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Należy, zapew n ić  s u k c e s  rokow aniom
4 mocarstw w sprawie Niemiec

oświadcza Henry Waiiice w senacie amerykańskim
MOSKW \ (PAP). — Agencja Tass w korespondencji z Waszyng

tonu podaje obszerne streszczenie deklaracji Henry Wallace‘a na po
siedzeniu komisji spraw zagranicznych Senatu USA. W deklaracji tej, 
Henry Wallace podda! ostrej krytyce pakt atlantycki jako sojusz woj
skowy.

Nadszedł czas zastąpienia polity-Nie jest rzeczą Amerykanów — 
oświadczył Wallace — tak w Sena 
cie, jak i  poza jego obrębem oraz 
w organach wykonawczych rządu 
dopomagać polityce Churchilla i 
niewielkiej grupy wojskowych i im 
perialistów, którzy się doń przyłą
czyli. Rzeczą Amerykanów jest pil 
nowanie własnych interesów naro
dowych.

Święto zwycięstwa
u) P r a d z e

PRAGA (PAP). — Prasa czechosło
wacka poświęca wiele miejsca 4-tej 
rocznicy zwycięstwa nad hitlerowski
mi Niemcami j wyzwolenia przez Ar 
mię Radziecką Pragi. Dzienniki pod. 
kreślają historyczną rolę Związku Ra 
dzieekiego w wyzwoleniu narodów i 
stworzeniu im warunków dla swobod 
nego i samodzielnego rozwoju.

Zwycięstwo Związku Radzieckiego 
w wojnie przeciw agresji hitlerowskiej 
— pisze „Rude Pravo“ — utwierdziło 
klasę robotniczą całego świata w wie
rze w swe własne siły. Dziś wokół Z w. 
Radzieck ego jednoczy się przytłacza 
jąca większość całej ludzkości. I to 
właśnie jest główną przeszkodą w re 
alizacji planów 'mperialistów anglo- 
amerykańskich przygotowania nowej 
wojny. Dziś w 4-tą rocznicę zwycię
stwa nad agresorami, jasne jest dla 
całego świata, że siły pokoju i demo
kracji są potężniejsze od siły podże
gaczy wojennych.

czas
ki wojennej polityką pokojową, któ 
ra przywróci płaszczyznę jedności 
wielkich mocarstw w ONZ i zapewni 
konstruktywny pokój.

Mówiąc c niedawnych propozy
cjach radzieckich, dotyczących sy
tuacji w Berlinie, które doprowadzi 
ły do porozumienia z dnia 5 maja 
Henry Wallace powiedział:

W ciągu całego miesiąca Departa 
ment Stanu ukrywał przed naro
dem amerykańskim to nowe ustęp
stwo, na jalde poszli Rosjanie w 
próbie uregulowania podstawowej 
kwestii spornej. Stało się to zna
ne dopiero wtedy, gdy agencja 
Tąss doniosła o złożonej propozycji 
i o mających nastąpić rokowaniach. 
Ciekawe jest, ilu członków tej ko
misji dowiedziało się o tej waż~ej 
i pocieszającej wiadomości, zanim 
podano ją w komunikacie z Mo
skwy? Tymczasem Departament Sta 
nu przepełniał prasę i radio opowia 
daniami o „agresywności Rosjan'1, 
wzmacniając atmosferę strachu i 
wrogości, która — jak widocznie 
sądzi — jest konieczna do tego, by 
zapewnić ratyfikację i urzeczywist 
nienie paktu atlantyckiego. Zgła
szam oskarżenie, że wiadomość o 
tej inicjatywie rosyjskiej w kierun

ku pokoju była umyślnie ukryta 
przed narodem amerykańskim i 
przed Kongresem, gdyż podważa 
ona mit. na którym opiera się 
pakt atlantycki, i niweczy bazę, na 
której pakt ten jest prezentowany 
narodowi amerykańskiemu.

(Dokończenie na str. 2)
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z okazji czwartej rocznicy zwycięstwa

n ad  faszystow skim i N iem cam i
MOSKWA (PAP). — Z okazji czwar 

lej rocznicy zwycięstwa nad faszystów 
skimi Niemcami, marszałek Związku

wojska ludowe
zajęły ważny węzeł kolejowy -  Kaszing

PEKIN (PAP). — Agencja nowych 
Chin donosi, że oddziały armii ludo
wej, rozwijające ofensywę wzdłuż 
linii kolejowej Szanghaj — Hanczou. 
wyzwoliły ważny węzeł kolejowy Ka 
szing oraz zajęły 6 innych miast na 
wschód od tej linii. W ten sposób ar
mia ludowa zakończyła wyzwalanie 
rozległych terenów w północnym Cze 
kiangu.

Po zajęciu Hanczou wojska ludowe 
przeprawiły się przez rzekę Tsien -  
Tang j zajęły węzeł kolejowy Siao- 
Szan na południowy -  wschód od Hang 
czou.

Formacje armii wyzwoleńczej posu 
wając się na wschód wzdłuż 1 nii ko

Przemysłowcy belgijscy domagają się
rozszerzenia stosunków handlowych
z k ra ja m i Europy w schodnie!

BRUKSELA (PAP). — Organ federa 
cjj przemysłowców belgijskich „Indu

Zakończen ie  w yśc igu  ko la rsk ie go
P r a g a —W arszaw a

Zorganizowany przez „Trybunę kord Czechosłowacji czasem 14 min. 
Ludu" i „Rude Pravo“ międzynaro 10,8 sek. Drugim był Szilagy (Węgry) 
dowy wyścig kolarski Praga—W ar- z czasem 14 min. 58,6 sek., trzecim 
szawa został wczoraj zakończony na Kielas (Polska) 15 min. 35 sek. 
stadionie Wojska Polskiego.

strie" zwraca uwagę na konieczność 
rozszerzenia stosunków handlowych 
ze Związkiem Radzieckim i krajami de 
mokracji ludowej.

„W dn'u, gdy kraje bloku zachod
niego — pisze „Industrie", nawiążą 
normalne stosunki handlowe ze Zwiąż 
ktem Radzieckim i krajami demokracji 
ludowej — dokonana będzie olbrzy
mia praca na drodze wiodącej do po
koju".

lejowej przebiegającej przez prowin
cje Czekiang i Kiangsi zajęły ważny 
węzeł strategiczny Czuhsien oraz wę
zeł kolejowy Szangszan, biorąc ponad 
2 tys. jeńców.

Na zachód od Czuhsien w ręku ar
mii ludowej znajduje się odcinek linii 
kolejowej o długości przeszło 130 mil.

W północno -  wschodniej części pro 
wincji Kiangsi oddziały ludowe za
jęły miasto Poyang położone na wschód 
n m brzegu jeziora Poyang. Jak wyni 
ka z ostatnich doniesień w toku wal 
ki na wschód od jeziora Poyang roz
bita została doszczętnie 145 dywizja 
Kuomintangu i specjalny pułk żandar 
merii. W ręce wojsk ludowych wpadła 
znaczna zdobycz m. in. 67 moźdz erzy. 
W ciągu ostatnich 12 dni w 4 izolowa 
nych miejscowościach Chir północ
nych — Taiyuan, Tatung, Szinslang i 
Anyang — poległo, lub zostało wzię
tych d,0 niewoli 120 tys. żołnierzy Ku 
omintangu.

Radzieckiego Wasilewski wydał roz
kaz dzienny, w którym podkreśla m. 
in., że pod kierownictwem partii boi 
szewików naród radziecki i jego siły 
zbrojne w latach wielkiej wojny za 
dały śmiertelny cios imperializmowi 
niemieckiemu, obroniły wolność • nie 
podległość ojczyzny oraz wybawiły na 
rody Europy od potworności niewoli 
faszystowskiej. Dla upamiętnienia 
dnia zwycięstwa 9 maja w stolicy 
Związku Radzieckiego — Moskwie, w 
stolicach republik związkowych oraz 
w Kaliningradzie, Lwowie, Lentngra 
dzie, Stalingradzie, Sewastopolu i O des 
sie oddano 30 salw artyleryjskich.

Rozkaz marszałka Wasilewskiego 
kończy się złożeniem hołdu pamięci 
bohaterów którzy polegli w walkach 
o wolność i niepodległość Związku Ra 
dzieekiego.
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BERLIN (PAP). — Jak donosi z 

Frankfurtu agencja ADN, liczba bez 
robotnych w Bizonii wzrosła w kwiet 
niu o 60 tysięcy osób i wynosi obecnie 
1.190 tysięcy.

Strajki w przemyśle samochodowym
w S ta n a ch  Zjednoczonych

NOWY JORK. — W największym 
ośrodku przemysłu samochodowego 

| na świecie — Detroit — trwa już od 
czterech dni strajk 65 tys. robotni
ków zakładów Forda. W pikietowa
niu fabryk bierze udział 10 tys. lu
dzi.

Strajk w zakładach Forda w De
troit, który objąć może wszystkie fa 
bryki Forda w USA, zatrudniające 
łącznie ponad 125 tys. robotników, 
wybućhł na znak protestu przeciwko 
sprzecznemu z umowami zbiorowy 
mi przyspieszeniu tempa pracy przy 
montowaniu samochodów.

Komunitiyuna Partia $*. Zjednoczonych
w wa?ce o pokój i prawa mas pracujących

Sprawozdanie K. C. z Plenum Kwietniowego

Pierwszy na metę w Warszawie 
przybył Pietraszewskł, na ostatniej 
trasie Łódź—Warszawa osiągając
czas 5 godz. 5 m. 35 eek. Drugie 
miejsce zajął kolarz czechosłowacki 
Hanus czasem o 2 sek. gorszym. 
Trzecim był Sałyga (Polska) —  5 
godz. 6 m. 36 sek., czwartym — Bog
dan (Czechosłowacja). Leader wyści
gu • ""'"ely (Czechosłowacja) u la
sował się na piątym miejscu czasem 
5 godz. 10 m. 20 sek. Szóste miejsce 
zajął Garnier (Francja), siódme —  
Rzeźnicki (Polska).

Drużynowo pierwsze miejsce zdo
była Francja II czasem 110 godzin 
13 min. 31 sek., drugie miejsce —  
Polska I (110 godzin 16 min. 57 sek.), 
trzecie — Czechosłowacja I (110 go
dzin 25 min. 59 sek.).

W ramach punktacji indywidual
nej pierwsze miejsce zajął Vesely 
(Czechosłowacja).

R ek o rd  Z ato p k a
W ramach zakończenia wyścigu 

kolarskiego Praga—W arszawa. odby 
ty się biegi na 5 tys. m. Pierwsze 
miejsce zajął czeski długodystanso
wiec Zatopek, ustanawiając nowy re

NOWY JORK (PAP). — Komitet 
Centralny Komunistycznej Partii 
USA opublikował sprawozdanie z od 
bytego w drugiej połowie kwietnia 
posiedzenia plenarnego, na którym 
dokonano ogólnego przeglądu sytua
cji politycznej i gospodarczej Sta
nów Zjednoczonych. KC Partii Ko
munistycznej USA sformułował j f l -  
nocześnie program Partii, zmierzają 
cy do obrony stopy życiowej m is, 
ludowych i zmuszenia monopolistów 
do poniesienia ciężarów nadciągają 
cego kryzysu. Zapowiadając walkę o 
utrzymanie legalnej Partii Kom- i- 
stycznej w USA, Komitet Centro1 y 
stwierdził, iż nie jest to walka wy
łącznie o prawa komunistów, lecz 
o najbardziej podstawowe swobody 
narodu amerykańskiego. Komitet 
Centralny zapowiedział również kon 
tynuowanie walki przeciwko oszu
kańczym teoriom ekonomicznym 

, Keynesa, utrzymującym, iż można

wyeliminować kryzysy ekonomiczne 
bez zniesienia kapitalizmu.

Komitet Centralny Partii podkre
śla, że zawarcie agresywnego paktu 
atlantyckiego zapoczątkowało nową 
fazę w walce o pokój. Dając analizę 
sytuacji gospodarczej Stanów Zjed
nocz nych Komitet Centralny Ko
munistycznej Partu USA stwierdza, 
że naród amerykański znajduje się 
w obliczu nadcir -jacego kryzysu 
ekonomicznego, który zagraża rów
nież innym państwom kapitalistycz 
nym. Komitet Centralny podkreśla, 
że bezrobocie w USA przekracza w 
chwili obecnej cyfrę 5 milionów, a 

i bezrobocie częściowe — sięga 12 mi- 
‘ lionów, przy czym w obu wypad

kach istnieje wyraźna tendencja 
zwyżkowa. Monopoliści popierani 
przez reakcyjnych przywódców zwią 
zkowyćh i socjal -  demokratycznych 
podejmują obecnie próby przerzu
cenia na szerokie masy ludowe głów 
nego ciężaru rozwijającego się kry

zysu. Atak monopolistów na stopę 
życiową mas ludowych przejawia się 
w formie masowego zwalniania z 
pracy, zniżania zarobków, przyspie 
szania tempa produkcji, utrzymywa 
nia cen monopolowych oraz niedo
puszczania do rozszerzenia ubezpie
czeń społecznych. Kryzys nadprodu
kcji nie przyjął gwałtowniejszych 
form jedynie z uwagi na to, że w 
okresie od roku 1943 do roku 1946 
produkcja przemysłowa uległa skur 
czeniu o 33 proc. Komitet Centralny 
uważa, że stopień i formy rozwoju 
kryzysu w USA zależeć będą od te
go, w jakiej mierze Wall Street uda 
się przerzucić główny ciężar kryzysu 
na masy ludowe Ameryki i narody 
krajów zmarshallizowanych. W kon
kluzji Komitet Centralny Komuni
stycznej Partii USA — podkreśla, 
że program zbrojeniowy nie może 
zahamować rozwoju kryzysu ekono
micznego, lecz co najwyżej kryzys 
ten ooóźni

Podobne oskarżenia pod adresem 
„General Motors" wysunęli w sobo
tę robotnicy „Chryslera'*, zapowiada 
jąc rozpoczęcie strajku w najbliż
szych dniach. i -

W ub. piątek w wyniku dzikiego 
strajku kilkuset robotników — za
kłady przemysłowe Briggsa w De
troit zwolniły z pracy 17 tys. robot
ników.

Strajki w przemyśle samochodo
wym przerzucają się również na są
siednią Kanadę. W Windsor, nad 
granicą amerykańską wybuchł w so 
botę strajk w zakładach Chevro- 
leta.

■ - o---------

1.400 tys. bezrobotnych
w Japonii

MOSKWA (PAP). — Jak donos; ra
dio tokijskie, japoński min:ster pracy 
stwierdził, że liczba bezrobotnych w 
Japonii wynosi obecnie 1.400 tysięcy 
osób.
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Manifestacja rozwoju oświaty na Opolszczyźnie
Premier Cyrankiewicz na uroczystości zakończenia 
T y g o d n ia  O ś w ia ty , K sią ż k i i P r a s y

NYSA (PAP). — „Obowiązkiem naszym wobec Polski Ludowej jest 
jak najszybsze wyrównanie wiekowego opóźnienia, zlikwidowanie wie
kowego zacofania, które powstały w Polsce wskutek ucisku obszarni
ków i kapitalistów w okresie przed wrześniowym, kiedy rządy sanacyj
ne 1 wyzyskiwacze nie tylko nie dbali o rozszerzenie i upowszechnię 
nie oświaty, lecz przeciwnie wszystko robili, aby lud pracujący trzy
mać w niewiedzy i ciemnocie, umacniając w ten sposób swoje rządy i 
panowanie" — oświadczył Premier Józef Cyrankiewicz podczas uroczy 
stego zakończenia ogólnopolskiego Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy 
w Jasienicy Dolnej na Opolszczyźnie.

Ilia licrtuig o KcnsiesiePfikolu
i o rozwoju kultury i oświaty

WARSZAWA (PAP). — Znakomity pisarz radziecki Ilia Erenburg,
przebywający przejazdem w Warszawie, w rozmowie z przedstawicielem 
PAP podzielił s ą  swymi wrażeniami z Kongresu Pokoju w Paryża, Ilia 
Erenburg podkreślił też z uznaniem znaczenie wielkiej ofensywy kultural
nej, jaką prowadzi obecnie Polska Ludowa.

Uroczystość ta stała się wspaniałą 
manifestacją ludności okolicznych 
powiatów na rzecz upowszechnienia 
oświaty. Do wsi Jasienica Dolna 
przybyły liczne delegacje chłopów 
okolicznych z powiatów.

Obok chłopów i młodzieży wiej
skiej stanęły liczne delegacje robot 
ników śląskich zakładów pracy.

Serdeczną długotrwałą owację 
Zgotowała wielotysięczna rzesza ma
nifestantów Premierowi Rządu Rze
czypospolitej Józefowi Cyrankiewi
czowi, Ministrowi Oświaty Stanisła
wowi Skrzeszewskiemu oraz Wice
ministrowi H. Jabłońskiemu, przyby 
łym w towarzystwie wojewody ślą
sko-dąbrowskiego Jaszczuka i sekre 
tarza WK PZPR w Katowicach Ma- 
chno.

Droga wiodąca na miejsce uroczy 
Stości jaśniała czerwienią i bielą ro

O św iadczenie
Henry WcllziC8*a

Dokończenie ze str, 1)
Obecnie tytuły dzienników przy

noszą radosną wieść, że osiągnięto 
porozumienie o zniesieniu biOkauy 
Berlina i o zwołaniu sesji Rady 
Ministrów Spraw Zagranicznycn. 
Nie wolno czynić niczego, co mo
głoby przeszkodzić sukcesowi tych 
rokowań.

Proponuję — ciągnął mówca —  
aby komisja powstrzymała się od 
przyjęcia jakiejkolwiek decyzji w 
sprawie paktu atlantyckiego do za
kończenia konferencji Ministrów 
Spraw Zagranicznych. Jeżeli nasz 
rząd pragnie szczerze pokojowego 
uregulowania stosunków ze Związ
kiem Radzieckim w niezmiernie 
ważnej sprawie Niemiec, powinniś
my przyjść do Związku Radzieckie 
go z pokojową propozycją szczerych 
rozmów, a nie z mieczem w posta
ci paktu atlantyckiego. Jest to na
sza wielka, być może nasza ostat
nia szansa osiągnięcia pokojowego 
uregulowania naszych rozbieżność'.

Kończąc swoje przemówienie Wa 
flace wysunął następujące punkty 
swojego programu:

1 zawarcie układu, który stwo
rzyłby jednolite i demokra

tyczne Niemcy, poświęcające swe 
wysiłki dziełu pokoju i pozbawione 
potencjału wojennego;

2 porozumienie o niemieszaniu 
się do spraw wewnętrznych 

fnnych krajów;

3 zgoda obu stron na wyrzecze 
nie się wszystkich baz woj

skowych w innych krajach, będą
cych członkami ONZ, oraz zaprze
stanie eksportu broni do Innych 
krajów;

4 przywrócenie nieograniczone
go handlu oraz wprowadzenie 

wolnego ruchu obywateli i przy
wrócenie wolnej wymiany kultu
ralnej i naukowej między obu kra
jami;

5 powszechna redukcja zbrojeń,
która wyzwoliłaby życie go

spodarcze całego świata od ciężaru 
produkcji zbrojeń i pozwoliłaby 
poświęcić energię i  zasoby na pro
dukcję pokojową;

6 wreszcie utworzenie między
narodowego organu odbudowy 

I rozwoju przy Organizacji Naro
dów Zjednoczonych dla stworzenia 
wydajnej ekonomicznie jednolitej 
Furopy bez barier między Wscho
dem a Zachodem oraz dla przyczy 
pienia się do swobodnego rozwoju 
zacofanych pod względem przemy
słowym kraiów Azji, Ameryki Ł a
cińskiej i Afryki.

Program ten — stwierdził Walla 
;e — odpowiada całkowicie naszym 
interesom narodowym, a równocześ 
nie służy podstawowym interesom 
całego świata. Zapewnia on bez
pieczeństwo. oparte na pr7viaźni. a 
nie na strachu, i otw^ro dla ludz
kości nową erę nadziei, ,

botniczych i narodowych flag, zwi
sających z okien wiejskich zabudo
wań. Wjazd na olbrzymią polanę, 
która stała się miejscem manifesta
cji zdobiły wielkie transparenty, gło 
szące hasła walki o upowszechnienie 
oświaty, o likwidację analfabetyzmu, 
ciemnoty i zacofania.

„DOCZEKAŁEM W IELK IEJ 
CHWILI"—

Uroczystość rozpoczęło przemowie 
nie kierownika miejscowej szkoły 
podstawowej ob. Paśniewskiego, któ 
ry witając przybyłych przedstawi
cieli Rządu oświadczył m. in.:

„Doczekałem się wielkiej chwili, 
kiedy w Tygodniu Oświaty, mobili
zującym całe społeczeństwo do 
wspólnego dzieła szerzenia wiedzy 
i kultury, mogę jako nauczyciel lu
dowy przemawiać do dostojników 
Państwa Ludowego. Moja radość po 
tęguje się tym bardziej, gdy przypomi 
nam sobie, że pracując w Polsce 
przedwrześniowej jako nauczyciel 
wiejski — w ciągu 20 lat nie wi
działem kuratora. Dziś, gdy widzi
my jak rozwija się do nowego ży
cia Polska Ludowa, Polska sprawie 
dliwości społecznej — pragnę w imię 
niu całego nauczycielstwa, biorącego 
udział w walce z analfabetyzmem 
zapewnić, że w tej pracy nie usta
niemy, dopóki nie wyrównamy naj
większej krzywdy naszego spoteczeń 
stwa, wyrządzonej przez ustrój kapi 
talistyczny — dopóki nie wytępimy 
analfabetyzmu.

Wielką inicjatywę władz państwo
wych przyjmujemy z tym większą 
radością, że pracą nad rozwojem o- 
światy i kultury na Śląsku Opol
skim, nad jego rozwojem pragnie
my dać imperialistom i podżegaczom 
wojennym jeszcze jedną odpowiedź 
na wszelkie zakusy przeciwko pol
skim granicom zachodnim".

WITAMY Z RADOŚCIĄ POMOC 
RZĄDU

Z kolei przemówiła uczestniczka 
nowootwartego kursu dla analfabe
tów w Jasienicy Dolnej ob. Pionko
wa Janina.

„My, chłopi, nie umiejący czytać 
ani pisać —  powiedziała ob. Płonko 
wa, tłumiąc wzruszenie — zostaliś
my straszliwie pokrzywdzeni przez 
rządy przedwrześniowe. Toteż wita

my z radością pomoc Rządu i całego 
społeczeństwa Polski Ludowej, które 
czyni wszystko, aby tę krzywdę wy 
równać, aby nas nauczyć czytać i 
pisać. Doczekaliśmy chwili, kiedy 
przyszła do nas sprawiedliwość i 
pomocna ręka władz. Będziemy się 
uczyć, będziemy pełnowartościowy
mi obywatelami naszej Ludowej Pol 
sld“.

Burzą oklasków przyjęli następni 
zebrani zobowiązanie nauczycielstwa 
i całego społeczeństwa powiatu ny
skiego, które jako czyn oświatowy 
zadeklarowało zorganizowanie 65 
kursów dla analfabetów, przyrzeka
jąc zlikwidować ostatecznie analfabe 
tyzm na swym terenie do dnia 1-go 
maja 1950 roku. Tekst zobowiązania 
delegacja miejscowego społeczeń
stwa przekazała Premierowi Cyran
kiewiczowi i Ministrowi Oświaty 
Skrzeszewskiemu.

Strajk górników
v u  A a n ę g f ś i

LONDYN (Pa P). — Strajk około 
26 tysięcy górników w okręgu Lan- 
cashire rozszerza się w dalszym cią 
gu. Ogółem w 38 kopalniach tego 
okręgu praca została wstrzymana 
całkowicie lub częściowo. Centralne 
władze związkowe nie udzieliły do
tychczas oficjalnego poparcia straj
kowi. Prezes, wiceprezes i sekretarz 
związku zawodowego przebywają o- 
becnie w Stanach Zjednoczonych na 
konferencji związków górniczych. 
Sekretarz generalny związku — Hor 
ner wraca w najbliższych dniach do 
Anglii w celu rozpatrzenia sytuacji 
strajkowej. Dopiero po oficjalnym 
uznaniu strajku przez władze związ 
kowe będzie można podjąć dyskusję 
z Zarządem Węglowym. Prasa kon
serwatywna atakuje strajkujących, 
zarzucając im, że dotychczas już 
strajk spowodował stratę około 24 
tysięcy ton węgla. Dzienniki konser 
watywne przemilczają fakt, że istot
nym winowajcą jest tu Zarząd Prze 
mysłu Węglowego, który odmawia 
udzielenia górnikom Lancashire 
przydziałów węgla dla ich rodzin.

SOFIA (PAP) — Bułgarska rada 
ministrów powzięła decyzję o obniż 
ce cen na chleb i zniesieniu ograni 
czeń, dotyczących szeregu artyku
łów żywnościowych. Od 9 maja 
br. cena chleba, wydawanego na 
kartki, obniżona będzie z 50 do 20 
lewów za kilogram.

„Na Kongresie Pokoju — powie- t 
dział na wstępie IKa Erenburg — roz 
legł się potężny głos narodów. Stało 
się dla wszystkich jasne że setki i ty 
siące mącicieli, nawet gdy mają do 
swej dyspozycji olbrzymią prasę i ra 
diostacje, nie potrafią zagłuszyć gło 
sn milionów. Narody chcą pokoju. Pra 
sa propagująca wojnę usiłowała prze 
milczeć Kongres, jednak wkrótce zmu 
szona była przerwać milczenie, gdyż 
o Kongresie mówiono we wszystkich 
stolicach świata.

Byłem świadkiem wielu wielkich 
dni Paryża, ale szczególnie wyry! się 
w mojej pamięci wielki wiec na studio 
nie w Buffalo. Po wielu przemówie
niach usłyszeliśmy jeszcze jeden głos 
— glos narodu francuskiego, który o- 
świadczył donośnie i stanowczo że 
rok 1949 nie jest rokiem 1939".

Kongres — to mocne ostrzeżenie 
dla tych którzy marzą o wojnie. O- 
becnie jasne jest dla każdego, że je
żeli podżegacze zechcą urzeczywistnić 
swoje zamiary, to wojna skończy się 
przed jej rozpoczęciem : wcale nie tak, 
jak sobie tego życzą. Marzenia o zwięk 
szeniu dywdend mogą doprowadzić 
do klęski autorów tych marzeń.

O znaczeniu rozwoju kultury i o- 
światy dla wzmocnienia frontu poko 
ju i postępu, wielki pisarz radziecki 
powiedział:

„Czytanie to twórczość. Rzetelny czy

NOWY JORK (PAP) Komisja Po t 
lityczna Zgromadzenia ONZ uchwa 
lila większością głosów rezolucję, 
zgłoszoną przez Boliwię, Brazylię, 
Kolumbię i Peru, która zmienia do 
tychczasową uchwalę Zgromadze
nia z roku 1947 i zezwala człon
kom ONZ „według swego uznania" 
uregulować stosunki dyplomatyczne 
z Hiszpanią frankistowską.

Za rezolucją głosowały: Argenty
na, Boliwia, Brazylia, Kolumbia, San 
Domingo, Ekwador, Egipt, Salwador, 
Grecja, Honduras, Irak, Liban, Li-

Likwiduje się system kartkowy 
w zaopatrzeniu ludności w jajka.

Wprowadza się również nieograni 
czoną sprzedaż innych produktów 
rolnych.

Uchwala rady ministrów posta
nawia wprowadzenie obniżki cen na 
artykuły budowlane, m. in. cement.

telnik twórczo uzupełnia treść ksiął 
ki swoim doświadczeniem życiowym, 
fantazją i własnym życiem ducho
wym. Tworzenie milionów takich czy 
telników — to rozszerzanie i kontynu 
owanie kultury narodowej, to wielki 
wkład w ogólnoludzki postęp.

Jestem szczęśliwy, że znalazłem się 
w Warszawie w dniach, które naród 
polski poświęcił propagandzie wartoś 
ci najcenniejszych, tj. propagandzie 
postępowej myśli ludzkiej j słowa. Na 
si polscy przyjaciele rozumieją tak sa 
mo jak my, że książka, twórcza myśl 
i świadomość ludzka są silniejsze od 
bomby atomowej".

D em o n stracje
antyirankisiowskie
w Lakę Success

NOWY JORK (PAP). — Grupa ame
rykańskich działaczy antyfaszystow
skich i były uczestników wojny domo 
wej w Hiszpanii zorganizowała w so
botę demonstrację przed siedzibą dele 
gacji Boliwii, Brazylii, Peru i Kolumbii 
w Lakę Success, które przed kilku 
dniami wniosły profrankistowską re
zolucję na porządek dzienny obrad 
Zgromadzenia Narodów Zjednoczo
nych.

beria, Nikaragua, Pakistan, Para
gwaj, Peru, rm pm y, Arama £>au- 
uyjii^a, byjam, sy n a , Turcja, Bo- 
łuuniowa Afryka, Wenezuela i 
Yeman.

Przeciwko rezolucji głosowały: 
AusuaLa, Białoruś, Costarica, Cze- 
cnosiowacja, Dania, Gwaiemaia, run  
dustan, Meksyk, Nowa Zelandia, 
Norwegia, Panama, Polska, Ukrai
na, Związek Radziecki, Urugwaj i 
Jugosiawra.

Powstrzymały się od głosu: Afga 
nistan, Belgia, Burma, Kanadą 
Chile, Chiny, Abisynia, Francja, 
Haiti, Islandia, Iran, Luksemburg, 
Holandia, Szwecja, Wielka Brytania
i USA.

Jako szczyt hipokryzji określono 
w kołach ONZ stanowisko wiel
kich mocarstw zachodnich, które 
inspirując akcję na rzecz Hiszpa
nii frankistowskiej, wolały dokonać 
tego manewru za pośrednictwem 
mniejszych państw, a same powstrzy 
mały się od glosowania.

Jednocześnie Komisja Polityczna 
Zgromadzenia większością głosów 
odrzuciła wniosek spiski w sprawie 
Hiszpanii frankistowskiej.

Glosowania były poprzedzone dy 
skusją, w której doszło do ostrej 
polemiki delegata Polski dra Su
chego z oponentami.

Obecna polityka brytyjska wobec 
Franco — oświadczył delegat pol
ski — jest kontynuacją polityki nie 
interwencji Chamberlaina. Co się 
tyczy Stanów Zjednoczonych, to za 
przeczyły one, by posiadały umowę 
wojskową z Franco, lecz — zapy
tuje delegat polski — pocóż odby
wa się pielgrzymka generała ame
rykańskiego do Madrytu i dla kogo 
zbudowano w Hiszpanii, nie posia 
dającej lotnictwa, 76 lotnisk woj
skowych.

Krytykując państwa południowo
amerykańskie, które pop'erają Frań  
co i zgłosiły rezolucję na jego ko
rzyść, delegat polski dał do zroztt 
mienia, że prawdopodobny nastą
piło ciche porozumienie między ty
mi państwami a krajami arabskimi 
— Arabowie mają poprzeć rezo
lucję południowo -  amerykańską w  
sprawie Franco, a wzamian za to 
państwa połudn'owo -  amerykań
skie mają poprzeć Arabów prze
ciwko Izraelowi.

Od uchwały w ' sprawie Franco  
__ rłalprHrj rylski — za

czy też cofnie sie w swvm rozwoju

Migdałki
von Rundstedta

Jak doniosła BBC rzecz 
nik rządu brytyjskiego 
oświadczył oficjalnie. że 
marszałek von Rundstedt 
i gen. Straus nie będą są
dzeni przez wojskowy try 
bunał za przestępstwa tco 
jenne, ponieważ są cho
rzy. Oświadczenie to zo
stało przyjęte z ulgą przez 
innych zbrodniarzy wojen 
nych, którzy jeszcze prze
bywają w więzieniach bry 
tyjskich. Okazało się bo- 
wiem,< że wystarczy katar 
lub spuchnięcie migdał-

ków do zwolnienia od 
ciężkich zarzutów gwałtu, 
rabunku i ludobójstwa.

Nie przypuszczaliśmy, 
że Brytyjczycy, którzy 
tak twardo i bezwzględ
nie potrafią postępować 
w swoich koloniach, zdobę 
dą się na tak szlachetny 
gest wobec hitlerowskich 
generałów. Nie spodziewa 
I,śmy sir również, że bry 
tyjska procedura sądowa 
wejdzie w dziedzinę medy 
cyny, a sądy dla przestęp 
ców wojennych przemie
nią się w sanatoria dla za 
katcrzonych hitlerowców.

Ostatnią „ o f i a r  ą“ 
brytyjskiej sprawiedliwoś 
ci ma być marszałek Man 
Stein. Rzecznik rządu bry 
tyjskiegp oświadczył bo

wiem, że proces Manstei- 
na ma być ostatnim z te
go rodzaju procesów w 
strefie brytyjskiej. Rzecz
nik nie zapomniał jednak 
zastrzec się, że w razie 
złego stanu zdrowia pro
ces Mansteina zostanie ró 
wniei odłożony. Jest więc 
nadzieja, że również Man 
Stein zachoruje i zamiast 
na ławie oskarżonych znaj 
dzie się w luksusowym sa
natorium, 'pod opieką an- 
g:elskich pielęgniarek, łub 
pójdzie na odczyt pana 
Schachta, zorganizowany 
przez stowarzyszenie za- 
chodnio-niemieckich prze 
mysłowców tzw. „Klubu 
Nadrenii i Ruhry".

Odczyty, wygłaszane o- 
statnio przez „czarodziei \

finansowego" Trzeciej Rze 
szy są jeszcze jednym do
wodem angielskiej wspa
niałomyślności. Mają one 
prawdopodobnie również 
lecznicze zadanie. Widocz 
nie brytyjscy okupanci 
pragną podreperować psy 
chiczny stan niemieckich 
rekinów kapitalistycznych, 
nadwątlony przez wojenne 
awantury. Lekarzem jest 
nie byle kto, a sam dr. 
Hjalmar Schacht!
• To wszystko jest bardzo 
„piękne* 1' i zdumiewające 
i dzieje się w brytyjskiej 
strefie okupacyjnej cztery 
lata po zakończeniu najo
kropniejszej wojny, której 
zarówno chorzy marszałko 
wie jak i nadwątleni psy
chicznie magnaci finanso
wi byli głównymi autora
mi. Oczekujemy z nłecier 
plłwoScią, kiedy rzecznik 
rządu brytyjskiego oświad 
czy, Trybunał Nory mb er 
ski był pomyłką, a powie
szeni zbrodniarze powinni 
być pośmiertnie od^neeze 
ni „Orderem Podwiązki",

Obniżka cen chleba w Bułgarii

D e le g a t  P o ls k i  w ©NZ 
demaskuje obłudne stanowisko USA i Anglii
w  s p r a w i e  H s s & p a n i i
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Lekarze wojskowi niosą pomoc
m i e s z k a ń c o m  wsi

Ekip# lekarzy wojskowych 1 pie
lęgniarek Szpitala Okręgowego w 
Lublinie jest już w komplecie. Z nie 
cierpliwością czekamy na przybycie 
ambulansu PCK, który ma nas za
wieźć do wsi Przypisówki (gmina 
Firlej) w powiecie lubartowskim. 
Tak nazywa się wieś, której miesz
kańców lekarze Szpitala Okręgowe
go postanowili otoczyć stałą opieką 
zdrowotną.

Nareszcie zjawia się ambulans. 
Deszcz pada grubymi strugami. Jed
nak ciepły wiosenny deszcz nie psu 
je nastroju. W doskonałych humo
rach cala ekipa lokuje się w aucie.

Do Lubartowa droga jest dobra. 
Tut za Lubartowem skręcamy na 
drogę wiodącą na Kock. Coraz wię
cej wyboi, auto coraz częściej pod
skakuje. Wyjeżdżamy na piaszczystą 
rozmokłą od deszczu drogę 1 nagle... 
Stajemy.!, ugrzęźliśmy.

Deszcz ustał, słońce wyjrzało zza 
chmur Do Przypisówki Już niedale
ko. Wysiadamy 1 pomagając sobie 
Okrzykami, pchamy auto. Kobiety 
spisują się nie gorzej od mężczyzn. 
Jeszcze jedno przeciągłe heeeeejl i... 
udało się. Wyciągnęliśmy auto z 
błota 1 piachu. Możemy jechać da
lej. Za pól godziny jesteśmy na miej
KU.

Nikt się nas tu widocznie nie spo
dziewał. Tylko dzieciarnia wyległa 
na ulicę l z zainteresowaniem oglą 
da ambulans. Mały Józio prowadzi 
nas do sołtysa. Zastajemy tam także 
Sekretarza Gminnego Komitetu 
PZPR. Okazuje się, że Pow. Komitet 
w Lubartowie nie uprzedził o na
szym przyjeżdzie, ani sekretarza Ko 
m itetu Gminnego, ani sołtysa mimo, 
ie  dwa dni przed tym zapowiedzia
no przybycie ekipy lekarskiej.

Sekretarz i sołtys nie tracą wiele 
stów. Prowadzą nas do „szkoły", któ 
ra  od Innych chałup różni się tym 
tylko, te  Jest jeszcze mniejsza od 
nich. Urządzamy tam na prędce 
„izbę przyjęć", a tymczasem sekre
tarz i sołtys zawiadamiają miesz
kańców wsi o naszym przyjeżdzie.

Przyplsówka liczy ponad 100 cha
łup. Mieszkańcy jej, za wyjątkiem 
dwóch bogaczy, to mało- i średnio
rolni chłopi. Za chwilę szkoła się 
zapełniła. Oba okna są formalnie 
oblepione twarzyczkami dziecięcy
mi.

Pierwszy nasz pacjent to 80-letni 
Antoni Pawenko. Internista cierpli
wie wysłuchuje jego skarg, po tym 
po gruntownym zbadaniu daje le
karstwo 1 wskazówki. Staruszek jest 
do głębi wzruszony. Patrzcie ludzie 
— mówi — któż to kiedy słyszał, by 
biednym chłopem się zajmowano. 
Toć można było zdechnąć, a nikt na 
wet palcem nie ruszył. A teraz in
nych czasów doczekaliśmy się.

Coraz więcej pacjentów. Przeważa 
fą kobiety i dzieci. Dzieci trochę się 
boją, większość Ich nigdy jeszcze nie 
była u lekarza.

Mały Kazio, nawpół już rozebra
ny, wyrywa się z krzykiem z rąk le
karza i zmyka co sil starczy. Zawsty

N o w a  s z o sa
d la  ł u r y s ł ó w

(rt) — Stan dróg w powiec:e puław 
•kim ulega stałej poprawie. Obernie 
podjęto przerwaną na okres zimowy 
grutowną odbudowę szosy Puławy — 
Kazimierz, która ma wielkie znaczenie 
gospodarcze 1 turystyczne. Budowa 
postępuje szybko naprzód t sądząc 
po jej temp e wkrótce umożliwi nam 
zwiedzanie najpiękniejszcjszego rakąt 
ka Lubelszczyzny, jakim jest Kazi
mierz nad Wisłą. Droga ta pr/.edsla 
wiała się do niedawna opłakanie, a 
przebycie jej kosztowało wielkie iloś 
Bi paliwa i częste uszkodzenia samo 
chodów.

dzonej matce udaje się tylko z tru
dem schwytać małego zbiega. Kazio 
krzyczy. Ale gdy opuszcza po zbada 
niu „izbę przyjęć" jest już serdecz 
nie zaprzyjaźniony z „panem dokto
rem" 1 bardzo mu wstyd, że był taki 
głupL

Stanisław Pawenko musiał poddać 
się operacji. Przebił rękę widłami, a 
potem ranę zanieczyścił. Teraz po 
zabiegu czuje się jak odrodzony. Czy 
nie mógłbym tu wam jakoś pomóc 
— pyta. — Chciałbym się w jakiś 
sposób odwdzięczyć.

Podczas, gdy lekarze badają cho
rych, pielęgniarki chodzą od chału
py do chałupy. Badają warunki sa
nitarne i higieniczne. Przeprowadza 
ją wywiad, czy i jacy są chorzy, by 
wiedzieć jacy specjaliści będą potrze 
bni, gdy ekipa przybędzie tu na 
przyszłą niedzielę. Równocześnie za
początkowują pielęgniarki pracę u- 
świadamlającą, o znaczeniu lecznic
twa i o higienie. W chałupach ble 
dno, Jednąk niezwykle czysto. Go-% 
rzej jest z uświadomieniem. Zacofa
nie wśród kobiet jest wielkie. Maria 
W. tłumaczy ml z całą powagą, że 

mała jej córeczka ma garb, od kie
dy jej ucięto kołtun. Inne kobiety 
potakują Marli W. z przejęciem.

Chłopi początkowo trochę nlepew 
ni pytają, czy za to leczenie nie 
przyjdzie im zapłacić, czy się nie na 
łoży na nich za to jakich podatków. 
Wyprowadzeni z błędu szybko się 
uspakajają i nie mają dość słów r~- 
dzlęki. Jest godzina 17-ta kiedy koń 
czymy pracę. 80 pacjentów zostało 
zbadanych. Wielu musi poczekać do 
następnej niedzieli. Nie wszyscy też 
otrzymali leld, gdyż PCK nie dostar 
czył nam dostatecznej ich ilości.

Kiedy chcemy wsiąść do auta nie 
obeszło się bez malej tragedii Sie
dmioletni Czesio Wójtowicz, sierota, 
którym nikt się tu nie opiekuje, a 
którym zajęły się serdecznie pielę
gniarki, chce teraz jechać z nami do

Lublina. Nie pomagają perswazje. 
Chłopak zalewa się rzewnymi łzami 
l za nic nie chce wysiąść z auta. Za
pewniamy go, że o nim nie zapomni 
my, że wrócimy po niego. Czesio 
szlochając wreszcie ustępuje. - 

Mieszkańcy Przypisówki żegnają 
nas serdecznie. „Tylko nie zapomi
najcie o przyrzeczeniu. Będziemy na 
was czekać w niedzielę. Przyjedźcie 
na pewno". — wołają za naszym au
tem. Gog.

Ulw ów ek mm  c ieką
na p ołączen ie kolejow e

W  ubiegłym roku na jesieni 
został wybudowany i oddany do 
użytku 11 km. odcinek kolei od 
stacji Hrebenne do Uhnowa. Po 
zwoliło to połączyć ze światem 
daleki zakątek powiatu hrubie
szowskiego. Na całej, długości 
trasy, ciągnącej się od Uhnowa 
do Sokala naprawiono tory, od 
budowano mosty, odremontowa 
no linie telefoniczne. Z entuzjaz 
mem i wielkim zadowoleniem

ie mleczarnie
przodujq w produkcji serów

Ostatnia ocena przeprowadzona na 
teranie całego kraju pod względem 
jakości produkowanych serów „tra
pistów" wypadła pomyślnie dla Lu
belszczyzny. Dwie bowiem spółdziel
nie Rrasnystawska ' Lubelska znalazły 
się na czołowych miejscach i to tui 
za państwowymi szkołami mleczarski 
mi, które jako zakłady naukowe ma
ją dużo lepsze wyposażenie technicz

ne. Według klasyfikacji ogólnokrajo 
wej na I i II miejsca znalazły się pań 
stwowe szkoły mleczarskie w Rzeszo
wie — 88 punktów i we Wrześni — 
86 punktów, a na III i IV spółdzielnie 
mleczarskie w Krasnymstawie — 85 
punktów 1 Lublinie 84 punkty. 
Obecnie w spółdzielni mleczarskiej w 
Krasnymstawie został zorganizowany 
kurs serowarski. (i)

Kwiatki z łąki św. Biurokracego
Wszystkim wiadomo od dwóch 

miesięcy, te skup bydła wchodzi 
w ramy akcji „H“ i że ta akcja ma
znaczenie nie tylko gospodarcze,
ale i polityczne. Na tysiącach ze kwietnia br. pracownik G. S

go ob. Wójcik przy spełnianiu 
swych czynności urzędowych, ma 
jąc na względzie tylko wygodę 
osobistą. Zgłosił się do niego 23

brań w całym kraju apelowało 
się do pracowników zatrudnio
nych przy skupach i kontraktowa 
niu, że nie chodzi tu wyłączr o 
osiągnięcie najwyższych zysków 
handlowych ale i o zdobycie zau
fania szerokich mas do polityki go 
spodarczej Rządu.

O tym wszystkim nie pamięta 
agent skupu bydła i trzody chlew 
nej z Gminnej Spółdzielni S. Ch. 
w Krzywiczkach pow. chełmskie

N A G R O D A
za dbałość i pomysłowość w pracy

Klinkiernia Państwowa w Izbicy po 
nosiła znaczne koszty z powodu czę
stej wymiany pakunków skórzanych 
uszczelniających tłoki w prasach wy 
rabiających surówkę klinkierową 
Prędkiemu zużywaniu się pakunków 
skórzanych można było zapobiec przez 
przetoczenie i przez przeszlifowanie 
zużytych już cylindrów w prasach. 
Było to trudne do wykonania, ponie
waż nie można ich było umieścić na 
tokarce. Dzięki pomysłowości majstra

warszt. klink. w Izbicy — ob. Adol
fa Fedorowicza skonstruowano przy
stawkę do tokarki i przy jej pomocy 
umieszczając korpus prasy obok to
karki zdołano przetoczyć i przeszlifo 
wać cylindry. Realizacja pomysłu ob. 
Fedorowicza pozwala na dokonanie 
oszczędności wynoszących na jednej

Sawinie ob. Gaj w sprawie przy
jęcia mięsa, na rzeźni miejskiej 
w Chełmie, gdyż musiał dorżnąó 
krowę dzięki nieszczęśliwemu wy 
padkowi. Ob. Wójcik, owszem, 
mięso na rzeźni zgodził się przy
jąć, ale pod warunkiem, że właś 
ciciel dorżniętej krawy przewie
zie go dorożką, inaczej o spełnie
niu czynności urzędowych nie mo 
głc być mowy. Wskutek tego ^ed  
ny ob. Gaj musiał z ul. Kolejo
wej, gdzie mieszczą się biura spół 
dzielni, udać się na ul. Lubelską 
po dorożkę, zawieźć szanującego 
się funkcjonariusza akcji „H" na 
rzeźnię i dopiero po takich udo
godnieniach agent skupu przyjął 
mięso.,

Pomijając podejście społeczne 
do sprawy, że w nieszczęściu trze 
ba drugim pomagać a nie utrud
niać, mamy wątpliwości, czy a- 
gent skupu ma prawo żądać opla 
ty za dorożkę w mieście niewiel
kim jak Chełm, skoro towar byl 
dostawiony na rzeźnię. Coś z tą 
obowiązkowością u ob. Wójcika 

porządku, natomiast
prasie z górą 30 tys. zł. Za dobry po
mysł i dbałość o fabrykę ob. Fedoro ! nie jest w 
wicz otrzymał nagrodę w wysokości nie zapomina on o wygodach oso 
10 tys. zł. I histych w żadnym wypadku.

Uprawo kukurydzy na ziarno
d a j e  duże  k o r z y ś c i

Uprawa kurydzy na ziarno zo
stała w kraju naszym umożliwiona 
dzięki wyhodowaniu wczesnych jej 
odmian, jak: Górecka Złota, Wczes 
na Bydgoska, Żółta Oksonka.

Kukurydza jest dla drobnych go
spodarstw bardzo cenną rośliną, 
dostarcza bowiem ziarna, które za 
Wiera, oprócz białka i skrobii, rów 
ależ 5 proc. tłuszczu. Daje więc do 
skonalą paszę treściwą dla wszel
kiego inwentarza. Plony kukurydzy 
w ziarnie są bardzo wysokie, dwu
krotnie wyższe niż innych zbóż i 
dochodzą do 50 kw z ha. Kukury
dzę uprawia się u nas jako roślinę 
okopową, znosi ona wielkie dawki 
obornika l nigdy nie wylęga. Może 
być uprawiana sama po sobie, 
uprawy ziemi wymaga takiej, jak 
ziemniaki. Obornik przeorany przed 

1 z1 mą jest odpowiedniejszy, przy wio 
j sennym nawożeniu należy dać obor 
| nik przegniły.

Kukurydzę sadzi się w rzędy do 
40 — 50 cm, zaś w rzędach co 25
— 30 cm, lub też w kwadrat co 40
— 45 cm. Przed siewem nasienie 
poleca się namoczyć w wodzie, aby 
napęczaiało i prędzej wzeszło, a 
następnie krótko w nafcie lub in
nym cuchnącym płynie dla ochro
ny przed ptakami. Sadzi się po 3
— 4 ziarnka dość głęboko (5—0 
cm) aby nasienie miało wilgoć i 
nie było łatwo wygrzebanie przez 
ptaki. Kukurydza rośnie z początku 
wolno, należy więc zaraz po wzej- 
ściu przystąpić do motyczenia. Przy 
następnych motyczeniach kukury
dzę obsypuje się aby wzmocnić sy 
stem korzeniowy. Późniejsza pielę
gnacja polega na obłamanlu bocz
nych pędów (zaczątków kaczanów), 
które osłabają pędy główne. Tych 
ostatnich nie zostawia się na rośli 
nie więcej niż trzy. Kwiatów mę
skich można nie obłamywać. Póki

roślinki nie podrosną, należy kuku 
rydzę strzec od ptaków.

Kto nie może kukurydzy uprawiać 
osobno, może ją sadzić wespół z 
innymi roślinami. Bardzo korzystna 
jest uprawa kukurydzy z fasolą 
pieszą. Sposób ten jest bardzo stary 
1 stosowali go już Indianie w Peru. 
Przy sadzeniu rzędów fasoli dosa- 
dza Się co 70 — 80 cm nasiona ku
kurydzy. Rzadko sadzona kukury
dza ma doskonałe nasłonecznienie, 
dobrze dojrzewa, a fasoli nie zacie 
nia i plonom jej nie szkodzi.

Można również dosadzać kukury 
dzę w ziemniaki, buraki, marchew 
— co 70 — 100 cm. Jeden kg w 
ten sposób dosadzonej kukurydzy 
może dać 100 kg ziarna.

Dla drobnych gospodarstw jest 
to ogromna pomoc i korzyść prawie 
bez żadnych wkładów pieniędzy i 
pracy.

tamtejsza ludność powitała pie* 
wszy pociąg. Dla tych terenów 
przed tym oderwanych od świa
ta uruchomienie linii kolejowej 
ma duże znaczenie zarówno go
spodarcze jak i kulturalne.

W Okręgowej Dyrekcji PKP 
Lublin tę uruchomioną linię na 
zwano Hrebenne — Ulwówek. 
Miało to znaczyć, że pociągi uda 
jące się w tym kierunku będą 
mijały Zabuże i docierać do Ul
wówka. Lecz otó mija już nie
spełna rok, a pociągi do Ulwów 
ka nie dochodzą. Dyrekcja PKP 
jakoś zapomniała o nim.

Odcinek kolejowy od stacji 
Zabuże koło Sokala do Ulwów- 
ka nie jest zbyt długi, bo liczy 
zaledwie około dziesięciu km. 
Stary tor jeszcze nadawałby się 
do użytku, chodzi tylko o napra 
wę jednego mostu. Gdyby to zro 
biła Dyrekcja, wtedy dopiero 
trasę tę możnaby nazwać Hreben 
ne — Ulwówek.

A transport dla Ulwówka jest 
potrzebny, bowiem powstają tam 
duże majątki państwowe. Dla 
Starogrodu i Ulwówka potrzeb 
nv jest materiał budowlany; ce
gła, żelazo, drzewo. Do mająt
ków wciąż nadchodzą nowe ma
szyny i narzędzia rolnicze. Już 
w bieżącym roku majątki na 
tych terenach dadzą krajowi ty
siące ton zhożn. Otóż uruchomię 
nie tego odcinka jest konieczne. 
Okręgowy Zarząd PNZ swego 
czasu już był gotów „wydzierźa 
wić“ od DOKP Ulwówek, miał 
zamiar własnym kosztem napra 
wić tor i most, tylko, że DOKP 
jak nas‘poinformowano nie zgo 
dziła się na to.

Odcinek ten leży martwy, o- 
grodzony znakami, jak jakiś za 
powietrzony teren. Szyny pokry 
ły się rdzą. A majątki tymczasem 
„zarzj'nają“ maszyny i konie, a- 
żeby dowieźć z Zabuża potrzeb 
ne materiały, maszyny i narzę
dzia. S. 13.

SELFAKTOR S-S
na largach Poznańskich

Jedną z sensacji pawilonu prze. 
mysłu ciężkiego na Międzynarodo
wym Targam  Poznańskich jest sel 
faktor S-5, skonstruowany przez inż 
Bizonia.

Polski wynalazca ulepszył pow
szechnie dotychczas używane sel- 
faktory, budowane przez znaną 
na całym świecie niemiecką 
firmę „Siemens". Przez za
stosowanie silnika indywidualnego 
dla selfaktora S-5 zamiast napędu 
transmisyjnego, inż. Bizoń uzyska! 
możliwość całkowitego wyeliminowa 
na z nowej maszyny skomplikowa
nej aparatury elektrycznej. Częste 
psucie się jej powodowało znaczne 
postoje maszyny, którą naprawić 
mógł tylko technik o najwyższych 
kwalifikacjach.

Selfaktor S—5 jest łatwy w obsłu 
dze, znacznie tańszy i pracuje o 
20 proc. szyDCiej od swego poprzed 
nika, a wszelkie uszkodzenia te; 
maszyny mogą być usunięte niemal 
momentalnie.

Dwie serie selfaktorów S—5 
znajdują się już w budowie w kra. 
jowym fabrykach maszyn włó
kienniczym.

Selfaktor S—5 wywołał olbrzy
mie zainteresowanie wśród zagra, 
nicznych fachowców, zwiedzających 
M.T.P. Szwecja zamówiła już całą 
partię tych maszyn. Rozmowy na 
ten temat pragnie podjąć również 
Holandia

Wicepremier tow. Minc mówił na 
Krajowej Naradzie Oszczędnościo
wej, że dla zwycięskiego rozwoju 
polskiej nauki i techniki trzeba od 
powiednlego klimatu psychicznego, 
wiary we własne siły oraz zerwania 
z bałwochwalczym stosunkiem wo
bec Zachodu. Dzieło inż. Bizonia i 
innym polskich konstruktorów do
wodzi, że nasza technika dzięki wa 
runkom, stworzonym przez Polskę 
Ludową, ma wspaniale perspektywy 
rozwoju,
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Zobowiązania świala pracy
dla, u czczen ia K ongresu Z. Z.

P o cz e k a ln ia
na stacji Tuczapy

(zu) — Dużą bolączką korzystają
cych z usług wąskotorowej kolejki 
aa linii Hrubieszów—Uhnów był 
brak poczekalni, na znajdującej się 
w szczerym polu stacji Tuczapy. 
Istniejąca tu przed wojną poczekal
nia 1 budynek mieszkalny dla toro
wego, zostały za okupacji doszczęt
nie zniszczone, toteż podróżni zmu
szeni byli czekać na pociąg pod go
łym niebem, nieraz na deszczu lub 
w czasie śnieżycy.

Obecnie kończy się remont bu
dynku dla torowego, z którego ko
rzystają podróżni czekający na no
cne pociągi. W tych dniach przystą 
piono także do remontu poczekalni, 
budowanej z materiałów pochodzą
cych ze zniszczonego wagonu kole
jowego.

(tw). — Wieś Godziszów leży w 
gminie Kawęczyn w powiecie kra
śnickim. Odbywają się w niej każ 
dego piątku skupy trzody chlewnej. 
Przypadkowo przybył do tej wsi 
jeden z naszych korespondentów i 
wdał się w rozmowę z chłopami. 
Na zapytanie czy chłopi są zadowolę 
ni ze sprzedaży świń w Gm. Spół
dzielniach, stwierdzili wszyscy zgod 
nie, że owszem, pochwalili podej
ście zatrudnionych przy skupie lu
dzi do sprawy, ale znaleźli jedno 

ale...
,Otóż podczas skupu świń, chłopi 
nie otrzymują gotówki, lecz czek. 
który jest realizowany w . banku, 
odległym O kilka kilometrów. Urzęd 
nik, wystawiający czek nie jest w 
stanie poinformować gospodarzy o 
dokładnej dacie podjęcia gotówki i 
często jeżdżą oni do pobliskiego 
Janowa tylko po to — aby dow.e- 
dzieć się, że pieniądze jeszcze me 
nadeszły, a co gorsze i w banku 
nikt nie może podać dokładnych 
wiadomości, kiedy nadejdzie ocze
kiwana gotówka. Wskutek kilka
krotnych wyjazdów do Janowa po 
pieniądze chłop traci wiele cennego 
czasu i zniechęca się. Skutek nie- 
punktualnych wypłat jest taki, że 
chłop niepewny kiedy dostanie go
tówkę, wstrzymuje się od sprzeda
ży. Potwierdzają to wyniki skupu 
w trzech następujących po sobie 
piątkach, a więc 22 kwietnia br. 
zakupiono w Godziszowie 70 sztuk 
świń, 29 kwietnia br. — 100 sztuk, 
zaś 6 maja br. — już tylko 28 
sztuk.

Opóźnianie ■wpłat to tyko drob
na usterka, spowodowana brakiem 
dopilnowania terminowego podjęcia 
kredytów, a pociąga za sobą po-

(gog) — W związku z mają
cym się odbyć Kongresem Zw. 
Zawodowych załogi zakładów 
pracy podejmują uchwały, w 
których zobowiązują się uczcić 
ten, ważny dla świata pracy 
dzień wzmożonym wysiłkiem i 
dodatkowymi osiągnięciami.

Pracownicy Rejonowego Urzę 
du Telef.-Telegr. w Zamościu

ważne skutki podrywając zaufanie 
chłopa, i powodując obniżenie ilo

ści zakupionej trzody chlewnej. Dla 
dobra spółdzielni w Godziszowie i 
akcji „H“ należy w najkrótszym 
czasie usunąć te niedociągnięcia.

(11) — Przy Liceum i Gimna
zjum im. Zamojskiego w Zamoś 
ciu istnieje biblioteka szkolna, 
licząca 18 tysięcy tomów. Z ‘sta
ła ona założona wkrótce po pier 
wszej wojnie światowej i prze
chodziła różne koleje. Przed dru 
?ą wojną światową liczyła już 
25 lys. książek, lecz barbarzyń 
ski okupant po zajęciu Zamoś
cia palił systematycznie wspania 
łymi d/iełami w piecach, a ze 
skórzanych opraw robił ręka
wiczki. Dzięki poświęceniu prof 
Miler i prof. Pieszko, zdołano 
ocalić kilka tysięcy książek. Po 
wyzwoleniu Zamościa przez Ar 
mię Czerwoną przystąpiono na 
nowo do organizacji biblioteki 
Przechowane książki wróciły na 
półki. Obecnie dzięki niezmordo 
wanej pracy kierowniczki, ob 
Przeździeckiej biblioteka wraca 
• lo przedwojennej świetności Na 
leżv ona do największych tego 
rodzaju w Polsce. Prócz gru
bych, nokrvtych patyną wieków 
klasyków łacińskich, literatury 
stnronolskie). współczesnej, nau 
kowej, książek beletrystycznych, 
dzieł z dziedziny muzyki, teatru, 
sportu, techniki, nauk społecz
nych. zna idu je się w bibliotece 
"nnrtd. 500 książek klasyków

zobowiązali się wykonać o 112 
godzin szybciej remont linii te 
legraficznej na odcinku Zamość 
—  Krasnystaw, a prócz tego o 
2 dni wcześniej dokonać remon 
tu linii telefonicznej na odcin
ku Trawniki —  Chełm.

Pracownicy nadzoru telef.-le- 
legr. w Białej Podlaskiej zobo
wiązali się wykonać budowę ob
wodów telefonicznych na trasie 
Konstantynów —  Hołowczyce, 
Biała — Dubów, Wisznice —  
Rozwadówka o 2 dni wcześniej 
przez co zaoszczędzą 15.500 zł.

Załoga cegielni Chotyłów 
(pow. Biała Pódl.) zobowiązała 
się wyprodukować w maju o 
210 tys. cegieł ponad plan.

Pracownicy spółdzielni w 
Krasnymstawie i w całym powie 
cie krasnostawskim, w Gmin
nych Spółdzielniach w Izbicy, 
w Gorzkowie, w Żółkiewce i w 
Pow. Gminnej Spółdz. Samopo-

marksizmu. Od li br. przy
było około tysiąca tomów pisa
rzy doby współczesnej. Dzięki 
subsydiom, łożonym na ten cel 
przez dyrekcję szkoły i Kurato
rium OSL, biblioteka stale się 
powiększa.

W sobotę 7 bm. świetlica cemen
towni w Rejowcu gościła miłych 
przybyszów — zespół artystyczny

Zakończenie Tygodnia 
Oświaty, Książki I Psasy

Na zakończenie Tygodnia Oświaty, 
fsiążkj i Prasv w Lublinie i na tere
nie całego województwa odbyt się 
szereg imprez związanych z upowszech 
nieniem książki i prasy. W Lublinie 
w specjalnie przygotowanych kioskach 
zorganizowano masową sprzedaż ksią 
żek ! czasopism.

Na terenie województwa posłowie 
Ziemi Lubelskiej delegacje lubelskich 
zakładów pracy Zw Zawodowych o- 
raz Kuratorium przekazały gromadom 
wiejskim 56 bibliotek, ofiarowanych 
przez Zarząd Wojewódzki ZSCh i 24 
bibliotek' ofiarowane przez Zw. Zawo 
dowe. Również ekipy młodzieży SP 
przekazały gromadom wiejskim 15 b: 
Młotek.

mocy Chłopskiej w Krasnymsta 
wie, zobowiązali się wykonać 
przedterminowo plan miesięcz
ny oraz przeprowadzić cały sze 
reg prac . Dokonają oni rozbiór 
ki starego magazynu i zbudują 
nowy. Pracownicy G. S. w Żół
kiewce przeprowadzili niwela
cję terenu i naprawę dróg. Pra
cownicy Gmin. Spółdz. Sam. 
Chłopskiej w Krasnymstawie zo 
bowiązali się pokryć dachy nad 
magazynami i oczyścić place 
składowe.

(rt) W ramach Tygodnia Oświaty 
Książki i Prasy urządzono w sali 
aktowej PINGW wystawę starej i 
nowej książki. Wśród starych egzem 
plarzy znajdujemy pochodzące z 
XVII w. pisma Jana Kazim iera, 
pierwsze wydanie dzieł Staszica oraz 
szereg wydawnictw treści politycz
nej i gospodarczej. Dział nowych wy 
dawnictw wita zwiedzającego olbrzy 
mim wykazem bibliotek gminnych i 
wiejskich w powiecie puławskim, a 
następnie zapoznaje z najlepszymi 
dziełami a-torów  polskich i zagra
nicznych. Bogato są również rei- - 
zentowane działy literatury radziec
kiej oraz czasopism naukowych i roz 
rywkowjtch. Specjalny dziat wysta-

kolejarzy lubelskich, który w zwią
zku z Tygodniem Oświaty, Książki 
i Prasy dostarczył pracownikom ce
mentowni, miejscowym kolejarzom i 
okolicznej ludności przyjemnej roz
rywki, urządzając dla nich imprezę 
pt. „Przy sobocie po robocie".

Program występu byl bardzo uro 
zmaicory. Złożyły się nań: jedno- 
aktowa komedia „Gospodarz to ja" 
w wykonaniu sekcji scenicznej, wy
stęp choru męskiego Lubelskiego 
Kola ZZK, monologi oraz recytacje 
fragmentów utworów najwybitniej
szych pisarzy polskich.

Każdy punkt programu był żywo 
oklaskiwany przez widzów, którzy 
w liczbie około pięciuset osób wy
pełnili salę świetlicy

1 0 5 °|0 pianu  
zakontraktował 

pow. tomaszowski
(td) — Plan kontraktacji trzo 

dy chlewnej, dla powiatu toma
szowskiego został wykonany w 
105 proc. z dniem 30 kwietnia 
br. Do jego wykonania przyczy 
niła się ścisła współpraca między 
PZGS tomaszowskim i Powiato
wymi Komitetami PZPR i SL.

Sprostowanie
W związku z notatką „PZGS w Bil 

goraju zapomina o robotnikach", wy 
drukowaną w „Sztandarze Ludu" 
Nr 105 z 16. IV. br. wpłynęło do 
naszej redakcji pismo z PZGS w Bił 
goraju, wyjaśniające, że o sprzedaży 
mebli na raty nić mogło być mowy, 
a o ewentualny kredyt należało się 
ubiegać w KKO lub Banku Spół
dzielczym — co prostujemy.

wy jest poświęcony literaturze, zwią 
żernej z Puławami i nowymi wydaw 
nictwami PINGWł

IM im  Tyi'nis flfmij
« * /  Z a m o ś c i u

(11) — Tegoroczny Tydzień Oświa
ty, Książki i Prasy zakończono w 
Zamościu uroczystym capstrzykiem 
w sobotę wieczorem, przy udziale 
wszystkich hufców „SP“, młodzieży 
szkolnej, harcerskich i szerokich 
mas społeczeństwa. Pochód przema
szerował ulicami miasta przy dźwię 
kach orkiestry Szkoły Przemysłowej 
1 blasku pochodni. Na licznych tran 
sparentach widniały hasła walki z 
analfabetyzmem, ciemnotą i zacofa
niem oraz hasła popularyzujące 
książkę i prasę, jako oręże' mas lu
dowych w walce o pokój. Uroc / -  
stości zakończył koncert orkiestry 
Namysłowskiego.

OMielZl IKKlIiitllUI
(U). —  Zam ość —  B rak liter 

przy notatkach przypisyw ać należy  
om yłce drukarskiej. Za wszyst
kie artykuły drukow ane uiszcza  
m y honoranum , a w ięc za w ym ię  
nione także.

WM— 27 —  W iadomości o A pe  
lu W iosennym  „SP " przekazaliś
m y na kolum nę „M łodzi idą“ 
W iele spraw ozdań pierw szom ajo
w ych nie w ydrukow ano, ponie
waż nadeszły za późno. Z djęcia z 
obchodu pierw szom ajow ego pro
szę rów nież n ie nadsyłać —  opói 
nione.

WM— 27, Olek —  Tomaszów, 
bp i ir  —  K raśnik są proszeni o 
podanie daty i m iejsca urodzenia, 
adresu i przysłanie fotografii ce
lem  wystawienia leg.(F. Pr.).

D R O B N E  O G Ł O S Z E N I A
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DETALICZNA sprzedaż 
torfu dla celów opalo
wych, ściółkowych nawo 
zowych i asenizacyjnych 
odbywa się w Biurze Kie 
rownictwą Robót Wodno- 
Melioracyjnych w Lubli
nie plac powyścigowy.

1131

WILCZKI czarne—podpa 
lane alzackie do sprzeda 
nia ul. Pawia Nr 60.

ZGUBIONO dowód oso
bisty wydany przez Za 
rząd Gm ny Brzeziny na 
nazwisko Zieliński Adam 
zamieszkały osada Pucha 
czów gmina Brzeziny, po 
wiat Lublin. 1110 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną na nazwisko 
Czerwonka Franciszek 
Cześn ki gmina Kotlice. 
powiat Tomaszów Lubel
ski. 1129 G

UNIEWAŻNIAM skradzio 
ną książeczkę wojskową 
wydaną przez RKU Chełm 
na nazwisko Gnyp Piotr 
zamieszkały wieś P.tanko 
wice, gmina Rybczewice, 
powiat Krasnystaw.

1109 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
Referenta wojskowego 
w Lubartowie na nazwi
sko Wójcik Jan zamie
szkały wieś Charęż gmi 
na Spiczyn, powiat Lu
bartów. 1112 G

ZGUBIONO zaświadcze
nie o rejestracji wojsko
wej, wydane w dn.u 21 
kwietnia 1947 r. przez 
RKU Zamość na nazwi
sko Zając Tadeusz, zamie 
szkaly wieś Liski, gm.na 
Horodło powiat Hrubie
szów, ilI5  G

ZGUBIONO dowód oso
bisty wydany przez Za
rząd Gminy Łucka, odci
nek wymeldowan a oraz 
legitymację PPR na na
zwisko Serewa Adam za 
mieszkały kolonia Łucka.

• ' 1122 G

UNIEWAŻNIAM zgubio
ną kartę rejestracyjną 
wydaną przez RKU Za
mość na nazwisko Nierad 
ka Tadeusz zamieszkały 
wieś Waręż. gmina Wa- 
ręź powiat Hrubieszów, 
woj. Lublin. 1114 G

ZGUBIONO torbę skórza 
ną wraz z dokumentami 
oraz pieczątkę firmową 
Pracownia Obuwia na
zwisko Kudlicki Franci
szek zamieszkały Kalinow 
szczyzna 78. Łaskawego 
znalazcę proszę o zwrot 
za wynagrodzeniem. 1128

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Zamość na nazwisko 
Dyrko Mieczysław uro
dzony 1920 r, zamieszka
ły wieś Hołubię, gmina 
Dołhobyczów, powiat Hru 
bieszów. 1119 G

ZGUBIONO dowód tożsa 
mości kennkartę i kartę 
rejestracyjną wydaną 
przez RKU Zamość na na 
zwisko Skiejka Jan, za
mieszkały wieś Hubinck, 
powiat Tomaszów Lubel
ski. 1120 G

ZGUBIONO książeczkę
wojskową wydaną przez 
RKU Lublin — Powiat na 
nazwisko Domin Feliks 
zamieszkały Nowo-Dwór, 
gmina Kamionka, powiat 
Lubartów. 1111 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Ostrowiec na nazw; 
sko Fijałkowski Włady
sław rocznik 1920, ramie 
szkały Kępa Chotecka

1113 G

ZGUBIONO dowód osobi- 
sty wydany przez Staro 
stwo Wileńskie oraz inne 
dokumenty na nazwisko 
Olekiewicz Walentyna 
zamieszkała w Lnbl nie.

1123 G

ZGUBIONO patent na pro 
wadzenie sklepu Bławat- 
no -  galanteryjnego na 
nazwisko Sieczkoś Wanda 
i Anna zamieszkałe Pia
ski koło Lublina- 1124 G

ZGUBIONO książeczkę u- 
poważniającą do wykupu 
tytoniu monopolowego na 
nazwisko Porzak Stanisła 
wa zamieszkała wieś Dys 
gmina Niemce, powiat Lu 
bartów. 1126 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Zamość na nazwisko 
Kłos Tadeusz zamieszka 
ły Hopki, powiał Toma
szów Lubelski. 1118 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Zamość na nazwi
sko Kapuśniak Władys- 
sław zamieszkały Brody- 
Duże gmina Zwierzyniec, 
powiat Zamość. 1121 G

B 0 2  N l

WENERYCZNE, skórne, 
płciowe przyjmuje dr. 
Rak ul. Wyszyńskiego 12 
(parter). 1125 G

ZAMIENIĘ mieszkanie 
dwa pokoje z kuchnią z 
wygodami w śródmieściu 
na maty pokój z kuchnią 
Warunki do omówienia 
Szo-pena 24 m. 9 godz. 20.

1130*

1127 G

K. Baszczyński I Synowie
SS u d o w l o  % a s £ o n

Spotka z o. o.

Oddział w Lublisre — Tel. 40*51
M ag azy n y  ni. D łu ga 5  1067

Poważne skutki drobnego niedopatrzenia 
Przyczyna zmniejszenia dostaw
n a  sk n g &  ww O o d f z l s z o i w f e

h h h lin f n lfflEnurhm 1 li r i w i p w f l ,u U u l i l M i i  J i l i f u l
i s t n i e j e  w  Z a  m o ś ć  i

Zespół lubelskich kolejarzy 
c?qs?8 c?ył miłej rouyuriu Wmit

Z Tygodnia Oświaty

Wystawa starej i nowej książki w Puławach
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Cały Lublin weźmie udział 
w „Ludowym Święcie Wiosny" w Kazimierzu

Pod protektoratem wojewody lu
belskiego tow. Dąbka i przewodni
czącego WRN tow. Czugaly odbę
dzie się w dniu 15 bm. Ludowe Swię 
to Wiosny w Kazimierzu nad Wisłą.

Komitet organizacyjny czyni wszel 
kie starania, by Święto Wiosny wy 
padło w tym roku nie mniej oka
zale jak w roku ubiegłym. Komite
towi udało się pozyskać orkiestrę 
Namysłowskiego, która w dniu Swię 
ta wystąpi z wielkim koncertem na 
zabytkowym rynku Kazimierza. W

cieniu stuletnich drzew, na tle domu 
„Krzysztofa" — perły polskich za
bytków architektonicznych — 
będzie wystawione widowisko regio 
nalne pt. „Wiosna idzie'1. Wykonaw 
cami będą: zespół artystyczny
P1NGW w Puławach oraz ZMP z 
Lublina pod kierownictwem ob. Ka
ntorowej.

Ludowe Święto Wiosny zakończy 
zabawa na rynku i w sali pod „Krzy 
sztofem".

Uczestniczący w Święcie Wiosny

Gmina Wólka c trzymała b łtóotetz^ę
o t#  m ł & 9M m ie±*g  S P

W dniu 8 bm. jako uroczystym dniu 
zakończenia Tygodnia Oświaly, Książ 
ki i Prasy hufiec „Służby Polsce"

ROZMOWNICA PUBLICZNA 
W GMACHU POCZTY CZYNNA 
DO GODZ. 23

Dyrekcja Okręgu Poczt i Telegra
fów przedłużyła służbę zewnętrzną 
w rozmównicy publicznej Rejono
wego Urzędu Telefon. Telegraf, w 
Lublinie od dnia 1 maja br. do godz. 
23-ej.

Publiczność oprócz przeprowadza
nia rozmów telefonicznych i nada
wania telegramów będzie mogła w 
rozmównicy nabywać znaczki i kart 
kt pocztowe oraz nadawać przesyłki 
polecone.

SODÓWKI I OWOCARNIE 
BĘDĄ OTWARTE DO GODZ. 23

Na podstawie zarządzenia Wydzla 
fu Handlu Urzędu Wojewódzkiego 
Lubelskiego — sodówki, owocarnie, 
budki i kioski na terenie m. Lublina, 
w których sprzedaje się na miejscu 
napoje chłodzące oraz słodycze i o- 
woce — mają być otwarte we wszy
stkie dni w tygodniu w czasie od 10 
maja do 15 września od godz. 9-ej 
do godz. 23-ej.

Dokąd dzid idziemy!
Icy»ccpoocooooooociocxxxx)oocxxxx3ooooaxłocoooooooot

K I N A
„APOLLO" — Wielka nagroda 

godz. 15.30, 17.45, 20.15.
.BA ŁTYK 1* — Cygański tabor 

(prod. radź.) godz. 16, 18, 20.
„RIALTO" — W pogoni za mę

żem (amer.).

T E A T R Y

TEATR MIEJSKI:
„Tu mówi Tajmyr...** g. 20

TEATR MUZYCZNY:
„Król włóczęgów" g. 19.30

Pogotowie Ratunkowe teł. 22-7» 
Straż Pożarna teL OB
Komenda Miasta M. O. teL 23-8» 

------o------
d y ż u r y  a p t e k *
Krak.-Przedm. 47, Nowa 23, M. 
Buczka 23 i Narutowicza 27

przy gimn. Kanoniczek wyjechał do 
gminy Wólka z własnym zespołem ar 
tystycznym celem wręczenie mieszkań 
com gminy ufundowanej przez siebie 
biblioteczki.

Uroczystość przekazania księgozbio
ru odbyła się wobec licznie zebranych 
mieszkańców w miejscowej szkole.. 
Po odebraniu bibliot“czki przez przed 
stawicieli władz gminnych młodzież 
SP wystąp ią z przygotowanym spe
cjalnie programem artystycznym. Pu
bliczność witała występy ' młodzieży 
serdecznymi oklaskami. Na zakończe
nie odbyła się w godzinach wieczor
nych ogólna zabawa ludowa.

będą mieli sposobność zwiedzić za
bytki Kazimierza, zapoznać  ̂ się z 
pięknem tego starego nadwiślańskie 
go grodu. Celem umożliwienia wygo 
dnego przejazdu jak najszerszym 
rzeszom społeczeństwa zostaną uru
chomione specjalne autobusy z Lu
blina do Kazimierza. Do dyspozycji 
wycieczkowiczów będą również odda 
ne autobusy, które przybyłych kole
ją do Puław będą odwoziły do K a
zimierza.

Niezależnie od tego zakłady pracy 
i instytucje zapewne i w tym roku zor 
ganizują masowe wyjazdy załóg do 
Kazimierza własnymi środkami loko 
mocji, by w ten sposób umożliwić 
jak najliczniejszy udział świata pra 
cy w Święcie Wiosny.

Karty uczestnictwa w cenie od 50 
do 150 zl są już do nabycia w f-mie 
Budziszewski — Krak. Przedm. 6.

Dalsze zobowiązania lubelskiego świata pracy
dla uczczenia Kongresu 3£w. Zaw.

Związek Zaw. Prac. Skarbowych 
w Lublinie na posiedzeniu w dniu 
7 maja zobowiązał się przepraco
wać 1000 godzin pozabiurowych 
przy budowie „Miasteczka Uniwer
syteckiego11 dla UMCS.

Zw. Zaw. Prac. Przem. Naftowego 
w Lublinie. Pracownicy uchwalili 
przeprowadzić remont silnika w 
magazynie, zaoszczędzając 25 tys. 
złotych.

PMS LUBLIN

Pracownicy PMS Lublin postano 
wili w czynie przedkongresowym 
do dnia 22 maja zmontować aparat 
odpędowy i wyparkowy, odnowić 
i wyremontować salę fermentacji 
i drożdżowni, wysortować najlep
sze narzędzia i materiały metalo-

12 nowych Komitetów Rodzicielskich
W dniu 8 bm. w szkole podstawo

wej Nr 11 na Bronowicach odbyło się 
zebranie rodziców celem dokonania 
wyboru nowego Komitetu Rodziciel
skiego. Po referac e nauczycielki ob.
Kisielewskiej o zadaniach i sposobie 
piacy komitetu wybrano do niego 13 
osób przeważnie robotników, żon ro
boto czych ' przedstawicieb intel.gen 
cji pracującej, których przekonania

M łodzież szk oln a u rząd ziła  o g ró d
dzieciom przedszkola pracowników UMCS

12.00,

WTOREK, 10.Y.1949
Wiadomości: 6.00, 7.00,

17.00, 18.45, 21.00, 23.00
Wszechnica: 8.25.
5.20 Koncert dla świata pmcy, 

8.55 „Daleko od Moskwy" — P °w- 
W. Ażajewa ode. 24, 12.20 Audycja 
dla wsi, 15.30 „Zył leniuszek  ̂pasi- 
brzuszek" 16.00 Archipelag ludzi oa 
zyskanych, 16 20 Franciszek 
bert — „kompozytor dnia",
Juliusz Słowacki — „Odpowiedź na 
psalmy przyszłości1*, 18.05 Służba

muzyczne.

Schu-
17.45

Młodzież żeńska Szkoły Ogólno
kształcącej 1 Koedukacyjnego Li
ceum Przemysłu Fermentacyjnego

Wystawa książki czeskiej
Dnia 7 bm. staraniem Koła Przyja 

żni Polsko -  Czechosłowackiej Liceum 
Przemysłu Fermentacyjnego i Lic. 
Ogólnokształcącego została otwarta 
przy ul. Narutowicza 37 pierwsza w 
Lublinie wystawa książki czeskiej.

Wśród licznych eksponatów z dzie
dziny politycznej, gospodarczej i kul
turalnej znajdujemy tłumaczenia na 
język czeski pisarzy polskich: Mickie 
wieża i Prusa świadczące o zaintereso 
waniu bratniego narodu dziełami na
szych największych pisarzy.

Dla udostępnienia wystawy jak naj 
szerszym masom naszego społeczeń
stwa, została ona przedłużona do dnia 
12 bm. (zar)

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

Mieszkańcy  

ul. Ogródkow ej 

proszą o studnię
Otrzymaliśmy od czytelnika  

list, który  publikujem y bez ko
m entarza: „M ieszkam  na  u .
O gródkow ej. Jes t  to dosc u na 
uliczka, położona na wzgórzu  nad  
rzeką  i łąką i liczy ponad 30 n u 
m erów  posesji, a jednak do tej 
pory  na całej sw ej długości nie 
posiada ani jed n ej studni publicz  
n ej, ani w odociągu. Po w odę m u  
sim y chodzić ponad pół km . nz 
na ulicą Snopkow ską do studni, 
m ieszczącej się to daw nej beto- 
niarni Zarządu M iejskiego. Nad 
studnią tą wisi tablica zakazująca  
picia w ody surow ej i nakazująca  
p rzed  użyciem  przegotow yw ąć ją. 
P rzed studnią stale tw orzy się 
ogonek i nieraz trzeba czekać na 

j pobranie w ody całą godziną. Kto  
| ch ce m ieć wodą z rana m usi wsta 
: toać o godzinie 4-tej, bo w godzi

nach późniejszych m oże je j w 
! studni zabraknąć. C zyżby n ie dało 

się zainstalować u nas Przynaj■Polsce, 18 20 Miniatury *—  ̂ • , _ _
19.00 Festiwal muzyki ludowej, i m n : ej jednego  publicznego kranu  
20.30 Z życia Rumunii, 21.40 Kon- jafo na ulicy  Ł ę
^ r t  ^symfoniczny. 23.10 Koncert so {

im. WL Kunickiego Towarzystwa 
Szkoły Średniej (ul. Narutowicza 37) 
postanowiła d!a uczczenia Święta 
Pracy oczyścić i uprawić ogród 
przedszkola pracowników Uniwersy 
tetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Do dnia 30 kwietnia br młodzież 
wyrównała i zasypała doły, usunęła 
gruz i złom żelazny, skopała ogród, 
wyznaczyła ścieżki i grządki. W naj
bliższych dniach zasieje warzywa i 
rośliny ozdobne.

Rodzice uczniów współpracują z 
młodzieżą, gospodarz Mitrut Józef 
ze wsi Dominów, ojciec jednego z 
uczniów, bezinteresownie odwiózł 
złom żelazny do punktu zbiorczego i 
dał konie do innych jeszcze prac 
w ogrodzie. Pieniądze uzyskane ze 
sprzedaży złomu młodzież oddala na 
cele społeczne i zobowiązała się pie 
lęgnować ogród przez cały czas użyt 
kowania go przez dzieci. Yfaitość 
pracy młodzieży wynosi kilkadzie
siąt tysięcy złotych.

Kierownictwo Przedszkola UMCS 
dziękuje serdecznie młodzieży i jej 
wychowawcom w osobach: dyr.
gimn. Z. Boluka i nauczycieli Z. 
Dziewulskiego i E. Jacka za Ich tak 
piękny czyn. Młodzież zdobyła sobie 
serca wielu, którzy jej pracę oglą
dali, a zapewne milą też dla niej 
zapłatą są roześmiane twarze dzieci, 
bawiących się teraz w pełnym słoń
ca ogrodzie.
--------------------------------------------------- y—

l i c a  B y ch aw sk a  
w o -5 a  o  z ie le ń

(Głos czytelnika)
Ulicą Bychawska zaczyna przybie

rać wygląd estetyczny. Otrzymała 
światło, nowe chodniki, lecz dla uzu
pełnienia należałoby, aby Zarząd Miej 
ski zechciał się zainteresować trawn; 
kami, które po doprowadzeniu ich do 
porządku i zasianiu trawy przyczynią 
się do podniesienia zdrowotności.

Wydaję się nam) łe obecnie w do
bie podejmowania pewnych zobowią
zań pracy dodatkowej na cześć Kon
gresu Zw. Zawodowych, mieszkańcy 
tej ulicy należący do świata pracy mu 
g]iby na apel Zarządu Miejskiego do 
konać czynu skopania trawników. Tra 
wę zasiałoby na nich Kierownictwo 
Plantacji Miejskich i w ten sposób 
ulica zyskałaby pas z clenj niezbędny 
dla zdrowia jej mieszkańców, (ak)

demokratyczne są gwarancją prze
strzegania słusznej linij wychowawczej 
w szkole. Przewodniczącym nowego 
Komitetu został tow. S. Fenert, sekre 
tarzem tow. T. Wołyński, a skarbni
kiem tow. R. Nitecki.

W tymże dniu w 11 dalszych szko 
lach podstawowych naszego miasta 
odbyły się podobne wybory, przyno
sząc w wyniku ukunslytUowanie się 
nowych komitetów rodzicielskich, któ 
re będą działały na podstawie jednoli 
tego statutu zatwierdzonego przez 
Min. Oświaty.

Zadaniem Komitetów Rodziciel
skich jest niesienie pomocy potrze
bującym jej uczniom, oraz opieka 
nad wychowywaniem młodzieży w 
duchu postępowym i demokratycz
nym. Oprócz władz szkolnych i ciała 
nauczycielskiego reprezentują czyn
nik społeczny odpowiedzialny za wy 
chowanie młodego pokolenia.

we w magazynie, a ponadto usypać 
z gruzu ok. 250 m. kw. drogi.

Szczoikarska Spóldz. Pracy W
dniu 2 maja zebrani wszyscy pra
cownicy Spółdz. postanowili na 
cześć otwarcia Kongresu Związków 
Zawodowych wykonać plan produk 
cji za maj w 100 proc. w terminie 
do dnia 22 bm. czyli o 10 dni Wcześ 
niej, a  ponadto oczyścić i wyrów
nać prowadzącą do zakładu ulicę 
znajdującą się w okropnym Stanie,

Pracownicy Państwowej Fabryki 
Cukrów „Veritas" w Lublinie na ze 
braniu w dniu 6 bm. uchwalili na 
cześć zbliżającego się II Kongresu 
Zw. Zawodowych wykonać plan 
produkcji na m -c maj w 110 proc., 
zorganizować na terenie fabryki 
kurs dla analfabetów, powiększyć 
ilość książek bibliotecznych przez 
zakupienie dzieł pisarzy polskich i 
radzieckich oraz skompletować bi
blioteczkę dzieł marksistowskich.

Koleiarae lubelscy
w Rejowcu

W ramach Tygodnia Oświaty, Książ 
ki i Prasy sekcja teatralna przy ZZK 
Lublin wyjechała wraz z chórem „Hej 
nał” w dniu 7 bm. z występem gościn 
nym do Rejowca. Program wieczoru 
obejmował szereg pieśni robotniczych 
i ludowych w wykonaniu chóru oraz 
jednoaktową komedię pt. „Gospo
darz to ja", odegraną przez zespół 
sceniczny.

Występ kolejarzy zosta! przyjęty 
przez ludność miejscową bardzo ser
decznie o czym świadczyły rzęsiste 
brawa w czasie wykonywania progra 
mu, a po jego zakończeniu usilne 
prośby o ponowny przyjazd.

(K. F  nr 156).

żywczo -  Przemysłową PCH w Radfc 
min i przystąpić do współzawodnic
twa od dnia 1 maja br. (kf 42)

Hurtownia Spożywczo-Przem ysłowa PCH
slafe do wspólzawodniclwa

Onegdaj w Hurtowni Spożywczo -  
Przemysłowej PCH w Lublinie odbyło 
się ogólne zebranie pracowników po
święcone omówieniu współzawodnic
twa. Po odczytaniu regulaminu współ 
zawodnictwa pracy w PCH powołano 
do życia sekcje: organizacyjną, ekono 
miczną i propagandy.

Po referacie tow. H. Piotrowskiego 
«' po krótkiej dyskusji uchwalono przy 
jąć wyzwanie do współzawodnictwa 
wystosowane przez Hurtownię Spo-

H l a  l
Prac. Ew. Inwalidów zamiast kwia 

tów imieninowych dla prezesa Za
rządu Okręgowego Stanisława Do
nicy złożyli 1.090 zł, a zamiast kwia
tów imieninowych dla kolegi Stani
sława Chr5rniewipek;e(to —• 1.000 zł, 
Stanisław Lipiński — 800 zł.

Kino „Bałtyk" wyświetla od dzsiaj 
film produkcji radzieckiej „Cygańsk 
Tabor1*, nakręcony w 1936 r. przez 
wytwórnię Mezrabpomfilm. Reżysera
mi filmu są Eugeniusz Sziujder i M. 
Goldblat- Autorami scenariusza — Z. 
Mrakina i Witńchnowski.

Autorzy scenariusza opracowali inte 
resujący temat który pozwolił reżyse 
rom rozwinąć emocjonującą widza nar 
rację filmową, zawierającą głębsze "k 
centy społeczne. Głębokie przemiany, 
spowodowane realizacją ideałów socja 
lizmu w życiu narodów radzieckich, 
nie mogły pozostać bez wpływu na 
układ stosunków we wszystkich śro 
dowiskach ludzkich Cyganie od wie
ków prowadzili życie koczownicze, ży 
cie ciężkie, biedne, otoczone niechę
cią społeczeństw osiadłych. Wewnątrz 
koczowniczych taborów cygańskich 
istniał wyraźny podział klasowy. Ka 
cykowie cygańscy wyzyskiwali biedo 
tę obozową rządząc taborami w spo
sób bezwzględny.

Tylko autorzy „romansów" cygań 
skich. egzotycznych, ale nie mających 
nic wspólnego z prawdziwym życiem 
tego ptenrenia, widzieli jedynie barw
ne tańce romantyczne przygody, sły 
szeli ogniste pieśni i muzykę nie do-

> Cygański tabor*

strzegając jednocześnie odwrotnej 
strony medalu.

W Związku Radzieckim biedota cy
gańska znalazła wyjście z niewoli 
własnych królewiąt, z nędzy włóczę
gostwa. Władza radziecka ułatwiła jej 
osiadanie na ziemi we własnych naro 
dowych kołchozach.

O takim właśnie przeistoczeniu ko
czowników w ludzi osiadłych opowiada 
w ciekawy sposób film „Cygański Ta 
bor" przv czym autorzy ukazali kon
flikty jakie towarzyszyły temu proce 
sowi. Opór zagrożonych w ' swoim 
władztwie i zyskach bogaczy cygań
skich przesądy ciemnego ludu. Kon
flikt został pokazany z należytym 
zrozumieniem zasad obowiązujących 
w dramacie filmowym — na skutek 
czego historie o ostatnim cygańskim 
taborze dostarcza widzowi wielu emo 
cjonujących wzruszeń. Doznania este 
tyczne pogłębiono ukazaniem egzotycz 
nego cygańskiego folkloru i obycza
jów. Treść filmu wzbogacają pieśni i 
tańce cygańskie, tak zawsze chętnie 
przyjmowane przez widzów, a wyko
nane przez artystów pierwszego cy
gańskiego teatru na świecie „Romen". 
istniejącego w Moskwie.
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Kelir — napo] zdrowia
eiir zwany także kaukas

kim napojem słonecznym, 
jest napojem musującym, 
o przyjemnym kwaśnym 
smaku. Jest to napój lu
dzi Kaukazu, którzy na- 

j .vają ' kype, kapir albo kepu. 
W Europ'» pojawił się dopiero w 
1863 roku. Największym wzięciem

K

Amerykański sąd wojskowy 
w Osaka skazał na dwa lata 
ciężkich robót komunistycznego 
dziennikarza Nakamura, za ujaw 
nienie faktu, że rząd japoński, 
ze względów politycznych opóż 
nia powrót byłych jeńców wo
jennych z ZSRR.

♦ * *
Kierownic Wydziału Pracy 

przy administracji Planu Mar
shalla w Paryżu, Boris Schisz- 
kin, podał do wiadomości, że w 
ramach Planu Marshalla ponad 
milion robotników włoskich przy 
musowo zostanie w ciągu naj
bliższych 4 lat „wyeksportowa
nych" do niektórych krajów 
europejskich i zamorskich, gdzie 
daje się odczuć brak siły robo
czej. Sehiszkin oświadczył, że 
przedsięwzięcie to „polepszy sy
tuację we Włoszech, gdzie panu 

je  bezrobocie1'.
Zgodnie z oświadczeniem ad
ministracji Planu Marshalla, Ar 
gentyna gotowa jest przyjąć 
160.000 bezrobotnych włoskich, 
jeszcze w tym roku, Brazylia —
17.000, Kanada — 10.000, Austra 
lia — 6.000 i Płd Afryka —
5.000.

Bezroootni ci będą dostawieni 
do wymienionych krajów m ar- 
shallowskich wraz z swoimi ro
dzinami. Tu, zatrudni się ich w 
dżunglach południowo - amery
kańskich oraz na polach nafto
wych Środkowego Wschodu i 
Afryki. Ludzie ci będą wykorzy 
stywani także, jako łamistrajki. 

* * *
Dziennik „Oesterrechische Zei 
tung", donosi, że spekulacje ame 
rykańskich trustów papieroso
wych, dokonywane z pomocą armii 
okupacyjnej USA w Austrii kosz 
tują ten kraj conajmniej 600 
milionów szylingów rocznie.

„8 miliardów papierosów ame
rykańskich rocznie — stwierdza 
wspomniana gazeta — szmuglo- 
wanych jest do Austrii w ame
rykańskich pociągach wojsko
wych. które nie są rewidowane. 
Za uzyskane z tego nielegalnego 
handlu pieniądze, zakupuje sie 
złoto austriackie, które jest po
tem szmiKtlowane zagranie.

cieszy się kefir u Czerkiesów, gdzie 
w okresie lata jest produktem co
dziennego spożycia. Wieloletnie uży 
wanie tego napoju dało im możność 
ocenienia jego wartości leczniczej i 
zjednało mu miano cudownego śród 
ka leczniczego pod nazwą „proso 
proroka''. Wśród górali znana jest 
legenda jakoby sam Ałłach wręczył 
grzybki kefirowe Mahometowi dla 
rozdzielenia ich między wierny ~’i. 
Kefir uchodzi tam za cudowny dar 
boski, którego posiadanie stanowi 
wyłącznie ich przywilej. Nikt też 
z pomiędzy plemion kaukaskich nie 
odważył się sprzedać ziarn kefiro
wych innowiercowi. Ziarna były tak 
strzeżone, że całe wieki kefir pozo
stał nieznany Europejczykowi. Ta
jemnicę kefiru zdobył Sygolina do
piero w 1863 r uzyskał trochę ziarn 
i zawiózł je do Europy, a oceniając 
wartość leczniczą kefiru uruchomił 
zakłady lecznicze w Piatigorsku, 
Charkowie, Warszawie i Ciecho
cinku .

Kefir wyrabia się z mleka krowie 
go, przez szczepienie mleka pastery 
zowanego lub gotowanego ziarnami 
kefiru. Ziarna te są zlepieńcami 
grzybków drożdżowych z bakteria
mi fermentacji mlekowej. Mleko 
zaszczepione rozlewa się w bu
telki, szczelnie zamyka. W butel
kach przebiega fermentacja. Zależ
nie od czasu fermentacji rozróżnia
my kefir 1, 2 i 3-dniowy. Kefir wi
nien być jednolicie gęsty (konsy
stencja gęstej śmietany) bez zawar
tości zbitych ziarn biaika, w smaku 
przypomina dobrą kwaśną śmieta
nę, lekko kwaskowaty, musujący, o- 
rzeźwiający, o aromacie orzechów.

Jeżeli chodzi o znaczenie kefiru ja 
ko środka odżywczego i leczniczego, 
to należy podkreślić jego zalety po
budzania trawienia. Kefir jednodnio 
wy zaleca się skłonnym do obstru
kcji, dwudniowy jest obojętny pod 
tym względem, a trzydniowy wy
wołuje obstrukcje. Jest lekkostraw 
ny, dlatego winni go spożywać lu
dzie, którzy prowadzą siedzący tryb 
życia. Chętnie spożywają go ludzie 
fizycznie wyczerpani, ponieważ dzia 
ła orzeźwiająco dzięki zawartości 
bezwodnika węglowego i alkoholu. 
Zaleca się kefir w rekonwalescencji 
po ciężkich chorobach gorączkowych, 
jak zapalenie płuc i choroby zaka
źne. Wskazane jest używanie kefiru 
przy niedokrwistości, zołzach, gruźli 
cy płuc i innych. Kefir jest więc nie 
tylko smacznym ale i zdrowym na
pojem.

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska 
w Lublinie podejmuje obecnie bie

żącą produkcję kefiru. Sądząc z po
wodzenia jakim cieszył się kefir 
przed wojną należy przypuszczać, 
że znajdzie on chętnych nabywców 
w naszym mieście. Stosowaniem ke
firu dla celów leczniczych winni za
interesować się bliżej miejscowi le
karze. (k).

G ra ją ce  drzew a
Zdarza się też, że niektóre drzewa 

wydają melodyjne dźwięki. W la
sach dziewiczych Meksyku napotkał 
jeden z badaczy na drzewo, które, 
jak głosiły miejscowe podania, wy
dawało z siebie od czasu do czasu 
dziwne dźwięki. Botanikowi temu 
rzeczywiście udało się po kilku 
dniach cierpliwego stania pod drze
wem, usłyszeć melodyjne, ciche to
ny, wydostające się z wnętrza drze
wa. Po rUuższej obserwacji doszedł 
on do przekonania, że są spowodo
wane przez tysiące malutkich roba
czków, które drążyły wnętrze drze
wa. Wyjąć:* " ni a  te naturalnie nie 
trafiły do p mania krajowcom, 

którz„ wydobywanie się tonów przy 
pisują w dalszym -"ngu ir ’-pmś si
lom rzekomo tajemnym.

11V  łso tJ ś s fy  - 12,13 ¥  m ę ż c z y ź n i
wesMHcg m ilki w Hkegacft larodowych
Miejski Komitet WyKonawczy 

,,Biegów Narodowych" w Lubli
nie podaje do wiadomości, że 
„Biegi Narodowe" które ze wzglę 
du na niepogodę nie odbyły się w 
dniu 8 maja 1949 r. przeprowa
dzone będą dla szkół, Zrzeszeń i 
Klubów Sportowych, w następu
jących dniach: 1 1 .V. 1 9 4 9  r , _  
500 m. dla kobiet, 1 2 .V. 4 9  r. i000 
m. dla mężczyzn w wieku do lat

19 Włącznie, 13.V.49 r. — 3000
m. dla mężczyzn w wieku powy 
żej lat 19-tu.

Zbiórka zawodników w wyżej 
wymienionych dniach na stadio
nie przy Al. Gen. Świerczewskie 
go o godz. 15.30.

I
Komisje sędziowskie stawią się 

na punktach startowych o godz. 
15-tej.

Mimo niepogody odbyły sie Biegi Narodowe
w Helowcu, Markuszowie i Gurbowie

REj OW i Ec . S tan  zawodników 
do Biegów Narodowych w Rejowcu 
poprzedził ich przemarsz przed 
trybuną W biegach wzięli udział 
pracownicy Cementowni i młodzież 
która przez dobrane jednakowe 
stroje szczególnie wyróżniała się w 
defiladzie. Na zwycięzców Biegu 
oczekiwało 12 nagród ufundowa
nych przez społeczeństwo Rejowca 
przez Cementownię ,.Fir)ey“ i Cu
krownię. Z najlepszym czasem na

Konkurs Literacki
n a  now elę m ary n isty czn ą  

oraz tekst piosenki marynisSYSznel
Zarząd Główny Ligi Morskiej og‘a 

sza Konkurs otwarty:

NA NOWELĘ MARYNISTYCZNĄ 
ORAZ TEKST PIOSENKI MARYNI

STYCZNE.!
Treścią noweli i piosenki ma być 

życie i praca rybaków, marynarzy 
i ludzi pracujących na Wybrzeżu, na 
tle rozbudowy i rozwoju portu.

Objętość noweli winna wahać się 
od 4.500—7 000 słów, natomiast obję 
tość tekstu piosenki — w granicach 
6—10 czterowiei szowych lub sześcio- 
wierszowych zwrotek.

Prace Konkursowe w dwóch eg
zemplarzach składać należy do dnia 
31 maja 1949 r. (włącznie) w Zarzą
dzie Głównym Ligi Morskiej, Wydz. 
Propagandy — Warszawa, Widok 10.

Nowele i teksty piosenki zaopa
trzone godłem winny być przesłane 
w kopercie (z zaznaczeniem „Kon

kurs na nowelę" lub „Konkurs na 
tekst piosenki"), wewnątrz której 
winna znajdować się druga zamknię 
ta koperta, również zaopatrzona go
dłem, zawierająca imię. nazwisko i 
adres autora.

Ustala się następujące nagrody za
nowelę marynistyczną:

I nagroda — zł 75.000.—
II ., — zł 5C 000 —

III „ — zł 35 000,—

Za tekst piosenki marynistycznej: 
I nagroda — zł 50.000,—

II ,. — zł 35.000,—
III „ — zł 20 000 —

Jury Konkursowe składać się bę
dzie z przedstawicieli:

1. Ministerstwa Kultury i Sztuki;
2. Ministerstwa Żeglugi;
3. Związku Literatów Polskich;
4. Zarządu Głównego Ligi Mor

skiej.

3 Km iu min. 22 sek. 1 w najlep
szej formie przybiegł do mety 
uczeń Szic. Przemysłowej Andrzyn 
Zdzisław

MARKUSZÓW pow. Puławy. Na
start Biegów Narodowych w Mar
kuszowie ze względu na zły stan 
pogody zgłosiło się tylkc 5 mężczyzn 
Pierwsze trzy miejsca na trasie 
1000 m zdobyli ob. Sokołowski Zy 
gmunt z Koła ZMP, Rodzik .lózef 
ze szkoły Zawodowej w Markuszo
wie i Wojnowski Henryk również 
ze szkoły Zawodowej. Komitet Bie 
gów Narodowych ufundował 9 na
gród. które zostały rozdane tylko 
częściowo. Resztę nagród przekaza 
no dla za vodników gm. Garbów.

Gm. GARBÓW pow. Puławy. Na 
start w Garbowie zgłosiło się ogó
łem 44 zawodników. Z tego 25 za
wodników brało udział w biegu na 
1000 m., trzecn zawodników na
3000 m. i 16 zawodniczek na 500 
metrów.

W biegu na 1000 m. 3 pierwsze 
miejsca uzyskali: Malesa Czesław 
z Gimn. Cukrownia Garbów, Du- 
rakiewicz Witold również z Gimn 
Cukrowni i Burek Józef.

Na 3000 m. pierwsze 3 miejsca 
zajęli: Szewczyk Tadeusz (koło spor 
to we przy Cikr. Garbów), Kozi- 
drak Zbigniew i Kuśmhek Stani
sław. (koło sportowe przy Cukrów 
ńi Garbów).

W Biegu na 500 m. 3 pierwsze 
miejsca przypadły w udziale uczeń 
nicom Gimn. Cukrowni Garbów. 
Pierwsze miejsce zajęła Bartosiów 
na Czesława, drugie Nakonieczna 
Helena i trzecie Kamińska Mana.

I Wszyscy zawodn;cy biorący udział 
w Biegach Narodowych w Garbo
wie osiągnęli czas konieczny do u- 
zyskania odznaki sprawności fi
zycznej

. . .  A vv ^oło coraz ciaśniej zamykał się pier
ścień psów podobnych do wilków, coraz nieznośniej 
-zy stawał się dyszący, gorący odór psiego ciała. I 
wted} Kostia oprzytomniał. Wydało mu się, że to on 
><un, że jego ręce cuchną tym cierpkim zapachem. Z 
obrzydzeniem cisnął skórkę na śnieg, niedbale potrą- 
< ił butem drgające ciało Tiszy i poszedł do siebie. A 
la nim posłusznie jiowiókł się Nieniec, który dotych
czas nie wyrzekł ani słowa. Weszli do komórki Ko- 
’ t*. Kostia zasunął drzwi polanem i ciężko zwalił się 
na łóżko.

Nieniec kucnął na progu i nie -odrywając wzro
ku patrzał na Kostię.

Jak się nazywasz? — spytał zachrypniętym 
głosem Kostia, ponieważ trzeba było coś powiedzieć.

Nieniec długo nie odpowiadał, potem rzekł cicho: 
— Japtune... Wasyl...

— Czemuś milczał. Wasylu? — ciągnął dalej 
Kostia. — Czemuż mu nie'oddałeś?

Nieniec nie odpowiadał.
Przecież jestes silniejszy od niego, ^Vasylu. 

On taki mały, zdechły. A ty przecież jaki!
Nieniec znowu milczał długo, kręcił głową, 

wreszcie powiedział bez uśmiechu:
— Jednak on jest silniejszy.-
— On?

Kupies silniejszy od Japtune. Kupies ma mię
so, mąka, nafta.

Kłamiesz! —  krzyknął Kostia wyskakując z 
łóżka. —  Ty jesteś silniejszy. To nie jego mąka. 
Twoja mąka. Państwo ją tobie przysłało. A ten rudy 
czort gorzałkę z niej pędzi. I pije. —  Tu zatrzymał 
się nagle, bo przypomniał sobie, że przed półgodziną 
sam pił gorzałkę. No, cóż? Spojrzał prosto w twarz 
Nienca i krzyknął: — I ja pije. I ja jestem bydlę!
No?...

Ale Japtune nie poruszył się z miejsca. Siedział 
na progu kołysząc się całym ciałem i palił. A potem 
zaczął mówić cicho, miarowo jakby pieśń albo mo
dlitwę:

— Źle... Prędko źle... Głodać... Bardzo prędko 
tundra głodać... Umiera-a-my... Wszyscy umierapiy 
jednak. Nabój nie ma — polować nie ma. Polować 
nie ma — mięsa nie ma, zwierz nie ma. Zwierz nie 
ma —  mąki nie ma, herbata nie ma. Herbata nie ma. 
tytoń nie ma— prędko smutno mówił Japtune. Umiera 
on. Głodać, bardzo głodać.

W głosie jego nie było ani skargi, ani biadolenia, 
tylko poddanie się losowi, ale ta obojętność skazań
ca była okropniejsza od krzyku. I Kostia zaczął pręd
ko chodzić po pokoju.

— Wojna... — Ciągnął swoją pieśń Japtune. — 
Zły kupies Tisza. Niedobry. Co robisz. Wziął Tisza 
Japtune piesiec, nic nie dał Japtune, Aj, to niespra
wiedliwa! Prędko źle Przedtem kierownik był lepszy. 
Dobry był. Leksy Iwanycz się nazywał. Ale boise- 
wik był. Niczego.. Sprawiedliwy... Japtune za ręka 
brał, za piesiec pieniądze dawał, za pieniądze towar. 
Sprawiedliwy... Niczego... Sprawiedliwy...

— Co za Aleksy Iwanowicz?
— Kierownik był... Żył z nami... Karawan

przyjść —  Leksy Iwanycz odjechał. Aj, szkoda Leksy 
Iwanycz!... Ludzie płakać na tundrze... Tundra pła
kać... Wiatr płakać... Woda o brzeg bije płakać... 
Nie ma Leksy Iwanycz. Oj, źle z nami! Prędko źle-e 
jednak... ,

Kostia poczuł nagle wielką zazdrość w stosunku 
do nieznanego Aleksego Iwanowicza.

„Oto mieszkał tutaj na tundrze człowiek, może spał 
na tym samy łóżku, patrzył przez to samo okno a gdy 
odjechał — śpiewają o nim pieśni na tundrze. A o 
mnie powiedzą: łobuz był, chłeptał razem z Tiszą 
gorzałkę. 0 !...“. Zazgrzytał zębami i jeszcze wścieklej 
zaczął chodzić po pokoju.

(D c. n.)
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