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Oddziały armii ludowej Chin
wkroczyły do flankinu

LO N D Y N  (PAP ) Agencja Routera donosi z Nankinu. że 
Oddziały ludow e eaczęły wkraczać w nocy 1 piątku na sobotę 
do miasta. Agencja stwierdza również, że obrona nacjonall- 
Ityczna na rzece Yang-Tee nałamała się. Wojska kuomintan- 
gowsklt ewakuowały miasto W  uh u, 90 km. na południowy 
■•chód od Nankinn.' Główną kwaterę wojsk nacjonalistycz
nych ustanowiono w stolicy prowincji Hunan Czang-Ssa i w  
H angkou. W  obu miastach wprowadzono stan wyjątkowy.

dowe prą bezustannie naprzód,N O W Y  JORK (PAP). Od 
tfrwill wmówienia generalnej 
ofensywy, chińs/kie wojska lu-

N o w e  n o m i n a c j e  
i»a stanów skach rządowych 
T  o  i r .  H .  M i n c
wiceprem ierem

WARSZAWA (ТАР) Prezydent 
Rreczypoepoliiej Polskiej na «в ** 
Mb Рм/.сва Rady Ministrów « la 
sował •ew. Hilarego Minca — Wi
ceprezesem Rady Ministrów. Prze 
wndnlcząeym Komitet» Ekonomicz
nego RiKty Ministrów I Prz^wod- 
■lecącym Państwowej Komisji P li 
nowuma Gospodarczego, tow. Dr 
Stefana Jędry ibowskiego 1 Iow. 
Eugeniusza Szyra — zastępcami 
Przewodniczącego Państwowej Ko
misji Planowania Gos;K*darczi.-go.

*  *  •

Pre»yd*nt R.P. na wniosek Pre- 
iw a  Rody Ministrów mianował 
to t ,  R jw t r i t  Nie<**p«rba —  М1Ы 
•trem Górnictwa i Energetyki, Iow. 
łoi, Józefa Saleewicia — Podse- 
fcretaraso Stanu w Mlełelefetwi* 
GArniHw* | Energetyki, tow. ini. 
I ie jt t ita  tnna jliu  i tow. lał. R<>- 
M M  FMeiekiefi* — Pod sekreta 
rzami Stanu w Mlnwlerstwi* Prze- 
■lysiu Ciężkiego, powierzając rów
nocześnie Ini, Kiejstutowi Żemaj- 
tlaowi kierownictwo Ministerstw* 
Prwntyshi Ciężkiego do 
mianowania Minisira.

walcząc zwycięsko na szerokim 
froncie rzeki Yang Tse między 
Nankinem a bazą morską 
Kiang - Yim, leżącą około 120 
kim. na wschód od Nankinu. 
W  rękach nacierających wojsk 
znalazło się miasto Kwei-Czi 
około 200 km. na południowy 
zachód od Nankinu.

Garnizon kuomintangowski w 
mieScie Chtn-Khng został ewa 
kuowany. Miasto leży na linii 
kolejowej Nankim - Szanshaj. 
W ojska ludowe przekraczają 
nadal masowo Yang-Tse-Kiang, 
kierując się o-drazu na wschód.

PAR YŻ (PA P ) Agencja France 
Presse donosi z Nankinu, że 
wojska ludowe zajęły 's to licę

prowincji Kiang -  Su -  Czimg-
Kiang, leżącą na południowym 
brzegu rzeki Yang-Tse, oraz 
dwa inne miasta, znajdujące się 
na linii kolejowej Nankin-Szan 
ghaj. Garnizowy wojskowe 
Thin-Czing i innych dwóch 
miast zbuntowały się i przeszły 
na stronę wojsk ludowych. Na
cjonalistyczna załoga miasta Pu 
kou, leżącego naprzeciwko Nan 
kinu, wycofała się i pod osłoną 
ariylerii przeszła Yang - Tse.

Z Kongresu Obrońców Pokofu

J. Borejsza przemawia na zebraniu Komitetu Organizacyjnego 
Kongresu Obrony Pokoju, obok widzimy A. Fadiejewa.

Obrady Plenum КС PZPR
W dniach 20 i 21 bm. odbyło się 

w  Warszawie wspólne plenarne po 
siedzenie Komitetu Centralnego 
PZPR i Komisji Kontroli Partyjnej 
przy КС z udziaiem zaproszonych

Nota Polski do Kanady
OTTAWA. Minister Jan Miłni- .

kiel, poseł RP. w Kanadzie, złożył 
dnia 20 bm na ręce Ministra Spraw 
Zagranicznych Kanady notę Rządu 
Polskiego, domagającą się zwrotu 
skarbów wawelskich, które Rząd j 
Kanadyjski na prośbę władz poi- I 
skich w  1939 r. zgodził się przecho
wać.

Rząd Polski przypomina wysiłki

Wielka manifestacja pokojowa 
na stadionie Buffalio w Paryżu
PARYŻ (PAP) W  ramach Świato

wego Kongresu w obronie Pokoju
odbędzie się w niedzielę na stadaonrie 
paryskim Buffallo połęAna manife
stacja pokojo-wa.

Manifestacji przewodniczyć będzie 
prof, Jofiot-Curie. Po przemówieniu 
powitalnym Przewodniczącego Rady

Hasia pierwszomajowe —
to hasła siły i twórczego czynu

Zawarta w  hasłach pierwszoma- , ścl, wolnością i pokój, a codzienną 
Jowych, ogłoszonych przez КС PZPR twórczą 
treść, jest treścią postępu, głębokiej aarczą, kulturalną
solidarności międzynarodowej twór 
czej rewolucjonizującej życie społe
czeństwa pracy. Jest w  nich treść 
tdel i czynu, które lud polski mani
festować będzie pod przewodem kia 
iy  robotniczej i jej partii w dniu 
Święta Robotniczego.

Tegoroczne hasła pierwszomajowe 
nie tą hasłami jedynie dalekiej wizji 
przyszłości, <4 to hasta, które milio
ny ludzi pracy, miliony Polaków, bu 
dujących nową Polską wcielają w 
tycie cod ziemią walką I czynem.

Totei hasła: „Niech żyje potężny, 
łwiatowy front pokoju l postępu ze 
Związkiem Radzieckim na czele", 
.Precz * paktem atlantyckim, spis
kiem podżegaczy wojennych prze
ciw pokojowi świata i wolności na— 
Гс-dów" łączą lię nierozerwalnie z ta 
kimi hasłami jak: „nasza odpowiedź 
na pakt atlantycki- produkcja porad 
plan. sojusz t  ZSRR". ..Niech żyj? 
przodownicy pracy, bohaterowie bu 
downictwa focjalistycznego , „Cześć 
•fiam ej pracy polskich inżynierów 
t techników'*, „Robotnicy twórzcie 
brygady łączności fabryk ze wsią 
„Więcej zboża z hektara, więcej by
dła, nierogacizny i drobiu w każdym 
gospodarstwie", „Nauka i sztuka dla
•nas" itp. ,

W tej nierozerwalnej więzi mię- 
tfzy hasłami solidarności międzyna
rodowej, jednoczącymi światowy pro 
łetariat i wszystkie miłujące pokój 
postęp narody pod kierownictwem 
potężnego kraju socjalizmu i wiel
kiego wodza. Józefa Stalina do wa 
ki • Waafr Ш**

Polski Ludowej 
kroczącej ku socjalizmowi tkwi nie 
pokonana siła — internacjonalizm i 
patriotyzm ludu polskiego.

W sile tej naród polski: robotnicy, 
chłopi, inteligencja pracująca, ko
biety. młodzież 1 wszycy ci. którym 
leży na sercu rozwój naszego kraju 
dają wyraz w masowych rezolucjach 
i deklaracjach do Paryskiego Kon
gresu Pokoju. W oparciu o tę siłę 
zrodził się czyn pierwszomajowy, 
zrodziła się Inicjatywa robotników 
Pustkowa dająca odpowiedź na za
kusy agresorów wojennych.

Przejawem tej siły jest poparcie 
narodu dla oświadczenie rządu «  
sprawie uregulowania stosunków 
miedzy Kościołem a Państwem, 
oparciu o tę siłę miliony Polaków 
skupiają się w  codziennym trudź0 
dla Polski Ludowej wokół marksi
stowsko-leninowskiej partii proleta
riatu — PZPR, pozostawiając w co- 
raz większym odosobnieniu niedobit 
ki polskiej reakcji ustfującej za po 
mocą dywersji i sabotażu lub wro
giej plotki zahamować rozkwit 
wszystkich dziedzin naszego życia.

Hasła pierwszomajowe to hasła 
mobilizacji milionów Polaków do 
dalszego twórczego czynu — czynu, 
który jest siłą i rękojmią zwycię
stwa nad wrogiem -zewnętrznym i 
wewnętrznym, siłą. która daje wy
raz przewagi obozu pokoju nad obo 
zem agresji.

Niech żyje 1 Maja — Dzień Mię
dzynarodowej Solidarności Mas Pra

**  *■

Generalnej Departamentu Sekwany 
odbędzie się defilada. Na czele jed
nej grupy defilujących kroczyć bę
dą imwalidzi wojenna, na czele zaś 
drugiej — młode dziewczęta fraacus 
kie.

O godz. 17 prof. Joliot-Curie wy
głosi przemówienie w imienin dele
gacji francuskiej, po czym w imie- 
mu delegacji brytyjsiklej glos zabie- 
№  deputowany Zilbicus. W imieniu 
delegacji indonezyjskiej przf*ma w'ać 
będzi* dr Sunanhanaah. włoskiej — 
senator Sereni, amerykańskiej — 
pisarz Howard Faat, radzieckiej — 
pisarz Fadiejetw,

Ulice, wiodące aa stadion Buffa
llo będą udekorowane sztandarami 
narodowymi. Z przebiegu manifesta
cji zostanie nakręcony film przez 
znanego reżysera francuskiego Da- 
quin.

zmierzające do odzyskania skarbów 
wawelskich po zakończeniu dziaiań 
wojennych. Wobec tego, że słuszne 
oczekiwania narodu polskiego zwro 
tu skarbów narodowych nie zostały 
spełnione Rząd Polski ponownie 
".wraca się do Rządu Kanadyjskie
go o podjęcie odpowiednich kroków, 
zmierzających do przekazania poseł 
stwu RP w Ottawie zbiorów znaj
dujących się pod kontrolą rządu pro 
wincji Quebec i zbiorów znajdują
cych się w Bank of Montreal, oraz 
do odnalezienia reszty zabytków 
polskich których miejsce ukrycia 
dotąd nie zostało ujawnione.

Biorąc pod uwagę, iż według in
formacji otrzymanych przez wiadze 
polskiej, zabytki znajdujące się na 
terenie Kanady ulegają stopniowo 
procesowi niszczenia z braku odpo | 
wiedniej konserwacji, Rząd Polski | 
dodaje, że odpowiedzialność za ich 
los, stan i zabezpieczenie obciąża 
w całej rozciągłości Rząd Kanadyj
ski.

W wypadku gdyby Rząd Kanadyj 
Ski nie miał intencji uczynienia za
dość postulatom niniejszej noty, 
Rząd Polski zastrzega sobie podję
cie dalszych kroków celem zabezpie 
czenia swych praw i uzyskania cał
kowitego zadośćuczynienia moralne
go i materialnego.

działaczy partyjnych. Plenum wy* 
słuchało referatów — przewodni
czącego КС tow Bolesława Bieru
ta „O zadaniach Partii w walc* 
o pokój", sekretarza КС tow. Jó
zefa Cyrankiewicza „O wynikach 
akcji scaleniowej i o zadaniach 
ideologicznego i organizacyjnego 
wzmocnienia Partii" sekretarza КС 
tow. Romana Zambrowskiego . O aJr 
tualnych zadaniach Partii na wsi".

W ożywionej dyskusji* nad refe
ratami wzięło udział ЗЙ towarzy
szy. Dyskusję podsumował tow Bo 
lesław Bierut.

Komitet Cóntralny postanowi! je 
dnomyślnie dokooptować jako za
stępców członków КС — towarzy
szów Eugeniusza Stawińskiego £ 
Stefana Staszewskiego.

Komitet Centralny przyjął de 
wiadomości decyzję Komisji Kon
troli Partyjnej przy КС P Z PR  o 
powołaniu tow. Jóźwiaka Witolda 
na stanowisko przewodniczącego 
Komisji Kontroli Partyjnej przy 
КС PZPR .

•

Pełny tekst referatów opubllkO 
wany będzie w najbliższym nu
merze „Jłowych Dróg".

Dnia 21 bm. odbyłi się posiedź*
nie plenarne Komisji Kontroli Par 
tyjnej przy КС PZPR .

W związku z przejściem tow. Wa 
cława L.ewikowskiego do innej pra 
cy partyjnej Plenum KKP przy
chyliło się do jego prośby i zwol
niło go ze stanowiska przewodni 
czącego.

Na przewodniczącego Komisji 
Kontroli Partyjnej przy КС PZPB 
wybrany został tow. Jóźwlak Wi
told.

Holendrzy nie chcą walczyć w Indonezji
Sąd wojskowy wHAGA (PAP) Jak donosi „Algemein 1 

Dagblad". wśród żołnierzy holender- 
skich przybiera na sile fala prote
stów przeciwko wojnie kolosalnej 
w Indonezji. Żołnierze nie chcą wy 
jeżdżać do Indonezji j dezerterują 
ze swych oddz alńw.

Rotterdamie s>b» 
zal na r("/żne kary więzienia większą 
grupę żołnierzy, którzy ukryli się w 
ostatniej chwili przed wejść em na 
pokład statku, mającego odpłynął 
do Indonezji.

Inis! istroHii i kiitny inrilów Ш1
Wyniki wykonania planu w I kwartale 1949 r.

MOSKWA. Centralny Urząd Sta 
tystyczny przy Radzie Ministrów 
ZSRR ogłosił wyniki wykonania pla 
nu odbudowy i rozwoju gospodarki 
narodowej w I kwartale 1949 r. Spra 
wozdanie to wykazuje rozwój przejmy 
słu, gospodarki rolnej i transportu, 
wzrost obrotu towarowego i podwyż 
szenie poziomu materialnego i kul 
turalnego narodu.

W toku wykonywania planu pro
dukcji przemysłowej wykryto nowe 
rezerwy w  przemyśle, co dało Rzą
dowi możność zwiększenia zadań pla 
nu na pierwszy kwartał. Zwiększo 
ny plan został wykonany jeśli idzie 
o całokształt produkcji przemysłom 
wej ZSRR w  100,2°/«. Produkcja ca 
łego przemysłu w  ZSRR wzrosła w 
pierwszym kwartale 1949 r. w po
równaniu z pierwszym kwartałem 
1948 r. o 23*/«.

przeprowadzono z powodzeniem 
przygotowanie do wiosennych ro
bót polnych. Do dnia 10 kwietnia 
1949 r. obsiano kulturami jarymi o 
2,3 mil. ha więcej niż do tej daty w 
roku 1948. Gospodarka rolna zosta 
ła zaopatrzona w traktory w ilości 
1,7 razy większej aniżeli w roku 
1948, w  pługi traktorowe 2,2 razy 
więcej, siewniki 2,3 razy itd.

Ogólny plan przewozów kolejo
wych został w  pierwszym kwarta
le wykonany w  lt>2%. Wzrosła ilość 
inwestycji, nastąpił dalszy rozwój han 
dlu radzieckiego. Sprzedaż artyku
łów spożywczych zwiększyła się w 
pierwszym kwartale o 15*/o. Nowa 
obniżka cen od dnia 1 marca 1949 r 
wywołała znaczy wzrost sprzedaży 
artykułów spożywczych i przemy 
słowych.

Również zaznaczył się wzrost li- 
MlMtotkAw 1 px«eowoUŁów

gospodarki narodowej ZSRR. Sta* 
oświaty i oc’»ronv zdrowia równie! 
się zwiększył. Ilość lekarzy i perso
nelu sanitarnego obsługującego be* 
płatnie ludność osiągnęła w pierw» 
szym kwartale cyfrę 950 000.

W kwartale sprawozdawczym nl 
stąpił dalszy rozwój współzawodni
ctwa socjalistycznego, o ulepszeni* 
wskaźników technicznych i o jak- 
najlepszą jakość produkcji,

KOMUNIKAT
Kiosk Centralny R .SW . ,.Prn 
sa“ Oddrlal w Lnblinle nl. 
Krak.-Przedni. 62. posiada 
w sprzedaży portrety: Prezy 
denta, Premiera, Marszałka 
Stalina. Lenina, Marksa I 
Engelsa oraz Godła Pań

stwowe.
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Światowa Federacja Związków Zaw.
proponuje utworzenie

Światowego Frontu Obrońców Pokoju
P A R Y Ż  (PAP). Na piątkowym posiedzeniu Światowego Kongresu 

W Obroni* Pokoju zastępca sekretarza generalnego Światowej Fede
racji Związków Zawodowych Gebe rt odczytał orędzie Federacji do Kon 
gresu następującej treścii

Uczestnicy Kongresu 
m ó w i ą

-W trzecim  dniu obrad Świato
wego Kongresu Obrońców P oko 
ju  przemawiali delegaci reprezen  
tujący kraje różnych kontynen
tów  i  różne warstwy społeczne 

KoniecznoSó pokoju  i  nadzieja 
pokoju  wyrażone było przez wszy 
ttk ich  przemawiających. O to  ich  
glosy:

Ksiądz Plojhsr
Czeski minister zdrowia ksiądz ka 

tolicki Plojhar oświadczył:
„W  gigantycznej walce między 

kapitałem a człowiekiem — my księ 
ta wyrośli z szeregów ludu pracu
jącego staniemy zawsze po stronie 
człowieka. Nie pozwolimy nigdy 
reakcji na użycie do swych zbrodni 
ezych celów uczuć religijnych. Zwy
cięstwo idei pokoju zależy od jedno 
lei Jej obrońców. Dzieląca rzekomo 
łwiat „żelazna kurtyna" istnieje w  
wyobraźni tych ludzi, którzy odczu 
wają potrzebę szerzenia nienawiści 
l przelewu krwi. Dla nas „żelazna 
kurtyna- nie istnieje, nie istnieje 
ona również dla milionów dzieci na 
całym świecie, dla których dobra 
my, którzyśmy przeszli szkołę dwóch 
wojen światowych, chcemy, zgodnie 
ze świętymi zasadami chrześcijań
stwa zbudować świat socjrfizmu, 
szczęścia i pokoju'4.

Drodzy pirzyjaciele i towarzysze! 
Światowa Federacja Związków Zawo 
dowych, skupiająca w swych szere
gach olbrzymią większość zorganizo 
wanyoh pracowników całego frwiata, 
niezależnie od ich rasy, płcit przeko 
nań religijnych i politycznych, prze
syła Wam braterskie pozdrowienia 
i życzenia owocnej pracy.

Światowa Federacja Związków Za
wodowych deklaruje swą gotowość 
przystąpienia do potężnego zrzesze
nia w obronie pokoju, którego pod
stawy ustali Kongres.

SFZZ od początku swego istnienia 
nie ustawała w pracy nad utrwale
niem pokoju i już statut nasz uchwa 
kray w r. 1945 wytyczył je j zasad
niczy ©el: „zwalczać wojnę i przyczy 
ny wojny, pracować nad uitrwaleniem 
pokoju".

W  dalszej części orędzia czytamy:
„Oświadczamy tutaj w imieniu 

wezysSkich członków związków zawo 
dowych, że nie ma zasadniczych r<54 
nic między praco wmilkaml różnych 
krajów, nie ma sprzeczności intere
sów między robotnikami Francji, 
Wlochj Chin, Związku Radzieckiego, 
Ameryki, Afryki lub innych krajów. 
Cel pracowników jest zawsze ten 
sam: pokój, postęp społeczny, utwo

rzenie lepszego łwiata, zapewnienia 
należytych warunków bytu, «pokoju 
i beẑ >Łeczeń <̂ wa.

Klasa robotnicza, decydujący 1 za 
sadndczy ezynmik na fwiecie, zamie
rza więc przyłączyć się do wszyst
kich reprezentowanych tu na Kongre 
sie, aby zrealizować ponad wierzenia, 
rasy> przynależność zawodową i яро 
lecaną — ścisłą unię łwiatowyeh sil 
demokratycznych w obronie pokoju, 
przeciwko prowokatorom trzeciej 
wojny światowej.

W  tym eclu mamy tasz
czył zaproponować, aby Kon* 
gres powołał do życia Świato 
wy Front Obrońców Pokoju 
i w ten sposób konkretnym 
osiągnięciem zakończył swe 
obrady. Ponadto, aby zapcw 
nić stały charakter Światowe 
go Frontn i zagwarantować 
skuteczność Jego akcji, propo 
nujemy, aby Kongres wyłonił 
Stały Komitet Międzynarodo
wy i zalecił otworzenie w każ 
dym kraju Komitetów Naro
dowych.

Kongres winien stworzyć 
potężną zaporę, o którą rozbi 
ją się prowokatorzy i ci, co 
z wojny korzystają. Między
narodowa Klasa Robotnicza 
ze wszystkich swych sił przy 
czyni się do budowy tej za
pory”.

Obrady w Pradze
integralna częścią Kongresu Рэкош
PRAGA (PAP). — Piątkowa sesja I 

Światowego Kongresu w Obronie 
Pokoju, rozpoczęła się o godz. 10-teJ 
rano pod przewodnictwem posła Ja
na Drdy.

Kongres wita burzliwymi oklaska 
mi odczytaną przez przewodniczące 
go uohwałę Kongresu w Paryżu, któ 
ra uznaje obrady praskie za integral 
ną część Kongresu.

Program obrad Kongresu będzie
identyczny z programem Kongresu 
Paryskiego. Zasadnicze przemówie
nia, wygłoszone na Kongresie Pary
skim, będą odtwarzane z taśmy na 
Kongresie praskim.

Zebrani w  skupieniu wysłuchiwali 
utrwalonego na taśmie przemówie
nia inauguracyjnego prof. Jollot- 
Curie, transmitowanego również 
przez radio czechosłowackie.

Po wysłuchaniu przemówienia 
prof. Joliot, jako pierw*xy zabrał 
gło* w dyskusji przewodniczący de
legacji chińskiej Kao Ma-jo, który 
w dłuższym przemówieniu, przery
wanym długotrwałymi oklaskami, 
zobrazował obecną sytuacją w Chi
nach, podkreślając, ie  Chiny ludów* 
są 1 będą jak najaktywniejszym 
członkiem obozu pokoju | demokra
cji.

Ostatnim mówcą na przedpołudnie 
wym posiedzeniu Kongresu był dele 
gat Węgier, minister odbudowy Jó
zef Darwas.

Na zakończenie sesji zebrani u- 
chwalili Jednomyślnie wniosek, aby 
sekretarz generalny Międzynarodo
wej Organizacji Dziennikarzy Jerzy 
Hronek, przekazał pozdrowienia pa
ryskim uczestnikom obrad w imie
niu praskiej części Kongresu.

r  *

Ufflt l i i  1Ц 11 !
stwierdza Kuo M o -Jo  w imieniu 475 mil. 

Chińczyków
PRAGA, (PAP). —  Na piątkowym 

posiedzeniu praskiej sesji Światowe 
go Kongresu w Obronie Pokoju wy 
głosił przemówienie przewodniczący 
delegacji chińskiej Kuo Mo-Jo. Wi
tając zjazd w imieniu 475 milionów 
obywateli Chin, mówca wyraża jedno 
cześnie ostry protest przeciwko decy 
zji rządu francuskiego, który wbrew 
woli swego narodu zabronił wjazdu 
do FAncji delegatom chińskim. Pod 
naciskiem imperializmu amerykań
skiego — oświadcza Kuo Mo-jo — 
rząd francuski popełni! przestępstwo 
godzące w świętą sprawę obrony po 
koju. Narody świata, w  ich liczbie

Metrooolta M<kehi
JKtói z nas po cierpieniach ostat 

niej wojny — powiedział metropo
lita Mikołaj —  nie oburza się na 
propagandę wojenną, któż z nas spo 
kojnie może patrzeć na przygotowa 
nla do wyprawy krzyżowej prze
ciwko krajom pokojowym? Jakkol
wiek wielu podżegaczy wojennych 
uważa się za chrześcijan, jest rzeczą 
powszechnie wiadomą, że ewangelia 
zabrania siania nienawiści. Rosyjski 
Kościół prawosławny działa na rzecz 
pokoju światowego i miłości między 
narodami. Siły pokoju są olbrzymie. 
Rosyjski Kościół prawosławny mówi 
*nie‘‘ nowej wojnie 1 tym, którzy 
ją przygotowują. Kościół prawosław 
ny modli się o powodzenie akcji po 
kojowej, uważając, że obowiązkiem 
każdego chrześcijanina Jest walka 
i  tymi, którzy pragnęliby rozpętać 
nową awanturę. Prawda 1 sprawie
dliwość zwyciężą".

G ł o s  т€яИки

Henderson
delegat USA

„Nie chcę kreślić przed Wami fał 
•żywego, optymistycznego obrazu — 
powiedział Henderson — byłoby to 
obrazą Kongresu, ale muszę Wam 
powiedzieć prawdę, a prawdą jest, 
te  naród amerykański będzie zaw- 
aze walczył z tyranią. Nigdy jeszcze 
W historii żaden naród nie znajdo
wał się pod obstrzałem takich 
kłamstw i oszczerstw antyradziec
kich, jak to obecnie ma miejsce w  
Stanach Zjednoczonych. Zapewniam 
.Was Jednak, że naród amerykański 
przełamuje tę zaporę nienawiści. 
Mamy do wyboru: honor, albo hafi 
bę. Wiecie doskonale, że Stany Zje
dnoczone są dziś twierdzą światowej 
reakcji, lecz oświadczam, ie  Amery 
kanie nie są faszystami, te lud ame 
Tykańskl nie jest reakcyjny. Usły-
ЩИ a ii Jtge 2*0»  1 sobaczy sie в о т »

Na trybunę wstępuje delegatka 
radziecka Kosmodemianska, mat 
ka bohaterów Związku Radziec 
kiego —  Zoji i Aleksandra, któ 
rzy padli na polu chwały. Wstrzą 
sające przemówienie delegatki 
radzieckiej wycisnęło łzy dele
gatom i dziennikarzom.

„Jestem matką radziecką —  
oświadczyła Kosmodemianska —  
i  pragnę mówić dziś w imieniu 
milionów matek mojego kraju, 
które nie zapomniały okropnoś
ci wojny, rozpętanej przez faszy 
stów. Jak wiele innych straci
łam to, co miałam najdroższego, 
córkę i  syna, którzy po śmierci 
zostali zaszczyceni tytułami bo
haterów Związku Radzieckiego. 
Kiedy kraj nasz został barbarzyń 
sko zaatakowany przez najeź
dźców faszystowskich, młodzież 
nasza stanęła w pierwszych sze 
regach bojowników o wolność 
ojczyzny, o ocalenia całej ludz
kości. W  1941 roku Zoja miała 
zaledwie 18 la t Kiedy w paź
dzierniku rozpoczęły się boje 
pod Moskwą oświadczyła mi: 
„Mamo idę na front do party
zantów, nie mogę pozostać na 
uboczu, gdy faszvSd zagrażają 
Moskwie. Jestem dumna, że bę 
dę walczyła przeciwko faszyz
mowi. Wrócę jako bohaterka, 
albo zginę jak bohaterka*.

„Zoja z grupą partyzantów 
przeszła linię frontu, by toczyć 
walki na tyłach wroga. Pod ko
niec listopada 1941 r. przeprowa 
dziła swą ostatnią akcję we wsi 
Petryczewo, okupowanej przez 
faszystów. Dostała się w  ręce 
żołnierzy hitlerowskich, którzy 
znęfali się nad nią w  okrutny 

Przed egzekucja zwró

ciła się do chłopów, otaczających 
szubienicę mówiąc: „N ie boję się 
śmierci, towarzysze, szczęściem 
jest umrzeć za swój naród“ . Zwra 
cając się do żołnierzy faszystów 
skich zawołała: „Zamierzacie 
mnie powiesić, ale nie jestem sa 
ma. Jest nas 200 milionów. Nie 
weźmiecie nas wszystkich i bę 
dę pomszczona. Zwyciężymy". 
Ostatnie słowa słowa Zoji zwró
cone do towarzyszy były: „Walcz 
d e  i nie bójcie się niczego. Sta
lin jest z nami*.

Faszyści zabili moją Zoję —  
mówiła dalej Kosmodemianska. 
Jej imię jest obecnie znane w  
Związku Radzieckim i na całym 
świede.

Syn mój Aleksander miał 16 
lat, gdy poszedł również bronić 
ojczyzny i pomśdć śmierć swej 
siostry. Kocham Ojczyznę jak 
kochała ją Zoja —  powiedział. 
Bądź jak Zoja —  odpowiedzia
łam m a Syn mój padł na polu 
chwały podczas dężkich walk 
pod Królewcem. Przywiozłam je 
go ciało do Moskwy, gdzie spo
czywa przy boku Zoji w  grobie, 
na którym* widnieje napis: „Ź y  
d e  jest rzeczą najdroższą dla 
człowieka".

Faszyśd zabili moje dzied. 
Jednakże nie jestem sama Jest 
nas wiele matek, których dzied 
poświędły się walce o wolność 
naszej ojczyzny i wolność całej 
ludzkośd. Nieśmiertelne czyny 
milionów ludzi radzieckich, któ 
rzy nie szczędzili swego życia w  
krwawvch walkach przeciwko 
faszyzmowi otoczyły nieśmiertel 
ną chwałą naród radziecki.

„Obecnie kraj nasz leczy ra
ny. zadane mu o rzez w ojn* Xrai

nasz pragnie trwałego pokoju i 
sprawiedli wośd na świede. Wro 
gowie pokoju przygotowują no 
wą wojnę przedwko Związkowi 
Radzieckiemu. A le wojna ta bę 
dzie również wojną, która zbu
rzy dziesiątki tysięcy rodzin we 
wszystkich krajach.

Pytam Was, moje towarzysz
ki w  walce o pokój: „Czy jest 
rzeczą możliwą, by krew naszych 
dzied przelana została na próż
no? Czy jest możliwe, by pokój, 
uzyskany za cenę żyda naszych 
dzied i  za cenę łez matek zo
stał zamącony przez małą gru
pę imperialistów?" Na to nie 
pozwolimy!

Ze wszystkich zakątków kuli 
ziemskiej przybyliśmy tutaj, by 
zdemaskować podżegaczy wojen 
nych. Są nas miliony i żadna si
ła nie będzie mogła się oprzeć 
naszej solidarności.

Wracając do Waszych krajów, 
powiedźde całą prawdę o zbrod 
niczych zamierzeniach wrogów 
ludzkości. Zgromadzili się tutaj 
najwybitniejsi przedstawiciele 
nauki, sztuki i kultury. Słowa 
pisarza, myśl uczonego i pędzel 
malarza mają wielką wymową. 
Wykorzystajcie tę broń, jako na 
rzędzie w walce o pokój. Wycho 
wajcie Wasze dzied w duchu 
prawdziwej demokracji, w  du
chu czynnej walki o pokój.

Zwracam się z tej trybuny do 
wszystkich ojców i matek wszy 
stkioh krajów: „Wychowujcie 
Wasze dzied na ludzi, Sochają-

naród francuski, nigdy tego nie za
pomną.

Przeciwstawiając polityce amery
kańskiej politykę Związku Radziec
kiego Kuo Mo-jo stwierdza: „M y 
Chińczycy dobrze wiemy ,że właś
nie ZSRR pomógł nam w anulowa
niu umów zawieranych z Chinami 
przez państwa obce z pogwałceniem 
zasady równości, te pomógł nam w 
walce z imperializmem, pomógł zdo 
być wolność w r. 1937. Wiemy do
brze, że ZSRR poparł nas w walce 
wyzwoleńczej przeciwko Japończy
kom, nie stawiając żadnych warun 
ków. Oczywiście wiemy również, że 
naród amerykański jest przyjaciei 
lem narodu chińskiego. Naród ame 
rykański podobnie jak wszystkie in 
ne narody świata nie chce wojny. 
Nie zapominamy przyjaźni Stilwella 
i Carlsona, ale pamiętamy jednocześ 
nie, iż Imperialistyczny rząd amery
kański, prowadzący politykę gospo
darczej i kulturalnej agresji, dzia
ła zawsze w  ścisłym sojuszu z chiń 
ekimi reakcjonistami, militarystaml 
wielkimi magnatami finansowymi".

Podkreślając agresywny charak
ter paktu atlantyckiego, który po
przedzony został dokryną Trumana 
i planem Marshalla, mówca wskazu 
je na cynizm imperialstów amery
kańskich, którzy, łamiąc umowy mię 
dzynarodowe i zagrażając bezpieczeń 
stwu powszechnemu zapewniają o 
swej „wierności" dla zasad ONZ. My 
Chińczycy — stwierdza Kuo Mo-Jo, 
uważamy tych międzynarodowych 
podżegaczy wojennych za jawnych 
wrogów całej ludzkości. Nie może
my dopuścić do tego, by trwał i na 
rastał nowy kryzys wojenny. S’ly 
pokoju na całym ćwiecie jeszcze bar 
dziej zewrą swe szeregi 1 odwrócą 
to niebezpieczeństwo przez systema 
tycznie organ!zowany wysiłek poko 
jowy. Obóz pokoju, wolności i demo 
kracjl, na którego czele kroczy Zwią 
zek Radziecki, już dziś jest dość sił 
ny, aby pokrzyżować plany podże. 
gaczy wojennych.

Pięć tysięcy lat historii narodu 
chińskiego świadczy, że my Chiń
czycy, nie lubimy wojny. Chcemy po 
koju ale pokoju ludowego i demo
kratycznego, a nie pokoju fałszywe 
go. Toczymy w Chinach wielką woj 
nę rewolucyjną, by zabepieczyć rze 
f'zvw'sty pokój wewnątrz kraju i po 
'irzeć sprawę pokoju ntfędzynarodc 
wego. Naród chiński wie, że pokój 
est cennym darem, którego każdy

naród musi bronić i który o włas- 
iych silach należy dla siebie zdo
być.
, Uważamy za swój obowiązek — 

onkluduje Kuo Mo-jo — oświad- 
zyć w  imieniu wszystkich bez wy 
•'tków narodu Dalekiego Wschodu 
•o gotowe są one oddać wszystkie 
we siły walce o trwały p^kój. Na
s z ł a  chwila wzmocnienia naszej 
wzajemnej solidarności i uśw:ado- 
mienia sobie własnych sił. Jeżeli 

i 1->«p'rtz:pmv ziednnezeni
oych w o l n o *  »  b o j o w n i k  S S S F Z S
pokoju. Nie ma takiej siły, k4ó i n;cy ośmielili się roznetać nową woj 
ra zdolna by była złamać wole? n<?- to *l?y ,mas ludowych całego 
narodów w  Ich walce o \ *wlata V h’ ią system 'mnerializmu 
•zczefirf* dzied" '  w y zw o « całą ludzb^ć zdobywając

ш и ц  . trwały pokój.
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rośnie Czyn l-Majjowy
C zadowoleniem odetchnąłem, gdy 

usłyszałem od dyrektor* cementow
ni Firlej, te pył cementowy ni* jest 
szkodliwy na zdrowie. Zanim bo
wiem wdrapałem się na któreś tam 
piętro hali młynów, mój kapelusz 
« garnitur pokryły sie szarym nalo
tem. Na schodach, poręczach, olbrzy 
nich bębnach młynów, transporte
rach, leżała go Już gruba warstwa. 
Wszystko to spopielaciałe od ce
mentu, wirowało, zgrzytało. Jazgo
tało, chrzęściło łańcuchami, gnało w 
wyścigu, w  niepisanym nigdzie, a 
istniejącym współzawodnictwie rze- 
ezy martwych z ludźmi o sprawność 
I wy tiry małość.

NA KONGRESIE W PARYŻU 
NIBY NIE BĘDZIEMY 
A PRZECIEŻ BĘDZIEMY

Odzie* wysoko na którymi tam 
Właśni* piętrze, w tym piekielnym 
chaosie przechadzał się spopleladały 
jak wszystko tu istniejące, chyba 
Mjstarszy pracownik cementowni 
młynarz Sllzlewlcz. Moje „dzień do 
brys zgasło w zgiełku nie dotarłszy 
eczywiście do niczyich uszu.

Jak idzie praca? — krzyczałem 
prawie do ucha sakramentalne py
tani*. Sam prawi* ni* usłyszałem 
Własnego głosu. Tow. Sllzlewlcz cłę- 
fnął po mój notatnik i ołówek. Spie 
taymy się — napisał. Zaczęliśmy 
•ry(finalną rozmowę na paplersa. 
la  pisałem pytania, tow. Sllzlewlcz 
•dpowiadał. Niezgrabnymi literami 
pisał: p racu ję w cemencie 50 lat 
festem całkiem adrów. Widocznie 
przydaję się. Moja praca to ni* bie
ganina ale uwaga. Ja tei chce dać 
Wszystko na 1 Maja. Zobowiązanie 
Wykonamy. My na Kongresie w Pary 
lit niby nie będziemy a przecież bę 
flziemy. Im my więcej damy cemen 
tu, Inni węgla tym mocniejsza będą 
•By pokoju."

Щ  MAJĄ CZASU

—  Widzicie, ta nie mamy czaro 
Same wózki się nie wyładują a bra
knie zmielonego marglu to 1 cemen
townia nie będzie miała eo robić. 
A Ba 120*/» wykonanego planu w 
U-cle dni nie poprzestaniemy.

Tak odpowiedzieli robotnicy za
jęci ładunkiem na próbę nawiązania 
rozmowy. Zaraz się też pochylili nad 
kratą otworu 1 dalej tłukli kilofa
mi. Rozłupany marglel spadał w 
szczęki żelaziwa, gdzie zostawał roz 
tarty w pyl. Jeden sa drugim pod
jeżdżał naładowany wózek. Po scho 
dach zeszliśmy na dół, minęliśmy że 
lazny złom przekazany Już do u- 
płynnlenla l znów uderzył nas szczęk 
talara. Warsztaty.

I  ODKURZACZ ZAOSZCZĘDZA

Na dzień dobry uchylają zasmaro 
Wane czapki, ale gdy chcę porozma 
wlać o pracy łapią za młoty. Imadła 
i dłuta i mówią, ze zniecierpliwie
niem: Nie teraz, Innym razem. Maj 
blisko.

Zobowiązanie przyjęte na załogo
wym zebraniu:

1) Plan trzyletni wykonać do 15 
października;

D Wezwać do współzawodnictwa 
eementownie Podgrodzie, Wiek 1 
Wejherowa

S) Przez podwyższenie wydajności 
pracy, ekonomiczną gospodarkę, 
wprowadzenie odkurzacza, obt.lżenle 
normatywów, zmniejszenie absencji, 
zaoszczędzić W 1949 r. 25.515.000 zł.

Taką oszczędność da wprowadze
nie odkurzacza? — pytam tow. 
Kwiatkowskiego kierownika warszta

— Hm, proste. Odkurzacz nie tyl 
ko oczyści powietrze, on Jakby zgar 
nie z powietrza unoszący się cemen-

pył.

— I  ty się śpieszysz na 1 maja?
Romek Jest wyraźni* obrażony. A

pan myśli, żem mały to Już nic nie 
potrafię? Pan majster mówi, Za to, 
żeśmy za I kwartał plan wykonali 
w 107°/» to 1 nasza zasługa Romek 
był nie na żarty obrażony, bo od
wrócił się plecami.

Z tych 79 uczniów szkoły przemy
słowej trzech najzdolniejszych poje- 
dzle do liceum cementowego w So
snowcu, gdzie kształcić się będą na 
koezt Zjednoczenia.

NA ROBOTNICZYCH 
POMYSŁACH».

Czego tlę gapisz? Pomyłl i ty A
Jak nic nie wymyślisz, to do swojej 
roboty! — Tow. Adamczyk tłuma
czący nam plusy wynikające z Jego 
pomysłu przeniesieni* wug narażo
nych na działanie oparów m Inn* 
miejsce, rozsierdził się nie na żarty, 
na jednego z kolegów, który przysta 
nął koło nas.

— Bo to niektórzy — Irytował się 
—• Jak już coś zaraz nie zobaczą, nie 
namacają, to uwierzyć nie chcą. A 
na takich naszych robotniczych po
mysłach fabryka zaoszczędziła ub. r. 
139 500 zł. W tym roku to chcemy 
s 5 razy tyl*. Dobrze, że tych ga

powatych to Już prawi* w fabryk* 
ni* m i

PARTIA KTERUJB

Organizacja podstawowe PZPR w 
cementowni Rejowiec Jest bardzo a- 
ktywna. PZPR-owcy nadają właści
we tempo pracy Oni na tebranlach 
wytwórczych wskazuj» na możliwo
ści przekraczania norm I przedterml 
nowego wykon*nla planów produk
cyjnych. Partia cieszy tlę wielkim 
poważaniem wśród wszystkich .robot 
nlków Gdy za przedterminowe wy
konanie planu cementownia otrzy
mała sztandar pzechodni 1 95 ty*, 
złotych na wspólny obiad, to cała 
załoga uchwaliła przekazać te pie
niądze na sztandar partyjny Chcieli 
w ten «posób pokazać, że członkom 
partU przed* wszystkim t*wdzl*cza 
ją swoj* osiągnięcia. .U nas partia 
żyje produkcją, współzawodnictwem 
pracy, jest głównym czynnikiem na 
szych osiągnięć" — powiedział ml 
na zakończenie Jeden s robotników.

Koło nas przeszło prawi* biegiem 
dwóch robotników.

— Dokąd tak szybko?
— Maj idzie... Do pierwszego nie 

daleko.
Jerzy Kondratowie*.

r&OF. DR T. KIELANOW8KI
Rektor U. М. C. A

Zwycięży żelazna wola
w o ln y c h  n a r o d ó w

Historia uczy, że okresy pokoju były 
za w słc okreeaml dobrobytu, a wszyst 
kie wojny,<kJzerzyły nędzę, choroby 
1 spustoszenia. Historia ' uczy także, 
ż* napastnik, nawet czasowo zwy
cięski płacił srogo aa swoj* zbrod
ni*.

Napastnik dwu ostatnich wojen 
Światowy d i znalazł sobl* sojuszni
ków 1 dąży do trzeciej wojny. Nie 
wierzę Jednak by wojny pragnął

którykolwiek naród na świede. Te 
alt narody stwarzają podniecenie 
wojenne, ale jednostki którym lot 
rurodów, nawet własnych narodów 
jest obojętny.

Kongres Wrocławski 1 obecny Kosi 
gres Paryski to wspaniałe 1 na p*w 
no skuteczne manifestacje żelaznej 
woli wolnych narodów utrzymania 
pokoju światowego.

Prof. dr T. Kielanowskt

M. KIMCZYK 
nauczyciel a Chełm*

Kongres Pokoju udaremni
zbrodnicze usiłowania imperialistów

zwoływanegoW związku z Ankietą Pokoju 

„Sztandaru Ludu" pragnę odpowie 

dzleć na pytanie, Jakie Jest moj* sta

Ж. f r o n t u  a k c j i  siewne*I

3000 gospodarstw w pow. hrubieszowskim
czeka  na pom oc sąsiedzką

ŻEM M AŁY  TO NIC
Jak to? zatrudniacie małoletnich?

Wskazuję zgorszony na płowego, * 
dziecinną buzią, 16-letnlego chlopc 
wymachującego młotem.

A. chcieliśmy wam i tych poka
zać. To nasi uczniowie. Cztery eo- _ -----
dzlny praktyki 1 4 godziny wykła- i ^  gospodarzy, k tórzy nie
dów w  szkoi*. przemysłowej. j pOSiadają koni. Pożyczk i udzie

Chłopiec w ioo c^ - nie bardzo ma , ^  w DOstnci zboża Na P.Z 
•ehotę do ro zm o^  oc rzuca 
krótkie* ukrB̂ łcaw> ujoirwola

Z  ram  srąjrfl drobny desz
czyk. Około połudmia wypbgo- 
dzałc się i pocieniało. Spoza kłę 
bistych chmur wyzierało słońce. 
Przez zaorane zagony przesuwa 
ły się cienie obłoków. Chłop z 
Kieleckiego, który sprzed dwu 
tygodni posiadał 7-hektarową 
działkę w okolicach Uhrynowa 
wyszedł w pole na siew. Skrę
ciwszy z «o s y ,  wjechał wozem 
na zorane pole. K iedy wsy
pywał jęczmień do przewie
szonego przez plecy worka, 
garść riarna wysypała się pod 
wóz. Chłop przykląkł i zaczął po 
ziarnku zbierać zboże. Potem 
chwiejnym krokiem stąpał przez 
bruzdy i szeroktan rzutem obda 
rzał orarną tłustą glebę złocis
tym ziarnem. Poczekałem, nim 
przybliży się do szosy. Nawiąza 
liśmy rozmowę. Gospodarz przy 
pomniał »obie, że tydzień temu 
podwiózł mnie z Dołhobyczowa
do Uhrynowa.

_  Dopiero dzisiaj wysizedłem 
w  pole. Deszcz wciąż przeszka
dzał w pracy. Przypomniał sobie 
rozmowę o swych synach o tym 
że jedneffo i  nich chciałby od
dać za stelmacha, a d r u g ie#o za 
traktorzystę do miejscowego ma
jątku. Daleko orały traktory 
przypominające czarne pełzają
ee chrabąszcze.

—  A my oto siejemy praoj- 
ecwsktm sposobem, ręczme. 
Spojrzał na ślad po rozsypa- 
nvm zbożu. „Z  materiałem siew 
nym u nas krucho. Myszy w o • 
r. tutejszym chłopom wyrządzi 
ły  ogromną szkodę" —  powie
dział x troską.

• • *

W  teczce posiadam dane do
tyczące sytuacji «iewnej na te
renie powiatu hrubieszowskie
go. Podał mi je instruktor rot" 
ny Komitetu Powiatowego PZPR

W  trosce o mało i średnio 
rolnego chłopa państwo przy
dzieliło dla powiatu hrubieszow 
skiego 4 mil. zł. kredytów na 
zakup materiału siewnego oraz 
9 mil. zł. na wynajęcie sprze-

zek w ielkiej wagi. Jak wywiąże | przysłane do spółdzielni. W
się x tego zadania trudno na ra 
zie sądzić. Tymczasem zboże do 
spółdzielni gmińnych dostar
czane jest z opóźnieniem. W  
Dołhobyczowie opowiadano mi, 
że na odpowiedź i  PZGS doty
czącą zapotrzebowania materia 
hi siewnego, oczekiwano przesz 
ło 2 tygodnie. Skorzystali z tego 
miejscowi pa skarcę wiejscy 
podnosząc ceny na zboże siew
ne do 4 tys. zł. za 1 m.

U A K T Y W N IĆ  POMOC 
SĄSIEDZKĄ.-

W  niezmiernie trudnej sytua 
cji na terenie powiatu hrubie
szowskiego znajdują się 3722 
gospodarstwa nie posńadające 
siły pociągowej. W edług z góry 
opracowanego planu przez 
PZGS i Zw. Samopomocy Chłop 
skiej do sąsiedzkiej pomocy ma 
być wykorzystanych 6.394 ko
nie. Tymczasem w wielu gmi
nach w tej Hczbie ł w  gminie 
Dołhobyczów nie spotkałem 
gospodarza, któryby już skorzy 
stał z pomocy sąsiedzkiej. O go 
spodarstwa bezkonne nilkt 
się nie troszczy. Mało tego, rzad 
ko można spotkać w terenie re 
jonowych instruktorów rolnych 
Pow iatowego Oddziału Zw. 
Sam. Chłopskiej. Pytam : Gdzie 
są i co robią Gminne Komitety 
Siewne, Związek Samppwmocy 
Chłopskiej, na których spoczy
wa obowiązek organizacji po 
mocy sąsiedzkiej. Przyczyną te 
go jest przede wszystkim brak 
jakiejkolw iekbądź kontroli ze 
strony czynników władz gmin
nych i powiatowych.

. . . I  PRACĘ OŚRODKÓW  
M ASZYNO W YCH

Dla gospodarstw bezkonnych 
dużą pomocą mogłyby się stać 
ośrodki maszynowe. W  tej 
chwili jest to jednak nierealne 
Ośrodki maszynowe w samej 
rzeczy istnieją, lecz nie pracu
ją. Co gorzej, w gminnej spół
dzielni SCh w Zabużu takiego 
ośrodka nie ma. Prezes spół 
dzielni ob. Kunach nie chciał

końcu musiała zaopiekować się 
nimi Gminna Rada Narodowa. 
Ten sam prezes posiada żni
wiarkę, kosiarkę, motor i mło- 
camię. Jasnym jest że w takim 
stanie, nie jest mu na rękę 
tworzyć przy gminnej spółdziel 
ni ośrodek maszynowy. Dziwne 
jest również stanowisko Centra 
H Rolniczej w Lublinie, która 
na zapytanie instruktora Rol
nictwa i Reform Rolnych w 
Hrubieszowie co ma zrobić z 
maszynami ośrodka maszyno
wego z Zabuża, których nie 
chce przyjąć spółdzielnia, od 
powiedziała, żeby rwzsprzedał 
je na licytacji.

Przesiedleńcowi z Kieleckie
go i setkom innych przesiedleń 
ców z całego województwa któ 
rzy osiedlili się na poukraiń- 
skiej zien^i w powiecie hrubie
szowskim potrzebna jest pomoc 
w maszynach i kredytach. Za
pomniały o tym czynniki rzą
dzące powiatem Hrubieszów.

Stefan Bandos

nowisko w  sprawie 

Kongresu Pokoju?

Jestem jedną a bardzo Możnych, 

bo w  setki milionów sięgających 

Jednostek sp o t ód szerokich warstw 

pracujących,'które wnoszą swą cią 

głą codzienną pracą, wysiłkiem mięś 

ni i mózgu wkład do odbudowy l 

przebudowy nowego bardziej kultural 

nego i szczęśliwego jutra człowieka 

pracy, po barbarzyńskim zniszczeniu 

dóbr materialnych i kulturalnych 
przez hitlerowskiego najężdżcę dokona 

nym ze szczególną premedytacją na 

narodach słowiańskich. Tylko pokój 

stwarza warunki dla rozwoju dobro 

bytu i kultury, Stwar7n warunki dla 
szczęścia szerokich mas pracujących. 
Z tego względu każdy uczciwy 1 roa 

sądny człowiek bez względu na ra 

sę, narodowość, religię czy zapatry 

wania polityczne jest zwolennikiem 

tej wielkiej, tej tak doniosłej akcji 

zapoczątkowanej przez Zw. Radziec 

ki, która zmierza do udaremnienia 

usiłowań podżegaczy wojennych dą 

iących do rozpętania nowej pożogi 

wojennej. Jestem głęboko przekona 

ny że Kongres Pokoju wydatnie 

przyczyni się do obrony pokoju 1 

tym samym udaremni zbrodnicze U- 

siłowania imperialistów. Będę szczę 

śliwy gdy zwycięży ostatecznie na 

całym świecie idea pokoju i miłości.

M. Klmczyk '

. ł

960 uczniów Przysposobienia Rolniczego
w pow. biłgorajskim

obowią- i przyjąć m aszy. które zostały

(r«) — W powiecie biłgorajskim
istnieją 23 szkoły Przysposobienia 
Rolniczego, w których pobiera nau 
kę 960 uczniów 1 uczennic, rekrutu 
Iących się spośród drobnorotnych 
i średniorolnych chłopów. W szko
łach tych wykłada przedmioty ogól 
noksztalcące 45 nauczycieli szkół pod 
stawo vych, oraz instruktorzy rolni, 
nauczający przedmiotów fachowych 
г dziedziny rolnictwa i ogrodni
ctwa.

Praca szkolna rozpoczęła s ię , 1 11 
stopada 1948 r. i zakończono ją egza 
minami z końcem marca br. W okre 
iie wiosennym 1 letnim młodzież 
przystąpi do zajęć praktycznych ns 
poletkach konkursowych, których 
celem jest zastosowanie nabytych 
w czasie nauki teoretycznych wiado 
mości. Program zajęć praktycznych 
ustalono na odprawie gminnych in
struktorów oświaty rolniczej, zwo
łanej przez Inspektorat O. R. w BU 
ęoraju.

W myśl postanowień zapadłych 
na tej odprawie, instruktorzy po
dzielą młodzież пя zespoły liczące 
od 6 do 15 osób. Uczniowie O. R 
musza w bieżącym sezonie aoraco

wać następujące zagadnienia; pro
wadzić poletka konkursowe i dz tn 
mczek wykonanych prac, zatożyć 
stosy kompostowe oraz przerobić 
broszurę tematową a niezależnie od 
tego czytać regularnie pismo „Mło
da w iei‘‘ .

Dla zespołów męskich I stopnia 
wybrano następujące tematy kon
kursowe: Uprawa buraków pastew 
nych, marchwi pastewnej, ziemnia 
ków, lnu, konopi i warzyw. Zespo 
ły żeńskie II stopnia opracują pro
wadzenie ogródka warzywnego, złe 
żonego z 5 roślin warzywnych, wy 
chów kurcząt, królików, prosiąt f 
cieląt.

Celem zaopatrzenia młodzieży W
nasiona i materiał hodowlany Pow. 
Instr. O. R. zwrócił się do Zarządów 
Gminnych o przyjście z pomocą mło 
dzieży najbiedniejszej. Ponadto za
apelowano do Wydz. Pow. o przy
znanie dotacji w wysokości 300 tys. 
zł na zakup materiałów konkurso
wych dla najbiednieiszych uczniów, 
zorganizowanie wycieczek do PINGW  

w Puławach i do wzorowych mająt 
ków rolnych, oraz na zakup nagród 
dla uboższych zespołów.
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Wielki Zlot Młodzieży
Ж .  Я Я  ВШ З  ©  5  с  и зw

(sz) —  Z in icjatywy Zarządu 

Pow iatowego Z M P  w  Zamościu 
odbędzie się tam dnia 12 czerw 
ca br. W ielk i Zlot Młodzieżowy, 
w  którym  weźmie udział 10 tys. 
m łodzieży. Celem jego będzie wy 
kazanie postawy 1 pracy ZM P 
wraiz pobudzenie m łodzieży do 
wstępowania w  szeregi organiza 
cji postępowej i bojowej, jakim 
jest Związek Młodzieży Polskiej. 
IW dniu 10 kwietnia br. wybra
no w  Zamościu komitet zlotu, w  

skład którego weszli ob. Stani
sław Kachor jako komendant, 
ob. Stanisław Cyramko jalko kie 
równik organizacyjny, oraz ,kie 
równicy seficc.p dekoracyjnej, im 
prezowej, transportowej i finan
sowej ob. ob.: Ordyniec, Sławiń 
siki, Orlikowski i Kowalski. Ńa 
zebraniu dokonano również w y 

boru kom endantów  gminnych.

Komitet Hcnorowy Zlotu zo 

stał powołany na' zebraniu w 
świetlicy Pow. Kom. PZPR  w  
Składnie: starosta pcw . ob. Głęb 
ski, jako przewodniczący, człon 
kow ie : 1 sekr. PZPR  —  tow . Du 
biel, poseł ob. Józef Trent, prze 
wodniczący SL —  ob. Hałas, 
pr/.ew. PSL  — cb. Piszcz, przew. 
SD. —  ob. Branicki, insp. szkol

ny —  ob. Ordyczyński, przew. 
P R Z Z  —  ob. Mastalerz, przew. 
P. Z. Z. S. Ch. —  ob. Sytowa, 
przew. ZN P  —  ob. Bisch, przed 
stawiciel W . P. —  płk. Pająk, 
L ig i Kobiet —  ob. Kazanecka i 
burmiertrz Zamościa ob. Kolbe.

Zlot odbędzie się na stadionie 
sportowym, gdzie po pochodzie 
i defiladzie nastąpią przemówie
nia i uroczyste wręczenie sztan 
darów, oraz pokazy sportowe i 
zabawa ludowa.

ta«Biidzl wojenni
y j  L u b a r t o w i e

manifestują na cześć 
Kongresu Paryskiego

(rz) — Koto Zw  Inwalidów Wo
jennych w  Lubartowie zorganizowa 
io przed kliku dniami wiec pod ha 
słem „Walka o pokój" Na zebranie 
przybyli wszyscy członkowie Kola i 
delegat Pow. Komitetu PZPR w Lu 
bartowie tow. Bronisław Jędryszek. 
O znaczeniu Światowego Kongresu 
w Obronie Pokoju w Paryżu mówił 
ob. Czesław Opolski. Po dyskusji 
uchwalono rezolucję, w której ze
brani wyrazili swą niezłomną wolę 
współpracy z siłami sprzymierzony
mi w obozie pokoju.

PZGS w Biłgoraju bierze udział
W €Я Ё* С f  Й , ,О м

OJ) W związku z realizowa- t u^ją д0 przewiezienia. Oprócz osz-
mcm akcji oszczędnościowej Komi
sja Usprawnienia Zaopatrzenia w  
Biłgoraju wraz x PZGS. przystąpiły 
do wprowadzenia oszczędności na 
swoim terenie, przez wykorzystanie 
maksymalna transportu samochodo
wego. Polegać ono będiie na tym, 
że samochody wysyłane do gmin 
lub poza obręb powiatu nie będą 
wracały bez ładunku, lecz muszą 
przywozić jakieś towary, aby w y
korzystać każdy litr benzyny. W  
tym celu PZGS i KIJZ. nawiązały 
ścisły kontakt ze wszystkimi insty
tucjami лл terenie powiatu, które 
zawiadamiają, gdzie i Jakie towary

czędności w paliwie zostanie w ten 
sposób przyspieszony transport i 
wzmożone wykorzystywanie maszyn.

И щ  mil tam R in ls
w Z a m o ś c i u

(lj). Muzeum Regionalne w Za 
mościu należy do najlepiej zor* 
ganizowanych muzeów prowin
cjonalnych. Liczba umieszczo
nych w  nim eksponatów wzrasta 
z każdym rokiem, a z końcem 
marca powiększyła się o piękny 
okaz wypchanego niedźwiedzia. 
Podobnymi eksponatami może 
poszczycić się zaledwie kilka 
muzeów w Polsce. Niedźwiedź 
ten był mieszkańcem zamojskie 
go ogrodu zoologicznego i ojcein 
24 sztuk potomstwa, w tym 2 te 
gorocznych niedźwiadków. Q- 
prócz tego w okolicach Zwierzyn 
ca i Łabuń znaleziono w  ostat
nich czasach kilka urn z, ludzki 
mi prochami oraz wiele monet z 
czasów Pobk i piastowskiej, któ 
re oddano do muzeum. Kustosz 
muzeum ob. Kabała położył wiel 
kie zasługi w uporządkowaniu 
zbiorów a obecnie kończy jedno

Z  s a l i  » q c f o < i / e |

Przywłaszczył sobie pieniądze 
spółdzielni

Dwa I stół tjsiaca dzieci z Białej
w y j e d z i e  na  w c z a s y

(is) —  Na terenie miasta i powia- nić, żs Pow. Komitet Wczasów dla
Dzieci i Młodzieży przygotowuje w 
tym roku wypoczynek letni dla
dwóch i pół tysiąca dzieci na obo
zach letnich, koloniach, półkolo
niach i sezonowo uruchomionych 
dziecińcach. Wydatki związane z tą 
akcją przekraczają sumą 8 milj. z}. 

--------O---------

tu Biała Podlaska odbywa się obec
nie zbiórka na: wczasy letnie dla 
dzieci i  młodzieży. Warto nadmle-

Puaty barak niszczeje

i &!atoi ole ma śuMkj
(ms) — Obok Państw. Zakładów 

Przem. Drzewnego w  Zamościu stoi 
łbszemy pusty barak, nie wykorzy
stywany od dłuższego czasu. Tymcza 
Bem młodzież ZMP i  „SP'‘ z Sitań- 
ea ubiega się od dawna bezskutecz
nie o zdobycie lokalu na świetlicę. 
Czy Zarząd Nieruchomości nie mógł 
by przekazać tego baraku na tak po 
łyteczny cel, jak świetlica dla mlo 
dzieży wiejskiej?

Warsztaty PZGS  
s r a t m o n t a a i t ą  

narzędzia rolnicze
(mi) — Przy PZGS w  Zamościu

powstały warsztaty reperaóyjne O- 
środków Maszynowych. Zatrudniają 
one około 10 pracowników i prze
prowadzają wszelkiego rodzaju re
monty maszyn oraz narzędzi rolni
czych. Ostatnio wyremontowano 5 
pługów dla Ośrodka Maszynowego 'W 
Zawadzie. .

(mi) —  Niedawno odbyła się w  
Zamościu rozprawa sądowa przeciw 
Władysławowi Sokolińskieinu, oskar 
żonemu o nadużycia. Pełnił on obo 
wiązki prezesa Gminnej Spółdziel
ni S. Ch. w  Nowej Osadzie w  czasie 
od 1 stycznia do 2 lutego br. i zdo
łał w  tym czasie przywłaszczyć so
bie drogą różnych machinacji 
161.932 zł z pieniędzy spółdzielni.

Sąd Okręgowy w 2>mnMu skazał 
złodzieja grosza publicznego na 4 
lata więzienia oraz pozbawił praw 
publicznych i honorowych praw o- 
bywatelskfch na okres 9 lat.

Zabił we własne] 
obronie

(Is) —  Wydzirł zamiejscowy sied
leckiego Sądu Okręgowego w Białej 
Podlaskiej rozpatrzył sprawę Kazi
mierza Skakuna, który w  dniu 27

C E N  H I  к  o s t ł s i m

И  f M l  „ S Z M S f f i  L U D U "
Wielkość
ogłoszenia Za tekBteoi W tekście Nekrologi 

za tekstem
Drobne

ogłoszenia

od 1 do 100 mm
od 101 do 200 mm 
od 201 do 300 mm 

powyżej 300 mm

120 zł 
150 xł 

zl
240 ił

250 zł
320 ił 
380 zł 
500 zł

90 zł 
120 zł 
150 zt 
210 zł

30 sł

Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych 
przyjęto 1 mm przez szerokość łamu (szpalty) W tekście jest 
5 łamów po 54 mm, a za teksUm — 7 lamów po 38 mm. 
Ogłoszenia drobne liczy się za słowo 30 zł.

Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane o 100®/o 
drożej.

Ogłoszenia w  numerach niedzielnych i  świątecznych o 
50®/o drożej.

Ogłoszenia w  numerach specjalnych i okolicznościowych o 
100°/ drożej.

Od c?n powyższych rehntu nie udziela się Ogłoszenia dru
kuje się w  minrę wolnego miejsca i za terminowy druk ogło
szeń nie bier/e się odpowiedzialności. 820,

stycznia br. w  Teresryilu nad Bu
giem, zabił Antoniego Szuta, zada
jąc mu dwie rany kłute nożem. W 
toku przewodu sądowego okazało 
się, że oskarżony był systematycznie 
prowokowany przez Antoniego Szu 
ta i dokonał wspomnianego czynu w 
obronie własnej. Sąd biorąc to pod 
uwagę wydał wyrok uniewinniający

z najpiękniejszych swoich dziel
przyrodniczych, kolekcję gryziO 
ni, występujących w  naszym 
kraju.

— — O--------
Ambulatorium dentystyczne
obsłuży pow iat zamojski

(mi) — Ruchome ambulatorium 
dentystyczne pracowało do świąt w 
Zamościu 1 ma być skierowane w  
najbliższych dniach na okres 6-ty- 
godniowy do gminy Łabunie, po 
czym odwiedzi w kolejności wszyst 
kie gminy powiatu zamojskiego.

-------- O--------

Coraz wferej maszyn kupują
gospodarze zamojscy

(fp) Czwartki należą w Zamościu 
do najruchliwszych dni w  tygod* 
niu. Miasto roi się wówczas od lu
dzi. wozów, bydła i samochodów, a 
milicja ma w iłle  trudu z „odkorko- 
wywaniem" ulic, którymi z trudne 
ścią posuwają się naładowane wo
zy. Największy tłok panuje na pod 
wórzu Pow. Spółdzielni S. Ch., 
gdzie rolnicy oglądają maszyny, wy 
bierają, naradzają się, i co pewien 
czas ktoś wyciąga z szeregu s iew  
nik, bronę czy pług. Każdy jest za
dowolony, że może sobie wybrać 00 
mu się podoba i nikt go nie kon
troluje. Toteż wieczorem plac jest 
wolny i  śwńeci pustkami, a narzę
dzia i  maszyny rolnicze stojące tu 
jeszcze wczoraj jutro moie będą już 
ryły ziemię pod zasiew. Na drugi 
dzień podwórze znów Jest zastawie 
ne maszynami na sprzedaż i powta 
,rza się to każd -̂TO czwartku. Wed
ług obliczeń PZGS w  Zamościu, 
sprzedaje on dziennie około 100 ma 
szyn i narzędzi rolnicrwh. co świad
czy o dużym popvc!e na nie w  po
równaniu 7. rokiem ubiet»łvm.

S Y T U A C J A
na rynku tłuszczowym w Białej
p o / e p s z i ^ f o  s i ę
(hs) —  Przez dłuższy czas przed 

świętami w  Białej Podlaskiej dał 
się odczuć brak tłuszczów zwierzę
cych, przeważnie słoniny i mięsa. 
Liczba kupujących była tak wielka, 
że jatki zaopatrzone w znaczne ilo
ści towaru nie mogły zadośćuczynić

mm mmkum ss immi
11 -ty dzień ciqgn!.en!a IV-*j kiesy

Wygraae po 28МЗЭ z!. padły na
lir  61414 w Poznaniu.

Wysrane po 100.088 zł. padły na 
Nr: 17404 45856 55287 62951 66409 
70137 84309.

Wyprane ps 43.939 z!. padły na 
Nr: 2187 3733 7672 12316 15820 18799 
31910 32987 48003 64469 82807 

W yjran* po 18000 rt. padły na 
Nr: 8625 5014' 6903 7392 10354 11979 
13381 30035 33321 36933 36949 40315 
42567 44920 45470 46596 49437 54183 
610Я7 61634 62745 63375 73542 75570 
79361 79598 80246 85226 8532189527 
90125 91268 93 800 82033.
Wygrane po «.800 zł. nadłr na Nr: 

654 1052 1201 1792 2546 2877, 4551 
5141 6742 6737 6771 7942 8463 8605 
<400 9295 11954 12537 13509 14321 
14769 14803 16371 16654 16831 17139 
1.7348 17490 17771 17868 18837 19259 
19696 19865. 20328 'П12 21004 21483 
-2980 23626 23940 24799 24908 Й6303 
2G357 27107 27528 27573 29259 29550 
30209 311C7 32012 32870 S2883 35356 
35776 36630 35516 37000 37275 37761 
37R51 38035 38389 S9390 39672 40122 
40807 41282 41527 42981 43137

45596 46763 47548 47894 48455 
49007 51062 52228 52522 53825 53999 
54244 54365 54994 55939 55942 57176 
57284 58560 58744 58837 59093 59475 
59680 60505 61008 61321 62039 63008 
«4114 64285. 64653 65194 66253 66358 
66902 67036 67691 67958 67981 67989 
«8342 68701 69590 71121 71553 72302 
72471 73459 75731 75774 7605Я 76633 
78886 78920 97309 79792 80683 81233 
81920 84652 86001 86413 86596 87649 
87872 98851 83902 08933 go174 91G67 
93485 9?399 64362.

Da’szy с’э*г vT7i!T*nych 
no 4 t^s.

Л̂ ОЮ 42 82 138 88 90 447 59 51? 6 34 
72 8 '? 83 923 430M 170 3’ 0 4П 93 534 
643 68 747 59 815 68 913 26 93 44019

102 249 94 333 70 497 543 37 81 7 642 
58 88 702 23 35 6 63 817 44 928 44 58 
45100 2 39 72 246 09 92 302 4!) 617 02 
703 16 99 831 8 40 50 D01 55-46170 208 
62 73 94 360 90 9 404 32 34 526 38 25 
632 66 89 786 8!9 965 84,47086 207 86 
304 38 56 83 9 406 52 587 622 30 764 
95 902 18 48090 107 12 3? 256 62 04 
341 421 8 91 521 8 6t:8 59 830 57 89 
943 68 98 49062 75 161 93 2U  5 25 
E7 66 303 409 26 524 88 653 757 62 72 
830 98 921 57 85 50039 51 102 45 245 5» 
316 42 500 1 13 30 3 4 54 ;) 83 729 810 
37 924 96 51006 15 27R 347 73 416 1 
543 90 620 38 54 9 84 93 925 58 67 84 
93 52037 54 162 227 61 416 47 528 33 
55 66 621 89 804 13 36 47 947 95 6 7 8 
5301! 6 51 76 134 9 208 307 13 417 62 
87 96 526 60 618 79 88 768 813 904 37 
47 54000 70 9 177 221 6  37 51 385 401 
505 47 Я15 7 30 46 62 712 8 846 76 940 
1 62 4 55021 115 225 8 312 406 99 543 
66 734 871 933 61 56002 10 273 S72 83 
622 30 7 60 9 94 738 893 Э28 31 91 
57027 107 73 324 32 6 48 51 400 23 84 
543 50 90 687 713 9*5 58034 51 60 142 
52 253 71 97 319 459 83 95 619 78 93 
753 6 81 95 895 905 28 41 151 229 76 
332 80 473 7 574 81 615 26 30 l 718 46 

60004 9 43 107 17 20 57 241 5 63 318 
28 46 456 98 504 12 82 610 66 75 8 
705 53 94 891 4 61004 66 70 119 217
27 56 8 67 70 91 344 95 410 36 41 611 
779 883 994 62001 8 27 37 61 128 £6 
204 72 319.96 429 60 1 75 531 600 738 
838 46 8 62 75 63014 104 8 69 212 84 
403 14 37 552 82 639 742 71 824 36 
54 905 18 57 83 64026 60 99 103 33 
235 319 68 80 471 9 623 747 832 95
028 72 65038 60 9 83 159 60 290 396 
471 95 528 70 2 619 24 55 93 710 45 
846 03 916 L3119 41 89 229 79 373 
402 534 45 60 CIO 26 7 37 734 fil? 
44 949. 50 67033 154 206 16 22 74 9 
86 95 304 80 6 95 600 25 711 92 815 
31 45 967 78 68013 52 132 71 94 2“>0 
’ 28 39 434 60 83 '596 800 14 35 6 54 
714 44 51 66 829 30 71 69016 20 37

wszystkim kupującym. LudnoSć usta 
wiała się w  ogonki przed sklepami 
mięsnymi już o godzinie 5-tej rana 
Za to w  ostatnich dniach, gdy za
pasy towarów zwiększyły się każdy 
mógł kupować bez ograniczeń mięso 
i słoninę. Toteż długie ogonki przed 
jatkami zniknęły i każdy zaopatrzył 
się obficie na święta.

1(021

% Iszy. ciąg wygranych jpodanj bj^Mo jutro

olek, Tomaszów —  Artykuł г
Wożuczyna dobry, pójdzie w naj 
bliższych dniach, rozbity na dwie 
części, natomiast felietonik n u i i  
jeszcze poczekać, bo mamy dużo 
materiału aktualnego. Napiszcie 
wkrótce o przygotowaniach do u- 
roczystości 1-majowych.

Wszystkich naszych korespon
dentów i  czytelników prosim y o 
nadsyłanie wiadomości aktu al
nych o przygotowaniach do SwiĄ 
ta Pracy, oraz o wynikach osiąg
niętych w ramach Czynu 1-Majo 
wego przez zespoły robotnicze, or 
ganizacje, instytucje itp. gdyż me 
teriały te potrzebne sq do specjał 
nej kolumny korespondentów, 

tóra ukaże się w numerze J -me 
jowym. Prosimy podać program  
uroczystości. Spodziewamy Hę, że 
tym razem zespół naszych kores
pondentów nie zawiedzie. Ze 
względów technicznych —  nad
syłać wiadomości najpóźniej de 
27 bm.

1 W OKRESIE przedświą 
tecznym pozostawiono w 
sklepie Radzymińskiego 
— nową spódniczkę, któ 
ra jest do odebrania »  
Biurze Ogłoszeń, „Sztan 
dar Ludu-’ ul. 3-jro Ma- 
Ja 14-____________  950 К

ZAMIENIĘ 2 pokoje od 
dzielnie na dwuizbowe 
mieszkanie. Wiadomość 
•v Biurze Ogłoszeń „Sztan 
dar Ludu" przy ul. 3 go 
Maj* 14. «1 в
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Jeszcze tylko 14,3 proc
„Eternit" wykańcza swój Czyn 1-Maiowy

ffl

Zobowiązani* Czynu 1-Majowego 
załogi „Eternitu** składa się i  dwóch 
części: Jedna to wyprodukowanie na 
dzień święta Pracy dodatkowych 
40.000 m kw. eternitu (wartośd 16 
miL zł) — a druga — uporządkowa
nie dziedzińca fabrycznego, na co 
każdy z pracowników poświęci} 4 
godziny pracy „po fajerande". W 
dr\'u wczorajszym tablica wskazują
ca wzrost dodatkowej produkcji po-

REJESTRACJA POJAZDÓW
Wszystkie pojazdy prywatne, fa

bryczne jak również rowery, muszą 
być zarejestrowane na rb. Poza tym 
pojazdy należy zaopatrzyć w świa
tła. Żaden wóz, platforma czy brycz 
ka nie mogą być używane do ruchu 
bez odpowiednich świateł.

Rejestrację przeprowadza Miejski 
Wydz. Przem, 1 Handlu dział komu 
nikacji (Krak. Przedm. 39).

IV  KONCERT Z CYKLU
„Ż y w e  w y d a n ie  d z ie ł  
FR. CHOPINA*'

Dziś w  niedzielę dn. 24 kwietnia 
o godz. 20 w sali Tow. Muzycznego 
w  koncercie Chopinowskim wystąpi

dawała wykonanych 34.215 m kw. — 
czyli 85,7°/e Czynu. Z drugiej części 
zrobiono już wiele 1 wszyscy praco 
wnicy mają za sobą ponad 4 godzi
ny pracy, — ale w  tej dziedzinie 
nigdy nie można powiedzieć, że nic 
już więcej nie zostało do zrobienia.

13.686.000 ZŁOTYCH JtJŻ JEST
Do końca miesiąca zostało jeszcze 

tylko 7 dni. Wykonanie zobowiąza
nia 1-Majowego nie będzie dla za
łogi „Eternitu* błahostką. Oznacza 
ono, że każda z trzech zmian za
miast przewidzianej planem dzien
nej normy produkcyjnej 585 m kw. 
musi w każdym z tych 7 dni' wy
produkować aż po 858 m kw. eter
nitu. „Zrobi się“  — mówi „wałowy** 
tow. Jan Wójcik, którego zmiana w  
ramach współzawodnictwa zespoło
wego wysunęła się w ciągu ub. kwar 
tału na I miejsce, zdobywając pra
wo do premii w  wysokości 100 tys. 
złotych.

„Skoro 13 686 tys. zł wartośd na
szego Czynu 1-Majowego już mamy 
za sobą — to i tych tam niecałych 
2,5 mil. będzie do przyszłej soboty 
wyrobione** — zapewnia główny me 
chanik tow. St. Bartnik.

„FILC MUSI PRACOWAĆ 
JAK NAJDŁUŻEJ*'.»

Kiedy staram się zorientować w  
jaki sposób załoga może tak wyśru-

znany pianista Jan Bereżyński. W | bowywać produkcję — tow. Wójcik
programie Ballada Op. 41 As-dur, 
Walc op. 69 Nr 2 H-moll, nokturn 
op. 9 Nr 2 Es-dur, etiudy op. 10 oraz 
szereg mazurków.

KOM UNIKAT 
TEATRU MIEJSKIEGO

W niedzielę 24 bm. o godz. 16-tej 
popołudniówka „Skąpiec**, wieczo
rem normalne przedstawienie „Skąp 
ca‘< o godz. 19.30. Poniedziałkowe 
przedstawienie „Skąpca**, zostało wy 
przedane dla pracowników Zarządu 
Miejskiego. Początek o g. 18-tej.

Dekad dziś idziemy
K I N A

„APOLLO** — „Miłość cygańska'*, 
(film ang.) godz. 15, 17.30, 20

„BAŁTYK** „Krakatit** (film prod. 
czeskiej).

godz. 15.30, 17.30, 19.30

„RIALTO** „Dusze czarnych" 
radziecki) godz. 16, 18, 20

T  в  А T  В V
ГЕАТЯ MIEJSKI:

,.Skąpiec”. G. 16 1 19.3»

l K A I R  MUZyCZNY:
Król włóczęgów g. 19.30.

(film

D YŻU R Y  LEK AR ZY  
Choroby wewnętrzne: Dr Llpecki

Teodor, ul. Bychawska 30;
Chirurgia: Doc. Dr Onyszkiewicz 

Tadeusz, Al. Racławickie 4;
Choroby dziecięce: Dr Klepacki 

Witold, Bernardyńska 24;
Ginekologia: Dr Mazur Stanisław 

Narutowicza 22.

D YŻU R Y  APTEK
Dziś dyżurują apteki: Krak. Przed 

mieście 54, Nowa 23, Bychawska 42.

N IED ZIELA 1A kwietnia 
Wiadomości: 8 00. 20 00, 23.00. 
Transmisje z Paryża: 16.00, 20.30. 
Wszechnica: 11.00.
7.00 Wiadomości dla wsi. 10.00 O 

Kongresie Pokoju — au& literacka. 
10.10 Na „Dzień Lasu“. 12.14 Kon
cert symfoniczny. 1400 „Niedziela 
na wsi“. 14 40 Kujawy 15 00 „Balla
dyna" 16.45 „Nowe książki*' — fe
lieton H. E. Michalskiego. 17.00 Kon 
cert rozrywkowy. 1800 „Pan Ta- 
deusz“ Adama Mickiewicza, ode. 14. 
18.20 Ludowa muzyka brazylijska 
w  wyk. Piotra Łoboza. 18.35 Melodie 
świata — wykonawcy: zespół jazzo
w y J Heralda, A. Beauvalle. 19.00 
„O człowieku, który mordował me
lodie" — słuch. J. Przybory. 21.00 
„Węgry mówią do Polski*'. 21.30 ..Na 
muzycznej fali'

nie spuszczając oka z toczącego się 
wału „pap-maszyny“ , krzyczy mi do 
ucha: „Grunt to dobrze pilnować 
filcu — żeby jak najdłużej praco
wał! Najwięcej czasu trad się na 
zmianie filcu!"

Włoskowata powierzchnia filcu te 
chnicznego, niosącego masę azbesto 
wo-cementową wyciera się w  cza
sie pracy i po 4 dobach (średnio) 
traci zdolność „chwytania" tej ma
sy. Cały wysiłek więc załogi zmie
rza do przedłużenia „żywota" filcu. 
Wszyscy baczą żeby woda należycie 
go wypłukiwała, żeby nie był za
nadto napięty i starają się zmniej
szyć do minimum płaszczyzny tar- 
da. Teraz, w okresie realizacji Czy
nu 1-Maiowego prawie każdy filc 
pracuje 5 dób. a czasem i dłużej.

Obserwując skupienie w  pracy ca 
łej zmiany tow. Wójdka śledzącej

50 proc. więcei
s*rzort*d*a  w kw j»łn:u
prawnie* lirtm! M  riklej

Pracownicy Hurtowni Branży Dzie 
wiareko - Pończoszniczej Lubelskiej 
Centrali Tekstylnej na zsebrantu 
ogćłnym w dniu 14 bm. dla uczczę 
nia Święta 1 Maja podjęli zobowią
zanie wykonania kwietniowego pla
mi sprzedaży w 150 proc.

---O---

Przedkongresowe 
zebranie sadowników

Dnia 20 bm. w  Sądzie Apelacyj
nym odbyło się ogólne zebranie 
członków Zw. Zaw. Prac. Sądowych 
i  Prokuratorskich, na którym sę
dzia Sądu Najwyż. Z. Rossowski o- 
mówił w  referacie wyniki walki i 
pracy klasy robotniczej oraz aktual 
ne zadania ruchu zawodowego w  
Polsce. •

Po krótkiej dyskusji zebrani u- 
chwalffl rezolucję, w której witają 
zwołanie II  Kongresu Zw. Zawodo 
wych jako doniosłe wydarzenia do 
by obecnej, kiedy decydują się losy 
wszechświatowego Pokoju i postę
pu, a rozb ijac ie  zakusy imperia
listów skierowują s'f> również prze
ciwko Sw. Fed. Zw. Zaw.

bystrym okiem pełznący pas filcu 
nabieramy przekonania, że niepo
trzebnych przestojów maszyny nie 
będzie i że w dniu 30 kwietnia 40-to 
tysięczny metr eternitu wyjdzie spod 
ich rąk na pewno.

Jan Dęga.

Cip Pierwszomajowy
PRACOWNIKOW c h m b

Pracownicy Centrali Handlowej 
Materiałów Budowlanych uchwalili 
poświęcić łącznie po 8 godzin pracy 
pozabiurowych na prace porządkowe 
w magazynach Centrali, powodując 
w  ten sposób zaoszczędzenie kwoty 
około 70 tys. zł.

O l i  1  « fo  в  m a j u
n  Hity.

W związku z „Tygodniem Oświa 
ty, Książki i Prasy** odbyła się 
wczoraj w  sali Miejskiej Rady Na 
rodowej, pod przewodnictwem prze 
wodniczącego MRN tow. Iskierki 
konferencja przy udziale przed
stawicieli PZPR, Zw. Zawodowych, 
Kuratorium Szkolnego, prasy, orga 
nizacji młodzieżowych i  społecz
nych.

Konferencja miała na celu omó 
wienie programu „Tygodnia*1.

„Tydzień" będzie ściśle związa
ny ze wzmożoną walką z analfabe 
tyzmem. W czasie jego trwania zo 
stanie uruchomionych 45 kursów 
dla analfabetów, z czego 25 zwią
zanych ze szkołami podstawowy
mi, a 20 przy zakładach pracy. W 
szkołach przeprowadzać Sie bedzię 
z młodzieżą pogadanki o czytelni 
ctwie, ze szczególnym uwzględnię 
niem czyteln!ctwa gazet.

Odbywać się będą wystawy ksią 
żki i prasy. Przy ul. Fabrycznej 
zostanie otwarta filia bibilioteki 
miejskiej. Poza tym bedą urzadzo 
ne różne imprezy, mające na celu 
zbliżenie szerokich rzesz społeczeń 
stwa do książki 1 prasy. Nawiąza
ny zostanie bezpośredni kontakt 
między światem pracy, a literata 
mi i dziennikarzami

Przewiduje się również urządzę 
nie zabaw ludowych, z „żywą ga
zetą" i „żywą książką", loterii fan 
towej, na której można będzie wy 
grać prenumeratę gazet względ
nie dobrą książkę.

Na podstawie tych wszystkich 
projektów zostanie już w najbliż
szych dniach opracowany dokład 
ny program „Tygodnia**.

OKRĘGOWEGO ZARZĄDU TP2

Zarząd Okręgu Towarzystwa Przy 
jaciół Żołnierza powziął uchwałę, w  
której m. in. zobowiązał się: pod
nieść etan liczebny o 10 kół w Od
działach i o 500 członków w Kołach 
TPŻ zwracając szczególną uwagę na 
oddnek wiejski, ofiarować 50 ksią 
żek dla wyróżniających Się w nau
ce 1 służbie żołnierzy sł. czynnej, do 
końca roku zaoszczędzić co miesiąc 
po 2 tys. zł na wydatkach biurowych 
oraz wziąć udział w  pracach przy 
odbudowie miasta łącznie ze „Służ
bą Polsce".

HUFIEC SP PRZY GIMN. I  LIC. 
SS. KANONICZEK

Hufiec „Służby Polsce** przy 
Gimn. i Lic. SS. Kanoniczek w Lu 
blinie zobowiązał się zadrzewić włas 
ne boisko szkolne i w  terminie do 
dnia 29 kwietnia br. zbudować na 
nim skocznię.

Osiagitiętia przodowników pracy 
w Fabryce im. M . Buczka
Na jednej ze ścian budynku fa

brycznego Państwowej Fabryki Obu 
wia im. M. Buczka wisi tablica, na 
której uwidocznione są codzienne 
wyniki pracy przodowników.

Jakże wymowne są cyfry, które 
tam czytamy!

Na pierwszym miejscu figuruje 
naizwisko kobiety — Janiny Gorz- 
kowskiej, — dziurkartki, która wy
konuje 200 proc. normy.

Linia wytkresu biegnie równiut
ko od 1 do 11 bm. Gorzko wska 
wyrabiała w tym czasie codziennie 
200 proc. normy. 11 bm. linia się

Iw.  Zaw.  P r a t D i D i H w  l i m i o t n  S i i U u i n l
współzawodniczy z Samorządowcami
Z dniem 1 stycznia br. ZZPIS f Zw. Zawodowych. Ponadto zespół 

przystąpił do współzawodnictwa na świetlicowy ZZPIS wystąpił cztero-
odcinku pracy kulturalno-oświato
wej ze Zw. Zaw. Prac. Samorządo
wych i Państwowych. Poza tym 
wewnątrz Związku istnieje współza 
wodnictwo międzyświetlicowe.

Świetlic na terenie Lublina po
siada ZZPIS 5 (PKC, świetlica Or
ganizacji Społecznych, świetlica Iz
by Rzemieślniczej i Zw. Cechów, 
świetlica Ubezpieczalni oraz Ligi 
Kobiet). Przy świetlicy PCK pow
stał już 35-osobowy chór i zespół 
taneczny. W marcu również i przy 
Związku Cechów zawiązał się ze
spół taneczny i sceniczny. Ponadto 
25-osobowy ze?r'AV dzia
ła pod kier. ob. Jabłońskiego w 
Świetlicy Organizacji Społecznych.

Staraniem ZZPIS (przy technicz
nym współudziale ,,Artosu“) były 
organizowane już 2 koncerty: w sa 
11 Tow. Muzycznego i w  świetlicy 
Organizacji Społecznych. Koncertów 
tych wysłuchało około 500 członków

krotnie z opracowanym przez sie
bie wieczorem pt. „Mickiewicz - 
rewolucjonista** dla pracowników 
instytucji zrzeszonych w  ZZPIS.

nagle załamuje i wykazuje ju i tyl
ko 150 proc. normy. Ale nazajutrz 
jest znowu 200 proc., a następne
go dnia podnosi się nawet do 215 
proc. Po dwóch dniach znowu bieg 
nie równiutka linia a i do dnia dzi
siejszego — 200 proc. normy.

Drugi przodownik pracy to Fran
ciszek Milanowski ze М'апгагш 
(sztańcuje podeszwy), który wyra. 
bia 160 proc. normy.

U niego również dzień 11 bm. był 
słabszy. Wykres wykazuje że w 
dniu tym Milanowski wykonał 
„tylko" 130 proc. normy by na
stępnego dnia powrócić do 160 
proc. i na tyra poziomie już się 
utrzymuje.

Wykres pracy ćwiekarza Anatola 
Pawłowicza m<Wi o ciągle wzrasta, 
jących osiągnięciach.

Ód 130 proc. w dnru 1 kwietnia 
doszedł już nawet do 160 proc. bjr 
w końcu „ustabilizować się** na 
162 proc.

Rćwniei przodownik pracy Wła
dysław 1лte, krojczy, poprzez spad 

ki i wzniesienia (od 105 proc. po
przez 127 proc.) doszedł do stal* 
utrzymującej się normy 120 proc.

Kursy sąmrchodowe Zambellego
na cześć święta Pracy
Dyrekcja Kursów Samochodowych 

Zambellego dla uczczenia Święta 

1 Maja zaofiarowała 5 bezpłatnych 

miejsc dla przodowników świata 

pracy na najbliższym kursie, roz

poczynającym się в dniem 1 maja 
b. roku. Kandydaci na ten kurs (naj 

bardziej wskazany dla pracowni.

stwierdzone osiągnięcie kandydat» 
w ramach Czynu 1 Majowego fa
bryki

;kim
Ofc?

ków brakły metalowej) winni się Spływający chodnik
zgłaszać do Redakcji ..Sztandaru Lu

du" z odpowiednimi pisemnymi po 

świadczeniami Rad Zakładowych, na 
których powinno być wyraźnie

K a ł  z M a j d a n k a
skazany na karę śm ierci
54 letni Johann Vorm!ttag pocho 

dzący z Głowacza v w 1943 r. wstąpił 
do SS, po czym po pewnym przeszko 
leniu zjawił się w Lublinie, by na 
Majdanku pełnić służbę wartowni
ka. W jakiś czas później przeniesio
no go do stolicy na teren warszaw
skiego ghetta.

Jako stały członek eskorty odpro-

Spó dz elnia Rzeżników i Wędliniarzy 
kpi sobie z higieny

Spółdzielnia Rzeżników i WędJi- 
"iarzy jak widać niewiele robi sobie 
z przepisów sanitarnych. Wczoraj o 
^odz, 9 na rogu ul. Fabrycznej i Łę 
czyóskiej na oczach licznych prze
chodniów wyładowywano mięso z 
woeu ciężarowego tej spółdzielni. 

22.10 Muzyka tan*- j Wnętrze tego normalnego ciężarowe 
f *  « о м ,  m * ptł]«t4MViдмдо w ni

czym do przewozu mięsa, było brud 
ne. Mięso leżało w Hkichś drewnia
nych skrzynkach, zabezpieczone od 
deszczu (ale nie od kurzu) brezenlo 
wą nieszczelną budą. Przenosząca to 
mięso do skleipu obsługa nie posiada 
ła fartuchów ochronnych.

Obecnego etanu rzeczy tolerować 
ni* mntauu To są kpiny z higieny.

. wadzającej kolumny więźniów do 
I obozu w Dachau, Vormittag znany 
j był ze swego okrucieństwa. Prowa

dząc piesze kolumny nieszczęśliwych 
bił, kopal, katował i znęcał się nad 
więźniami. W czasie odpoczynku, 
chcących napić się wody z rzeki 
przepędzał strzałami z karabinu ma
szynowego. zabijając przy tym z cy 
nizmem ludzi. Po kapitulacji Vor- 
mittag dostał się do niewoli w stre
fie amerykańskiej I był internowa
ny w obozie w Dachau Traf chciał, 
iż tam właśnie został rozpoznany 
przez I. Beniamina, jednego z wię
źniów ocalałych z pogromów okupa 
cyjnych Władze anglosaskie wydały 
Niemca sądom polskim, które wyto
czyły okrutnikowi proces. Parę dni 
temu w wyniku rozprawy sądowej 
w Sądzie Okręgowym w Lublinie Jo 
hann Vormittag został skazany na 
kar* śmierci. аь

„Psia Górka1* — mały placyk 
przed dawną Mennicą Królewską 
— ma już swoją sławę. Okolona 
murkiem I rozkopanym chodnikiem 
posiada jednak pewną przestrzeń 
pokrytą nowiutkimi płytami. Cóż с 
tego. brukarze napocili się solidnie, 
gdy kilka ostatnich ulew obróciło 
w niwecz ich znojną pracę? Szero
kie strumienie deszczówki podmy
ły grunt i część chodnika spłynęł* 
w dół ulicy rujnując i tak jeszcze 
niewykończoną robotę. Jeśli uszko
dzeń tych nie naprawi się rychło, 
następne deszcze zdemolują resztę 
ułożonych płyt. Poza tym, trzeba 
by sprawdzić i wynaleźć błąd w 
projektowanym odprowadzeniu wód. 
Chodzenie po obecnych wertepach 
jest jeszcze trudniejsze niż przed 
naprawą jezdni.

Dodatkowe stypendia 
d l a  t / A I C S

Ministerstwo Zdrowia w ramach 
stałych dotacji przydzieliło Uni
wersytetowi kwotę złotych 2.337.890 
na stypendia specjalizacyjne dla po 
mocniczych sił naukowych oraz na 
stypendia dla studentów Wydzia
łów: Lekarskiego i Fermaceutycz-
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tkołaj Gogol Jest Jed
nym z najwybitniej
szych pisarzy rosyj
skich, który okrył sła
wą kulturę rosyjską t 
wzbogaci} wspaniałymi 

dziełami kulturę światową.
Historia rozwoju talentu pisarskie 

go Gogol a ‘ jest poniekąd historią roz 
Woju rosyjskiej prozy artystycznej. 
Gogol odtwarzając z wyjątkowym 
artyzmem i wnikliwością ponure cza 
By rmkołajowskie, zdumiewa traf
nością charakterystyki epoki oraz 
przedstawieniem problemów życio
wych.

Mikołaj Gogol urodzi} się w  kwiet
ttta 1809 r. na Ukrainie w miastecz 
ku Soroczyńce. W roku 1828 ukoń
czył Liceum w Nieżynie 1 zamiesz
kał przez pewien czas u >dziców.

Środowisko drobnoszlacheckie, w 
którym żył Gogol, dostarczyło mu 
Wprawdzie sporo obserwacji, wyzy 
gkanych w późniejszych utworach, 
lecz zarazem odpychało go swą pry 
mitywnością. "Wyjeżdża do Peters
burga. Pracuje przez pewien czas na 
Błużbie państwowej i  poświęca się

twórczości prozaicznej. Tworzy sze
reg nowel i drobnych powieści z ty 
cia wsi ukraińskiej przepojonych 
humorem, barwnych, egzotycznych, 
zajmujących Wieczory na chutorze 
w pobliżu Dikańki. Zdobywa nie
spodziewane uznanie. Nawiązuje 
bliskie stosunki z najwybitniejszymi 
pisarzami rosyjskimi; Puszkin ode
grał wybitną rolę w jego życiu. 
Nikt inny — tylko właśnie Puszkin 
pomógł młodemu Gogolowi w znale 
zieniu swej drogi w literaturze.

Powodzenie staje się bodźcem do 
dalszej pracy. Przechodzi do opisów 
życia społeczeństwa. Powstaje histo 
ryczna powieść t  życia zaporożców 
„Taras 3ulba“ , w której z  wielką si 
łą dźwięczą motywy patriotyczne 
oraz „Staroświeccy obszarnicy*’ , bi
czująca rozkład moralny szlachty. 
Utwory te zawierają wstrząsające 
obrazy z życia ludu.

Pod wpływem Puszkina, który 
podsuwa mu temat, Gogol tworzy w 
roku 1836 genialną komedię „Rewi
zor", ukazującą wstrząsający obraz 
policyjuo - biurokratycznego reżimu 
carskiego. Gogolowi udało się wpraw

Nowości w łókiennicze
na Targach w Poznaniu

Ha tegorocznych ХХП Międzynaro 
dowych Targach w Poznaniu wystąp;! 
Polski Przemysł Włókienniczy po raz 
pierwszy po w-ojni*- * .лкагем nowoj 
d  włókienniczych skupionych w odręb 
nyni „Pawilonie Nowości" w ram.ich 
Bd».iału Centralnego Zarządu Przemy
słu Włókienniczego.

Odrębny pokaz 'nowości ma na celu 
Bobrazować realny postęp coraz le
piej rozwijającego się przemysłu włó 
kienniczego oraz zadokumentować 
łrwĆTczą siłę pracowników włókniarzy, 
prezentując zw;edzającym wyniki o- 
etatnich osiągnięć ośmiu Dyrekcji 
branżowych.

Airakcjn „Pawilonu Nowości" Jesl 
polski* włókno syncetyczne_ znane 
pod nazwą „Sleelon" oraz gotowe wy 
•roby steolcmowe w formie tkanin 
Sukienkowych, płaszczowych, krawa
towych, parasolkowych, tkanin ręcz- 
eia malowanych itp.

Szczegółп\тп zainteresowaniem będą 
cieszyć wyroby dziewiarskie z czy 

•tego „Steelonu" jak np. specjalnie 
cienkie ora* normalne pończochy dam 
skie, skarpety męskie selfiksy krót
kie, jak również wyroby z domieszką 
„Steelo iu“ np. damskie kostiumy ką- 
Dielowe,

Wystawione zostaną rówmież mate 
ciały damskie i męski* wełniano- 
SteeilmioTwe z syn t*t v«an ytn włóknem 
eiągłvm i ciętym, ф-ukowane wielko 
wzorzyste kolorowe tkaniny z argo 
By. z domiosziką jednej trzeciej „Stee 
łomu oraz 'konfekcja i  ckamin stee- 
Wurwych.

Z dziedziny materiałów technicznych 
lub użytkowych będzis można oglą
dać steelonowe ‘aśmy bezkońcowe, 
tkaninę z tyłki Heelonowej, wtosian- 
kę, linki, sznury, żyłki i kordonki ry 
backie sieć rybacką itp.

Znaczenie oraz zastosowanie mas 
plastycznych w włókiennictwie będzie 
uwidoczniona przez pokaz eksponatów 
Dyrekcji Artykułów i Tkanin Tech: 
nicznych.

Z rozmaitych nowości tego działu 
wybrano na pokaz sztuczną skćrę na 
bazie masy plastycznej chlorku poli- 
wmylu (P, V. C.) w sztukach oraz w 
formie skonfekcjonowanych ekspona
tów jak płaszcze, kanadyjki, teczki, 
walizki i inne; następnie sztuczny 
zamsz w sztukach w różnych gatun
kach i kolorach oraz konfekcja odzie 
żowa; dalej artykuły techniczne jak 
węże, sznurki i płyty z chlorku poi:wi 
nylu (Р. V, C.), zderzaki i czółenka 
prasowane.

Nie mniej okazale będą przedstawio 
ne nowości t czystej wełny, bawełny, 
lnu, jedwabiu naturalnego oraz sztucz 
°ego, ja*o też najnowsze modele z 
konfekcji dziewiarskiej jak np bluzki, 
bezirękawriiki i kamizelki damskie u- 
branka dziecięce, swetry męskie itp.

Wystawy eliminacyjne przeprowa
dzone w poszczególnych branżach włó 
kienniczych ora*, rozmach przygoto
wań czynionych dają gwarancję, źe 
całość obrazu Wystawionych nowości 
wypadnie zgodnie i  chlubną trady
cją naszego Przemysłu Włókiennicze
go.

dzie wystawić komedię ne scenie
Aleksandrińskiego Teatru w Peters
burgu, lecz dalsze jej losy były Ш» 
pewne. „Patriotyczne1* sfery wyż
szej biurokracji dopatrzyły się (nie 
bez słuszności 1) w komedii kryty 
ki „istniejącego ustroju", nazwały ją 
pamfletem, czyniły starania o zakaz 
urzędowy dalszego wystawiania 
sztuki na scenie, /

Zmęczony podjętą przeciw niemu 
kampanią, zniechęcony intrygami, 
Gogol wyjeżdża zagranicę, nie tra 
cąc jednak ani na chwilę bliskiego 
kontaktu z ojczyzną.

W czart* pobytu w Rzymie za czy 
na pracować nad nieśmiertelną po
wieścią „Martwe dusze". W przer
wać} tworzy szereg drobniejszych 
utworów: nowele—^Portret“ , „Nos", 
komedię „Ożenek", tragiczną opo
wieść ..Szynel’’ l inne.

Wydanie w roku 1(43 pierwszej 
części „Martwych dusz" staje się 
wielkim wydarzeniem społeczno - 
literackim. Bieliński pisze entuzja
styczną recenzję. Nazywa „Martwe 
dusze" głębokim utworem społecz
nym.

W tym genialnym utworze Gogol
— zdaniem Bielińskiego — pierw
szy wśród pisarzy rosyjskich odwa
żył się spojrzeć wprost w oczy rze
czywistości i odtworzyć ją w całej 
przerażającej aagości.

W ostatnich latach życia pod wpły 
wera choroby przebywa Gogol głę
boki kryzys psychiczny, który odbi
ja się na jego twórczości. Umiera w 
marcu 1852 roku.

Pozycja Gogola w literaturze ro
syjskiej Jest wyjątkowa. Jest on 
twórcą realizmu powieściowego w 
Rosji, a okres po jego śmierci nazy 
wa się okresem „gogolewskim” .

Był on pisarzem, który — jak nikt 
przedtem — przedstawił życie swego 
narodu. Był wielkim patriotą rosyj 
skim. Bezgranicznie miłował swój 
naród 1 wierzył w jego siły twór
cze. Pisał, że przyjdzie czas, gdy do 
Rosji będzie się przyjeżdżało nie 
tylko po włókno konopne 1 słoninę, 
lec* i po mądrość, której tak brak 
na rynkach zachodnio-europejskich

Jakże aktualne są dziś te słowa 
wielkiego pisarza. Naród radziecki 
przejął taką twórczość artystyczną 
Gogola. Jego dzieła są stałą ulubio
ną lektura mas, dotarły do najodleg 
lejszych zakątków kraju Rad.

Trwała jest również pozycja Go
gola w literaturze europejskiej. Nie 
ma kraju, gdzie dzieła jego nie u- 
chodziłyby za wzór wielkiej litera
tury, a popularność „Martwych 
dusz" 1 „Rewizora" jest zupełnie wy 
jątkowa.

Włodzimier* Zarzecki

Biegi Narodowe —  symboem
tężyzny fizycznej młodzieży!

Biegi Narodo 
we odbędą się 
w całym kraju 
w  dniu 8 maja 
Mają one na 
celu zachęcenie 
szerokich rzesz 
młodzieży do 
Stałego upra
wiania biegów, 
umożliwienie 

utalentowanym 
znwoOYiikom anierzenia swoich sił 
s biegaczami o wyższym poziomie, 
oraz wyłonienia najlepszych biega
czy z całej Polski. Dalsze etapy Bie
gu Narodowego przeprowadzone zo
staną w miastach powiatowych 1 wo 
Jewódzkich.

Biegł na szczeblu w ojew ódzka  zo 
stanu zorganizowane we wszystkich 
miastach wojewódzkich w dniu 28 
maja 1 odbędr się w sześciu kate
goriach;

a) w konkurencji żeńskiej na dy

stansie 5( 0 m w  trzech grupach: d* 
lat 17-tu, do lat 19-tu i powyżej lal
20- tu.

W grupie mężczyzn granic* w ie
ku są te same. Dystans dla pierw
szych dwu grup wynosi 1.000 m —  
dla trzeciej 3 000 m

W biegach wojewódzkich starto
wać będą zdobywcy trzech pierw
szych miejsc w biegach powiato
wych. (W kategorii mężczyzn powy
żej lat 20 — pięciu najlepszych), 
oras sześciu pierwszych с miasta 
wojewódzkiego (w kategorii męż
czyzn powyżej lat 20 o  dziesięciu 
najlepszych).

W biegach na szczeblu powiato
wym wezmą udział najlepsi zawod
nicy biegów gminnych 1 miast nł*- 
powiatowych, oras trzech najlep
szych (w grupie seniorów, pięciu 
najlepszych) w biegu zorganizowa
nym w mieście powiatowym

Młodzieży) Weź Ucznic udział w  
Biegu Narodowymi

Dzisiejsze imprezy sportowe
ее/ L u b l i n i e

Boisko sportowe przy Nowej Dro 
dze, godz. 11-ta. Drużynowy bieg na 
przeiaj o puchar przechouni woie- 
wody lubelskiego, pod hasłem „trzy
mamy straż nad Odrą”

Godz. И -ta boisko przy ulicy Oko 
powej Międzyklubowe zawody pię
ściarskie Radomiak — Lublinianka.

Godz 14-ta na boisku przy ul. 
Okopowej zawody piłkarskie o mi-

Łutznicy otwierają sezon
W dniu 1 maja br. o godz 16-tej

na boisku W K..S „Legia'' odbędzie 
Się otwarcie sezonu łuczniczego

Na program otwarcia złożą się: 
zawody propagandowe, strzelanie po 
kazowe 1 rozdanie nagród.

W zawodach propagandowych mo 
gą wziąć udział wszyscy niestowa- 
rzyszeni, którzy dopełnią formalno
ści zapisu. Zapisy odbywać się bę
dą na miejscu, bezpośrednio- przed 
zawodami, w godz. 15 — 16.

Początkującym będą udzielać 
wskazówek instruktorzy. Wstęp na 
boisko, wypożyczenie sprzętu łucznl 
czego oraz udział w zawodach są 
bezpłatne.

strzostwo В ki między LubllnlankiJ
I В I Lewartem.

Godz. 16-ta mecz piłkarski mię
dzy Lublinianką i Widzewem o mi
strzostwa II  klasy państwowe).

l mai i imimń M n
Drozakiewlc*. znany piłkarz „Gar

barnu obecnie Związkowca, wyje
chał do W ai sza wy na в tygodniowy 
kurs na przodowników i Instrukto
rów piłkarskich.

«  • •
Clozda wyjedzi» w maju br. na

в tygodniowy kura instruktorek* 
dla lekkoatletyków.

Miejscem kursu będzie przypue*- 
czainie Warszawa.

• •
Kierownikiem sekcji piłki nożnej 

Związkowca został wybrany ob. Ja 
worskl Jeden z najlepszych piłkarzy 
przedwojennej Unii lubelskiej 1 Pc 
goni lwowskiej. Zastępcą kierownl 
ka został ob. Wójcik.

«  • •
Teren pod budowę boiska eporte 

wego ma otrzymać „Związkowiec" 
w okolicach ulicy Przemysłowe)

№
K A .  J A W O R S K I *

I  obaj śmiali się do rozpuku przy  swych apara 
łach rozdzieleni pięciuset k ilometrami. W spom ina l i  
b ia ł 'r z ęsego  elegancika —  pisarza i wszystkie aneg
doty, k lóre były z nim związane. Nie przekazywali 
eobie szczegółów swych wspomnień, dawali tylko 
szkielet; jednym zdaniem wskrzeszali zapomniane, 
a potem już każdy samotnie wspominał wszystko, 
co było z tym związane, rozkoszował się i roztrząsał 
na wszelki sposób. W spom ina li  ludzi znanych im 
obu z armii, ep izody  które m ogły  być zrozumiałe 
dla obu, te, o których w swoim czasie m ów iono  w ie
le w sztabach, na stacjach radiowych, w komendan 
ck ich  komendach. Czasem zresztą okazywało  się, że 
coś znane jesl ty lko jedn< mu z nich, —  przecież 
©statecznie służyli w różnych miejscach i nawet nig 
dy  nie w idzieli się w za jem n ie ' W tenczas drugi stu 
k a ł  smutno, że nie pamięta tego i dzień byl dla 
obu stracony. Afe wspólnych zna jom ych mieli tak 
dużo, że zdarzało się to rzadko.

Ży li  teraz w  atmosferze, którą stworzy l i  sobie 
sami: wSród znajom ych stepów ukraińskich, w  sza 
rych  b rezen towych  namiotach, leżeli w  pachnącej 
kon iczyn ie  przy  aparatach po lowych ; biegali d zw o 
niąc m enażkam i do kuchni p-olowej po porcję  ka
szy bez masła, przysm acza łi  kaszę śmiechem. 
Śmieli się i śpiewali, jak ty lko  potrafi śmiać się 
i  śpiewać beztroska młodzież przy akom paniamencie 
a rty le ry jsk ie j  kanonady. I  wtedy nad lodami, nad 
tarasami Arktyk i,  nad b iałym milczeniem skostniałej 
tundry szumiały im stepowe w iatry  i młodość fron 
towa zmartwychwstała i  przeobrażona paliła ich 
swym  gorącym  oddechem. Z niecierpliwością ocze
k iwa li  nowego spotkania w eterze, aby jeden do dru 
g iego szepnąć wesoło: „A  pamiętasz?**

Jeśli T im o f ie ic zow i ,  który miał dostateczną licz 
bę dobrych przy jac ió ł w eterze, który przebywał na 
gw arnym  i zgranym  zimowisku wśród wesołych roz 
m ownych  towarzyszy  i który regularnie o trzym yw a ł 
w iadom ości z domu, ro zm ow y  te z K o ływ anow em  
daw ały  wiele radości, to dla s m o ln e g o  radiotelegra
fisty  z zatoki Nadzieja był wszystkim.

T im o f ie ic z  domyślał się tego. T y m  cenniejsza b y 
ła dla niego ta przyjaźń. Należał do ludzi, k tórzy  w  
przy jaźn i w ięce j dają. niż odbierają, dla których 
przy jaźń  jest bezinteresowna i którzy oddając kole
dze resztę tytoniu z woreczka, nie oczekują w zamian 
ostatniej koszuli kolegi. Przez to właśnie przy jaźń  
z radiotelegrafistą z zatoki Nadzieja była dla T im o -  
fie icza droga, że dawał w niej więcej, niż brał I gdy 
udało mu się przypom nieć przy jac ie low i kilka weso
łych anegdoł s k ła d o w y c h ,  to i sam był wesół i szczę 
śliwy. Jak gdyby widział uśmiech poruszający bla

de wargi kolegi. Jak gdyby  słyszał radosny jego
śmiech. W ied za ł ,  że teraz K o ływ an ow  będzie się 
uśmiechał przez cały dzień, że porzucą go  ponure 
myśli i noc, polarna noc za oknem, wyda m u się 
bardz ie j  jasna i życzliwa.

Ale oto wśród dyżurów, ro zm ów , żartów  rozto* 
piła się wreszcie długa noc polarna i  K o ływ an ow  
p ierw szy  ozna jm ił T im o f ie ić zow i :

—  Dziś pokazało  się u nas słońce. A u was?

, —  Oczeku jem y go jutro, —  odpow iedz ia ł T itno- 
f ie ic z  i wesoło gratu lował koledze.

Nazajutrz  K o ływ an ow  po in fo rm ow a ł sie przede 
wszystk im  czy  pokazało się u nich słońce, jak gdy
by  się obawiał, że słońce zaśpi albo mechanizm nie
bieski się zepsuje i T im o f ie ic z  zostanie bez słońca. 
T im o f ie ic z  czy to z p rzyzwycza jen ia  do długiej po  ̂
l a m e j  «о су ,  czy dlatego, że mieszkał z kolebami w  

omu w,et onym  jasnymi lampami e lek trycznym i, 
mało interesował „ ę zagadnieniem, czy ukazał się dzł 
siaj zza wzgórza wąski skrawek słońca, czy też nie.

Odpow-iedział, że słońce chyba się ukazało. Ale 
z in ormacji, której domyślał się w pytaniu Ko ływa-

r 7v ^ ’ h nł'e vSłI ° haĆ nawet ^ 8°  rozum iał
у  y ło  słońce dla rad iote legra fisty  z zatoki Na- 

z it ja . jeszcze raz gratu lował mu słońca.

Na zimowisku wszyscy w iedzie li  o  p rzy ja fn ł  
'mofie icza. Trochę  z niego pokpiwano, jak t Ą w  ogó 

e jywa na zimowiskach, ale na ogół odnoszono .się 
o tej przyjaźni ze wzruszeniem i życzliw ością  J « -в . 

sto przesyłano przez T im o f ie ic za  K o tyw anow ow i sei) 
deczne pozdrow ien ia  i nieraz zapy tyw ano  o niego

(C. d n )
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