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Po zaięciu Nankinu
iioiska ludowe maszerują na Szanghaj

4 -ty  d z ień  b ły s k a w ic z n e j o fe n sy w y
wynika,Informacyj 

na froncl* Yans-Tse-
NOWY JORK (PAP). — Z nadchodzących tu 

ie  4-ty dzień ofensywy armii Chin Ludowych 
Kiang przyniósł tak wielkie sukcesy, że kampanię w środkowo-połu- 
dniowych Chinach traktuje się jui jako oczyszczanie doliny Yang-Tse 

Kiaugu od idemcralizowanych i po ddających się masowo wojsk kuo- 
minangowskich,

Marsz armii ludowej na południe 

od Yang-Tse-Kiangu Jest tak szybki, 
że co parę godzin wymieniane lą no 

we miasta 1 ośrodki komunikacyjne,

UTWORZENIE 
Biura Rady Ministrów
cc/ Btutąurii

SOFIA (PAP). — Na propozycją 
premiera Dymitrowa, przedstawio
ny prze* wicepremiera Koiarowa, 
rada ministrów omówiła sprawę 
reorganizacji swej pracy.

Postanowiono utworzyć biuro ri  
A j muustrów, którego obowiązkiem 
bęrizi£ załatwiam* spraw bieżących, 
podejmowanie kroków niezbędnych 
do przygotowania 1 powzięcia decy 
■jl w sprawach administracji pań
stwowej oraz kontrola realizacji 
uchwał rządu.

W skład biur* weszli: premier 
Dymitrow, wicepremier i minister 
•praw zagranicznych Kolarow, wi
cepremier 1 minister elektryfikacji 
Georgijew, wicepremier I minister 
rolnictwa Trajkow, przewodniczący 
komitetu do spiaw nauki, sztuki i 
K' 'tury Czerwenkow oraz minister 
apraw wewnętrznych Jugow,

Jednocześnie rada ministrów po
stanowiła rozwiązać komitet rządo
wy do spraw obrony narodowej 1 
polityki zagranicznej, który Istniał 
flotychczaa.

o ■■

(U s i  a  ww у
a n t y s t r a j k o w e
w Japonii

NOWY JORK (PAP). —  Z Tokio
donoszą, iż rząd japoński przygoto
wuje projekt ustawy w sprawie ze 
kazu strajków w przedsiębiorstwach 
użyteczności publicznej. Niedawno 
parlament uchwalił ustawę, zakazu 
Jącą strajków na kolejach oraz w 
urzędach pocztowo-telegraficznych. 
Na obecnej sesji parlamentu ma być 
uchwalona także ustawa zabraniają 
ca strajków w przemysłach energe 
tycznym i węglowym.

Agencja prasowa Kyodo podaje, 
te na zebraniu przedstawicieli sied 
miu związków zawodowych, zrze
szających przeszło 350 tysięcy robot 
nlków, powzięta została decyzja roz 
poczęcia strajku na znak protestu 
przeciwko wspomnianym ustawom 
Strajk pracowników elektrowni w  
okręgu Toldo — Yokohama już się 
iozpoczął. Japońska federacja górr.’ 
ków zadecydowała przeprowadzić 
14-eodzlnne strajki we wszystkich 
jljl(l[t)lM iv węglowych*

zajmowane przez oddziały ludowe.
Po upadku Nankinu, który nie był 

zupełni* broniony przez wojska 

Kuomintangu, oczekiwane jest ry
chłe wyzwolenie Szanghaju. Oddzia 

ły ludowe znajdują się w odległości 
40 mil od tego największego miasta 

1 portu chińsklega
Dziennikarz* amerykańscy w  Chi

nach twierdzą, że powodzenia tej 
akcji armii ludowej uczyniłoby z bi
twy nad rzeką Yang-Tse-Klang naj
większa zwycięstwo wojskowa w  

dziejach Chla.
Dowódcy Kuomintangu nie panują 

■aipeinli nad swymi oddziałami. De 
zercjena stronę zwycięskich wójsk 
ludowych Idą w dziesiątki tysięcy 
Jelna z najlepszych formacji Kuo
mintangu, tzw. 26-ta armia, która 

otrzymała rozkaz udania aię pod

Nankin 1 stawiania oporu, nie wy
konała rozkazów.

LAKE SUCCESS (PAP). —  Wyda
rzenia w Chinach i możliwości po
wstania w najbliższej przyszłości q- 
gólno-chtńskiego rządu ludowego 
są przedmiotem ożywionych komen
tarzy w kołach ONZ. Koła te uwa
żają rządy Kuomintangu w Chinach 
za definitywnie zakończone.

60 tys. osób 
zw ie d ziło  w  1 dniu 

Targi Poznańskie
POZNAŃ (PAP). — 60 ty a. oaób 

zwiedziło Międzynarodowe Targi 
Poznańskie w uiedzielę, 24 bm. W 
sobotę kiedy Targi otwarta były dla 
publiczności tylko po południu iwie 
driło je ponad 10 tys. oaób.

W ciągu pierwszej doby otwarcie 
Targi zwiedziło 1.000 gości przyby
łych z zagranicy: ze Związku Ra
dzieckiego, Czechosłowacji, Rumu
nii, Węgier, Holandii. Włoco, ra
dzieckiej strefy Niemiec, Wielkiej 
Brytanii, Stanów Zjednoczonych, 
Szwecji, Austrii, Finlandii, Egiptu 
1 Turcji.

Trójki odbudowują Warszawę

Robotnicy SPB zatrudnieni przy budowie osiedla W  SM w W ar
szawie, wprowadzają powszechnie trójkowy system pracy. 
Na zdjęciu murarz Piotr .Jarzyńs ki z pomocnikami Wacławem  

Pyłudą i Janem Kawęczyńskim.

NA 5 DNI PRZED TERMINEM
kolejarze lubelscy

w y k o n a li sw ój czyn 1 -M a jo w y
Oddział Drogowy Lubelskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Pśfotwth 

wych zameldował w dniu wczorajszym tj. 25 bm. wykonanie wizygin 
kich swo a zobowiązań uchwalonych na naradzie wytwórczej w odpei 
wledzi na apel załogi fabryki Un. М.. Buczka.

Wartość pieniężna wykonanych zobo wiązań znaczni* przewyższył* 
zadeklarowaną pnez drogowców sumę 271.000 7,1 Po przeliczeniu cało
kształtu robót wykonanych przez nich w ramach Czynu 1 Majowego: 
suma uzyskanych w ten sposób oszczędności dla skarbu oaństwa wy
niosła 442.700 *ł.

110Чо zobowiązania 1-Majowego
w y k o n a l i

włodawscy listoacsze wtefsnr
№b odprawie Ustonoszów wiejskich 

Obwodu Włodawskiego w dniu 27 
■utego 1949 r. powzięto rezolucję, w

Redaktor pisma brytyjskiego MSZ
w Moskwie zerwał ze swoim rządem

MOSKWA (PAP). — Naczelny redaktor tygodnika „BrltanskiJ Sojttz. 
atk", organa brytyjskiego MZS wydawanego w języka raeyjskln *  Moskwie, 
pan Archi bal d Johnson zwTÓdl się do „Prawdy" s prośbą o opublikowanie 

listo otwartego, w którym komunikuje, ie podał się do dymisją aerwał ze 
swym rządem I postanowi; pozostać na emigracji, by walczyć przeciwko 

reakcji aiiglo-amerybańskiej.

„Oskariam Attlee, Berina. Mac Nefl*a, 
Morrisons i innych przywćdców Pirui 
Pracy — pisze Johnaos, 4* oezukali 
o ar ód angielski 1 posługują się awą 
władzą ze szkodą dla narodu angiel 
•kiego. Paki północno -  atlantycki, 
który jest blokiem wojennym psńatw 
imperialistycznych se SU Zjednoczo
nymi i Anglią na czele, skierowany 
jest przede wszystkim przeciwko 
ZSRR, jako wielkiemu mocarstwu, wal 
czącemu o pokój. Podpisanie tego Da к 
tu przez rząd brytyjski było dla mnie

ostateeznym bodźcem w mej decyzji 
opuszczenia stanowiska w ambasadzie 
brytyjskiej w Moskwie, oraz zerwania 
i tymi wszystkimi, którzy ttosabiają 
dzisiejszą agresywną Anglię,

Lecz zrywam tytko z Anglią Chur
chilla, Attlee I Bevmaf t Anglią podłe 
gaczy wojennych 1 zdrajców. Kocham 
całym sercem Shakespearą, Newtona, 
Byrona i Dickensa, angielskich pro
stych ludzi, angielską inteligencje po
stępową. Wiem jak powszechne są w 
Anglii uczucia przyjaźni dla Zw. Ra

dziedkiego. W  imieniu tej drugiej 
prawdziwej Anglii, wkraczam obecnie 
na drogę watki ze zdrajcami mojego 
narodu. Pragnę wierzyć, ie niedaleki 
je* dzień, gdy Anglia naprawdę bę 
dzie wolna i demokratyczna" — koń 
czy redaktor Johnson.

której listonosze wiejscy zobowiązali 
się do zjednania jak największej li
czby. prenumeratorów czasopism wy 
dawanych praez RS W. Prasa, a 
szczególnie czasopisma „Gromady" S 
„Chłopskiej Drogi" 1 wezwali do 
współzawodnictwa na tym polu li 
stonoszów obwodu poozt. Białe Po
dlaska.

Listonosze wiejscy obwodu wło- 
dawskaego zobowiązali się celem 
uczczenia Święta Pierwszomajowego 
przekroczyć zaplanowaną liczbą pr® 
numeraterów „Gromady" o S proc*.

W dniu 20. IV. br. listonosze wiej 
scy zameldowali o wykonaniu swe
go czynu Pierwszomajowego ^  

110 proo.

Przewodniczący delegacji niemieckiej
na Kongres Pokniu o granicach z  Polska

PA R YŻ  (PAP). —  Aleksander 
Abusch, przewodniczący delega
cji niemieckiej na Światowy Kon 
gres w Obronie Pokoju, oraz czło 
nek zarządu Związku Kulturalne 
go Odnowienia Niemiec dożył k° 
respondentowi PA P  w  Paryżu oś 
wiadczenie następującej treśd: 

„W  granicy na Odrze i Nysie 
widzim y granice pokoju między 
narodem polskim i niemieckim, 
a zarazem granice pokoiu świato 

i wego. Jest to nie tylko mój £unkt

widzenia oraz punkt widzenia 
Niemieckiej Socjalistycznej Partii 
Jedności, do której należę, ale 
wszystkich szczerych antyfaszy- 
stów niemieckich.

Wyciągnęliśmy naukę z  do
świadczenia hitlerowskiego i je
steśmy zdecydowani przeciwsta
wić się prądowi szowinizmu i re- 
wizjonizmu w  imię szczerych po
kojowych i przyjaznych stosun- i górnicy

Zatargi między rządem brytyjskim
a  r u c h e m  z a w o r fo w y m

LONDYN (PAP). — Między rzą
dem brytyjskim 1 ruchem zawodo
wym Istnieją poważne sprzeczności. 
Ujawniają się one przede wszyst
kim, gdy chodzi o postulaty związ
ku zawodowego górników i koleja
rzy.

Związek zawodowy górników do
maga się przyznania dwutygodnio
wego płatnego urlopu na rok, kole
jarze zaś żądają podwyżki płac, po 
nieważ stawki ich są najniższe.

Wobec nieustępliwego stanowiska 
rządu kolejarze liczą się z możliwo 
ścią proklamowania strajku. Dele
gaci związku kolejarzy udali się 23 
bm. do premiera Attlee i ministra 
pracy Isaacsa, nie uzyskali jednak 
audiencji.

W dniu 23 bm. ogłoszono decyzję 
trybunału rozjemczego, odrzucającą 
postulat górników przyznania im 2 
tygodni pł&tnego urlopu. Obecnie 

brytyjscy korzystają jedy-
ków między narodem polskim 
niemieckimV

i nie z 6-clu dni płatnego urlopu rocz

W

Podwyżki płac 1 polepszenie ПАИ 
runków pracy domagają się row*< 
niez pracownicy autobusów 1 tram 
wajów.

------- o-------
Utworzenie Związku
M ło d zie ży Czechosłowackiej

PRAGA (PAP). — Zjednoczenio
wy zjazd organizacji młodzieżą* 
wych republiki czechosłowackiej 
powziął jednomyślnie uchwałę w 
sprawie utworzenia jednolitego zw„ 
młodzieży czechosłowackiej.

Uchwała stwierdza, iż związek 
młodzieży czechosłowackiej będzie 
wychowywał młodzież w duchu so
cjalistycznym i poświęci swe siły 
budowie nowej Czechosłowacji.

Zjazd uchwalił jednocześnie sta
tut związku i wybrał komitet cen. 
tralny, w skład którego weszło 100 
osób.

Uczestnicy zjazdu wystosowali d* 
pesze powitalne do Światowej Fede 
racji Młodzieży Demokratycznej, 
Międzynarodowego Związku Studen 
tów, Antyfaszystowskiego Komitetu 
Młodzieży Radzieckiej « delegatów 
Światowego Kongresu Obrońców 

. Pokoiu er S an ta  i  Pradze
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Setki tysięcy ludzi
aa stadionie Buffalo w Paryżu

manifestują na rzecz pokoju
PARY2 (PAP). —  W niedzielę Kongres Obrońców Pokoju w Pnry- 

fea nie obradował. Odbyła się natomiast imponująca manifestacja po
kojowa z udziałem delegatów wszystkich narodów, reprezentowanych 
aa Kongresie, i w  obecności olbrzymich tłumów ludności Paryża.

Wiec na stadionie Buffalo był n i e b. wolnych strzelców i partyzantów.
zapomnianym widowiskiem, olbrzy
mią manifestacją setek tysięcy ludzi 
oa rzecz pokoju. Trzeba pow;°dzieć, 
śe manifestacja nie była czczą ma- 
łiifestocją pacyfistów, nie była skar
gą przeciw okropnościom wojny i  
czczym potopieniem wojny w  ogóle, 
ale dawała wyraz świadomej woli 
milionów ludzi niedopuszczenia do 
konkretnej, szykującej się wojny a- 
gresywnej, którą zamierzają rozpę
tać twórcy paktu atlantyckiego i 
bloku zachodniego.

*Nie będzie wojny przeciw Zwią
zkowi Radzieckiemu", „Krew  fran- 
<iUPbi  nie jest na sprzedaż", „Wojna 
wojnie agresywnej1’ — głosiły nie
zliczone transparenty niesione przez 
demonstrantów.

Hasła wypisane na transparentach 
byty podchwytywane przez setki ty- 
dęcy ludzi, którzy zapełnili po brze 
&  olbrzymi stadion Buffalo i setki 
tysięcy, które pozostały poza stadio
nem na przyległych placach i ulicach.

Już od godzin południowych sło
necznego dnia kwietniowego przez 
чШсе i bulwary Paryża, prowadzące 
na stadion Buffalo, przeciągały 
sztafety Pokoju", przybywające z 
różnych stron Francji na samocho
dach ciężarowych i osobowych i na 
Towerach. Z widokiem tym kontra
stowały stacjonujące przy rogach u- 
lie granatowe samochody policyjne 
1 uzbrojone oddziały gwardii rucho
mej.

Przez Bramę Orleańską na drodze, 
prowadzącej do stadionu, wzrasta 
natłok pojazdów, z których wiele 
zdobią transparenty z napisami: 
„Zjednoczeni stanowimy siłę, która 
obroni pokój'*, „Będziemy walczyć o 
pokój*', „Pokój z Vietnamem*‘ itd. 
ttd. Na samochodach i autobusach, 
przybranych kwiatami, widniały na 
5>isy, wskazujące miejscowość, skąd 
przybyła sztafeta.

Ogromny stadion Buffalo nie zdo
ła! pomieścić wielu setek tysięcy o- 
sób, które pragnęły wziąć udział w  
manifestacji. Tłumy manifestantów 
wypełniły szezelnie sąsiednie ulice.

Trybuny na stadionie zdobił olbrzy 
mi napis: „Pozdrawiamy Zwolenni
ków Pokoju z całego świata!" oraz 
sztandary państw, uczestniczących 
w Światowym Kongresie w  Obronie 
Pokoju.
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Srzez dwie położone naprzeciw sie
bie bramy zaczęły napływać, poprze 
dzone pocztami sztandarowymi, or
ganizacje, biorące udział w  manife
stacji. Na C7tle jednej grupy kro- 
szyli inwalidzi wojenni, drugą otwie 
?ały dzieci. Obie grupy złączyły się 
w środku stadionu, by przedefilować 
następnie przed trybuną honorową, 
na której zajęli miejsca delegaci 
przeszło 60 narodów, reprezentujący 
600 milionów ludzi. Zebrani witali 
owacyjnie nadejście delegacji zagra
nicznych, Gorące brawa wywołało 
ukazanie się delegatów polskich.

W skład pierwszej grupy, biorącej 
udział w  defiladzie, wchodziły orga- s  
nizacje kombatanckie, komitety inte 
lektuahstów, towarzystwa przyjaźni 
międzynarodowej, rady bojowników 
o wolność i pokój itp. Burzliwymi 
oklaskami powitano ukazanie się in 
•ralidów wojennych i b. więźniów 
»boz6w koncentracyjnych, jak rów
nież oficeró» 3 oodoficerów rezerwy 

ж  orderach.! *  odznaczeniami oraz

Zabrzmiały okrzyki: „Ruch Oporu 
trwa!" Powitano też owacyjnie gru 
pę marynarzy francuskich z Morza 
Czarnego, którzy po Rewolucji Paź
dziernikowej w  Rosji — odmówili in 
terwencji przeciwko rodzącemu się 
państwu socjalistycznemu. Dzieci ob 
rzuciły ich kwiatami.

POCHÓD KOBIET
poprzedzał olbrzymi transparent z 
napisem: „Matki francuskie nie da
dzą nigdy swych synów na wojnę 
przeciwko ZSRR!“ . Niemilknące o- 
klaski przyjęły pracowników Wyso
kiego Komisariatu Energii Atomo
wej. Skandowane okrzyki domagały 
się użycia energii atomowej na cele 
pokoju i dla dobra ludzkości.

W grupie drugiej szły dzieci, orga 
nizacje młodzieży, organizacje spor
towe. Na transparentach widniały 
hasła, głoszące wolę obrony pokoju 
ze strony młodzieży. Z kolei zwartą 
falą przedefilowały związki zawodo 
we. Defiladę zamykali francuscy 
członkowie ruchu intelektualistów w 
obronie pokoju, który powstał z ini 
с jaty wy wrocławskiej.
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wszedł na czerwono - złotą trybunę 
prof. Joliot Curie i pozdrowił go

rąco delegatów na Kongres i wszyst 
kich zebranych.

Sforsowaliśmy pierwszą zaporę w  
walce o pokój — mówi Joliot Curie. 
Wieść o naszym Kongresie szerzy się 
pośród ludzi, zatrutych wrogą pro
pagandą. Trudno wyrazić słowami 
tę atmosferę braterstwa, przyjaźni i 
zdecydowania, jaka panowała pomię 
dzy 2 tysiącami delegatów, repre
zentujących przeszło 60 krajów i po 
nad 600 milionów ludzi. Rozpoczę
liśmy ofensywę pokojową przeciwko 
tym, którzy chcą bronić pokoju za 
pomocą bomby atomowej. Nie trak
tujcie tego dnia jako szczytowego 
punktu waszej akcji, ale jako jej 
początek zaledwie. Trzeba zachować 
czujność. Spełnimy wszyscy swój o- 
bowiązek i zatriumfujemy nad wro
gami pokoju.

Słowa Joliot Curie przyjął grzmot 
oklasków i okrzyków.

Następnie owacyjnie witany prze 
mówił delegat angielski Zilliacus w  
imieniu 400-osobowej delegacji an
gielskiej.

Mówca zakończył, wśród hucznych 
oklasków, wyrażeniem przekonania, 
że zjednoczone ludy wygrają pokój.
Z kolei przemawiali delegat indo

nezyjski, delegat włoski Sereni, 
Amerykanin Howard Fast i  Aleksan 
der Fadiejew. Prof. Joliot Curie 
zamknął manifestację, oświadczając: 
„Pokój świata jest w  naszych rę
kach. Jednoczymy się, by go ocalić'*.

E c h a  K o n g r e s u
PARYŻ (PAP). —  Światowy Kongres w Obronie Pokoju wywotal 

głęboki oddźwięk na całym świecie. Ze wszystkich krajów nadchodzą 

wiadomości o zebraniach i manifestacjach na rzecz pokoju. Prasa pod
kreśla wielkie znaczenie Kongresu.

M o skw a
MOSKWA (PAP). —  „Prawda" 

zamieszcza korespondencje swego 
wysłannika w  Paryżu Żukowa, któ 
ry stwierdza, że Kongres spowodował 
popłoch w  obozie podżegaczy wo
jennych. Dowodzi tego m. in. fakt, 
że prasa reakcyjna, która początko
wo usiłowała pominąć Kongres mil 
czeniem, ostatnio podjęła zaciekłe 
ataki przeciwko jego uczestnikom i  
inicjatorom.

Referaty i  przemówienia, wygło
szone na Kongresie — pisze Zuków 
— udowodniły niezbicie, że na ca
łym świecie szerzy się i  potężnieje 
niezwyciężony ruch w  obronie po
doju i  przeciwko podżegaczom wo
jennym.

| ło reprezentowanych tylu mieszkań 
ców różnych krajów i podkreśla, że 
wśród delegatów Kongresu znajdu
ją się najwybitniejsi przedstawicie 
le kultury światowej i postępowych 
organizacji świata.

Prasa donosi jednocześnie, iż 29 
kwietnia z okazji powrotu delegacji 
fińskiej z Paryża, w  Helsinkach od 
będzie się wielkie zgromadzenie, 
na którym członkowie delegacji za 
znajomią obecnych * przebiegiem 
obrad Kongresu.

H elsinki
HELSINKI (PAP). —  Postępowa 

prasa fińska obszernie komentuje 
działalność Światowego Kongresu 
w Obronie Pokoju.. Dziennik „Tye- 
kansan Sanomat** zaznacza, iż wy
branie do prezydium Kodgresu 
przedstawiciela fińskiego Meltti wy 
wołało uczucie diuny u narodu fiń 
skiego.

Pismo „Vapaa Sana" stwierdza, 
że nigdy jeszcze w  dziejach ludzko 
ści na jednym zgromadzeniu nie by

K openhaga
KOPENHAGA (PAP). —  Dzien

nik „Land of Folk“ w obszernych 
sprawozdaniach z Kongresu wyka
zuje jego ogromne znaczenie dla 
sprawy utrwalenia pokoju. Depesza, 
listy i rezolucje, zamieszczane na 
łamach dziennika, dowodzą, iż  na
ród duński śledzi uważnie pracę 

Kongresu.

T e l-A v iv
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H w S t u r u  i  p o k ó j
( Przemówienie Erenburga na Kungresie w Paryżu 1
_  PARYŻ (PAP), — Na sobotnim posiedzeniu Światowego Kongresu tiiota kocha ludzkość, prawdziwy iin =  
ц Obrońców Pokoju wygłosił przemówienie witany burzliwymi oklaskami zna. temacjonalista oddany jest swemu Ш
ц kom iły pisarz radziecki Ilia Erenburg.

Jako pisarz — oświadczył — wo- warda Fasta, Picassa, Tomasza Man
lałbym mówić o literaturze. Będę jed na i Joliot Curie,
nak mówił o czym innym: o groźbie, W  rzeczywistości ci, którzy mó-
fctĆTa jak chmura zawisła na hory- wią o obronie ,,kulłury zachodniej*1
zoncie. Nowi barbarzyńcy zagrażają nie osiągnęli jeszcze tego, co mieni
wszystkiemu, co jest mi drogie. Czyż się kulturą. Mogą oni dyskutować,
można mówić o czymś innym? Garst oo pozostanie z Louvru po rzuceniu
ka ludzi, która opanowała prasę, ra bomby atomowej, mogą marzyć o

narodowi. Ludzie Stalingradu ginęli j  
za wioskę rodzinną, za piosenkę za s  
pamiętaną w dzieciństwie, za lud ra =  
dziecki. Umierali jednak również za g  
wszystkie miasteczka i wcie Euro- Ц 
py, za wszystkie piosenki świata, za j  
wszystkie ludy kuli ziemskiej.

Nie dzielimy kultury na wschodnią g  
i zachodnią. Dzielimy świat na bu- Ц 
downiczych kultury i na wandali, na §

TEL -  AVIV (PAP). —  Komitet 
przygotowawczy Światowego Kon
gresu w Obronie Pokoju zainicjo
wał w jednym z największych kino 
teatrów Tel-Avivu wlec masowy, 
który zgromadził licznych uczestni
ków. Sala kinoteatru była przepeł
niona, toteż wielu zebranych słu
chało przemówień przed głośnika
mi na placu.

Przewodniczący na wiecu df 
Sneg wezwał naród Izraela do de 
maskowania działalności podżega
czy wojennych i  uniemożliwienia 
nowych awantur wojennych. Porów 
nując wydatki na cele wojenne w 
USA i sumy przeznaczone na obro
nę w ZSRR, mówca oświadczył, iż 
dane te najlepiej dowodzą kto zaj
muje się przygotowaniami do no
wej agresji a kto budownictwem 
Dokojowym.

dio, złoto, bazy lotnicze i bombę a- jego zatopieniu, ale nigdy nie zrozu twórców"' Г pasożwów,7a Yy^yćh Тй I  
tomową — zagraza ludzkości. Los tr,.*,;» ™ . . . .  ^ > a .> _

Ш dzieci, los kultury zależy obecnie od
mieją co się w nim mieści. dzi i żywe trupy.'

.. . . .  . , , . ultura nie jest ciastem wesel- \y dalszym ciągu swego przemó- H
tego, czy ocalimy pokój , odepchnie nyrn, położonym na stole plantatora wienia Erenburg powiedział: Pokój I
my nowych barbarzyńców. z Miss,ssip>. Kultury me można po- kosztował nas drog^ i czuwamy nad g

JeśLi nie wszyscy mówią, z jakiej krajac.  ̂ nim. Drogi jest nam nie dlatego, że |

B e rlin
BERLIN (PAP). Jak donosi pra

sa niemiecka, w  całym kraju odby

strony zagraża niebezpieczeństwo Kultura światowa nie jest Berlinem byśmy byli słabi- jesteśmy nastroje 1 wa^  S1S wiece i zebrania, poświę- 
dla pokoju, to wszyscy zdają sobie —  nie można je j podzielić na dwie ni pokojowo dlatego że jesteśmy |  cone sprawom obrony pokoju. Wie) 
z tego doskonale sprawę. Chciałbym - części, każdy naród przekazał coś sani. Wiemy tym, ’że dzieci nasze g  И  wiec odbył się m. in. w  Berlinie

du amerykańskiego tak jak dla na ziemią, która ich wydała, ale wzbo- można dowieść tylko spokojną pra f  Przemysłowych i urzędach Berlina,
rodów europejskich oajważniejszą gacili oni cała ludzkość. Jak bardzo cąi budując i tworząc. Barbarzyńcy, =  uchwalony został tekst det>eszv do-
rzeczą jest przeszkodzić wojnie. zubożałą wydawałaby się nam kul- którzy myślą dz"'ś o wojnie, gotowi =  witalnei ł -i ■ L

Dla narodów worna jest Pasmem europejska, gdyby pozbawiano są uśmiercić przyszłość ludzkości po I  Г  , ' K ° " g" $U
nieszczęL i Jfiar Dla ^ d żec “  ^  J!* ™syJskleJ’ P*ac «ею - n!eważ ta przyszłość nie do nich na 1 'V ОЬгоше PokoJu w  Paryżu i Pra-
nieszczęsc i otiar. Ula podżegaczy h oraz obrycia nowe W v Obecnie walka toczy sie n no- ^ dze-
amerykańskich wojna oznacza: do- en £whra którym «o n  -y’ , . , toczy się o po ^
stawy, zyski i dywidendy. Umieją £ кГ м г М  r S s k C z ę s t o t l i l i  ̂  JesJesmy dumni z \^0' ,źe r, f  I  W doniesieniach z Paryża i Pra.
oni destylować fcri»w abv otrzymać • rosyjski. Często toczą jeszcze kroczymy na czele tej walki Ш „■ .
on, destylować torew, aby otrzymać się spory co do ojcostwa patentów. ; r[I0wu walczymy nie tylko o sie- |  gl pisma Podkreślają, że przedsta-

• wyna ^w,.ale nie ośmieli bie ale o wszystkie ludy. s  wiciele kraiów ^eDrezentowaiwch
Panowie ci zapewniają, że są ,,zje się zaprzeczyc pierwszeństwa Ro-sj: Przybyliśmy tutaj i zwracamy się =  r,

dmoczeni wspólnymi ideałami1'. Jest w dziele budowy socjalizmu. do przedstawicieli pełnych chwały i  kongresie, wyrazili wolę więk-
rze «ą  zupełnie naturalną, że znajda ^okolwiek kocha kullurQ po- narodów Europy: ocalmy nasze g  Szóści mieszkańców świata utrzy-
jemy wśród nich Salazara. Jestem wszechną, miłuje także je j rysy na wspólne domostwo, ocalmy nasza s  . „  , .
przekonany, że w ciągu najbliższych rodowe, własr-wc duchowi tego, czy odwieczną feulturęl Zwracamy sie /_ 1  mama za wszelk  ̂ cen  ̂ P°^oju i u-
dni przyjęty zostanie do klubu su- innego narodu. Niektórzy doktrynę" tym apelem nie ty.lko do tych którzy H nif>mnił*imionIa rpalizacii nbnл>,-
perdemokratów północno- ’’ ----- - ...................... ’ y =
kich czołowy humanista

=  złoto.

mówią często o kulturze. Usiłują mó AkroM lu Ro ,* jS,ZU °  sll'sznosci nasz>'ch ^e i lub wyższoś i
wić że bronią „kultury zachodniej" ‘ , , ?? Toktnin 8est nasze«°. PorzHdku społecznego. W o 1
przed Wschodem. Jest to plagiat tak ze swJm JA a przen'.knf  Um7 dow:e?ć. ,k“« °  i>r‘̂ ą ,  naszym I
jaskrawy, że gdyby żył Goebbels, Europy' J  V a i  t ^ /  У twŁTCZ>'nl ^ s zy m  po/te.  |
mógłby zaskarżyć ich o naruszenie należŷ  ̂ o»o ?l̂  ̂ poborowym, kto pem. Przybyliśmy tutaj, aby w\xiąS 1
praw autorskich. 7  • • , ,У n l . ' Nie ma шс ь^г- «че  dłon do wszystkich ludzi kt,',r ,v  =

. . . dziej ohydnego, jak pycha rasowa nienawidzą wojny У !
Przeciw komu dżentelmeni ci prag lub narodowa. l,,!^ , • a . =

ną bronić tej „kultury zachodniej"? Narody uczyły sie i  ucza iedn^ n L u lT l L  ł przedstaw; §
Ten „Wschód" obejmuje Aragona, od drugich Zdai« oszczerstwa g

Wedeń

Pabb Nerudy księdza ^  szano^ć o s o b l F ^ ^ a r ^ o ^ d  w ^ o S I
- r - f .  . f ẑ  jednocześnie wszelki party które każdy z

o n  FlortaciŁ. Ho kaUrram weedow*. Pjawdaiwy зд- iwi*ta"

WIEDEŃ (PAP). — Z inicjatywy 

, którzy 1  austriackiego związku byłych więź 

niów politycznych i związku kobiet 
demokratycznych odbył się w Au
strii szereg wieców, na których 

uchwalone zostały rezolucje i dep* 
м», popierając* Kongres Pokoi*-



*
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l.V  -  8.V Tydzień Oświaty, Książki i Prasy
U  mil. zł. na aktie walki

x analfabetyzmem
W  dniach od 1 do 8 maja br. I 

c*d będzie w  eałym kraju Ty ' 
dzień Oświaty, Książki 1 Prasy.

Jednym с głównych haseł te
gorocznego święta Jest walka s 
analfabetyzmem.

Według danych Ministerstwa 
Oświaty, akcja rwalczania anal 
fabetyzmu na terenie całego kra 
Jo objęła w  roku 1946/47 —  
1Э.132 osoby. W  tym na kursach 
dokształcających uczyło się 
10.193 osoby, w  szkołach pow
szechnych dla dorosłych —  
8.949 oeób. W  roku szkolnym 
1947/48 państwowe szfkoły 1 kur 
<y dla dorosłych obejmowały na 
itką Jui 27.588 analfabetów.

Święto Oświaty w  dniach 2— I 
maja 1948 r. zmobilizowało całe 
społeczeństwo i przygotowało do 
rozpoczęcia masowej akcji zwal 
ezanle analfabetyzmu.

Obecnie istnieje 8 tys. kursów, 
obejmujących nauką 133.000 a- 
nalfabetów i półanalfabetów.

Prowadzona przez Mim. Ośwla 
ty, w  skali państwowej, akcja 
rwalczania analfabetyzmu prze
widuje przeszkolenie do końca 
1951 т. 2.400.000 analfabetów 1 
fyólanalfabetów. Wykonanie te- 

zadania nastąpi drogą organi 
zowania kursów, których w okre 
ń « od 1. IV. 1949 do końca 1951 
r. działać będzie 120.000. Poza 
tym przewidziana jest nauka 
indywidualna i w  małych zespo
łach.

Przewiduje *Ję, te w  okresie
letnim najwięcej kursów będzie 
zorganizowanych w  miastach i 
ośrodkach przemysłowych. Na 
wsi największa liczba kursów bę 
dzie zorganizowana w okresach 
jesienno -  zimowych.

W  akcji rwalczania analfabe 
tyzmu, poza nauczycielstwem, 
wezmą również udział organiza 
cje społeczne, partie polityczne, 
związki zawodowe, Zw. Samopo 
mocy Chłopskiej, ZMP, oraz Li 
ga Kobiet. Ponadto szeroki u- 
dział wezmą: ZNP, W ojsko i 
,SP".

Organizacje społeczne wezmą 
również udział w akcji zwalcza 
ula analfabetyzmu przez zgło
szenie swoich kandydatów do 
nauczania na kursach (nauczy
cieli niezawodowych), wzięcie 
udziału w przeprowadzeniu do 
kładnej rejestracji, pełnienie kon 
troli ł inspekcji w wykonaniu 
planu likwidacji analfabetyzmu.

Na przeprowadzenie całej ak 
cji prelim inowano 5,5 miliarda 
zł. Do 31. X II. 1949 r. wydatko 
wen* będzie na ten cel 1,5 m ilW  
da zł, ж czego skarb państwa 
pokryje 900.000.000 zł, samo
rząd 232.000.000 zt, KCZZ —
160.000.000 zł, Zw. Zaw. Rob. 
Rolnych —  8.000.000. Pozostałą 
kwotę przewiduje się uzyskać ze 
zbiórki w  Tygodniu Święta O- 
światy oraz ze świadczeń inicja 
tywy prywatnej.

Biblioteka nauczyc eia
Zawód nauczyciela wymaga starego 

dokształcania się i kontroli posiada
nych wiadomości. Instytut Wydawnl 
czy „Nasra Księgarnia'4 podjął iy»te 
matyczną akcją wydawniczą dzieł
1 podręczników naukowych dla użyt 
ku nauczyciela ze szczególnym u- 
względnieniem dzieł pedagogicznych.

W najbliższym czasie ukażą się 
książki: Gonczarowa —  „Podstawy 
pedagogiki4, Makarenki —  „O wy
chowaniu dzieci*1, Kalinina — „O wy 
chowaniu komunistycznym* i Inne.

Oprócz tych nowości Instytut wzna 
wia książkę Stefana Rudniańskiego 
„Idea wychowania społecznego w 
dziejach myśli pedagogicznej".

Ukazała się w  masowym nakładzie 
książka Lenina — „Zadania Związ
ków Młodzieży'*. Cena tej książki 
wynosząca 55 zł z dniem 1 maja zo 
stanie znacznie jeszcze obniżona.

Pragnąc zapoznać nauczycieli z naj 
nowszymi podręcznikami radziecki
mi „Nasza Księgarnia** wyda jesz
cze w roku bieżącym Mikulina — 
„Historia starożytna", Kosmińsklego
— „Wieki średnie" l Jefunowa — 
„Historia nowożytna” .

Tydzień Oświaty 
Książki i Prasy

Opracowany Jtfł szczegółom 
prz«i Wojewódzki Komitet Obcho 
da „Tyigodni* Oświaty KeiąZkl i 
Prajy** program «tanowi plan sze 
roko zakrojonej akcji, która ma 
objąć jak najszersze masy społe
czeństwa. Wytyczne wojewódririe- 
go Komitetu będą realiiowane 
pnei мегоко rozbudowany aparat 
komitetów miejskich, gminnych i 
gromadzkich. Główne zadania tych 
komitetów streszczają łię w na
stępujących punktach: a) poipulary 
zacji oświaty i wzmożenie wysiłku 
•nad realizacją nadawy o likwidacji 
analfabetyzmu, b) wzmożenie czy
telnictwa prasy i książki wśród 
najszerszych mu, a rwtasiozs 
wlnNd chłopów milo ł średnio roł- 
nych c) rozpowszechnienie gaze
tek ściennych, d) rozszerzenie sie
ci bitoliodeik terenowych.

Szczegółowy program obchodu 
przewiduje w diiiu 1 maja: otwar 
cie wystaw prasy I książki przy ma 
sowym kolportażu prasy, który 
będzie w miastach realizowany za 
pośrednictwem rozdzielni RS W 
,,Pra*a“ . a w gminach poprzez 
Gminne Rady Narodowe przy wy
syłce gazet pocztą na ręce przewód 
niiczącego.

W ezasie od 2 do 7 maja roeta 
ną przeprowadzone w miaatach i 
na wsi zbiórki pieniężne (tylko w 
lokalach) na cele akcji zwalczania 
analfabetyzmu oraz zostaną urucho 
mione kursy dla analfabetów.

W  ciągu ,,Tygodnia" zostanie na 
terenie całego województwa uru
chomionych 386 bibliotek gromadź 
kich. Dążeniem komitetów winno 
być zorganizowanie przy każdej 
z bibliotek czytelni j wydatne po
większenie w ciągu Tygodnia Oiwia 
ty liczby stałych czytelników.

Dzień 8 maja również będzie po 
fwięcony masowemu kolportażowi 
pra*y. Wezmą w nim udział taklr 
I ekipy robotnicze działające w ra 
mach akcji łączności z wsią, które 
przy pomocy odpowiednio opraco 
wamyoh występów zeaipołów świ«<t 
licowych zaakcentują udział mu ro 
botniczych w akcji werbowania czy 
telników prasy, biorąc nadto czynny 
udział w kolportażu. W  ostatnim 
dniu Tygodnia Oi wiat у odbędzie 
się powszechna i masowa zbiórka 
uliczna na cele walki z analfabe
tyzmem. Zabawy ludowe i kierma 
sze s loteriami fantowymi zakoń
czą tę całotygodniową imprezę.

Witryny wszystkich księgarń 
spółdzielczych czy prywatnych w 
czasie trwania całego Tygodnia 0- 
5wiaty powinny być odpowiednio 
udekorowane.

Wyższe szkolnictwo
dawniej i dziś

Wystarczy kilka ogólnych cyfr, 
aby zorientować *ię w niebywa
łych osiągnięciach Polski Ludo
wej na podstawowym odcinku 
dla rozwoju kultury kraju —  na 
odcinku wyższych uczelni Rządy 
sanacyjne celowo hamowały ich 
rozwój i pozostawiały po sobie i 
tu tragiczny spadek. Odpowiada 
to to lansowanej przez rząd sana 
cyjny tezie o nadprodukcji inteli 
gencji. Mówiło się o nadmiarze 
inżynierów wtedy, gdy nasze bo 
gactwa naturalne nie były wyko 
rzystane, a ludzie pracy mieszka
11 w  ruderach, o nadmiarze leka
rzy —  gdy całe połacie kraju by 
ły ich pozbawione, o  nadmiarze 
nauczycieli, gdy setki tysięcy dzie 
d  nie miało dostępu do szkół, a 
fala analfabetyzmu zalewała nas.

Przyjrzyjm y się cyfrom. W ro 
ku szkolnym 1937/38 było w  Pol 
sce wyższych szkół akademic
kich i nieakademickich łącznie 28
o 93-ch wydziałach, a już w  roku 
1945/46 w  powstającym z tak ol
brzymich zniszczeń państwie prze 
kroczyliśmy stan przedwojenny 
30-ma szkołami wyższymi ze 107 
wydziałami Obecnie posiadamy 
blisko 40 szkół akademickich. 
Uruchomiliśmy nowe centra ży
da  naukowego w  Szczednie, By 
tomiu, Gdańsku, Wrocławiu, Ka
towicach, Łodzi i Gliwicach.

Jeszcze wymowniej e rozwoju 
szkolnictwa wyższego, niż samą 
liczba szkół i  wydziałów, m ówi 
ilość zatrudnionych w  nich pra
cowników naukowych, która wzro 
sła —  jeśli chodzi o personel w y 
kładający —  z 2.296 w  r. 1937/38 
do około 5 tys. Największe jed
nak znaczenie ma niebywały 
wzrost liczby studentów. W  roku 
akademickim 1937/38 na uniwer
sytetach polskich studiowało 
48 016 osób, a już w  roku akade
mickim 1945/46 —  55.502 i  w  
1947/48 —  84.680. Obecnie za i 
mamy na wyższych uczelniach po 
nad 90 tys. studentów. Olbrzymi 
procent tej wielkiej armii stu
dentów to młodzież robotnicza i 
chłopska, dla której dopiero w  
Polsce Ludowej otwarły się na 
ośdeż bramy wyższych uczelni.

Minęły bezpowrotnie czasy, 

gdy na naszych uniwersytetach 
i  politechnikach wydawano po 

kilkanaśde dyplomów rocznie* 

gdy absolwend z niepokojem o 
swą p r z y s z ł o ś ć  opuszczali 
mury uniwersytetów. Dziś na każ 

dego s nich czeka warsztat pra* 

cy, czeka odbudowująca się oj

czyzna, wołająca o olbrzymie rze 

sze Inżynierów, lekarzy, nauczy- 
deli, naukowców. A. R.

Plany Państwowego 
Instytutu Wydawniczego

Udział Państwowego Instytutu Wy 
dawnlczego w  „Tygodniu Książki" — 
wyrazi się w  rzuceniu na rynek 
księgarski pierwszych 10-ciu tomów 
subskrybowanego pełnego wydania 
dzieł Henryka Sienkiewicza pod re
dakcją prot. Juliana Krzyżanowskie 
go. Całe wydanie obliczone jest na 
3 lata i obejmie w  60-ciu tomach 
wszystkie znane utwory znakomite
go prozaika, jak również dzieła za
pomniane lub nieobjęte przez dotych 
czasowe wydania, a także wybór ko 
respondencji. W najbliższych dniach 
ogłoszona zostanie przedpłata na ca 
łość wydania.

Tegoroczne plany wydawnicze

Sianimław **. Oobrowoiskl

Pochylmy się nad książką
Kto m nu  me zna takich nocy, kle 

djr człowieka osacza tysiące wątpli
wości, staje przed nim tysiące ma
ków zapytania? Kto na długich dro 
gach tycia nie zatrzymywał się po 
wielokroć przed tajemniczymi sfin
ksami zagadek? Kogo od wczesnych, 
dziednnych dni pierwszych rozez- 
nań ai po ostatnie chwile, po zgon, 
nie nurtuje wielka ciekawość mlllo 
na spraw?

Co to Jest tycie? Jak powstał 
świat? Dlaczego wybuchają wojny? 
Co uczynić, aby łyda było piękniej 
ise? Czy to prawda, *• J «t piekło? 
Dlaczego zbiór pszenicy z hektara 
jest większy na Ukrainie niż w Pol- 
»ce? Czemu rząd USA podżega do 
wojny? Jak to się dzieje, te me
teorologowie mogą przepowiadać 
zmiany pogody, a ekonomiści kryzy
sy gospodarcze?...

100 tysięcy Jak, oo, czemu, dlacze 
go?!...

I  nie ras nde znajdziesz takiego, 
ktoby potrafił odpowiedzieć na kło
pocącą cię kwestię.

Wtedy starczyv sięgnąć za siebie — 
До półek s książkami. Na zadruko
wanych kartkach tomów zgromadzi
ła ludzkość ooorzez tysiąclecia cała

swoją wiedzę o tydu i świede, jak 
pszczeli rój znosiła i składała przez 
wleld miód mądrośd w  plastrach 
bibliotek. Wszystko, co w trudzie i 
męce zdobyło historyczne - doświad
czenie człowieka, zanotowane Jest 
na stronicach ksiąg.

Głęboka mądrość filizofa greckiej 
starożytności 1 moralne zasady pierw 
szych ascetycznych chrześcijan. Pra 
wda o urokach życia ludzi epoki 
Odrodzenia i dziejowe epos herolcz 
nej walki o prawa człowieka i oby 
watela, wywalczane przez bohate
rów wielkiej Francuskiej Rewolucji 
końca XVUI Stuleda. Rozwiązanie 
zagadek upadków i wzlotów państw 
i narodów, szczepów i ras, instytucji 
i ustrojów. Narodziny i śmierć idej. 
Idealizm i materializm. Socjalizm. 
Komunizm.

Wszystko — oniędzy okładzinami 
książek. i \

Ślepy, ciemny, głuchy i bezradny 
jest człowiek, który nie zagląda do 
książek.

Nie ten świat, co go oknem wi
dać. A tylko taki świat —  i to dość 
niedokładnie, bałamutnie, nie raz 
błędnie — poznawać może człowiek, 
który lekceważy doświadczenia wie

ków, nie zaglądając do książek. Ileż 
ponadto najwspanialszej radości ty 
cia odbiera sobie ten, kto decyduje 
się o niczym nie wiedzieć, niczego 
nie poznawać, być obcym wszystkie 
mu, co rozpłomienia tyde pokoleń, 
porusza społeczeństwa 1 narody!

Ludzkość na obszarach tysiącleci 
dziejów nie ustaje, wbrew wszelkim 
przeszkodom, Iść w dumnym pocho
dzie ku nowym, coraz to doskonal
szym, coraz piękniejszym formom je 
dnostkowego i zbiorowego życia. 
Czyż może być coś wspanialszego od 
uczestniczenia w  tym dramatycznym 
i zarazem triumfalnym marszu? 
Czyż może być coś ambitniejszego 
i bardziej imponującego w swojej 
wielkości, jak kształtowanie żyda we 
dle woli człowieka, w  zgodzie z rozez
naniem prawdy przez jego mózg? Nie 
poddawanie się ślepemu przypadko
wi, prawom ślepej, żywiołowej na
tury, rządzenie swobodnie żydem i 
przyrodą?

Wtedy to człowiek może się uznać 
za jednostkę całkowicie wolną, gdy 
on sam a nie nim rządzi i klimat, i 
urodzaj, i prawa gospodarcze i psy 
chologiczne. Taki dopiero człowiek, 
wyzwolony od ucisku przypadków i

wątpliwych konieczności, nie podda 
Jący się przemożnej rzekomo opatrz 
ności, ma prawo do dumy, do godno 
śd, do poczuda rzeczywistej siły.

Jakżeż osiągnąć ten cel najszczyt
niejszy bez oświaty, bez najserdecz 
niejszego, najgorętszego stosunku, do 
najwierniejszego z wiernych przyja 
dół, najlepszego nauczyciela i dorad 
cy, do owego klucza tajemnic 1 za
gadek — książki?

Przypomnijmy sobie: byłże kto, 
ktoby wygrał w  życiu, za nic sobie 
mając mądrość dziejów zamkniętą 
na kartach ksiąg?

Prześladowano je, palono, niszczo 
no z całą furią zaciekłośd. I  co zo
stało z ponurych barbarzyńców?...

Zwyciężali, triumfują i zawsze bę 
dą triumfowali ci, którzy ukochali 
światło bijące z kart mądrych ksiąg.

Pochylmy się więc i my nad karta
mi mądrości dziejów, umiłujmy naj
doskonalszego przyjadela człowieka
— książkę.

Nie rozstawajmy się z nim nigdy, 
za żadną cenę. Ona ,— książka — 
nas nigdy nie zdradzi. I  zawsze do
radzi dobrze...

Pochylmy się nad książką’ i nie 
odstępujmy jej nigdy.

PIW  przewidują wydanie 212 pozycji 
książkowych. Liczba ta przewyższa 
pięciokrotnie wydanie roku ubiegłe
go. Podstawowym działem wydaw
nictwa będą pełne i zbiorowe wyda 
nia dzieł klasyków literatury pol
skiej 1 obcej. Poza Sienkiewiczem 
ukażą się pełne wydania dzieł Wy
spiańskiego, Kochanowskiego, Toł
stoja, Turgeniewa, Ostrowskiego, 
Dickensa, Shawa 1 in.

Wydane będą ponadto tanie 1 po
pularne wydania niektórych najwy
bitniejszych dzieł literatury współ
czesnej. Pierwszą pozycją tego typu 
była odznaczona nagrodą państwową 
powieść-pamiętnik Lucjana Rudnic
kiego „Stare i nowe'1, której 100-ty-. 
slęczny nakład rozszedł się w ciągu 
niespełna 4 tygodni, bijąc wszelkie 
dotychczasowe rekordy wydawnicze.

Innym również ważnym działem 
wydawniczym PIW będzie dział en
cyklopedyczny. W dziale tym ukaże 
się popularna encyklopedia oparta
o najnowsze zdobycze wiedzy współ 
czesnej. Opracowane zostaną rów
nież liczne słowniki, m. ln. „Słownik 
geograficzny Polski'*.

W toku organizacji znajduje sU 
dział artystyczny, który będzie naj
poważniejszym w  Polsce wydawnic
twem reprodukcji dzieł malarstwa J 
grafiki, w  formie albumów, pocztó
wek oraz książek o charakterze bi
bliofilskim.

Kontynuowany będzie nadal 
dział aktualności politycznych, pro
wadzony w porozumieniu ze S. W. 
.,Książka 1 Wiedza".

W najbliższych dniach — zakoń
czył swą wypowiedź dyr. Kury luk — 
z okazji Święta Pracy, rzudmy ns 
rynek 19 nowych pozycji książko
wych. W tej liczbie znajdą się m. in. 
Epsztajna — „Rewolucja w  Chinach 
trwa“ , Pritta — „Zimna wojna De
partamentu Stanu", Olbrachta — 
„Nikoła Szuhaj — zbójnik1', Boka —■ 
„Pamiętnik robotnika nolsktejio w 
ZSRR" i inne.
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Cukrownia „Wożuczyn" nie zostaje w tyle
150 tys. zł. rocznie dał Państwu wynalazek
т & сВ ш ввпяВ *€а  o l» .  M  es ж. и  п  §€ до

S S o b o ł n b y  z M i l e j o w a
оукопаю zobowiązania 1-Majowe

18 kra na wschód od Tomaszo
wa leży W zapadłym kącie cu- 
icrowma „Wożuczyn'1.

Cukrownia po kampanii odpo
czywa i przygotowuje się do no 
wego jesiennego wysiłku. Koło 
rozebranych części maszyn kręcą 
się osmoleni robotnicy, czyszczą, 
smarują, składają różne części 
maszyn. Dzięki starym i  doświad 
czonym pracownikom robota 
idzie sprawnie i  dokładnie. Na
wet w  tym zapadłym kącie lu
dzie przejęd wezwaniem do osz
czędzania, dąż- do uzyskania jak 
największej -wydajności ze swej 
pracy i starają cię ją ułatwić dr u 
gim. Poczyniono kilka poważniej 
szych ulepszeń i  wynalazków, 
przynoszących poważne oszczęd
ności i  niemałe premie pracowni 
kom.

.UWIĘZIONO OLIWĘ..

Mechanik cukrowni Л .  Wło
dzimierz Mazurek, wynalazł przy 
rząd, dający możność zaoszczę
dzenia 50 proc. oliwy, która do
tychczas razem z parą po wydo
staniu się z tłoków stawała się 
bezużyteczna. Ob. Mazurek w y
korzystał skraplanie się pary w  
chłodnicy i  dzięki temu na pozór 
prostemu wynalazkowi zastoso
wano w  kampanii olbrzymie osz
czędności, zmniejszając o 50 proc. 
Ilość zużywanego smaru (1000 kg). 
Po uwzględnieniu ceny 1 kg oli
wy (300 zł) przekonamy się, że 
oszczędności uzyskane w  ten spo 
Bób przynoszą rocznie 150 tys. zł.

Ten sam mechanik ob. Mazu
rek przy pomocy kolegi ob. W oj
ciechowskiego, skonstruował wul 
kanizator własnego pomysłu. Da 
to możność wulkanizowania dę
tek samochodowych na miejscu, 
Co zaoszczędzi wiele czasu, gdyż 
flotąd trzeba było to robić aż w  
Zamościu.

Elektromonter cukrowni ob. 
Bogusław Paździor oddał do użyt

ku tablicę redukcyjną własnej 
konstrukcji Tablica ta przeraoia 
prąd 220 V na słaby —  o sile 24 
Volt. Dotąd przy remoncie uży
wano oświetlenia akumulatorów, 
których cena wynosiła 64 tys. z 
dodatkiem 100 zł na utrzymanie 
każdego dnia. Tablica pomysłu 
ob. Paździora kosztowała tylko 
5 tys. zł i oddaje te same usługi.

NIE N A  TYM  KONIEC

Lista pomysłów nie kończy się 
na tych dwóch nazwiskach. Sru- 
bownik ob. Andrzej Mroczko za
bezpieczył szkła od wzierników 
przed pękaniem prostą konstruk- 

] cją z blachy. Zapobiegł w  ten 
sposób niepotrzebnemu marno
waniu się syropu.

Pracownicy Barcicki, Nowak 1 
Mazurek zmienili położenie śli
maka, przenoszącego mączkę do 
klarownicy. Wskutek tego pas

( transmisyjny nie ulega tak szyb 
kiemu niszczeniu jak dotychczas.

Ob. Stanisław Jezierski udo
skonalił parowanie warników, co 
skróciło czas parowania o 15 mi
nut

Ob. Kazimierz Kosecki wyko
nał pomysłowy własnej konstruk 
cji automatyczny przyrząd, służą 
cy do mierzenia gęstości soku 
przeznaczonego na wygotowywa
nie cukrzycy.

Jak widzimy, te proste ulepsze 
nia a właściwie wynalazki dają 
w  sumie nienajgorsze oszczędno
ści. Akcja „ 0 “ i w  tym ślepym 
zaułku znalazła swych zwolenni
ków. I  tu tętni praca, bo ludzie 
zrozumieli,' że tylko ona może 
zdecydować o przyszłości i  dobro 
bycie.

Przekonałem się naocznie. Wo- 
żuczyn żyje i... nie zostaje w ty
le. olek.

(rz) —  Na terenie Zakładów Prze 

twórczych Owocowo - Warzywnych 

w  Milejowie jest prowadzone w  ro 
ku 1949 współzawodnictwo pracy, 

które przyniesie 7.430.000 zł oszczęd 

ności, w surowcach, opakowaniu i 

robociżnle. Dzień Święta Pracy ucz 

ci zespół robotników tego zakładu 

wykonaniem planu tonażu za pierw 

•ze półrocze 1949 r. w terminie do

1 maja br. oraz założeniem kolejki 

z winiarni do magazynu, co przy

śpieszy pracę i zmniejszy koszty 

produkcji. W dniu 22 bm. zobowią

zanie było już wykonane w  94,17 

proc., a kolejka jest już na ukończę

Nareszcie młodzież lubartowska
b ę d z i e  m i a ł a  b u r s ę
(rz) — Lubartów —  mimo, że po

siada kilka szkół do których uczęsz 
cza przeważnie młodzież z okolicz
nych wsi, nie posiadał dotychczas 
bursy, w której mogliby uczniowie 
znaleźć odpowiednie pomieszczenie. 
Przeciągająca się sprawa budowy 
bursy, .znalazła w  końcu szczęśliwe 
rozwiązanie przez utworzenie w  
dniu 10 kwietnia br. Komitetu Bu
dowy Bursy w  Lubartowie. W skład 
jego wchodzą przedstawiciele staro 
stwa pow., samorządu pow. i miej
skiego, partii politycznych organi
zacji społeczno -  gospodarczych oraz 
poszczególnych gmin powiatu lu
bartowskiego. Na pierwszym zebra

niu komitetu burmistrz miasta oś
wiadczył, że Zarząd Miejski prze
znacza plac pod budowę bursy, a 
Pow. Rada Narodowa uchwaliła 
składkę roczną na ten sam cel. Ko 
mitet Budowy Bursy zajmie się 
niezwłocznie pracami przygotowaw 
czymi, by w  najbliższym czasie roz 
począć budowę.

niu. Ostatni tydzień pozwoli na >x« 
alizowanie zobowiązania 1-majowe. 
go w 190 proc.

gWiiMf Hliiwtł
siiia B i łg o r a ja

(rs) — W roku ubiegłym zainsta- 
lowano w Biłgoraju dwa głośniki 
radiowe, obok budynku szkolnego 1 
Elektrowni Miejskiej. Niestety były 
one czynne tylko przez kilka dni i 
zamilkły. Po nadejściu wiosny, 
mieszkańcy Biłgoraja przebywają 
dłużej na wolnym powietrzu i nale 
żałoby uruchomić dla nich ldlka 
głośników. Wprawdzie Zarząd Miej 
ski projektuje zainstalowanie dwóch 
lecz jest to sianowczo jak na mia
sto powiatowe za mało.

Puławy przygotowują s ię
ma p r z g / ę c l e  i f g c i e c z e f c
(jt) — Puławy, jako pełne pamią

tek historycznych i ładnie położone 
nad Wisłą miasto, są celem licznych 
wycieczek turystów. Ponieważ naj
większy ruch wycieczkowy i  tury
styczny przypada na okres wiosen
ny i  letni. Zarząd Miejski rozpo
czął już prace nad podniesieniem 
wyglądu estetycznego miasta.

—  Puławom przybędzie więcej 
zieleni — mówi wiceburmistrz Ja
roszek. Pusty plac uporządkowany 
w  roku ubiegłym przez' młodzież 
szkolną w  rogu zbiegających się 
ulic Zwycięstwa i  Izabelli, będzie 
zamieniony w  piękny skwer. Inspek

ZM P-owiy i  Lublina wyruszali w  teren
(zw) — Zespół świetlicowy Koła 

ZMP przy Państwowym Liceum Go 
spodarstwa Wiejskiego w  Lublinie,

N o w y  b u d y n e k  p o c z t o w y
Ж u rn  o  s  с  Вша. w

(lj) —  W lecie bieżącego roku zo 
staną w  Zamościu rozpoczęte prace 
związane z budową nowego gma-

m m  m m m m  §s  ш ш
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chu Urzędu Pocztowego. Stanie on 
z funduszów Ministerstwa Poczt 1 
Telegrafów. Rozpoczęcie robót jest 
uzależnione od wykończenia pla

nów budowy, które opracowuje się 
od pewnego czasu. Według obliczeń, 

koszt budowy gmachu Urzędu Pocz 
towego wyniesie około 30 miln. zł. 

Budowa będzie powierzona Spolecz 
nemu Przedsiębiorstwu Budowlane 

mu w  Lublinie, i jest nadzieja, że 
w  tym sezonie wykończy się budy

nek w  stanie surowym a do lipca 

przyszłego roku wykończy całkowi

cie i odda do użytku.

przygotował pod kierownictwem 
p rot Stanisława Młynarskiego sztu 
kę sceniczną, opracowaną na pod 
sta\vie powieści B. Prusa „Placów
ka", z którą wyruszy w  teren.

Przewiduje się cały szereg wystę 
pów w  środowiskach wiejskich i 
Szkołach Rolniczych całego woje
wództwa lubelskiego i częściowo, kie 
leckiego. Sztukę tę wystawiają 
ZMP-owcy nie dla osiągnięcia zy
sku, lecz celem dostarczenia kultu
ralnej rozrywki wiejskiej ludności. 

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

Czeskie tenisówki
w  В  Ś n i e  §

(hs) —  W ostatnich dniach do 
sklepu z obuwiem „Bata" w  Białej 
Podlaskiej nadszedł transport teni
sówek czeskich męskich oraz pan
tofli płóciennych damskich. Tenisów 
И  można kupić po cenie 1.200 zł, a 
pantofle damskie po 2.250 zł za 
parę. . .

torat Szkolny projektuje tu założo
ne ogródka jordanowskiego.

Rozpoczęta jesienią ubiegłego ro* 
ku akcja zadrzewiania miasta dobie 
ga końca. W  Alei Partyzantów кой 
czy się sadzenie lip. Jak tylko j»ni- 
nie niebezpieczeństwo nocnych przy 
mrozków, puste kwietniki pokryją 
się barwnymi kwiatami Zarząd 
Miejski prowadzi własne ogrody 
kwiatowe i cieplarnię.

Odpowiedzi 
korespondentom

11, Zamość. —  Prosimy o przy 
słanie fotografii, podanie daty i  
miejsca urodzenia, zajęcia oraz 
miejsca zamieszkania, potrzeb
nych do wystawienia legitymacji.

zw, Zamość. —  Odpowiedź nie 
była pod Waszym adresem. Pro-
simy pisać.

mi, Zamość. —  Wysyłamy lift 
z odpowiedzią na pytania.

Wszystkich naszych korespon
dentów i czytelników prosimy o 
nadsyłanie wiadomości aktual
nych o przygotowaniach do Swiq 
ta Pracy oraz o wynikach osiąg
niętych w ramach Czynu Pierw 
szomajowego przez zespoły roboi 
nicze, organizacje, instytucje itp, 
gdyż materiały te są potrzebne 
do specjalnej kolumny korespon
dentów, która ukaże się w nume 
rze 1-majowym. Prosimy podać 

program uroczystości. Spodziewa 
my się, że tym razem zespół na
szych korespondentów nie za wie 
dzie. Ze względów technicznych
—  nadsyłać wiadomości najpóź
n iej do 27 bm.

= D R O Beli E O G Ł O S Z E N I A
— KUPNO - SPRZEDAŻ

MOTOCYKL „Sokół" 1000 
z przyczepką sprzedam. 
Wiadomość: Lubartow
ska 24 u dozorcy. 939 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
Referenta wojskowego w 
Bychawie na nazwisko 
Kalinowski Józef zamie
szkały wieś Gałęzów bmi 
na Bychawa. 944 G

Z G O D Y

ZGUBIONO książeczkę 
wojskową wydaną przez 
DOK Lublin na nazwi
sko Ziółek Zdzisław^

‘ 952 G

ZAGUBIONO książeczkę 
wojskową wydaną przez 
RKU Kraśnik nazwisko 
Sulowski Wiktor syn Ja 
na zamieszkały Batorz, 
powiat Kraśniik. 948 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Zamość na nazwi
sko Knap Feliks s. Mar. 
cina zamieszkały w Łasz 
czowie,'powiat Tomaszów 
Lubelski. 942 g

ZGUBIONO kartę reje- 
*‘^ y jn ą  wydaną przez 
RKU Lubin — Powiat na 
nazwisko Oębowczyk Jan 
wieł Hajd&w. 954 G

ZAGUBIONO dowód oso
bisty kennkartę wydaną 
przez gminę Batorz, kar 
tę rejestracyjną wydaną 
przez RKU Kraśnik nazwi 
sko Skrzypek Bronisław 
zamieszkały Aleksandrów 
ka, powiał Kraśnik.

946 G

ZAGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik nazwisko 
Zając Edward zamiesz
kały Dąbrowa, gmina 
Trzydnik, powiat Kraś
nik. 947 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Dul Jan — Marian 
zamieszkały Sucha Wól
ka gmina Annopol, po
wie* Kraśnik, Ш  O

ZAGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik nazwisko 
Szczuka Jan zamieszka
ły Rzeczyca Księża gmi 
na Trzydnik,* powiat Kra 
śnilk. 949 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Zamość na nazwi
sko Kutyła Tomasz zamie 
szkały kolonia Zosin, 
poczta Horodło, powiat 
Hrubieszów. 915 Q

UNIEWAŻNIA się zagubio
ną p‘ azątkę podłużną г 
napisem: Komenda Milicji 
Obywatelskiej m. Lublin» 
— Sekcja Służby śled- 
czpj-__________  940 G

ZGUBIONO dowód oso
bisty wydany przez Za
rząd Gminy Jastków ста z 
kartę rejestracyjną wyda 
ną przez RKU Lublin — 
Powiat na nazwisko Pie
tranie* Stanisław. 953 G

ZGUBIONO dowód oso
bisty oraz kartę rejestra 
cyjną wydaną przez RKU 
Lublin — Miasto na na
zwisko Charęzióski Ta
deusz zamieszkały Lublin 
1—go Maja Ł  848 G

ZGUBIONO dowód oeo* 
bis ty wydany przez Zt 
rząd Miejski w Lublinie 
na nazwisko Garbackj 
Maria zamieszkała Lu
blin, Narutowicza 36. 
______  956 G

ZGUBIONO dowód oso
b is t y  kennkartę wydaną 
przez gminę Potok Wiel
ki nazwisko Dec Adam 
zamieszkały Kraśnik, ul. 
Grodzka 957 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przej 
RKU Chełm na nazwisko 
Sęndłak Florian syn Ma’ 
tensza, zamieszkały w 
Żółkwi gmina Żółkiewka, 
___________________ 958 O
ZGUBIONO legitymację 
wojskową i prawo jazdy, 
wojskowe f cywilne na na 
Bwisko Rój Jan zsmie- 
szfkały Gdańsk—Oliwa.

959 К

R О г N E

ZAMIENIĘ 2 pokoje z 
kuchnią t  'wygodami 
śródmieście na 1 pokój 
z kuchnią Й:Ь 1 duży po 
kój z płytą. Zgłoszenia: 
sklep Sękowskiego Peo- 
wiaków Nr 9 046 в



SZTANDAR ИТГИЗ itr.

Na dzień Święta Pracy
w sklepach t owar u nie z b r a k n i e
Konferencja Woj. Komisji Usprawnienia Zaopatrzenia

ladzie oraz rybyW  dnfa 25 brn. w WoJeiwódrkJm Wy 
6z£ale Przemysłowym, odbyła się przy 
udziale dyrektorów oddziałów Cen
tral Handlowych, przedstawicieli 
OKZZ 1 Partii Politycznych tooferea 
«Ja w sprawie wykonania zarządzenia 
Mtnetra Przemysłu i Handlu We
wnętrznego w rwiąika ze świętem 
L-Majowym.

Zgodnie z zaraądeeniera Ыпм- 
«tri w każdym województwie w 
dniach 30 kwietnia j w ciągu tygodnia

APEL ZNP
DO SPOŁECZEŃSTWA

Zarząd Okręgu Związku Nauczy
cielstwa Polskiego <w Lublinie 
(Krak. Przedm. 55 I I I  p.) zwraca 
*ię z prośbą do społeczeństwa o wy 
pożyczenie zdjęć, pamiętników, li
stów, opisów itp. odnoszących się 
do Majdanka, Zamku Lubelskiego 
i  innych miejsc kaźni z  okresu oku 
pacji hitlerowskiej. Eksiponaty zo- ^ ie d it io  
staną zwrócone właścicielom w  cią 
gu 10 dni.

ODCZYT W  TOW. FIZYCZNYM
W dniu 27 bm. o godz. 18 w Za

kładzie Fizyki Doświadczalnej 
(gmach Gimn. im. Staszica II  pię
tro) odbędzie się posiedzenie nauko 
we, ńa którym Wł. Zonn wygłosi od 
czyt p t  „O  koronie słonecznej**.

KOMUNtfłAT  
TEATRU MIEJSKIEGO

Dziś, we wtorek, dnia 20 mrtet- 
aia przedstawienie sprzedane dla 
Zw. Zawodowych — początek przed 
Stawienia godz. 18.00 „Skąpiec11.

W środę, dnia 27 bm. o godz. 17 
popołudniowe przedstawienie „Skąp 
ca“  wykupione przez Zw. Zawodo
we. Wieczorowe przedstawienie 
„Skąpca1* normalni г o godz. 19.30.

Dokąd dziś idziemy
jUOOOOOOOOOCOQOCOQQQQC шзосшхпородсо.

K I N A

„APOLLO1* — „Miłość cygańska", 
(film  ang.) godz. 15, 17.30. 20

B AŁTYK ; „Wiosna'*
15,30, 17.30, 19.30

M A LTO : „Przeczucie*

T E А I  В Y

TEATR MIE.ISKI:
„Skąpiec**. G. 16 1 16.30

TEATR MUZYCZNY:
Król włóczęgów g. 19.30.

?ogotowie Ratunków* teL 22-73 
Straż Pożarna teL 08
Somenda Miasta M. Ol teL 23-89

D YŻURY APTE K
Krak. Przedm. 47, Nowa 23, 

Buczka 23, Narutowicza 27.
M.

WTOREK, 26 kwietnia
Wiadomości: 6.10, 7.00, 8.00, 18.00,

16.00, 17.45, 20.00, 23.00.
Wszechnica: 9.30, 19.40.
5.20 Koncert dla świata pracy. 

1.30 Daleko od Moskwy — E>ow. W. 
Ażajewa, ode. 19. 11.40 Kromka wę 
gierska. 12.00 Na swojską nutę — 
gra zespół T. Kozłowskiego. 12,45 
Audycja dla wsi. 15.30 Najprzedniej 
»za robota — domek z liści lub bło
ta — pog M. Wiśniewskiej. 16.15 
Szkolne lata Fryderyka Chopina — 
aud. sł. muzyczna L. Miklaszewskie 
io. 1640 Książka o Polsce. 17 00 
Układ planetarny. 17.10 Dawne pie 
ini i tańce. 18.15 Muzyka francuska 
ff wyk. M  Szalewskiego i K. Bace
wicza. 18 35 Polskie pieśni ludowe 
nr wyk. Chóru Ludowego Rozgłośni 
Poznańskiej. 19.00 Audycja dla woj 
»ka: „Gospoda pod wesołą kukuł
ką'*. 21.00 Koncert symfoniczny. 
S2.00 Koncert Chopinowsk'

poprzedzającego datę 1 Maja mają 
być ro-zprowadzaine wśród ludności 
artyikuły sipożywcze i konfekcyjne po 
cenach rnaczmie obniżonych. Artykuły 
tekstylne oraz przemysłu skórzanego 
będą rozprowadzane za pośrednictwem 
kół Zw Zawodowych. Ponadto Spół
dzielnie i Państwowa Centrala Handlo 
wa w dniu 1 maja uruchomią kioski 
i stoiska z kanapkami i napojami 
chłodzącymi na trasie pochodu pierw
S2 orna jow ego.
We wszystkich zakładach gastrono
micznych w dnto 1 maja nastąpi obni 
żernie cen wszelkich artykułów kon
sumpcyjnych o 20%. Zakłady gas^ro 
nomiczne i pusnfkity sprzedaży w dniu 
30 kwietnia będą otwarte do godz. 22, 
zaś w dniu 1 maja od 7 do 9,30, a na 
stępnie od godz. 13,30 do 18. Zarząd 
Miejski Lublina zobowiązał się do wy 
słania lotnych kontroli, które będą 
przestrzegały godzin otwarcia skle
pów, jak również będą sprawdzały czy 
we wszystkich zakładach gasbronomicz 
nych zastosowano 20% obniżkę cen.

W  Lublinie LSS i PCH uruchomią 
dodatkowe punkty sprzedaży w dziel 
nicjoii robotniczych. Reprezentacje 
oddz:ałów Centrali Handlowych przy 
gotowują również własne stoiska, od 

udekorowane hasłami i 
barwami. PCH ponadto przygotuje 
Standartowe paczki żywnościowe dla 
wszystkich, biorących udział w pocho 
dzće 1-Majowym.

Centrala Tekstylna przygotowała 
dla świata pracy po fenach znacznie 
zniżonych materały kretonowe i inne 
letnie, które będzie można nabywać 
na kufH>nv wydawane za pośrednic
twem OKZZ i odpowiednich zw:ązków 
zawodowych. Centrala Przemysłu 
Skórzanego rozprowadzi dla świata 
pracy peiwną ilość tenisówek. Centra 
la Przemysłu Elektrotechnicznego zaś 
rzuci na rynek 100 sztuk radioodbior 
ników typu „Orion** w cenie 35 tys. 
złotych (dla świata pracy na 10 rat 
miesięcznych). Centrala Chemiczna 
dostarczy po cenach znacznie zniżo
nych ,tak na terenie Lublina jak i w 
powiatach nmLło toaletowe, wody 
kwiatowe oraz sodę do picia. Centrala 
Rybna dostarczy duże ilości ryb wę-

Wojewódzki zjazd
I t i e r o u / i f i l i ó »  

spółdzielni wiejskich
W związku z koniecznością us

prawnienia pracy Gminnych Spół
dzielni Sam. Chł. na terenie woje
wództwa w  dniu 6 maja odbędzie 
się w  Lublinie zjazd prezesów gm. 
i powiatowych spółdzielni w  obec
ności dyrektorów Central Zaopa
trzenia pod kierownictwem naczel
nika Woj. Wydz. Przemysłu i Han 

fllu.

dzoaych, dorsza 
świeżej.

Talk więc Lublin na dzień Święta 
Pracy, na k lóry przybędą tłumy lu. 
dzj spoza LubTima — będzie do&tatecz 
nie zaopatrzony.

Czyn l-Majowy
KURSU PRZYGOTOWAWCZEGO 
DO STUDIÓW AKADEMICKICH 

Wypełniając swoje zobowiązania 
podjęte w ramach Czynu 1-Majo- 
wego słuchacze Kursu Przygoto
wawczego do Studiów Akademic
kich w Lublinie stanęli w dniu 24 
bm. punktualnie o godz. 8 w liczbie
120 do pracy przy budowie Mia
steczka Uniwersyteckiego. Młodzież

O d p raw a w  KW PZPR
Dnia 23 kwietnia br. w  sali kon

ferencyjnej KW  PZPR odbyła się 
odprawa pełnomoepików powiato
wych PZPR oraz przedstawicieli

ZMP z powiatów.
Po zagajeniu przez tow. Wójci

ka, poseł Bień oraz zastępca prze
wodniczącego ZMP tow. Kleszcz za 
znajomili obecnych z akcją zbiór
ki 1-Majowej na budowę Central 
nego Domu Młodzieży w  Warsza 
wie, który ma być wybudowany 
wspólnym wysiłkiem całej mło
dzieży polskiej. W Domu Młodzie
ży znajdą swe pomieszczenie biura 
ZMP. SP, ZHP, biblioteka, ośrodek 
szkoleniowy, stadiony i pływalnie.

Po omówieniu zadań, jakie w  
przyszłości spełni Dom Młodzieży 
przystąpiono do szczegółowego roz 
patrzenia technicznej strony akcji 
zbiórkowej.

Następnie na wniosek tow. Pa- 
tyńskiego poszczególne powiaty

O t p r a n i c i e n i e

wyszynku wódki
w dniu 1 Maja

.Zgodnie i  zarządzeniem Woje
wódzkiego Wydziału Handlu w 
dniu 1 Maja 1949 r. wszystkie za
kłady gastronomiczne znajdujące 
się na terenie m. Lublina | na ob
szarze całego województwa winny 
być czynne od godziny 7-mej rano. 
Na pół godziny przed rozpoczęciem 
obchodu 1-Majowego wszystkie ło 
kale gastronomiczne mają być zam 
knlęte. Normalne czynności mogą 
być w tycb zakładach podjęte do
piero po rozwiązaniu pochodu. 
Sprzedaż napojów alkoholowych 
zastaje w tym dniu zabroniona do 
godz. 14-ej.

przystąpiły do współzawodnictwa 
między sobą, deklarując równocze 
śnie sumy wpłat na CDM. Na czo
ło wysunął się Lublin, który za
deklarował 8Ó0 tys. zł, następnie 
powiat lubelski 110 tys. zł oraz 
Chełm, Zamość i Puławy po 100 
tys. zł. Lublin został podzielony na
4 dzielnice. Dzielnica I  współza
wodniczy z Kraśnikiem, I I  — z 
Chełmem, I I I  — z Krasnymsta- 
wem, IV  — z Puławami.

Jednocześnie Lublin wezwał do 
współzawodnictwa miasto Rzeszów.

G. S.

pracowała przez 5 godzin, dając łą
cznie 600 godzin bezinteresownej 
pracy.

CENTRALI
ZBYTU PAPIERNICZEGO 

Pracownicy Centrali Zbytu Pa. 
pierniczego w Lublinie zobowiązali 
się do wykonania na dzień 1 Maj* 
5-miesięcznego planu, a planu roca 
nego w  przeciągu 10 miesięcy tj. 
do dnia L  XI. br. dla uczczenia 
Kongresu Zw. Zawodowych.

UBEZPIECZALNI SPOŁECZNEJ 

Pracownicy Ubezpieczalni Spo* 
lecznej na zebraniu w dniu 13 bm, 
jednogłośnie uchwalili przystąpie
nie do Czynu 1-Majowego, przezna
czając pełny dzień bezpłatnej pra* 
cy w niedzielę, dnia 24. IV. 49 r.

CENTRALI MIĘSNEJ 

Pracownicy Centrali Mięsnej <gn* 
pa ubojowa i robotnicy Rzeźni 
Miejskiej) zobowiązali się od dni* 
25 bm. do dnia Święta Pracy prze
pracować dodatkowo bezpłatnie pe 
3 godziny codziennie w celu zaopa
trzenia w mięso i wędliny okręgów 
robotniczych Śląska i całego woje* 
wództwa lubelskiego.

Otwarcie świetlicy
dla pracowników Garbarni

Dnia 23 kwietnia odbyła się w 
Garbarni przy ul. Towarowej 5 pięk 
na uroczystość otwarcia świetlicy 
przeznaczonej dla pracowników 
trzech zakładćw garbarskich. Sala 
świetlicowa przerobiona z dawnego, 
nie nada jącego się już do użytku 
magazynu oraz małej wartowni, mo. 
że pomieścić ok. 300 osób. Aby walą 
ce się budynki doprowadzić do obec 
nego stanu trzeba było zrobić sufit» 
podłogę, drzwi i okna. Wszystkie te 
prace zostały wykonane przez pra 
cowników garbarni przy życzliwym 
poparciu dyr. Hampla od którego 
wyszła inicjatywa zorganizowania 
świelicy.

Uroczystego otwarcia świetlicy do 
konał w imieniu OKZZ tow. Święcic 
ki. Oprócz pracowników zakładów 
garbarskich w uroczystości wzięli u- 
dział przedstawiciele Wojewódzkie
go i Miejskiego Komitetu PZPR, 
przedst. Przemysłu Skórzanego ob. 
Paprocka { sekretarz dzielnicowy 
PZPR. W  przemówieniach wygłos zo

Uczniowie Szkoły Budowniftwa
wykonali swój czyn l-Majowy w 200 proc.
Młodzież hufca SP i ZM P Pań

stwowej Szkoły Budownictwa w 
swym czynie 1-majowym zobowią-

Zbrodniarz hitlerowski
zawiśnie na szubienicy
Franz Siiss, 37-letni Niemiec z 

Neu St. Anna, w  czasie okupacji 
przybył do Polski, by na terenie o- 
bozu na Majdanku, a później ghetta 
stolicy .wykazać walory SS-mańskiej 
szkoły w  Wiedniu.

Jako konwojent więźniów wywo
żonych do Rzeszy Siiss bił i katował 
ludzi kijem. Dzięki takiej „opiece' 
11-tu ludzi straciło życie: 6-ciu za
bił pałką drewnianą, a 5-ciu zam
kiem i  kolbą karabinu. Znęcał się 
nad eskortowanymi, czyniąc to ze 
specjalnym upodobaniem i zdradza
jąc w  ten sposób najniższe instynkty 
wdrożone prze» hitlerowski reżim 
przedstawicielom „rasy panów".

Po dostaniu się do niewoli amery 
kańskiej Suss przypadkowo napot
kał trzech świadków swych zbrodni, 
którzy uniknęli śmierci i mogli obec 
nie ujawnić władzom zbrodnicze po 
stępowanie Niemca. Tak A. Wieder, 
jak i A. Tessler i L. Friedman zło
żyli zeznania przed sądem, które po 
twierdziły dokładnie nieludzkie ob
chodzenie się Siissa z jeńcami, jak 
'•ównież fakty zabójstw.

Siiss został przewieziony do Polski 
i w  Lublinie osadzony na Zamku. 
Nie pomogły wykrętne zeznania, ,ia 
kie Niemiec złożył w  czasie rozpra

wy sądowej w  S. O. w  Lublinie. 
Zeznania świadków przygwoździły 
jego kłamstwa. Wyrokiem sądu 
Franz Siiss został skazany na karę 
śmierci. (a). 

---------o--------

maiłam? ahcii „ Г
Akcja „W “  jest obecnie bardzo 

szeroko prowadzona. Do wszystkich 
punktów badań krwi zgłaszają się 
setki osób. Jednak technika załatwia 
nia ludzi budzi pewne zastrzeżenia. 
Gdy pacjent zjawi się na punkcie 
podaje on swe nazwisko, adres i 
zajęcie, po czym kierowany jest na 
zabieg pobierania krwi. Nikt jednak 
nie sprawdza tożsamości zgłaszające
go się. Jest to poważne uchybienie, 
gdyż wiele osób chorych a wstydli
wych ma możność podstawienia za
miast siebie innej osoby i nikt tego 
nie będzie w  stanie sprawdzić ani 
też zauważyć przy dzisiejszym syste 
mie pobierania próbek krwi. Warto 
by przeprowadzać jakąś reforme 
gdyż cały szereg osób oczekujących 
na badanie w kolejce rozumuje zu- 
oełnie słusznie, że newna ilość lud* 
uchyli się od badań w soosób łatwy 
i wygodny.

zała się w  dniu 8 kwietnia br. do 
zwiększenia o 50 proc. wydajności 
w  pracy w  ramach „trzydniówek“ .

W dniu 25 bm. w  ramach prac 
„trzydniówkowych** przy odgruzo
waniu placu pod budowę szkoły che 
micznej w  Al. Racławickich zobo
wiązanie swoje młodzież wykonała 
w  200 proc.

Na zgłoszonych 40-junakodniówek 
stawiło się ochotniczo do pracy 80 
junaków, pracując przez 6 godzin 
każdy. W tym czasie a) splantowa- 
no 70 m kw. terenu o przeciętnej 
różnicy poziomów 70 cm z wywie
zieniem gruzu na odległość 65 m, 
b) rozebrano 25 m kw. posadzki be
tonowej z wywiezieniem gruzu na 
odległość 50 m, c) rozebrano 1 m 
sześć, podmurówki ceglanej, z któ
rej oczyszczono 450 cegieł zdatnych 
do użytku. Łącznie wywieziono 976 
taczek gruzu i ziemi i zasypano dół
o pojemności 20 m sześć.

Junacy Szkoły Budownictwa wzy 
wają do współzawodnictwa juna
ków hufca SP przy Gimn. i  Lic. 
im. Vetterów w  Lublinie.

nych przez tow. tow. Święcicki* 
Klimka, Kasprzaka i Kosycarza pod 
kreślone zostały zadania, jakie ma 
do spełnienia świetlica, która będzie 
dla robotników miejscem wypoćryn 
ku .kulturalnej rozrywki oraz wy, 
chowania w duchu marksistowsko -i 
leninowskim.

W  części artystycznej wystąpi* 
orkiestra PMT z repertuarem popu
larnych melodii oraz jeden z najbar 
dziej aktywnych i wyrobionych ze
społów świetlicowych Lublina, ze
spół „żywego słowa“ fabryki „Et*J 
nit".

Pracownicy Garbami zrobili jai 
wiele dla świetlicy przygotowując z 
wielkim nakładem pracy salę. w Mó 
rej znajduje się radio j biblioteka 
licząca 100 tomów. Trzeba sobie jed 
nak zdać z tego sprawę, że jest te 
dopiero początek i że teraz • trzeba 
dołożyć starań, aby rozwinęła siQ 
praca kulturalno -  oświatowa i »rtjl 
styczna, któTa uczyni świetlicę ogni 
skiem skąd promieniować będzie 
światło postępowej myśli.

Styl życia w nowej świetlicy żale* 
żeć będzie w dużej mierze od tego* 
czy ludzie posiadający doświadczeni* 
w tej dziedzinie przyjdą jej w porę 
z fachową radą i pomocą, które nie 
pozwolą, aby nowa świetlica zamie 
niła się w placówkę martwą i beżu* 
żyteczną.

Przesyłamy świetlicy robotnicze] 
Zakładów Garbarskich wyrazy ser 
decznej zachęty do pracy oraz życzę 
nia pomyślnego rozwoju wszystkich 
pięknych j wartościowych fonn pra 
cy świetlicowej z czytelnictwem i 8/ 
mokształceniem na czele.

G. S.
---------O ---------

Plan oszczędnościowy 
£ Z f » # S

Zrzeszone w  Związku Prac. talŁ 
Społ. poszczególne związki zobowią 
zały się w związku z akcją oszeaęd 
no;ciową zaoszczędzić każdy w  
swym zakresie jak największą su
mę pieniędzy. Do tej pory wpłynę
ły zobowiązania oszczędnościowe 
na sumę 100 tys. zł. Dalsze napływa 
ją, a ostateczne podsumowanie za* 
deklarowanych kwot będzie mogło 
być dokonane w dniu 1 maja.

Obchód 4 rocznicy układu
polsko •ra d z ie c k ie g o  w  TOR
W dniu 23 bm. w  świetlicy lubel 

skich warsztatów Te- -nej Ob
sługi Rolnictwa odbyła się uroczy
stość poświęcona 4 rocznicy zawar
cia paktu o przy: żni i współpracy 
mieczy Polską a ZSRR. Po obszer 
nym referacie F. wieża o zna 
czeniu tern układu »  obecnym mo

mencie dziejowym tow. J. Wójta* 
odczytał artykuł „Spotkania brat* 
nich muz" Tad. Sarneckiego, a tow. 
L. Pyś wygłosił wiersz M. Rylskie» 
go pt „Do braci Polaków". Uroczy 
sty wieczór zakończył występ „Piąt 
ki TOR-owskiej‘ ‘, na który zioljrlj; 
rie pieśni radziecki*. U " l
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Niedyskrec j e  1 -Ma j owe
uylś „Mmylsanka" i „Uwertura Robespm e'

Łańcuch napływających do re
dakcji meldunków o czynie l-ma 
jowym wydłuża się w  nieskończo 
ność. A  jednak wiele z tych czy
nów pozostaje w  ukryciu i nikt 
nie myśli o ich ogłaszaniu. Przy 
padek naprowadził mnie na ślad 
takiego.

Zbieg okoliczności zaprowadził 
tnnie do Woj. Wydz. Kultury i 
Sztuki w  Lublinie. Zastałem tam

łW A ^ S Z Y  I LEPSZY OD CEGŁY
W Kabardyńskiej Republice Au

tonomicznej (Kaukaz^ rozpoczął się 
sezon wydobywania tufu wulkanicz 
aego.

'ruf stanowi nader cenny mate
riał budowlany Jest on znacznie 
trwalszy od cegły, odporny na mróz
i  łatwo poddaje się obróbce.

KOM BINAT „TUŁAUGOL*
W y k o n a ł  p r z e d t e r m in o w o
P AN 4 MIESIĘCY 

W tych dniach kombinat „Tułau- 
воГ‘ zakończył cztromtesJ oczny 
plan wydobycia i załadunku węgla.

Wykonując zobowiązania, przyję
te w liście do towarzysza Stalina 
wespół Kombinatu dał państwu w 
pierwszym kwartale roku bieżącego 
ł  milion rubli oonadplanowych alcu 
mulacji i prze*, przyśpieszenie obie 
gu środków obrotowy d i zwolni} na 
wecz państwa 5 milionów rubli.

© K R A IN A  W YKO NAŁA

? NADW YŻKA PLAN ZASIEWU 
SZENICY JAREJ 
Kołchozy i gospodarstw* chłop- 

A ie  Ukrainy obsiały już połowę 
ogólnego obszaru zbóż Jarych. Plan 
«asiewu pszenicy Jarej został wyko 
папу г nadwyżką. W obwodzie ki
jowskim tę cenną uprawę zasiano 
na obszarze półtora razy większym, 
Oli zamierzano. Kołchozy obwodów 
"Winnickiego, kamieniec - podolskie 
(jo 1 żytomierskiego przekroczyły 
prawie o 1/3 zadania w dziedzinie 
(esiewu pszenicy jarej,

Znaczne ocieplenie sprzyja rozwo

i owi akcji siewnej późnych upraw 
arych. Obwody mikołajewtkl, ode- 
Skl, czernowieki i w<nnick1 zakoń

czyły siew buraka cukrowego, Na 
dziesiątkach tysięcy hektarów zasa 
dzono ziemniaki, warzywa i machor 
kę. Na polach obwodów żytomierskie 
go, charkowskiego, Winnickiego, kl- 
Jewsldego i in. wzeszły pierwsze 
wczesne zboża.

pochylonego nad nutami, znane
go działacza na polu muzyki ob. 
Bryka. Wzdychał ciężko i  coś śle 
dził pilnie w gąszczu splątanych 
melodii, gmatwaninie pomysłów 
rytmicznych i mieszaninie tona
cji, wypisanych na pożółkłych 
kartkach partytury orkiestralnej.

Ciekawość należy do nałogów 
dziennikarskich, więc rzucam py 
tanie:

—  Nad czym tak medytujecie 
obywatelu?

Ob. Bryk w  ogóle do rozmow
nych nie należy, a dziennika
rzom nie lubi odpowiadać na py
tania, bo to naród wścibski, z 
igły robi widły i lubi roztrąbić 
na cztery strony świata.

Zaglądam więc bez ceremonii 
na frontową stronnicę. Uwertura 
„Robespierre’ —  G. L itolv ’a — 
czytam i  rzucam znienacka py
tanie.

—  Dobra rzecz?
Podstęp udał się, a język roz

mówcy rozwiązał się. Muzyk oży 
wia się, mówi o układzie utworu, 
wśród gąszczu znaków muzycz
nych wyszukuje melodię Marsy- 
lianki, nuci i  wybija zamaszyście 
takt

—  Jest tu oddany moment śdę 
cia Robespierra — odzywają się 
w tym miejscu kotły, a później 
melodia opada kaskadami w dół

Ll l

—  to ścięta głowa toczy się po j 
stopniach szafotu.

Z toku rozmowy wychodzi п г  j  
jaw, że artyści — członkowie lu- | 
bełskich związków zawodowych j 
postanowili urządzi^ na 1-go Ma j 
ja koncert Filharmonii Lubel
skiej. Ob. Bryk podjął się opra- j  
cowania i rozpisania nut do uwer 
tury Robespierre, Międzynaro
dówki 1 Czerwonego Sztandaru.

—  Trudno, podjąłem się i do
konam, ale schodzą mi na tym 
całe noce —  mówi ob. Bryk.

W meldunkach 1-maj owych na 
potykamy cyfry określające za
oszczędzone stuny, ilość roboczo- 
godzin, osiągnięte w yn ik i Praca 
ob. Bryka nie da się określić cy
frą zaoszczędzonych pieniędzy, 
lecz pochłonęła i pochłonie wiel
ką ilość roboczo-godzin, bo «pro
wadzenie licznych Instrumentów 
do doskonałego brzmienia w utwo 
rze, którego odegranie potrwa kil 
ka minut, wymaga dziesiątków 
godzin dokładnej, mrówczej pra
cy. Ten czyn, gdyby nie moje 
wścibstwo — pozostałby niezna
ny nikomu. A choć uwertury Ro 
bespierre słuchać będą setki lu
dzi, niewielu domyśliłoby się, ile 
godzin pracy cichego czynu po
święca muzyk dla uczczenia Swię 
ta Pracy.

Marcin Ruta.

Z życia sportowego ko'arzy

Wystawa grafiki meksykańskiej
podczas ГО1ТР

♦araniem Biura Współpracy 
Kulturalnej z Zagranicą 
Ministerstwa Kultury 1 
Sztuki sprowadzono obec- 
aie do Polski Wystawę 
Grafiki Meksykańskiej. — 

Wysuwa ta obejmuje prace grupy 
grafików zrzeszonych w „Taller de 
Grafica Popular" — Warsztacie 
Grafiki Ludowej, który powstał w 
1937 roku. Najwybitniejszymi przed 
stawlclelaml grupy są: Leopoldo 
Mendez, Lula Arenal, Angei Bra- 
cho, Arturo Garcia Bustos, Jose 
Charee Morado, Pablo 0'Higgins, 
Isadoro Ocampo, Alfredo Zalce i 
Inni. Twórczość grupy, reprezentu
jąca wysokie osiągnięcia artystycz
ne, 'wiązana jest ściśle г walką re

wolucyjną, prowadzoną przez postę

powe siły Meksyku. Ideologia arty
stów, którzy sztukę swą poświęcili 
skrawie walki z faszyzmem i wyzy 
skiem kapitalistycznym, znajduje 
odbicie w tematyce prac. Obok tra 
gicznych scen z albumu „Rewolucji 
Meksykańskiej" znajdujemy dosko
nałe satyry polityczne i pełne pro
stoty obrazki z życia meksykańskie 
go chłopa i robotnika. Artyści posłu 
gują się głównie techniką drzewo
rytu i litografii. W formie prac 
swych nawiązują niejednokrotnie 
do bogatej tradycji meksykańskiej 
sztuki ludowej.

Wystawa ta gościła niedawno w 
Pradze. Obecnie odwiedzi najwięk
sze miasta Polski, rozpoczynając od 
Poznania, gazie otwarto ją w Mu
zeum Wielkopolskim.

W dniu 1-szym Maja jako w  dniu 
Święta Pracy wszyscy sportowcy we 
zmą udział w jednej grupie, w zwią 
zku z czym Lubelski Okręgowy Zwią 
zek Kolarski zaprasza wszystkich 
niestowarzy tzonych kolarzy aby 
wzięli liczny udział w pochodzie.

Zgłoszenia przyjmuje «ekretariat 
O. Z. Kol. — Zielona 5, codziennie 
od godz. 10 do 14 do dnia 29 bm.

* * *

W związku z nową strukturą spor 
tu, Lubelskie Towarzystwo Kolar
skie przystąpiło do Zrzeszenia Spor
towego „Ogniwo" Okręgu Lubelskie

K. S. Z. 8. „METAL*
WYSZEDŁ NA BOISKO

W dniu 20 bm  w godz. 18— 20 na 
boisku przy ul. gen. Świerczewskie
go odbył się pierwszy trening sekcji 
piłki nożnej KSZS „Metal"- Grupa 
(przeważnie juniorów) trenowała P<">̂  
fachowym kierownictwem ob. Tymo 
sławskiego

Poza sekcją piłki nożnej ożywioną 
działalność rozpoczęła sekcja ping
pongowa, organizując wewnętrzne 
rozgrywki o mistrzostwo klubu, któ 
re odbędą się w pierwszych dniach 
maja br Zgłoszenia grupowe z po
szczególnych kół fabrycznych przyj 
mowane będą w dniach 26 i 28 bm 
w godz. 18— 19 w siedzibie Zv, Zaw 
Metalowców w gmachu OKZZ (Kru
kowskie Przedm. 29).

REMIS GARBARNI W CHEŁMIE
W ubiegłą niedzielę rozegrany zo

stał w Chełi.iie mecz pilld nożnej 
o mistrzostwo kL A Okr. Lub. mię
dzy lubelską Garbarnią a miejsco
wym ZZK, zakończony wynikiem re 
misowynf 3:3 (2:2) Gra na ogół rów 
norzędna. Sędziował ob. Olszowy.

DRUKARZ W YG RAŁ Z METALEM
W spotkaniu piłkarskim o mistrz, 

ki. С Okr. Lub ZKS Drukarz po
konał po zaciętej gize KSZS M“ tal 
w stosunku 4:3 (3:2).

ZEBRANIE LCBL IN I ANKI 
ODBĘDZIE SIĘ 28 BM.

Zwyczajne walne zebranie Lubli- 
nlanki odbędzie się w dniu 28 bm 
w świetlicy własnej o godz. 18-tej, 
w pierwszym i 19-tej w drugim ter
minie, gdyby nie stawiła się wyma
gana statutem ilość członków.

go i będzie nosiło nazwę w  skróci» 
„Ogniwo-LTK".

• • •
Lubelski Okręgowy Związek Ko* 

larski organizuje kurs dla kandyda
tów na *ędziów kolarskich

Zgłoszenia przyjmuje cedziennlt 
sekretariat O. Z. Kol., Zielona 5, w 
godz 10—14.

O. Z. Kol. zaprasza miłośników 
sportu kolarskiego do licznego udzlm 
łu w kursie.

Początek kursu 10 maja br.

UDANY DEBIUT 
LUBELSKICH KOLARZY 
W WYfiClGU W WARSZAWIB

Drużyna kolarska lubelskiego Ogni 
wa-LTK w składzie: Tuora, Kocot, 
Krzyżanowski i Adler, wzięła u Izia) 
w wyścigu kolarskim w Parku Pa
derewskiego na dystansie 100 km 
(55 okrążeń).

Kolarze lubelscy przez okres 3/4 
biegu jechali w czołówce składają
cej się z około 30 kolarzy Wskutek 
defektu w  maszynach wycofali się 
Kocot 1 Adler. Dwaj pozostali za
wodnicy lubehcy nawiązali * elitą 
kolarzy polskich 1 węgierskich pra
wie równorzędną walkę. Na т е Ц  
wpadła zwarta grapa kilkunastu ka 
larzy w niewielkich od siebie odstę 
pach. Na 25 miejscu uplasował si< 
najlepszy kolarz Lublina Tuora. 
Krzyżanowski zajął 33 miejsce.

W dnib wczorajszym zawodnicy 
lubelscy z kpt sportowym Matyjas- 
kiem wrócili do Lublina, przywożąc 
z sobą piękny proporzec stołeczni 
Gwardii

TABELA
ROZGRYWEK PIŁKARSKICH
II KLASY PAŃSTWOWEJ 
W GRUPIE PÓŁNOCNEJ

Po piątej rundzie rozgrywek ta
bela wygląda następMjąco-

Nazwa klubu gier pkt. et. bf,
1. Garbarnia S 10 0 22:3
2. Radomiak 5 8:3 18:5
a Lublinianka 5 8:3 18 11
4. Ostrovia 5 8:4 13:8
5 Pomorzanin 5 8:4 18:9
8. Bzura 5 4:8 12:8
7 Widzew 5 4:8 4.4
8 Gwardia 5 8:7 10: Ц

—# Ognjsko 5 1:9 3:19
10. PTC 5 0:10 4:21

Niniejsza tabela opracowana jest 
na podstawie osiągniętych rezulta
tów na boiskach i może ulec zmiani* 
po weryfikacji przez W G 1 O.
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Чйт. К.A. .JAWORSKI'
Rozbity, wyczerpany wracał г dyżuru do domu. 

{walił się na łóżko. Palił w milczeniu. Dym tytoniowy 
.fpowijał pokój. Niebieski dym...

Ten radiogram uczyniłby Wasię szczęśliwym, 
może oczekiwał gio przez całą, tttugą polarną noc! 
I oto jest tutaj, a Timofieicz nie może go przekazać 
Wasi.

Przychodzili koledzy. Przysiadali na łóżku.
—  Nic? —  pytali ze współczuciem,
Timofieicz kręcił głową z wściekłością.
—  Brak wiadomości to najlepsze wiadomości, 

tnówią mądrzy ludzie —  pocieszali go koledzy. —  
Przecież na zimowisku nie jest tylko sam Koływa- 
*ит. Jeg« towarzysz dawnoby dał znać.

—  Jak? W  jaki sposób? —  rzucał się Timofieicz. 
Za pośrednictwem gołębi? Ducha Świętego? Przecież 
пае jest radiotelegrafistą.

W  ten sposób upłynęło jes*cze pięć męczących

dnd —  razem siedem od chwili, gdy UKL zamilknął. 
Na zimowisko przyleciał samolot, pierwszy wiosenny 
samolot —  jaskółka, zwiastując daleką wiosnę. Błę
kitny ptak przeniknął po lodz;e zatoki wynosząc za 
•obą śnieżny pył. Z kabiny pilota wylazł gruby, nie
zgrabny, otulony w futro człowiek. Zdjął wełnianą 
maskę ochraniającą twarz od mrozu i T im ofieicz i  o 
baczył, te  pilot jest młodym, przystojnym jasnym 
blondynem. W  pokoju przezmaozonym na odpoczy
nek pilot uwolnił się od futra, zrzucił szaliki ow ija
jące mu gardło i zawiązane na k rzy i za plecami, 
ściągnął zlodowaciałe jelfenie buty, włochate skarpet 
ki z psiego futra, kombinezon, wełniany swetr, spod
nie watowame i T im ofie icz zobaczył, że pilot jest 
jagrabny, szczupły, młodzieńczy. Z nadzieją patrzył 
radiotelegrafista na tego energicznego chłopca z opa 
loną od wiatru twarzą, przesiąkniętego mrozem, ben
zyną i przestrzenią, prawdziwego lotnika liniowego, 
jednego z tych zuchów, co lata ją w każdą pogodę po 
liniach północnych, co podejmują się dostarczyć do
w olny ładunek do dowolnego miejsca i przy tym 
wszystkim  jeszcze żartują: „A  po czemu to dzisiaj 
owies?*'.

—  Towarzyszu! —  rzekł przym ilnie T im ofie icz 
do pilota, który jadł śniadanie w jadalni w tym cza
sie, gdy mieszkańcy zimowiska zamknęli się samot
nie w pokojach, aby przejrzeć przywiezioną dla nich 
pocztę. —  No jak... zmarzliście bardzo?

—  Nie, nie bardzo... —  uśmiechnął się pilot. —  
Macie dobrą kawę.

—  Gzy spieszycie się? Nie?
—  To zależy od pogody.

—  A... czy moglibyście towarzyszu ocalić czło
wieka?

Pilot zdziwiony spojrzał zezem na niego, ale 
nic nie odparł. Wtedy Timofieicz opowiedział mu 
wszystko: o UKL, który się nie zgłasza, o Koływano- 
wie, samotnym radiotelegrafiście zatoki Nadzieja, o 
ich przyjaźni, o Hali, która nareszcie przysłała radio 
gram, o...

Ale dlaczego przypuszczacie, —  przerwał ze 
współczuciem pilot, —  te waszemu przyjacielowi 
przydarzyło się nieszczęście? Może po prostu zepsuła 
się stacja radiowa?

Timofieicz ze «nutkiem pokręcił głową.
Nie, nieszczęście! Wiem, że nieszczęście. Gdy 

by wasz kolega -  pilot, prawdziwy pilot, odleciał 
powiedzmy z Dicksonu na Dudinkę i minąłby dzień, 
drugi, trzeci a jego wciąż nie byłoby ani na Dickso 
nie ani na Dudince, ani na stacjach po drodze, cobyś 
cie powiedzieli wtenczas? Ze pilot zachorow ał?  Wie 
cie dobrze: nie choruje się podczas lotu... Powiedzie 
libyście: mego kolegę spotkało jakieś nieszczęście.
I polecielibyście na poszukiwania Czy nie tak?

t  Tak, oczywiście —  uśmiechnął się p ilot
. A więc ja jestem radiotelegrafistą. Radiotele

grafistą, że tak p o w ie m ,  pierwszorzędnym. I jeśli 
mój kolega przez siedem dni nie odzywa się w ozna* 
czonym czasie, mówię wam: stało się nieszczęście.
I proszę... bardzo proszę... błagam; towarzyszu, ratuj . 
cie mojego przyjaciela. ,

Pilot wstał i w milczeniu zaczął chodzić po po
koju. ^
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