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Kongres Paryski
wzmocnił front pokoju

( t e l e f o n e m  ж f * a r y i a )

Paryż, 24 kwietnia 1949 r.
Kotferea Zwolenników Pokoju, odbywający się od ?0 kwietnia w  

Paryżu, ma (1; ku końcowi, w ciągu 4 dn! wygłoszono w sali Pleyel 7 
referatów i wysłuchano przemówień prawie wszystkich delegacji. Mi
mo, te Kongre* Jemcie nie Jest takończony i że dopiero w poniedzia
łek będą prmyjęte uchwały, można już teraz przeprowadzić pewien 
bila na i  etwlerdzM e« Kongres dotychczas dał 1 jakie Jest Jego zna- 
Dłenlo,

4-dnlowe obrao/ obfitowały w  
•ftomenty dramatyczne i uczestnic7 
Kongresu przeżywali nlezapomnia-

Nastrój enturjazmu
na obradach w  Pradre

PRAGA, 23. 4. 49. Dzto'ejw* obrady 
przedpołudniowe miały ezciególnie 
wmiatający | emocjonujący prze
bieg. W toku obrad przewodniczący 
'Jan Orda oznajmił, ii według poda
nej praeł węemcfc Teloprass wiadotno- 
Sel, hWWkle wojska wkroczyły do 
łfanfchro na *a® tranow a) niebywały 
■Wproet enhirjarm. W*zy*cy delegaci 
Jwrwstałl *t miejsc. WSród ogromnej 
eerdeeaności uczestnicy obrad pod- 
rrutają wezysiftlA Chińczyków w po 
wietrze, Cała tala skanduje nazwisko 
wic-1 kiego obrońcy pokoju, generali
ssimusa Józefa Stalin* oraz nazwisko 
wodza Chin Lu-łowyob Mao-Tse-Tun. 
I».

Dsislaj m. la. t ramienia delegacji 
polskiej prz«nawi»ł przodownik pra 
*y Jan Kolasa, fórnik s kopałin
.Eminencja" w Katowi-acłi. Pojawię 
nie sił na trybonle tego młodego, li- 
Wącego ta ledwie lat 19 górnika pol
skiego witała eata sala powstaniem 
S mlejee ł burzliwymi oklaskam^ 
ucząc w ten sposób twórczy wysiłek 
pokojowy polskiej klasy fobotffliczej. 
Przemówienie Jana Kolasy spotkało 
ale i  tak owacyjnym przyjęciem 1 wy 
wołało tak wiotkie taiłfWeso^anie 
ogółu delegatów, ie  przemówienie to 
jako jedyne dotychczas eoetało z 
urzędu przeitłumaczoue na wszystkie 
i języki obrad, podczas gdy dołąd 
praktyki tej me ytoaowano w stosun
ku do innych przemówień.

Na sali rozległy się burzliwe nkla- 
*ki, gdy przewodniczący oznjamił de
legatom^ ie  pod naciekiem opinii pu- 
bTfczmej Świata obecnym w Prauze 
delegatom Momgotakiej Republiki Lu
dowej udzielono wiz wjazdowych do 
Pranej! ! ie  odlecieli oni jui do Pa
ryża.

Ładzie rowniStydh poglądów poJW 
łycenyob, róinego koloru skóry * róż 
Byeh wierzeó religijnych — zespołem! 
lą jedną my*U i ideą, która
itak pięknie wyraziła delegatka rad zi
cka Gagarinsi „Chodzi o szczęście 
milionów ludzi, chodzi o losy matek 1  ̂
dzieci, o łoey braci i sióstr, o życie 
starców i młodżteiy. «ho*111 o «o, 
tfeby nie tylko nie powtórzyła elę 
tragedia ruin Stalingradu 1 Warsza
wy, lec* takie o to, aby nie uległy 
*rfnrr*enm Paryż 1 Szanghaj, Lond/u 
l Sofia".

Wyrazem łegd zbliżenie było m. tól. 
wręczerue przez hutników czechosło
wackich a Witkowie eeonvch podar
ków prfегЫа «riciHnm delegacji сЫЛ. 
Alej. Równiei delegacje polska ©trzy 
mała cenne upominki, a mianowicie 
prtertstawtaiel» słowackiej ludności 
Koezyc wręczyli delftgarom po lek im 
pięknie rwfbinną wazę kryształową, 

MW kobiety- rolniczki.
T, Bary lewka.

ne chwile podczas niebywałej owa
cji, zgotowanej matce Sławnej Kom 
somołki Zoji Kosmodiemiańskiej i 
bohaterowi radzieckiemu lotnikowi 
Meresjewowi, który po amputacji 
nóg wrócił do swego samolotu, wal 
cząc dalej o wyzwolenie swej ojczyz 
ny i Europy.

Prasa reakcyjna liczyła na to, że 
brak „sensacyjnych" scysji politycz 
nych na 'vm  Kongresie umożliwi 
jej Kongres zlekceważyć i zabić go 
milczeniem. Okazało się jednak, że 
próby te nie uaały się i sprawozda 
nia z obrad Kongresu od pierw
szych dni wdarły się na łamy wiel
kiej prasy światowej, zajmując w 
wielu wypadkach nawet czołowe 
miejsca w tej prasie.

Było niezmiernie ciekawe śledzić 
zmianę tonu prasy reakcyjnej, któ
ra od prób przemilczenia i  ośmie
szenia musiała szybko przejść do 
poważnej oceny Kongresu. jako 
pierwszorzędnego wydarzenia w  ży 
ciu m iędzynarodowy^.

Główną przyczyną powodzenia 
Kongresu paryskiego był sam cel 
Kongresu, — cel, Jjtóry, Jak musiał 
przyznać nawet paryski „Le Mon
de" — „Odpowiada olbrzymiej po
trzebie pokoju na całym święcie".

Po podpisaniu Paktu Atlantyckie
go Bevin oświadczył na konferencji 
prasowej w Nowym Jorku:

„Pakt Atlantycki jest podpisany, 
teraz pozostaje nam tylko ukształ
tować opinię publiczną".

Kongres Paryski podkreśla, że to 
zadanie, które „tylko" zostało do 
przeprowadzenia twórcom paktu at 
lantyckiego, jest o wiele trudniej
sze. niż sobie widocznie wyobrażali 
autorzy paktu po swoim waszyng
tońskim ..triumfie1'. „Ukształtowanie 
opinii publicznej" w  myśl twórców 
paktu atlantyckiego oznacza przeko 
nanie ludzi na całym świecie, że 
wojna jest nieunikniona. Kongres 
Paryski pokazał jednak, że 600 mi
lionów ludzi, «organizowanych w 
organizacjach społecznych wszyst
kich krajów, a wraz z nimi niewąt 
pliwie olbrzymia większość ludzi 
na całym śwlecie nie wierzy w bie- 
uniknioność wojny, bo wierzy w 
swoje zdolności niedopuszczenia do 
wojny.

Nie ulega wątpliwości, że Ren- 
gres Paryski jest Jednym z najważ
niejszych wydarzeń politycznych^ 
które będzie miało wpływ na dal
szy rozwój sytuacji międzynarodo
wej.

Byłoby błędem sądzić, że wielkie 
powodzenie Kongresu Paryskiego 
zadało ostateczny cios knowaniom 
imperializmu obozu wojennego. 
Gwałtowna kampania, przeprowa
dzana obecnie przez reakcjonistów 
różnych odcieni przeciw Kongreso
wi Paryskiemu i przygotowania do 
szeregu „kontrkongresów‘‘, które 
mają się odbyć w najbliższych 
dniach w Paryżu pod obłudnym ha
słem „walki przeciw wojnie’’, a w 
rzeczywistości przeciwdziałania -. eze 
rokiej akcji pokoju Kongresu Pa
ryskiego i dla szerzenia oszczerstw 
przeciw Związkowi Radzieckiemu 
oraz krajom demokracji ludowej, 
— świadczą wymownie o najbliż
szych planach i celach obozu impe 
rialistów.

Ale obserwując tu  z bliska wraże 
nie, jakie Kongres wywołał w sze
rokiej opinii publicznej, można bez 
wątpienia stwierdzić, że Kongres 
Paryski przyczynił się do osłabienia 
frontu wojny i znacznego wzmoc
nienia frontu pokoju.

J. Majski

Hasia I w i t i  U l i l n i y  P i l t f
na dzień 1 Maja 1949 r.

Niech żyje 1-MaJa — święto ludu pracującego — święto miodzie*? 
polskiej

Młodrteż polska walczy o trw ały pokój.
Niech żvje solidarność młodzieży świata, walczącej o pokój, postąp 

1 lepszą przyszłość.
Niech żyje Światowa Federacja Młodzieży Demokratycznej,
Pozdrawiamy bohaterską młodzież radziecką i  Jej organizację -»  

leninowski Koineomoł.
Pozdrawiamy walczącą o wolność młodzież Grecji. Hiszpanii, Chin 

Vietnamu. Indonezji i Malajów.
Nasza odpowiedź podżegaczom wojennym: walka, nauka i p ra w
Niech żyje Polska Zjednoczona Partia Robotnicza!
Niech żyje obós demokracji ludowej, prowadzący Polskę ku so

cjalizmowi!
Niech żyje ZMP — młoda gw ardia budowniczych Polski aocjtlb 

•tycznej!
Młodzieży, pod sztandarami ZMP do walki o pokój 1 postęp!

W szeregach ZMP realizujemy Jedność młodzieży robotniczej 
1 chłopskiej.

С-ił» młodzież pod przewodem klasy robotniczej w marszu 
socjalizmu.

ZMP — milionowa organizacja młodzieży miast 1 wsi!
ZMP — szkoła nowych kadr budowniczych Polski Ludowej!
ZMP-owiec przoduje w pracy i nauce!
Wszyscy do współzawodnictwa pracy o przedterminowe wvkonan»s 

planu trzyletniego!
Produkujmy więcej, taniej, lepiej i oszczędniej!
Oszczędzamy, aby prędzej budować!
Młodzi przodownicy pracy na wyższe uczelnie!
Zdobyta wiedza służyć będzie masom pracującym 1 tudoweme 

państwu!
Zapewnimy Polsce Ludowej kadry techników 1 Inżynierów, odda, 

ttyeh I ofiarnych pracowników!
Lensze postępy w nauce — to nasz wkład w rozbudowę gospodarki 

narodowej.
Nłech żyje demokratyczna szkoła polska! Niech żyją demokratyczni 

nauczyciele i wychowawcy młodzieży!
Zaprwnlmy kadry agronomów, traktorzystów, mechaników dla wsi 

polskiej!
Przez wychowanie fizyczne i  sport — wzmacniamy obronność k ra jf  

— wzmacniamy pokój!
Niech żyje Związek Młodzieży Polskiej!

Mm мощно w watci о 1ШШ1Ш
Kancelaria Rady Państwa wydała 

w porozumieniu z Ministerstwem Ad
ministracji Publicznej okólnik itisrni- 
kcyjny w sprawie wykonania budże
tów samorządowych na г. 1Я49.

Okólnik zwraca szczególną uwagę 
na przestrzeganie w gospodarce sa
morządów postulatów oszczędnościo
wych. Wszystikie wyda(kl (udzielanie 
zamówień, powierzanie robót) po
winny znaleźć pokrycie w uzyskanych

lub zapewnionych dochodach. Uiy* 
skane przez związki samorządowe 
oszczędności obrócone na za»p«koja> 
nie potrzeb publicznych nie wpłyną 
na zmn ejs/.cme dotacji i Samorzą* 
d owego Funduszu Wyrównawczego*, 
Fundusz Wyrównawczy nie przewidu* 
je jednakże żadnych sum na pokryci* 
zwiększonych niedoborów budżetom 
wych poszczególnych związków sam* 
rządowych.

XXII Targi-Poznańskie — otwarte 
P o k a z  siły g o sp o darcze j P o ls k i

W dniu 23 bm. o cod z. 9.30 w obecności członków Rządu i korpusu 
dyplomatycznego wicepremier H. Minc dokonał uroczystego otwarcia 
XXII Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Po inauguracyjnym przemówieniu prezydenta m. Poznania Murzy- 
nowskiego głos zabrał wicepremier H. Minc, który scharakteryzował wy 
mowę i znaczenie tegorocznych Targów na tle obecnej sytuacji kraju 
i świata, określając tę imprezę jako wyras polskiej pracy pokojowej i 
pokaz naszej siły gospodarczej.

Konferencja zjednoczeniowa 
młodzieży czechosłowackiej

PRAGA, (PAP). — W sobotę od
była się ,w Pradze konferencja przed 
stawicieli wszystkich organizacji 
młodzieżowych Czechosłowacji, jed
noczących się obecnie w  ogólnokra
jowy związek młodzieży czechosło
wackiej. Na konferencję przybyli 
delegaci związku młodzieży czes
kiej, związku młodzieży słowackiej, 
związku młodzieży K arpat, stowa

rzyszenia młodzieży polskiej oraz 
przedstawiciele młodzieży węgier
skiej w Czechosłowacji.

W konferencji wziął również u- 
dział Wicepremier Siroky, który pod 
kreślił w  swym przemówieniu do
niosłe znaczenie faktu zjednoczenia 
się wszystkich organizacji młodzie
żowych Czechosłowacji w Jeden 
związek.

Stan wojenny w  Szanghaju i Kantonie
RrxeruJ€*nie котипякагс,/i

między Nankinęm a Szanghajem
HONG KONG, (Telepress) — Kuo 

mintangowski dowódca Szanghaju 
zastosował ostre środki terroru prze 
oiwko ludnośd m iasta i ogłosił stan 
wojenny. Oświadczył on, że wszy
scy „roznosiciele plotek1* będą „za
strzeleni na miejscu". Doniesienia 
z Szanghaju stwierdzają, że wszy
scy ważniejsi kuomintangowscy u- 
rzędnlcy rządowi starają się uc.ec 
z miasta drogą powietrzną do Hong 
Korgu, Kantonu lub na Formozę. 
W Kentoaie ogłoszony został także 
stan wojenny. Brytyjscy 1 am ery
kańscy rezydenci Szanghaju przyfio- 
towujt <h| do odjazdu,

HONG KONG, (Telepress) — W 
dalszym ciągu potężnej ofensywy r?a 
rzece Yang-Tse-Kiang, chińska Ar
mia Wyzwolenia złamała opór od
działów Kuomintangowskich i roz
szerzyła swoje liczne przyczółki na 
południowym brzegu rzeki. Oddzia 
ły, które przeszły już przez rzekę 
w pobliżu Wu-Hu. na południowym 
wschodzie od Nankinu, zajęły Fan- 
Czang, w pobliżu miasta Tikan. O- 
becnie odbywa się atak na port Nfan 
kinu — Pukou. Na wschód od Nan 
kinu, chińska Armia Ludowa zaję
ta port Kiangyim, a w piątek wie- 
caorem — post Otwkłang opuanao

ne Już uprzednio przez wojska kuo 
mintangowskie.

Przez zajęcie Kiengyimu, Armia 
Wyzwolenia zyskała dojście do dróg 
orowadzących na południe, a jedno 
leśn ie  pr-erw ała wszelką komuni
kację pomiędzy N^nkinem i Szang- 
lajem .

W czasie półtora dnia walk, Ar
mia Wyzwolenia wzięła do niewo
li dowódcę 71 dywizji kuomintan 
gowskiej, Czang-Czunga, zdobyła 
5 czołgów i 150 dział artyleryjskich 
Dowódca 39-tej dywizji kuom’ntan- 
gowskiej ipstał *abity w  czasie

Na Wstępie wicepremier H. Młne 
podkreślił znaczne rozszerzenie nar 
sięgu i treści tegorocznych Targów 
Poznańskich, które są wiernym obr« 
żem postępu, osiągniętego przez poi 
ską gospodarkę państwową w ostat
nim roku trzyletniego planu odbu
dowy.

Z kolei mówca wskazał na wyme
wę pawilonu Z/Wiązfca Radzieckiego, 
zajmującego centralne miejsce ne 
Targach, a stanowiącego pokaz po
stępu i siły potężnej socjalistycznej 
techniki radzieckiej. „XXII Targi 
są również odbiciem naszych b ra
terskich stosunków ze Zw. Radzie© 
kim, w oparciu o który budujemy 
zręby socjalizmu w nassym kraju*’ 
— powiedział tow. Minc.

Po podkreśleniu wymowy pawilo 
nów państw demokracji ludowej 
jako demonstracji serdecznych sto
sunków wzajemnej pomocy i solidar 
ności łączących Polskę z tymi kra
jami — mówca przeciwstawił tyro 
pawilonom reprezentację szeregu 
krajów kapitalistycznych jako szcze 
gólnie znamienną w momencie „ki* 
dy zza oceanu idą dyrektywy dys
kryminacji Polski w handlu zagra™ 
nicznym. Targi dzisiejsze ukazują 
się nam jako wyraz naszych stosun 
ków ze wszystkimi krajami, bej 
względu na ich ustrój’* — etwier. 
dził wicepremier.

Podkreślając polityczne tło m e. 
men tu otwarcia XXII Targów Poz 
nańskich mówca stwierdził dalej, 
że są one „nie tylko wyrazem tia« 
92ej pokojowej pracy, ale są także 
.wkazftrn naszej sHy gospodarczej, 
która stanów! istotne ogniwo w sile 
gospodarczej całego ahtyim perialt. 
etycznego frontu".

„Ukazują się nam one‘‘ — zakoń. 
czyi mówca — „jako przejaw na
szych dążności do utrzymywania 
itosunków gospodarczych ze wszyst 
klmi kralam i na podstawie wzajem 
nych korzyści 1 lako poważny wkła<f 
■ti walce o pokój".

Po oficjalnym otwarciu Targów 
przez wiceprem. Minca zebrani zwi* 
dzili pawilon radziecki, pawilon 
wspólny innych państw^ a następ» 
nie dokonali przeglądu wuyrttkicll
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Z a d a n ia  partii w walce
R e fe ra t przewodniczącego КС PZPR  tow. Bolesława Bieruta w y g ło s z o n y

(raf*). Na plenarnym  posiedzeniu КС PZPR, przewodniczący КС — 
Bolesław Bierut, wygłosił re fera t o zadaniach Partii w walce o pokój. 
Poniżej zamieszczamy najbardziej istotne fragmenty referatu. (Pełny 
tekst zostanie ogłoszony w najbliższym numerze „Nowych Dróg“).

„Od Kongresu Zjednoczeniowego 
upłynęło 4 miesiące. Był to okres 
Bardzo intensywnej pracy w naszej 
Partii, k tóra scalała swe szeregi i 
*we organizacje terenowe na podsta 
wach nowego statutu PZPR, kieru
jąc równocześnie coraz bardziej w art 
kim  nurtem  życia politycznego, spo 
fecznego i gospodarczego w naszym 
kraju. W ciągu tego stosunkowo 
krótkiego okresu czasu rola klasy ro 
botniczej i Partii naszej, wzbogaco
nej doświadczeniem i uchwałami 
Kongresu — wyrosła poważnie i 
Asprawied li wiała całkowicie zaufa
nie i  nadzieje mas pracujących, wy 
rażane podczas Kongresu Zjednocze 
ulowego. Toteż pomyślnie i można 
powiedzieć sprawnie przeszły tak 
żywotne i doniosłe dla klasy robot
niczej i dla całego naszego życia go 
spodarczego zmiany, jak likwidacja 
eystemu zaopatrzenia kartkowego, 
ustalenie nowego systemu płac i no 
wyćh norm pracy w przemyśle. Mie 
siąc temu odbyła się Ogólnokrajowa 
N arada Oszczędnościowa, która po
staw iła przed klasą robotniczą, przed 
kierownikami naszej gospodarki i 
edm inistracii nowe, wyjątkowej wa

gi zadania usprawnienia i podnie
sienia wydajności pracy, racjonali
zacji i  lepszej organizacji naszych 
wysiłków produkcyjnych, walLi z 
m arnotrawstwem  i rozrzutnością, za 
stosowania oszczędności, umożliwia
jących przedterm !nowe wykonanie 
planów gospodarczych, wciągnięcie 
do współzawodnictwa socjalistyczne 
go najszerszych mas robotniczych. 
Narada ta, jak również odbyty przed 
dwoma tygodniami Kongres Zwiąż 
ku Samopomocy Chłopskiej były dobit 
nym potwierdzeniem wielkich prze 
mian, dokonywujących się w psychice 

postawie społeczno-politycznej mas 
pracujących naszego kraju. Niewąt 
pliwe jest, że w polskiej klasie ro
botniczej, wśród przodujących mas 
chłopstwa i inteligencji i wzrasta 
świadomość budowniczych nowego 
ustroju społecznego oraz poczucie 
odpowiedzialności rzeczywistych go 
spodarzy kraju za jego losy, za jego 
roz>wój i przyszłość, wzrasta aktyw 
ność mas, wzmaga się ich twórcza 
inicjatywa. Są to najbardziej zna
mienne i doniosłe zjawiska naszego 
wewnętrznego życia społeczno -  po 
litycznego. ^

Nowe momenty , 
w sytuacji międzynarodowej

Me okres, jaki upłynął od Kon
gresu Zjednoczeniowego obfitował 
również w  poważne wydarzenia na 
terenie międzynarodowym, co nie 
może pozostać bez wpływu na sto
sunki polityczne i  zadania politycz
ne, jak  również na procesy gospodar 
cze w  poszczególnych krajach Eu
ropy. K raje demokracji ludowej czuj 
nie śledzić muszą bieg wypadków i 
uwzględniać nowe momenty w swej 
codziennej pracy. Dlatego też Biuro 
Polityczne uznało za celowe skupie 
nie uwagi dzisiejszego Plenum КС 
na ocenie położenia międzynarodo 
wego i zadaniach, które stąd wypły 
wają dla naszej Partii.

W porównaniu z końcowym o- 
kresem wtfjny światowej, w  porów 
naniu z okresem powstania Organi
zacji Narodów Zjednoczonych — sy 
tuacja międzynarodowa uległa głę
bokim i nader istotnym zmianom.

Mówiąe o przyczynach pierwszej 
l drugiej wojny światowej, towa
rzysz Stalin stwierdził, że obie te 
wojny powstały w wyniku kryzysu 
kapitalistycznego systemu gospodar 
ki światowej.

„Nie znaczy to, oczywiście, że dru 
Ba wojna światowa — wyjaśnia to
warzysz Stalin — stanowi kopię 
pierwszej. Na odwrót, druga wojna 
światowa gruntownie się różni od 
pierwszej ze względu na swój cha
rakter. Trzeba wziąć pod uwagę, że 
główne państwa faszystowskie — 
Niemcy, Japonia, Włochy — przed 
tym nim napadły na kraje sojuszni 
sze, wytępiły u siebie ostatnie re- 
«ztki swobód burżuazyjno -  demo
kratycznych, wprowadziły u siebie 
bezlitosny reżim terroru, podeptały 
zasadę suwerenności i swobodnego 
rozwoju małych krajów.

Przytoczone powyżej uwagi towa 
rzysza Stalina rzucają jasne światło 
na ten szczególny układ w sytuacji 
międzynarodowej, który nader istot 
Ole odróżrfiał drugą wojnę światową 
od warunków, w jakich toczyła się 
pierwsza wojna światowa, jakkol
wiek obie wojny wyrastały z tych 
samych korzeni — z kryzysu kapita 
lletyeznego systemu gospodarki świa 
towej.

Rozgromienie faszyzmu i zapal- 
aych ognisk agresji Imperialistycz- 
aej w Europie i Japonii w ostatniej 
wojnie nie usunęło, oczywiście, źró 
dła agresji i wojen, które rodzi sam 
ęystem gospodarki kapitalistycznej. 
Z systemu tego odpadły nowe ogni
wa, zwężając poważnie jego te ry 
torialny zasięg działania. Mimo cięż 
kich s tra t wojennych 1 zniszczeń 
narody Związku Radzieckiego odbu
dowują szybko swój kraj i rozwija 
Ją w  potężnym, twórczym rozmachu 
nowe siły wytwórcze na podstawach 
olanowej gospodarki socjalistycznej.

Wyzwolone przez Armię Radziec
ką k ratę dem okracji ludowej budu 
Ją pomyślnie, w oparciu o przyjaźń 
С ZSRR i pomoc wzajemną, trw ałe 
fundam enty socjalizmu. Rosną szyb 
t o  Сa r  obozn pokoju i postępu, na

czele którego kroczy wielki Związek 
Radziecki i do którego należy Pol
ska oraz bratnie k raje demokracji 
ludowej. Natomiast przeciwieństwa 
ekonomiczne i polityczne, właściwe 
imperialistycznemu systemowi gospo 
darki kapitalistycznej nie zmalały, 
a zaostrzyły się w wyniku wojny i 
potęgują wzrost elementów ogólne
go kryzysu gospodarki światowej. 
Naruszone w wyniku zniszczeń wo 
jennych i  nierównomiernego rozwo 
ju dawne ustosunkowanie sił mię
dzy głównymi mocarstwami impe
rialistycznymi tai w sobie zarzewie 
nowych antagonizmów i napięć mię 
dzy nimi, mimo przejściowego i 
wzajemnego uzależnienia się w ,po-v 
staci zawieranych umów i paktów. 
Umowy te noszą charakter nie tyb  
ko ciężkich zobowiązań ekonomicz
nych, ale i dyskryminacyjnej zależ
ności politycznej.

W systemie kapitalistycznym nie 
ma ta k ie j ' chwili, w której podżega 
cze wojenni, producenci i handla
rze broni, wykolejeńcy, aw anturni
cy i  najrozmaitsze kategorie ludzi, 
których byt opiera się na grabieży 
i gwałcie (a takich ludzi ustrój ka
pitalistyczny rodzi i wypiastowuje 
nieustannie w  coraz to większej licz 
bie) nie marzyliby o wojnie, która 
niszczy miliony, ale obsypuje złotem 
tysiące, która niesie nieszczęście lu 
dziom pracy, ale jest intratnym  in 
teresem  dla zwyrodnialców i speku 
lantów. Mimo fo wojna światowa 
jest zbyt wielkim i złożonym zjawis 
kiem społecznym, aby mogła wybuch 
nąć w każdych warunkach, gdy te 
go zapragną te czy inne grupy pod 
żegaczy wojennych. Oczywiście ped 
żegacze wojenni, spiskując, intrygu
jąc, organizując różnorodne czynni
ki, zainteresowane w grabieży i woj 
nie, stw arzają warunki, sprzyjają
ce wybuchowi wojen w chwili, gdy 
międzynarodowa sytuacja politycz
na i gospodarcza nagromadziła w so 
bie dość ognisk zapalnych, które w 
odpowiednich okol;cznościach mogą 
awanturnicy wojenni przeobrazić w 
pożar światowy. Dlatego właśnie 
konieczna jest nieustanna ostra wal 
ka z knowaniami podżegaczy wojen 
nych.

Światowy kapitał finansowy usi
łuje ponownie wystąpić jako jedno 
lita i zorganizowana siła w walce z 
nowym systemem gospodarki spo
łecznej — w walce ze Związkiem So 
cjalistycznych Republik Radzieckich 
i krajam i demokracji ludowej oraz 
w walce z ruchem wyzwoleńczym 
mas pracujących całego świata.

Celem wzmożenia tendencji do
środkowych, celem skupienia sił 
świata^ kapitalistycznego i zmobili- 
zowania go do agresji — imperia
lizm am erykański próbuje wygrać 
rtrach burżuazji krajów  zachodnio
europejskich przed rewolucją, a rów 
nocześnie zachęcać je starą hitlerow 
ską perspektywą obłowienia się kosz 
tem ZSRR i krajów  demokracji lu
dowej.

Tymczasem pod przykrywką tych 
haseł odbywa się faktycznie zwasa
lizowanie krajów  zachodnio .  euro-

oejski.b  przez USA

Walka o pokój
Obok jednak wspomnianych ten

dencji dośrodkowych w świecie ka 
pitalicznym działają siły odśrodko
we, rozprzęgające świat kapitali
styczny.

W czym przejawia się działanie 
tych sił odśrodkowych?

1 W lęku przed katastrofalnym i 
skutkami ewentualnej agresji 

imperialistycznej szczególnie w 
obliczu rosnącej nieustannie po
tęgi gospodarczej, m ilitarnej 
ZSRR i krajów  demokracji ludo
wej, ich zwartości i prężności po 
litycznej, jak również w obliczu 
narastającej fali walk narodowo
wyzwoleńczych w  koloniach i pół 
koloniach.
O  W nacisku mas ludowych kra 

jów kapitalistycznych, które 
nie chcą wojny przeciw ZSRR i 
bronią suwerenności swoich k ra
jów — wymownym świadectwem 
tego jest szereg faktów: postawa 
francuskich i włoskich robotni
ków, którzy zademonstrowali swą 
niezłomną wolę sparaliżowania 
wojny imperialistycznej. Potęż
nym argum entem  jest obradujący 
dfisiaj Światowy Kongres Pokoju 
w  Paryżu i w  Pradze.
0  W rozwoju wewnętrznych 

przeciwieństw międzyimpe-
rialistycznych (antagonizm anglo- 
amerykański, anglo -  francuski, 
francusko -  niemiecki i anglo- 
niemiecki, włosko - angielski i 
włosko -  francuski, japońsko-an- 
gielski i japońsko -  australijski
— ostatnio zaś antagonizm mię
dzy USA a wasalizowanymi k ra 
jami zachodnio -  europejskimi) 
podsycanych szczególnie przez 
niektóre grupy kapitalistyczne.

DLATEGO KAŻDY SUKCES 
GOSPODARCZY, POLITYCZNY
1 KULTURALNY ZSRR I KRA
JÓW DEMOKACJI LUDOWEJ, 
KAŻDE OSIĄGNIĘCIE W ZA
KRESIE KONSOLIDACJI POLI
TYCZNEJ KRZYŻUJE PLANT 
PODŻEGACZY WOJENNYCH I 
KONKRETNIE ODDALA WOJNĘ
DLATEGO TEŻ NACZELNYM 

ZADANIEM PARTII ROBOTNI 
CZYCH JEST MOBILIZACJA 
MAS PRACUJĄCYCH DO WAL
KI O POKÓJ. Na całym świecie 
tworzy się ohccnic potężny front 
masowej walki o pokój, w któ
rym obok robotników i chłopów 
skupiają się najwybitniejsi uczt* 
ni, pisarze, artyści, ludzie ze 
wszystkich działów pracy umy
słowej j fizycznej.

Masy pracu jące we wszystkich 
krajach nienawidzą wojny i nie 
wątpliwie pragnęłyby nic' dopu
ścić do tego, aby mogła się po
wtórzyć straszliwa zbrodnia, któ 
rą faszyzm zaprodukował świa
tu.

Towarzysz Stalin w wywiadzie 
udzielonym przed kilku miesią
cami korespondentowi „Praw- 
dy“ stwierdził:

...„zbyt wielkimi są siły spo
łeczne, broniące pokoju, aże
by uczniowie Churchilla w 
dziedzinie agresji mogli je 
pokonać i zwrócić w kierunku 
nowej wojny“.
Wynika z tego że problem wojny 

światowej w obecnych warunkach 
rozstrzygać się będzie ni* w gabinetach 
podżegaczy wojennych i dyplomatów 
imperialistycznych, ale na polu wal- 
Id między obrońcami pokoju, a inspi 
ra*oranii wojny.

Musi to być walka, k t ó r e j 'impulsem 
będą me tylko uczucia, ale i argumen
ty ideologiczne, nie tylko akcja poi: 
tyczna, ale i gospodarcza, nie tvlko 
bron moralna, ale j materialna. '

W ł WALCE O POKÓJ JA
ŁOWY PACYFIZM M E DA 
ŻADNYCH SKITKÓW . W Al 
KA O POKÓJ JEST WALKĄ 
KLASOVVĄ, a w walce klaso
wej zwyciężają tylko miliono
we masy ludizi, rozumiejących 
potrzebę walki, n a  których

czele stoją partie rewolucyj
ne. Walka o pokój jest zara

zem walką narodową, wal
ką patriotów o zabezpieczenie 
suwerenności swego narodu, a 
więc jest walką, która może i 
powinna skupić pod jednym 
sztandarem wszystkich pa
triotów bez względu na ich 
różnice światopoglądowe, wy
znaniowe itp. MOBILIZOWA
NIE TAKIEGO OGÓLNONA

RODOWEGO FRONTU RO
BOTNIKÓW, CHŁOPÓW I 
I INTELIGENCJI W WALCE
O POKÓJ, TO JEDNO 2 
GŁÓWNYCH ZADAŃ NA
SZEJ PARTII.
Pofkojn nie da »i$ zabezpieczy* 

automatycznie. O utrwalenie pokoju 
walczyć trzeba wytrwale i codzien. 
nie. Walka o pok.j stawia przed na
szą Partią wielkie zadania w zakre
sie politycznym, gospod°JT-xvm • ide- 
©logoczmym.

Zadania polityczne
Jakie* to są zadania polityczne? Da

dzą się one zgrapować w pięciu 
punktach.

PO PIERWSZE, trzeba twar 
do realizować linię Partii w 
kierunku izolowania, wypie
rania i rugowania elemen
tów klasowo-wrogich, wytrwa 
le i nieustępliwie umacniać 
pozycję klasy robotniczej pra 
cującego chłopstwa.
PO WTÓRE, wzmocnić mu
simy naszą walkę z obcą 
agenturą, wyostrzyć i udosko
nalić formy tej walki, sku' 
teczniej odsłaniać i unieszko
dliwiać ośrodki obcej agen
tury.

PO TRZECIE, trzeba wię
cej niż dotychczas poświęcać 
uwagi zagadnieniom obron
ności.

Należy również bardziej niż 
dotychczas doceniać sprawy 
wychowania fizycznego mło

dzieży i ruchu «portowego, 
otoczyć go większą troską i 
opieką patryjną.

PO CZWARTE, na platfor
mie walki o utrwalenie poko
ju należy realizować jak naj
szerszą konsolidację politycz
ną członków partia demokra
tycznych i bezpartyjnych.

PO PIĄTE, należy ugrunto
wać i pogłębić w najszerszych 
masach braterską przyjaźń zt 
Związkiem Radzieckim i jak 
najszerzej spopularyzować w* 
gę naszego sojus/zu i przy
jaźni! x ZSRR dla sprawy 

utrwalenia pokoju, naszego 
bezpieczeństwa, rozwoju i ni« 
podległości Polski. ZSRR jest 
i pozostanie potężną twierdzą 
pokoju, otuchą I oparclenr 
wszystkich narodów walczą
cych o utrwalenie pokoju i 
swej niepodległości.

Zadania gospodarcze
Pnrejdę te ra f  do tych zadań_ które 

w walce o pokój stoją.przed Partią 
w dziedzinie gospodarczej.

Potężną przeszkodę na drodze do 
zrealizowania wojennych planów im
perialistów amerykańskich stanowi 
rosnącą potęga gospodarcza ZSRR 1 
krajów demokracji Indowej. Siła eko
nomiczna Związkn Radzieckiego jest 
znacznie większa, niż w okresie woj
ny z hitlerowskimi najeźdźcami. Siła 
ta została wzmożona przez stale i 
szybko rozwijający się potencjał go
spodarczy krajów  demokracji ludo
wej. Siła gospodarcza i obronna 
państw frontu anty-imperialistyczne
go jest niezmiernie ważnym czynni
kiem w walce o pokój, w walce o 
utracenie planów wojennych imperia 
lizmu amerykańskiego.

We froncie anty-imperialistycznym, 
w sile gospodarczej i obronnej tego 
frontu, Polska z je j dwudziestopię- 
ciomillionową ludnością, świadomą, 
zdolną i pracowitą klasą robotniczą, 
z wielką (piątą na świecie pod wzglę 
dem wielkości) produkcją węgla, z 
wielką produkcją cynku, z szybko i 
pomyślnie rosnącą metalurgią ; prze
mysłem maszynowym z wielką pro
dukcją tabo.ru kolejowego, z rozwija 
jącym się rolnictwem, z rozgałęzioną 
siecią arterii komunikacyjnych, stano
wi czynnik bardzo istotny.

ROZWIJAJĄC I WZMACNIAJĄC 
NASZĄ GOSPODARKĘ, ROZWIJAMY 
I WZMACNIAMY JEDNOCZEŚNIE SI 
ŁĘ GOSPODARCZĄ I OBRONNĄ CA
ŁEGO FRONTU ANTYIMPERIALI. 
STYCZNEGO, R0ZWI.’ 4MY I WZMA- 
CNIAMY SIŁY POKOJU.

Cała Partia i masy pracujące na
szego kraju muszą w pełni i z całą 
jasnością zrozumieć, że rozwój współ 
zawodnictwa pracy, planowy system 
oszczędzana w naszej gospodarce, 
przedternrnowe i zwycięskie wyko' 
nanie planu trzyletniego, zwiększenie 
ilości i jakość naszej produkcji prze 
myślowej i rolniczej, usprawnienie 
naszej komunikacji _  l0 ważne oani- 
wa me tylko na drodze do podn esie- 
Г  dobrobytu materialnego i poziomu
Ы к Т п  T  нШа1 Pracui4cych, nie tylko na drodze budowy socjal zmu,
ale to ważne i decydujące ogniwa w

ЙкЛ'̂ бГ* Ш о ' у

Nacisk imperialistyczny ns nasza 
gospodarkę ptw jawi* ńę Ыл t*Ut* v

próbach specyficznej blokatfy, ale t 
w usiłowaniach podminowania je j oc 
Wewnątrz. Historyczme doświadczę 
nie uczy, że imperial ;ści i elementy 
kapitalistyczne, wewnątrz kraju po
bici w masowej walce politycznej 
przechodzą w coraz silniejszym stop. 
ohi do stosowan:a metod szpiegostwu 
sabotażu i dywersji. Dla nikogo, ktc 
trzeźwo patirzy na rozwój wypadków 
nie może ulegać wątpliwości, że impe
rialistyczni organ:zatorzy wojny, ko
rzystając z pomocy swych agentów 
wewnątrz kraju, będą się starali prze? 
sabotaż i dywersję zahamować roz- 
w 'j naszej gospodarki, potężnego czyn 
nika walki o pokój.

Trzeba stwierdzić, że wiele naszych 
ogniw administracji gospodarczej i 
wiele naszych ogniw partyjnych nie 
zdaje sobie z tego dostatecznie jasne 
sprawy. Wielu naszych działaczy go 
spodarczych, w tej liczbie wielu na 
szych towarzyszy wciąż nie dostrzegli 
aktów sabotażu i ijywersji_ składając 

i wszystko na karb nieszczęśliwego 
I zbiegu okoliczności.

Są to teorie i nastroje nie tylko 
naiwne, ale nieznrernie szkodliwe, 
ulalwiającę wrogowi jego zbrodniczą 
działalność, Z takimi nastrojami naiw 
nej i szkodl wej beztroski Partia mu
si szybko i radykalnie skończyć.

Trzeba zrozumieć, że nie wystarczy 
tylko dbać o wzrost produkcji i o jej. 
jakość, ale trzeba bezwzględnie i ko
niecznie chronić tę produkcję przed 
ciosami wroga, sabotażysty i dywer- 
santa. Wymaga to postawienia zada
nia ochrony naszego przemysłu i ca 
łoś<-i naszej gospodarki, jako zadanii 
pierwszorzędnej wagi.

Wymaga to skończeń:a z wszelkim 
liberalizmem w tej dziedzinie, wymaga 
to ścisłej ochrony tajemnicy państwo, 
wej i produkcyjnej, ochrony zakładów 
przemysłowych, wzmożenia środków 
przeciwpożarowych, organizacji sta- 
łvch, prewenecyjnvch remontów przt 
ci w awaryjnych, pilnego i wnikliwego 
badania każdego uszkodzenia, czujno
ści w doborze kadr, wymaga to prze 
de wszystikim poważnego wzmożenia 
i zaostrzan i czujności Partii, orga
nów gospodarczych, organów bezpie 
czeństw^ i szerokich mas robotni- 
czych.

Parę słów o jeszcze jednej metodzi, 
działania podżegaczy wojennych i 
wroga klasowego na terenie naszej 
gospodarki. Jest to metoda organizo
wane*» wykupywani* towarów za po
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о p o k ó j
na plenum КС PZPR w dniu 20 kwietnia
mocą stania paniki wojennej i nama
wiania lutlnoiei do gromadzenia za
pasów, Nie należy nie doceniać szkód 
i zakłóceń ’ które t*go rodzaju dzia
łalność często przynosi.

Tynvzasam stwierdzić należy, te  w 
tych zagadnieniach bardzo często na- 
и е  organizacje partyjne me docenia
ją znaczenia tej wrogiej roboty. Trze 
ba zrozumieć, że wróg nieraz będzie 
próbował, korzystając z nieświadomo

icł i płochliwości ludności, siać tego 
rodzaju panikę i powodować zakló- 
cfmia na rynku towarowym.

Nł« ulega wątpliwości, łe Jeiełi 
partia weźmie się poważnie do prze
ciwdziałania tej wrogiej akcji, jeżeli 
potrafi uświadomić i zahartować swych 
członków a przez to i całą ludność, 
to działalność wroga klasowego I 
agentów imperialistycznych w tej 
dziedzinie zostanie silnie utrudniona.

Zadania ideologiczne
Jakie zadania w walce o pokój wy- 

•nwają się na czoło na froncie ideolo 
gicznym?

Jeili ideologicznym Snsrnrnientem 
agresji hitlerowskiej byl rasizm, to 
przygotowanie «presji Imperializmu 
amerykańskiego odbywa się pod zna
kiem kosmopolityzmu.

Toteż zwalczanie kosmopolityzmu 
Jako Ideologi rezygnacji t  praw I 
potrzeb własnego narodu orai kapi- 
tulmrtwa wobec Imperializmu lą- 
ezy się z walką •  pokój i niepodle
głość.

Takie są u nas konkretne przeja
wy kosmopolityzmu?

W polityce kosmopolityzm prowa 
flzi do rezygnacji z suwerenności 
tłarodowej 1 niepodległości na rzecz 
„upragnionego** amerykańskiego im 
perium, co ze szczególną Jaskra
wością występuje w środowisku 
reakcyjnej emigracji. Nie są wolne 
od tego kola reakcyjne w kraju, a 
w szczególności koła prowatykań- 
»kie, dla których tródłem dyspozy
cji nie jest polska racja stanu, lec* 
Watykan i  jego proamerykańską I 
proniemiecką polityką.

W dziedzinie kultury kosmopoli
tyzm wyraża się u nas w niedoce
nianiu narodowego dorobku kultu
ralnego, wyrzekaniu się własnych 
postępowych tradycji, w  czołobi- 
aiości wobec schyłkowej kultury ka 
pitalistycznej 1 wszelkich jej wyna
turzeń, w pozbawionym często god
ności padaniu plackiem przed ame
rykańską sztuką, literaturą i nauką, 
niezależnie od istotnych ich w ar
tości. W Ameryce kosmopolityzm 
fest supernacjonalizmem. w kra
jach marshallowsklch przybiera po
stać kapitulanctwa i zdrady naro- 
iowej. U nas walka z kosmopoli
tyzmem, narodowym kapituł anc- 
twem i nihilizmem narodowym łą
czy się z walką z nacjonalizmem i

szowinizmem, które dotychczas by- 
łj główną postacią antyproletariac- 
kiej ideologii.

„Jak nieuchronnie doprowadza 
nacjonalizm do zwyrodnienia ruchu 
robotniczego świadczy reakcyjna po 
stawa dzisiejszych przywódców par 
tli Jugosłowiańskiej. W kam panii 
wrogości przeciwko ZSRR i krajom  
demokracji ludowej rywalizują oni 
z najzaciętszymi wrogami socja
lizmu".

PARTIA NASZA KOSMOPOLI
TYZMOWI I NACJONALIZMOWI 
PRZECIWSTAWIA PRAWDZIWY 
PATRIOTYZM I PROLETARIACKI 
INTERNACJONALIZM W tym  
świetle szczególnego znaczenia na
biera krytyczne opracowanie naszej 
spuścizny kulturalnej, odsłonięcie i 
spopularyzowanie całego bogactwa 
naszego dorobku narodowego, na
szego wkładu do kultury ogólnoludz 
kiej, naszych walk rewolucyjnych i 
naszych najnowszych osiągnięć.

Ideologia kosmopolityzmu 
prowadzi do degradacji go
spodarczej, politycznej i kul
turalnej, do niewoli kolonial
nej. Ideologia suwerenności i 
patriotyzmu ludowego i socja 
lisitycznego, opartego na pro
letariackim internacjonaliz
mie prowadzi do maksymalne
go rozwoju sił wytw ór
czych, do upowszechnienia 
i rozkwitu kultury narodo 
wej, do wszechstronnego roz 
woju wszystkich twórczych 
sił narodu. W tym przeciw
stawieniu tkwi istota walki 
ideologicznej o pokój przeciw 
zaborczości i agresji imperia
listycznej.

Zw ycięstw o sT»cial'*uiii 
to zw ycięstw o pokotu

WkrAtce upłyną cztery lata od sa- 
końozenia wojny, cztery lata "УР®1- 
nione intensywną i twórczą pracą o

takim rozmachu, którego Polska nie 
znała w ciągu tysiąclecia swego stnie 

^nia. Stało iię to dlatego, że do wła

dzy doszedł lud polski, stało się to
dlatego, że lud polski rządzi w opar
ciu o sojusz i braterstwo z ludami 
Związku Radzieckiego, z ludami kra
jów demokracji Indowej, z ludźmi 
pracy na całym świecie. Stało się to 
d-latego, że lud polski pod przewodem 
klasy robotniczej buduje podwaliny 
Polsk> Socjalistycznej.

Obraz świata po czterech latach 
pokoju zarysowuje się z niezwykłą 
jasnością:

Kto chce ludowładztwa, kto 
chce szczęścia I pomyślności 
ludu, kto jest szczerym patrio
tą, kto chce rozkwitu i suwe
renności Polski — ten jest 
obrońcą pokoju, demokracji, 
socjalizmu.
Kto chce wywłaszczenia i uja 
rzmienia ludu, kto chce po
wrotu obszarników i kapita
listów, kto jest wyznawcą 
dolarowego imperium — ten 
mimo swej pseudo-mocarstwo 
wej i nacjonalistycznej fra 
zoologii jest kosmopolitą i 
zdrajcą niepodległości.
Taka jest obecna linia podziału. 

Siły polskich mas pracujących, ńa 
czele których kroczy w zwartych 
szeregach bohaterska polska klasa 
robotnicza, poczucie słuszności naszej 
sprawy, niezłomny hart ideowy naszej 
Partii sprawia że w bieżącym roku 
1949 jeszcze mocniej skupi się olbrzy
mia większość narodu dookoła naszej 
platformy Polski Ludowej, w walce
0  pokój, w marszu do socjalizmu.

Dla wszystkich uczciwych i szla
chetnych ludzi, walka o pokćj jest 
dziś równoznaczna z walką o wolność
1 postęp człowieka, o obronę jego zdo 
byczy moralnych i duchowych, umy 
słowyoh i materialnych.

Dla wszystkich ludzi pracy, bez 
wzgUędu na ich narodowość, czy wy
znanie ,na ich krtlor skóry, czy spo 
sób ich życia, walka o pokój ozmacza 
walkę o aniesiemie źródeł i korzeni 
społecznych, rodzących nastroje gra 
bieży, wyzysku i przemocy nad czło
wiekiem, a więc oznacza walkę o no
wy i lepszy ustrój społeczny.

Dla klasy robotniczej, dla paroii 
robotniczych i komunistycznych — 
hasło walki o pokój jest rćwmoznacz- 
ne z walką o Ewycięstwo socjalizmu 
w całym świecie.

Walka o pokój, czy też kurs na 
wojnę, to w obecnych warunkach pro
bierz nowego podziału społecznego 
nowego układu sil międzynarodowych 
który .doprowadzi do całkowitej za
głady imperializmu, doprowadzi do 
zwycięstwa ustroju społecznego, 
którym nigdy więcej człowiek nie 
podniesie ręki zbrojnej na człowieka.

Uchwała Prezydium KCZZ
w sprawie dni 3 i 9 maja

WARSZAWA (PAP). Prezydium 
KCZZ powzięło w dniu 22.IV rb. 
następuiącą uchwałę:

„Nawiązując do uchwał KCZZ z 
la t ubiegłych o nadmiernej ilości 
dni świątecznych w  Polsce, powo
dującej wielkie straty dla gospodar 
ki narodowej, jak i dla budżetu 
wielu rodzin robotniczych oraz bio
rąc pod uwagę liczne zobowiązania 
załóg fabrycznych i kopalnianych, 
dotyczące przedterminowego wyko
nania narodowego planu gospodar

czego w  rb., prezydium KCZZ po
stanawia:

1) Zwrócić się do Rządu z prośbą
o wydanie zarządzenia, aby w  dniu 
3 i 9 maja, wzorem lat ubiegłych, 
we wszystkich instytucjach, fabry
kach Л  zakładach pracy odbywała 
się normalna praca, zgodnie z inte
resam i Państw a i szerokich mas 
pracujących.

2) Wezwać ogół robotników i pra, 
cowników do norm alnej pracy w 
dniach 3 1 9  m aja br.‘\

Inauguracyjne posiedzenie

Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy
WARSZAWA (PAP). Dnia 22 bm. 

odbyło się w Prezydium Rady Mi
nistrów  inauguracyjne posiedzenie 
Centralnego Obywatelskiego Komi
tetu Tygodnia Oświaty, Książki i 
Prasy, któremu przewodniczył Pre
m ier J. Cyrankiewicz. W posiedze
niu wzięli udział zainteresowani 
ministrowie, przedstawiciele partii 
politycznych, związków zawodo

wych i  Samopomocy Chłopskiej, 
Wojska, organizacji kulturalnych i 
oświatowych, prasy, spółdzielni wy 
dawniczych itp.

Po referacie ministra Oświaty 
Skrzeszewskiego, omówiono szczegó 
łowy program i ramy zbliżającego 
się Tygodnia Oświaty, Książki t 
Prasy.

Komunikat Głównej Konfsji 
Współdziałania SL i PSL

WARSZAWA (PAP) 21 b m  odby 
lo się, pod przewodnictwem Mar
szałka Wł. Kowalskiego, posiedzenie 
Głównej Komisji Współdziałania 
SD i PSL.

W posiedzeniu wzięli udział: 
z ram ienia SL — przewodniczący 

Rady Naczelnej Marszałek Wł. Ko
walski, prezes NKW W. Baranow
ski, sekretarz generalny A. Korzyc- 
ki, wiceprezes NKW B. Podedwor- 
ny, sekretarze: pos. A. Juszkiewicz
1 pos. J. Ozga Michalski oraz czło
nek Sekretariatu  I. Klimaszewski;

г  ram ienia PSL — przewodniczą
cy Rady Naczelnej pos. Cz. Wycech, 
sekretarz naczelny — pos. K. Ba
nach, wiceprezes NKW — J. Do
mański i zastępcy sekretarza na
czelnego: d r B. Thomas oraz red. 
W. Schayer.

Główna Komisja omówiła porzą

dek obrad najbliższych posiedzeń 
Rad Naczelnych obu Stronnictw  
oraz wyłoniła wspólną komisję, zło
żoną z członków Sekretariatów  obu 
Naczelnych Komitetów, dla współ
pracy w tej dziedzinie.

Główna Komisja omówiła prze
bieg 1 przygotowanie tegorocznego 
Święta Ludowego i postanowiła 
zwrócić się do PZPR, ZSCh., zwiąs 
ków zawodowych i ZMP o jak naj 
pełniejszy udział w organizacji i 
przebiegu Święta Ludowego, które 
stać będzie pod znakiem szczególnie 
silnego manifestowania znaczenia 
sojuszu chłopsko-robotniczego.

W związku ze zbliżającym Si$ 
Świętem 1 Maja — Główna Komi
sja postanowiła wezwać chłopów 
pracujących do masowego udziału 
w tym Święcie pod hasłami, wysu
niętymi przez klasę robotniczą.

w -  ц

KA GAWORSKI*
I kiedy pewnego razu — było to w marcu — Ti- 

mofie cz wrócił z dyżuru pochmurny, zdenerwowa
ny, odrazu wszyscy zrozumieli, że z Koływanowem
coś się stało. . . .

__ UKL nie odezwał się, — powiedział limo-
fieicz. , ,  . „ , •

— To znaczy jak to — me odezwał się? — zdzi
wił się dyżurny ruchu.

__ Wzywałem 8° Przez dwadzieścia minut, —
wzruszył ramionami Timofieicz. -  Wzywałem «o i 
w drugim terminie i w trzecim. I nic, ni<! nie słychac.

Г,ГОЬ_  Aie może po prostu nie chwyta? — zrobił
ktoś przypuszczenie.

— Nie. Wszystkie stacje sektoru zachodniego 
odezwały się. Słyszalność doskonała. Nie rozumiem, 
aie rozumiem, co się z nim stało.

Przez cały Wieczór Timofieicz był zdenerwowa- 
ay, a gdy i w term in ie nocnym i porannym UKL me 
odpowiedział aa шурнЛ rozpoznawczy, me fliiał już

wą*pliwości, że Koływanowa spotkało nieszczęście. 
Ale jakie? Ale co?

— Może akumulatory wyczerpały się — uspaka 
jali go koledzy. — Może jakiś defekt? •

— Nie. Powiedziałby o tym naprzód. Przedwczo 
raj rozmawialiśmy właśnie na ten temat.

Niedawno przeprowadził gruntowny remont 
swej stacji nie przerywając czynności.

— No, w takim гайе może zachorował? Jakaś 
grypka?

— I chory przywlókłby się do klucza, — opono 
wał zrozpaczony Timofieicz. — Jest radiotelegrafi
stą, radiotelegrafistą z krwi i kości. Przywlókłby się. 
A ty byś się nie przywlókł. A ja? Nie, tu pachnie 
czymś poważnym. Tutaj... — ale bał się samemu so
bie powiedzieć, że to katastrofa i w dalszym ciągu 
w określonym i nieokreślonym czasie wzywał UKL,
i w dalszym ciągu nie otrzymywał odpowiedzi.

Wydało mu się wtedy, że stracił przyjaciela na 
zawsze. A nie znał nawet jego twarzy, jego głosu. 
Cóż mógł sobie o nim przypomnieć? Tylko kropki, 
k re sk i ,  które wymieniali między sobą. A jaki jest 
K o ły w a n o w ,  jaki — czy przystojny, ogolony, broda
ty iak ie  ma oczy, jak się śmieje, pali, milczy — lego 
n ie  wiedział. Nie znał tych niezbędnych drobiazgów, 
które zachowują nam w pamięci obraz przyjaciela, 
co odszedł, i stwarzają iluzję, że jeszcze żyje tu obok. 
\ l e  T im o f ie ic z  b y ł  pozbawiony nawet tej iluzji. 
Kropki, kreski — oto wszystko, co mógł sobie przy
pomnieć o koledze.

Ze s m u t k ie m  pal i ł  fajkę, pełnił dyżury, pracował, 
ale myślał o Koływanowie. Gdy zbliża się czas wy
baczony, budziła się w nim nadzieja. Wyciągał ra
diogramy dla zatoki Nadzieja — nae^m adziła się

już spora paczka — i zaczynał uporczywie wywoły
wać UKL. Czas upływał, UKL nie zgłaszał się/ Ze 
smutkiem przeglądał paczusizkę radiogramów, zanim 
z powrotem ułożył je do pudełka.

I nagle wśród radiogramów spostrzegł jeden, 
który go oszołomił. ..Zatoka Nadzieja. Do Koływan® 
wa“. — przeczytał. Czy nie omylił się? Nie, wyraź*' 
nie: Do Koływano<wa. Pierwszy za ten cały czas. 
Rzucił szybko spojrzenie na podpis. „Hala“ — prze
czytał.

— Halal — wymówił głośno. — Halal
„Wasia, przebacz. Byłam głupia. Wróć, żyć be*

ciebie niemogę. Hala“.
Rzucił się do klucza. Znowu zaczął wzywać UKL.
— Wasia, wróćl Wróć! Odezwij się! Wasia! — 

szeptał, stukając rozpaczliwie kluczem. — Masz radio 
gram. Hala ciebie kocha. Wróć! Wasia! UKL! UKL! 
Wasia!

Ale zatoka Nadzieja milczała. Zatrzymał się, 
czekał na odpowiedź, wzywał znowu. Stroił inaczej. 
Przyciskał słuchawki do uszu, potem rzucał je, przy 
ciskał się do głośnika, ale odpowiadał mu tylko 
gwizd eteru. Nie wpadł w rozpacz, nie tracił nadziei, 
Przyciskał mocniej ucho do głośnika, pragnął usły
szeć niechby choć słabe, niezrozumiałe, ale pocie
szające kropki, kreski, ale słyszał tylko gwizd, od 
którego lodowaciała dusza. Zaczęło mu się zdawać, 
że w gwiździe tym słvszy dalekie, zgłuszone jęki, 
wołania: „Na pomoc! Na pomoc!“ — i szept: „Przy 
jacielu! Przyjacielu!** Gotów był uwierzyć, że to sły 
szy, że słysizy wszystko, byle tylko reie kropki, kres
ki. Nie, tych nie słyszał Wrażliwe ucho radiotelegra
fisty nie pozwalało mu sie oszukiwać.

iC. d. a.J
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W rewanżowym «potkaniu pię
ściarskim która odbyło tlę na bol- 
Bku aportowym przy ulicy Okopo
wej, Lublinianka odniosła w pełni 
fcasłużone zwycięstwo nad Radomia 
Wem w atosunku 10:8. Goicie przy 
jechali do Lublina be* Czortka i 
Garbacza. Wallri stały na zupełnie 
przeciętnym poziomie.

Zespołem bardziej wyrównanym 
byli zawodnicy miejscowi

Z ośmiu walk — aż aześfi zakoń
czyło się przed upływem czasu.
PRZEBIEG WALK

Po przywitaniu drużyny radom
skiej przez ppłk. Stryjera w rogach 
ringu pozostają przedstawiciele wa 
gi muszej: Barański (R) i К u kier 
(L). Lublinianin rusza z miejsca do 
natarcia. Następuje wymiana cio
sów po której twarz radomianlna 
nabiera koloru purpury. Kukier 
bezustannie dąży do ulubionego 
półdystansu. Przez pierwszą rundę 
walka obfituje w obustronną wy
mianę ciosów, w której przeważnie 
ostatnie słowo należy do lublinia
nina.

W drugim starciu zarysowuje się 
«Jecydowana przewaga Kukier». Ba 
Mbfaki silnie krwawi i opada z sił.

W trzeciej rundzie lublinianin 
nie daje odpoczynku przeciwnikowi 
eadając mu całą serię ciosów po 
których Barański rezygnuje z dal- 
teego prowadzenia walki.

W wadze koguciej Manteo (R) nie 
był groźnym przeciwnikiem dla Mle 
ozysława Barana (L).

Po pierwszej serii otrzymanych 
ciosów w tułów — Marzec ukląkł 
ba deski a następnie zrezygnował 
в walki.

W piórkowej, w  najładniejszej 
walce dnia Sieradzan (R) zupełnie 
przekonywująco pokonał na punkty 
ambitnie Walczącego Makara (L)

Przez wszystkie trzy starcia stro
ną atakującą był radomianin. Dople 
ro pod koniec spotkania lublinianin 
trafia celnie ciosami sierpowymi 
radomianlna. który kończy w al
ką lekko oszołomiony.
■ '

ZS „Gwardia”  zd o b y ła  puchar
wojewody lubelskiego

Werdykt sędziowski (zresztą zu
pełnie słuszny) przyznający zwy
cięstwo Sleradzanowl spotkał się te 
sprzeciwem publiczności.

W lekkiej, walka zakończyła się 
nadspodziewanie szybko. Pakoei (R) 
w walce z Każmierczaklem stał s 
góry na straconej pozycji. Po pierw 
szym bkrzyżowaniu pięści «taje się 
zupełnie widocznym, że walka mię
dzy tymi zawodnikami nie potrwa 
pełne trzy rundy.

Po pierwszym silniejszym dosle 
Kaźmierczaka, Pakoss zapoznaje się 
z deskami w rogu ringu odpoczywa 
jąc do „8“.

Po następnym ciosie Kaźmiercza- 
ka, (uperent) w tułów, Pako** pod 
daje się.

Zupełnie podobny przebieg miała
walka w wadze półśredniej między 
Bajdą (R) i Zielińskim, (L), z tą 
tylko różnicą, że radomianin został 
w ringu wyliczony.

Po pierwszej wymianie ciosów 
Bajda pada na ring do „6“. Następ
nie zupełnie laźno podrywa się, do 
chodząc momentalnie do walki. Na- 
stępuje gwałtowna wymiana ciosów

po której radomianin ponownie 
pada na ring 1 zostaje wyliczony.

Walka w wadze średniej nie do
starczyła spodziewanych emocji Wa 
siak П (R) 1 Trzęsowski (L) stoczyli 
walkę inało interesującą często wpa 
dsjąc w cllnch.

Pod koniec walki, radomianin led 
wo trzymał się na nogach, będąc 
silnie wyczerpanym.

W wagach ciężkich przewaga by 
ła po stronie gości.

W wadze półciężkiej Kotkowski 
(R) mimo słabej techniki szybko u- 
porał się z bojażliwle walczącym 
Musiałem (L) po niezbyt silnym 
ciosie, zadanym mu przez redomia- 
nina, lublinianin został wyliczony.

W ciężkiej, Kosiada fL) poszedł 
w ślady swojego kolegi i otrzymaw 
szy kilka celnych ciosów od Steca 
(R) zrezygnował z dalszego prowa
dzenia walki.

Walki w ringu prowadził ob. Ko
białko — b. dobrze.

Punktowali: ob. ob.: kpt. Micha- 
lewski, Foileher. Suchodola,

Widzów około 2 tysiący.
Organizacje zawodów na poziomie

U ) b i e ą u  n a  p r m e ia f

N'kłe zwycięstwo Lublinianin
nad Widzewem 2:0 (1:0)

W meczu pitkarsklm II klasy Państwowej Lublinianka pokonała 'Wi
dzew w stosunku 2:0, uzyskując bramki z rzutu głową przez Ziółka w 29 mi
nucie gry oraz ze strzału Wójcickiego w 77 minucie.

Sędziował ob. Rzęsa z Jarosławia — słabo.

Wczorajszy mecz piłkarski nic za
chwycił czlerytysięczną rzeszę wi. 
dzów, gdy i  spotkanie to stało na ni
skim poziomie technicznym.

Przez pełne dziewięćdziesiąt minut 
8*7 — trudno było dopatrzeć się bar 
dziej przemyślanej ak c ji .

Obydwie drużyny wybitnie hołdo
wały grze górą, ktÓTą w dodatku ce
chowała wyjątkowa niedokładność 
podań. W tych warunikach możetóy 
sobie dokładnie odtworzyć obrał gry 
wyjątkowo nudnej.

120 ko!arzy weźmie udział
w wyścigu Praga—Warsza wa

Komitet Orgapizacyjny wyścigu 
»  Pradze otrzymał potwierdzenie 
Udziału w wyścigu drużyny kolarzy 
albańskich.

ni« było jeszcze podobnej Imprezy. 
Dla porównani* m o ż n e  podać, że 
naw et w największym na św iede

Ekipa albańska składa wieloetapowym wyścigu kolarzy za
llę z 8 osób 1 przedstawia się nastę 
pująoo; kierownik — Pliku, mecha
nik — Kastrati, kolarze — Algeli, 
Ruzdi, Косо, Gani, Mlhel ł  Cico.

S tart kolarzy albańskich będzie 
pierwszym nawiązaniem kontaktu 
•portowego między Polaką 1 A lba. 
nią.

Bułgaria będzie reprezentowana 
tta wyścigu przez S diużyny. W 
•kład drużyn bułgarskich wejdą na- 
łtępujący kolarze: Michajłow, N1- 

Kristew, Dimow, Dichew, Iwa
now, Dincew, Rajczow, Christów, 
Dobrew, Gnechow, Nokolow, Steje- 
now, Konstantinow, Giergiew, Mi- 
Śow, Dobrew 1 Nenow.

Drużynie będzie towarzyszyło 3- 
eeobowe kierownictwo.

Ostatecznie więc do chwili obec
nej potwierdzony został udział 20 
Srużyn, tj. 120 kolarzy, z następują 
tych państw:

Albania — 1 drużyna, Bułgaria 
3 drużyny, Czechosłowacja — 3 

drużyny, Finlandia — 1 drużyna, 
F rancja — 3 drużyny, Polska — 3 
drużyny, Rumunia — 2 drużyny, Wę 
gry 2 drużyny, Włochy — 2 dru- 
łyny.

W historii kolarstwa amatorskiego

wodowych — „Tour de France" nie 
bierze udziału więcej, niż 100 zawód 
ników. W roku ubiegłym startowało 
w tej imprezie 90 kolarzy, reprezen 
tujących 4 państw*.

Uzyskane zw ycięstw o w ojskow ych 
nad Widzewem jes t całkow icie Zasłu
żone, gdyż drużyna  gospodarzy  m iała 
dużo w'ęcej dogodnych pozycji do 
zdobycia bramek, aniżeli zespół Wi
dzewa,

Przechodząc do oceny poszczegól
nych graczy z obydwu drużyn, dała 
się zauważyć po prostu bezmyślna 
gra Różyły, który ponownie wpro
wadza do gry dryM ngi kończące 
się regularnym odebraniem temu za
wodnikowi wszelkich pilefk, To też 
pożytek z gry Różyły równa'się zeru.

Reszta graczy wojskowych braki 
techniczne nadrabia ofiarnością w 
grze.

W drużynie pokonanych najlepszym 
zawodnikiem był bramkarz Uptas oraz 
praiwy łącznik (4) Pietrzykowski. Dtu 
żyny wystąpiły w następujących skła
dach.

Widzew: Uptas, Kopaniewski, Reszka, 
Wierniik, Słaby, Pacioreik Janas, Pi->- 
irzykowski, Konarski, Pawlikowski, 
Krygier.

„Labllnijmka»! Skraiński, Warchol, 
Kowalski, Rudnicki, Bartosz, Soło- 
dzlński, Siudak, Wójcicki, R,'żyło, 
Urbanik i Ziółek.

Organizacja zswodów nu poziomie.

Staraniem Lubelskiego Okręgowe 
go Związku Lekkoatletycznego zo
stał zorganizowany w dn4i wczoraj 
•zym bieg na przełaj na dystansie 
3.500 m. pod hasłem „Trzymamy 
straż nad Odrą".

Pierwszym zdobywcą pucharu 
ufundowanego przei wojewodę lu

belskiego była drużyna Oficerskiej 
Szkoły Intendentury. W r. 1948 zdo 
był ją Międzyszkolny Klub Sporto
wy. Obecnie zaś puchar znajduje 
się w rękach ZS „Gwardia”.

S tart i meta wczorajszego biegu 
mieściła się na stadionie przy uL 
Al. gen. Karola Świerczewskiego.

Po strzale 3tartera, zawodnicy ru 
szyli, zwartą ławą biegnąc ок. 1 
km. razem. Po przebiegnięciu 
dwóch kilometrów na czoło wysu
nął się Kramek (ZS „Gwardia"), 
za nim bigł W entlandt (MKS), trze
cim Ryński (MKS) Czołowa ta trój 
ka oddala się od pozostałych zawód 
ników Po przebiegnięciu 2,5 km. 
Kramek zaczyna ostro finiszować 
pozostawiając w tyle o 60 m. za 
sobą Ryńskiego ł Wentlanda. Fini
szując wpada na metę jako pierw
szy z czasem 9.31,3. Drugie miejśce 
uzyskał Ryński (MKS) — czas 
10:0,1, trzeci Michoń („Gwardia1’) 
czas 10:3.06, czwarte miejsce Wen- 
tland (MKS) — z czasem 10:9,00, 
piąte Kuśmlreb („Gwardią") — г  
czasem 10:9,07, szóste Bator („Gwar 
dia") — z czasem 10:20.4.

Pierwsze miejsce w klasyfikacji 
drużynowej uzyskało ZS „Gwardia- 
z ilością punktów - /7 8 ,  drugie MKS 
z ilością — 105 pkt.

Zwycięska pierwsze dziesiątka ZS 
„Gwardia", która zdobyła puchar

W y n ik i w a lk  pięściarskich
o drużynowe

mistrzostwo Polski
GEDANIA — GWARDIA (Gdańsk) 

10:6.
BATORY — GWARDIA (Warszawa) 

9.7.
ZRYW (Łódź) — ZJEDNOCZENI

(Bydgoszcz) 10:6.

przechodni składa się i  zawodni
ków: Kramek, Michoń, Kuśmirek, 
Bator, Janaszczyk, Deska, Boba* 
Badzlor, Płaska, Jar.

Dziwi nas dlaczego do biegu **• 
stała zgłoszona mała Ilość klubów 
sportowych, startowały bowiem tyl
ko dwa zespoły ZS Gwardia I MK& 
Dlaczego kluby sportowe Zw. Za* 
wodowych, jak: ZS „SygnaT, orai 
Lublinianka l AZS nie (głosiły 
swych zawodników, przecież bieg 
ten Jest Jakby sprawdzianem sił 
sportowych klubów a taki* jest 
próbą sił przed rozegraniem Bie
gów Narodowych Tl 

Apelujemy więc do ezynnlków 
miarodajnych by obudziły dę u 
„snu zimowego" 1 bardziej Inter», 
sowaty się życiem sportowym na ta 
renie Lublina 

Organizacja zawodów tprawn*.

W Y N I K I

niedzielnych rozgrywek
p i ł k a r s k i c h  *

I. KLASA PAŃSTWOWA' 
Cracovła — Rueh 
Polonia — Szombierki 
W arta — Lechla 
AKS — Wista 
Ł K S  —  ZZK 
PolonlaB. i — Lrfft»

П. KLASA PAŃSTWOWA 

Grapa północna 
Garbarnia — Pomorzanin 
Ostrovia — PTC 
Radomiak — Ognldko 
Gwardia S in . — Bzura

Grapa południowa 
Polonia P.—Polania Św. 
Skra — Gwardia Klei.
Ry iner — Bflldun 
Tarnovia — Naprzód 
Pafawag — Chełmek

StS
t l i
0: 1
l i t
1&
0:3

2:1
5:3
2:1
2:2

S 4
2 Л
2 Л
1:1
0:1

Torm a I Majdloch
wycofani z  reprezentacji Europy

Pięściarska reprezentacja Europy, 
która ma w przyszłym miesiącu roze-* 
grać w Chicago mecz z reprezentacją 
Slanó^r Zjednoczonych, doanała po
ważnego oslabinni*, bowiem czcchO-

Komisja PZM uznała tor żużlowy w Lublinie
W raz z nadchodzącą wiosną zbu

dził się w Lublinie ruch na torze żu
żlowym przy Al. Gen. Świerczewskie
go (Nowa Droga). Przyłączam się do 
grupki bacznie oglądającej lor. Oka
zuje się ie prezes polskiego Związku 
Motocyklowego w Warszawie ob. Ko- 

członek komisji sportowej 
, . °b- Marciniak, z zadowolenie®» 

witają miody to r żużlowy w Lubli-
mei Tor len iest w porządku chro
nologicznym zaledwie czwarty w Pol 
sce, stwierdza prezee PZM ob Ko
ssowski. Lubelski Klub Motocyklowy 

ez żadnych subwencji własnymi śród 
•anu отai przy pomocy społeczeń
stwa sfinansował budów? toru. Ro- 
boty Ziemne ZO,lały wykonane przez
« * 1  n*,ak<5i  4rednich w г kej i 

Do 15 rob i en i a toru 
zużyto 1500 ton żużlu, na podkładzie 

Srnzu. W najbliższym czasie dla
^ ™ ^ геТИа •WK,,etlnej toe!e,y >°ru-oirtyma on jeszcze porcj, oV 500 ton 
zuz.u. Jest przeto szansa, że Warsza-

2  Г "  kLsZy. g°dny ^ " Ь В к о ^

Ruch na torze lubelskim zapowia
da się niemały. W kalendarzu spor
towym PZM pierwsze tegoroczne za
wody na żużlu w Lublinie wyznaczone 
były na S i 9 maja. Wobec tego jed
nak, że cały stadion w dniach tych 
zajmą uczestnicy Biegów Narodowych 
-  zarody motocyklowe przeniesione 
zostaną na 14 i 15 maja. W najbliż
szym czasie odbędzie się w Lublinie 
2-tygodniowy kurs jazdy na żużli-, 
pod kierunkiem t r a w a  Czecha-Se- 
berka. Kurs ma na celu przeszlifo- 
wanie formy czołowych polskich za
wodników na zawody międzynarodo
we. W kursie wezmą udział zawodni*
« У * *  Г * яу.с,0: Smo« y k  i inni.

Dla lubliniakow na t.m  obozie za- 
rezeiwowane są trzy miejsca. Najbar
dziej sensacyjnie zapowiadają się wy 
Scigi, jakie LKM urządzi po obozie 
Dremngowym z udziałem kursanlów

W chwili gdy komisja oglądała tor 
zjechał z oasypn lubelski pupilek żu
żlowy, człnnek sekcji motorowej MKS 
przy LKM Włodek Szwendrowskl, dla 
sprawdzenia toru. Stadion zagrał

tcthem srebrnej guSmej 560-ki NSU 
bez tłumilkńw. Za chwilę maszyna kła 
dzie się gładko na wirażu. Spod ty l
nego koła tryska fontanna żużlu. Już 
jest na prostej, za chwilę drugi wi
raż. Nieźle — kiwa z uznaniem pre
zes Kossowski, warto chłopak-, po
kazać na torach innych miast. A no 
zobaczymy, a raczej usłyszymy jaka 
będzie muzyka, jak 30 motoiów za. 
grami „pełną piersią". Trening, tre
ning I jeszcze raz trening podkreśla 
prezes Kossowski. Lublin musi znaleźć 
i oszlifować swoje talenty!

Z okazji kursu skorzysta |ą wszyscy 
lubelscy motocykliści twłaszcza ci, 
którzy dotąd nie mieli okazji oglądać 
ekstra klasy żużlowców.

W dniu 14 maja odbędzie się uro
czyste otwarcie sezonu połączone ze 
Zjazdem PlakieW ym , 15-go — wy- 
icig. W ogóle sezon będzie ożywi,jQv 
przewidujemy w Lubi nie i zawody 
międzynarodowe — kończy огегм 
LKM. Oznacza t0 dla Klubu prace 
dużo pracy, a może i trochę pieniędzy!
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słowŁdki ,^okó}*' postanowił wycofał 
z niej dwu swych pięiciarzy, a  mia- 
n0 wicie: mistrza olimpljekiego w wa
dze pćłśredniej — form ę oraz Ma> 
dlocha (waga muea). Przypominamy, 
że uprzednio wycofani soetali реям 
Węgry z reprezentacyjnej drużyny 
Euro<py dwaj mistrzowie olimpijscy; 
Papp i Gslk. Do meeru t  Ameryką ra- 
prezentacja Europy wystąp) więc baz 
najlepszych pięiciarsy w wadze mu
szej, koguciej, półśredniej i łredniej.

WvśtiB htthmri о щш
g e n . K o n a rze w s k ie g o

W Warszwaie w  Parku Paderew- 
>k*ego odbył się wyścig kolarski na 
dystunsie юь km o puchar erzechod 
ni gen J. Konarzewsk'eco w konku- 
rencjj międzynarodowej. Startowało 
44 kolarzy. Wyścig zakończył się ^  
nym sukcesem Węgrów, którzy га- 
jęli dwa pierwsze miejsca.

Wyniki techniczne;
1) Pobiasz (Węgry) — 2 godz. SS 

min. 40 sek.
2) Pap (Węgry)
3) Nowoczek („Ruch*' — Halduld

Wielkie).
4) PiPtrH szewski („Gwardia" — 

Warszawa).
Zainteresowanie wyścigiem o lb m

mie.

f Adminliitr»ojB Lubiły
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