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Lublin, w torek

Żniwa
. na zachodzie

S enat a m e ry ka ń s k i ra ty fik o w a ł
W ielką K a rtą Pokoju
Tylko dwaj republikanie byli przeciw ni

Delegacja UNRRA
prayftyła t!o W arszaw y
WARSZAWA, 30. VII. W d n iu 29 bm.
przybyła
do
W arszawy
delegacja
UNRRA w sIcłatMe 100 osób, z panem
Michałem M ień. 'rowem i p. Fianciszkiom Wejslem nu .żele. Na lotnisku w itali delegacją: dyrektor protokółu dyi
plomatocznego w Min. Spraw Zagr.
P iotr Kluczyóskł oraz przedstawiciel
m nistra żeglugi i handlu zagranicznego
Stefan Askanas.

(c) Ostatnie dwa tygodnie żyjem y. w
NOWY JORK, 30. VII. Po długiej de bokie zadowolenie z w yniku obrad senatu i
nastroju podniosłym, świątecznym. Kaź
bacie
senat ratyfikow ał 89 głosami prze ratyfikacji „K a rty ", która jest podstawą po
dy dzień przypomina nam jakieś waż
koju światowego.
ne zdarzenia z przed roku, momenty ra ciwko 2. S tatut Narodów Zjednoczo
Senator Hcel mówiąc o „W ielkiej Karcie"
nych.
„Jest
to
dla
całego
świata
wielki
dosne. czasem bolesne lub naw et tra 
zaznaczył, łe „doda ona sił do pracy dla
dzień" — powiedział Stettinius po ogło
giczne.
trwałego pokoju; jest ona fundamentem po
szeniu wyników glosowania, po czym
Przejście Bugu, uwolnienie Chełma i złożył podziękowanie senatorom . Con- koju. Teraz potrzebna jest ty lk o z naszej
Lublina, tworzenie zaczątków władzy i nely i Candenbergowi, którzy bronili Sta strony wiara i wiele pracy, aby urzeczywist
adm inistracji państwowej, M anifest Lip tutu podczas debaty. Bezpośrednio po nić postanowienia „K a rty ".
N O W Y JORK, 30. V I I (Polpress). Prze
cowy, PKWN, powstanie pierwszej Dy ratyfikacji zawiadomiono o tym prez.
rekcji 'Kolejowej,’ ukazanie się pierw  Trum ana specjalnym przewodem telefo ciwko ratyfikacji postanowień konferencji w
szej gazety, rocznica powstania w ar nicznym, łączącym senat z „Małym Bia San rrancisco głosowali tylko dwaj senatoro
szawskiego — wszystko to razem po łym Dom em", w Poczdamie. Podczas wie republikańscy W illiam Landber i Henry
Paylstet. Wstrzymujących się od glosowania
WARSZAWA, (Polpress). Ob'. Jerzy
woduje, że w ostatnich tygodniach i
ogłoszenia wyniku głosowania rozentu nie było. ,Sprawa amerykańskich sił zbroj Pański został mianowany chargó d ‘affadniach żyjemy raczej w świecie wspom zjazmowany tłum zapełnił galerię.
nych, które zostaną oddane do dyspozycji ires Polski w Sztokholmie. .
nień, sprawy dnia dzisiejszego schodzą
PARYŻ. jo .V II. Stany Zjednoczone są Narodów Zjednoczonych będzie przedmiotem
na drugi plan.
trzecim z ko k; państwem, które ratyfikowa dyskusji i głosowania w ternrnie późniejszym.
Nastrój ten pogłębiają jeszcze, trium  ło Kartę Narodów Zjednoczonych. Po N i- Ńa kilka godzin przed głosowaniem przesłał
falne przemarsze wojsk radzieckich, dą caragui, S. Sahadorze i U.S.A. oczekiwane prez. Truman pismo do senatorów, w którym
żących na wschód, do swej ojczyzny, o- jest ratyfJtowanie karty przez dalsze pań podkreślił, że problem ra ty fik a d i nie doty
LONDYN, 30. VII. (Polpress). Dzień-,
czy sprawy udziału amerykańskich wojsk
stwa.
Czywisty dowód, że powrócił pokój.
nik „Observer" w yraża przypuszczenie,
ewentualnie w przyszłych konfliktach.
W
ASZYN
G
TO
N,
jo.VH
.
(Reuter).
W
Po zwycięskim zakończeniu walki o
Wniosek o przyznanie Radzie Bezpieczeń że prem. A ttlee zaproponuje w Poczda
wolność, rozpoczęła się walka o zabez „Białym D om u" opublikowano tekst depe
szy prez. Trumana, przesłanej do senatu w stwa pewnych amerykańskich kontyngentów mie geralissimusowi Stalinowi i prez<
pieczenie f utrw alenie tego, co zdobył związku z ratyfikacją przez senat uchwal zostanie odrębnie przedstawiony senatowi w Trumanowl chwilową przerwę w obra-,
żołnierz swym krwawym wysiłkiem i „W ielkiej K arty". Prezydent wyraża swe głę terminie późniejszym.
dach. Now y.rząd angielski nie jest cał
przyswojenie tego naszej polskiej rze
kowicie utworzony i dlatego prem. A t
czywistości i wyzyskanie dla polepsze
tlee nie ma jeszcze możności powzięcia!
nia bytu.
decyzji w wielu sprawach zasadniczych/
Jesteśmy w pełni lata, a pełnia lata
—to czas corocznej wytężonej akcji o ze
Anglia w nowej fazie rozwoju
Sytuacja w Grecji
branie plonów^ czas żniw. W całym
L
O
N
D Y N , jo .V II. (BBC). W Atenach staNOWY JORK, 30. VII. (Reuter). Zda zamierza powołać do rządu ludzi młodych i
k raju żniwa już są w pełnym toku.
przeczają wiadomości o ustąpieniu rządu
nieznanych.
Na obszarze naszego województwa niem prasy am erykańskiej, która dużo
„News Chronicie" w artykule „D obry po greckiego. Grecki minister informacji złożył
warunki zbioru plonów są praw ic nor poświęca uwagi wynikowi wyborów w czątek" uważa, że bardzo szczęśliwą jest no oświadczenie, wyjaśniając sprzeczne wiadomalne. Zniszczenia, jakie powstały wsku Anglii, do zmian angielskiej polityki minacja H. Bcvina. Bevin odznacza 'się ener mości co do ustąpienia rządu admirała Vul«
tek działań wojennych w ciągu roku zo zewnętrznej nie dojdzie, polityka wew gią i posiada duże zdolności negoejscyjne.
garisa. Gdy minister spraw zagranicznych
stały praw ie całkowicie wyrównane.
„D aily Telegraph" .pisze, że najważniejszym Sofianopulot zrezygnował przed 6-ma dniax
Narzędzi pracy też haogół nie brak. O nętrzna natom iast ulegnie na pewno zagadnieniem chwili obecnej jest udzielenie ml ze swego stanowiska, adm. Vulgarls os
ręce do pracy też naogół gospodarza dużym zmianom. Będzie ona miała pomocy głodującej Europie. Jeśli Europa na świadczył regentowi, że gotów jest ustąpić,
wpływ na inne państwa. Rozbije ona tychmiast nie otrzyma koniecznych artyku- jeśli wymaga tego sytuacja. Rząd adm. VuP
głowa nie boli — jest Ich dość.
Inaczej przedstaw ia się sprawa na nadzieje monarchistów i różnych wy łów spożywczych, tysiące ludzi zginie w cią garisa utworzony w kwietniu br. składa si|
Ziemiach Zachodnich. Tam również ko- wrotowców na całym świecie. Anglia gu nadchodzącej zimy. Dla usprawnienia głównie 2 uczonych, urzędników i wojskos
transportu jest potrzebny węgiel. Żywność wych. Jego głównym zadaniem było przy
łyszą się dojrzałe łany pszenicy i żyta. wstąpiła w nową fazę swego rozwoju.
zaś jest konieczna, aby górnicy mieli co jeść. gotowanie wolnych wyborów.
Tam również po polach rozbrzmiewa
A T E N Y , 30.V II. (Tan). Przewodniczący
L O N D Y N , 30.V II. „D a ily Herald" wy
„D aily H erald" pisze, że nowy rząd z ęnawoływanie: „pójdźcie żąć!, pójdźcie raża opinię, że dalsze nominacje ministrów
nergią zajmie się rozwiązaniem problemu żyw komunistycznej partii wystąpił z propozycją
żąć!" Niestety — tam nie ma komu żąć. będą niespodzianką, ponieważ prem. Attłee nościowego Europy.
utworzenia nowego rządu greckiego. Stary
Sytuacja jest napraw dę przygnębiająca.
rząd skompromitował się przed narodem l
Leży przed nami sprawozdanie ze
całym światem. Partia komunistyczna posiada'
zjazdu Inspektorów świadczeń rzeczo
ludzi, którzy potrafiliby pokierować >w chwi-‘
li obecnej polityką wewnętrzną ł tagranicz-j
wych województwa pomorskiego. W
każdym niem al powiecie stoją dotąd
PARYŻ, 30.V II. (Polpress). Sprawozdawca mierza zmuszać króla do abdykacji, Wobec ną i poprowadziliby naród ku lepszej przy-;
stogi zboża do omłotu, wielkie ilości kar polityczny Reutera donosi z Brukseli o no tego, że partia liberalna jest „języczkiem u szłości, p otrafiliby zabezpieczyć życie naro-!
du.
tofli pozostają w nieodkrytych kopcach. wym kryzysie ministerialnym w Belgii. So
wagi" w Izbie Deputowanych i w senacie,
L O N D Y N , 3©.VII. Gen. Plastiras żąda u Wszędzie brak ludzi do pracy, naw et do cjalistyczny premier Van Acker nie zgadza
rząd
bez
jej
oparcia
nie
może
przeprowa
ttąpienia
rządu i regenta oraz stworzenia no
pracy na swojem. Jedzie na Zachód się na bezzwłoczne przeprowadzenie wyborów,
wego rządu bez udziału komunistów.
dzić sprawy abdykacji króla.
wielu, a każdy zamierza być conajmniaj a król Leopold oświadczył,
nie będzie abkierownikiem, jeśli nie dyrektorem . Po dykowal, dopóki wybory nie dowiodą w y 
wiat Brodnica — 50 kopców kartofli raźnie, że naród tego sobie życzy. Partia ka
nieodkrytych; pow. Bydgoszcz — 20 sto tolicka brała do niedawna udział w rządzie
gów niewymłóconych, 40 kopców nieod
koalicyjnym, lecz dwa tygodnie temu 6-ciu
NOWY JORK, 30. VII. Prasa am ery wielu okrętach wybuchły pożary. Rów
krytych; pow. Grudziądz — 27 stogów
jej ministrów podało się do dymisji. Partia kańska donosi w wydaniach popołudnio nocześnie zbombardowały „M ustangi"
do omłotu; pow. Szubin -t- 50 stert nie
ta przeszła obecnie do opozycji. Van Acker wych, że samoloty angielskie i amery Tokio i wznieciły pożary w G-ciu innych’
wymłóconych itd., itd. Tak jest na tere
nach względnie bliskich. Na Pomorzu konferował z 6-ma katolickim i ministrami kańskie zrzuciły wielką ilość bomb na miastach.
T O K IO , jo .v n . Rozgłośnia tokijska podała,
Zachodnim jest jeszcze gorzej. A co bę i starał się nakłonić ich do powrotu do rzą okręty japońskie,'znajdujące się w por ie Japonia zgodzi się na kapitulację jedynie w ćw du.
Z
trzech
partii,
które
jeszcze
podtrzy
tach
Kobe
i
innych
bazach
morskich,
dzie ze zbiorami tegorocznym i?
czas, gdy sprzymierzeni pozostawią jej wolność,
Żniwa są kam panią tak samo ważną, mują Van Ackera, partia liberalna nie za położonych na południe od Tokio. Na Kraje A zji, zdaniem komentatora, powinny być
jak kampania wojenna i one zadecydu
wolne i niepodległe. W arunki, jakie stawiają Ja
ją, czy n a przyszły rok będziemy mieli
ponii W ielka Brytania, Stany Zjednoczone i Chi
wiele
osób,
które
chętnie,
stają'do
pracy
ny zaprzeczają wsztHtijn zasadom wolności.
co jeść. Badania UNRRA wskazują, że z pracownikami w Urzędzie Pracy do
w roku, który nadchodzi, Europę czeka pomocy' przy żniwach. Harcerze i ucz społecznej, ale trzeba im wskazać jak to
L O N D Y N , 3o.VII. (BBC). Amerykańskie
głód. Mamy wszelkie w arunki ku temu,' niowie, studenci i urzędnicy, ZWMowcy mają zrobić, sami bowiem pozbawieni są i angielskie okręty ciężko bombardowały
aby siebie od głodu uchronić. Zboża jest i TURowcy stanęli na apel. Wojewódz zmysłu Inicjatywy. Cl przade wszystkim Hamamatsu, podczas gdy samoloty atakowa
dość. Należy je tylko zebrać, nie dopuś two warszawskie wysyła do Prus i^a i wszyscy, którzy megą być zwolnieni ły Tokio. Ż okrętów wo:cnnych amerykań
żniwa 1.500 ludzi z powiatu. Wojewódz od normalnych obowiązków — bez szko skich brały udział: pancernik „Massachussetts"
cić, aby się zmarnowało.
W całym kraju dokonywa się obecnie two Kieleckie nie pozostaje w tyle. Je dy dla wykonywanej pracy, stanąć win i krążownik „Quiosy". M :ędzy okrętami an
■wielka mobilizacja do akcji żniwnej. dynie Lubelszczyzna, jak dotąd pozo ni do apelu. A praca przy żniwach to gielskimi udział w akcji brały: pancernik
Rozkaz Naczelnego Dowództwa W. P., staje na szarym końcu. Gdy cały kraj nie tylko czyn społeczny, to zabezpieczę „King Geórge V H " i krążownik „N ew Founskierował do pomocy przy żniwach pracuje w nerwowym napięciu, nie wol nie sobie chleba na zimę, żniwiarz bo dler".
wiem otrzymuje 1/7 zebranego plonu.
Zbombardowane okręty japońskie „Ise" i
wszystkie jednostki wojskowe. Tysiące no nam spać.
Sprawa, która niw mobilizuje, to „Harum a" zatonęły w zatoce Cure.
Po
wsiach
1
miasteczkach
i
w
stolicy
kosiarzy uda-je się do Prus, na Pomorze
Na Borneo australijskie wojska zajęły poła
sprhwa ważna, to sprawa naszego bytu.
i Śląsk do pracy przy żniwach. Robot województwa jest wiele osób, które ży- Gdy naród łączy się w zbiorowym w y naftowe w Samarinda.
ją
w
błogim
oczekiwaniu,
że
ktoś
za
nik staje u boku chłopa i żołnierza. W
Oddziały japońskie w Birmie miłowały a
siłku, naą braknąć nie może. Dlatego
Kościanie (w Poznańskim) kupcy posta nich wypełni obywatelski obowiązek, jeszcze raz rzucamy harfo: „KTO ŻYW, wielką azybkościa osiągnąć wybrzeże w Sttnowili na czas
Cias zżniw
sklepy w e jest wiele osób~ bez pracy, które, sądzą
nowin
m w zamykać
zam ykać aaicpy
A .A
1tang.
wtorki i piątki i stawać W. te dni wraz I że praca sama do nich przyjdzie. Jest tez DO ŻNIW!"

Nominacja na placówkę dypl.
w Sztokholmie

Czy nasłani przerwa w obradach
w Poczdamie

Po w yborach w Anglii

Kryzys ministerialny w Belgii

W ojna na D alekim W schodzie
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Sfr. S

LU BELSK A

Dawna fikcja i dzisiejsza rzeczywistość
Żadne państwo, żaden naród, nie jest
dotąd napraw dę niepodległym, dokąd w
(tyciu gospodarczym udział biorą obce
kapitały. Najlepszym i najbardziej cha
rakterystycznym przykładem tego są na
sze stosunki gospodarcze do roku 1939W ojna światowa, która była przede
wszystkim wojną o rynki z’r ł 7 .
■knęła pewien okro" v d zidach i stała
się jednocześnie katalizatorem przy
tworzeniu lię nowych ustrojów społecz
nych i gospodarczych.
/Jed n y m z państw, które dzięki szyb
kiej orientacji pierwsze uzdrowiło swoije stosunki gospodarcze był Związek
Radziecki. Tam państwo wzięło w swoje
ręce produkcję, zakreśliło granice w y
twórczości, um iejętnie posegregowało
swoje rynki zbytu i w ten sposób unik
nęło — długotrwałego kryzysu, inflacji,
karkołomnych skoków w określaniu w ar
tości pieniądza oraz chronicznej i cięż
kiej choroby, k tó ra toczyła inne orga
nizmy narodowe — bezrobocia.
To dało nam bezsporny dowód, że re
gulatorem produkcji, wytwórczości, po
pytu i podaży, musi i powinno być jedy
nie państwo.

p

U nas natom iast rząd sanacyjny po
p ie ra ł tak zwany liberalizm gospodar
czy, którego wątpliwe dobrodziejstwa
odczuliśmy na własnej skórze.
Ten właśnie liberalizm zaprowadził
nas w ciasną uliczkę bez wyjścia. K ar
tele, i trusty zostały opanowane przez
obcy kapitał, gdyż państwo zezwalając
na to, otrzymywało od rządów zagra
nicznych koncesje na swoje posunięcia
w dziedzinie polityki zagranicznej i w
ten sposób za drogie pieniądze, kupowa
ło sóbie znikome i nic nie znaczące wpły
w y ,; Jak to było szkodliwym dla nas
m ieliśmy tego dowody na każdym kro
kuWraz z obcym kapitałem wkraczał do
Aas wyzysk robotnika, stałe ogranicza
nie wynagrodzeń klasy pracującej, o'gólne zubożenie, pauperyzacja, stopnio
w e wyniszczanie kraju, gdyż obcy kapi
tał nfe będąc zainteresowanym w ogól
nym dobrobycie, nie inwestował, co w re
zultacie wytworzyło system rabunkowy.
Dopuszczając obce kapitały, nie tylko
obdzieraliśmy siebie z należnych nam
zysków, ale musieliśmy tolerować obce
wpływy, które tak ujem nie odbiły się
na całośoi spraw państwowych.
Czyż można wobec tego i w takich wa
runkach mówić o suwerenności i o nie
zależności? —
■\ < ; 1'5.-i

Rządy sanacyjne z wybitną szkodą dla
ogółu, faworyzowały w kraju nieliczną
garstkę magnatów i wszelkiego rodzaju
rekinów, znowu oczywiście za pieniądze,

W kilku wierszach
W yrokiem Sądu karnego skazano Juliusza H a deka
Polaka pracującego w niemieckim SA
na karę śmierci za ułatwianie Niemcom pracy
wyniszczania ludności polskiej w Łodzi.

•

•

•*

Podczas obławy w Lir.zu aresztowano 6 «•»
kaowców, znanych przestępców z Dachau. Będą
oni sądzeni jako zbrodniarze wojenni.

•

•

•

Komisja dla badania zbrodni wojennych w M o 
nachium skazała na śmierć E. Waldmanna za
zamordowanie lotnika amerykańskiego,
któ ry
podczas nalotu na Ratysbonę w yskoczył z pło
nącego .'amolotu.

•

•

•

Marsz, Żuków wydał zakaz osiedlania się w Ber
fn ie bez specjalnego zezwolenia.

Z

•

•

Brukselski śąd wojenny skaza! dwóch dzienni
karzy belgijskich na dożywotnie
więzienie za
współpracę z wrogiem’ w czasie okupacji.

•

•

•

W tych dniach odbyło się w Bukareszcie o*
twarcie wystawy grafiki i fotografiki pod. nazwą
'„Moskwa'*- zorganizowanej przez „Arlizes" to 
warzystwo wzjnocnienia przyjaźni rądziecko-rumuóskiej.

• '-ó

•

•

•

Leningrad ju i w najbliższym czasie powróci do
przedwojennego,stanu. Prace nad odbudową zni
szczeń dobiegają końca.

•

•

•

W Monachium ukazał się pierwszy numer gatoty „Amerikanischer Rundschau", wydrukowany
» państwowych zakładach gazety hitlerowskiej
.Volkisch<t Bęobachtar",

za pożyczki udzielane pryw atnie w ci
szy m inisterialnych gabinetów.
Dlatego rząd musiał zgłosić swoje
całkowite dósinteressement, gdy ta w y
żej wymieniona garstka pasorzytów bo
gaciła się za każdą cenę, podczas, kiedy
bezrobocie stawało się z dnia na dzień
zjawiskiem coraz bardziej zastraszają
cym. „YZnltta gra" — okazała się w re
zultacie fikcją, a irfęjatyw a pryw atna
i konkurencja, tak okrzyczane, nie ist
niały w rzeczywistości, gdyż interesy
trustów i karteli wytworzyły niezdrową
hegemonię, a zarazem godziły w pod
staw y gospodarki państwowej.
Niekompetencja rządu i jego stano
wisko w stosunku do tych zagadnień
stało się powodem wszystkich naszych
późniejszych klęsk, bowiem naród stale
wprowadzany w błąd nie wiedział, że
stoi na glinianych nogach i że za lada
silniejszym podmuchem rozsypie się w
gruzy.
Ta polityka właśnie w gospodarce
państwowej wytworzyła całkowitą za
leżność biorącego od dającego, spowodo
wała klim at tak sprzyjający korupcji i
wszelkiego rodzaju wynaturzeniom spo
łecznym. —7
Bankructwo było przewidziane, gdyż
na dłuższą m etę metody krótkowzrocz
nych zawodzą ze szkodą, oczywiście, dla
państwa. Dzięki tem u w kraju naszym
wybitnie rolniczym chłop cierpiał stale

nędzę, robotnik i inteligent pracujący
był wynagradzany marftie, nieomal gło
dowo
W ielokrotna inflacja poderwała zau
fanie do pieniądza — a zyski były jedy
nie udziałem obcych kapitałów.
Nauczony smutnym doświadczeniem
niefortunnej działalności -sanacji przed
wojennej rząd nasz wziął odrazu pod
opiekę wielki przemysł, aby nie dopuś
cić obcych kapitałów, a co za tym idzie
i obcych wpływów, i przez to zapewnić
państw u prawdziwą i całkowitą suwe
renność.
Bo tylko niezawisłość w ten sposób
pojęta jest dla nas najwłaściwszą. Wy
zwoleni spod obcych wpływów, które
płynęły wraz z obcymi pieniędzmi, poczujemy się prawdziwymi gospodarzami
w swoim kraju, i co jest najw ażniej
szym, nasza praca nam tylko będzie
przynosić zyski.
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Wykrycie dywersyjnej erganizadf
PARYŻ, 30. VII. (Tass). Wszystkie ga
zety paryskie zamieściły wiadomość o
wykryciu w Paryżu tajnej organizacji,
posiadającej ogromne składy m ateria
łów wybuchowych, pochodzących prze
ważnie z Hiszpanii.
Celem organizacji była działalność
dywersyjna i walka z komunizmem. Aresztowano 12 członków organizacji

Rozwiązań e 8-ej armii
angielskiej
RZYM , 30. V II. Radio rzymskie podało, te
została rozwiązana słynna V I I I armia utwo
rzona z Arm ii N ilu. Armia ta wstrzymała
pod El Alamein atak gen. Rommła na Egipt
i rozpoczęła wielką, zwycięską ofensywę pod
dowództwem marsz. Montgomery, wówczaą
jeszcze generała. Odznaką żołnierzy tej armii
jest krzyż rycerzy krzyżowch.

Franek stanie przed
sądem w Pradze

PRAGA, 30.V II. (Tass). Z ramienia rządu
czeskiego udał srę do siedziby sztabu z i arm ii amerykańskiej Eczer w sprawie więź
nia politycznego, byłego gubernatora Czech
1 Moraw, Francka, k tó ry mą być sądzony
przez narodowy sąd czeski. D r Eczer rozpo
rządza o.brzymią ilością dowodów obwinia
jących Francka./Na podstawie uchwał mo
skiewskich, Franek będzie odesłany do Czech
I tak odbudowę naszego k raju rozpo na rozprawę sądową.
PRAGĄ, 3o.VII. (Pojpress). W najbliż
częliśmy pod znakiem całkowitej i praw
szych dniach rozpocznie się proces niemiec
dziwej niezależności.
kich przestępców wojennych przed sądami
A. Leontiewa
specjalnymi w Pradze. Pierwszy proces zosta
nie wytoczony byłemu burmistrzowi Pragi,
oficerowi SS — W. Schmidtowi. Herman
Franek, były .p ro te k to r" stanie przed są
dem w pierwszych dniach października.

Naszą dzisiejszą niezależność gospo
darczą akcentują umowy handlowe, któ
re zawieramy z zagranicą i które przy
niosą nam w rezultacie olbrzymie ko
rzyści. Wielką rolę w tym handlu od
grywa posiadanie portów i to także w
dużym stopniu uniezależnia nas gospo
darczo od innych.

Naczelne zagadnienia życia oolit. Francji
Proces Petaina. — Zm iana Konstytucji

PARYŻ, 3c.VII. „Le Soir de Paris" zapy
tuje, kiedy właściwie rozpocznie się proces
przeciwko Petainowi. Obecnie odnosi się bo
wiem wrażenie, że toczy się dialog platoński.
Znakomici oratorzy mówią wiele o sobie,
podczas gdy właściwy proces przesunął się
niepostrzeżenie na drugi plan. „W raz z ca
łą Francją oświadczamy — dość tego!".
PARYŻ, 3o.VII. (Tass). W 6 tym dniu
rozprawy sądowej Petaina zeznawał Clemen
ceau. Zeznanie jego było ostrą polityczną
walką z Petainem, k tó ry do niczego nie
przyznawał się i bardzo ostro odpowiadał.
Cały naród francuski domaga się zakończe
nia procesu.
L O N D Y N , 3 0/yiI. (BBC). Francuskie
Zgromadzenie Doradcże odrzuciło propozy
cję rządu większością 210 głosów przeciw
29. Korespondenci podają, że pod koniec de
bat panował chaos. Zostały wysunięte trzy
wnioski sprzeczne z propozycjami rządu.
Gen. de Gaulle zaprzeczył jakoby miał za
miar ustąpić, jeśli jego projekty nie będą
przyjęte. W przemówieniu swoim gen. de

Gaulle podkreślił, że celem jego jest stwprzenie rządu stałego. Nieszczęściem bowiem
Francji było to, że w ciągu ostatnich 70-ciu
lat miała 102 różnych rządów, podczas gdy
W Wielkie! Brytanii przez ten czas rząd zmie
niał się tylko 20 razy. W ciągu dnia dzisiej
szego obrady Francuskiego Zgromadzenia
Doradczego»będą kontynuowane.

Protest A ustralii
L O N D Y N , 3o.Vn. Minister spraw zagra
nicznych Australii, Evatt,
zaprotestował
przeciwko nieporozumieniu się z Australią
w sprawie wystosowania ultimatum do Japo
nii. Min. Evatt uważa warunki zawarte w
ultimatum za lżejsze niż te, które w swoim
czasie wystosowane były do Niemiec.

S tr a ty Niemiec w w ojnie
BERLIN, 30. V II. Oficerowie wywiadu
angielskiego znaleźli w jednym z biur w Ber
linie dokumenty dotyczące strat armii nie
mieckiej od 1 września 1939 r. do 31 listopa
da 1944 r. Z dokumentów wvnika, że w c:ą
gu tych 5 lat Niemcy stracili na wszystkich
frontach, zabitych — 2.000.000, zaginionych
— 1.433.853, jeńców wojennych — 278.201.
Do liczby zaginionych zaliczono zapewne
żołnierzy wziętych do niewoli przez Rosjan.
Oprócz powyższych danych w dokumentach
wymienione są jeszcze 2 grupy strat w lu-

dziach. Jedna z nich nosi ty tu ł „egzektiefe*
i wynosi 9.513. Grupa ta wykazuje stały
wzrost w ciągu roku 1944 tj. w czasie re w o k
ty generałów niemieckich przeciw H itlero 
wi.. Ostatnia grupa nie posiada żadnego ty tu 
łu i wynosi 270 osób. Z innych dokumentów
wynika, że do grupy tej należeli żołnierze po
sądzeni o sąbotaż lub pomoc sprzymierzo
nym i oddani w ręce gestapo. Znaleziono ró
wnież dokument zawierający szczegółowe pla
ny H itlera dotyczące okupacji Wielkiej B ry
tanii. H itle r zamierzał zakończyć okupację
Anglii w .14 tygodni po Dunkierce. Wszyscy
mężczyźni w wieku od 14 do ńo lat m id i być
użyci do pracy na kontynencie.
• • •
L O N D Y N , 30. V II. N ow y przewodniczą się z'< w u do narodu o aprobatę naszej pol'PARYŻ, 3O.Vn. Rząd szwa:carski zmu
cy Izby Gmin Herbert Morrison, jeden z tyki. Będziemy na nowo wałczyli o parlament szony będzie do internowania Niemców, któnajwybitniejszych przywódców Labour Part?, socjalistyczny, aby na miejsce chwiejnego sy rzy mieli być wysiedleni ze Szwajcarii. Pań
wygłosił po ogłoszeniu wyników wyborów stemu kapitalistycznego zaprowadzić socjali stwa bowiem okupujące Niemcy nie zgadza
przemówienie, w którym oświadczył m. ‘n.j styczną wspólnotę narodów brytyjskich".
ją się na pow rót wysiedlonych do kraju.
„N o w y Parlament będzie parlamentem
czynu. Partia konserwatywna p<pełniła błąd,
gdy przystąpiła do wvborów bez jasnego
programu, opierając się jedynie i tylko na popuiarncści Churchilla. W roku 1945 Anglicy
L O N D Y N , 30.V II. Wszystkie dzienniki swego stanowiska w chwili, kiedy poelasS
są bardziej doświadczeni, niż w roku iq t8 . londyńskie oddają C hurchillowi hołd jako najwspaniaBze wawrzyny chwały.
Warstwy średnie są przygotowane do decy przywódcy i wodzowi. „Sunday Express" pi„Sunday Express* pisze, że w yniki wybo
dujących zmian pol:tvcznych. Wyborcy do szc, że kiedy premier objeżdżał Anglię, lud
rów nie oznaczają rewolucji, plany się zmie
szli do wniosku, że wszystkie trudności w yni ność zgotowała mu entuzjastyczne przyjęcie.
n ia j, ale idea trwa.
kają ze złego systemu gospodarczego. Żoł Podczas wyborów zaś Churchill poniósł klę
„Reynolds News" pisze, że robotnicy, mie
nierze, wśród których Labour Tarty zyskali skę. A u to r artykułu zaznacza, że entuzjazm
szczanie j drobni przemysłowcy nie mąją
większość domaga-ą się przeprawadzenia pe- Anglików dla Churchilla był zupełni** szcze poWodu obawiać się zmian jakie Wprowadzi
wnycł. zmian. Tego wszystkiego nie wz:?li ry i wszyscy w dalszym ciągu pełni są uzna
nowy rząd, oprócz wielkich monopolistów,
w rachubę konserwatyści. Bezwzględnie bę nia dla jego zasług.
którym Partia Pracy wydała wojnę. Wszy
dziemy pracowali dla dobra wielkiego narodu
„Observer" pisze, że gdyby C hurchill wplą stkich czeka polepszenie warunków życia.
brytyjskiego, któ ry w ciężkich dniach wojny tał się w jakieś partyjne machinacje, sława
L O N D Y N , 3o.Vn. Prasa angielska pod
dał dowody bohaterstwa. Za 5 lat zwrócimy jego przygasłaby, odszedł on bowiem ze
kreśla, że mjnister finansów Hugh Dalton odegra poważną rolę w gabinecie socjalistycz
nym. Hugh Dalton wychowywał się według
arystokratycznych tradycji brytyjskich, ukoń
czył uniwersytet w Cambridge. Jest on jed
nym z najwybitniejszych ekonomistów an
Jak się dowiadujemy w związku z od wej, a mianowicie dopuszczenia wybor gielskich. Po pierwszej wojnie światowej cr
bywającymi się wyborami do Rad Za ców imiennych w wypadkach, gdy zgło trzymał katedrę ekonomii na uniwersytecie
w Londynie. Jest on autorem wielu poważ
kładowych CKW PPS i KĆ PPR posta szona będzie tylko jedna lista.
nych prac naukowych. Dalton został wybra
nowiły:
2. Wezwać wszystkie organizacje o1. Wezwać organizacje PPS i PPR do bydwu Partii do wystawienia przy wy ny po raz pierwszy do parlamentu w roku
wstrzym ania wyborów do Rad Zakła borach do Rad Zakładowych jednej 1914. W pierwszym rządzie socjalistycznym
był on podsekretarzem stanu w m in:sęęrdowych, aż do znowelizowania rozporzą wspólnej listy PPR, PPS i Związków stwie spraw zagranicznych. W rządzie koadzenia M inistra Pracy i Opieki Społecz Zawodowych.
IicyjnvAi Dalton był ministrem gospodarstwa.
nej o ordynacji wyborczej do Rad Za
3. Zabronić członkom PPS i PPR W roku TQ<t2 otrzymał tekę min:«tra ha-dłu.
kładowych, w myśl postulatów zgłoszo kandydowania z innych list poza !*cta- Dalton jeat synem zapeiana królowej W ik 
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PRZEDSTAWICIELE ZIEMI LUBELSKliS RADŻA
Sprawozdanie z I-go dnia obrad W ojewódzkiej Rady Narodowej

stateczńy, by ukrócić samowolę bandyckich
elementów, odrodzić życie społeczne, kultu
ralne i oświatowe, wrócić do normalnego,
prawidłowego życia naszych wsi i miast, za
bezpieczy ć spokój jako pierwszy warunek
twórczej pracy.
W dalszym ciągu swego przemówienia
przew. ob. Czugala podkreślił konieczność
zreorganizowania Rad Narodowych oraz omówil sprawę elektryfikacji wsi i miasteczek.
Następnie przew, Czugala omówił ogólną
sytuację polityczną kraju, stwierdzając, że
z chwilą utworzenia Rządu Jedności Naro
dowej, sanacja polska została pogrzebana i
skończył się spór o konstytuc:ę 1935 r., k tó
rą naród odrzucił, jako krzywdzącą i obcą de
mokracji.
Cały naród w najdalszych zakątkach na
szego kraju uroczyście obchodził rocznice
Manifestu Lipcowego PKW N. Uchwalą KR N
dzień ten uznany został za święto .Odrodze
nia Polski,. Woiowódzka Rada Narodowa,
powołana do życia jeszcze w czas'e konspi
racji, na chwilę nawet nie przestaje realizo
wać postulatów K R N .'
Niech mi wolno będzie — mówił ob. Czu
gała — imieniem Rady zapewnić parlament
w Warszawie o naszej nieustannej pracy nad
odbudową i o tym , że popierać będziemy po
Palącą sprawą jest administracja. Czas 0- czynania KR N , wzmagając wysiłki przy bu

Obrady zebranej w Lublinie w dniu 30 lip 
ca na X I plenarnej sesji Wojewódzkiej Ra
dy Narodowej otw orzył przewodniczący
ob. Ludwik Czugała, stwierdzając, że najważ
niejszymi sprawami do omówienia są:
i) akcja przesiedleńcza, a) żniwa i zasiewy
jesienne, j) wyniszczenie lasów, 4) elektryfi
kacja województwa, j) odbudowa Wsi i ęiiast,
6) odnowienie administracji publicznej, 7) re
organizacja Rad Narodowych, 8) zaopatrze
nie ludności' w opał na okres zimy.
' Polska racja stanu wymaga, by w jak naj
krótszym czasie tereny zachodnie zostały za
ludnione, zagospodarówane. Akcja żniw i zaaiewów jesiennych' znajduje się na jednym
t pierwszych miejsc problemów naszego ży
cia gospodarczego. T ym bardziej, że ziemia
lubelski Spełniła i ma nadal spełniać ro.ę
śpichrza, żywiącego m iliony naszych braci
robotników ,w okręgach przemysłowych. Musimy zorganizować żniwa, aby nie zmarno
wać ■ani jednego snopa zboża.
Dalej Wojewódzka Rada Narodowa musi
się zająć spjawą zastraszającego wyniszczenia
lasów, mus; się zdobyć na silny głos prote
stu — przeciw niszczeniu lasów, któ ry od
biłby się szerokim echem w sumieniu wszyst
kich obywateli. Nasze lasy giną. Ochraniaj
my 1 oszczędzajmy nasze lasy.

dowie lepszego jutra dla nas wszystkich. Ten
rok, to.okres ciężkich zmagań na polach bi
tewnych z okupantem, to okrys zmagań j
przezwyciężania trudności,^stwarzanych przez
rod7:mą reakcję.
Manifestem Lipcowym demokracja polska,
zaczęła ofensywę o prawa człowieka. Dzisiaj
jesteśmy św:adkami końcowe' fazy zwycię
stwa nad polskim wstecznićtwem. Treścią
Manifestu Lipcowego była wiara w naród, w
prawdziwą demrikrację. Droga, którą nas
prowadzi KR N , jest jedyną i słuszną.
Po przemówieniu ob. C.zugafy, Wojewódz
ka Rada Narodowa jednogłośnie uchwaliła
wysłać depeszę następującej treści:
Do
Krajowej Rady .Narodowej
Prezydium Rady M inistrów
•
w Warszawie
Wojewódzka Rada Narodowa w Lublinie
na plenarnym posiedzeniu w dniu 30 lipca
194$ roku wyraża głębokie Zadowolenie z utworzenia Rządu Jedności Narodowej.
Rada W o :ewódzka wierzy, że wszystkie
postulaty zawarte w Manifeście Lipcowym
będą przez Rząd Jedności Narodowej zreali
zowane.
Następnie po krótk'ej dyskusii wybrano
przez aklamac:ę prezydium W R N w nastę
pującym składzie:

1. Przewodniczący — oh. Ludwik Czugala.

1. Wiceprzewodniczący — oh. Józef Wój«

cik (Stronnictwo Ludowe).
3. Członkowie prezydium: oh. ob.: Szot
Stanisław (PPR), Pctruczynik Feliks (PPS),
Jarosz Stefan (Str. Dem.).
W dalszym' ciągu cbrad przewodniczący
ob. Czugała złożył sprawozdanie z przebiw
. ;u obrad ostatniej Sesji KR N , po czym przy*
: tąpJono do omówienia akcji przesiedleńczej.
Prezes Po!sk!ego Związku Zachodniego ob.
mgr. Chmielewski w referacie swym podkre-’
liii, iż należy skończyć z improwizacją w o
sadnictwie, a przejść do zorganizowanej i
koncentrowanej akcji'. Obecnie jeszcze z bet*
płatnych przejazdów mog-.. korzystać ty lk #
grupy, składające się z co najmniej 10 osób.
Grupę taka b tw o jest zebrać i przez to uzy*
sku:e się skrócenie oczekiwania na zorganl*
zowanie transoortu.
W sprawozdaniu z działalności PZZ dowiadu:emy się, że z okręgu lubelskiego, tj. j« t
z miasta Lublina i okolic wyjechało:
na Pomorze Zachodnie 6.441 ludzi,
na ,Mazury (Prusy Wschodnie) j.07< tudz^
na Śląsk 1.016,
razem 11.434 osoby (7166 rodzin).
Prezes PZZ zwrócił się z gorącym anelenł
do starostów powiatowych i yrodzkicn, by
dołożyli wszelkich starań i w jak najster*
szym zakresie popierali akcję przesiedleńca*
przez informowanie osadników o warunkach
i możliwościach pracy na Zachodzie.
Obecnie Urząd Informacji i Propagandy
przystępuje do wydawania biuletynu pt.t
„Zachód wola". Pierwszy numer ukaie ii*
w najbliższych dniach.
Jako drugi z kolei zabrał głos naczelnik od*
W dniu za lipca br. rozpoczęliśmy nowy nie wymiaru świadczeń rzeczowych jak zbo- J współpracy „Komisje K ontroli Społecznej", dz.alu PUR, mgr. Kseniak. Podkreślił an, ł«
składające się z najprzedniejszych moralnie nastąpiła znaczna poprawa w warunkach
rok niepodległości, nowy rok pracy dla od- że, mięso i rozdział żywności.
audowy Państwa, nowy rok w zakresie zbio
Od Związku Gosp. Spółdz. „Społem" za obywateli, delegowanych z Rad Zaklado transportu, lecz trudności transportowe na*
rów plonów rolnych dla celowego i spra leży przygotowanie magazynów na przyjęcie wyrh, Związków Zawodowych, zrzeszeń i dał nastręczają poważne trudności.
wiedliwego rozprowadzenia ich wśród ogółu nowego ziarna, aby przez dziurawy dach nie ugrupowań politycznych. Komis'e takie,
Polityka bezpłatnych przejazdów uleg’ <
zaciekało i nie tęchło; cd spółdzielczości za wsparte ludźmi przygotowanymi fachowo, na zmianie, ponieważ brak taboru kolcoweg#
obywateli.
A l* nasze życie społeczne i gospodarcze nie łoży w r wysokim stopniu regulacja cen na zlecenie i ł pod kierownictwem prezydiów' zr.iu.za do stosowania pewnych oszczędno
R. N. wnikną we wszystkie dziedziny nasze ści
rozwija się jeszc-ze jak należy. We wszystkich rynku.
Skutkiem tego indywidualny prze‘« 4
dziedzinach natrafiamy na zahamowania. W ie 
Aby w ykryć szkodników, trzeba wiedzieć, go życ:a organizacyjno - gospodarczego. Tą bezpłatny mogą otrzymać tvlko fachowcy
lu szkodników naraża demokratyczne pań jak wykonywane są zarządzenia rządu i czv dr.gą jedynie, można będzie usuwać n'edo- na wniosek Cbywatebkich Komitetów Prza*
stwo polskie na poważne straty i zahamowa są wykonywane. Trzeba wiedzieć,. W jakicli mayan'a, tępić zlo w zarodku i ścigać szkód •.iedleńczych. Tu włałne musi być stołowana
kontrola społeczna, aby n'e było nadużyć za
warunkach pracuje lojalny i sumienny urzęd ników.
nia w rozwoju.
'
. . .
Nechaj poprzez Rady Narodowe odbywa strony zdemoralizowanych urzędników.
Jedni z nich szkodzą świadomie 'ako dy- nik i pracownik państwowy oraz samorządo
wersanci I sabotażyści — tych będzie coraz wy. Czy i jakie premie dostał rolnik za do się nie tylko planowanie, ale i kontrolowa
Powracającym z Niemiec wydają Starostw*
mniej; drugi rodzaj — to zawodowi szab starczone kontyngenty? *57 jakich warunkach nie. Zcjcbycz demokratycznej Ppłskj — rady zezwolenia na bezpłatne przeiazdy po uprzed*
rownicy, lichwiarze i spekulanci. —■ egoiści, pracuje szkoła? Co się dzieje z ochroną lasów naródowe z łej atrybutami, musi być wyzy nim zbadaniu ich stanu malątkowego.
czynplk, aspołeczny, któ ry powimen być w y naszych? itd. itd.
skana całkowicie.
Poza tym , aby uniknąć długich oczekiwał
Powołanie Organów Kontroli Społecznej pos-anowiono wysyłać łudzi bezpłatnie w gru
tępiony, wreszcie trzeci rodzaj to ci, którzy
Aby odpowiedzieć na te pytania, należy
popełniają błędy z nieświadomości i braku czymprędzej zwrócić się do Rad Narodo •est sprawą palącą. Za ich pośęędntctwem sa pach n’e mniejszych jak to osób. Prakteczodpowiedniego przygotowania do wykonania wych. jako jedynego właściwego przedsta mo społeczeństwo weźmie ł ak najczynniejszy nie jednak jest to nie do wykonania, ponie
powierzonych zadań — wymigają pomocy wicielstwa Narodu, aby wyłoniły ze swego udział w pracy nad ugruntowaniem i dźwg
waż nawet do tak małej ilości przesiedleń*,
F. J.
grona „Komisje K o ntro li", aby powołały do nięciem demokratycznej Polski.
ców tak PUR jak i dyrekcja PKP musi da’
fachowej.
.
,
Ludzie ci żyją w naszym społeczeństwie,
wać swoich konwojentów, co stwarza nie*
zadęli częstokroć poważne i decydujące sta
współmiernie wysokie koszty.
nowiska w instytucjach- społecznych, handlo
Trudności jest wiele i to nie zawsze 'Wg*
wych i przemysłowych, państwowych 1 sa
nika-ących ze złei woli. Czynnik społeczny
morządowych, usadowili się na wszelkiego
W Krakowie otwarto pierwszą polską jennej Trzeciej Rzeszy, pod górą „Stal- pow‘n'en wglądać we wszystkie sprawy o*
rodzahi urzędach w instytucji państwowej i wystawę broni partyzanckiej. W trzech helmów" leży manekin wpruskim mun sadników, aż do chwili od:azdu z macierzy
obszernych salach pomieszczono liczne durze. którego pierś przeszvwa bagnet stej stacji. Jeżeliby okazały się niedociągnię
samorządowej.
. . . .
Naród zaufał im 1 powierzył część gospo eksponaty, pocaąwszy cd prymitywnych karabinu z wyrytym na kolbie napisem cia ze strony urzędników PUR, należy po
darki ogólno - państwowe'. Dziś częstokroć dw ururek, uciętych karabinków, fłasz „spod Monte Cassino''. Wśród ekspona ciągnąć winnych do odpowiedzialności, bada*
od nich zależy sprawność komunikacji kole kowych granatów własnego wyrobu, aż tów znajduje się „księga poszukiwa jąc sprawę doraźnie na miejscu.
jowej oraz całość transportu; od nich zalez.y
Partie ppl-tyczne winny delegować swych
do zdobycznych Bergmannów, „Panzer- nych" przez policje niemiecką z datą 1
dobrze pojęte bezp:eczeństwo obywateli. Od
przedstawicieli -na stacje kolejowe w dniu
grudzień
19-14
r.,
zawierająca
kilkanaś
faustów" i broni maszynowej wszelkie
urzędów aprówizacyjnvch za.ezy na.ezyte 1
od’azdu transportów.
cie tysięcy nazwisk.
(Polpress)
właściwym czasie dokonane rozplanowa go rodzaju. U stóp rozpiętej flagi wo-

Społeczeństwo domaga się od Rad Narodowych
wykonywania szeroko poietej kontroli spstecznei
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na scenie T ea tru Miejskiego
Głęboki miłość łącząca parę aktorów: Ski
1 — pa:aca i jego żonę Bonny, stanowi
ówny trzon sztuki. Uczucie dwojga ludzi,
wiązanych wspólnymi! przeżyciami pracy zaodowej, złączonych dolą i niedolą życia asjrskiego, wyrasta silnym akcentem na t.e
rzeciętnośći środowiska, pełnego intryg 1
lłly c h zdarzeń zakulisowych.
A rtyści" '— to sztuka o dużych' wa'orach
jeńicznych. Jej największą zśletą są dobrze
skreślone typy ludzkie, z których na pierwzy plan wysuwa się postać Skida.
Skid jest nie tylko utalentowanym komi:iem, nie tylko zakochanym w Bonny męem, lecz przede wszystkim człowiekiem o
irysokim poczuciu godnośgi osobistej. W kalitalnej scenie z bogaczem — Ackermanem
,okazał autor Skida, któ ry gardzi piemędzni, gardzi sławą i bogactwem, skoro ma je
idobyć dzięki podłemu „szmirusowi .
Bonnv _ wcielenie najlepszych cech kobie
mści, zdolna do poświęceń bez granic, wy>ełn a swe życie jedyną miłością ac> ukocha
nego męża, którego los staie się jej przezna
czeniem. T yp Bonny na tle amerykańskiego
Środowiska aktąrskiego głębejto wzrusza, za

l

dziwia, a jednocześnie budzi szczerą sympa
tię.
Raptowny i niespodziany happy-end mało
dla nas zrozumiały, jaskrawo podkreśla amerykańsk:e pochodzenie sztuki.
,,Artvści“ na scenie Teatru Miejskiego przy
pomnieli nam najlepsze wieczory w przed
wojennych teatrach warszawskich. K iro l Po
rowski pokazał tu „lw i pazur" reżyschki
Sztuka w każdym momencie stoi nascenw
znakomicie, wszyscy aktorzy współgrała pod
niewidzialną batutą dyrygenta — reżysera
Tak przygotowane widowisko staje się praw
dziwą ucztą artystyczną.
Kondrat w roli Sk:da wykazał wysoką kla
sę gry aktorskiej. Po raz pierwszy. oglądamy
w Lublinie tego bardzo zdolnego aktora w
roli prawdziw e godnej jego talentu. W Ski
dzie stworzył Kondrat pełną, niezwykle pla
styczną pod względem psycb:cz,nym postać
trag:cznego pa:aca, ktćrv ze sceny swego tea
trzyku potrafi wywołać huragany śmiechu.
Dzięki niezwykle szerokie! skali talentu od
twórczego, wvda;e się Kondrat stworzony dja
tej roli. Jest żywy i prawdziwy w.każdej sy
, tuacu, osiągając moment niezwykłego nap.ęcia dramatycznego w kulminacyinei scenie

szalu fakt’ d-ue). Cra Kondrata daje wrazhwernu widzowi przeżycia nieprzeciętne-

m:ary.

M iłk :ewlcz w opranie efektownych i pięk
nych toalet iest uroczym zjawiskiem, ne*
nvm
kob:ecego wdzięku i sentymentalne!
'k ’ iwości. Bonny — to rola duża i ładna

'ecz trudna ze względu na" różnorodność sytu?c'i i,n a-trejów .

Malkiewicz

zwycięsko

wybrnęła z trudności, stwarzane w ra ź n y .
i>Vcnywu'ac'' typ zakoehinc1 kobiety z
’ekk:m odcieniem łrsterygw cci zazdroś Trafn c nterr-cruje o osenki jako urocza „diseuse" w dobrym .tylu.
Żoliska na:łeosż.a w IT-rdm akcie ma wic’'yfirdzo dob.rv*eh momerrów. zdradzających
duży ta 'e rt cbs-akterystyćzn.y.
Pichelski do-kor-’e zanrął rolę młodego
farmera amerykańsk’?-©,,/którego prym ityw
na psyeb:ka uwypukla śię jaskrawo na t.e
średowbka teatralnego.
Cbm:clarczvk sn-awlł -jnm swo!ą roją m:łą r*espodz?ink''. K’e-pr, dvsnonu*ac mewie!ka i'ofc:a słów, dz/eki f r r fneł m iarce do-kr
„-Je poó-rsował t'-c Ackerwara. Prenk e.
Ossowska i Kow’’c” k wvwe’” :a szezeiw hu
mor *ako groteskowa ps-a. P —zta zespołu
kfz za-zutu doctrn’a sie do poz-emu cahs-yi.
Dwa fragmenty ba’etowc. uczenmc Jadw nWirsklej widownia przyjmuje gorącymi ^okla
skami.

Dekoracje, Z ofii Węgierkowej niezwykłą
pomysłowe, trafnie stonowane z najtrnwtw
sztuki, świadczą o wyczuciu stylu amerrkań'k :ego w na:drcbnie'szvch szezegó^eh. Zn»*
komita gra barw i świateł. Na szczególną tawagę zasługuje inte-esującv pomysł w trze
cim obrazie (knajpka), gdzie dwie czerwo
ne okrągłe lampy wydzielają z reszty acenf
środkową jej część, zajętą przez rozmawia;ące r>ostac;e. Te dwa czerwone punkty —
to łrtkby sch-matecznie nakreślone granicą
wvm:aru, w którkm rozgrywa się walka a
n'en:ądż i hemor człowieka. Nwzwyklg głę»
.nokie njęci.e dekoracyjne przyczyn a się niewatnłlwłe do pogłębienia dramatycznego na*
pięcia tej sceny.

Cboć Bopnv na scenie śpiewa, że „zbeł da’eko powracać dr gą vp»rtych wspomnień— my wraz z. „Asystami'* wnpoinm.amy
-ozrzewnien-em dawre dr.', g ’ y w n k t ro*
m anreznej „Pel-ywsnii" -ezkwualy gorą«
uczucia i tęsknoty młodych swe..
*
Szkoda, że publiczność t i k d»bo odezuwt

tuhr-lność n'ektó’ych sv-n’cj: sztuki. » " b *
cba:ac głośnym ‘ mlechrm w •n g ic riy c h
momentach, np. w sc-m* f A i Sk;dt. Teatt
ro nje zabawa. Teatr lada od
mvśb 1 »”
czuć* chce w pas poruatyć r3 ‘plębsz.» itru o f
człowieczeństwa.

Zofia KarcwHka • Msrkfcwlcfc
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26. VII. 1944 — 26. VII. 1945 r .
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0T2URY APTEK.
Semadenl >—■ Rynek <
Koperek — B z c U w ih t <1,

TEATR MIEJSKI. D tłl I codzienni* komedia
m u zy c e -- Manker W alter* i A. Hopkins* „A r
tyści" j Ireną M alkiewicz I Józrfem Kondratem

w rolach Równych
T E A T ll D O M U Ż O Ł N IE R Z A
rewietkę

pt.: „N * przednówku", p ió r* B. B rok* i J. Jurandoąn a muzyko St, Rembowskiego I R. Schreit*T*>
Początek o godt ty-ej. Bilety w ceni*
do 70 zŁ do nabyci* w k ań* Teatru.

od ao

K IN O „A P O L L O " wyświetla film hiatoryczny
produkcji polskiej pt.« „Barhzrs Radziwiłłówn*".
K IN O „ B A Ł T Y K " wyświetlą dramat produkcji
polskiej pt.s „Droga mlodoló". Nadprogram! Pol*
«k« Kronika Filmowa N r i >
K IN O

R IA L T O " .

Film

Pietrzyka oraz przedstawicieli ZZK. V e
wstępnym przemówieniu podkreślił, że kole
jarze przystąpili do pracy w formach takiego
ustroju, w jakim chcieli pracować i ie te
form y nie ulegną zmianie. W yraził wdzięcz
ność kolejnictwu sowieckiemu, które p rzy
czyniło się do odbudowy naszego transportu.
Podziękował tym kolejarzom, którzy pierw
si stanęli do pracy. Wicedyr. ob. Przedpełski
zobrazował osiągnięcie w rocznej pracy na
szego kolejnictwa, podkreślając, że dyrekcja
lubelska miała większe trudności
pokona
nia od dyrekcji zachodnich. W lajtończm iu
zwrócił się z apelept do wszy»&lch koleja
rzy, aby wysiłek twój w prae/ jeszcze bar
loczął część oficjalną akademii powitaniem dziej spotęgować
icznie zebranych gości. Następnie zaprosił
W imieniu bc&.jntctw* radzieckiego prze
prezydium przedstawiciel* kolei sowiec mawiał płk. B o ro jy ", zaznaczając w it& i wkład
kiej płk. Borowika, wicedyrektora kolei in i. kolejarza polskiego w zwycięskiej wojnie.
'Przedpełskiego, inż. thludzińskiego, inż.
Największe bohaterstwo żołnierza front*

{

amerykański

pt.s

„Wielbiciele panny Nancy". Nadprogram!
skwa dzisiaj.

Mo

Część artystyczna rozpoczęła tię> występem
lubelskiego kolejowego chóru, k tó ry odśpie
wał „H y m n " Nowowiejskiego i „Wznieś się
orle"
Żukowskiego.
Kolejowa
orkiestr*
smyczkowa wykonała polonez Chopina ; pa
rafrazę Frbicha. Reprezentacyjna orkiestr*
! di vr przez ob. Dąbrowicza, przystąpiono dyrekcji lubelskiej wykonała uwerturę Raj
; l<> w. boru Zarządu. W skład Zarządu weszli: munda oraz „Figle Amora" Wirkego. Chór
j
— ob. Dubaj Michał, wiceprezes — ZZK Kielce mieszany i męski, * powodu bir
nż. Wrzos Tomasz i wiceprezydent Krzy sowania Iwych poprzedników, mógł popisać
kała Stanisław, sekretarze — ob. dr RewieA- się zaledwie kilku lżejszymi piosenkami.
ski I.eon i ob. Szydłowski Józef, skarbnicy —
W występach solowych śpiewu i mclorecyob. Dworakowski i Rymski oraz członkowie tacji wzięli udział p. Irena Malkiewicz, J. Kon
Zarządu i Komisji Kulturalno - Oświatowej drat, T . Markowski (baryton), T . Dąbrow
— ob. kpt/M azanów , z-ca Kom. Wojenne ski (tenor). Konferansjerkę prowadził J. Kon
go, prof. Chomicz, z-ca redaktora naczelne drat. Akompaniament Adeli Bav i J. śliwy.
go „Gazety Lubelskiej" — Aleksandra Leon- Kier. art. Danielskj - Maliszewski.
tiewa, ob. Wichrzański, ob. Dąbrowicz, ob.
Kogut, ob. W ójcik oraz ob. Petruczynik.
Komisję Rewizyjną stanowią — *ob. mjr.
KRONIKA MIEJSKA
Zdebich, ob. dr Grużewski j ob. Freyberg.
KOMUNIKAT*';
Sąd koleżeński ob. Dymowski i ob. dr Stock’.
W najbliższych dniach zwołane zostanie
W ydział Zaopatrywania Miejskiej Rady N aro 
posiedzenie Zarządu oraz Komisji, które roz dowej przypomina, że ka rty chlebowe * m-c*
strzygnie cały szereg spraw interesujących o- me; a i czerwca br. tracą twą ważność z dniem
gół społeczeństwa, a dotyczących działalności 3 i.V n . br ,
1 '
’ '
'
' A‘
Towarzystw*.
'
•

Dnia 28 lip c i odbyło się pierwsze orga-tyaeyjne zebranie Towarzystwa Przyjaźni Pol»ko - Radzieckiej w Lublinie. Towarzystwc
rakie poprzednio już istniało, zdekompleto
wało się jednak ze względu na to, że większ?
część członków Towarzystwa wyjechała na
Zachód. Porządek dzienny przewidywał: 1)
Zagajenie, a) odczyt „Wrażenia z podróży
do ZSRR" ob. H. Dąbrowicza, 3) Sprawy
organizacyjne a) odczytanie i zatwierdzenie
statutu, b) wybór zarządu, 4) Wolne w nio
ski.Przybyli wszwcy zaproszeni w liczbie oko
ło joo osób. Posiedzenie zagaił ob. wicepre
zydent Krzykała, który, powitał przedstawi
eni! A rm ii Czerwonej w osobach m jr. Bagnowskiego i kpt. Maźanowa, zastępcę Ko
mendanta Wojennego, oraz przybyłych go
ści z prof. dr Bacem z Puław na czele.
Zebraniu przewodniczył ob. Dymowski.
Po wygłoszeniu, bardzo ciekawie ujętego,

KOMUNIKAT P. C C. „LOT"

P re q ra rr n-arfiowy na 31. 7.

P ią ty d zień w y ś c ig ó w konnych
w L ublinie

7 .e f > - T ij Pora--o m o za ^ r muzyczna (mlasto). 7.21— 8.15 Transmisja * W arszawy (f. kr.
i m.). 8.13— 8.25 Wiadomości lubelski* (miasto),
ii.o z — r j .iy Transmisja z Warszawy (f. k r. 1 nw)U lew ny deszcz, jaki padał w nocy z soboty
r j.io — 13.35
Wiadomońr’
lubelskie
(miasto),
n* niedzielę wpłynął na stan toru, tak, że goni
i f . ) ! — M4O
Felieton
(miasto).
13.40— 13.30
tw y niedzielne' rozegrano po to rz* mocno ela
Skrzynka rołn'c»- w - r - inż. Bilińskiego (mia
stycznym. Przy niepewnej pogodzie wyścigi p rzy
sto). 15.30— i6.no M u z y k i * p lr ; (miasto). 16.00 ciągnęły nieliczną ty lk o publiczność, m in v \ łę
— 10.00 Transmisja z W s m a w y (f. k r. 1 m.).
zapisy do poszczególnych gonitw przedstawiały
10.00— i i . i o , M uzyka symfoniczna. W program'*e
się ciekawie i pola były licznie obsadzone.
utwórz Czajkowskiego (p lv ty) • (miasto). ai.20—
W pierwszej gonitwie dni* zwyólężyl* łatwo
ai.40 Koncert m uzyki rozryw kow ej (płyty) (mia
sto). 11.40— 11.00 Polskie pieśni i tańce (płyty) Burz* I I I at. państw. Sieraków przed Finezją.
T o t. zw. ao zł., fr, 14 i 44, porz. z j i .
(miasto).

P R E N U M E R A T A PISM RO SYJSKICH
Wobec normował--* 114 ti-iu n k ó w transporto
wych i ipodziewanej w tym kierunku dalszej po
prawy, prayitępuje Spółdzielnia w yd. „Czytel
nik" do przyjmowania prenumeraty na watelkłe
czasopisma rosyjskie. Delegatura w Lublinie, ul,
j-go Maja 4 prosi zainteresowanych o zgłaszanie
prenumeraty do 10 każdego miesiąc* z * miesiąc
następne.

O g ło s z e n ia
Hurtownia !*t«iwnr»yi»wnla Kupoów Pniak inh w Chełm les
uL
(nłnwnkB 1, tol. 147, zawiadamia,
te przyławije przedatawleli-latw*
firm na twoim terenie, oraa ponada na oktadsie dutr aaortrmont townrAw po oemanh nlakieh.
W alni dla tartiM w l Pity jrałro>ie. tatmowo, oyrfcularkl. ta-reza
•wmerelow* do notrzen'a pH, paty
iapodpw*. łożyska kulkowa 1 rol
kowe kłtncerlt, azhewt I lun* ar
tykuły teehnloma doetarna „Oeutromłyai" bnhUai, ul. 1-sro Mała
M TO 4.
4(14
Okazyjna sprzeda! działek bndow'anyen położonych blisko nakładu
-oznlozezo Blawlneik. MleJaoowoM
•rraoka, zdrowotna, działki ta■trlerdwin*. hlpoieowil* oayate
S-M-7.-da! wyłączni* tylko przia
pr,t«łwojenne
z.) braeo „Wya'da"
MtctuUow.ikieeo, ,.«»blln,
B. nardyddka 5H.
39S
Karty «9tha|«ary)na Zw tanku Kałą
zo.rynh w T/nibłloIo. »L Narolowi cza
87 przyjmuj* w grnł%. 17—1* zapity
na H-młiM. Kura Przyupoaoblroia
Bnehutł-ryłnct-n, który roniru-mle
a:<j ł-tro alorpnJa. Prorraat uanktr k«!n,r>wo*6, obliczem la, buzshalte r łne • biurowe, łleta płau, podetil, wybrane zaradni rola praw,
ne____________
■
4MI
Lanara eiurzata łtekeoa przyjmu
je Krak. Fme4L'X « m. 1.
42«

wfcgo, jego krew i rany, nie odniosłyby zwy
cięstwa bez usprawnionego transportu. Kole
jarz polski w tej walce egzamin zdał. Wśród
największych trudności z całym samozapar
ciem w pracy uruchomił potrzebne transpor
ty w dowożeniu wojska na front, tanków,
broni i amunicji. W yraził ewe uznanie dl*
Twórczej pracy dyrektora kolei mgr. M łotIsowsbiego i jego zastępcy ob. Przedpełskie
go i w id u innych. Z ręmieni* 2 Z K przema
wiał ob. Baranowski. Z Zarządu Głównego
->b. Cieślik, k tó ry między innym i kwestiami
przedstawił zebranym starania Związku O
podniesienie płac kolejarzy. Projekt przewi
duje pensje od 3 tys. do 6 ty*, zł. miesięcznie.
Przedstawił starania Związku o poprawę by*
tu emerytów. Wezwał do wzmożonej pracy
wszystkich związkowców, aby jak najszyb
ciej postawić koleje na normalny jlbziom

Ł d z ia ła ln o ś c i T o w . P r z y ja ź n i
P o ls k o -R a d zie c k ie j

J e a tr ! k in a

Dw'i 1 codziennie w ystaw i* w ew łą

Momentem upamiętniającym rocznicę kole
jarzy było odsłonięcie w dniu 29 bm. tablicy
wmurowanej na dworcu lubelskim, analo
gicznej do tablicy z roku 1918. Odsłonięcia
dokonał dyr. Kolei mgr. H. Młotkowski. Tab
lica ta zamyka okres rocznej pracy kolejni
ctwa i nawiązuje dp tradycji pracy i walki
kolejarza lubelskiego. Okolicznościowe prze
mówienie wygłosił jeszcze przedstawiciel ZZK,
ob. Gorajski. Orkiestra odegrała hymn Polski,
Sowiecki i Rotę. Ob. Młotkowski zaprosił
zebranych gości i Związki, aby ze sztandara
mi i orkiestrami udali się na akademię do
Teatru Miejskiego.
O godzinie ix.-ei ob. mgr. Młotkowski roz-

W drugiej gonitwie Helikon st. państw. Bogusławice zdołał obronić I-aze miejsce przed' ataku
jącą Isią. T o t. zw. 24. fr. 11 ł jz , porz. 40 zł.
W gonitwie ITI-ej walezące zawzięcie na całej
prostej Urm ań at. państw. Abigowa i Corregidor
SŁ państw. Sieraków, minęły celownik leb w leb,
dzieląc się pierwszą nagrodą. Drugie miejsce za
jęła klacz Carmen IV . T o t. zw. t r zł. i r t , fr.

i ) I tą, porz. a< i 39.
Łatwe zwycięstwo

Dnie 1«, VII, 49 r. ^kradziono na
IluH Blalyatok — Warszawa —
LuMlu dokumenty! dowód eioblaty, metrykę ■w pełnym wj-plale
I odpis tęjłe. książkę wtęłrzoursJrą
krawiecką wydaną przez Izbę Bzcnaleńtalczą IznMin,
świadectwo
oseladułeze uflrońosenla kureń I
wzkolne na aanwteko Irena NienałkowWka,_________________ 4«7
Sernrtam radie - aparat, uL Czenbo w k a W ni. 1,
44fl

odniosła

Pani

Polmodie

Centremlyn nl. t r i Mała RS m. 4.
dostarcza młynom ąazę młynarską,
pa«y napędowa, (furty, alatkl dru
ciane I wa7olkle lamę artykńty po
mocnicze po omach obniżonych.
_____________________________ .SM

at. państw. Bogusławke,

bijąc dowolnie klacz
V ic to ry i finiszująca dobrze córkę Forwarda,
Opiekę. T o t. zw. zo z f, fr. 19. ao 1 *8.
W gonitwie V -e j o nagrodę Toscarł so.oo© zł.
zwyciężył Izao ze st. państw. Leszno po zacię
tej walce z atakującym og. Sun Ray. Ten tam
Sun Ray zaledwie tydzień temu, będąc faworytem
publiczności przyszedł do celqwnik* bez miejaca
w dużo słabszej konkurencji. T o t. zw. 13, fr, zj
i 2 i, porz. 46 zł.

Nawiązując do komunikatu P. L. L. aLot"
zamieszczonego w nr. 149 Gazety Lubelskiej •
dnia 10 V II. 194; r. wyjaśnia ńę, i« pasażerowi*
mający zamiar odbyć podróż samolotem * Lu
blina winni aię zgłaszać po zezwolenie na przelot
do Sekretariatu Urzędu Wojewódzkiego Lublin,
Spokojna nr. ą, pokój N r . 49, względnie do Od*
działu P. L L. „L o t" ul. Szopen* a r , 9, I plętrtą
pokój a r, 18, teł, 33-09.

W następnej gonitwie minęła celownik e prze
wagą szyi Zegarynka at. Państw. Michałów, przed
Bojarem i Tobrnkiem I I . T o t. zw . 28, fr. tz I 27,
porz. 191 zł,

Elektrownia Miejska w Lublinie o głtet* przetarg nieograniczony na remont słupów żelaznych

W słabej konkurent i wygrał Marsz at. Państw.
Łęck przed Esęuire. T o t 13, fr. i r 1 12, porz.

Oświetlenia ulicznego. Bliższe dane udziel* Wy»
dział Sieci Elektrow ni Miejskiej, uL Krak. Przędą*,
j j , pokój N r . tto .

3J rf.

'

„Matura" Kursy języków oboynh
obywatelki Jadwigi Prus Napiór
kowskiej. Lublin, ul. Zamokłka 12
m. 17, Zapisy od itodz. 10—12 f
8 —5
,488

PRZETARG

Term in składania o fert upływ * dn. < • ńerp-

W gonitwie V I I I znalazł się niespodziewanie na
I-szyrn miejscu Prachtkerl a t Państw Janów przed
Potentatem. Tot. 24, porz. 4?
S.

PraetaM — sita, najaańsze oomy Zegarmlitrz dyplomowany a Warpoleca
firma Rybicki, Io U '« , arzawy Sobczak. Obecnie prayjmu.
Szewska nr 1.
488 Je Lublin. Krak. Prsedm. 58 m.
8 (front)
458
Tania apriedam endoskopia
I
kaiulyks komplety tranoformalo- Inteligentna goepodyul umiejąca
rów I elektrody. 1*0 Maja 91 m. 4. św-ietn a «otowaó poszukuje pracy
w447 u księdza. „Gazeta Lubelska" Nr.
------------------------------2
844Ó8
Bladła msszynlrfka poszukuje prsey 8 —' do ł-ch ąoidzln dziennie. Chłapiąc do nauki kpknicratwa I
Wliidomodó „Gazeta Lubelska" pod panna obenajmlons a .szyciem po
„Maszynistkę".
trzebni. Krak. Przedm- 38, (Pra
oonąila Futcrl.
457
Anglaltklage, franeuslklego. łaci
ny udzielam, Narutowicza 18 m. 5
_________________
481

Klarewnhtwe KnraAw Pletnia na
Maezynle Marli K!e<a«lńak!eJ w
Lublinie. Ul. KoSelamrkl ifl. teł.
70—84, zawiadamia, U z dniem
l-*o sierpnia b. r. wznawia zapi
ty na kitray mamypopleraa I maazj-noznawetwa. Nn iadani* naucr-anle metodą ran orno tecłmleann oraz
liczenie na aryłmomelraeh bea do
datkowej opłaty. Zapity przyjmu
je kancelaria ktireów codziennie n
prócz niedziel l łwląt od »odz. 8
Pracownia pantofli zaSmowych,
do 18.
snrzeda.le po cenacb hurtowych
Klarewnlctw* Kursów Pisania na różne fasony I kolory. Pracownia
Maszynie Marli Klclaslńrfklej w ta przm'e*loua została z ul. Przcj
'.•rbliole, iii. Kolklnenkt tb. ret, myślowej na Kowalska 5. m. 92.
458
20-84. polcoa do biur 1 urzędów II p.
wykwalifikowane maszynistki.
Siatki druciane oohronn.- ua mu
Demy — Piat* eprzęda.1* przed- chy aą do nabycia w f-m!c „Cen
wojenna Biuro nWyąoda-. Bernar tromłyu", ul. 1-go Maja 58 m. 4.
d y ń sk a * !. fyl. 81-87
2Ofl
♦88

Polskie Linie Lotnicze „L ot" komunikują do
datkowo, że do wydawania zezwoleń n* przeloty
samolotami pasażerskimi uprawniony jest także
Szef Głównego Zarządu Polityczno-Wychowawczego Wojsk* Polskiego.

n i* <944 r. Przetarg nastąpi w dniu s t. V I I I .
1943 roku o godz. i* - e j w biurze K o ntro li Za
rządu Miejskiego.
•

Potrzebne tkaptdlantka reetauraeyjua rutynowane (młoda). Wladometó ul. Kotctusokl 7. Gastro
nomia.
,
48J

Postukuję ciotki mojej Dr. Bnsrenll OodócwskleJ. Adree kler. He
im a Wożniak. Kraków, nl. Bónerowata 8 m. 8
4cg

Postukuję aftnżby na wyjasd n'.. Zeuhlene Kennkarte, wysławioną
Dolna Panny Marli Nr. 81 m. 5. przez 8(adlhanptmęna m. Warsza
♦58 wy Nr. 286998 na nazwisko • 8lenkiewlca
Antonina,
Łaskawego
Państwowa Przedatcblomrtwo Trak n u lam ę proszę o zwrot za wyratorów 1 Maszyn Rolniczych, Od grodzeniem. LwM'n, Bychawsła 32.
dziel w Lublinie, zalrodnl od za ___________________________ 487
raz na Panafcwowyóh Staojaoh
Traktorów 1 Maazyn Rolniczych Dr med. n. Plnua, choroby ekóraamcdtlelnreb buchalterów oraz no - Weneryczne i wewnętrzne.
specjalistów mechaników I trakto Przyjmuje od 9—11 I od 18—19.
4#fl
rzystów, Zsdos-enla kierowaó pod Lubań ow*k» 19.
adresem; Państwowe Przedslekar
stwo Traktorów 1 Maszyn Rolnl- Baal OltrtwikltJ poszukuje brał
czyeh, Oddział Lublin. Szopena 6 chorąży Orleański Micha!. WLadopokój 12,
moSel; „GazeSa Lub."

D R U K A R N IA Nr. I.
Sp. Wyd. »CZYTBI.NIK«
Lublin, u!. Zamojska 24.

.

Telelon Air. 23-Bo i 23-84

przy/mii/G nszojkio znmówiehln
w zakres drukorslwa webodząw
Rany mnlarhnwBne.

Demy. Ple** spryedaje Biuro Angielski
_
... Chestwflelds College
Mlerolczafo Prąysleąlceo Wl. Po- Kura
“
Języków 1 maszynopisania
ąodzlńaktege. 'Lublin, Kraik. Przed. Kur* wakacyjny
Wyszyńskiego
M m ,* .
’• rn 59 (oficyna).
18?

Ns żądania telefoalezia

WyknnaulP syybhle.
wyryltny auzeąa

piaeditawMała
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