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Organ Komiletn Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

Przed Kongresem Zw. Zawodowych
Zobowiązania zespołowe i indywidualne
WARSZAWA, (PAP). Masowy napływ zobowiązań podej

mowanych dla uczczenia Kongresu Związków Zawodowych, 
świadczy o zrozumieniu przez najszersze masy pracujące wici 
kiej roli ruchu zawodowego w Polsce Ludowej.

Dzień Zwycięstwa
— Miesiące i lata walki Związku izów: obozu mas ludowych i obozi 

Radzieckiego z uzbrojonym po zęby „panów". Gdy w październiku 19-U 
faszyzmem zakończyły się wspania roku Hitler zapowiedział, że jegi 
lym zadośćuczynieniem całej ludz- 'kohorty przystępują do rozstrzyga* 
kości gdy dnia 9 maja 1945 r. hitle . jącej ofensywy, do zadania „ o s t
rowskie Niemcy skapitulowały osta 
tecznie i bezwarunkowo. Do stoli
cy Niemiec, zajętej przez Armię 
Czerwoną, przybyli przedstawiciele 
sojuszników zachodnich, aby podpi
sać wraz ze Związkiem Radzieckim 
akt kapitulacji Niemiec. Dzień Zwy 
cięstwa był w istocie dniem zwy
cięstwa mas ludowych wielkiego 
państwa socjalistycznego i mas ludo 
wych krajów, które walczyły z hit 
leryzmem nad gwałcicielami ludz
kości.

Przez wiele miesięcy i lat cały 
świat z zapartym oddechem śledził 
gigantyczne zmagania dwóch obo-

Z Dolnego Śląska napłynęły m. in. 
zobowiązania od załogi Państwowej 
Fabryki Porcelany „Tielsch" w Wał
brzychu, która postanowiła wykonać 
plan produkcyjny na maj w 140%.

Ponadto dla uczczenia Kongresu za
łoga fabryki podwoi ilość miejsc w

Delegacje zagraniczne 
na Kongres Zw. Zaw.

WARSZAWA, (PAP). Do Biura Orga 
nizacyjnego Kongresu Związków Za
wodowych napływają pisma od licz
nych central związków zawodowych 
w sprawie udziału delegacji zagra
nicznych w obradach Kongresu.

Światową Federację Związków Za
wodowych reprezentować będzie na 
Kongresie Sekretarz Generalny SFZZ 
— Louis Saillant. W skład delegacji 
Francuskiej Generalnej Konfederacji 
Pracy (CGT) wchodzą: sekretarz ge
neralny CGT Benoit Frachon, sekre
tarz CGT — Jules Duchat i sekretarz 
generalny Zw. Zaw. Górników — 
Victorin Duguet. Generalną Unię Ro
botników Hiszpańskich (UGT) repre
zentować będą Jose Moix i Amaro Ro- 
sal. Z Niemiec przybędą na Kongres 
dwaj przedstawiciele Wolnych Nie
mieckich Zw. Zawodowych (FDGB)> a 
z Finlandii — członek egzekutywy 
fińskiej Centrali Związków Zawodo
wych (SAK) — Janne Hakulinen oraz 
drugi sekretarz SAK — Uuno Hiirono.

żłobkach j przedszkolach, zorganizuje 
kurs walki z analfabetyzmem i wyśle 
dwóch przodowników pracy na bez
płatne wczasy.

Młodociani górnicy zatrudnieni w 
kopalni „Biały Kamień" w szybie 
„Jan“ wykonają plan miesięczny w 
154°/«, a w kopalni „Viktoria“ na od
dziale czwartym — w 150*/».

Również liczne zobowiązania napły
wają z terenu Pomorza. Robotnicy i 
pracownicy fabryki obuwia Nr 1 zo
bowiązali się wykonać do dnia Kon
gresu 400 par obuwia wartości 2.400 
tys. zł. ponad plan. Dział mechanicz
ny fabryki wykona w tym okresie 
generalne remonty maszyn i urządzeń 
fabrycznych.

Niezależnie od zobowiązań zespoło
wych, podejmowanych dla uczczenia 
Kongresu Zw. Zawodowych przez za
łogi kopalń, fabryk i przedsiębiorstw 
podejmują zobowiązania indywidual
ne liczni robotnicy, a zwłaszcza przo
downicy pracy.

Górnicy kopalni „Makoszowy" Hu
bert Paszek 1 Kurt Gwozdek posta
nowili uczcić Kongres Związków Za
wodowych wykonaniem 300*/« normy. 
Górnik Stanisław Tonacki 230V« i 
Karol Luks — 180% normy.

W kopalni „Sośnica" górnik Jan 
Tyrajski zobowiązał się wykonać 
250% normy, Anton; Ciuk i Władys
ław Bożek — 200"/«, rębacze Antoni 
Kubiak i Stanisław Więckowski — 
150%.

Z wyścigu kolarskiego Praga—-Warszawa

Demonstracja kobiet londyńskich
na r z e c z  poko ju

LONDYN, (PAP). W Londynie 
urządzono defiladę wojskową w celu 
upamiętnienia przypadającej na dzień 
9 maja rocznicy zwycięstwa nad 
Niemcami. Istotnym powodem tej 
imprezy było przeprowadzenie mili
tarnej propagandy za wstępowaniem 
do tzw. brytyjskiej armii terytorial
nej.

Oddziały wojskowe i jednostki bro
ni pancernej przeciągnęły ulicami 
miasta, nie wywołując jednak nigdzie 
specjalnego entuzjazmu. Zwracała 
uwagę duża ilość policji, która w 
zamkniętych autobusach towarzyszyła 
oddziałom wojskowym. Ta demon
stracja militaryzmu wywołała odruch
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MOSKWA, (PAP). Agencja TASS do
nosi z Tokio, że strajk robotników 
przemysłu węglowego zatacza coraz 
szersze kręgi. 6 maja — ja*1 s,wier- 
dzło radio tokijskie — w strajku 
brało udział 420 tys. członków zw. 
zawodowego górników. Do strajku 
przyłączył; się robotnicy przemysłu 
węglowego prowincji Iamaguci, gdzie 
porzuciło pracę 17.500 osób. W ten 
sposób w strajku biorą już udział 
robotnicj zrzeszeni w 740 organiza
cjach związkowych.

oburzenia ze strony kobiet brytyj 
skich.

Gdy oddziały wojskowe zbliżały się 
do katedry Sw. Pawła, tłum kobiet 
zagrodził drogę idącym żołnierzom. 
Kobiety, — przeważnie matki i żony
byłych wojskowych, wstrzymały całą 
maszerującą kolumnę. Wznosiły one ] nych: — Hsin-Siang i Anyang-Na.

Wyścig kolarski Praga — Warszawa grupuje nie tylko nie
bywałą ilość kolarzy, ale wykazuje wielką rywalizację wśród za 
wodników. Zdjęcie przedstawia przejazd kolumny przez zam
knięty szlaban kolejowy na moment przed przejściem pociągu.

C h i ń s k a  a r m i a  l u d t fw a
w y z w o liła  ju ż  carte C h in y  P ó łn o c n e

LONDYN (PAP). Agencja Reute
ra donosi, że chińskie wojska ludo 
we dokonały w sobotę wyłomu w 
zewnętrznym pierścieniu umocnień 
zbudowanym przez oddziały kuomin 
tangowskie dla obrony Szanghaju.

Na północy wojska ludowe roz
poczęły atak na port Tsing-Tao, w 
którym są stacjonowane okręty Sta 
nów Zjednoczonych.

Na południowy zachód od Szang 
haju wojska kuomintangowskie wy 
cofały się z miasta Ping-Po.
W prowincji Kiang-Si wojska ludo 
we zajęły miasta: Kweiki, Iyang i 
Hengfeng oraz ważny węzeł kolej o 
wy Ying-Tan-Chen około 100 km 
na południowy wschód od stolicy 
prowincji Kiang-Si — Nanczangu.
W czasie walk o te miasta wzięto 
do niewoli około 4 tysięcy żołnie
rzy i oficerów armii kuomintangow 
sklej. *

Agencja Nowych Chin donosi, że 
wojska ludowe zlikwidowały dwa 
ostatnie punkty oporu armii kuo- 
mintangowskiej w Chinach Północ-

okrzyki przeciwko podżegaczom wo
jennym. Demonsłrantki rozpięły pła
szcze, pod którymi miały białe far
tuchy z wypisanymi na nich hasłami 
pokojowymi. Dopiero oddziały policji 
umożliwiły dalszy marsz def dującym 
oddziałom.

Londyńskie dzienniki popołudnio- 
we( które zamieściły zdjęcia z tej de
monstracji kobiet brytyjskich, otrzy
mały oficjalne ostrzeżenie, że utrudnia 
to propagandę na rzecz rekrutacji do 
armii terytorialnej i polecenie, by 
więcej zdjęć takich nie zamieszczały.

Na linii kolejowej Pekin—Hankou.

Garnizon Hsin-Siang poddał się bez 
walki, a miasto Anyang zostało zdo 
byte szturmem po 2-godzinnych 
walkach. Po zlikwidowaniu tych 
dwóch ostatnich gniazd oporu od
działów kuomintangowskich, całe 
Chiny Północne są wyzwolone. 

-------o--------
Debato w Izbie Gatin
nad sytuacją w Chinach

LONDYN (PAP). W Izbie Gmin 
odbyła się debata w sprawie incy 
dentu na rzece Jang Tse, w cza
sie którego został zatopiony okręt 
Amethyst.

Minister obrony narodowej Alex 
sander oświadczył, że incydent na 
rzece Jang Tse nastąpił przypadko 
wo i przyznał, że władze ludowe 
utrzymują ład ‘ ,«rządek na zaję
tych przez siebie terenach.

Po oświadczeniu ministra Alexsan 
dra wywiązała się debata, w czasie 
której wysuwano żądanie nieinter
wencji w Chinach i nawiązania sto 
sunków handlowych z rządem ludo 
wym.

Francuskie koła postępowe protestują
przeciwko nagonce na pjof. Joliot-Curie
PARYŻ, (PAP). Nagonka kól reak

cyjnych na Wysokiego Komisarza dla 
spraw energii atomowej Joliot-Curie 
wywołała falę protestów w społeczeń
stwie francuskim.

Związek pracowników naukowych, 
grupujący 1.400 uczonych francuskich 
zaprotestował przeciwko projektowa
nemu usunięciu prof. Joliot-Curie z

O dezw a N ie m ie c k ie j  Rady Lu d o w ej
w sprawie Zjednoczenia Niemiec

BERLIN (PAP). Działająca w ra 
dzieckiej strefie okupacyjnej Nie
miecka Rada Ludowa zwróciła się 
do zgromadzenia konstytucyjnego 
oraz do Rady Gospodarczej stref 
zachodnich z odezwą, w której pro 
ponuje wspólne opracowanie merno

randum w sprawie zjednoczenia 
Niemiec i przedstawienie tego me
morandum Radzie Ministrów Spraw 
Zagranicznych 4 mocarstw, która 
ma się odbyć*w Paryżu w dniu 
23-ego maja.

kierownictwa nad badaniami atomo
wymi i stwierdził, że zmiana na tym 
stanowisku byłaby krokiem, zmierza 
jącym do przekształcenia komisji ba
dań atomowych w instytucję, służącą 
celom agresywnym. Jednocześn e To
warzystwo Intelektualistów francus
kich w obronie pokoju zredagowało 
petycję, w której przypomina oświad 
czenie złożone przez prof. Joliot-Cu
rie 23 kwietnia br. Prof. Joliot-Curie 
stwierdził wówczas: „Jeśli jutro rząd 
francuski każe nam prowadzić badania 
w celu niszczycielskim — odpowiemy 
„nie".
Petycja, którą podpisali m. in. prof.: 

Aubel i Barrabe — z wydziału mate- 
matyczno-filozoficznego Sorbony, pro 
resor ChoJley — dziekan wydziału 
humanistycznego, prof. Desoille — 
stwierdza, ż nagonka na prof, Joliot- 
Curie zagraża suwerenności Francji, 
nauce franesukiej oraz pokojow 
światowemu.

tecznego ciosu" — ludzie małodusą 
ni zahypnolyzowani zwycięstwami 
Hitlera, zmartwieli. Przedwczesną 
jednak były fanfary fiihrera, ktć, 
ry nie doceniał siły, jaką potral | 
wyzwolić masy ludowe, który n i 
doceniał wysiłku żołnierza, czuj i 
cego swą odpowiedzialność za los;,i 
państwa socjalistycznego.

Dnia 7 listopada 1941 roku, gdyr 
Niemcy znajdowali się niemal u 
bram Moskwy, Generalissimus Sta
lin przyjmował na Placu Czerwo
nym defiladę. Wprost z defilady 
szły pułki na front i w grudniu
1941 roku zadały pierwszy potężny 
cios, zmuszając hitlerowskie dywi
zje do pierwszego „skrócenia fron- 
tu‘\

Po raz drugi i ostatni przystąpili 
hitlerowcy do ofensywy w maju,
1942 roku. Tym razem zamierzali 
obejść front od południa i gdy po 
kilku miesiącach dotarli do Stalin
gradu, wydawało się niektórym poi 
litykom że tym razem Związek Ra
dziecki ulegnie.

Dwa miesiące trwała bitwa, naj
większa w dotychczasowych dzie
jach, bitwa o miasto Stalina. Z bi
twy tej wyszły wojska Hitlera z! 
przetrąconym kręgosłupem. Losy 
wojny, a zatem losy ludzkości byłyi 
przesądzone. Rozpoczęła się walka j
0 szybkość osiągnięcia ostatecznego 
zwycięstwa.

Gdyby wówczas armie sojusznicze 
ruszyły również do ofensywy, gdy
by utworzono na zachodzie drugi 
front, to niewątpliwie ludzkości zao 
szczędzonoby wiele krwi i cierpień. 
Wskutek knowań przywódców reak 
cji ,z Churchillem na czele, których 
pobożnym życzeniem było osłabie
nie państwa socjalistycznego w 
większym nawet stopniu, co hitle 
rowskich Niemiec — drugi front 
powstał dopiero wtedy, gay anglo
sascy Churchille sposcrzegli się, że 
cała Europa będzie oswobodzona 
przez Związek Radziecki.

Wojna zakończyła się kapitulacją 
faszyzmu dnia 9 maja. Ale me ska 
pitulowali duchowi krewni Hitlera, 
którzy przejęli po nim szaleńczą 
myśl podboju świata, zakucia mas 
ludowych w dyby interesów impe
rialistycznych.

Wojna przeciwko faszyzmowi by
ła wojną mas ludowych o wyzwolt 
nie z jarzma politycznego i społecz 
nego, I w wyniku zwycięstwa pań
stwa socjalistycznego nad faszyz
mem w wielu krajach masy ludowe 
ujęły ster rządów i nie dadzą go so 
bie wyrwać przez kosmopolityczną 
reakcję.

Światowy Kongres Obrońców Po 
koju, przebieg manifestacyj pierw
szomajowych w Związku Radziec
kim, krajach demokracji ludowej i 
wielu krajach kapitalistycznych, 
wspaniałe zwycięstwa Chińskiej Ar 
mii Ludowej nad wojskami Czang- 
Kai-Szeka, którego podżegacze wo
jenni pragnęli wyzyskać prąeciwko 
obozowi pokoju i postępu świadczą 
wymownie o stale przechylającej się 
szali na rzecz obozu pokoju, które
mu przewodzi niezwyciężony Zwią
zek Radziecki. Te siły pokrzyżują 
plany podżegaczy wojennych i do 
Dnia Zwycięstwa nad faszyzmem do 
łączą Dzień Zwycięstwa Pokoju i 
Postępu. Dziś już sprawdzają się 
słowa towarzysza Stalina, że „zbyt 
żywe są w pamięci narodów okrop 
ności niedawnej wojny i zbyt wiel 
kie są siły społeczne, broniące poko 
ju, ażeby uczniowie Churchilla w 
sprawach agresji mogli je pokonać
1 skierować ku nowej wojnie".

Piąta rocznica zwycięstwa nad
hitleryzmem zbiega się niemal z 
datą, w której po półrocznej przer 
wie podejmuje pracę Rada Mini
strów Spraw Zagranicznych czte
rech mocarstw. Jest to prawdziwy 
cios jdla podżegaczy wojennych, że 
pizedstawiciele wielkich mocarstw 
znajdą się znów przy wspólnym sto 
le obrad.

I to jest zwycięstwo pokojowej 
polityki Związku Radzieckiego, po
dobnie jak kapitulacja Niemiec hit 
lerowskich dnia 9 maja 1945 roku 
była zwycięstwem potężnych sił lu
dowych, wyzwolonych w Państwie 
Socjalizmu,
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Armia Radziecka ocaliła narody
przed barbarzyństwem faszystowskim

Przed czterem* laty armia radzie
cka odniosła historyczne zwycięstwo 
nad hordami niemiecko - faszystow
skimi i zapewniła pokój narodom 
Europy. Doniosłość i waga zwycięstwa 
armii radzieckiej nie zna precedensu 
w historij światowej. Przez terytoria 
wyzwolonych od okupacji krajów szła 
armia radziecka, armia kraju socjali
zmu, wychowana w duchu poszano
wania suwerenności narodów i nieza
wisłości państwowej innych narodów.

W krajach okupowanych okres pa
nowania faszyzmu niemieckiego i jego 
agentów, którzy zdradzili swój naród, 
były latami ciemności i bezprawia. 
Barbarzyństwo dzikusów faszystow
skich nic miało granic. Po zagrabieniu 
Muzeum Narodowego w Warszawie 
Niemey wysiał; światowej sławy dzie
ła malarzy zagranicznych do Niemiec, 
a obrazy mistrzów polskich pokrajali 
na kawałki. Niemcy niszczyć jednak 
nie tylko zabytki- kultury i sztuki, wie 
szali i rozstrzeliwali ludzi za każdy 
przejaw dumy narodowej, za przy
wiązanie do rodzimej kultury. Zamie
rzali oni całkowicie zlikwidować na
ród polski, naród który wydal Mic
kiewicza, Słowackiego, Chopina. Po
dobnie zresztą działo się wszędzie, 
gdzie tylko stanęła noga zaborcy hit
lerowskiego.

Ze szczególną wściekłością rzucili 
się hitlerowcy na Związek Radziecki. 
Chcieli „ogniem i mieczem" przejść 
po kraju socjalizmu i ujarzmić naród 
który obali! samowladztwo carskie, 
wypędził kapitalistów i obszarników ; 
w ciągu krótkiego okresu historyczne
go zbudować socjalizm. Hitlerowcy 
marzyli również o całkowitym ujarz
mieniu narodu radzieckiego, narodu, 
który dał światu takich geniuszy, jak 
Lenin i Stalin, narodu, który pod kie
rownictwem tych wielkich wodzów 
ludzkości zrealizował to, o czym ma
rzyli ludzie przez wiele stuleci, stwo
rzy! władzę ludową i zbudował socja
lizm.

Pod kierownictwem WKP(b) naród 
radziecki, jak jeden mąż powstał do 
walki w obronie ojczyzny i w zacię
tych bojach przeciwko barbarzyńcom 
hitlerowskim ocalił od faszyzmu n;e 
tylko swój własny kraj, lecz również 
inne narody.

Bojownicy radzieccy mieli żywo w 
pamięci nakaz swego wodza Genera
lissimusa Stalina, który już w dniu 
7 listopada 1941 roku mówił: „Cały 
świat patrzy na wass jako na siłę 
zdolną do zniszczenia grabieżczych 
hord okupantów niemieckich. Ucie
miężone narody Europy, które zna
lazły się pod jarzmem okupantów nie 
mieckich, patrzą na was, jako na 
swych wyzwolicieli. Przypadła ram  w 
udziale "wielka wyzwoleńcza misja, 
okażcie się więc tej misji godni".

Bojownicy radzieccy przebyli pełną 
chwały drogę od Stalingradu do Ber
lina i Pragi. Wola doprowadziła do 
zwycięskiego końca swej wyzwoleń
czej misji, dodawała i-m niewyczerpa
nych sił.

Wdzięczność wyzwolonych spod 
jarzma faszystowskiego narodów Euro

py znalazła swój wyraz w liście na
rodu polskiego do towarzysza Stalina 
w związku z wyzwoleniem Warszawy 
przez Armię Czerwoną. List ten gło
sił: „Naród polski nigdy nie zapomni, 
że zdobył wolność i możność odbudo
wania niezawisłego państwa, dzięki 
wspaniałym zwycięstwom oręża ra 
dzieckiego"...
* Zwycięstwo armii radzieckiej nad 

hordami hitlerowskimi przyniosło kra 
jom Europy radość tworzenia i budo
wania nowego życia. Otwarły się drzwi 
zakładów naukowych i bibliotek, roz
winęły się siły i zdolności milionów 
ludzi pracy w krajach demokracji lu
dowej, które wkroczyły na drogę 
budownictwa socjalistycznego.

Na Światowym Kongresie Obrońców 
Pokoju w Paryżu i w Pradze delegaci 
w imieniu milionów prostych ludzi

zadeklarowali swą wolę walki prze
ciwko burżuazyjnej, ludobójczej, „kul 
turze" podżegaczy wojennych.

Armia radziecka, spełniwszy swą 
wyzwoleńczą misję w wojnie prze
ciwko Niemcom hitlerowskim, stoi 
twardo’ i stać będzie nadal na straży 
pokoju. Ochraniając twórczą pracę 
swego narodu, który pomyśln e buduje 
komunizm. Armia radziecka przenik
nięta jest duchem solidarności mię
dzynarodowej i gotowością obrony 
cywilizacji światowej przed rasistami 
; kolonizatorami anglo-amerykańskimi.

W dniu czwartej rocznicy zwycię
stwa nad Niemcami hitlerowskimi na
rody Europy, wyrażając głęboką 
wdzięczność radzieckim bojownikom- 
wyzwolicielom, jeszcze bardziej kon
solidują swe siły w walce o wolność, 
demokrację i pokój na całym świec e.

Dzień Radia w ZSRR
MOSKWA (PAP). Dzień 7 maja 

w Związku Radzieckim obchodzony 
jest jako dzień radia.

7 maja 1895 r. wybitny fizyk ro
syjski A. Popow zademonstrował 
wobec grona uczonych rosyjskich 
pierwszy na świecie skonstruowa
ny przez siebie odbiornik radiowy.

Młodzież włoska
w  o b ro n ie  p o k o ju

RZYM, (PAP). 6 bm. odbyło s ę w 
Rzymie zebranie komitetu porozumie
wawczego Związku Młodzieży Komu
nistycznej ; Centralnej Komisji Mło
dzieżowej Włoskiej Part!: Socjalis
tycznej.

Komitet zajął się sprawą przygoto
wania do kongresu młodzieży włoskiej 
w obronie pokoju, który odbędzie się 
dnia 13 czerwca w Rzymie i sprawą 
udziału młodzieży włoskiej w drugim 
Światowym Kongresie Młodzieży zwo 
łanym na sierpień br. do Budapesztu.

Dalsze komentarze prasowe o komunikacie 4-ch
w  s p r a w i e  N i e m i e c

NOWY JORK, (PAP). „Wielka" 
prasa amerykańska w dalszym ciągu 
snnje przypuszczenia na temat po
rządku dziennego i przebiegu konfe
rencji ministrów spraw zagranicznych 
czterech mocarstw w sprawie Nie
miec, nie szczędząc rządom państw 
zachodnich porad i wskazówek, jakie 
powinny zająć na konferencji stano
wisko.

Spekulacje komentatorów obracają 
się nadal wokół ewentualnych propo
zycji, jakie Związek Radziecki poczyni 
na konferencji, przy czym welu z 
nich, nawiązując do znanej deklaracji 
narady warszawskiej, nie ukrywa za
niepokojenia, że propozycje zawarte

łyby się z głębokim oddźwiękiem w 
narodzie niemieckim, utrudniając rea
lizację planów mocarstw zachodnich. 
Idea zjednoczenia Niemiec — stwier
dza „New York Times" — jest zbyt 
popularna w całym kraju, aby nawet 
proamerykańscy politycy niemieccy 
w strefach zachodnich odważyli się 
wziąć na .siebie odpowiedzialność za 
rozbicie Niemiec.

LONDYN, (PAP). Prasa brytyjska, 
która poprzednio usiłowała pomniej
szyć znaczenie porozumienia czterech 
w oprawie Niemiec, w sobotę nie za
mieściła na ogół prawie żadnych ko
mentarzy na ten temat.

Wyjątek stanowi „Manchester Guar-

zumienia ze Związkiem Radzieckim w 
sprawie Niemiec. Dziennik zmuszony 
jest przyznać, że osiągnięcie porozu
mienia byłoby ułatwione, gdyby mo
carstwa zachodnie zrezygnowały z 
planu objęcia Niemiec paktem a 'la n - 
tyckim.

Sieć radiowa w Związku Radziec
kim należy obecnie do najpotężniej. 
szych na świecie. Już w roku ubiel 
gtym sieć radiostacji nadawczych,j 
węzłów radiowych i punktów od-, 
biorczych w ZSRR, pomimo ogromj 
nych zniszczeń wojennych, znacznie| 
przekroczyła poziom przedwojenny.! 
Zasięg prac radzieckich stacji radiol 
wych już w 1948 r. był dwa razyj 
większy niż przed wojną. Ciągły! 
wzrost ilości punktów odbiorczych! 
umożliwi przed końcem roku 1950| 
zwiększenie liczby abonentów radio; 
wych o dalsze dwa miliony. Poza 
czynną w Moskwie potężną stacją 
telewizyjną uruchormona zostaje 
wielka stacja telewizyjna w Lenin 
gradzie.

Uczeni radzieccy i przemysł pra
cują nad dalszym udoskonaleniem 
odbiorników telewizyjnych i roz
wiązaniem problemu przekazywania 
obrazów drogą radiową na wielką 
odległość. Na liście tegorocznych 
laureatów premii stalinowskiej znaj 
dują sie nazwiska 37 uczonych, 
konstruktorów i stachanowców, od 
znaczonych za doniosłe wynalazki 1 
prace w dziedzinie radiotechniki. 
W roku bieżącym kładzie się szcze 
gólny nacisk na radiofonizację wsi 
radzieckich. Jak stwierddził na ła
mach prasy minister łączności 
ZSRR Psurozew, zakłada się obec
nie w Związku Radzieckim sieć 
stacji, które zapewnią łączność radio 
wą między ośrodkami maszynowo- 
traktorowymi i brygadami trakto
rzystów, pracujących w polu. Przy 
czyni się to znakomicie do lepszej 
organizacji pracy rolników.

— w  r ---I----- J - o ~ —  —  . - -

w tej deklaracji, gdyby zostały przez I dian" który w artykule wstępnym za 
Związek Radziecki wysunięte, spotka- | slanawia się nad calokszattem poro

Protestu robetaiitóaf brytyjskie!)
przeciwko budżetami Crippsa

LONDYN, (PAP). — Oficjalna 
prasa brytyjska przemilcza ostatnio 
najaktualniejszą dla milionów pra
cującej ludności Anglii sprawę bu
dżetu ministra Crippsa aby wywo

dzą z oburzeniem, że budżet Crippsa 
przyniósł klasie posiadającej obniż
kę podatków na ogólną sumę 79 
milionów funtów, podczas gdy po
datki płacone przez ludność pracu

ją ć fałszywe wrażenie, że przyci- ! jącą wzrosły o 55 milionów. Rezo-
chła już fala oburzenia, trwająca 
od momentu ogłoszenia budżetu.
Wśród licznych uchwalonych ostat 

nio rezolucyj protestujących przeciw 
ko budżetowi Crippsa zwraca uwagę 
uchwała pocztowców w południowo 
wschodnim Londynie, która stwier

lucja domaga się od rządu zmniej 
szenia wydatków na zbrojenia i „za 
stąpienia polityki wojennej prowa
dzonej na rozkaz finasiery z Wall- 
Street przez politykę przyjaźni ze 
wszystkimi narodami".

Rada w Bonn powołała zamaskowany rząd
N iem iec  Z a c h o d n ic h

BERLIN, (PAP). Rada Parlamen- | niemieckich polityków, którzy przez 
tarna w Bonn, obradując przy 
drzwiach zamkniętych, powzięła w 
piątek uchwalę utworzenia tzw. „ko
mitetu tymczasowego", któ-ry jest wła 
ściwie prowizorycznym rządem Nie
miec Zachodnich.

Mimo kategorycznego sprzeciwu ze 
strony przewodniczącego niemieckiej 
partii komunistycznej Maxa Reiman- 
na, który stwierdził, że Rada Parla
mentarna nie była upoważniona ani 
powołana do tego rodzaju kroku, 
uchwala została przyjęta wbrew gło
som przedstawicieli KPD. W skład 
tego prowizorycznego rządu zamasko
wanego pod nazwą komitetu tymcza
sowego, weszło 18 członków, w tym 
7 z partii^socjaldemokratycznej, 7 z 
CDU, 2 z FDP oraz po jednym przed 
stawicielu z partii niemieckiej i z 
cenlrum.

Utworzenie z tak wielkim pośpie
chem rządu prowizorycznego jest nie
wątpliwie manewrem tych zachodnio-

cały czas spekulowali na podział*
Nietn ec a dziś w obliczu konferen- »
cji paryskiej widzą, że gruni usu
wa się. im spod nóg.

Uchwała w 1' ii stanowi próbę po- 
staw'enia ludności zachodnio-memie- 
ck'ej w obliczu faktów dokonanych i 
jest sprzeczną z opublikowanym 
ostatnio oświadczeniem gen. Robert
sona, który stwierdził, że droga do 
utworzenia og;'lno-niem:eckfego rzą
du stoi obecnie otworem.

Z  SI o n
pro '. St. G ra b s k ie g o

WARSZAWA (PAP). W dniu 
6 maja rb. zmarł w Sulejówku 
k/Warszawy wybitny ekonomista l 
socjolog, były członek Prezydium 
KRN prof. Uniwersytetu Warszaw
skiego Stanisław Grabski.

KRZEPIĄCY BILANS
W ciągu całego ubiegłego tygod

nia napróżno usiłowaliśmy podsu
mować wyniki pierwszomajowych 
manifestacji we wszystkich krajach 
świata. Zdawałoby się że dzień 1 Ma 
ja przerósł przyznane mu kalenda
rzowym prawem 24 godziny i wciąż 
jeszcze trwa, wciąż codziennie po
wraca do nas nowym meldunkiem, 
nową, dodatkową cyfrą manifestan
tów, nowym hasłem, podchwytywa 
nym przez setki milionów ludzi, mó 
wiących różnymi językami, lecz ro 
zumiejących się nawzajem bez po
trzeby używania słownika. Nie ma 
bowiem lepszego tłumacza na świe 
c e niż czerwony sztandar. Znak 
równości dwu pojęć: socjalizm i po 
kój. ,

Pierwszy Maj tego roku był prze 
glądem sił zwycięsko walczących o 
urzeczywistnienie socjalizmu i po
koju. Słyszałam, jak dwoje ludzi 
rozmawiało między sobą, gdy po
chód pierwszomajowy płynął ul,ca 
mi Warszawy: „Siła nas...“ — Po
wiedział jeden. „Siła w nas" — 00- 
oowiedział dragi, patrząc na zwarte 
szeregi maszerujące stanowczym 
.; równym krokiem, skandując w 
nieskończoność słowo wypisane na 
transparentach: „pokój, pokój, po-
■ ój‘‘ Te czerwone transparenty ko 
-ysaly się nad głowami blisko dzie
g c iu  milionów polskich mężczyzn, 
'-otoiet i dzieci, — robotników i chło 
rów. inteligencji i uczącej się mło
dzieży. , .

Tak samo radośnie i dumnie po

wiewały czerwone sztandary i trans 
parenty nad milionowymi tłuma
mi w innych krajach demokracji 
ludowej — najradośniej zaś i naj
dumniej w kraju zwycięskiego so
cjalizmu — nad moskiewskim Pla
cem Czerwonym, nad wszystkimi 
placami i ulicami miast, miasteczek, 
osiedli ł wsi Związku Radzieckiego. 
Cyfry bowiem na plakatachąi trans 
parentach mówiły o wielkich zwy
cięstwach. socjalistycznego społeczeń 
stwa w dziedzinie pokojowej, twór 
czej pracy i na froncie walki o po
kój między wszystkimi ludami 
świata.

„ZATRZAŚNIĘTE DRZWI"
CZYLI
IMPERIALIZM W POCZEKALNI

Coraz szersze przestrzenie naszej 
kuli ziemskiej rozbrzmiewały w 
dniu 1 Maja nutą radości, zrodzo
nej przez zwycięstwo wyzwolonych 
mas ludowych. Coraz rozleglejszy 
jest krąg narodów, które ten dzień 
znaczą w swych kalendarzach czer 
woną, świąteczną barwą. W tym ro 
ku przybyły do grona wolnych naro 
; dó-w triumfujące nad anglo -  ame
rykańskim imperializmem i rodzimą 
reakcją — ludowe Chiny. ,.Stany 
Zjednoczone muszą patrzeć, jak w 
Chinach zatrzaskują się przed nim' 
drzwi 1 me mogą temu przeciwdzia

łać...‘‘ — ubolewa pismo amerykan 
skie „New York Herald Tribune", 
opłakując miliony dolarów straco
nych napróżno w celu ratowania 
Kuorniniangu. Trudno, panowie: na 
ród chiński zatrzasnął wam drzwi 
do swego kraju, a otworzył sobie 
inne, wiodące do pokoju i wolnoś
ci. W tej sytuacji — jak stwierdza 
agencja Reutera — nie pozostaje 
Amerykanom nic innego, jak pa
trzeć i — dodaje agencja — czekać. 
Ta ostatnia czynność wydaje się ra 
czej bezcelowa. Historia to nie jest 
poczekalnia, a pociąg do stacji Wol 
ne Chiny już odszedł...

„JAK ZWALCZYĆ KOMUNIZM?"
Pociąg ten nie tylko zresztą w

Chinach miażdży na swej drodze 
wszelkich dolarowych interwentów. 
Dzieje się tak samo i w innych kra 
jach.

Źródłem szczerych wynurzeń ame 
rykańskich imperialistów jest jak 
wiadomo „Wall-Street Journal", °r 
gan nowojorskiej giełdy. Notując 
bankructwo spółki „Czang-Kai-Szek 
and USA<‘, pismo to informuje 
swych czytelników, że również w 
Grecji inwestycje dolarowe w ateń 
sko - królewski rzą^ grożą stratą. 
Autor artykułu dochodzi do trafne
go wniosku, że „komunizmu nie

l o d o w y
od siebie dodać, iż doświadczenie 
uczy źe nie tylko silą zbrojną lub 
dolarem — po prostu niczym...

DE GAULLE I CIELĘ O PIĘCIU 
NOGACH

Świadectwem zdecydowania, nieu 
giętej woli walki o pokój i postęp 
mas robotniczych krajów kapitali- 
- tycznych, ich czynnej postawy wo 
bec usiłowań imperialistów i podże
gaczy wojennych — były obchody 
Pierwszomajowe we Francji i w 
Anglii. W samym Paryżu pochód 
liczył ponad milion uczestników. Ma 
nifestacja na Placu Bastylii zgrorna 
dziła robotników Paryża, młodzież 
i organizacje kobiece, przodującą, 
postępową inteligencję, przedstawi
cieli ludu francuskiego ze wszyst
kich prowincji Francji, przedstaw’- 
cieli uciskanych narodów kolonial
nych. Obok pełnych powagi haseł 
„Wywalczymy pokój" — nie brak 
było tego dnia na ulicach Paryża 
ostrza satyry. I tak na wielkim pól 
misku paradował obgryziony śledź, 
z którego pozostała tylko głowa i 
ogon. Nad nim napis: „Ón korzy
stał z pomocy Marshalla..."

Nie brak było także satyry mimo 
woli. Kandydat na Fuehrera Fran
cji, De Gaulle, wzorem swego pa
trona Hitlera, zorgan’zował „kontr.. - i______ 1-,,1-. T31slyirńclfirłI ^ c T S ’ « 5  zbrojną ‘.M ożemy i manifestację"' w lasku Bułońskim

również z okazji... Pierwszego Ma
ja! Zestawienie mizernego tłumu ga 
piów, zgromadzonych wokół błaznu 
jącego generała z potężnym, impo
nującym pochodem mas ludowych, 
było nie tyle żałosne, co wręcz hu
morystyczne. Ażeby osłodzić uczest 
nikom swej manifestacji ten zawód. 
De Gaulle zorganizował wokół miej 
sca zgromadzenia — kiermasz. Pier 
niczki,' cukierki, karuzele, cielęta o 
pięciu nogach i dwu głowach... Jaki 
pan, taki kram.

KOGO ROI SIĘ LABOUR PARTY?

Pozazdrościli mu laurów k'erow- 
nicy „Labour Party" w Londynie.

, Też zorganizowali szopkę: obchod
pierwszomajowy „polskich socjali
stów", z gorącymi życzeniami od 
Morgana Phiiiipsa i Healey‘a kie
rującego zagranicznymi kontaktami 
władz labourzystowskich. W tym sa 
mym czasie pol'cja londyńska na 
rozkaz tych samych władz rozpędza 
ła gumowymi palkami, szarżą kon
ną i aresztowała robotników angiel 
skich, którym zabroniono w tym 
roku’’ jakichkolwiek manifestacji 
Perwszoma] owych. „Socjalistyczny 
m!nister Chutter Ede boi się włas
nych robotników. Nie ma potrzeby 
za to obawiać się grupki Ciolko- 
szów, Arciszewskich i innych: to
„swoi" ludzie. Z pewnością nie ina 
czej posteoowaliby na jego m:ejscu. 
Ale nie mają po temu i nigdy już 
mieć nie będą okazji. I dlatego na.e 
żv im się słowo współczucia brytyj 
skich towarzyszy zdrady. B. Z.
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Nowe placówki wychowawcze
Otwarcie biblioteki i przedszkola RTPD na Brooowicach

Dzień wczorajszy jako oficjalna data zamknięcia „Tygodnia Oświa
ty, Książki i Prasy1- obfitował w szereg uroczystości związanych z rea 
lizacją wielkich zadań upowszechnienia czytelnictwa i wychowania 
nowego człowieka. Na terenie m. Lublina w robotniczej dzielnicy Bro
nowie odbyły się dwie takie uroczystości: otwarcia piątej z rzędu filii 
biblioteki Żarz. Miejskiego oraz oddania do użytku przedszkola RTPD 
przy ul. Bronowickiej 3.

W zm ożoną p ra cą  u c z c i św ia t  prac\
K ongres Zw. Zow.

Na pierwszą z tych uroczystości 
poza przedstawicielami władz miej 
skich w osobie przew. MRN tow. 
Iskierki, prezydenta miasta tow. 
Krzykały i tow. Czapskiego przyby
ły liczne delegacje szkół powsz. 
tej dzielnicy pod kierownictwem 
wychowawczyń oraz przedstawicie
le władz szkolnych i społeczeństwa.

Po okolicznościowym przemówie
niu prez. miasta, w którym podkreś 
lił on znaczenie nowootwartej filii 
bibliotecznej dla rozwoju kultural
nego mieszkańców dzielnicy — ser
deczne podziękowania dla Żarz. 
Miejskiego za nową bibliotekę zło
żyły nauczycielki i uczennice szkół 
powszechnych Nr 11 i 22. Następnie 
życzenia pomyślnego rozwoju no
wej placówki złożył na ręce prez. 
miasta w imieniu Zw. Biblioteka
rzy ob. mgr. Skoczylas.

Z ramienia kuratorium O SB wiz. 
ob. Banach zaakcentował znaczenie 
nowej biblioteki dla sprawy wycho 
wania młodego pokolenia, a przed
stawiciel inspektoratu szkolnego zło 
żył Żarz. Miejskiemu podziękowa
nie za przyjście z pomocą miejsco
wym szkołom, niedostatecznie zao
patrzonym we własne księgozbio
ry.

Na zakończenie kierowniczka bi
blioteki ob. J. Racka zaznajomiła ze 
branych ze stanem liczebnym ksią
żek w wypożyczalni i warunkami 
korzystania z niej. Na 831 tomów 
księgozbioru aż i90 jest ks'ążek 
oopulamo-naukowych, a 170 litera 
tury młodzieżowej. Natychmiast po 
zakończeniu uroczystości zebrani 
licznie miłośnicy książki zapisali się 
na stałych czytelników biblioteki i 
wvoożvczyli z niej pierwsze tomy 
lektury.

*  *  *
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K I N A
APOLLO — „Wielka nagroda' 

film kolorowy, 15.30. 17 45. 20.15 
3AŁTYK — „Dwulicowa ko

bieta" pocz. 16. 18, 20.
IAL" '  — „Pirogow" — 15.
17.30, 20.

T E A T R Y
rEATR MIEJSKI:
„Tu mówi Tajmyr...“ g. 20 

.rEATR MUZYCZNY:
„Król włóczęgów" g. 19.30

DYŻURY APTEK:
Ki-ak. Przedm. 29 Rynek 2, Szope

na 16, 1 Maja 29. ,

Bezpośrednio po otwarciu nowego 
punktu bibliotecznego na Bronowi- 
cach nastąpiła nie mniej doniosła 
uroczystość oddania do użytku 4-go 
z kolei przedszkola RTPD przy ul. 
Bronowickiej 3.

Uroczystość rozpoczął tow. prezy
dent Krzykała przemówieniem po
święconym historii powstania przed 
szkolą. Drewniany jego budynek zo 
stał wzniesiony kosztem blisko 7 
mil. zł., które zostały zdobyte wy
siłkiem klasy robotniczej Lublina. 
Nadzwyczajne subwencje Rady Pań 
stwa przyznane w jesieni ub. r. na 
potrzeby dzielnic robotniczych nie 
ujmowały budowy przedszkola. Dzię 
ki zmobilizowaniu jednak szerokich 
rzesz pracowniczych do wykonania 
wielkiej ilości robót w ramach Czy 
nu Kongresowego powstały oszczęd 
ności na robociźnie w wys. 3 mil. 
zł, które zużyto na budowę pomiesz 
czenia dla przedszkola. Brakujące 
do wykończenia budynku kwoty zdo 
był Zarząd Miejski.

Tow. Krzykała złożył wyrazy u- 
znania pracownikom Zarządu Miej 
skiego, Żw. Dziennikarzy, Urz. Woj. 
i innych instytucji, którzy pierwsi 
stanęli do prac przy budowie fun
damentów przedszkola i dali im
puls do ofiarnego czynu reszcie 
świata pracy Lublina.

Złożywszy kierownictwu Oddziału 
RTPD serdeczne życzenia powodze
nia w pracy tow. prezydent wrę
czył klucze od przedszkola przewód 
niczącemu Żarz. Oddziału, tow. Dy 
mowskiemu, który w krótkich sło
wach złożył podziękowanie Żarz. 
Miejskiemu, przedstawicielom Par
tii i władz szkolnych za wysiłki po 
łożone przy budowie nowej placów 
ki RTPD i złożył uroczyste przyrze 
ozenie, że przedszkole spełni swą mi 
sję wychowan!a nowego pokolenia.

Z kolei I sekr. KM PZPR tow. 
Łuć przedstawi zebranym przedszko 
le jako wynik inicjatywy władz nar 
tyjynch. które zamierzały je stwo
rzyć już w ramach Czynu Kongre
sowego, a które mimo trudności w 
rea!'zacji 5we«o planu doprowadzi
ły do jego wvkończen!a na dzień ro 
botniczego święta 1 Maja.

Do .redakcji naszej przyniesiono 
Chleb w którym znajduje się czar
ny owad, (zdaje się wołek zbożo
wy). Pieczywo pochodzi z piekarni 
E. Bergera i M. Gajosa, mieszczą
cej się przy ulicy Dolnej Panny 
Marii 13. Nie sądzimy, aby właśei 
ciele tej „żywicielskiej instytucji1* 
dodawali do pieczywa insekty w 
celu zwiększenia wartości odżyw
czej chleba. Wydaje się nam, iż o-

Końcowe przemówienie wygłosił 
Kurator OSL tow. Kowalczyk, zwra 
cając uwagę na estetykę urządzenia 
nowego przedszkola jako warunek 
niezbędny do wychowania nowego 
człowieka.

Po części oficjalnej dzieci RTPD
wykonały solowe recytacje wierszy 
Putramenta po czym nastąpiły po
pisy chóralne przedszkola Nr 3 i 
piękny „Taniec marynarzy" piątki 
dziewczynek z II klasy szkoły RTPD 
III klasa tej szkoły wystąpiła z ins 
cenizacją taneczną „Humoreski11 
Dworzaka, a IV klasa z pięknym o- 
brazem kostiumowym „Powrót wios 
ny*‘, kujawiakami w strojach ludo- | 
wych i dwoma walcami. Przerwy 
wypełniały wesołe monologi i dialo 
gi w wykonaniu filigranowej Niny 
Lachowny i jej świetnej partnerki 
Firlejównej.

Pracownicy garbarń lubelskich, nie 
chcąc pozostać w tyle Za załogami in
nych zakładów produkcyjnych nasze
go miasta, uchwalili na cześć Kon
gresu Zw, Zawodowych zobowiązanie 
wykonania planu produkcji w maju 
br. w 115%.

Ze zobowiązanie to jest przez na
szych garbarzy traktowane również 
poważnie, jak wykonany niedawno 
ich Czyn l_szo Majowy, świadczą o 
tym wyniki współzawodnictwa pra
cowników Garbarni Nr 1 na prze
strzeni ubiegłego tygodnia-

Faicer ręczny Kaz. Kutnlk osiągnął 
najniższy poziom wydajności wyko
naniem w dniu 5 bm. 184%. a już 
dnia następnego osiągnął rekord — 
244%. Przy platerowaniu podwójnym 
podeszew .Tan Dąbek V zszedł poniżej 
233,6% normy dziennej, a 5 bm. 
osiągnął nawet 255,9%. Przy walco
waniu podwójnym podeszew Piotr Mar 
elniak zaczął 3 maja 100% normy, a 
5 bm. wykonał jej już 148%. Zatrul- 
nieni przy faleowaniu maszynowym 
juchtu J. Machnicki i Wł. Kamiński

wady takie pojawiają się w pieczy 
wie wyłącznie z powodu karygod
nych zaniedbań sanitarnych piekar 
ni. Oczekujemy że Wydział Przemy 
słu i Handlu Zarządu Miejskiego 
zbada warunki wypieku chleba w 
tej piekarni i wyda odpowiednie 
zarządzenia, aby owady nie były 
więcej zapiekane w wyrobach ob. 
Bergera i Gajosa. •

Świat pracy pragnie powitać Kon 
gres Związków Zawodowych zwięk 
szonym wysiłkiem i zwiększoną pro 
dukcją. W związku z tym na wszy 
stkich zakładach pracy przyjmują 
załogi zobowiązania. Załoga Syro- 
piarni „Lubań-Wronki" zobowiązała 
się przyspieszyć rozpoczęcie wiosen 
nej kampanji o 10 dni, by w ten 
sposób uczcić Kongres Z. Z.

Pracownicy Spółdzielni Pracy 
Przemysłu Rękodzielniczego „Włók 
no Krajowe*1 zobowiązali się wyko 
nać ponad plan w miesiącu maju 
wyroby wartości 24.740 zł.

Pracownicy Oddziału Okręgowego 
„Społem" postanowili wykonać 
przedterminowo plan obrotów na 
miesiąc maj do dnia 20 bm. co da 
600 tys. oszczędności. Ponadto prze

na zmianę osiągają po 207% normy, 
nie schodząc poniżej . wskaźnika 
142,8%, a J. Wach i K. Fmnckic pla
terując maszynowo podeszwy wyrobili 
w ciągu tygodnia po 109,9% normy.

Rozmach współzawodnictwa nie 
słabnie w garbarnii i wysuwa na czo
ło załogi nowych przodowników 
pracy. (t)

NIEDOKOŃCZONA SYMFONIA
Miłośnicy muzyki zachwycają się 

specjalnie utworem F. Schuberta 
pt. „Niedokończona symfonia1*. Pięk 
ny ten poemat muzyczny pomimo 
swego tytułu jest wysoko ceniony. 
Podobnym do Schuberta autorem 
na terenie naszego miasta jest Wy
dział Gospodarczy ZM. który lubi 
często coś zacząć i nie dokończyć. 
Typowym przykładem takiej twór
czości jest niedokończony chodnik 
w dzielnicy Rury Jezuickie. Trotuar 
doprowadzono jedynie do majątku 
Michalewsltiego. Dalsza część ulicy 
jest w takim samym stanie jak by
ła przed... czterdziestu laty. Miesz
kańcy tej dzielnicy błądzą do nas 
w dni słotne zdejmują buty i jak bi 
blijni apostołowie brną w grząskim, 
glinianym biocie. Pomimo, rże wpły 
wa to znakomicie na oszczędność 
obuwia, to jednak chodnik powi
nien być uzupełniony przynajmniej 
do miejsca gdzie przebiega kolejka 
wąskotorowa.

prowadzić oszczędności na zużyciu 
paliwa, smarów, paszy itp. w wyso 
kości 393 tys. zł.

Pracownicy poszczególnych oddzia 
łów Centrali Tekstylnej zobowiążą 
li się wykonać przedterminowo 
plan sprzedaży na miesiąc maj do 
dnia 22 maja br. i zaoszczędzić: 
Wydział Dziewiarsko Pończoszniczy 
530 tys. z ł , Wydział Wyrobów Ba
wełnianych 192 tys zł. Poza tym 
zobowiązał się ten Wydział otwo
rzyć nową podhurtownię wyrobów 
bawełnianych w Lubartowie i Bił
goraju.

Wymienione zakłady pracy wzy
wają do pójścia w ich ślady wszy 
stkie inne fabryki i przedsiębior
stwa.

Lubelskie zakłady pracy zobowią 
zaniami przedterminowego wykona
nia planów produkcyjnych przed 
Kongresem Związków Zawodowych 
składają dowód jedności i prężności 
klasy robotniczej. Czyn przedkon
gresowy przyniesie wielkie oszczęd 
ności jako wkład lubelszczyzny w 
dzieło konsolidacji robotniczego ru 
chu Zawodowego.

LiSeftici lubelscy 
w z i ę l i  u d z i a ł  
w Tygodniu Oświaty

(rz) W czasie Tygodnia Oświaty, 
Książki i Prasy, znany na Lubel- 
szczyźnie literat K. A Jaworski 
wygłosił z ramienia Związku Zaw 
Literatów 20 odczytów na terenie 
całego województwa (z tego jeden 
odczyt przypada na miasto Lublin).

Red. Jerzy Pleśniarowicz wygło
sił w tym czasie ponad 20 odczy
tów przy współudziale zespołu „Ży 
wego Słowa", który wykazał w 
swoich występach wysoki poziom.

Ponadto Związek Zaw. Literatów 
ofiarował 40 przodownikom pracy z 
Lubelszczyzny książki Lucjana Ru
dnickiego ,,Stare i nowe".

1'oniedziałek 9.V.1949 
Wiadomości: 5.15, 6.00, 7.00, 8.00. 

12.00, 17.00, 18.45, 21.00, 23.00.
Wszechnica: 8.35, 20.00.

5.20 Koncert dla świata pracy, 
8.55 Szkolna gazetka radiowa, 11.40 
Audycja szkolna, 12.20 Audycja dla 
wsi, 15.30 O Kasi, która gąski zgu 
biła, 15.50 Kwandrans lekkiej mu 
zyki, 16.20 Utwory J. S. Bacha, 
17.15 Muzyka ludowa narodów 
ZSRR, 18.00 Święto Zwycięstwa, 
Wolności i Pokoju, 19.00 Festival 
Muzyki Ludowej, 21.40 Daleko o< 
Moskwy — pow. W. Ażajewa.

Zapiekane owady

Rozmach ’• snólzawodn:ctw a  
nie słabnie w garbarniach lubelskich

— Kwiaty? — uśmiechnął się. — Perfumy?** Po
szperał na półkach w sklepie, — nic nie mógł zna
leźć, wszystko wypite. Wtedy przypomniał sobie, że 
w sieni stoi nie napoczęta trzypudowa beczka kon
fitur. Przytoczył beczkę do chaty i ofiarował uro
czyście solenizantce.

Taisja Pawłówna była wzruszona prezentem, a 
Pisza melancholijnie zaznaczył w księdze: ,,K. I. 
Łcbas wziął ze sklepu: beczkę konfitur, 3 pudy *.

Przybyli goście: felczer p żoną, osadnik myśliw
ski wybrzeża wschodniego, znawca łowiectwa z Bie- 
łużej z żoną. Zaczęła się gwarna uczta. Zadzwoniły 
kielichy. A Kostia, w którym przez cały czas tańczył 
diabiik przekory, znalazł w stosie zakurzonych ksią
żek temik Puszkina i oznajmił, że chce deklamować.

— Prosimy, prosimy 1 — krzyknęli goście.
Wzywająco błyszcząc oczyma Kostia zaczął czy

tać „Ucztę podczas dżumy" i czytając cały czas pa

trzał na Tiszę. Ale nikt nie rozumiał jego demonstra
cji, wszyscy zaczęli go oklaskiwać, gdy skończył; fel- 
czerowa pisnęła: „Brawo", a Taisja nagrodziła de- 
klamatora gorącym spojrzeniem. Z wściekhtScią ci
snął Puszkina do kąta i zaczął ponuro ciągnąć go
rzałkę.

„Bydło! Wszystko bydło! — myślał. I ja bydlę. 
Scyzoryk".

Zataczając się wstał od stołu, przewrócił kieli
szek, slłukl coś zaczepiwszy rękawem, pchnął kogoś 
i poszedł kołysząc się ku drzwiom, na świeże powie
trze!

Noc była cicha, jasna, mroźna. Na błękitnym 
śniegu migotały odblaski księżyca i wydawało się, że 
to śnieg kwitnie, rozkwita niewidzianymi wzorami.

Kostia SRojrzał na niebo — tam dokoła praw
dziwego księżyca powstawało siedem złudnych księ
życów. Ale Kostia widział to już nieraz i nie dziwił 
się. Nie był filozofem — po co ma myśleć o fałszy
wych księżycach? Wszystko jest fałszywe, całe życie 
Kosti Łobasa ułożyło się fałszywie, dziwacznie, licho 
wie jak. Chciał zostać bohaterem, stał się bydlakiem...

Oparł się o futrynę drzwi i zamarł. Panowała 
wielka cisza — taka cisza bywa tylko na Północy. 
Cisza tundry skutej śniegiem. Cisza rzeki skutej lo
dem. Cisza nieba skutego mrozem. Cisza grobowa. Na 
wszystkim błękitny cień...

Ale jeden odgłos mącił jednak tę ciszę. Kostia 
zaczął nadsłuchiwać: odgłosy powtarzały się mecha
nicznie miarowo. Były to odgłosy -uderzenia czymś 
miękkim i o cni " ♦ ^ '• ie g o . Obejrzał się i zobaczył:

obok sanek stał zgięty z opuszczonymi rękoma wy
soki przyjezdny Nieniec, a dokoła niego skakał mil
czący mały wściekły wykrzywiony Tisza i smagał 
Nienca puszystym lisim ogonem po głowie i policz
kach. Nieniec stał nieruchomo, nie cofał się przed 
uderzeniami, wciągnął tylko głowę w ramiona i Ko
stia zobaczył, że ramiona trzęsą się od drobnego die- 
szczu, a po policzkach spływają brudne łzy i zamar
zają.

A dokoła ludzi przysiadły na tyli>ych łapach, 
stłoczone podobne do wilków psy, nic szczekały, nie 
poruszały się, tylko obserwowały, jak jeden człowiek 
.bije drugiego. I Kosti wydawało się, że w ich oczach 
migocą płomyki. I wszystko dokoła miało psi zapach. 
Ten zapach, do którego Kostia już przywykł, był te
raz nieznośny. Nieznośna była ta milcząca scena i łzy 
zamarzające na twarzy Nienca, i nabrzmiałe policzki 
Tiszi, i błyski w oczach zwierząt i ten zapach, psi za
pach, psi zapach... Kostia oderwał się od futryny i 
jednym skokiem znalazł się obok Tiszki.

— Przestań! — krzyknął chwytając go za rękę 
i sam nie poznał swego głosu, taki był cienki i na
ciągnięty jak struna.

— Precz! — chrząknął Tisza i odepchnął go.
I wtedy Kostia nieprzytomny wyrwał z jego rąk 

lisią skórkę i z wściekłośc/ą zaczął chłostać nią kie
rownika po głowie, po ramionach, po pysku... Strzę
py porwanego futra posypały się dokoła, Tisza pis
nął, upadł na śnieg i wtedy Kostia zaczął go kopać 
butami...

'D n.)
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Kolarze polscy na trzecim miejscu
w  w yścigu  P raga—W arszaw a

Piłkarze »Ginardii«
zwyciężajq „Zwiqzkowca" 3:2 (0:1)

Szósty etap międzynarodowe
go wyścigu Praga — Warszawa, 
na trasie Katowice — Wrocław, 
która miała 186 km długości, 
przyniósł polskim kolarzom no
wy sukces. Drużynowo zespół 
Polski I wygrał ten etap, plasu
jąc się w ogólnej klasyfikacji 
na trzeciej pozycji, przed Cze
chosłowacją, którą wyprzedził o 
5 minut. Obie drużyny francu
skie, znajdujące się przed Po
lakami, mają już tylko po 3-ch 
zawodników, gdyż pozostali wy
cofali się.
Etap Katowice — Wrocław nie 

miał zbyt ciekawego przebiegu. 
Jedyną ucieczkę zainicjował 
Rzeźnicki. już po 30 km od star
tu. Polak przejechał samotnie 
przeszło 100 km, mając w Opo
lu 3.5 min. przewagi nad czo
łówką, jednak samotna jazda 
wyczerpała go i ucieczka została 
zlikwidowana przed samym 
Brzegiem. Następnie wysuwa się 
do przodu Rumun Norhadian, 
lecz po kilku kilometrach słab
nie i czołówka dogania go. Na 
30 km przed Wrocławiem do 
przodu wysuwa się grupa kola
rzy polskich, lecz na ulicach 
Wrocławia prowadzenie obej
muje Vesely wraz z kolarzami 
francuskimi. Veselv prowadzi 

*4)ez przerwy, jako pierwszy 
woada na stadion we Wrocła
wiu i pierwszy też mija metę. 
Za Czechosłowakiem i Francu
zek wpada zwarta grupa dwu
dziestu kilku kolarzy, wśród 
których są prawie wszyscy Po
lacy.

Należy podkreślić b. ambitną 
jazdę Mnicha i Bukowskiego. 
Pierwszy z nich poranił twarz,
przewracając się na jednej z 
ulic Bytomia, lecz mimo to je
chał dalej i ukończył wyścig w 
grupie czołowej, podobnie jak 
Bukowski, który po wypadku w 
ooprzednim etanie doznał kon
iu z ji ręki i jechał obecnie z ręką 
unieruchomioną. Rzeźnicki prze 
bił na 2 km przed metą gumę i 
jechał na obręczy, ukończył wy
ścig na dalszym miejscu podob
nie .jak Kudert i Olszewski.

Na ulicach miast Górnego i 
Dolnego Śląska, przez które

Na kortach tenisowych ZS „Ogni 
wo“ w Poznaniu rozpoczął się tur
niej tenisowy o nagrodę Międzyna 
rodowych Targów Poznańskich. W 
lurnieju biorą udział czołowi teni
siści z całej Polski ze Skoneckim, 
Piątkiem Bratkiem, Chytrowskim, 
Tłoczyńsk.mi Bełdowskim, Popław
ską i Rudowską na czele. Ogółem 
startuje 55 mężczyzn, 17 juniorów 
i 11 kobiet.

W pierwszym dniu uzyskano na
stępujące ciekawsze wyniki: gra
pojedyncza panów: Skonecki — To
maszewski 6:0, 6:4, Kudliński—Fi
lipiak 6:2, 6:3, Skonecki II—Micha
lak 7:5, 6:3, Olejniszyn — Romaniuk 
6:4, 4:6. 6:1, Challier—Grządzielew- 
ski 6:4, 6:0, Adamski — Fraszewski 
6:3, 9:7. Bratek—Styla 6:0, 6:2, Sko 
necki II—Kwiatek 6:0, 6-4, Olejni
szyn — Wojciechowski 1:6, 6:3, 6:0, 
Challier—Jezierski 6:2, 6:4, Bełdow 
ski — Borowczak 8:6, 9:7, Piątek— 
Księżopolski 6:1, 6:3, Niestrój — 
Adamski 6:1, 6:2, Tłoczyński — Ko
walska 6:0, 6:4.

Gra pojedyńcza pań: Popławska—

przebiegała trasa wyścigu, oglą
dały kolarzy tłumy widzów. Wi
dzowie witali zawodników tran
sparentami oraz flagami wszyst 
kich państw, biorących udział w 
wyścigu. Najwięcej jednak pub
liczności zebrało się na ulicach 
Wrocławia, którego ulicami tra 
sa ciągnęła się przez 10 km.

Wyniki 1) Vesely (CSR) 
5:34:12, 2) Garnier (Francja) 
5:34:13, 3) Gougeln (Francja) 
5:34:14, 4) Kovacs (Węgry),
5) Pietraszewski (Polska), 6) Ho 
lubec (CSR), 7) Niculescu (Ru
munia), 8) Weglenda (Polska), 
9) Wójcik (Polska), 10) Sie
miński, 11) Wrzesiński — wszy
scy ten sam czas 5:34:14.

W sobotę odbyły się półfinałowe 
spotkania indywidualnych mi
strzostw Polski w boksie. Do walk 
nie stanęli: Matloch (Śląsk) i Ryn
kowski (Szczecin), którzy odnieśli 
kontuzje w poprzednich spotka
niach. Ponadto Komisja Odwoław
cza zmienia werdykt wczorajszej 
walki Stec — Rutkowski, dopusz
czając do dalszych rozgrywek za-

POZNAN, (PAP). — Drugi wy
stęp reprezentacji PZPN-u z Fran
cji w Polsce zakończył się ponow
ną porażką gości, którzy tym razem 
przegrali z reprezentacją Poznania
w stosunku 3:5 (2:1). Obie drużyny
wystąpiły w następujących skła
dach:

reprezentacja PZPN-u z Francji 
— Najdek, Golemski, Gozdek, Łucz 
kiewicz, Pańczak, Idczak, Lewandow 
ski, Jezuita, Słomiany. Marciniak i 
Long;

reprezentacja Poznania: Krystko- 
wiak, Pyda (obaj ,,Warta“), Wójcie 
chowski (ZZK), Kotecki („Dąb*4), po 
przerw'e Chudziak (ZZK), Groński 
(,,Warta“), Matuszak, Kołtuniak (o- 
be* ZZK). Gendera („Warta"), Czap

Adamska 6:0, 6:1, Jaśkowiakówna— 
Lamperska 6:3, 6:4. Rudowską — 
Kotecka 6:0, 6:4.

Biegi  Nar odowe  — 
o d / o ż o n e

Biegi Narodowe, które miały 
odbyć się w dniu wczorajszym, 
ze względń na padający deszcz 
zostały odłożone i odbędą się w 
ciągu tygodnia.

W dniu dzisiejszym rozpoczyna 
się w Lublinie obóz dla najlepiej 
zaawansowanych żużlowców z całej 
Polski.

Tor na którym odbywać się będą 
treningi zawodników został już wy 
kończony dużym nakładem pracy 1

Wyniki drużynowe: 1) Pol
ska I 16:42:12/2) Francja III 
16:42:44, 3) Polska II 16:42:44, 
4) Rumunia I 16:42:44, 5) Fran
cja II 16:42:45.

Klasyfikacja drużynowa po 
6-ciu etapach: 1) Francja II
77:33:45, 2) Francja I 77:51:41. 
3) Polska I 77:54:00, 4) CSR I 
77:59:08, 5) Polska II 78:07:24.

Wyniki indywidualne po 6-ciu 
etapach: 1) Vesely (C S R)
25:46:18, 2) Garnier (Francja) 
25:46:20, 3) Herbulot (Francjal 
25:47:14, 4) Battie (Francja) 
25:50:27, 5) Riegert (Francja) 
25:54:57, 6) Wójcik (Polska) 
25:55:24, 11) Sałyga (Polska) 
26:00:57.

wodnika szczecińskiego.
W muszej — Kasperczak (Wr.) 

zwyciężył wysoko na pkt. Biedakie 
wieża (Szcz.), który dwukrotnie zna 
lazł się na deskach, a Mikołajczew 
ski (Gd.) wypunktował Gumowskie 
go (Śl.); w koguciej — Grzywocz 
(Śl.) wygrał wysoko z Kleinem 
(Gd.), Czarnecki (Łódź) zwyciężył, 
po brzydkiej walce, Kaflowskiego

czyk, Białas, Wojciechowski II 
(wszyscy ZZK).

Goście przewyższali drużynę po
znańską przede wszystkim szybkoś
cią, przerzucaniem piłki bez straty 
czasu oraz grą głową. O ile do 
przerwy utrzymali grę otwartą, to 
po zmianie stron dali się zepchnąć 
do ofensywy. Wyróżnili się: bram
karz — Najdek, pomocnik środko
wy — Pańczak oraz Słomiany — w 
ataku. Na tle ruchliwych gości wy 
szła na jaw mała szybkość poznań
skich piłkarzy, którzy wygodnie 
czekali na piłki.

Atak, który do przerwy miał kil 
ka „murowanych" pozycji, nie u- 
miał ich wykorzystać, na skutek in
dolencji strzałowej, w czym szcze
gólnie celował Czapczyk. Po zmia
nie, napastnicy poznańscy zagrali 
lepiej zespołowo i dużo strzelali.

Z drużyny poznańskiej na wyróż 
nienie zasługuje bramkarz — Kryst 
kowiak, obrońca — Pyda oraz Bia
łas i Gendera w ataku.

Bramki dla zwycięskiego zespołu 
zdobyli Wojciechowski II—2, Białas, 
Czapczyk i Wojciechowski I—po 1. 
Dla pokonanych: Słomiany — 2 oraz 
Lewandowski — 1.

Zawody prowadził Sędzia Grusz
czyński z Kościana, w obecności 
10 tys. widzów którzy n'emilknący 
mi oklaskami przyjęli sympatycz
ną drużynę Polaków z Francji.

pieniędzy. Onegdaj przez kilkanaś
cie godzin bez przerwy trzy walce 
doprowadzały tor do należytego 
stanu.

L. K. M. wywiązał się z powie
rzonego mu zadania całkowicie.

Rozegrany onegdaj na boisku 
przy ulicy Okopowej mecz pił
karski o mistrzostwo A kl. mię
dzy tymi zespołami, przyniósł 
zasłużone zwycięstwo gwardzi
stom w stosunku 3:2.
„Związkowiec44 może zawdzię

czać swoją porażkę jedynie nie
dostatecznej kondycji fizycznej. 
Utrzymując przez cały czas grę 
otwartą, pozwolił sobie narzucić 
w drugiej połowie meczu nieco 
szybsze tempo, którego niestety 
nie mógł utrzymać prawie cały 
ich zespół. Jedynymi piłkarzami 
„Związkowca44, którzy jeszcze 
sprostali swemu zadaniu byli: 
Król i Drozakiewicz. Ten drugi 

I jednak w momentach bezpośred

(Wr.); w piórkowej — Antkiewicz 
(Gd) wygrał walkowerem, z powo
du niedopuszczenia przez lekarza 
Matlocha (Śl), Kruża (Pom), po 
pięknej i zupełnie wyrównanej wal 
ce, zwycięża Pankego (Poz); w. lek 
ka — Kudlacik (Gd) sprawił niemi 
łą niespodziankę, przegrywając za
służenie z Piotrowskim (Pom). Ku
dłaci k nie umiał rozwiązać walki z 
walczącym z odwrotnej pozycji prze 
ciwnikiem, Czortek (W-wa), po do
skonałej walce, wypunktował Wa- 
lugę (Wr). Młody wrocławianin wal 
czył bardzo ambitnie i był równo
rzędnym przeciwnikiem; w półśred- 
niej — Chychła (Gd) wygrał walko 
werem, z powodu niedopuszczenia 
Rynkowskiego (Szcz), Olejnik 
(Łódź) zwyciężył nieznacznie na 
punkty Sznajdra (Sl); w średniej 
— Kwiatkowski (Gd) wypunktował 
Grzelaka (Poz), po słabej walce; Za 
górski (W-wa) uległ Nowarze (Śl) 
na punkty. W półciężkiej — Szymu 
rze (W-wa) poddał się po II run
dzie Dobija (Sl), Koleczko (Poz) zwy 
ciężył na pkt. Krupińskiego (Wr); 
w ciężkiej — Niewadził wygrał na 
pkt. z Białkowskim (Gd), a Klimec- 
ki wypunktował Rutkowskiego 
(Szcz).

W Poznaniu rozpoczęły się mi
strzostwa szermiercze Polski, z u- 
działem czołowych zawodników z 
całego kraju. W pierwszym dniu 
walk podwójny triumf odniósł So- 
bik („Społem" Katowice), który zdo 
był mistrzostwo Polski we florecie

Nowy rekord światowy 
atlety radzieckiego

MOSKWA, (PAP). Na ogólno- 
rosyjskich zawodach w podno
szeniu ciężarów w Tambowie, 
znany atleta radziecki Iwan 
Malcęw ustanowił nowy rekord 
światowy w wypychaniu lewą 
ręką, uzyskując wynik 113 kg.

iiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
Przez sport do zdrowia 

i tężyzny fizycznej 
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nich starć gra zbyt ostro, jak
kolwiek nie brutalnie.

W pierwszej połowie spotka
nie stroną bardziej atakującą 
był „Związkowiec44, który po 
udanej grze między pomocą 
i napadem uzyskał pierwszy 
punkt dla swych barw przez 
Augustowskiego w 17 minucie 
gry. Następnie gra obydwu dru 
żyn traci na wartości. Więk
szość podań piłek jest niedo
kładna i oddawana górą. Do 
przerwy, mimo optycznej prze
wagi „Związkowca44, wynik 1:0 
pozostaje bez zmiany.

Druga połowa meczu rady
kalnie zmienia się na korzyść 
„Gwardii44. Gra ona dołem i wię 
ksza część ich kombinacji, tak 
w polu, jak i pod bramką prze
ciwnika, kończy się dużą ilością 
oddanych strzałów. Nie są one 
coprawda wszystkie celne, jed
nak widać, że zdobycie wyrów
nującej bramki przez napastni
ków Gwardii jest tylko kwestią 
czasu. Moment taki nadchodzi w 
16 minucie, gdy Golde oddaje 
piłkę Pulikow skiem u, który sil
nym strzałem z około 8 metrów 
zdobywa wyrównującą bramkę.

W minutę później ten sam 
napastnik przy dużym aplauzie 
widowni podwyższa wynik, lo
kując piłkę z bliskiej odległości 
po raz drugi w siatce przeciw
nika.

Kontrataki napastników 
„Związkowca44 przeprowadzane 
przeważnie lewą stroną napadu,
kończą się na przedpolu bram
kowym Gwardii. Przez okres 
dziesięciu minut gry zaznacza 
się ponownie wyraźna przewa
ga Gwardii, która przez Goldego
podwyższa w 27 minucie wynik 
na 3:1. Na 5 minut przed skoń
czeniem meczu, po udanej 
kombinacji prawej strony napa
du „Związkowca44, zdobywa ten 
zospół przez Augustowskiego 
(głową) drugą bramkę.

Sędziował ob. Sankowski — 
dobrze. Widzów około 1000. 
Organizacja zawodów — bardzo 
słaba.

oraz tytuł mistrza Międzynarodo
wych Targów Poznańskich.

W półfinale walk we florecie o 
mistrzostwo Polski Sobik pokonał 
Przeździeckiego (Kreków) 5:2, 5:1. 
W drugim półfinale Wortman (Wro 
cław) zwyciężył Koźlickiego (Gli
wice) 5:0. 3:5, 5:3. W walce finało
wej Sobik pokonał Wortmana 5:0, 
5:1.

W turnieju o tytuł mistrza Mię
dzynarodowych Targów Poznań
skich Sobik zajął pierwsze miejsce, 
bijąc w finałowej walce Przeździec 
kiego 5:3, 4:5, 5:1.

-----o-----

Więcek zamiast Boczara 
w biega na 5000 m.

Ze względu na to, że Boczar nie 
będzie mógł wziąć udziału w biegu 
na 5.000 m. w dniu 9 maja na sta
dionie W P. w Warszawie — PZLA 
wyznaczył zamiast niego Więcka. 
Ostatecznie więc z Zatopkiem i Szi 
lagyi‘m pobiegnie 6-ciu Polaków: 
Kielas. Biernat, Płotkowiak, Kwa
pień, Osiński i Więcek.

Turniej tenisowy o nagrodę M T P

Półfinały mistrzostw bokserskich Polski

R e p re z e n ta c ja  PZPN z F ra n c j i —
Poznań 3:5 (2:1)

Otwarcie obozu dla żużlowców w Lublinie

Sobik mistrzem Polski
w e  f l o r e c i e
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