregach

Spoleczno-Oby walelskiej Ligi fóobiel

Zb sporni mo hlnia...
Najpiękniejsze kobiety
w sporeto światowym
Przeglądając

kloniki

eportowe — <fer

się • nich, że wiele najpiękniej
Zawodni amtie udziału kobiet w życiu czytanie prasy, przez uczestniczenie wkład w walce o niepodległość. 0.oołecznym wsi jest w d o b ę obecnej w zebraniach, zjazdach, a przede na żywiła i chroniła partyzantów, o- aayok kobiet św iata — sportsmenek, po
problemem
pierwszorzędnej wagi. wszystk m przez zrzeszanie się w or na przechowywała broń, ona ratow a ryw»U srebrny ekran, gdzie pełne powabu
ła rannych. W iele już kobiet w iej 4 awirtjteu ozarownły swych wielbicieli.
Dziś, gdy przed wsią polską otworzy ganizacjach kobiecych.
skich jest zorganizowanych i okazuje
Największą
i
jedyną
właściwie
or
ły nę wielkie możliwości, kobieta
Eleonora H o lm — n a jp ię k 
ruchliwą działalność. Np. w powiecie
ganizacją
kobiecą
jest
obecnie
Spo
w.ejjtka bierze na siebie wielką odpo
wiedzialność za. wychowanie przyszłe ledfcno-Obywatelska Liga K obet, W mławskim pewna kobieta wiejska, ak
niejszą sportsm enką św iata
go pokolenia wsi i zorganizowanie ży jej szeregach powinny się znaleźć nie fcywistka Związku Samopomocy Chłop
Jtótoe dziedziny sportu miały sw e czo
cia wewnętrznego swej gromady. No tylko kobiety miejskie, ale i miesz skiej, sama zorganizowała 1000 człon łowe iwy kobiece. Najpsękseejszc jednak
wą wieś polską trzeba budować peł kanki wsi. Przez tą organizację mu kiń Ligi Kobiet, co jest dowodem, że uprawiały pływanie 4 łyżw iarstw o, jak rów
nymi siłami. ’ Od domu, szkoły i ro si dojść do ścisłego sojuszu między kobieta potrzebuje własnej organiza
dziny trzeba rozpocząć przebudowę kobietą m iasta i wsi. Społeczno-Oby cji, która jej daje wielkie możliwo Uieeoora fł<A» Jarret — awana poptr
tycia materialnego i moralnego wsi watelska Liga Kobiet dąży do tego, ści i otwiera szerokie horyzonty.
larwU
w aupetnoioi aaałaguje na
Społeczno-Obywatelska Liga Ko
dbając o podniesienie poziomu umy aby zarzerżgnęły się nici przyjaźni,
miana najpigkniejaeej eportemenlii świata,
słowego i kulturalnego jej obywateli. zrozumienia i wzajemnej pomocy mię biet pragnie zbratać w swych szere jafcę kiedykolwiek oglądały o cty tu ijw y
W tej przebudowie kobieta w ejska dzy wszystkimi kobietami, z* wszy gach kobiety: proste robotnice, kohe tranoniejeeyok anawców. Sleonora była nie
winna odegrać ważną rolę jako m at stkich warstw społecznych. Wiemy ty wykształcone, lekarki i prawnicz tylko pięknością, lecą jeaaace enakomitszą
dobrze, ile potrafi dać z siebie pro ki, a w ezeregach tych nta może aa- aportemenką. Jako trium fatorka ołimpifka, gospodyni i obywatelka.
braknąć kobet wiejskich.
eka a Loa Jingeloa, jednie w 19S6 roku na
Dzisiejsza rzeczywistość wymaga sta, wiejska kobieta, jak duży był jej
aUmpiodf berlikeką. N ieetety — »ivawolny
d-.isłej współpracy i pomocy ze strogoepodyń wiejskich, żon i matek.
Posłanka d o p a rla m e n tu b ry ty js k ie g o charakter 4 tyw iołow y temperament, k tó 
ry anala.il tw e ujście w MeUszku. spowe3ne przede wszystkim decydują o po
i wizytę w Lidze K obiet w W arszaw ie
dowal jej dyekwalifikaoję aportową. R o»ia
ronsis życia codziennego na wsi, o
ónmJru ideowym i przyszłości młoNe zeprustenie Społeczno - Obywwtel- działalności kobiecej w Polece 1 Anglii. tona tym eamiatrayni eUmpijaka w stępuje
Sfo pokolenie Kbbtata. p cw n n a brać •Aiej Ligi Kobiet, prsybyła s Anglii >. Na zebraniu były obecne ob. dr Sztachel- de fOrnu, ydeie eyakaja aobie jeatcne w ięk
«zwęszy udział w życiu publicznym Leah Manning. Jest oca* posłanką do sko, wicem. Pracy 1 Op. Spot Praglero- aay reoffloa 4 aloiwę.
wsi, w eamorząd-ze, spółdzielczości, parlamentu brytyjskiego i ram im l a La- wa, ob. Morawska, sekret generalny Ligi
w życiu kulturainmoświij.towym • po bour Party; seiiadt równieł w parla Izolda Kowalska, posłanka Jasie raków a S zczególnym za m iło w a n ie m
p ię k n y c h k o b ie ł — sn^rf
litycznym. Chcąc jedpak brać u d z n ł mencie jako członek komisji spraw sa- 1 inne. Zapytaną przea korespondenta
w życiu społecznym, n e -ty lk o w»k granieznyeh. W dniu 20 stycznia p. Mac PAP na temat wrażeń i obserwacji po
p ływ acki
ale 1 narodu, chcąc ubzym ać swoje nig była podejmowana herbatką prser czynionych w dniu wyborów w Polaoe —
Sontroatem Bleonory jest również Ameoaeenie muszą kobety
przede przedstawicielki Zarządu Głównego S. O. p. Manning odpowiedziała:
merykaaika — miss Dorothy Poynton, rw y
lf— Wczoraj zwiedziłam 8 komisji wy- cificayni dwóch ostatnich olimpiad. Mimo
< 'zystJcim zdobywać uśw adomienie 1. K W czasie przyjęcła wymieniono
orzez samokształcenie się przez szereg Interesujących uwag na temat borezych na terenie Warszawy i 2 poza kuaoących propozycji, potrafiła w yrzec się

K ącik d la g o sp o d y ń

C« cisfiHi

żfA iaśś «iudsi

Otaopioabfca ptóby wyfeMwiży. to pnanua
9 upcwywoM tsskć*, jaik: wędlina, oliwa,}
nanfc>, ru* brocą na <wt\i zwśra&jdO! tyuko
s*pdy, — u«awet jzafct prace drugi czesi aę
"-Twawuowr. na oztoAtnie AwiaiUa. ełoneca-ąpo) — jeżeli aą sianumie epatowane w
•aąyoae a » m y liub w ju«a>iiy cwofnti. Inne
‘*■'•7 daakowaii pnząpua».oziają piooni.unie,
sjitywetjłoa na amiauię jaikońci pnoduiktów,
Pokora gdy barwa tauwJaiaie-zielwa ciuro
at je przód eepsuctem. Z właściwości tego
ąaiwiaU*, byciąoago przyposruiiLeniecn wiel
kiego naAla<Uy,vnicwa przyrody, należy ko
la-yal-ać w całej rózahjgScńeii, «Łca..'sgól«ie
• p«w» ładniej, kiedy środki spożywcze

zejisacien!

n*ra&»i« ną na
.uztoodhwyafc wpiy
wówr światła.
Jako piiyldad intóe ołuiyć fałet, Aa bar
wa naczyń aaitianyCh wpływa aa jakość
zawartych w nich napojów. Badania, jak
na.eży przechowywać iła^teryaawine sok
owocowa, wyikiu&aiy, te barwa oakła, w
którym adę je przechowuje nu bardzo wy
raźny wpływ na toh jakość. Barwa soku
jabłek zmienia alę bardzo wyraźnie pod
wpływem promieni niebaesikich, które go
mip-ihre mogą. wybielić. Natomiast premie
nie czerwone wyraźmre ewiętatsąją aromat
i polepszają smak soku ow ocow y >. Najlenułaj przechowu.e się soiri w butelkach
zielonych, które stanowią filtr dta światła
o sEkodliiwym ssoharwi-aniu.

lam, gdzie jeszcze istnieje matriarchat
W Iruiochinach — gdzie obecnie to biet, ich rola w żvciu rotb-imnym oraz
«zy się w alka Viet-Namu (Anita mu- stosunek do mężczyzny. U niektórych
łów) o wolność — laznleszkiiją r.ajroz plem on jak np. u Mo sów w.dzimy
mai.Uze rasy i szczepy do sieb e nie prawie klasyczny m atriarchat — upodobne, o najrozmaitszych oby cza- stiój, w którym kob.eta — m atka jest
iach, ubiorze, języku i rellgiach. Roz właściwym założycielem rodziny, dzia
iuaitość typów kobeeyct je s t wjel- ci należą do n ej, a nie do ojca, no
aa, tak ramo iak rozmaitość ubioiów szą jej nazwisko, i dziedziczą po niej.
i ozdób. Jeżeli zestawimy Annamit- Mężczyzna jest tylko dodatkiem. U
<ę o typie mongolskim £ obojętnej, Annainitów, przesiąkniętych kulturą
r. eprzaniknionej twarzy, ubraną w chińską, zachowują s'ę ścisłe chińskie
>>ałe spodna j czarną lub bronzową zwyczaje. Rola kobiety jest znikoma,
zapinaną z boku fcurikę — z tak ą np. ona zaś jest uważana za istotę zda
trtitsź.kanką Laosu o typi« zupełnie cydowamie niższą. U plemion laoicinalaiidcira, zaweze uśmiechniętą i ra  Icich, aczkolwiek m atriarchat n e- istdosną. strojącą się w k w a ty i ozdo nieie, pożycia kobiety jest bardzo sil
by srebrne, otuloną w barwne tkani na. a znaczenie jej ogromne.
ny podobne do raromgów m alajskich
Nie tH ko kobieta europejska lubi
— trudno uwierzyć, że te dwa typy
się stro ć. Różnorodność strojów i ukotvet żyłą na tym. samym pół wyspie
czcsnń kobiet indociroskich jest n e — n em ai koło siebie.
N e m n eisze od różnic zewnętrz zwykle bogata. Kobiety plemienia
nych «ą różwice sdetalne pozycji ko Thaisów noozą długie tuniki czarne,

Warszawą. Wszędzie ponował wzorowy
porządek i absolutna, niczym nieskrępo
wana swoboda głosowania. Nigdzie w lo
kałach wyborczych i ich okolicach nie
uprawiano żadnej propagandy na rzecz
którejkolwiek z list. W komisjach wy
borczych widziałam mężów zaufania z
partii niezblokowanych: PSL i Stronni
ctwa Pracy. Jeszcze raz chcę podkre
ślić, i« wybory w Polsce były całkowi
cie wolne i nie dały absolutnie żadnych
podstaw do jakiejkolwiek krytyki ‘.
P. Manning wyraziła z kolei w gorą
cych słowach uznanie dla ogromu pracy
wykonanej przez Polskę w dziedzinie od
budowy i oświadczyła, że po zwiedzeniu
w ub. r. Jugosławii 1 Czechosłowacji, a
obecnie Polski — dołoży wszelkich wy
siłków, by zapoznać społeczeństwo bry
tyjskie z nowym duchem, który ożyw a
kraje tej części Europy, a który nie jest
zupełnie rozumiany ani dooeuiaaiy na
Zachodzie.

nęcących en gagem en t ów filmowych, maraeniem je) bowiem jest zdobycie za szczyt
nego tytułu po raz trzeci.
Jeanette Campbell — urocza A rgentyw
ka — ia ciąga ostatnich igrzysk olimpi^
akich uchodziła ta jedną t najbardziej cza
rających kobiet, biorących udział w olimr
piadzie, w ciągu której, udzieliła najw ięk
szą "k>śó autografów. Dużo w erw y 4 wdrłg
ku posiadały trzy przemiłe aioairy — Rbtheńne, Dorothy 4 Ewelyn Rowla, wszech
tw iatow »j aławąt olimpijki kalif orni.iekte-

M i t ł Europa

Przeglądając z kolei historię asów spos
tów zśmowych, w pien ostym rzędzie nale
ży ucymienió nazwisko uroczej narciarki
francuskiej Nicole Piłlan, uczestniczki ostatnioh m istrzostw FIS w Zakopanem
Ta przystojna brunetka, niemal każdym
sw ym pojawianiem zię na jakiejkolwiek
imprezie sportowej, zdobywała sobie nie
tylko powodzenie... ale 4 serca męskie. K te
wie, czy wdziękiem 4 werwą nie p rzew yż
zdobne w czerwone szamerowania i szała znakom itej gwiazdy Hollywoodzkiej
kryjące część ciemnej spódn ey. &}» Loretty Young, której je st wdzięcznym se
dnie, powszechnie noszone P.rzf z ?" bowtórem, będąc uznaną ea najpiękniejszą
biety annamickie, tam » ę nigdy nie kobietę Europy.

przyjęły. Noszą one jako nakrycie
głowy orygiiutlu® Hirhanyi pc^sry
haftem w kolorach żółtym, czerwonym
i białym. Kob ety szczepu M;ao no
szą łtaniki skrzyżowane na p e rs acb, ściśnięta artystycznie wykona
nymi paskami, zdobne u góry kołn erzern marynarskim, bogato hattowanym. Obszerne, fałdowane spódnice
okryw ają ono b a ły n u lub błękitnymi
fartuchami, a głowy zdobią, w siebrr.® łańcuchy. Kobiety szczepu Yao no
szą spodn:e i błękitne tuniki » cwsrwonwmi lampasami oraz haftami te 
go sim ego koloru. W przeć wieństwie
do annamitelc. m earanek dolin, któ
rych strój z branżowej tkaniny ba wej
n a n e j oraz czarnego jedwabiu jesb
dość monotonny, strój kobiet z ple
mion górskich odznacza 3ię wielką
barwnością i poczuciem dekoracyjno
ści.

Sonia H e n ie — k ró lu je
JTażdemu z nas znane jest nazwisko Be*
n4 Henie, najpiękniejszej blondynki S kasdynawii — dztcsięciokrotnej m istrzyni ł>,i
uńarskiej świata. N b dziwnego, i i ta bezkonkurencyjno N orw etka po latach truinfów sportowych święci obecnie w ia k ie suk
oa«y w filmie
N ie mniejszą sym patią i urodą cieszą «<ł
•Je/ następczynie w sporcie łyżwiarskim . —
AngislM: Cecy lia Colledge 4 Uecian Taylor.

Tenisisłki -

k ró io w e m o d y

Tak Wtile Hellen M osdy — ośmiokrolna.
zw yciężczyni Wlmbledonu ja k 4 Helen Jacob
__ druga n a /ep s-a r a k d a św iata, ode
grały nie m nejs-ią ro ę na forum mcoy
kobi-tcej. N iji,
środa p rzy foscyn-tti
jącycli ttrojach,, czyi.ila je prawdziwym ś
gwiazdariii sgo-ttu 4 dykt-ller kar i m ciii.

gP?łPB»

SPRAWY NIEMIECKIE
Kampania propagandowa antypolska

m ędzy prusko - niemieckim m Hilary*
snem i kapitalistycznym imperializmem,
który z oałego świata gotów był uczynić
pola bśtwy. Pruaka polityka ekspansji sta
ła aśą treścią dążeń hitlery zm .i, wzrosłe
go dzięki poparciu finansjery i monopo
listów. Idea pruska ograniczała się ta
tom nia tylko do obszaru Prus, leoz opa
nowała całą politykę Niemiec**.
Niemiecki publicysta „Neues Deutscb
land** wykazuje stanowczo więcej zrozu
mienia dia problemu pruskiego niż ów
„rzeczoznawca** amerykański, który spra
wę tę potraktował mechanicznie. Do
świadczenia Polski nasuwają wnioski
identyczne z tymi, które formułuj*
„Neues Deutschland".

Telefonem od naszego korespondenta
M .1.1947 r.
Zbłśżoay óe kół aocjal - deuokra
^ainyok óaśaunśk „Telegraph" zamieścił
dłuższy artykuł pt: „Straszliwa podróż
wysiodłocych Niemców" spreparowany
według niezusłąprionycb wiórów goebbelsowzkich „Grenel-propagandy", w któ
rym opisany soataf apoiób przeprowa
dzeni* jednego z transportów Niemców,
wysiedlonych z Wrocławia W związku
g tym artykułem, którego celem jest wy
wołanie zwekorzystnycb dla Polski naitrojów w ok^eais przygotowywania trak
tatu pokojowego. Połska Misja Wojtko
wa w Berlinie rozesłała do plam berllńikich naatępujące sprostowanie:
„Artyknl mmleazezony w „Telegrapb"
jest daPMym ogaśwem w laóenehn siośllwych (MUMwerstw przeciwko Polsce, które
Jut nlera* zniuaaalj Polskę Misję Woj
skowa de protestów. Wypadek opisany
przez „Tetograąib" nastąpił po trwającej
Jut od rok* »k«H przesiedleńczej, prweprowadaooej piaaewa w normalnych wa
runkach. Ponieważ fala mrozów nadesz
ła aieoeaeklwaałe szybkę, niższe organy
włada pracprowadsających przesiedlc
i e , nie asugły b?' aa rca* poinformowa
ne o chwilowy* wstrzymania transpor
tów *- okresie wtękaayeb mrozów. Fakt
ten tiusnacz) ale tym, jte * krają znisz
czonym prze* wroga ntogą powstań tmdaośe, komunikacyjne > w ruchu poczto
wym. WstnAsnkowt-ny transport opuścił
Wrocław za zgodą brytyjskich oficerów,
uodzorująeyeh akcję przesiedleńczą. W
każdym wagonie zaatdowal się piec, sło
na I siano. Co atę tyczy wyrażenia! „wa
gony bydlęce" należy dodać, że te zame
wagony używane są do repatriacji Po
laków, deporte a ych w esasle wojny do
Niemiec. W Polsce apiądrowwnej przez
imperialistów hitlerowskich wagony te
muszą częsta być używane do przewoże
nia ludzi.
Ubolewania godny odosobniony wypa
dek wykorzystuje ,Telegraph“ dla kon
tytułowania systematycznej propagnady
nienawiści j w e l r demokratycznej Pol
sce.
Pismo to wyświadczy ‘oby swoim roda
kom prawdziwą przysługę, gdyby zaariast zbudzenia wśród przesiedleńców
aiemieekleh fałszywych nadziel na rych
ły powrót, skupiło swoje wysil : na oIslwlenłn Im os milenia się w nowej oj
czyźnie. Byłoby stanowczo lepiej, czyta
my w zakończeniu pisma Polskiej Misji
Wojskowej, gdyby „Teiegmph" uczynił
eo*i dia stabilizacji tycia Niemców, którzy
powrócili do “wego kraju".
Potwierdzenie tezy, te prasa niemiec
ka rozpoczęła w okresie prac nad przy polowaniem traktałn pokojowego

siadleóczych postanowiła Sezsauch przs-’
prowadzić głodówkę . i swoją śmiercią
wywołać wstrząs wśród rzekomo obojęt
nych rodaków. W międzyczasie przyjacie
le namówili ją do zaniechania tej ofiary
dla narodu niemieckiego, poniewai oka
zało się, te stosowanie metody Gandhlepo wywołało w Niemczech wrażenie zgo
ła humorystyczne. Frau Sevenich musiała widocznie jut dobrze odływiać się i
odzyskać siły, ponieważ z nową furią
wróciła do ataku.
Berliński „Der Kurier" donosi: „Za
najważniejszy problem socjalny uważa
Maria Serenich sprawę rozmieszczenia
20 milionów uciekinierów ze wschodu.
Gdyby traktat pokojowy zatwierdzić miał
granice Odry 1 Nisy jake oatatecżne. Nicni
cy muateliby zająć stanowisko protestu
jąc*".

N iem cy nie przesteję się łu d zić
te jakiś nieoczekiwany wypadek spowo
dują oddanie śm obsaarów n*d Odrą i
Nisą. Wiara w cud polityczny stała się
pośród nich bardzo sMkna Nawet akt
przeprawa dżecie
w Boi sec pod

sunął im tego rodzaju myśl. Berliński
„Der Abend" za stena wis się, <x> by było,
gdyby Anglia zdecydowała się np. nie
uznać wyników tych wyborów. Pismo
podsuwa gotowy projekt — odebrać Po
lakom Nadodrze.
Ze strony polskiej i radzieckiej okre
ślono już w tej sprawie stanowisko w
sposób nie pozwalający na żadna wątpli
wości. Za dalsze łudzenie się Niemców
odpowiedzialność ponoszą niektórzy Anglosaai, niejednokrotnie budzący w Niem
cach fałtrywe nadzieje. Rezultat jest ta
ki, że w strefie radzieckiej przesiedleńcy
za wschodu ułożyli już swoje tycie, al
bo pracują na własnych gospodarstwach
utworzonych w wyniku parcelacji mająt
ków, albo też zatrudnieni zostali w prze
myśle. W zachodnich Niemczech dzieciąt
kś tysięcy zapełniają obozy i włóczą się
po całym kraju, czekając na „powrót".
Gis poityczna Anglosasów obliczona na
wy wołania sympatii u Niemców przyczy
niła arię do wytworzenia nieoczekiwanych
trudności gcepodsarezyeb ( powtktrń so-lalm-eh

Z a g a d n ie n ie p o p u la c ji
Od dłuższego czasu prasa niemiecka
wszystkich kierunków przeprowadza, aukietę na temat paragrafu 218 hitlerow
•kiego kodeksu karnego, który zakazy
wal spędzania płodu i wszelkie wykro
czenia karał przeważnie śmiercią. Więk.
•rość, biorących udział w tej anklęcia
wypowiada się sa złagodzeniem przepi
sów prawnych 1 dopuszczeniem zabiega
•pędzenia płodu w wypadkach uzasad
nionych przez lekarzy. Nie brak jednak
głosów, które ta punkt wyjęcia biorą po
tencjał ludnościowy Niemiec 1 wyrażają
obawę, iż surowość prawa spowoduj#
spadek prryrostu naturalnego.
Warto przytoczyć głos krytyczny jeó
■ego z czytelników niemieckich, umiesz
czooy w monachijskiej „Dle Ncue Zał
łung**:
„Czy naród niemiecki, zapytuje ś*
dziennik, ciągła jeszcze pragnie impono
wać światu wielką liczbą? Cry Nieme,
jeszcze wierzą, te tzw. iden niemiecka
uzdrowi świat?
Sądzić należy, iż potrzeba zastosowa
nia takiej kuracji zaspokojona jest es
czas dłuższy. Pow inniłny raczej kiets>
wać się ambicją wyróżnienia się kwalifś
kacjami moralnymi, a nie zaś ilością
(MSZ)
Niemców1

L ikw id a c ja Prus
W artykule satywutowaayin „Prus* sy nie Dyly krajem, •tauuw.iącyat o*ę»ć
wesorsj ( dziś" porusza dziennik „N«ses pierwotnej Rzeszy Niemieckiej, leci były
Deutschland" podstawowy dla Niemiec i kolonią, powstałą w krwawych walkach
świata problem iśkwidacjl Prus. Czyta przeoiwko ludności słowiańskiej 1 litew
my tam: „W porządku obrad konferen skiej, prowadzonych przeć Krzyżaków
Kasta junkrów, absolutyzm książęcy,
cji Moskiewskiej przewidziano punkt:
„Likwidacja Prus". Jest to dowodem, te militaryzm i polityka ekspansji składa
alianci pragną wyrwać jeden z korzeni, ją się na pojęcie idei pruskiej, która una których się opierał prowadzący do tyła jako bazy operacyjnej najpierw Nie
dzisiejszych katastrof rozwój Niemiec. mieć, a,później próbowała rozzzerzyć się
Niedawno oświadczono ze s ony amery na tereny polskie. Po wywalę, eniu przez
kańskiej, że Prusy przestały istnieć i Prasy prymatu w Niemczech i po na
gwarancją tego, te nie odrodzą sią, jest głym wzroście liemieckiego kapitalizmu
podziel Prus na 9 krajów, posiadających pow«l«ł ów wrogi dia ludzkości związek
własne rządy.
Prasy i idea praska nie są jednak, pi
sie dalej „Neues Deutschland** tylko pro.
BERLIN, 26.1. AP1. Przewodniczący
blemem terytorialnym lub zagadnieniem
prawa międzynarodowego, jakkolwiek niemieckiej partii liberalno - demo kra
powstały one w wyniku ekspansji tery lyoznej, dr Kuelr oświadczył przedsta
torialnej 1 pogwałcenia prawa narodów wicieiowi dziennika „Der Abend**, konProblem Pras sięga o wiele głębiej. Pru- trałowanego przez władze amerykański*

D r K u e lz

„ma

w ra z e m e

u

iż ma wrażenie, żc „zwycięskie moca»
siwa oddadzą Niemcom część teryto
riów administrowanych przez Polskę
Kuelz stwierdził nadto, te Polska straci
ła tylu ludzi podczas wojny, że nie m»
tch tera* dosyć, by móc administrował
tak wielkimi obszarami. Dodał on.
Niemcy nie mają potrzeby wysiania peł
nomocnych delegatów na konferencją *
Ustalone zostsdy nowe ceny sprzedaż niet opłatę akcyzową w wysokości zł 5
Moskwie. Wystarczy, iż przejrzą dolts
ne, pobierane przez Centralę Handlową od 1 kg. kryształu oraz prowizję Cen
trali Handlowej Przemysłu Cukrowni menty w komisji, utworzonej specjalni*
Przemysłu Cukrowniczego ta cukier ko
w Berlinie.
czego w wyeokośd zł. 1 od 1 kg.
— - -oOo------mercyjny w kampanii 1946/47. Ceny te
kształtu ją aię niżej od cen roku ubiegłe

Obniżka cen cukru

Ład n y p rz e w o d n ic z ą c y ...

go
LONDON, 25.1. API. Władze arnery w partu nazistowskiej i no letni do a»
Dla partii od 10 — 100 ton cena cuk
zistowskiej izby nadzoru pracy. Fakt,
ru wynosi zł 1A4 i s 1 q . u partie od kańskie oznajmiły, że Karl Bingl, prze
to, oczywiście, zataił w świtu kwesGon.
wodnlctący
sądu
deuaaiflkaoyjnego
w
10C ton wzwyż zł TU u ! kg Owy po
sViaikrej Hesji, nastał aresztowany ta riustn
tow <j fazę ofensywy
wyższe rozumieją aię loco wagon. — w sfałszowanie swego własnego kwestiona
antypolskiej*
cukrowni, łącznie a opakowaniem (tor riusza denazifikacyjnego. Bingl za ezs
Diamenty księżnej
Jen oświadczenie jednej z prcywódczyń by papierowe). Ceny to obejmują raw sów Hitlera zajmował ważne stanowisko
j ne łin a n so w en ie faszyzm u
Unii Chrześcijańsko - Demokratycznej w
! BRUKSELA, 25.1. API. U b. uczcslm
•trefie brytyjskiej, Marii Seve®ich. Osoba
ta jut przed miesiącami nawoływała do
ka walk na froncie rosyjskim, interno
P o d zię ko w a n ie
tworzenia „czarnej Heicbswehry" dla o'
wanego w Belgii, znaleziono celą kolek
d/srv*Ucijn tym, którzy w ciężkicb 41* naa chwilach choroby
iwobodzenta ziem, okupowanych przez
eję diamentów, wartości około 100 mi
óraiarcj mata i ojca
Polaków. Na znak protestu przeciwka
' bonów franków. Podczas przesłnchatils
< P*
nie<lo»to.tecznenMi zrozumienia spraw wy
, oświadczył on, że klejnoty wręczyła ms
Mistrza K raw ieckiego
' pewna młoda księżna rosyjska dlu stl
| nansowania niebu odrodzenia fasr.v**ii»
r Baigii.

1.107.623 Polaków
p o w ró ciło w ub. roku

W roku 1*J4C nowróciło do Polzlu. ae
Związku Radzieckiego 6.4.735 osób. Z
Zachodu przybyło 492.386 Polaków.
Tranzytem i
Zachtdn przewiezione
przez Polskę 364.985 otób obcych aiatsiowości. Z terenów Ziem Odzyskanych
5vys’.edlono w ciągu 1^16 roku 1.653.627
Niemców ogółem zatem od początku ak
cji wysiedlono 2.019.919 Niemców. Opu
ściło również Polzl-.fl 97.935 Ukraińców.

JOZEFA RYBAKA

okaż*U nam pomoc i wupo)cxucś«, Książom a Katedry u
uroięcia udzału w pognębia, a w arczególnoóci krewnym Za
rządowi Cecbn Krawdeck ego, i wezyetkim Członkom Ce
chu, orax Spóhhnielni Kr&wiedriel w Lublinie za serdeczną
i szczerą p-wnoc w pogrzebie, oraz Przyjaciołom, Kolebom,
Znajomym, Pracownikowi l uczniom warsztata, którzy wzięli
odział w odprowadzeniu drogich nam zwłok na miejsce wiecz
nego spoczynku. — tą drojfa składamy serdeczne Bóg Zapiać.

w

Żona £ C óreczką

Nuw? preparat lecznicy
MOSKWA, 26.1. PAP. Moakiewśka f»
bryka preparatów leczniczych imlenls
' S.emaazki roapottęła produkcję rowe
go preparatu leczniczego tulfidiinezyny
1 Lsknrstwo to znajduje zastosowanie przj
1 leczeniu zapalenia płuc pewnych ęho
' rób żołądkowych i ii-.nych. N o„, środek
I nic leczy grypy, ale zapobiega groźny*
niekiedy komplikacjom pogrypowyin

<5 A
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Wiek XVIII (rok 1752) zlikwidował szczytem, jako attyką na przyległam
Pełny tytuł Srzou „Nawróceni* św ściu kaplic pozostała, tylko jedna. Roze
dawta", najcręśeiej natomiast używa się brano je w 1822 r., dobudowywane póź liczne groby m ajlujące się pod kościo skrzydle, z górującym uczytem nawy
■aawy „kościoła Bsmardynów" lub po- niej, widać nie tak solidnie murowane łem, fundatorów i dobrodziejów, aoctali głównej i wieżą, widziany s ulicy Ber
bernardyńskiego.
jak główne mury, uległy zniszczeniu i oni pochowani na cmentarzyku przyko nardyńskiej - - stwarza przedziwnie har
»abytkt»we gmachy, grozi'y zawaleniem. Bardzo ciekawym ścielnym, a w kościele ułożono kam ien monijną i wdzięczną całość, kwintesen
C h y b a n ig
tak świecki* jak ko jest szczyt wschodni umieszczony na ną posadzką w śmiejące dawnych płyt cję cech architektury lubelskiej w XVII
ścielne, nie ulegały ścianie. dzielącej nawę od chóru. Jest nagrobnych.
w., uwiecznianą prze malarzy, grafików
d z ie na
niewątpliwie
na
fun
tylu
różnorakim
on
zwieńczony
rodzajem,
komina,
a
po
i fotografów.
ś w ie c i*
G m aehy
damencia gotyckim
klęskom, jak w Pol dział płaszczyzn wypukłymi liniami na
Mniej znany i skromniejszy, ale rów wzniesione, a pew nie piękny jest widok na kościół i klasz
sce. Pożary nader częste przepalały mu pola wskazuje wpływy architektury ho przyległego
no częściowo i za tor z ulicy Dolnej - Panny Marli. Naj
ry, ogień pożerał wiązania dachowe, wa | lenderskiej, która przeniknęła do Polski
klasztoru
chowane i XV w., mniej efektowną jeat rtrona północna
Uły się sklepienia. Liczne wojny połą przez Gdańsk i znalr-ła swój wyirnt cał
czone z najazdami wrogów patroszyły kiem nieoczekiwanie w kościele w Go mają cechy zewnętrzne z XVII w., Jak kościoła, przysłonięta latam drzewami
wnętrza czy to zamków czy kościołów. łębiu. Otóż ten szczyt z bliska mato wi i sklepienia korytarzy, czy sal. Bardzo cmentarzyka.
Rabowano piękne sprzęty i Ikaniny, cen doczny jest wcześniejszy, niż. dobudo wdzięczną jest linia załamania południo
Po katedr-e jest to drugi, co do wiel
ne naczynia i szkła, płonęły księgozbio wany fronton ze strony zachodniej, a wej ściany klasztoru dostosowanej do te kości wnętrza kościół lubelski, pełen go
ry i -obrazy. Podziw ogarnia czasem, że jednoczesny ze «klepien:ami o cechach renu zeszpeconej balkonem żelaznym. tyckich tradycji, bogatej ornamentyki h»
mimo tylu klę-k coś się jeszcze ucho tzw. stylu lubelskiego, bardzo bogatymi Późniejszą w czasie powstania Jest obec rokowej, cennych nagrobków zasłużo
nych ludzi.
wało i świadczy o poziomie tycia w u- Tak więc ginach o murach i proporcjach na wieża kościoła.
Zespół budynków klww.ioonych, wraz
Inż. arch. Zygmunt Knothe
biegłych sluleciacli, o rozmachu i zdob gotyku został przyhrany w bogate « a
Konserwotiw
nictwie dawnych komnat czy kaplic. ty ranesansowo « barokowe w XVII w z półokrągłą absydą, ze szczytom i półPo każdej klęsce ognia czy wojny brano
się do pracy, dźwigano zburzone ścia
ny, zakładano sklepienia, zdobiono na
nowo wypalono i zrabowane wnętrza.
Tylkt, że już nie powtarzano zniszczo
Nieżyjący dziś poeta Henryk Do- cjonalnej atmosferze nie nadążającej reminiscencjach przebytych, zda r ą
nych kształtów, czy ornamentów, lecz
crń
sk ; wydał h ź przed wojną w 1939 za szybkim rytmem ogólnego „dzi zbyt kosztownych, wojen:
zgodnie z nową modą,z nowym prądem
roku
jedyny swój tomik „Srebrny siaj" — sprawy biologiczne, półmi- Kolumny wojsk bagnetami usłały
sztuki, który my dziś nazywamy styla
słonce,
czas".
Lublin jest rodzinnym miastem styczne życia: śmierć, miłość, dobro
mi, zdobiono I murowano świeże ruiny.
że kościół św. Paw poety. Związany on jest z m astem , i zło zachowują długo pierwsze swo Świty na siwe namioty prą,
ła był początkowo z pejzażem lubelskim, z jego prow n- je, prawie ghnnazjalne znaczenia u- na dzieci ciała gorące,
W ie m y
wzniesiony z drze cjonalnym odczuwaniem życia w ła- czuoowe. Są sprawami realniejszym ' pod pełza marszów żółta rz e k a '.
skądinąd
wa, potem zasłąpio godnej, 1 rocznej formie, .związany z niż zm enne społeczne i historyczne Przykuci łańcuchami krzyw d do
kamiennych łau
no go murowanym z pruskiego muru i ludźmi. Zbiorek swój pośwęci-ł on problemy — konunktury,
zapadamy
tią
w
otchłań,
gdy wargi
Józefowi
Cze-chowczowi.
Istotnie
Tytułowy
wiersz
„Srebrny
czas"
dopiero w latach 1487—97 wznosi się
nam parzy
solidne murowane ściany i sklepienia tej wiersze Dom ińskego urodziły się w uzna je w praw dz:e w historii istotną
gotyckiej świątyni. Od południa stoją k reg j Czechowiczowslem pod wzglę rzeczywstość: „ziemia wielką jest młodość burzami w izyj osuszająca
pierś
mury klasztoru, od północy cmentarz. dem motywów treściowych, kolory-u kulą pędzoną po torze nieznanym
ojczyzna
śmigami
wiatraków
koływyobraźni,
tem
pm
atury
uczuca,
a
przez barwnych sztandarów wśatr".
W niespeina 100 lat potem w roku 1557
sząco
pożar niszczy kościół, walą się sklepie także stylu. To, co w Czechowiczu Lecz większość wierszy nurza aią w
naszą
niesławną
śmierć".
nia, płoną sprzęty, giną pod rumowiska retoryką frazy ryłrm.cznę pytające czy rzeczywistości uczuciowej:
Zresztą patos tych paru „dziejo
mi ludzie, llunęly leż legendarne dwie inwokuja.ee, spadki zdań, rodzaj ich „Haft ten układam jak obłok.
wieże przy zachodniej fasadzie. 1 znów rozczłonkow ana — poddawały się
utirtrwały wych" w erszy — zbyt wysoki, T re
śc ą nawoływanej Rzeczypospoiitoi
s kronik wiemy, że już w 1509 w koście nieśuiadomeinu naśladownictwu — i sny zwołuję" —
są liryczr.c. ojczyźniane pejzaże, ma
le tym odbywa się uroczyste nabożeń były w powietrzu.
mówi o swej poezji, cru jąc Jej wą szerujące żołnierskie nogi, sztanda
W iersz Henryka Domińskiego, jest
stwo, a więc został odbudowany. Polem
tłość
na tle groźnego „czasu".
ry. Miniona wojna była dla nas do
snów pożar nisaczy kościół w 1002 r.- wielostronną, obrazową definicją na
„Srebrny czas", podobnie Jak «ze- kładniejszą lekcją ojczyzny i potrze
stroju.
Smutek,
klęska,
przemijanie,
I znów słyszymy o jego konsekracji w
mglfcte poczucie hstorycznej grozy— reg w e rszy Czechowicza w yraża tę by jej państwowej formy. Razi ras w
M07 r.
grozę w niejasnych przeczuciach J w patetycznym toku złów dziewczynę
z gotyckiej świąty są osnową tych utworów. W prowin
czesząca włosy komet, dziewczyna
Cói
ni końca XV w. po
smagła, dz:ew cryna o dłoniach bia
tych odbudowach?
pozo stało
łych.
Wątek muru kryje
Lepszy jest Donuński w opisie, ap»
atą pod tynkami, trudno go zbadać. Ala
kojnym, zastygłym w obrazie w *
Mśwsło, gdzie dzieciństwo wychodni ło fantertriaew
trochę uwagi, a gułyckośó założenia sa
szu „P olcse", w „Modlitwie", która
namiotem murów opada w pachnące kotar łąk,
ma się ujawni. Przede wszystkim pro
w mistycznej litanii wykłada szanw
po starych, pustych ulicach stracona tata w w w hsa
porcje nawy głównej. Tylko gotyckie ko
wność -starej kobiety — -człowieka
ścioły miały tak wąska i wysoką nawę
miasto ;c podam do rąk.
codziennego trudu, naiwności żyoią
główną. Nie obniżono ścian podczas od
wej, tradycyjnej cnoty, biologiczaw
budowy i nowe sklepienia założono na
W piiedwieczerz wygasłe słońce skrzydła rorętua jnfc
go
źródła pokoleń.
śladzie dawnych. Dzięki temu mamy zadzwoni o stopnie katedry krzyków, dymiących «r*d —
showane proporcje r XV w. Patrząc na
W
śród elem entów wyobraźni
stąd pomarszczonym zaułkom idę naprzeciw,
kościół od strony'północnej widzimy nie
wiele wspólności z wizyjnośc ą Cza
tulodość a« barkach kołysząc, dźwignię M tak
kaleko wejścia ukośno umieszczoną skar
cbowicza: anioły, gusła, panny i eman
pą, to znak, że w tym miejscu kończy
tarze, p ap ro ce tworzą igęszczona ożaWTOselk
Do bram wilgotnych, do skamieniałej bisioru aa
gzotyczne obrazy, często baśniowa
się dawny kościół, bowiem skarpy ukośniosę pielgrzymie kroki ł rosnę spojrzeń garową,
«• stawia się na rogu budynku. Patrząc
czy balladowe.
wstrzymuję czas w dawayik aaj»l»«eb
< tejże strony na prezbiterium, znów wiJeden z wierszy specjalnie ooświą
p aln ę, milczę, ’łe»c.
talmy skarpę ukośną i to akurat przed
eony rodzinnemu miastu: „Wspoe*półogrągłym zakończeniom chóru. Janienie o Lublinie". W śród pochwał
Ileż to razy Lublinie osyptajna •
asysn jest, że w tym miejscu końorylo
poetyckich, które p o sa d a Lublin, nia
Lurm<>nle ■ przedmieść otidtartywk
ńę gotyckie ,»rezbiteriuia, zapewne wieostatni to w ersz, eerdeczny, rozpa
przeciągłą melodii, »zły
loŻMczne, a przy rozbudowie kościoła u
miętujący pejzaż podmiejski, p r r o ł
na okien eoerwooc warty.
LŹT czy raczej w XVII w dodano pół
mieście, m iasto — tło smutnego dzim
okrągłe zamknięcia wnętrza, tak bardzo
cśństwa, gorzkej młodości, samotne’
Wcześniej Jeszcze nim mogłem pamiętać gwałtem
abi^rakteryMyczne dla kościołów lubeł
śai męskiej, nier-onieane miejsce pa
akkih. Jest jeszcze jeden ciekowy ezczeprzesuwane różaniec pejzaży M ciemny eh lęsknoż kr w*
Y/rctów w kolejach zmiennego żyma
ąół, oto zazwyczaj zakrystie w gotyckich
Później w samotnym poko;n ł-ilern eboialaty pak proś
żywe tuiajsce poezji.
kościołach polskich *ą umieszczone przy
Gasłem pod nawałnicą dnL
Anna Kamieńitko
ścianach zachodnich prezbiterium, tak,
— — -oQo - - —że otrzymują one światło południowe. W
Ale gdy księżyc zduszony wtęrleń
kościele św. Pawła mamy okna prezbitedługo aię tarzał po polach • Mieżć
T k o L ite r a c k ie
drum od północy. Z powodu takiego wła
szedłem z dalekich miast
im , M ic k ie w ic z a
śnie umiejscowienia kościoła s klasztodo ciebie Lublinie po sny..
«on nad zboczem góry od południa, za
W poniedziałek, dnia 27 hm o go0»
krystia musiała hyc z tejże co i klasztor
lS-ej
w sali 21 KUL odbędzie »ię *ebi*
Szedłem
strony. Jakkolwiek sklepienia są jednonie sekcji naukowej Towarzystwa. Refe
wywoływać
twe
Imię
ojcze
■
kwttwę«ęf*hMte, to w bocznych nawach doskonalą
rat n. t. „Zagadnienie kultury grup »po
aż wreszcie łuna pojannyeh tóra
*hłuć od jakiego miejsca zaczyna aią 4o
lecznych
w twóraoofel Praaa“ w /fioJ
ełeble, księżyc I mule
śwdowa wydłużająca kościół.

O wierszach Henryka Domińskiego

Wspomnienie o Lublinie
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Władysław Surzyński w Teatrze Miejskim 1 S p O R T
D ziś ua rin g u

S.: Bo młodzież jest driwna. Jak już
Ujrzałem przedwczoraj afisze oznaj ski lis", poprzedzając moje występy, jest
zdecyduje się posłuchać poezji, nie ma
miające, ii wysiani gościnnie w naszym dla nich pewną reklamą.
Ja: Może mi Pan teraz wyjaśni, dla lepszego od niej -słuchacza. W Lodzi na
Teatrze znakomity recytator, p. Włady
sław Surzyński. Ponieważ p. Sarzyńskie, czego występuje Pan jutro w zali KUL-n, przykład Kuratorium potraktowało mo
Budzące w .elk e zainteresowanie
go poznałem w komedii „Niebieski lis a w niedzielę w Teatrze? Czyżby Teatr je występy jako obowiązkową lekturę.
Młodzież
więc
zapełniła
z
obowiązku
wi
spotkam.*
z ŁKS*csn odbędzie się dziś
Pana
gościnnie
nie
przyjął?
jako dobrego aktora, przyszło mi na
S.: Widzi Pan. zamierzeniem moim by- downię. I niech mi pan wierzy, że w trak o godz, 1I-tej w sali kma „Apollo".
myśl, czy by nie poznać bliżej recytato
ra. cieszącego się wielkim powodzeniem ło zorganizowanie cyklu recytacji głów- cie recytacji całkowicie się przeobrazi
ŁKS wystąpi w zapowiedzianym
Udałem się więc do p. Sarzyńskiego i -nie dła młodzieży, która zdradza często la. Rzadko ktoś równie wspaniale mnie składzie. W zespole Lublinianki na**
po wyjaśnieniu -elu mego przybycia prze brak zainteresowania poezją. Twierdzę z słuchał. Po moich występach w wielu stąpi pewna rm a n a , plórkowiec Choi
prowadziłem z nim interesującą rozmo- całą stanowczością, ii obojętność tę na szkołach pisano na ten. temat wypraco na po waloe z Chudym ma pękniętą
leży przerwać. 1 moimi właśnie recytacja wania. Zachowałem nawet kilka zasłu kość śród ręczą i n :e będzie mógł wal
wę.
Ja: Dlaczego występ Pana nosi tytuł mi przekonać chcę młodzież, że można gujących na przeczytanie.
czyć. Ostateczne zestawem * par
Ja: Czy lubelskie Kuratorium podob przedstaw ia tię następująco: w w.
Od Cyda da żołnierza polskiego". Czy słuchać poezji. Powiem Panu, że ja się
tylko dinłcgo. że wyjątki z „Cyda" sta •nie bardzo dziwię młodzieży, bo szkoła nie się ustosunkowało do Pana wystę muszei S ta sa k — Kordaś, w koguciej
nowią początek, a wiersz „Żołnierz Pol może poezję obrzydzić.
pów?
Pawlak — Baran, w piórkowej M ar
S.: Niestety, nie. Uważa, że nie są one
Ja: Panu jednak nie obrzydziła...?
ski" zakończenie Programu?
cinkowski — Słowik, w lekk:ej Gie
S.: Nie, zaraz to Panu wytłumaczę.
S.: Myli się pan. Całej poezji nie, ale aż tak korzystne dla młodzieży,
r a t—— Sem ión II, w półśredniej OJa: Sądzę, że młodzież nasza zdaje so lejnik — Z:elińs.k;i. w średn-ej P a r 
Otóż przed wojną byłem aktorem wileń takiego „Pana Tadeusza"... Przecież ja
skiego teatru. Ostatnim przedstaw'—'em, nie tylko nie main z niego nic w pro bie sprawę, co posiada dla niej wartość ski — Michalak, w półoęźkiej Żyli*
jakie tam daw liśmy, był „Cyd", w któ gramie, ale nie mogę się dotychczas zdo Ale mam jeszcze jedno pytanie: Co to
lub Kowalski — Sem ión I i w cięk
rym odtwarzałem postać łytalową. Po być aa przeczytanie po raz drugi od cza1 znaczy: „Tańce polskie w słowach", któ
kiei Niewadził — Lisiak,
re są częścią pańskiego programu?
tem teatr zamknięto. Dopiero w uh. r. sów szkolnych tego u ’wora.
S.:Do
tańców
ludowych
pisano
spe
Organizatorzy za naszym pośred
zespól teatru miano repatriować: chcieJa: Zarzuca Pan młodzieży obojętność,
liśmy Wilno w jakiś sposób pożegnać. po części przez pana usprawiedliwioną, cjalnie dla mnie słowa.
nictwem zw racają się do P.T. Publi
Ja: Dziękuję Panu bardzo za miłą po czności, aby pos;adacze biletów po
Wystąpiłem więc w tym celu z moim o- dła poezji. A jednak słyszeliśmy w Łaibbccnvm programem. Przyszło mi przed linie, jakie sukcesy odnosił Ban w in gawędkę. — Do widzenia, w niedzielę 150 zł. wchodzili na salę od tyłu, tzu.
w Teatrze. (L.)
tem jednak na myśl, że wojna* przerwa nych miastach.
wejśoiem obok kabiny kinooperatora.
-0O0ła mi karierę sceniczną, w chwili, gdy
Posiadacze wszystkich innych bile
odtwarzałem postać „Cyda", zacznę więc
W iosce Szwajcarsioei" tów wchodzą normalnym wejściem.
moje powojenne życie na deskach teatru
również „Cydem". Ponieważ zaś w miej
---- - -nfln------Lala wojny nie pozwoliły na rozwinię nie półtorej godziny pod kierownictwem
scu wypędzonych Niemców widniały cie należytej opieki nad dziećmi, wsku- wykwalifikowanych sit. Mają szereg rozmundury polskie, druga część tytułu tek czego choroby, a głównie — najgroż rywek, jak: zjeżdżalnię, huśtawkę, san- Dziś zaw ody h o kejo w e
brzmit „ .do żołnierza polskiego",
niejsza gruźlica, czynią svśród nich apu- ki, spacery, w domkach zaś — wiele zaRewanżowe zawody hokejowe o
Je: Dziękuję Panu. Słyszałem, te po stoszenie. W trosce więc o zdrowie mło- bawek- i gier, które są darem dz cci wejście do klasy A pomiędzy RKS
przyjeździe z Wilna objechał Pan te dych obywateli -organizuje Państw-o w szwajcarskich.
Radom i AZS Lublin roa*»gn»ne w»
swoim programem prawie całą Polskę? miejscowościach klimatycznych SanatoJak widać z powyższego opisu, karne
S.: Tak. Występowałem w Warszawie ria Przeciwgruźlicze oraz Zakłady Lecz- i stosujące się do regulaminu dziecko od staną dziś o godz. 12.15.
fw sali „Romy"), Łodzi, na Pomorzu i nicze dla organizmów zagrożonych.
nosi wiele korzyści z bytności w PrewenCzy w p ła c iłe ś
Dolnym Śląsku. W ogóle tam, gdzie jeź
Ponieważ w Lublinie wiele dzieci po- torium.
dziliśmy z „Niebieskim lisem".
trzebuje leczenia, Kuratorium Okręgu
Kuratorium Okręgu Szkolnego LubetsJa: Dlaczego zaznacza ‘an, że tam, Szkolnego Lubelskiego wystarało się o kiego czymi obecnie starania o zdoby- juz na protezę
gdzie występ wali Państwo w „Niebie miejsce dla nich w Prewentorium Szwaj cie miejsc w sanatorium dla następnej
dla URBANA l
grupy chorych lub wątłych dzieci. (L).
skim lisie". Czy nie zamierza Pan urzą- carskim „Don Suisse" w Cdwocku.
oOO—
dzić oddzielnie swoich recytacyjnych wy
To też wielkim przeżyciem dla 150
stępów?
S.: Poruszył Pan, powiem, nieco nie
przyjemną sprawę. Wie Pan, poezję u gdzie znalazły się pod opieką organiza...
, .
____
cji kosztów produkcji i nie podlegają
roku bież, przemy s‘ rzew”^
□as traktuje się fak barizo po macosze torów szwajcarskich i wychowawczyń
wahankwn. Jak wiadomo pracownicy
polskich
w
Otwocku.
'
produkować
ma
ok.
580.000
sztuk
krze
mu, iż zrobił się z niej kopciuszek, któ
państwowi, samorządowi i spółdzielczy,
Prewentorium
tamtejsze,
zwane
„Wiose^
9-000
różnych
komp
v
w
miesz
rego trzeba przyczepiać do czegoś inne
mogą nahywuó sobie meble na 0 ci«
go. Zapewniam Pana, że sam nie ryzy ską Szwajcarską", położone wśród żale- pych. 10.000 m ci i apice-rs- -i a
miesięczne spłaty i w takim wypadku d*
sionych piaszczystych wzgórz, obejmuje ” >’• fotele), 18
mc J ? ?
kowałbym przyjazdu.
j (biurka, stoły szafy itp. pojedyóe.e me- liczą się jedynie do ceny hurtowej •
Ja: Czy grają tu rolę względy mate olbrzymią przestrzeń.
proc.
Wśród drzew wznoszą się czyste, drew- hle mieszkalne).
rialne?
CHPD posiada w wielu większych młł
Jak widzimy z tego produkcja mebli
S.: Aież uiet Musi Pan i wszyscy zro niane domki, zelektryfikowane, skanaliStach
swe składy, które trudnią się han
zumieć, że ja nie urządzam występów zowane i ogrzewane przy pomocy żelaz tak niezbędnych w okresie, gdy wielu
dlem
detalicznym.
W razie braku w da
ludziom
przepadły
one
w
czasie
wojny
recytatorskich dlatego tylko, by zrobić nych piecyków.
nym
mieście
własnego
składu, Centrala
W każym z takich domków, posiada wraz z ich mieszkaniami i domami, prze
majątek, ale po to, by ktoś te wiersze
sprzedaje
hurtowo
mebli
firmom pry
widuje
dostarczenie
poważnych
ich
ilo

w odpowiednim opracowaniu usłyszał. jących świetlicę, jadalnię 1 sypialnię
watnym, które zobowiązane są do dal
ści
na
rynek.
Ceny
pobierane
prze®
inprzebywa
pod
-okiem
wychowawczyń
44
No, rozumie Pan, że przy takiej z moiei strony zasadzie, nie jest przyjemne | dzieci. Są one intensywnie odżywiane, stytucję zbytu dla produkcji przemysłu szej odsprzedaży ich i normalnie ustalorecytować dla pustej widowni, względnie* korzystają na miejscu z opieki lekar- i drzewnego, Centralę Handlową Przein. jnym d a sprze a y wonoryn <wej sy
zapełnionej, a nie słuchającej. „Niebie-\ sklej i dentystycznej. Uczą się codrien-1 Drzewnego, są oparte na ścisłej kalkula- skiem.

ŁKS — tuhliflianka

Dzieci lubelskie w ■,

może kupić meble na raty?

Ważr.e mu było tylko jedno: dziś powie An
być nie mogło o tym-, żeby go n e wzięto, skoro on j nie, że ją kocha.
Do domu przy ul. B rackej wpadl tak szybki*
jeden znal Sandomierz — miał w myśli znowu tę
jak wówczas, kiedy goniła go cała sfora żandar
samą sprawę: pierścdnek.
Nie zaneebał jednak ostrożności, jakie były mów niemieckich.
— Proszę panów — przerwał pulkoWnk. —
Teraz gonił go rozkaz. Za czterdzieści m
j^iidan« jest tak ważne, że trudno mi jest dobrać zdawna nakazane po odprawach. Wychodząc muai być w mundurowym, gdzie a ę przebierz* w
odpowiednich (łów, aby wam tę doniosłość unaocz z bramy, szedł tak, jakby miał w stą p ć do n a j niemieckie lachy, dostani* rozpylacz i amurnc
nić Proszę o uiezlekceważeaie akcji, ani jej n a j bliższego szynku na wódkę. Była to jego metoda, a jak tylko się ściemni —• ruszy w drogę.
której żadnemu z pozostałych oficerów rve wolno
mniejszego szczegółu. T a akcja musi s:ę udaćl
W nieznane.
,
bvło
ate-aować. Więcierz „strugał w ariata", Osiek
— Uda »ę... — m ruknął Więcierz, patrząc w
W róci jako porucznk lub nie wróci woal*. Au*miał
„krótką
nogę",
Roarcztca
wpadał
na
żandar
rysowany przez Pogranickiego plan.
jąc doskonale W ięcierza, Pogranicki wiedział, te
Po wym anie szczegółów, ja k e każdy z obec mów z zamyślenia i najuprzejm iej przepraszał ich to zadań * uda się na pewno.
wytworną niemczyzną. Piołun paradow ał z białą
nych dorzucił, Pogranicki spojrzał na zegarek.
Al* ilu wróoi?
,
. , . .„ lu n ,.
laseczką i opaską „Windę". Pogranicki udawał pi
Była godzina czwarta.
Na to p y ta n e wołał nie odpowiadać, właśni*
janego.
— Gdzie i o której punkt zborny? — zapyta!
dlatego, że znal kapitana Więcierza. Ten «łow «A
W idząc jednak, że nikt go nie śledzi, przyśpie nie liczył się
aV /
T*T*H
> własnym życiem, szedł w u ę
— O piątej w mundurowym — odpowiedział la  szył kroku. M iał czterdz;eści p ę ć m inut ca to, aby dzie p erwszy, w yberał na i trudnie tszą część zada
i l . o>:.r M d a ri. ,» »
konicznie kapitan, patrząc jednocześnie na zega- zażądać od Anny pierścionka i — powiedzieć jej, X . l e t e i X liczy!
że
ją
kocha...
vk.
2’ l E e 'w M i w dlatego wybrano do tai akcii i»Nie. Tego już m c można cłużei odkładać!
— Rozkaz! — rzeki Pogranicki, w stając pierwA n a myśl o tym, że właśni* dziś musi tę spra go, słynnego „rzeźnika lubelskiego , jak go nazy
Z— A gdzie ty s ę tak śpieszysz? — zapytał puł- wę postawić jasno j zdecydowani*, Pogranacki po wano od czasu słynnej już pacyf kac]’, p k ą prz
czuł skrzydła u ramion. Nic to było jechać do
prowadził wśród żandarmów niemieckich za wy
iownik,
.
o i
Sandomierza z rozpylaczem przeciwko przeważa wożenie dzieci z Lubelszczyzny. Ten człowiek nie
— Ja.., to pan pułkownik wie... na bracką...
— No to leć, tylko nie spóźnij się
uśmiech jącym sło m niemieckim, nic to było paść tam na- cofał s ę przed niczym i m« było dla n ego niw
ąął się pułkownik, który zdążył już zapomnieć twet trupem, żeby po tym tylko „uroczysta ciocia
( B e łł)
I dowiedziała się, jako jedyny członek rodziny, że możliwości.
o niefortunnym przybyciu Pograoickiego.
'
takt
to
a
taki
—
pad
ł
za
Ojczyznę.
Ter. zaś. zda iac sobie spraw*, z tego, że wwtai dopu

WlTGt.U POPRZłJCKł

71 'szczony do „zadan:a na (zarżę", bal nawet mowyl

PANI DR HANECZKA

i.
5tr. *

GAZETA

Wojskowy Sąd PKP na sesji wyjaz
dowej w Lublinie rozpatrywał dn. 24
bm. sprawę członka Straży Ochrony Ko
lei, Michała Kruka.
22 lutego 1945, Kruk wspólnie z Ed
wardem Bratejką i Władysławem Dulem
dokonał napadu na dom Michała Kopcia
we wsi Jamnica, pow. Tarnobrzeg. Ban
•dęci zastrzelili Kopcie, z córką, nato
miast jego żona zmarła w szpitalu wsku
tek odniesionych ran. W toku zarządzo
nego przez Milicję Obywatelską pościgu
Dul został ciężko ranny i przed śmier
cią przyznał się do udziału w zabójstwie.

Kawo „RLALTO" wyświetla fam p. t,
miłości".

Nadiprogiram:

Fałdka

<rc«Aca ram ow a Nr. 3/47 1 „Marynarze
na ewkamtach".

„Od Cyda do żołnierza
polskiego"
Po wielkim sukcesie w Warszewskiej
, Romie'*, Lodzi oraz na Ziemiach Od
zyskanych, wystąpi gościnnie Władysław
Surzyński w reprezentacyjnym widowi
sku pn.- „Od Cyda do żołnierza polskie
go", tylko jeden raz w sali Teatru Miej,
skiego w niedzielę 20 bm. o godz. 16-ej.
Cala prasa warszawska i łódzka stwier
dziła jednogłośnie wysoki poziom tego
emocjonującego widowiska. Liczne, bo
gate kostiumy projektował Wiesław Makojnik. Reżyseria i montaż Stanisława
Milskiego. Współudział biorą: Berta
Malwę i Józef Kozłowski.

19

I E

W

Po pewnym czasie MO wpadła w Lub
linie na trop Kruka, którego po aresz
towaniu osadzono w więzieniu w Tarno
brzegu. Korzystając z zamieszania, w y
wołanego napadem ne więzienie w. ma
ju 1945 r., Kruk ociekł, aostał jednak
ponownie rozpoznany i zatrzymany.
Podczas śledztwa Kruk przyznał się po
za tym do posiadania karabinu niemiec
kiego z uciętą lufą.
Sąd skarał Kruka na łączną karę 10
lat więzienia z pozbawieniem praw oby
watelskich i honorowych na lat 6. (t.)

O s tro żn ie z z a m y k a n ie m

"

S k ła d n ic a

podudzia. Przewieziono ją do Szpitala
Szarytek.
Z radością notujemy fakt, że ob. pre
zydent miasta każę sobie meldować
przez Pogotowie każdy wypadek spowo
dowany gołoledzią na niepoaypanym ni
czym chodniku. Na winnych nakłada się
bardzo surowy mandat karny. Może to
nareszcie przełamie upór dozorców,
którzy przyczyniają się do nieszczęśli
wych wypadków. (M. A.)

Prenumerata miesięczna

w ynosi 74 zł.

Łódź ul. Piotrkowska 84 tel.i 153-56

d. F-ma

I* a b r y k a
L u b lin , Przem ysSona 22

z p rz e s y łk ą 80 zŁ

M . Lubaczewski
PKO - II - 448.

pełen asortyment m ate
riałów technicznych i den
tystycznych
Sprzedaż
Kupno

IV

p ie c ó w

„ G a zety L u b e l s k i e j 44

Dentystyczna

„N O Y O D E N S "

w ziSHsiKi takaśut lin naiis cia
we wszystkich sklepach

t e . X«t

RZEMIEŚLNICY
Powiatowy Związek Cuchów

PRZETW Ó RNI A

W Y R O B O tt

C H E M IC Z N Y C H

Dolecą swoie wvroov dosKonałc: iasn$<

pastę do o b a w ia , pastę do podłóg, m y d ło
do p ra n ia , nokowi, 4arl»y o le jn e i L. p.
L u b lin , L u b a rto w s k a 13.

łiL O S Z E N lA

Nowe
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Pracownicy Zarządu M iejskiego ma
ją pław o do korzystania z bezpłat
nej pomocy lekarskiej oraz zniżki w
wys. 90 proc, przy nabywaniu le
karstw we wszystkich aptekach lu
belskich na podstawie t. zw. biule.y
nów. A oto jak do tej sprawy pod
chodzą apteki.
Lekarz przepisał mi 5 zastrzyków
glucozy. Wchodzą do jednej z naj
większych aptek na Krak. Przedm eiciu i pytam uprzejmie, czy jest glucoza 20-procentowa. Magister wycią
ga z pudelka 5 ampułek zastrzyków,
m ów ąc, że jedr.a ampułka kosztuje
70 zł. Podają biuletyn. Sprzeda ący
staje sią prawie opryskliw y i odpo
wiada, że przydziałow ej głucozy ap
teka nie posiada, tylko p ryw atne mo
gą sprzedać. Wiem napewno, że ap
teki winny wydawać na biuletyny
w szystkie lekarstwa, przewidziane w
umowie z Zarządem M iejskim, a glu
coza została uwzględniona w tej umowie. Bez słowa wychodzą i ide do
drugiej aptek*1, nieco dalej na tej sa
m ej ulicy. Proszą o glncozą, Owszem
jest, po 60 zł. ampułka. Nauczony
smutnym dośw :adczeniem, zapytują
grzecznie, czy i na biuletyn mogą otrzymać. Po krótkim wahaniu magi
ster pakuje zatrzyki, ja zaś plącą
ze zniżką 10 proc. ceny.
Nią mówmy już o rozpiętości cen
lekarstw, bo jednak różnica 10 zł. na
ampułce zastrzyków, to w e drobnost
ka, ale dlaczego jedne aptek’ mogą
sprzedać na biuletyn, a inne n;e. C zy
ja to wina?
L U B L IN IA N IN H.

1 miesięczne

Kursy Kroju Szy
cia i M odelow ania

Zo i i i

N

1

Zapisy uczennic przyjmuje i e do
dnia 5 lu a g o b. r. ceny przystępne.
388
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, Lublinie, pod kierownictwem A. MŁYŃSKIE kamienie, maszyny
' Pawłowskiego, absolwenta Akade craz wszelkie artykuły młyńskie
Na Komisji Kalkulacyjnej Ko- i mu Kroju w Paryżu Zapisy oraz (gaza, siatka, pasy, gurty iap.)
215 poleca Eugeniusz Po haszów ski.
Produkcji, oibyijCj sur dniu I chu. Lublin, Złota 2.
Warszawa — Biuro Poznańska
24.1.1947 r. w Wydzoie Apiow.caoji i Hanriuu Z.M, usia-one zo- CEŁOPCOW do praktyki sajr.o- 33, tel. 888-87. Sprzedaż Pankie
eliodj..iwqj pirzyjmą Kursy Samo wicza 4, sklep przy Jeroz»l«m» aiy ceny jak następuje:
362
masło wietjakie 300 zł. za 1 kg. chodowe Luói.in* żanigiród L, te ai-nch.
345
masło (śmietank. miecz.) w lefon 12-18.
POMNIKI — NAGROBKI, płyty
opak, z pieca.. epółdss. 370 zł. za
L t h lilS k it
i kłanianie szlachetne z likwidacji
i kg.
cmenitsuza ponientiekiego w du
nuęeo wotowe z kiścią 180 ił ,v aritóHYCZNE, skórne, pteowe, żym wyborne do sprzedania. In
ża. T kg.
dr Feldman, godzina 9—3, Lubar formacje: Polska Parafi# Ewan
238 [ gelicka, Bydgoszcz ul. Wały Ja
mięso wteipraewe 200 zi. za towska 19—6.
1 kg.
203
LR RAK LEON, choroby wene giellońskie 14, t«L 37-90.
schab 230 uł. na 1 kg.
ryczne,
skórne.
Wyszyńskiego
12
P ARNIKI os. czę.inoćclowe, 80,
cielęcina ISO ai. za 1 kg.
6-184 100, 120, 140-litrów# poleca BuNa w y k u ły pczcsr.aże ceny m. 25, per! er
ale w-nęij- OTiiiamDr. 1TNUS, ch< reby skórno-we •gea-.iUBB Pahaszerwiski Warsze.wn. —
293
W Prasydouit . Lublina neryczne ul. Lubartowska 18, te!, Pankiewicza 4* sklep, tak 888-87.
163
234
43-50.
scolów

j o

DYREKCJA Giiw.ai.jum i Liceum
u A O 1» Ł V w u
HazwSiwzwego ;fca Dorosłych im. A.
1 3. V « l«rów w Lublinie (Kura DOMY, piace sprzedaj# koncesjo
praysplenaony 2 lata w clą.gu 1 nowane przedwojenne b‘uro „Wy
roku) pod&e dc wkuioimości, że goda" Michałowskiego, Bemardyń
1217
zapiay dc wszystkich, k as przyj tka 28, telefon 34 87.
muj# 1 ttda:o!a iafl;Tma<3j' Sekre NIERUCHOMOŚCI, sprzedaz, po
tariat w godstinach 16—18 Ber
nardyńska 14.
305 miń ry, piany Biuro łiierniczegć
Przysięgłego Białkowskiego, Lub
KUItS nowoczesnego kroju mę lin, Sądowa i
6472
skiego, przygotować czy do egzamformacjt udzdria sekretariat Ce KUPUJĘ włókno konopne i za
mtmi czeladniczego i mistrzów- i mieniam na wyroby powróiaLezc.
247
akiego przy Cechu Krawców w B. Muszyński, Gdynia A.

GORZELNIA Fretowie# w Pajsłaiwlcsch, atacjs. kolejowa Traw
niki, skupujemy ziemniaki nad:narzn'-ęte i przemjiałowe.
385
SPRZEDAM bsa platynowego oni? ltotnierz z niebieskiego liea.
Lublin, Przemyślom,-a 6—13, o< ądać w godzinach od 10 do 17.
a?V«<
MŁYŃSKIE KAMIENIE i waneb
kie przytery dostarcza „CENTRO
MŁYN" .U blin, 1-go ALa.ja 63 m.
4, Li, 12 -26.
147
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P ie la c h

w L a b l l n l e , n i. R y c h a w sk a 6 2

sypialnie — stało ws — kuchnie — tapczany

i używ ane
p0 cenach niskich poleca
M IE C Z Y S Ł A W K O W A L S K I Lublin, Zielona 5 lei. 22-22
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le i. 49-94.

C zy ja w ina?

zawiadamia, że w lokalu przy ul.
Złotej nr 2 dnia 27,28,29,30,31 stycznia
godzina ’8 zostanie wygłoszony cykl
referatów w sprawie prowadzenia
księgowości podatkowej.
Releraty zostaną wygłoszone przez
fachowca urzędnika
skarbowego.
Z uwag> na obowiązek prowadzenia
ksiąg, uprasza się wszystkich człon
ków o przybycie.
346

„ S T A M G A R O*1

MEBL

Z listów d o R edakcji

-ooo--

Ostatnio Pogotowie Ratunkowe było
wzywane w 25-u wypadkach, powodem
których było przeważnie niedbalstwo
przy zakręcaniu pieca.
Przy ul. 1-go Maja uległa zaczadzeniu
rodzina, składająca się z pięciu osób. W
porę zaalarmowane Pogotowie, po udzie
DYŻURY NOCNE APTEK
leniu pomocy, zostawiło wszystkich w
Niedziela 26 bm.: Szopena 15, Krakow domu.
skie Przedmieście 3, I-go Maja 29
Drugą przyczyną, która alarmuje Po
gotowie, jeśt panująca na ulicach miasta
gołoledź.
Na ul. Dzierżawnej Krzemińska Leo
{•? Y B t O
kadia upadła i uległa złamaniu prawego

S

Nr 24 fW>y
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S łra ź n ik -b a n d y ta skazany na 10 la ł

Teatry i kina
.Kwiat'
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MŁYŃSKIE maaeyny, pasy, gur
ty, aiaitlkS. gaza, szaaeiiwa, a®
baatowet konopne, JolŁngerit, w a
ły pędną koła pasowe, motory,
itadewy na kamienie, wsKelkie ar
tykuiy młyńskie ipojeca „TECHNOMLYN" Warszawa, Jerozolim
■kle 28.
349
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„Delicja", Lódi, Żeromsk.tgo 31,
poleca cukierki, karmeiki 1 czeko
lady w dużym wyborze. Wysycamy
za zaliczeniem. Cenni k na żądle

nie.

39

KRAWATY. SZALE w dużym
wyborze poleca Wytwórnia „AMLOCARN1E czyste zboża swro tom“, ł<ódż, Naruiiowicaa 41. 82
komłoana mała nowa Warszawa
U V Z N ».
Twarda 19.
387
ŚWIATOWEJ sławy Jaaniwid:BIURO PoóreJmicftiwa Hamdiowe- Psychografolog,
zduni ewająco
go R. Mikohaijewiłki, Ltsbiita, Szo-, przepowiada. NadeSK; pyian a da
.pena 26, telefon: 11-09 załatwia tę ugodzenia, zł 30. Odpowiedzi
eobdnJe, azyblco aŁoceoia mieoeoo-i Indytrtduainis
An.a'!zy, metodą
we, zamAjioowa Działy: Nieru-1 grupową.

cłuomośó* Handeft Towarowy.

Tysiące

piC zęk w ań.

' A diesw ać Vapv.ro - Xatow;ce,
896 1 akrzynka pocztowa 376
6443
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