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Mianowanie Szela Sztabu Głów
nego Marynarki Wojennej

WARSZAWA, 22.1. (PAP). Rozkazem
Naczelnego Dowódcy WP mianowany zo
stał na stanowisko szefa Sztabu Głównego
Marynarki Wojennej komandor dypl. Adam
rząd brytyjski wciągnięty w sprawy ob Mohuczy,
cych państw na Ich prośbę, nie ma nic
Wobec chwilowego nieobsadzenia stano
przeciwko zajęciu się tymi sprawami przez wiska dowódcy Marynarki Wojennej, ko
Radę Bezpieczeństwa, Wielka Brytania pra mandor Mohuczy staje się automatycznie
gnie jak najszybciej wycofań swoje wojska zwierzchnikiem wszystkich oddziałów i In
z Grecji 1 Indonezji.
stytucji Marynarki Wojennej.
-oOo-

W niosek delegacji rad zieckiej
LONDYN, 22A (BBC). Delegat Związ
ku Radzieckiego złożył na ręce przewodnlczącego Bady Bezpieczeństwa następujący
wniosek!
Delegacja Związku Radzieckiego w po
rozumieniu ze swym rządem zwraca ślę
z prośbą do Narodów Zjednoczonych o roz
patrzenie 1 przedyskutowanie sytuacji w
Grecji. Dalsze przebywanie wojsk brytyj
skich w Grecji nie może byó tłumaczono
koniecznością obrony linii transportowych,
a obecnośó Ich wywołuje nacisk na rząd
grecki. 1 Jest wykorzystywana przez monar
chistów do bezkarnych wystąpień przeciw
ko partiom demokratycznym.
Powołująo się na 85 paragraf karty Na-‘
ro£ów Zjednoczonych, delegacja radziecka
zwraca uwagę, że Jest to mieszanie się o-

Rząd czechosłowacki

ściennego mocarstwa do spraw wewnętrz
nych Jednego z państw mniejszych.
Szef delegacji ukraińskiej złożył prze
wodniczącemu Rady Bezpieczeństwa wnio
sek, domagający się rozpatrzenia sytuacji
na Jawie. We wniosku tym pisze: „Jak
wiadomo, w kraju tym od kilim miesięcy
prowadzona jest przez regularrto wojska
brytyjskie, holenderskiej japońskie akcja
przeciwko ludności miejscowTeJ, co w myśl
paragrafu 85 Karty Narodów Zjednoczo
nych stwarza stan zagrożenia pokoju".
LONDYN, 22.1. (Obsl w!.). W dniu dzi
siejszym rząd brytyjski zebrał się celem
omówienia oświadczenia złożonego przez
ZSRR w Radnie Bezpieczeństwa w sprawie
wycofania wojsk brytyjskich z Grecji 1
Indonezji.
Komentator radia brytyjskiego przemawiająo dziś na ten temat zaznaczył, że

domaga slg wydania gen. Prehali
PRAGA (PAP). Czechosłowacki minli ter Informacji Kapeaky oświadczył, lż
iąd Czechosłowacji zwrócił się do Wlel■iej Brytanii z żądaniem wydania genera
ła Prehali, oskarżonego o działalność kon
spiracyjną przeciwko rządowi czechosło
wackiemu. W zeszłym tygodniu policja aresztowała kilku agentów generała PrchaU. działających na terenie Czechosłowacji.

Członkowie parlamentu angielskiego
na Wybrzeżu
SOPOT, 22.1. (PAP). Na Wybrzeżo przy
była wycieczka członków parlamentu an
gielskiego. Gości witali: wicewojewoda gdań
sld Gadomski, członkowie WRN, przedsta
wiciel min. Kwiatkowskiego, dyrektor Szy
mański, oraz attache morski W. Brytanii
w Gdańsku płk Hazel.
Goście angielscy zwiedzili szczegółowo
Gdynię 1 Gdańsk. W Gdyni zwiedzili port,
magazyny, oglądaU wyładunek towarów j

UNRRA że statku .Richmond Mumford
Pearsen", załadunek węgla na statki „Scar,
dla" 1 "Llisa". Gośclo zwiedzili również
Państwową Szkolę Morską. W Gdańsku
zwiedzili strefę wolnocłową, stocznię Nr 1
Westerplatte, magazyny oraz wyższo uczt
nie. Goście angielscy wyrazili swój podzl >
dla tempa odbudowy gospodarczej 1 k)T:
turalnej Polski.

Rabunkow a g o sp o d a rk a

Z procesu w Norymberdze

w krajach okupowanych
NORYMBERGA (PAP). Podczas panie- pów na wolnym rynku we Francji. Sku
działkowego posiedzenia Międzjmaro powała ona na wolnym rynku we F ran
dowego Trybunału do spraw przestęp- cji i Belgii wszystko, co można było do
|®ów wojennych, prokurator francuski stać, poczynając od sprzętu wojennego,
I Gerthoffcr przedłożył dowody, iż Niem‘ ' " specjalną organizację, któ a kończąc na podarunkach na Boże Na
cy posiadali
rodzenie. Zakupy te przyczyniły się w
rej celem było czynienie wielkich zaku- wielkiej mierze do inflacji. Około Boże„„„------------ •
-ooo

go Narodzenia 1942 r. wywieziono U
Francji przeszło 11 milionów kg. towa
w ZSR R
rów.
M n w w . OOT /IW
Żądania niemieckie w Norwegii na uMOSKWA, 22.1. (PAP), Prezydium Rady
trzymanie wojsk okupacyjnych dochodzi
Najwyższej Związku Radzieckiego mianoły do 6 milionów marek. Dzięki temu,
walo D. P, Onika komisarzem ludowym
iż Niemcy wydawali tak wielkie sumy
przęmvjhi węglowego dzielnic zachodnich
na wolnym rynku, ceny szły w górę, co
Związku Radzieckiego oraz W. W. Wachdoprowadziło do niesłychanej korupcji
ruszewa — komisarzem ludowym przemy
wśród
niemieckich sił zbrojnych, poczy
słu węglowego dzielnic wschodnich.
nając od żołnierzy, a kończąc na gene
LONDYN (PAP). Agencja Reutera do-lrzy obserwatorzy wysuwają nazwisko do rałach. W roku 1943 na rozkaz Goerlnnosi z Czungkingu, że Międzypartyjna tychczaaowego premiera dra T. B. Eoon- ga zaczęła się walka x wolnym rynkiem,
Rada Polityczna, której debaty trwają Już j ga, Jako kajidydata na przedstawiciela
od 10 dni, rozpatruje zagadnienia utworze Chin w Organizacji Narodów Zjednoczo na którym Niemcy wydali 1.100 milio
PARYŻ, 22.L (Obsł. wł.). Z Jerozolimy nia rządu koalicyjnego i zjednoczenia chiń nych, podczas gdy inni łączą nazwisko nów marek niemieckich.
Prokurator odczytuje również pismo
donoszą o ponownym wprowadzeniu godzi *klcłi sił zbrojnych. Obrady potrwają za to ze stanowiskiem ambasadom Chin w
ny policyjnej, oraz o rewizjach przepro pewne Jeszcze tydzień. Zwołując konferen Stanach Zjednoczonych. Generał Czong Goeringa następującej treści: „Zapas zio
ła narodowego banku belgijskiego znaj
wadzonych w rozmaitych dzielnicach mia cję tę, Czang-Kai-Szeik wyznaczył czas jej Ozun, gubernator prowincji Szochwan
sta. Na ogół jednak w mieście panuje spo- trwania od 10 do 23 stycznia, jednakże główny negocjator ze strony rządu podczas duje się w podziemiach banku Rzeszy.
stosowanie się do tego terminu pozostawi pertraktacji pomiędzy rządem a partią ko Rozkazuję przepasanie słota bankowi
łoby wiele spraw niazałatwionych. Niektó- munistyczną, wymieniany jest Jałto na Rzeszy de dyspozycji mojego urzędu".
Zarząd wojskowy Bcigtt zażądał od prea
stępca dra Soonga na stanowisku premie zesa belgijskiego banku emisyjnego, hotra ze względu na to, że byłby on dobrze fina wypłacenia 60 milionów marek na
widziany przez komunistów. Wellington cele utrzymania armii okupacyjnej. Pro
Koo, ambasador chiński w Wielkiej Bry śba o odłożenie wpłat została odrzuco
czechosłowackich
papierów
wartościowych
tanii również wysuwany jest jako kandy na. Wła/dze zagroziły represjami prze
arr am a (PAP).
/<n <
"
WARSZAWA
W wykonaniu De
Niezgloezone czeahosłowaokie papiery dat do reprezentowania Chin w łonie Or ciwko prezesowi banku 1 wielu czoło
kretu Prezydenta Republiki Czechosłowac wartościowe przepadają na rzecz Republi ganizacji NarodĄw Zjednoczonych. Prze
wym osobistościom, które miały odpo
kiej a dnia 20 października 1845 r. nr 95 ki Czechosłowackiej.
widuje się poza tym, że dowódca nacjona wiadać całym iwoim jnajątkiem za nie
Sb.z.a.n Rząd Republiki Czechosłowackiej
Zgłoszenie winno być dokonane w Posel- listów, generał Ozoing Czln, do którego
zarządził spis następujących papierów war- j *twie Republiki Czechosłowackiej 'w War niechętnie ustosunkowują się komuniści, dotrzymanie terminu i^faty.'*^”
W Norwegii rabunkowa gospodarka
tościowych:
ezawie d0 dnia 81 stycznia 1840 r.
będzie musiał ustąpić.
doprowadziła do inflacji i w pewnej
a) czechosłowackie* papierów wartoścdo
_
i
-Of)o-------------wycii, znajdujących alę za granicą (za wy
chwili Niemcy zamierzali wprowadzić
jątkiem oblłgao.yj czechosłowackich poty
rranciizi obierała dziś nowego premiera
swoją walutę. Rekwizycje w tym kraju
czek zagranicznych), baz względu na to,
objęły n/e tylko środki żywnościowe, ale
PARYŻ, 22.1. (Obsł. wł. Jutro po po
do kogo należą;
rodowo-republlkańska.
również flotą rybacką, wagony tramwałudniu odbędą się wybory nowego pre
b) innych papierów wartościowy oh, znaj
Komuniści przedtem Już wysuwali kan owe i #0 tysięcy samochodów. Nie uda
dujących się za granicą (za wyjątkiem miera rządu francuskiego. Prawdopodo dydaturę Gouim. Feliks Gouim oświadesył ło im tię jednak odnaleźć złota norwe
czechosłowackich papierów wartościowych bnie zostanie nim Feliks Gouim — czło dziś wieczorem dziennikarzom, że zgodzi skiego, które zostało dobrze ukryte.
i obligacyj czechosłowackich pożyczek), nek partii socjalistycznej i przewodni
Oskarżenie Gerthoffera oparte Jest na
się na objęcie stanowiska premiera, jenależących do osób, które mieszkają na te czący Konstytuanty.
rytorium Czechosłowacji, lub znajdują się
śeli narodowi republikanie będą repre-, raportach rządów' państw okupowanych
Socjaliści zgodzili się, aby Gouim zo zen towani w rządzie.
ilustruje dobitnie, jak gospodarka ra
tam dłużej, niż rok, albo mają w Czecho
słowacji swoją siedzibę (przedalętolomstwo stał premierem pod warunkiem, że w
bunkowa zrujnowała najbardziej kwit
Socjaliści wycofali swego poprzedniehandlowe).
nące kraje Europy zachodniej i dopro
sklad rządu wejdzie również partia aa-Igo kandydat.
£ £ £
wadziła do chaosu gospodarczego

' Mówi komisarze Indowi

Narady polityczne w Chinach

Sytuacja w jerozolimin

Komunikat w sprawie rejestracji
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Co piszą inni

Fala strajków w Stanach Zjednoczonych
przybiera coraz bardziej na sile. Strajku
ją dziesiątki, a nawet setki tysięcy robot
ników
zatrudnionych w różnych gałęziach
LONDYN, 22.L (PAP). Omawiając kry
NARADY FRANCUSKICH
żcią Jak najszybszego utworzenia nowego: przemysłu, którzy w ten ąposób protestu
zy* rajdowy w# Francji .sprawozdawca
PRZYWÓDCÓW POLITYCZNYCH
rządu francuskiego Istnieje kilka koncepcji] ją przeciwko wyzyskowi ze strony kapita
dyplomatyczny agencji Reutera podkreśla,
PARYŻ, 22.1. (PAP). W niedzielą wle- dotyczący jego składu. Komuniści pro-' listów, w postaci redukcji ich zarobków.
że posuniecie generała de Gaulle zmierza
l czór odbyła sią godzinna konferencja mię ponują, aby w rządzie reprezentowane by-‘ 'W związku z sytuacją strajkową w Amejące do wycofania slą a życia politycznego
_ ________ _____
___
dzy sekretarzem generalnym francuskiej ły 2 partie: socjalistyczna 1 komunistyoz- ryoe „Kinder Codzienny" w art. pt.: „Cele
oraz ustąpienie jego . . stanowiska .zeta j ^
^ ^ y c z n e jT a ^ T
zorałby wówczas Mau- wielkiego Btrajku" pisze:
izadu zaskoczyło całą Francją. W kolach partii komunistycznej ministrem
__ \ rlce
Thorez. Przywódcy partu socjaltstyThorez,
„W świadomości amerykańskiego
zbliżonych do generała de Gaulle twier
w obecności sekretarzy tej partii Duclos cznej są zdania, że rząd powinny stwo
świata pracy ocena zuchwałej postawy
dzą, że gen. de Gaulle powziął tą decyzją
rzyć wszystkie trzy partie, a na czele sta1 Marty.
magnatów stali, „królów mięsa i kon
/ycofanlA^alf z żyda politycznego, ponie__ .
nąć powinien Aurfol. Jeśli chodzi o partią
serw“, dokonuje się , bardzo szybko i
- waż w ostatnich kilku miesiącach doszedł
PAR/Ż, 22.1. (PAP). Francuskie koła ' naj.odowo.ropublikaćsk;ł, to powstała tu ,
zdecydowanie. Stąd też i owa wzbiera
jąca Jola strajkowa. Amerykański ro
do przekonania, iż współpraca rządu ze polityczne podjęły w poniedziałek s rana pewna różnlch zdać. Mianowicie część człon
botnik dziś już be* ogródek, głosi ty
Zgromadzeniem Konstytucyjnym nie m o energiczną akcją w związku z ustąpieniem ków jest za rządem 8-partyjnym z Au-j
siącznymi rezolucjami, lasem transpa
generała
de
Gaulle.
Jożell
narady,
doty
» slą ułożyć pomyślnie. Ten powód został
rentów, tłumnymi i nieraz burzliwymi
rioTem na stanowisku premiera, część zaś i
ysunięty przez generała de Gaulle w jego czące utworzenia rządu złożonego s przed woli przejść do opozycji.
demonstracjami, iż nie po to złożył ty
le ofiar, pracy i znoju w zwalczenie fa
Uście, zawiadamiającym o rezygnacji, skie stawicieli S partii — ruchu republikańakoWczoraj przewodniczący Konstytuanty?]
szyzmu, który chciał milionom ludzi na
rowar.ym do przewodniczącego Zgromadze ludowego, komunistów 1 socjalistów — Feliks GouL-n odbył dłuższą rozmową z
rzucić swe jarzmo, by ulec nieokiełzna
nia. Obserwatorzy polityczni uważają, że przyniosą pożądani rezultaty, zostaną na Leonem Blumem.
nym apetytom garści „królów dolara".
doświadczenie trzeciej republiki przokonało tychmiast zwołane zebrania wszystkich par
Tama, jaką przez swe masowe straj
Na dzisiejsze przedpołudnie zwołana zo
ki kładzie dziś robotnik amerykański
generała de Gaulle, iż konieczna jest re tli w celu ustaJenla składu rządu 1 Jego stała nadzwyczajna konferencja CGT. Kon
rodzimemu kapitałowi, jest jednocze
forma wzmacniająca władzą wykonawczą szefa.
stytuanta zbierze slą dziś o godz. 3-ej po
śnie zaporą przeciw próbom dyktowa
1 wytyczająca bardziej określone, niż do
nia światu swej roli przez kapitał mię
PARYŻ, 22.1. W związku z konleczno- południu.
dzynarodowy.
tychczas, granice pomiędzy władzą usta
non------------—
I na tym polega ogólnoświatowe zna
wodawczą a wykonawczą. Ponieważ pro
czenie wydarzeń, rozgrywających się
jekt konstytucji opracowany przez komi
w Ameryce".
sją konstytucyjną przewiduje postanowie
W związku z rozprawą, jaka odbyła slą
nia odwrotne, generał de Gaulle wolał u'.przed sądom doraźnym w Katowicach, w
stąJM. Ustąpienie generała de Gaulle w
wyniku której oskarżony 18-letni strażnik
$ lat 1 7 miesięcy od podniesienia przez
WARSZAWA (PAP). — Obradujący w
Potępienie reakcji przez PSL oraz uak fabryki państwowej, Edward Rudawiec,
niego sztandaru wolnej Francji 1 po jego Warszawie członkowie Wydziału Wyko tywnienie sią na odcinku walki z nią, win okazany został za zabójstwo w stanie nie.'u3torycznym oświadczeniu, że „Francja na wczeg i Komisji Centralnej Związków no również znaleźć wyraz w uchwałach trzeźwym milicjanta 1 dziewczyny, na kaprzegrała bitwą, lecz nie przegrała wojny", Zawodowych, Prezeski Generalni Sekreta Zjazdu PSL
S&rę śmierci, „Dziennik Ludowy" w art. pt.:
stawia francuskie Zgromadzenie Narodo rze ^Zarządów Głównych wszystkich cen
Przedstawiciele świata pracy, Jako rs- M
,Wzmocnić kontrolą", pisze:
we wobee pUnego Badania utworzenia no tral zrzeszonych w KomnfjJi Centralnej prezentandL ponad miliona robotników 1
„Cała ta sprawa nie jest rzeczą drób
Związków Zawodowych oraa przedstawi pracującej Inteligencji -apelują do Zjazdu
wego rządu.
ną nie dlatego, te w grę weszło tycie
ciele
świata
pracy
zasyłają
obradującemu
PSL, ażeby w uchwałach przyjął rezolu
Panuje ogólne zainteresowanie co do
ludzkie, ale również I dlatego, ponie
waż tdkich Stanisławów Rudawców ma
ego, kto zostanie szefem nowego rządu. w tym samym czasie w Waruzawie Zjaz cją Kongresu Związków Zawodowych, wzy
my w dziesiejszej naszej rzeczywisto
Wydaje alą prawdopodobne, że komuniści dowi PSL życzenia jak najowocniejszych wającą wieś polską do wypełnienia obo
ści więcej.
wiązków wobec Państwa 1 Narodu w przed
wysuną kandydaturą Maurice Thoreza^ja- obrad i jak najlepszych wyników.
Pomyślmy tylko: zwichnięta moral
Wyrażają nadzieję, że Polskie Stronni miocie pełnego udania, świadczeń rzeczo
:o przywódcy najliczniejszej partii w Zgro
nie i deprawowana nadal przez swego
przełożonego jednostka, pijak, na któ
madzeniu. Komuniści mają zamiar podjąć ctwo Ludo.ve w zespole Bloku Demokra wych, albowiem od realizacji tych świad
rym ciąży podejrzenie o napad rabun
inicjatywą, zmierzającą do szybkiego zllk tycznego Stronnictw wchodzących w skład czeń zależy realizacja programu gospodar
kowi/, zostaje przyjęty na stanawlsko
widowanla kryzysu politycznego. Panuje ; Rządu Jedności Narodowej przyjmie o- czego Rządu Jedności Narodowej, odbudo
strażnika, ma być tym, który czuwa
nad bezpieczeństwem mienia i tycia
przypuszozerfle, że Maurice Thorez zwróci bowlązki i równą odpowiedzialność za dal- wa kraju, odbudowa 1 rozwój przemysłu
ludzkiego! Młodocianemu mordercy nie
slą do republikanów ludowych 1 do socjall- ) sze prace nad utrwaleniem Mepodleełoścl oraz5-zapewnienie wyżywienia całego świa
tylko wódka uderzyła do głowy, ale ł
stów z propozycją utworzenia rządu 3-par- ' l suwerenności naszego Państwa, za demo ta pracy — w myśl hasła: wieś — miastu,
„władza", jaką sprawował. Pratcdopomiasto
—
wsi.
tyjnego z nim Jako szefem.
dobnie porcie: ubył bezkamośoi w mo
kratyczną Jego treść i za konsekwentną re
Niech żyje wspólny front walki 1 pracy
mencie kiedy strzelał do Bogu ducha
W specjalnym wydaniu „Populalre" pu
alizacją programowych wskazań Lipcowe chłopów, robdtnlków i pracowników umy
winnych współobywateli.
bllkuje artykuł Leona Bluma, poświęcony
Zabicie człowieka jest zbrodnią, alb
go Manifestu PKWN.
słowych.
ustąpieniu de Gaulle‘a. W artykule tym
podwójną zbrodnią jest, jeśN niewinną
•oooprzywódca partii socjalistycznej pisze m.
jednostkę zabija ten, który pozostaje
na służbie bezpieczeństwa. Jest to
iiu „D ecylu tak nagła i niespodziewana
zbrodnia podwójna, ponieważ podważa
nie może nie wywołać zdumienia. Jedno
autorytet naszych organów bezpieczeń
jest tylko pewne, że jest te decyzja niestwa, ponieważ stwarza atmosferę
sprzyjającą działałnośei diamentów an
TABRIZ, 22.1. (Tass). Rząd narodowy trudności finansowe Jakie ciągle robi mu
odwołałam. Poznamy motywy postępowania
typaństwowych.
gnerała de Gaulle, skoro treść Ustu •napi Azerbejdżanu perskiego otrzymał ostatnio rząd persM, uchwalił nawiązać a obcymi |j
Ba zbrodnię Bdwarda Rudawca odpo
sanego pracz niego do przewodniczącego kilka listów o rezolucji, w których kupcy państwami bezpośrednią łączność handlo-S
wiedziałam jest w pewnym stopniu kie
Zgromadzenia Feliksa Gouim zostanie opu 1 rzemieślnicy domagają alą nawiązania i ^
rownictwo zakładu za to włośnie, iż nie
D,a “ Je®1*
*Praw» wymiany t o - |
zainteresowało się ani przeszłością, ani
bHkowana. Jest rzeczą konieczną, aby Zgro bezpośrednich stosunków handlowych z za warów zagranicą, utworzono specjalny ko
obeent/m trybem żyda swej straży fa
madzenie Konstytucyjne wyznaczyło czło granicą. Rząd Azerbejdżanu -blorąo pod u- mitet, w skład którego weszli ministrowie
brycznej.
handlu i przemysłu oraz przedstawiciele
wieka, który podejmie slą tego nlebezpieB tego wszystkiego wynika jeden
wagą żądania narodu oraz ze wzglądu na kupców 1 rzemieślników Azerbejdżanu,
tylko wniosek: tam wszędzie, gdzie
cznego dziedzictwa" Poza tym Leon Blum
przyjmuje się ludzi do służby związa
wyraża przekonanie, że należy utworzyć
- 000nej z utrzymaniem bezpieczeństwa —
«nd złożony a przedstawicieli wszystkich
obojętne: fabryki, kolei ozy łudzi —
* partu.
musi być wielokrotnie wzmocniona
kontrola. Nie wystarczą sądy doraźne,
VINCENT AURIOL SZEFEM RZĄDU
ATENY, 22.1. (Obsl wl.). Premier grec nizacji znanej pod nazwą CH. Proklama
przewidująco karę śmierci z a ' naduży
*
NA CZAS KRYZYSU
cie władzy, musi istnieć selekcja ma
ki Sofulls poy-ołcł do życia sądy wojenne cja premiera Sofulisa została rozplakato
teriału ludzkiego".
PARY2, 22X (PAP). Obowiązki szefa upoważnione do wydawania natychmiasto wana w obu wyżej wymienionych miastach.
rządu na -czaa kryzysu objął Vlncent Au- wych wyroków w miejscowościach Kafh- ‘Spodziewane są również dalsze zarządze
iol, wicepremier rządu generała de Gaulle. mata 1 Sparta, gdzie przed dwoma dniami nia, między Innymi rozkaz zlikwidowania
Oświadczenie fiirala
zostało zabitych 60 osób w walce między placówek CH oraz aresztowania głównych
WIN. BIDAULT NIE WRACA NA RAZIE policją a członkami monarchłstycznej orga- przywódców. Walki w Kalamata rozpoczę
NOWY JORK, 22.1. (Obsł. wl.). Premier
DO LONDYNU
ły alą napadem stu członków organizacji hiszpańskiego rządu emigracyjnego Glral,
CH
na Jedną z największych kawiarni mia przemawiając na bankiecie wydanym na
P a r y ż , 22.1. (PAP). Agencja Reutera
Podaje się do wiadomości mieszkańców
żonosi, że minister Bldault nie powróci m. Lublina, że termin zgłaszania atrat wo sta 1 zamordijwanie przebywających tam 30 Jego cześć w Nowym Jorku, oświadczył,
*a Generalia Zgromadzenie ONZ, dopóki jennych do rejestracji w Miejskim Biurze członków partii lewicowej niedawno wy że wielkie mocarstwa mogą przyczynić alą
frr*cuskl kryzys rządowy nie będzie roz Odszkodowań Wojennych, Krak. Przędna. puszczonych z więzienia. Dziś odbędzie się do obalenia Franco, przez zerwanie stosun
nr 20 m. 8 — I p. upływa w dniu 15 lute
wiązany.
posiedzenie centralnego komitetu partii ków z jego rządem. Chcemy aby słowa
go rb.
przyjaźni wypowiedziane przez wielkie d>
W związku z tym, wzywa mą poszkodo EAM, która będzie popierana przez rząd I mokracje pod adresem naszego rządu były
wanych, zamieszkałych na teranie m. Lub monarchistów.
P odzłękow onie
I poparte czynami.
lina, którzy do tej pory strat swoich ni
Wszystkim paniom z Chełma Lubelskie™ gdzie nie zarejestrowali, aby w terminie
000
-------------- •
które w ofiarnym trudzie i z p o ś w S
wyżej wymienionym zgłosili slą po odbiór
niem się przez trzy lata ratowały nas od
odpowiednich formularzy, celem przygoto
śmierci głodowej w niemieckich obozach wania przez siebie wykazu szczegółowego
koncentracyjnych systematycznym prze poniesionych starat.
PARYŻ, 22.L (Obsl. wŁ). Z Madrytu stara slą wywołać wrażenie wśród czloni
syłaniem paczek żywnościowych składa
Poszkodowani — którzy formularze re
j m y tą drogą, serdeczne podziękowanie
jestracyjne już otrzymali, względnie otrzy donoszą: Po uchwaleniu przez francuskie kćw Falangi, że ani Londyn ani Waszyng*
Osoby znające członków tego Komitetu mają je w podanym wyżej terminie, wzy Zgromadzenie Ustawodawcze wniosku do
Pomocy, prosimy o podanie adresów
wani będą do Biura Odszkodowań w kolej magającego slą od rządu zerwania stosun ton nie poprą rządu francuskiego 1 nie
U. Wlytalowl. Obozów KóBC«ulr»c)|»reb.
chcą zastanawiać alą nad konsekwencjami
ności zgłoszeń dla zarejestrowania szkody
• OświoclmlR. Ilros Roto* I O ranł.ibiriin.
ków z rządem generała Franco, rząd hisz
Henryk Frankiewicz, Marian Dzikowski . 1 wydania potwierdzenia zgłoszenia.
ewentualnego poparcia Francji przez WieP
■trików, II. lawalisów a,
u*
Prezydent m. Lublina pański zmuszony był do poinformowania o k§ Brytanią i Stany Zjednoczona
ttftt hiszpańskiej opinii publiczną! VRa m ,

Po ustąpieniu gen. de Gaulle
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Sytuacja w Grecji

Stosunki między Francją i Hiszpanią
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DLATEGO: BLOK WYBORCZY

Wicepremier Stanisław Mikołajczyk na
otwarciu Kongresu PSL określił rolę
stronnictw, jako narzędzi w służbie pań
stwa i narodu. Nie mogą o tym partie
zapomnieć w okresię nadchodzących wy
borów, które winny być również narzę
dziem w służbie państwa i narodu. Nie
są i nie mogą być celem dla siebie. Win
ny one zatem być podporządkowane .czo
łowym głównym zadaniom, jakie stoją
w obecnej ohwili przed państwem i dać
następujące rezultaty:
Na odcinku gospodarczym winny
wzmóc wydajność pracy i ofiarność całe
go społeczeństwa, wzmóc wysiłek zwar
ty i jednolity w dziele zagospodarowania
Ziem Zachodnich, odbudowy przemysłu
i miast, usprawnienia transportu,- dostar
czenia wsi materiałów przemysłowych, a
miastom aprowizacji. Nie mogą i nie po
winny one na okres przedwyborczy i —
w rezultacie — powyborczy odrywać
uwagi i wysiłku społeczeństwa od
decydującej, i kto wie, czy nie jedy
nej sprawy czołowej — odbudowy gos
podarki narodowej.
Na odcinhu politycznym winny wy
bory wzmocnić i podbudować legalność
i praworządność nowego ustroju, oczy
ści klimat polityczny, zacieśnić współ
pracę warstw społecznych i partii. Nie
mogą i nie powinny odsunąć od pracy
państwowej — na płaszczyźnie progra
mu szczerze demokratycznego. — żadnej
partii, reprezentującej twórcze siły na
rodu. Wobee lego przestępstwem było
by podważenie istniejącej koalicji rzą
dowej.
jNa widowni międzynarodowej wybo
ry winny przynieść wzmocnienie autory.etu Polski, podkreślenie jej suweren
ności przez ujawnienie spoistości i ro
zumu narodowego. Nie mogą i nie po
winny dać komukolwiek mandatu na
wtrącanie się do naszych spraw we
wnętrznych. Nie stać nas na to.
Dlatego też w tej realnej 1 ciężkiej
sytuacji Polski
wybory winny się
stać demokratycznym wypowiedzeniem
się
całego narodu,
rozumnym ko
niecznym kompromisem międzypartyj
nym. Dlatego: blok wyborczy. Droga in
na, nad szumnymi hasłami zmierzenia
sił stronnictw — jak gdyby to było dziś
najważniejsze i najbardziej istotne — onacza w danej sytuacji nic innego, jak
kontynuację
szlacheckiego
liberum
veto.
Niektórzy usiłują podważyć te prawJy tytułami gazetowymi „W Belgii nie
będzie bloku wyborczego". Niech by
równocześnie dodali: „W Belgii nie ma
ruin Warszawy, Wrocławia i Gdańska,
Belgii nie ma repatriacji milionów
bywatełi ze wschodu i zachodu, nie ma
agadnienia przebudowy zacofanej go-podarki państwa rolniczego w państwo
trzemy słowo - rolnicze, nie mu zniszczo
nego transportu i nie ma band dyw.ryjnych i terrorystycznych, opłacanych s
•■agranicy". Dla nas nie może być spraw
dzianem, czy gdzieś jest blok wyborczy,
ezy gdzieś go nie ma. Bo Polska została
'muszona biegiem swych dziejów i skut
kami ostatniej wojny do niewspółmier
nego . wysiłku w stosunku do innych
państw europejskich, do wysiłku w na
der osobliwych warunkach, dlatego na
każdym odcinku musi torować sobie swo
ją własną, polską drogę rozwiązywania
'rudnośoi.
Walka wyborcza, wtedy, gdy istnieją
konkurujące ze sobą listy ma swoją lo
gikę. Rozpala namiętności. Oddala stron
nictwa od siebie. Podkreśla rozbieżności.
Szczególnie miałoby to miejsce w Polsce,
gdzie prócz rzeczywistych, Istotnych róż
nic między partiami nawarstwiło Bię od
it, wskutek działalności agentur sana
cyjnych i endeckich, wiele urojonych,
nieistotnych — powiedziałbym zaścian

kowych i prowincjonalnych —• żalów i
pretensji. W tej sytuacji stronnictwo, któ
re porwie się na samodzielną Hstę, fak
tycznie podważy, zachwieje i w końcu
rozłupie koalicję rządową. Koalicję, któ
ra usiłuje przełamać narowy różnych
środowisk w kraju narosłych podczas okupacji i różnych środowisk emigracyj
nych.
Dokonajmy z kolei obrachunku na
zimno, z punktu widzenia interesów
stronnictw. Stronnictwo, które zdecyduje
się na odrębny udział w wyborach —
poza blokiem partii robotniczych, ‘Stron
nictwa Ludowego i Stronnictwa Demo
kratycznego — musi znaleźć się w mniej
szości. Tak, jak mimo śmiałych przewi
dywań znalazł się w mniejszości de Gaulle, a przedtem Churchill. Wybory przynio
są izolację tego stronnictwa od innych,
pogłębią różnice, niechęć i nieufność, in
nych partii. Rozdarta na nowo, zabliź
niająca się od czerwca tego roku rana,
zacznie ropieć. Między tym stronnictwem
a zwycięskim blokiem stanie wielka ma
sa bezpartyjnych, która pragnie harmo
nijnej i spokojnej odbudowy państwa.
Ale przyjmijmy rozumowanie niektó
rych polityków, którym wydaje się, że
mają za sobą większość, że „ich partia to
naród". Muszą oni blokowi demokra
tycznemu przeciwstawić prócz demagogii
wyborczej — program. Program nawet
w wyborach nigdy nie zaszkodzi. Cóż
można przeciwstawić dotychczasowemu

programowi Rządu Jedności Narodowej?
Poza nim mo,że istnieć tylko odnowiony
program Chienopiasta albo sanacji, oo zre
sztą na jedno wychodzi. Wobec tego pro
blematyczny zwycięzca musiałby stanąć
ma czele plebiscytu przeciw temu nowe
mu państwu 1 jego zdobyczom, a za nim
stanęłoby malkontehctwo, emigracja wew
nęłrzna I siły reakcji. Będzie miał wtedy
przeciw sobte partie robotnicze, ruch za
wodowy i spółdzielczy, radykalny odłam
wsi ł inteligencji oraz postępowy odłam
warstw średnich. Ciężar gatunkowy mas
robotniczych w nowej, uprzemysławiają
cej się Polsce będzie wzrastał. Jeśli by
te postępowe siły, które przez długie la
ta nauczyły się protyady.ić opozycję, mia
ły obecnie znowu przejść do opozycji &
a radykalizm tych wielkich mas^często
przekracza rozumne granice partii —
sterować państwem będzie nie sposób.
Zresztą, wbrew tym masom zwyciężyć
podczas wyborów obecnie także nie spo
sób.
Dlatego też blok wyborczy w tej kon
kretnej sytuacji naszego kraju jest ro
zumnym kompromisem stronnictw, wy
nika z interesów tych stronnictw, usunie
bowiem atmosferę nieufności 1 urojonych
pretensji, będzie kompromisem, który
pozwoli uczyścić ich własne szeregi od
elementów nietwórczych, wrogich i reak
cyjnych.
Niewątpliwie blok wyborczy wywołuje
rozczarowanie w pewnych kołach podsta

rzałych akademików, którym śni się roz
bijanie głów pałkami, i pewnych restau
ratorów, którzy zapewne dla codzienne
go kontaktu z wsią sympatyzują z pew
nym odłamem ruchu ludowego, a nade
wszystko ■ tych, eo czekają na katastro
fę 1 gwałtowną przemianę. Niewątpliwie,
blok wyborczy będzie rozczarowaniem i
dla tych, którzy chcieliby w kampanii
wyborczej dać upust nagromadzonej żół
ci i swoim zawiedzionym nadziejom. Gdy
się czyta wyskoki naszej prasy, w W ar
szawie i poza Warszawą, nie można uskarżać się na brak wolności prasy. Tak
na przykład organ księdza Kaczyńskiego
ośmielił się napisać „Wybory (w Grecji),
projektowane na luty — marzec, mają
się odbyć pod kontrolą międzynarodową,
a więc zgodnie z wymogami demokracji44.
Nie jest do pomyślenia, aby gdziekol
wiek jeszcze ośmielono się pisać, że wa
runkiem demokratycznoścł wyborów jest
kontrola międzynarodowa. Napisać i wy
drukować.
Trzeba spokojnie budować i dźwigać
kraj. Nie mogą być wybory przerwą, lu
ką, czy też krokiem wstecz. Nie, liczcie
na cudotwórców — powiedział w jednym
ze swych przemówień Wincenty Witos.
Wybory mogą być i muszą być jednym
z elementów cementujących państwo i
praworządność.
I nic ponad to.
(„Rzeczpospolita"}

W ło d z im ie r z Lenin
w 22-gą rocznicę śmierci
21 hm. Związek Radziecki obchodził 2/2
irocznicę zgonu Włodzimierza Lenina, wo
dza tego ludu, który w roku 191.7 obalił cara t t władzę reakcji, burząc przy tym strasz
liwe „więzienie narodów", jakim była stara,
Imperialistyczna Rosja. Dzięki ternu wieko
pomnemu czynowi, dokonanemu przez lud
roeyjakl pod przewodem Lenina, od
zyskała też niepodległość Polaka.
Przywrócenie niepodległości narodowi
polskiemu, ujarzmionemu przez tę samą
przemoc, która gnębiła i uciskała lud ro
syjski, głosił Lenin śmiało i konsekwentnie
wbrew wszystkim, mniej lub więcej jaw
nym, Miecznikom Imperializmu rosyjskiego
Już w r. 1916, kiedy na frontach pierw
azej wojny światowej lała się jeszcze krew
proklamuje: „Pokój-bez aneksyj 1 niepod
ległość Polaki hasłom dnia w Rosji".
Po obaleniu reakcyjnego reżimu 1 utwo
rzeniu republiki radzieckiej pierwszy Jej
(rząd, któremu przewodniczył Lenin, ośwind
cza w styczniu r. 1918:
„Stare granioe dawnego Imperium ro
syjskiego, granice stworzone przez prze
.moc i zbrodnię wobec narodów i w
szczególności wobec narodu polskiego,
obalone zostały wraz z caratem..."
A potem w sierpniu tegoż roku:
„Wszystkie traktaty dotyczące roz

biorów Polski niniejszym zniesione *o-j ZaąUoszczamy charakteryzującą lą wiel
stają raz na zawsze, jako sprzeczne *' ką pfcstad historyczną wypowiedź zmarłe
zasadą samookreślenia narodów, z re
wolucyjną świadomością prawa narodu go niedawno znakomitego pisarza amery
rosyjskiego, który uznał niewzruszone kańskiego Teodora Drełsera, pisaną w ro
prawo narodu polskiego do niepodległo ku 1940, a więc Jeszcze przed' napadem
ści 1 Jedności".
hitlerowskim na ZSRR.
W styczniu r. 1920 Lenin wydaje do na
-... oOo
rodu polskiego odezwę, w której czytamy:
„Zbrodnie rosyjskiego oaratu i rosyj Zwiększanie obrotów w pnrinch
skiej burżuazjl przeciwko Polsce nie mo
W pierwszym tygodniu bieżącego roku
gą być wstawiona na rachunek nowego
państwa radzieckiego w Rosji. Rosyjscy dało się zauważyć w Gdyni 1 Gdańsku znarobotnicy 1 chłopi uznali niepodległość ozne ożywienie ruchu okrętów 1 obrotów
Polski nie w ostatniej chwili, nie Jałto (towarowych. W pierwszym tygodhlu stychwilową kombinację polityczną, nie
weszło do portu gdyńskiego 18 stat
pod naciskiem okoliczności, rosyjscy ro .cznla
botnicy pierwsi uznali niezależność naro yków oraz S holowniki polskie rewindyko
du polskiego, uznali ją bez zastrzeżeń i wane z Niemiec. Ogółem wyładowano w
raz na zawsze, i uczynili to, będąc świa tym okresie 6.985 ton drobnicy (towary
domi, te niepodległość Polski odpowiada UNRRA 1 samochody), 2.271 ton rudy.
Interesom nie tylko waszym, ale i na 148 ton garbników, 4.700 beczek śledzi 1
szym..."
410 samochodów.
Testament Lenina żyje nie tylko w wiełW pierwszym tygodniu stycznia opuści
kim dziele przebudowy sjtołecznej, dokona ło Gdynię 20 statków o łącznym itonażM
nym w ZSRR w ciągu dwóch dzieeiędole- 22.900 NRT, sablerając 8.570 ton węgla
oi, które minęły od śmieroi tego wielkiego do Szwecji, 2.487 ton do Danii 1 2.8B7 to*
do Związku Radzieckiego.
Rosjanina i wielkiego człowieka.
Testament Lenina żyje w sowieckiej po
lityce zagranicznej, w ustosunkowaniu się
Związku Radzieckiego do innych państw
i narodów, w szczególności do Polaki, do
sprawy jej niepodległości 1 suwerenności.
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Szybkie opracowanie wyników spisu
koniecznością państwową
WARSZAWA (PAP). Na podstawie uchwały Rady Ministrów z dnia 14 lutego
hr. odbędzie aię sumaryczny spis ludności.
Będzie to spis skrócony pod każdym wzglę
dem. Zamiast poszczególnych osób, reje
strować się będzie od razu ogólną liczbę
mieszkańców w dużym mieszkaniu, a na
wal nawet w całym domu. Zamiast kilku
nastu informacji ogranicza się on zaledwie
do kilku. Przygotowanie i przeprowadza
nie spisu sumarycznego wymaga mniejsze
go nakładu organizacyjnego. W obecnej
chwili spisu obszernego przeprowadzić nie
można. -Nie pozwalają na to warunki ogól
no - organizacyjne w państwie, a przede
wszystkim szczupłość 1 przeciążenie admi
nistracji publicznej, na którą spada wła

śnie ciężar organizowania spisu w terenie.
Z drugiej strony stosunki ludnościowe w
krnju są dalekie jeszcze od ustabilizowa
nia. Repatriacja, ewakuacja Niemców, ruch
osadniczo - przesiedleńczy 1 inne ruchy ma
sowe kidnośici są w pełnym toku. Ponadto
potrzeba doraźnych informacji o zaludnie
niu kraju jest tak paląca, że domaga się
niezwłocznego zaspokojenia, gdy tymcza
sem opracowanie wyników obszernego spi
su, musiałoby trwać czas dłuższy. Jedyną
więc słuszną decyzją było zredukowani:
programu spisu do minimum absolutnie
koniecznego, co pozwoli Głównemu Urzę
dowi Statystycznemu na opracowanie wy
ników w krótkim terminie około 6-ciu ty
godni od chwili otrzymania z terenu mate
riału spisówcg®
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DO WALKI Z EPIDEMIAMI!
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JuLelłówki...
83-cia rocznica powstania styczniowego
DR£GI, KOSY I DROS MYŚLIWSKA. | że ziemi nie dostanie. Jego początkowy za(L* Be) 88 lata tema, w nocy z 22 na i wielkiego mieszczaństwa, nie chciała zbrój
86 etyczni* 1868 roku wybuchło w Pol nej walki z caratem, bo obawiała się nie Dlatego też powstanie przeszło natychmiast ' pat ochłodził się, W tym tkwi Jedna z najeca rosyjskiego zaboru powstanie prze uniknionego przy tym wzmocnienia wpły do- taktyki partyzanckiej, unikając spotka j ważniejszych przyczyn upadku powstań!*.
wlec carskiemu gnębiciełowi i rozpo wów partii postępu społecznego, której ha nia większych oddziałów wojska carskiego | styczniowego.
Jeszcze raz okazało się, iż niepodległo
częła się ilrujrl raz w tym stuleciu walka sła zagrażały interesom zamożnej szlachty na wolnej przestrzeni. Powstańcy urządzali
o niepodległość. Zorganizowani w grupach 1 bogatego mieszczaństwa. Nadzieją „bia zasadzki na mniejsze' oddziały, Jeźdźcy 1 ściowy ruch mógł tylko polegać na grupach
partyzanckich patrioci polscy zwyciężali łych" były cuda — jak Interwencja zagra kosynierzy napadali na carskie załogi w demokratycznych, na tych, które chciały
przez,półtora roku w krwawych bojach niczna, przede wszystkich ze strony Fran miasteczkach, zabierając ze sobą broń prowadzić niepodzielną walkę o wolność*
wyborowe 1 często dziesięciokrotnie silniej cji, Napoleona HI. Nic dziwnego więc, że proch, ołów; pieniądze i — ochotników. Nę-. jedyną, która przyniosłaby zwycięstwo!
sze oddziały wojska carskiego. Walkę nie z inicjatywy organizacji „białych" zjazd kająca walka ta obejmuje stopniowo cały walkę o wolność narodu od jarzma carskie
podległościową prowadził obóz postępu spo szlachty w Warszawie uchwalił uroczysty kraj, a bohaterstwo wodzów grup powstań go, o wolność chłopa od pańszczyzny 1 rów
tocznego, stronnicy uwłaszczenia chłopów ł protest przeciwko powstaniu w chwili, gdy czych — „partyj" — Jeziorańskiego, Bogiń nouprawnienie wszystkich.
sklego, Czachowskiego 1 innych przyciągało
pełnych praw obywatelskich dla wszyst ono wybuchło.
WROGOWIE
kich. coraz to więcej rozentuzjazmowanych oRząd austriacki prześladował w Galicji
„CZERWONI"
chotników. Nie brak było i fachowego kie czynnych sympatyków powstania, którzy
Bezpośrednim powodem wybuchu powsta
Interesy narodu polskiego reprezentował rownictwa. Cały szereg oficerów-Polaków
nia była łapanka demokratycznej młodzie
pieniędzmi lub w inny sposób pomagali wał
ży, przeprowadzona w Warszawie przez żan obóz demokratyczny, stronnictwo „czerwo z carskiej armii dowodzi oddziałami pow czącym. Stanowisko Prus z Bismarckiem
darmów carskich w nocy z 15 na 16 sty nych" z Jarosławem Dąbrowskim. W ekład stańców: Padło wsld, Hauke-Bossak, Siera na czele było określono przez legalizm mona*
cznia 1863 roku. Łapanka odbyła się jako stronnictwa wchodzili chłopi, drobna szlach kowski 1 inni. Robotnicy i inteligenci, chło chistyczny. Może być, że prze* pewien orekrutacja — „branka" — do armii car ta, średnie i małe mieszczaństwo, inteligent pi 1 drobna szlachta, średnie 1 małe miesz kres czasu kanclerz Bismarck patrzył z za
skiej, a miała na celu unieszkodliwienie naj i robotnik. „Czerwoni" głosili program wal czaństwo wystawiają bojowników o wol dowoleniem na trudności caratu w Polsce*
lepszych kadr ruchu niepodległościowego — ki zbrojnej całego narodu przeciw carato ność. Oddziałami dowodzą 1 syn chłopa — albowiem miał możliwość wykorzystania
demokratycznej młodzieży — przez wciele wi o niepodległość Polski. Program spolecz- ksiądz Brzózka i ślusarz z Krakowa — Le- tego faktu do politycznej gry. Ale nigdy
nie bojowników o Polskę 1 postęp społecz ' ny zawierał dwa zasadnicze postulaty, któ lewel-Borelowskl.
nie chciałby widzieć zwycięstwa polskiego*
ny w szeregi arm:. carskiej, do oddziałów re przeciągały większość ludu na stronę
Naprzeciw powstańców stało wojsko car już ze względu na Poznańskie, nie mówią*
znajdujących się gdzieś daleko na drugiej • „czerwonych". Hasia te były: uwłaszczenie ! skle> w p o d a n i u z nimi liczebnie gigan- o przymierzu reakcji pruskiej 1 rosyjskiej,
j chłopów 1 równouprawnienie wszystkich fyczne, dobrze uzbrojone 1 wyszkolone, dya- którego był zwolennikiem.
stronie rosyjskiego świata.
1DnvTvnfnll
i
Sposób ten wymyślił hrabia Wielopolski, obywateli.
pooujące nieograniczonymi środkami. A Je
PRZYJACIELE
naczelnik .rządu cywilnego" z łaski cara. j Już w okresie poprzedzającym powstanie dnak nierówna walka ta trwała 18 miesię
Demokracja europejska udzielała polski*
j demokraci stanowili awangardę patriotyz- cy, przynosząc Polakom często zadziwiają
PROGRAM ZDRADY NARODOWE.! 1mu. V/ całej Polsce, a przede wszystkim ce zwycięstwa, Jak np. pod Węgrowem, mu ruchowi niepodległościowemu pełnego
Hrabia Aleksander Wielopolski był Ideo ' w Warszawie „czerwoni" organizowali ze- gdzie kosynierzy w 5-godzinnym boju od moralnego poparcia. Poparcie powstania
wym wodzem togo odłamu reakcji — feu- 1 brania i demonstracje, zbierając siły opo- parli atak piechoty, kawalerii 1 artylerii przez rosyjskich demokratów, zwiąianyoh
dalów 1 bogatej szlaohty — który chciał ru przeciw carskiej niewoli. Od 1831 roku nleprzvjacIel8kieji alb0 obrona Suchednlowa z polskim ruchem wolnościowym długą tra
pracz carat i niewolę polską asekurować ruch niepodległościowy nabierał pod prze- : pr3e„ natarc!em 1.600 strzelców 1 kawale- dycją od czasów „dekabrystów", miało bez
pozycje materialne swojej kasty przed groź wodmetwem demokratów z miesiąca na mle ; r3ystów rosyjsklch: E 30o ludźmi, z których pośrednia praktyczne znaozenle. W maro*
bą postępu. Ruch niepodległościowy wy siąc coraz to większego rozmachu i dążył ; ty]ko 40 mIalo dubelt6wkl myśUwakie, 1863 roku Centralny Komitet nielegalnej
raźnie Akcentował swoją treść społeczną konsekwentnie do powstania. Nie zaradziła obronlJ Czach<>wskl guchednlów przed li rosyjskiej organizacji demokratycznej „Zie
ptęc!okrotnle prKeważającyml aiła- mia 1 Wola", kierowanej p m z wybitnego
— z uwłaszczeniem chłopów 1 równoupraw temu fala aresztowań 1 zaostrzenie brutal- i
nieniem wszystkich obywateli na pierw nego żardarmskiego reżimu. Wtedy więc m, JerJorańskl na clele tygl, ca iudzl u. pisarza - - Ozernyssewsklego, wydal odez
szym miejscu. W obronie obszamlctwa zgro naczelnik „rządu cywilnego", wykonawca ’ ,,brojonych w kosy , dn>gl rozb„ pod Ko- wę do oficerów 1 żołnierzy rosyjskich, wzy
madzlła się dookoła hrabiego Wielopolskie woli carskiej w Polsce — hrabia Wielopól- ; byIank(| dwl,krotnle silniejszy oddział wro- wającą do
go grupka zdrajców, wychwalających pro ski, wpada na pomysł „branki", która ma 1^
ZBRATANIA
Z POLAKAMI
gram swojego wodza: nlero/.dzlelność „kró- zapobiec powstaniu. W nocy z 15 na IG
I DO WSPÓLNEJ WALKI PRZECIW
„BIALI" SABOTUJĄ
V lestwa Polsltlrgo" od carstwa 1 współpracę stycznia 1863 kozacy i żanaarmi wyciągają |
WSPÓLNEMU WROGOWI — CARATOWI
r, caratem, za co w zamian możua oczek!- dziesiątki tysięcy młodych mężczyzn, z łó- | Powstaniem kierował ściśle rakoneplro- Ideowy wódz demokraojl rosyjskiej Alehw*ó ustępstw ze strony Rosji. Rycerze Pol żek i uprowadzają do armii carskiej. Kwiat wany Tymozasowy Rząd Narodowy, rozpo- •aade* Berze* pisze w „KołokoU", czasopi
ski pańszczyźnianej woleli ojczyznę pod ca >młodzieży demokratycznej jest unieszkodli- ! rządzający organami na całym terenie kra* śmie roeyjakiej emigracji: „My chcemy nie
ratem, niż Polskę uwłaszczonych chłopów. I wlony, partia powstańców straciła swoich J«- Tajny rząd cieszył się u społeczeństwa podległości Polski, bo chcemy wolności He
Dlatego też naczelnik „rządu cywilnego" najlepszych kombatantów, teraz „czerwoni" bezwzględnym autorytetem 1 mógł np, w sji. My Jesteśmy a Polakami 1M Rosyjscy
hrabia Wielopolski rozwinął gorliwą dzia | już nie mogą wezwać Polski do powstania konspiracji przystąpić do opodatkowania demokraci rozpoweseohnieją wśród żołnie
patriotów i zorganizowania skarbu państwo
łalność antyniepodległoścłową, Inicjował 1 — tak myślał hrabia Wielopolski. Ais re
rzy 1 ofiosrów oddziałów eaWMch, stacjo
organizował najbardziej brutalne akty car akcja ludu na „brankę" była zupełnie inna, wego, prsy czym akcja ta nia ograniczał*
nujących w Polsce, „bibułę" Jedna z tych
się
tylko
do
rosyjskiego
zaboru,
lecą
obej
dla
caratu
1
Wielopolskiego
nieoczekiwana.
skiej władzy przeciwko polskiemu ruchowi
odezw etwierdzai „My wesysoy Aemegzmy
mowała
teś
austriacki
1
pruski
zabór.
GaCentralny
Komitet
Narodowy,
organ
wolnościowemu a i do chwili, gdy ostatni 1
się natychmiastowej odbudowy Państw*
„czerwonych",
przekształca
się
w
Tyuiczai
Hej*
1
Poznański*.
Ala
najważniejsze
przed
najbrutalnlejszy z tych aktćw, „branka"
Polskiego". Rosyjscy przyjaciel* polskiej nie
młodzieży patriotycznej do wojska rosyj sowy Rząd Narodowy 1 wzywa przez ma- ! slęwzięcie Tymczasowego Rządu Narodowepodleglośoi
organizują ,,Komitet Rosyjskich
skiego. wywołał powstanie, które położyło nife.-t naród do powstania, do walki o nie- ' go, uwłaszczeni* chłopów napotkało najOftoerów w Polswe"! jeden• oRoftków tego
podległość,
a
lud
odpowiada
entuzjazmem
j
P*«rw
na
opór,
a
potem
na
sabotaż
grapy
kres działalności hrabiego i jego odłamu
1 czynem, bo manifest głosi całą, niepodzlel- ..białych", właścicieli dóbr ł zamożnej komitetu kapitan Andrzej FotUbnla obej
reakcji.
muje dowództwo polskiego oddziału party
Drugi większy odłam reakcji działał na ną walkę — o wolność — narodową, oby- szlachty.
zanckiego 1 ginie bohaterską śmiercią w
watolską
i
gospodarczą:
j
„Biali",
którzy
w
okresie
poprzedzającym
dal — napierw przeciw Ideologom powsta
bitwie pod Piaskową Skałą. Demokracja
„Tymczasowy
Rząd
ogłasza
wszystkich
!
powstanie
starali
się
nls
dopuścić
do
WRlkl
nia, potem pozornie razem z nimi, ala zaw
synów równymi 1 wolnymi obywatelami k ra zbrojnej, a w chwili wybuchu powstania za- rosyjska była najwierniejszym 1 najczynsze przeciw interesom narodu.
Ju. Ziemia, którą lud rolniczy posiadał do- IprotestowaB uroczyście .zdecydowali się wte nlejszym przyjacielem Polski.
Karol Marks 1 Fryderyk Engels wystę
„BIALI"
tąd na prawach czynszu, lub pańszczyzny, *dy brać udział, gdy doszli do prr-konania,
pują
z publikacjami w obronie prawa Pol
Grupa Wielopolskiego ńie uzyskała w staje się od tej chwili bezwarunkową Jego że uda lm się nadać ruchowi niepodległo
ski
do
niepodległości, bohater włoskiego
ściowemu
taki
kierunek,
który
by
nie
za
społeczeństwie głębokich wpływów. Niczym własnością, dziedzictwem wieczystym".
ruchu
wolnościowego
Garibaldi wita pow
grażał
interesom
bogaczy.
W
nocy
z
22
na
23
stycznia
1863,
w
nlezamaskowany program utrwalenia nie
stanie
—
demokracja
stoi
u boku Polski.
woli 1 współpracy z zaborcą w zamian za której kozacy mieli przeprowadzić według
ROMUALD TRAUGUTT
Powstanie
upadło,
ponieważ
wewnętrzna
łaskawe ustępstwa, wywołał w większości planów Wielopolskiego następną „brankę",
narodu Jedynie możliwą reakcję — niena powstańcy napadają na garnizony wojska [’wiedział, iż powstanie narodowe musi być reakcja, stronnicy obszarnictwa, hamowali
ugruntowane przez wyzwolenie chłopów walkę demokratów. Car 1 wstecznlctwo zwy
wiść 1 pogardę*
carskiego w całym szeregu miejscowości.
spod Jarzma pańszczyzny i czynszu. Dla ciężyli ostatecznie, gdy się żandarmom ro
Druga większa grupa konserwatystów z Powstańcze oddziały zdobywają broń, arna- tego też, stojąc na czele tajnego rządu, wy syjskim w kwietniu 1864 roku udało wy
hr. Zamoyskim 1 bankierem Szlenkierem nicję 1 pieniądze. Świetnie działają grupy dał dekret, który przewiduje karę śmierci kryć i uwięzić Tymczasowy Rząd Narodo
na czele, starała się zamaskować właściwą powstańcze w Sandomierskim 1
dla właścicieli ziemskich, pobierających od wy. 5 sierpni^1854 roku został stracony
treść swojego programu; który głosił prze
chłodów czynsz lub zmuszających ich do Romuald Tratfywtt 1 czterech jego towa
W
LUBELSZCZYŻNIE
de wszystkim:
rzyszy.
gdzie udaje się im zdobyć Lubartów, Ło pańszczyzny.
Niepodległość Polski, ALK vr ramach u- mazy, Kodeń i Inne miejscowości.
„Kto by się odważył w czemkolwlek pra
Tylko na Podlasiu walczyła jeszcze gar
etalonych na Kongresie Wiedeńskim w 1815
Sukcesy te nie mogą zaważyć na dal wa —. tzn. prawa chłopów do ziemi — stka chłopów z ks. Stanisławem Brzózką
roku, tzn. względna autonomia „Kongre szych losach walk. Powstanie dysponuje gwałcić, ma być uważany za wroga ojczyz- na czele, walczyła o to, co w 82 lat później
sówki", amputowanego Królestwa, gdzie tylko małymi siłami, których wartość bojo ny« _ głosił dekret Romualda Traugutta. polska demokracja urzeczywistniła*.
królem polskim był car rosyjski.
Ale „biali" zdobyli wystarczające wpły
wa nie wytrzymuje klasycznego spotkania
Reformy rolne. Polska bez pańszczyzny na otwartej przestrzeni. „Branka" przyspie wy na powstanie i osłabiali wysiłek zbroj
UWAGA PiHiMIMEUAY8»ŹY
- ALE chłop płaci czynsz za ziemię, która szyła termin powstania w takim stopniu, ny narodu, przyrzekając, że uda się ich
pozostaje nadal pańską własnością, tzn. for że powstańcy nie zdołali się ‘przygotować. wysłannikom skłonić mocarstwa zagranicz Często się zdarza, łe otrzymujemy
malne a nie faktyczne zniesienie feudaliz- Regularna wojna przekraczała możliwości ne do interwencji. Jednocześnie sabotowali przekazy pocztowe bez podania
nadawcy, lub dokładnego adresu.
mu.
bojowe oddziałów, które musiały dopiero' „biali" akcję uwłaszczenia chłopów, zmniej Prosimy o dokładny adres, szczoZwolennicy tego programu, partia „bia zdobywać broń i sprzęt. Własne resursy u- szali przez to udział najliczniejszej war
ttI
stwy narodu w powstania. Chłop widział. |gólnie urzędu pocztowego.
łych", rekrutującą sU a —
^ąaahty zbrolaniow* faybr -
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O d b u d o w a gospodarki radzieckiej
Prace nad odbudową gospodarki narodo ; w porównaniu z rokiem poprzednim. Powej w Związku Radzieckim na terenach, j łudniowy okręg metalowo-węglowy odra
które były okupńęrane przez Niemców, pro dza się. Z 300 największych kopalń base
wadzone są z olbrzymim rozmachem. Szcze nu donieckiego w końcu 1945 roku odbu
gólnie ucierpiał wskutek wojny i okupacji dowane zostały i zaczęły pracować pełną
przemysł radziecki, rolnictwo oraz trans parą 123 kopalnie, przy czym 34 z nich
port. Według danych Nadzwyczajnej Komi przekroczyły produkcję przedwojenną. W
sji Państwowej dla ustalenia i zbadania ciągu ostatniego roku wydobywania węgla
szkód wyrządzonych przez okupanta — o- w całym Donbasie podwoiło się, a w chwili
jólne straty wyniosły 079 miliardów ra obecnej węglowo Zagłębie Donieckie daje
dl.
ogółem połowę przedwojennej ilości wydoby
wanego węgla.
ROZMIARY STRAT
Na szeroką skalę zakrojona została od
Zniszczonych zostało około 32 tya. przed
siębiorstw przemysłowych, które zatrudnia budowa przemysłu metalurgicznego na po
ły około 4 miliony robotników. Specjalnie
duże straty poniosły najważniejsze gałęzie
ciężkiego przemysłu. Znaczne straty ponio
sły również przemysły: leśny i papierniczy,
dalej przemysł materiałów budowlanych oraa przemysł spożywczy.
W dziale transportu największe ofiary
złożyło kolejnictwo. Niemcy zniszczyli
Nędza 1 wyniszczenie ekonomiczne kra
03.000 km linii kolejowej i 4.100 budyn
ju soatalo nam w spadku po okupacji. Nieków kolejowych; wysadzili w powietrze dość
Jest znosić nędzę, ale trzeba umieć
13.000 mostów kolejowych; zniszczyli 317 ją zwalczać. Walkę tę podjęła pierwsza po
warsztatów kolejowych oraz 129 warszta wojenna akcja Pomocy Zimowej, która
tów remontowych parowozów 1 wagonów. ibędzde egzaminem całego społeczeństwa,
który zdać musimy wazjiscy. Nikomu nie
W rolnictwie Niemcy zdewastowali 1 roz wolno uchylać się od pracy i ofiarności.
grabili 98.000 kołchozów,, 1.876 sowcho- Na wyniki tej akcji czekają obecni 1 przy
zów i 2.890 stacji maazynowo-traktoro- szli "repatrianci, wyglądający chwili po
wych; wywieźli poza tym miliony pogłowia wrotu. Jak wielką wagę przywiązuje do
akcji pomocy zimowej Rząd, świadczy
bydła.
fakt objęcia protektoratu przez Prezyden
ta Bieruta, a do Ogólnokrajowego Komi
ODBUDOWA
tetu zglojtU swój akces premier OsóbkaPraca odbudowy rozpoczęta została je Morawaki i cały Rząd.
szcze podczas wojny, natychmiast po zwol
Na terenie województwa lubelskiego Ko
nieniu okupowanych terytoriów. Już w gra mitet Honorowy Akcji Pomocy Zimowej
dniu 1942 roku rozpoczęte zostały roboty w tworzą: przewodniczący WRN Ludwik
Ozugała, wojewoda lubelski Wacław Róz
celu uruchomienia podmoskiewskiego zagłę ga, dowódca Okręgu Wojskowego gen.
bla węglowego i już po 8 miesiącach ko dyw. Bewziuk, administrator diecezji lu
palnie te dosięgły przedwojennego poziomu; belskiej ks. Stopniak i prezes Sądu Ape
w chwili obecnej wydobycie węgla w „Mos- lacyjnego Prokopowicz Jan. Do prezydium
Komitetu Wykonawczego wybrano: prze
basle" przewyższa ilość przedwojenną prze wodniczący — Petruczynik Feliks, wice
szło S 1 pół krotnie.
przewodniczący — Szydłowski Józef, dru
W drugim półroczu roku 1943 powró gi w.przew. prof. Strawiński, oraz człon
kowie prezydium: płk. Jekiol, Krak Luciło z ewakuacji 1 zostało rozdzielone po
między kołchozami oswobodzonych terenów
ponad 000.000 pogłowia bydła. Rząd olcacł swą pomoc kołchozom 1 sowchozom,
dziełając im ziarna na siew jesienny w Wielkie trudnoici uruchomienia —
oku 19^3, dostarczając materiałów budow | w zrujnowanych drukarniach warszawanych, opału 1 materiałów pędnych oraz ; skich—wielobarwnego pisma —spowo
r.-ziąt się do odbudowy budynków kolejo dowały opóźnienie w ukazaniu się 1-go
" numeru .MODA I ŻYCIE PRAKTYCZNE".
wych.
Numer łen jest w rozsprzedaży, zawiera
PIERWSZE WYNIKI
przegląd najnowszych modeli krajo
Rok 1944, a szczególnie 1945, zazna
wych i zagranicznych w dziedzinie
czyły się szczególnym powodzeniem w od futer, płaszczy, kostiumów, sukien, bie
budowie zniszczeń wojennych. W roku 1944
lizny, trykotaży i ubrań dz'~tiących.
produkcja przemysłowa wzrosła 3-krotnle
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/S łr . »
newskiej „platttetkl". Pracuje Już fabryką
Nowokramatorska im. Stalina, która pro
dukuj* maszyny dla przemysłu węglowego
1 elektrycznego. Dźwiga się przemysł chemiozny, przemysł materiałów budowlanych,
lekki przemysł i przemysł artykułów żyw
nościowych. W roku 1940 ruszyło około 100
fabryk obuwia, garbarni, fabryk trykotaży,
pracowni krawieckich itp. gałęzi przemysłu
lekkiego. Już w początku roku 1945 odbuwar.o 1.745 jednostek przemysłu artykułów
spożywczych.

łudniu ZSRR. Powstały już dziesiątki wlel
kich pieców hutniczych i martenowskich,
walcownie żelaza i koksownio. Największe
wytwórnie przemysłowo już funkcjonują.
Odbudowano również kilka dziesiątków re
jonowych elektrowni, tysląoe kilometrów
sieci elektrycznej, opracowuje clę urucho
mienie największej elektrowni Związku Ra
dzieckiego „Dnieprogesu" im. Lenina, któ
Charakterystyczne Jest, że przy odbudo
re będzie zrealizowane Już ur roku 1946.
W szybkim tempie odbudowuje sij prze wie starych kopalń 1 fabryk stosowane sę
mysł maszynowy. Powstała Już z gruzów najnowsze wyniki nauki 1 techniki.
stallngradzka fabryka traktorów — pierw
W roku 1915 obszar obsiany przez koł
szy obiekt wybudowany w pkresle stall- chozy Ukrainy wynosił ju t trzy czwarte
ilości przedwojennej. W ciągu ostatniego
roku pogłowie rogacizny w kołchozach Ukrainy zwiększyło się półtorakrotnle, po
głowie nierogacizny 2 t pół krotnie, po
głowie owiec i kóz przeszło 2-krotnle.

Akcfa pomocy zimowej

manifestacją obywatelskiego uświado
mienia całego społeczeństwa
«

Mf?da i'Życie Praktyczne

•>

5-LETNI PLAN ODBUDOWY

życie obywateli zaczyna się również nor
ejan. Domagała 1 Nowakowski. Następnie
powołano Sekcję Budżetowo - Gospodar- ' malizować: buduje się tysiące domów i Już
cią, do której weszli: jako przewodniczą 2 1 pół miliona ludzi przeniosło się s zie
cy — Stańczyk Józef oraz członkowie:
Busdewlcz Czesław, tnż. LaSkiewica Ro-| mianek 1 * ruin do normalnych, wygodni#
man, inż. Kołodziejczyk Wiktor i Janczew-1 urządzonych domów. Rząd kładzie specjalny
ski Kazimierz. Sekcję Propagandową Ak- j nacisk na odbudowę miast, które najwięcej
cji Pomocy Zimowej wybrano w następu- . ucierpiały: Stalingradu, Leningradu 1 Ki
Jącym składzie: (przewodniczący — na-' jowa.
czelny redaktor „Gazety Lubelskiej" Hi
polit Boleslawukl, członkowie: naczelny
Całokształt prao nad odbudową znisz
redaktor „Sztandajp Ludu” Wohl Izrael,
kierownik PAP Ziemnlckl Stefan, inspek czonych przez wojnę terenów 1 obiektów
tor pracy Golo Bronisław, oraz ob. ob. Dę- rozłożony został przez państwo na 5 lat.
bowski i Torończyk; z ramienia Polskiego w ciągu których olbrzymia ta praca mi
Radia powołano: Deręgowską Jadwigę. być zupełni* zakończona. Mają być zabliź
Sekcja Dochodów ukonstytuowała się w
następującym składzie: przewodniczący — niona wszystkie rany zadane przez wojnę,
inż. Kryński Tadeusz, ora* członkowie Zań poziom gospodarki narodowej Związku
sekcji: dr Klopaakd Witold, Bogusławski Radzieckiego ma enaoznle przewyższyć po
Stefan, Łobarzowski Wiktor, Kalinowski ziom przedwojenny.
Stanisław, Karneciki Władysław, Gałkow
ski 1 Chodorowsld. Poza tym powołano
Zgodnie ze słowami Mołotowai „Nieprzy
Sekcję Pomocy Ludności, której zadaniem
jaciel
stanął w poprzek naszej pokojowej,
jest ustalanie kategorii podopiecznych oras rodzaje'pomocy w zależności od fun twórczej pracy. Al# nadrobimy wszystko
duszów 1 możliwości technicznych. Do Sek I uzyskamy rozkwit naszego kraju" — ca
cji tej jako przewodniczący wybrany zo
stał pile. prof. Kieł anowaki Tadeusz oraz ły naród radziecki stanął do praoy nad
członkowie ks. Zyazklewicz, Nowakowski, odbudową swej ojczyzny.
Kowalski, Bień Józef, ks. dr Troehonewicz
1 Cedel Włodzimiera
Wojewódzki Komitet Lubelski Akcji
Pomocy Zimowej apeluje dę wszystkich
kierowników instytucji państwowych, sa
morządowych, jak również prywatnych o
zgłaszanie się do Wojewódzkiego Komitetu
Opieki Społecznej, Krak. Przedni. 51, 1H
Od ś w i e r z b y
piętro po nalepki na Pomoo Zimową do
rozsprzedaży w swoich biurach. Udana znana za swa| |at>ośd I al. n ie c i n a śc i
akcja Pomocy Zimowej, to sprawa nasze
go sumienia społecznego 1 obowiązek wo Zupełnie nla brudzi C i a ł a I b I e II z a y
bec tych, którzy cierpią nędzę. Wierzymy, i,\IUĆ W APTEKACH I UR0UEHI ACH
La b o r. C h e in lrs.-F a rm a re n t.
że słowa nasze nie miną be* echa 1 spo
łeczeństwo polskie wypełni solidarnie oT - w o HEBDA W araraw a.
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bowiązek wobec najbiedniejszych, cierpią
cych głód i zimno.

Maść

D-ra H E B D Y

---- ----------- LI

niku, gdyż nie natrafiono na jakikolwiek I Lecz przy tym wszystkim zeznał on
nawet ślad chemikalii, lub też innych przy bardzo dowcipnie. Potwierdził wprawdzU
rządów, służących do sekretnego pisania. 1fakt szpiegostwa, lec* oświadczył, U po
Przedstawiciele Specjalnego Oddziału byli wodem jego była chęć wyrwania się ze
szponów gestapo 1, że pokrzyżował on
wyraźnie speszeni.
Niemcom plany, wysyłając bezwartościo
W pewnej chwili jednego z detekty we wiadomości. Podał również szyfr, j«‘
sie spostrzeżono, iż Job niezmordowanie
płodzi listy. Prawie codzień udawał on, iż wów przeszukujących pokój, nagle coś u- ki używał w swej korespondencji, jaj;
pisze do kogoś do obozu, w którym był derzyło. Podniósł on ze stołu dużą wiązkę ró nici potwierdził, Iż używał służby
uprzednio internowany. Mogło to być z klucży.
Czerwonego Krzyża do przekazywania
jego strony zarówno wyrazem uprzejmo
„Pan nie ma ani szafy, ani biurka, anł wiadomości, lecz jeszcze raz ozuajmit,
ści, jak też jego dobrego serra.
też safes‘u, tylko jeden pokój panie Job że nic miał żadnej chęci dawania niemiec
Lecz Secret Service jest z konieczności — zwrócił się do szpiega. — Do czego kiemu wywiadowi użytecznych i warto
cyniczny. Listy były przejmowane i pod więc pan używa tylu kluczy? Co znaczy ściowych wiadomości. Ón tylko udawał
dawane badaniom daleko odbiegającym up., iż jeden z nich jest otwarty?
wobec nich głupca, byleby tylko od nici
Wyraz twarzy Joba utwierdził detek uciec.
od zwykłej ich cenzury.
JEDNO PYTANIE
Scotland Yard dysponuje w chwili o- tywa, iż jest on na dobrym tropie. Klu
Wystarczyło jednak zadać mu tyIL
bccnej różnymi metodami, służącymi do cze zostały dostarczone do Scotland Yar
wykrywania tajnego pisma i niewidzial du i zbadane" przez ekspertów. Wkrótce jedno pytanie ,by zburzyć jego całą h
nego atramentu, tak, że czyni to prawie wierzch jednego z nich został odkręco stoęię: „Po co zadawał sobie fatygę p
sania tych listów? Przecież w Anglii b;
bez wysiłku, jeżeli tylko posiada naj ny.
mniejsze nawet pod tym względem podej
To była wspaniała fachowa robota —- zupełnie bezpieczny".
Job był inteligentnym człowiekiem j
rzenia. Promienie ultra-fioletowe, odczyn cienkie, prawie niewidoczne ostrze. W
niki chemiczne i badania mikroskopowe środku znajdował się zbiornik, zawiera mądrze walczył o swoje życie, lecz prą^
wykrywają każdy sposób pisma, nawet jący chemikalia, które zmieszane razem wo nie zostało przekonane jego obrona
jak najbardziej niezwykły i skompliko i rozpuszczone w wodzie dawały niewi Job otrzymał wyrok śmierci w więzieni^
wany chemicznie, przeglądając wszystko dzialny atrament. Dwa następne klucze w Olde Bailey.
Polecił on swemu obrońcy apelowuó,
na wylot. Job był konfrontowany w jego ukrywały w sobie specjabie szklane pió
własnym pokoju. Indagowany przyznał ra. Inny był skonstruowany w postaci Apelacja została wniesiona w lutym 104(
się. że jest szpiegiem, lecz „nie mógł wy sekretnego wiecznego pióra. Nie było już, i odrzucona. W marcu tegoż roku czło
tłumaczyć" niewidzialnego pisania pomię potrzeby pytać się Joba o dalsze wyjaś wiek, który po 30-letnicj nieobecności po
dzy liniami w swych listach. Dokładne nienia. Nawet tak chytry szpieg, jak on, wrócił do swej ojczyzny Jako szpieg, z»
i jak najbardziej staranne przeszukiwanie gdy został skonfrontowany z tak oczywl- stał powieszony w więzieniu w Pontonville.
*>r*etłumaczyl Oli*
wśród jego rzeczy nie dało żadnego wy j styml dowodami, wyznał wszystko.

Szpiegostwo i śmierć
Z tajemnic minionej wojny

„BEZ GROSZA*
Tymczasem gestapo przerzuciło go
przez granicę, do Hiszpanii, gdzie zaopie
kowali się nim agenci niemieckiego wy
wiadu. Job przyjechał do Galie Fernąndo
el Santo, gdzie zgłosił się do przedsta
wicielstwa ambasady brytyjskiej, odpo
wiednio wynędzniały, nieogolony i bez
grosza, wyglądem sw ym . przedstawiał
prawdziwy obraz, człowieka, który ryzy
kował życie, uciekając ze szponów ge
stapo.
Job został potraktowany tak, jak i inni
obywatele brytyjscy, proszący o pomoc
swą ojczyznę. Ubrany, nakarmiony, zao
patrzony w pieniądze, został wysłany do
Lizbony, skąd w grudniu 1943 roku udał
się drogą powietrzną jako repatriant do
Wielkiej Brytanii.
W Londynie wynajął mały pokoik 1
prowadził życie człowieka, który wydo
iła! się z okropności hitlerowskiego obo
zu jeńców.
/■
Lecz jego prawdziwa działalność była
dobrze planowana. Możliwe, iż jego bo
haterska historia wyglądała na trochę za
’>ardz» bohaterską, być może, iż była to
iedynie sprawa rutyny. W krótkim cza
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KUPNO Instrumentów mierniczych. Dy
rekcja Lasów Państwowych w Lublinie na
tychmiast zakupi 2 planimetry, 2 astrolabia, 10 busoli z dalmierzami lub busola
przeziemikowe. Zgłaszać się Okopowa 7,
pokój 16.
153

Akcja opieki

Kalendarzyk

nad

D ziś Zaślub. N. M. P.
Jutro: Tymoteusza

dziećmi

Szczytnie zainicjowana przez Klub In
teligencji Pracującej akcja opieki nad
dziećmi ulicy, trwa w dalszym ciągu. Opracowywany jest statut Towarzystwa,
WAŻNIEJSZE TELEFON!
Pogotowie ratunkowe . . . . .
22-73 którego założenie postanowione zostało na
zebraniu w czwartek, dn. 10 bm. Najbliż
Straż o g n io w a ................................ 11-11
szy czwartek, tj. 24 bm. przeznaczony jest
Pogotowie elektryczne przj Elek
w Klubie Inteligencji Pracującej (Kraków
trowni Miejskiej . . . . . .
29-61 skie 26) na dalsze opracowanie tej spra
Warsztaty wodociągowe i kanallz. 21-42 wy.
Obecnie na poprzednim zebraniu organi
Dyżurny Komendy Miasta M. O. . 23-83
zacyjnym przedstawiciele wszystkich za
wodów wykazali tak wielkie i szczere za
T E A T R s K I N A __ [ interesowanie
tą sprawą, że nie może ona
utknąć teraz na martwym punkcie. Oży
Z TEATRU MIEJSKIEGO
Dziś i codziennie świetna sztuka G. Za wiona dyskusja wykazała dowodnie, że
polskiej „Ich czworo" w koncertowym wy sprawa opieki nad dzieckiem ulicy, leżąca
konaniu: H. Skrzydlowskiej, A. żoliskiej, w interesie nie tylko całego społeczeń
G. Błońskiej, S. Cybulskiej, J. Kondrata, | stwa, ale wręcz przyszłości Narodu, mo
M. Samochockiego i W. Wacławskiego. — j że i musi stać się akcją społeczną, gdyż
Sztukę wyreżyserowała G. Błońska. Ko-1 Właśnie społeczeństwo powinno przedsta
stiumy i dekoracje zaprojektowała i wy- wić Rządowi stan faktyczny, uzyskać od
niego opracowanie niezbędnych norm praw
konała Z. Węgierkowa
KINO DOMU ŻOŁNIERZA wyświetla do! nych 1 wreszcie zorganizować w terenie
dnia 22 stycznia br. doskonały film pro-] współdziałanie z istniejącymi już placów
dukcji amerykańskiej z Deanne Durbln w kami miejskimi i wojewódzkimi.
roli tytułowej pt.: „Pensjonarka". Nadpro-| Pierwszym więc krokiem naszym będzie
gram Polska Kronika Filmowa. Początek I zawiązanie Towarzystwa Opieki nad
seansów: godz. 14, 16 i 18.
Dzieckiem Ulicy, ażeby mogło ono. wystę
KINO „APOLLO". Dramatyczny epizod pować jako osoba prawna z propozycjami
walk w czasie kampanii afrykańskiej pt.: do Ministerstwa Opieki Społecznej. Towa
,Było ich dziewięciu". Film najnowszej pro rzystwo to potrzebuje przede wszystkim
dukcji angielskiej. W roli gl. Jack Lambert. funduszów. Ogólne zubożenie powojenne
Nadprogram: Aktualności PKF. Pocz. se wyklucza oparcie finansowe Towarzystwa
ansów: 12.30, 14.30, 16.30, 18.30.
KINO „BAŁTYK". Wspaniały film proJukejl radzieckiej pt.: ' „Sekretarz Rojkomu". Nadprogram PKF nr 37. Pocz. sean
sów: 12.30, 14.30, 16.30 1 18.30.
KINO „RIALTO". Od piątku 18 stycz
OGŁOSZENIA GRZĘDOWE 'I
nia CENY MIEJSC ZNIŻONE! I miejsce
Miejski Wydział Aprowizacji i Handlu
(leża) —. 30, II miejsce (parter) — 20,
III miejsce (parter) — 10 zł., Wielki film Z. M. zawiadamia wszystkich posiadaczy
o wielkim lotniku: „SZALONY LOTNIK'! kuponów nr 17 (na śledzie) kart żywno
Nadprogram: Polska Kronika Filmowa. ściowych I kategorii z m-cy listopada i
Pocz. seansów o godz. 12, 14, 16, 18. W grudnia 45 r., którzy z różnych .przyczyn
ęiedzlelę dnia 20 bm. pocz. 1-go seansu o nie pobrali śledzi w m-cu grudniu 45 r.,
godz. 14.
by w terminie do dnia 30 stycznia br. zgło
sili 'karty żywnościowe razem z kuponami
do niżej wymienionych sklepów rozdziel
i
czych z podaniem nazwisk i ilości kuponów
do:
LSS Krak. Przedm. 58, obw. 3; LSS Lu
bartowska 29, obw. 16; LSS 1-go Maja 29,
czyści, konserwuje i da- obw. 105; LSS Narutowicza 11, obw. 1;
LSS Bychawska 45, obw. 92.
__
|
je piękny połysk
Po dokonaniu tych formalności otrzyma
ją śledzie.
Do' nabycia w każdej ilo ści Lublin
Za Prezydenta m. Lublina
•
Naczelnik Wydziału
| L ubartow ska 13, teł. 10-91
312
M. Szczepański.
(•k lep fabrycany)
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ulicy

na niewielkiej grupie „dobroczynnych"
pań, jak to się praktykowało dawniej. Aspołeczność i często niecclowość takiej) or
ganizacji nie wymaga udowodnienia. To
warzystwo nasze opierać się musi na jak
najszerszych warstwach społecznych, na
masowym udziale bardzo licznych człon
ków. To pozwoli na ustalenie niskiej skład
ki członkowskiej. Zakrojona na szeroką
skalę akcja zdobywania członków będzie
następnym krokiem, ku realizacji naszych
zamierzeń.
Obecnie Klub Inteligencji Pracującej
przypomina społeozeństwu lubelskiemu o
konieczności obesłania przez wszystkie In
stytucje i organizacje społeczne swoimi
przedstawicielami czwartkowego zebrania.
Klub Inteligencji Pracującej zaprasza
jak najliczniejsze grono swych członków,
gości i sympatyków na najbliższy Czwar
tek Klubu na godz. 5-łą po południu punk
tualnie.
Z. B.

Podziękowanie
Pana dobierani H. llrzcwlńsliiema szalowi
sanitarnemu P. R. K. za troskliwą i bez
interesowną opiekę, w czasie mo|e| ciężkiej
choroby. Tą drogą składam serdeczne
podziękowanie.
Zofia H ilila tie s łlia — Jn
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DROBNE OGŁOSZENIA

Pusta do obuwia
| „STANGARD“

Zapowiedź
koncertu symfonicznego
Piątkowy koncert symfoniczny 25-go
stycznia zapowiada się niezwykle atrak
cyjnie. Piękny program z takimi mistrza
mi Jak: Gluck (druga połowa XVIII-go
wieku) i Haiidn w wykonaniu orkiestry lu
belski* p-*d dyr. Szczepańskiego ze współ
udziałem wmiKMnitego wiolonczelisty pol
skiego Wiłkomirskiego dają pełną gwa
rancję dobrych przeżyć muzycznych.

NAUKA
GIMNAZJUM KUPIECKIE DLA DORO
SŁYCH, Lublin — Bernadyńska 14, przyj
muje zapisy do wszystkich klas. Nauka
przyspieszona. Zapisy i informacji udziela
Sekretariat codziennie w godz. 16—19. 307
LEKCJE TAŃCA. W dniu 1 lutego ul. Peowiaków 13 .(świetlica pocztowców), rozpo
czynam nowe komplety tańców nowocze
snych. Informacje i zapisy codziennie od
godziny 17—18 w świetlicy. Art. - Bal. Fry
deryk Klimek.
287
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„Klejnoty Buddy

66

POWIEŚĆ DLA MŁODZIEŻY
— Spełniliśmy tylko swój obowiązek 1
— Są to iłowa dżentelmena, mister John. Nawet ta
ki rozbójnik morski, jak ja, potrafi to ocenić. Ale z tym
większą ochotą przyjmuję waszą propozycję. Przypusz
czam, że przecież prędzej, czy później potrafię się wam
odwdzięczyć!
— Dla mnie korsarza, mister, jest to raczej rzecz
mego rozbójniczego honoru. A słowa umiem dotrzy
mać...
— Wierzę panu, panie Fu-Liang.
Zaległa cisza, Korsarz był coraz bardziej znużony.
Zauważył to John i sam się wziął do steru. „Musi pan
spocząć!", rzekł do Fu-Lianga. Ten bez protestu siadł
na pokładzie i nieruchomo obserwował morze. Twarz
jego żółta i prawie stara, wyrażała smutek i zmęcze
nie. Ciało było zlane potem, a tylko wąskie, czarne
oczy błyskały raz po raz iskrami hamowanej dzikości.
Nadszedł Stefan. Nic nie mówiąc, usiadł obok FuLianga. Ale i na jego rysach ostatnia noc wypisała
swoje piętno. Przybladł nieco i sposępniał. Zdawało

DYREKCJA Prywatnego Koedukacyjnego
Gimnazjum i Liceum dla Dorosłych, Towa
rzystwa Szkoły Średniej w Lublinie, ul.
Narutowicza 37, parter, zawiadamia, że za
pisy do wszystkich klas na nowy rok szkol
ny przyspieszony (od 1 lutego) przyjmuje
kancelaria szkoły codziennie, od godziny
10—12. .
196
DYREKCJA prywatnego Gimnazjum 1 Li
ceum z prawami skół państwowych w Bił
goraju ogłasza konkurs na wolne od dnia
1.II.1946 r. posady nauczycieli: 1) Mate
matyki z fizyką, 2) rysunków i zajęć prak
tycznych dla chłopców. Zgłoszenia od Za
raz w Dyrekcji. Warunki do omówienia na
miejscu.
259

PALNIKI KARBIDOWE, pierwszorzędnej
jakości poleca po cenie fabrycznej Wytwór
nia'„Wawel", Kraków, Limanowskiego 11,
tel. 561-15.
298
PRZYRZĄDY do cięcia szkła jednokółeczkowe, sześclokółeczkowe oraz kółeczka za
pasowe, poleca po cenacjj hurtowych Dom
Handlowy, Kraków, Gołębia 6.
299
WYTWÓRNIA poleca artykuły kolonialnospożywcze, słodycze, oraz zakupuje towa
ry. Warszawa, Hoża 33, Śródmiejska Hur
townia.
399
KUPIĘ foted dentystyczny i umywalkę,
Lublin, Krak. Przedm. 6 m. 7.
303
SPRZEDAM dom 1-no piętrowy przy ulicy
Piekarskiej 35. Wiadomość Czechówka
•Górna, Cegiełniana — Drobna 17.
304

ZGUBY
UNIEWAŻNIAM zagubione zaświadczenie
o zwolnieniu od obowiązkowej służby woj
skowej, wydane przez RKU Lublin - po
wiat, na nazwisko Wawrucha Wacława, za
mieszkałego Kalinowszczyzna 41.
313
ZAGUBIONO zegarek „Cyma-Prima", z
dewizką amerykańską, duble, dnia 22. 1.43
r. w godz. 10—11 w przedsionku Urzędu
Samochodowego w Lublinie. Uczciwego
znalazcę uprasza się o zwrot za wynagro
dzeniom. Staśko Jan, Monopol Tytoniowy,
Lublin.
315
UNIEWAŻNIAM książeczkę wojskową - nr
494668, wystawioną na nazwisko kaprala
podchorążego Szteika Józefa.
293
UNIEWAŻNIAM zagubione dokumenty:
kartę rejestracyjną, wydaną przez RKU
Lublin - powiat oraz kartę zwolnienia z
milicji na nazwisko Wiśniewskiego Czesła
wa.
294

|

POSZUKIWANIA

I

POSZUKUJĘ pokoju przy rodzinie. Plerac

kiego 5, hotel, pokój 50.

308

POSZUKUJĘ syna Kazimierza Manleja,
łat 21, który w roku 1942 został wywiezio
ny do Niemiec na przymusowe roboty. Ostatnia wiadomość była 4 maja 1945 r. ze
PRACA
sapitala z Dachau. Uprzejmię proszę wia
CHEMIK poszukuje pracy. Zgłoszenia do domość kierować Lublin, ul. Drobna 40,
308
Administracji „Gazety Lubelskiej" pod Jan Maniej.
„Energiczny".
314
DYREKCJA Okręgowa Polskiego Radia w
Lublinie poszukuje dwóch zdolnych techni
ków - elektryków, obznajmionych z budo
wą linii napowietrznych, dwóch zdolnych
radiotechników oraz kilku techników - elektryków początkujących. Zgłaszać się w
Wydziale Technicznym Polskiego Radia w
Lublinie, ul. Szopena 9.
297

HANDLOWE

RÓŻNE

|

PSYCHOGRAFOLOG „Martyni", darom
jasnowidzenia przepowie każdemu jego wy
darzenia życiowe, wypisując dokładny in
dywidualny horoskop, poda szczęśliwy nu
mer i okres czasu gry loterii klasowej.
Podać datę urodzenia, pytania, załączyć i
zł. zadatku. Odpowiedzi za zaliczeniem. A res Kraków, skrytka pocztowa 47o. O ro 
szenie wyciąć, zachować.

ZIEMNIAKI — w każdej ilości zakupi po ZWIĄZEK Księgowych w Lublinie, Szope
cenie rynkowej Syropiamia Lubań —
Wronia, w Lublinie — ul. Betonowa 5, teł. na 1/14, prosi członków o odbiór legilyma^
26-75.
135 cji.

mu się, że opuściły go wszystkie si. otraszna walka
z żywiojem rozbiła go do reszty.
Ożywił się dopiero, dowiedziawszy się od. Johna o de
cyzji Fu-Lianga pozoslania na „Mewie". Bo i on chciał
zatrzymać rozbitka, by w przyszłości korzystać z jego
doświadczenia-żeglarskiego. Pragnienie to spotęgowało
się zwłaszcza teraz, kiedy to po wyczerpującej walce
z żywiołem, zrozumiał, jak wątłe są Jego ł Johna siły
wobec ogromu niebezpieczeństw, czyhających na wy
prawę! To też z prawdziwą radością powitał Fu-Lian
ga jako nowego członka załogi.
Przy tej okazji opowiedział korsarzowi historię por
wania małej Elżbiety Nilson, wtajemniczając go jed
nocześnie w cel samej wyprawy. Fu-Liang przecierał
oczy, zdumiony tym wszystkim, co usłyszał z ust swe
go wybawcy. Śmiałość chłopców zaimponowała mu
najwidoczniej, skoro rzekł:
— Z tym większą ochotą jadę z wami! Zawsze i we
wszystkim możecie liczyć na mnie. Na honor korsarza
przysięgam wam, że was . nie opuszczę nawet w naj
większym niebezpieczeństwie! A teraz słuchajcie!
Chłopcy uścisnęli kolejno dłoń Fu-Lianga, na znak
głębokiej wiary w jego przysięgę. Korsarz tymczasem
ciągnął dalej:
— Załoga „Amoka" składała się z dwudziestu pięciu
ludzi. Byli to przeważnie bandyci morscy. Chińczycy,

Malaje, Hindusi ł Tamile. Wykolejeńcy spod ciemnej
gwiazdy, typy złe i bezwzględne, dla litóryc Zi° o
ło jedynym celem. Wodzem ich byłem ja mając do
pomocy amerykańskiego pirata, Billa,
’*>
był inicjatorem wyprawy po skarby korsarzy,
>
na Wyspie Trzech Palm...
.
_
— A więc była to wyprawa po złoto piratów.
przerwał Stefan, zdumiony tym, co usłyszał przed
chwilą. - Szkoda, że „Amok" zatonął, n k os.ągnąw
szv celu, gdvż sam nieraz marzyłem o podobnej eska
padzie i dlatego rozumiem zawód, jald spotkał załóg*
statku w ową okrutną noc tajfunu! Szczerze też zal
mi i pana, panie Fu-Liang!
^
— O nie, mister. Było inaczej, niż pan myśli. Wy
prawa nasza bowiem dotarła do celu. Tydzień temu
wylądowaliśmy na Wyspie Trzech Palm...
— I co, znaleźliście „skarby"? — zapytał z ironią
John.
'
— Tak, mister.
— Chyba żartuje pan! — wtrącił Stefan.
— O, nic, mister. Bill wskazał nam ową polanę, ni
której wykopaliśmy złoto... ^
_ Doskonale, ale niech opowie nam nieco szerzej
o tym wszystkim, bo pali nas ciekawości — rzekł
Stefan,
(d. c. n.)
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