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Komendanci zachodnich sektorów Berlina
li rozkaz zniesienia ograniczeńwydali

Głosy prasy czechosłowackiej i berlińskiej
BERI,IN  (PAP). — Trzej komendanci zachodnich sektorów Berlina 

wydali w dniu 10 bm. rozkaz uchylenia wszelkich ograniczeń komuni 
kacyjnych i handlowych między zachodnimi strefami Niemiec a Berli
nem, wprowadzonych przez mocarstwa zachodnie od dnia 1 marca 1948 r. 
Zniesienie ograniczeń nastąpi 12 maja o godz. 0.01.

PRAG A (PAP). — Dziennik czeski 
„Obrana Lidu“ , nawiązując do poro 
zumienia w  sprawie zniesienia blo
kady Berlina, podkreśla, iż jest to 
wielkie zwycięstwo sił pokojowych

Przed konferenc|q
Wielkiej Czwórki

NOWY JORK (PAP). — Podano tu 
do wiadomości, ii odbyło się spotka
nie sekretarza stanu Achesona z przy 
wódcami republikanów i demokratów 
w senacie ' Vandenbergiem i Connał_ 
lym. W  czasie spotkania omawiane 
były sprawy, "wiązane ze zbliżającą 
się konferencją ministrów spraw za
granicznych wielkich mocarstw.

Ujawniono takie, że prezydent Tru 
man oficjalnie zaprosił Johna Dulle-a 
do udziału w delegacji amerykańskiej 
w Paryżu w roli doradcy j że Dullcs 
przyjąi zaproszenie prezydenta.

-----O——

Demonstracja
bezrobotnych w Haifie

TE L-AV IV  (PAP ) —  W Haifie 

odbyła się wielka demonstracja bez 

robotnych pod hasłem: „Chleba,

pracy i mieszkań!".

Policja zaatakowała demostran- 

tów, bijać ich pałkami gumowymi. 

Kilka osób zostało rannych. 8-miu 

demonstrantów aresztowano.

Pritwo';a[yiDi othwała w Bono
Przemówienie Grotewohla

BERLIN (PAP). — Tzw. rada parła 
hentarna na nocnym wtorkowym po 
tiedzeniu zatwierdziła Bonn, jako stó 
ticę kadłubowego państwa zachodnio- 
siepiieckiego. Wniosek, przewidujący 
Frakfurt na siedzibę „rządu" zachod- 
lie .  niemieckiego nie uzyskał więk
szości głosów.

Na tym posiedzeniu 36 glosami prze 
ńwko 29 rada parlamentarna uchwa
liła w trzecim czytaniu ordynację wy 
borczą, ustalającą zasady wyboru par 
lamentu federalnego i prezydenta Nie 
nuiec Zachodnich.

BERLIN (PAP). W  przemówieniu, 
wygłoszonym przed Prezydium Nie. 
mieckiej Rady Ludowej przewodniczą 
:y SED Otto Grotewohl oświadczył, 
że uchwalenie konstytucji dla pań
stwa zachodnio _ niemieckiego zagra 
ża jedności kraju i przyszłości narodu 
niemieckiego. Grotewohl zarzucił gu 
bernatorom trzech mocarstw zachod
nich, że zmusili radę parlamentarną 
k Bonn do utworzenia separatystyczne 
go państwa. „Próba utworzenia tego 
państwa przed konferencją paryską 
jest krokiem nieodpowiedzialnym i 
niezrozumiałym — powiedział Grole 
wohł. Jedyna decyzja, która może za 
MŚć ob*cn’e — to decyzja zjednoczę 
«1» Niemiec".

świata, a przede wszystkim Związ
ku Radzieckiego, który wykazał jesz 
cze raz, iż dąży niezłomnie doutrwa 
lenia pokoju.

„Porozumienie w  sprawie Niemiec 
— pisze dziennik — jest nie tylko 
możliwe, lecz i konieczne. Jednakże 
anglo-amerykańscy imperialiści mu 
szą uświadomić sobie wreszcie, iż 
jest największy czas skończyć z bez 
wstydnymi prowokacjami, które w  
dniu 20 marca 1948 r. zmusiły dele 
gatów radzieckich do opuszczenia 
obrad Sojuszniczej Rady Kontroli.

Mimo to, byłoby rzeczą przedwcze 
sną gdybyśmy się cieszyli, iż na 
święcie zapanował już pokój i dali 
Się wprowadzić w  błąd propagan
dzie anglo-amerykańskiej, która usi 
łuje wykorzystać porozumienie w  
sprawie zniesienia blokady dla dal
szych manewrów i okłamywania 
światowej opinii publicznej'*.

Dzienik stwierdza w  zakończeniu, 
że masy pracujące świata, k*óre 
szczerze witają każdy krok na dro
dze do utrzymania pokoju, nie da
dzą się zwieść za pomocą iluzji i 
oczekują od mocarstw zachodu'eh 
konkretnych czynów w  sprawfe roz 
strzygnięcia problemu niemieckiego.

BERLIN (PAP). —  Prasa be -  
ska obszernie komentuje rozkaz

szefa radzieckiej administracji woj 
skowej w Niemczech gen. Czujkowa 
w  sprawie zniesienia ograniczeń ko 
munikacyjnych i handlowych mię
dzy Berlinem a zachodnimi strefa
mi Niemiec.

„Berliner Zeitung" podkreślając 
pokojową politykę Związku Radziec 
kiego stwierdza, że przyszłość poka 
że czy inne mocarstwa również ze
chcą się przyczynić do utrwalenia 
dzieła pokoju.

Dziennik piętnuje tych polityków 
niemieckich, którzy w  dalszym clą 
gu spiskują przeciwko jedności 
Niemiec, pragnąc już z góry storpe 
dować paryską konferencję Rady 
Ministrów Spraw Zagranicznych. 
Tym razem jednak — pisze drien- 
nik — wysiłki rozbijaczy nie powio 
dą się, gdyż siły demokratyczne w 
Niemczech są dość potężne, aby od
parować każdy zamach ze strony 
tej kliki.

SSfirl do Biegu Narodowego

W  Centralnym Biegu Narodowym, zorganizowanym na Stadionie W oj
ska Polskiego w  Warszawie dL. przodowników pracy i ezłonków WKS 
„Legia" wzięło udział kilkrset zawodniczek i  zawodników, a takżs 
czechosłowacka ekipa lekkoatletyczna z Emi'em Zatopkiem na czele. Na 
zdjęciu moment startu. Drugi od lewej Zatopek (z literami swego klu
bu A T K  na piersiach). Obrk widzimy kierownika ekipy czechosłowac
kiej płk. Sajdla, a dalej najlepszego dystansowca węgierskiego Szllagy.

Zobow iązani przodowników pracy
dla uczczenia Kongresu Zw. Zawodowych
WARSZAWA (PAP). — W  akcji 

współzawodnictwa dla uczczenia Kon 
gresu Związków Zawodowych przodow 
nicy pracy biorą specjalnie żywy u- 
dział, podejmując zobowiązania indy. 
widualne.

Czołowy przodownik fabryki porce 
lany „Tielsch" w Wałbrzychu — Sta 
nisław Kania zobowiązał się wykonać 
normę miesięczną w 23,% przodow
nik, Tadeusz Kwaluch — w 150°/«, po 
nadto wszyscy pracownicy modelarni 
— w 180%.

Międzynarodowe 
T a r g i P o zn a ń sk ie  
z a m k n i ę t e

POZNAN (PAP). — W dniu 10 bm. 
wieczorem zamknięte zostały X X II 
Międzynarodowe Targi w Poznaniu.

W  ciągu 18 dni targowych przez pa 
wilony i hale MTP przewinęło się we 
dług nieoficjalnych jeszcze obliczeń 
przeszło 1 milion osób z całej Polski 
oraz ponad 5 tysięcy cudzoziemców z 
58 państw całego niemal globu ziem 
sksego. Jest to największa, nienotowa 
na dotychczas w historii Wystaw i 
Targów w Polsce, frekwencja zwiedza
jących.

Nowy projekt brytyjski
w sprawie kolonii włoskich 
uwzględnia interesy imperialistów

rapkin — podkreślił w  toku dysku 
sji, że przyjęcie propozycji brytyj
skich stanowi wyraźne popieranie 
systemu kolonialnego.

LAKĘ  SUCCESS (PAP) Wyłonio 
na przez Komitet Polityczny pouko 
misja dla zbadania problemu b. kolo 
nii włoskich uchwaliła 8 głosami 
przeciwko 5 przy 3 powstrzymują
cych się nowy wniosek brytyjski, 
stanowiący w  istocie rzeczy zama
skowaną próbę przedłużenia władzy 
kolonialnej państw zachodnich w  
Libii. Przeciwko wnioskowi brytyj 
skiemu głosowali przedstawiciele Pol 
ski, Związku Radzieckiego, Egiptu, 
Hindustanu i Iraku, Etiopia, Austra 
lia ( Dania wstrzymały się od gło 
su. 9 głosami przeciwko 6 (Polska, 
ZSRR, Hmdustan, Egipt, Etiopia i 
Irak), podkomisja zatwierdziła dal
szy wniosek brytyjski w  sprawie 
przyznania Włochom powiernictwa 
nad Somali, odrzucając propozycję 
rozciągnięcia nad tym krajem bez. 
pośredniego powiernictwa Narodów 
Zjednoczonych. Podkomisja odrzu
ciła również wniosek Iraku powie
rzenia powiernictwa nad Somali pię 
ciu państwom na okres 10 lat. Po 
upływie tego terminu. Somali mia
ło uzyskać niepodległość.

Przedstawiciel radziecki —  Ca-

Przodownik hufy „Mała Panew“  — 
Stanisław Kiełbasa, wiertacz warszta 
tów mechanicznych, zobowiązał się 
podnieść swą wydajność i wykonać w 
maju br. 182% normy, przodownica 
pracy — Jadwiga Moczydłowska — 
163°/» normy. W  hucie „Karol** zobo 
wiązania uczczenia Kongresu podjęli: 
Józef Wożniak — 171%, Wincenty
Brzeziński ' Władys‘aw Raszuk — po 
170°/o, Stefan Kretkowski — 168. 14-tu 
innych robotników tej samej huty 
podjęło podobne zobowiązania.

Wyróżnili się również poważnym! 
zobowiązaniami górnik — Jan Sadel 
z Nowej Rudy — 315°/o normy. W  ko 
palni „Biały Kamień" górnicy: Adolf 
Florkowski i Hubert Sojka — po 
330%, Stanisław Magiera (kop. „Bole 
sław Chrobry*) — 260%, Józef Cisza 
i Tadeusz Piechota — po 210%. Z ko 
palnj „Mieszko" Stanisław Nowak — 
230%, Leon Michalski — 200%, Michał 

j Zygmunt — 210%.

C h iń s k ie  w o jsk a  lu d o w e  w k r o c z y ły
do Chin południowych

LONDYN (PAP) Jak wynika z do 
niesień które napłynęły do Londy
nu, oddziały chińskiej armii ludo
wej wkroczyły we wtorek do pro
wincji Fulden, leżącej w  Chinach 
południowych.

W kołach kuomintangowskich o- 
ficjalnie potwierdzono, że armia 
ludowa rozpoczęła ofensywę w  okręt 
gu Wuhan w  górnym biegu Jang- 
Tse-Kiangu na odcinku Hankou 
Wuchang -  Yanyang.

Wallace wzywa do walki
przeciwko ustawie Tait-Harlley’a 
i paktowi atlantyckiemu
NOWY JORK (PAP). Henry Wallace 

odbywający obecnie podróż po USA 
w towarzystwie senatora włoskiego

Polityka lito wywołuje oburzenie w Jogosławii
List otwarty trzech oficerów jugosłowiańskich

BUKARESZT (PAP). —  Dziennik 
„Scantea** opublikował list otwarty 
trzech oficerów jugosłowiańskich sił 
lotniczych — majora Supka z garni
zonu lotniczego w  Belgradzie, pułk. 
Oporevici, b. szefa sztabu wojsk lot 
niezych w  Belgradzie oraz por. 
wojsk desantowych Obradovlci. któ 
rzy zbiegli z Jugosławii do Rumunii.

Stwierdzając na wstępie, że klika 
Tito sprowadziła kraj i partię na 
drogę zdrady, autorzy listu podkre 
ślają, że nie ma w  Jugosławii uczci 
wego człowieka, który by wierzył 
oświadczeniom titowców, że Zwią
zek Radziecki i kraje demokracji 
ludowej stoją na przeszkodzie w  bu 
dowie socjalizmu w  Jugosławii. O 
tym jak wygląda „budowa socjaliz
mu" w  Jugosławii — piszą oficero
wie jugosłowiańscy — świadczą naj 
lepiej przepełnione obozy koncen- 
*-*cyin» rozsiane no całym kraju.

W Jugosławii panuje terror. Najlep 
szych synów Jugosławii wyklucza 
się z partii i osadza w  więzieniach. 
Partia stała się schronem dla ob
cych klasowo elementów. Stopa ży 
ciowa mas pracujących Jugosławii 
ulega stałemu spadkowi. Tak np. ce 
na 1 kg mąki w  stosunku do roku 
ubiegłego wzrosła o 250 proc., mięsa 
o 200 proc., koleje podrożały o 
100 proc. itd.

Sytuacja na wsi przedstawia się 
jeszcze gorzej. Wieś oraz stworzo
ne spółdzielnie produkcyjne zostały 
opanowane przez bogaczy wiejskich, 
którzy niemiłosiernie wyzyskują bie 
dotę chłopską. Sytuacja na wsi —  
podkreślają autorzy listu —  wska
zuje jasno, że klika Tito dąży do 
zdyskredytowania idei socjalistycz
nej przebudowy wsi.

Titowcy —  piszą dalej oficerowie 
Jugosłowiańscy — przekształcili Ju

gosławię w  przybudówkę imperia
lizmu anglo-amerykańskiego. W 
Belgradzie roi się od agentów w y
wiadu anglosaskiego, którzy zatru
dnieni są jako „specjaliści** w  prze 
myślę jugosłowiańskim, przy czym 
wypłacane im uposażenie jest. 5-krot 
nie wyższe od uposażenia inżynie
rów jugosłowiańskich. Polityka ta — 
stwierdzają oficerowie — wywołuje 
w  całym kraju głębokie oburzenie. 
W obawie przed wzrastającym opo
rem jugosłowiańskich mas ludowych 
Tito usiłuje izolować armię od naro 
du, tworząc odrębną kastę oficerską.

W zakończeniu autorzy listu wyra 
żają głębokie przekonanie, że walka 
komunistów i wszystkich uczciwych 
ludzi w  Jugosławii zakończy się 
zwycięstwem. Jugosławia znowu 
znajdzie się w  obozie socjalistycz
nym, w  obozie narodów miłujących 
pokój. 1

Giua i członka brytyjskiej izby gmin 
Hutchinsona, przemawiał ostatnio w 
miastach Seattle (stan Waszyngton), 
Portland (stan Oregon) i innych.

W  Seattle Wallace podkreślił w 
swym przemówieniu, iż najważniej
szym zadaniem Amerykanów w dzie
dzinie polityki zagranicznej jest w 
chwili obecnej walka z pakiem atlan 
tyckim, a na odcinku polityki 
wewnętrznej — walka z ustawą Tafta- 
Hartley‘a.

Senator włoski Giua omówił rolę 
Watykanu w rozgrywkach międzyna. 
rodowych, zaznaczając, iż przedstawi 
ciele watykańscy występują w charak 
terze agentów amerykańskich. Giua 
stwierdził również że pomoc amerykań 
ska dla Włoch wykorzystywana jest 
dla celów politycznych.

Hutchinson ostro krytykował rząd 
labourzystowskj za udział w pakcie 
atlantyckim i oświadczył, że brytyj
skie masy pracujące nie mają zamiaru 
uczestniczyć w realizacji projektów, 
zmierzających do odrodzenia faszyz
mu.

W  Portland Walłnoe stwierdził, te 
Truman oszukał wyborców murzyń. 
skich ze stanów południowych, a t» 
raz oszukuje znów robotników-
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Genialny syn wielkiego narodu
Uroczyste inauguracyjne posiedzenie Komitetu Uczczeniu 

150-iej rocznicy urodzin Puszkina
W AR SZAW A (PAP). —  Dnia 10 bm. w  sali recepcyjnej Sejmu Usta

wodawczego odbyto się pod przewodnictwem Marszalka W. Kowalskie 
go inauguracyjne posiedzenie Komitetn Uczczenia 150-ej rocznicy uro
dzin Aleksandra Puszkina.

Komitet pozostaje pod wysokim protektoratem Prezydenta Rzeczypo. 
spoi i tej Bolesława Bieruta.

Na uroczyste posiedzenie przybyli członkowie Rady Państwa: Barcl- 
kowski, Kołodziejski i Niecko, członkowie Rządu z Premierem J. Cy
rankiewiczem, wicepremierem Korzyckim i  Marszalkiem Polski Ży
mierskim, przedstawiciele partii politycznych, przodownicy pracy, re
prezentanci świata naukowego, literackiego i artystycznego.

Na uroczystości inauguracyjnej obecny byt ambasador ZSRR w  War 
szawie p. Wiktor Lebiedieu w  otoczeniu członków ambasady.

W  ścisłym związku ze swoim naro 
dem, w  głęboko demokratycznej tre 
ści utworów, tkwi istota nieśmier
telnej wielkości Puszkina — stwier 
dza Marszałek Kowalski.

„My, Polacy, widzimy w  Puszkinie 
aie tylko wspaniałego twórcę kultu 
ry narodowej bratniego narodu, ałe 
widzimy w  Nim jeden z tych gerral 
nych 1 awangardowych umysłów, 
które prowadzą świat drogą nieu
stannego postępu.

Puszkin jest związany z narodem 
polskim szczególnie mocno więzami 
serdecznej przyjaźni, która łączyła 
go z Mickiewiczem. Obaj poeci rozu 
mieli się głęboko na tle wspólnej 
ideologii wolnościowej, co pozwoliło 
im na wnikliwy wzajemny sąd o so 
bie.

Historyczny fakt ich przyjaźni bu 
dzi w  nas radosną świado iość, że 
narody nasze zawsze ciążyły ku so
bie wszystkimi siłami, które stano 
w iły  to, co w  nich najlepsze, by wre 
szcie we współczesnej epoce socjali
zmu stanąć na zawsze ramię przy 
ramieniu do wielkiej pracy nad u- 
gruntowaniem postępu i trwałego 
pokoju na świecie".

Powitawszy przybyłych na uroczy 
stość gości —  Marszałek Kowalski 
zaprosił do stołu prezydialnego: r n  
basadora 7 SUR p. W. Lebiediewa, 
prezesa Rady M 'rrstrów J. Cyran’ 'e 
wieża, Marszałka Polski M. Żymiejf 
skiego, wicemarszałka Se^mu W. 
Bardkowskłego, prezesa N. I. K. 
F Jóźwiaka (Witolda), wiceprezesa 
Rady Ministrów A. Zawadzkiego. 
Ministra Sprawiedliwości H. Świąt
kowskiego, podsekretarza Stanu w  
Prezydom Rady Ministrów J. Ber
mana, Ministra Oświaty S. Skrze
szewskiego, Ministra Kultury i Sztu 
ki S. Dybowskiego, Juliana Tuwima, 
Jerzego Gardę i przodownika pracy 
z trasy W—Z J. Lewandowskiego.

Następnie Marszałejt Sejmu K o
walski udzielił głosu wiceministrowi 
Kultury i S7łuki W. Sokorskiemu.

„Puszkin —  rozpoczął mówca, —  
był genialnym synem wielkiego na
rodu rosyjskiego, był człowiekiem, 
który zamknął w  swoim życiu i w  
swojej twórczości to wszystko, co w 
kulturze rosyjskiej było w  owym 
czasie największe, najbardziej postę 
powe, najbardziej rewolucyjne, naj 
bardziej wybiegające myślą w  przy 
szłość, w  pokolenia dni naszych. 
Wielkość Puszkina to artystyczne u- 
cieleśnienie dążeń ludu rosyjskiego.

Na drogach wolności i wielkości 
narodu rosyjskiego Puszkin dojrzał 
już wówczas ideę wolności i brater
stwa ludów, zamieszkujących nie
zmierzone obszary imperium rosyj
skiego, braterstwo oparte nie na 
przemocy jednego narodu nad dru
gim, lecz na rozwoju w  każdym na 
rodzie tego wszystkiego, co w  nim 
jest najlepsze, najbardziej twórcze, 
najbardziej wybiegające w  przysz
łość, najbardziej niezależne.

Tym  też tłumaczy prelegent w iel
ką, historyczną już dzisiaj przyjaźń 
dwóch największych poetów Słowiań 
szczyzny —  Aleksandra Puszkina i 
Adama Mickiewicza.

Obaj żyli w  epoce, którą określiły 
dwie wielkie daty —  Rewolucja 
Francuska i Wiosna Ludów. Obaj 
prowadzili swoje narody na spotka
nie ich wielkości, którą widzieli na 
szlakach rewolucji, braterstwa i 
władztwa ludów. Obaj nienawidzili 
c.lenmułtv. tyranii, rUa obu własny 
naród ożywiony walką o swoją spra 
wiedliwą przyszłość, stanowił wiecz 
nie ożywcze źródło twórczości. Obaj 
wreszcie potrafili przekroczyć nie
nawiść ówczesnych klas panujących 
dla przerzucenia pomostu brater
stwa, wspólnej walki i w  sto lat 
później —  wspólnego zwycięstwa,

Trzeba było niezwykłej wieł1 ości 
ludzi kochających wolność i postęp, 
żeby dla M ile w ic z a ,  w  warunkach 
caratu, zesłanie jego w  głąb Rosji, 
według słusznego określenia prof. 
Boy a-Żeleńskiego stało się nie tyl 
ko wygnaniem, lecz jednocześnie 
wyzwoleniem. Adam Mickiewicz zo 
stał nrzez pisarzy rosyjskich p -- 
jęty jako równy pomiędzy wielkimi, 
szanowany, ' ^ -ow any .

Przyjaźń obu poetów, była wyra
zem nie tylko deklaratywnej soli
darności wolnych ludów, lecz ich 
wspólnej postawy społecznej i po
litycznej".

„Naród polski —  powiedział wice
minister Sokorski — dumny jes z 
tego, że pomimo, a często nawet 
wbrew dążentom swojej reakcji i

swoich klas posiadających, zawsze 
głęboko kochał Aleksandra Puszki
na. Najlepsi polscy poeci z Julianem 
Tuwimem na czele tłumaczyli jego 
utwory i współzawodniczyli z sobą 
w  doskonałości przekładu, widząc w  
braterstwie wielkich duchów Puszki 
na — Mickiewicza, braterstwo na
szych narodów*.

Z kolei wiceminister Sokorski o- 
mówił stronę organizacyjną i pro
gram uroczystości Roku Puszkinow
skiego. które zainaugurowane obec
nym uroczystym posiedzeirem będą 
kontynuowane, p-^-ynając od 6-go 
czerwca br. —  jako 150 r o c z n y  
urodzin Puszkina — do dnia 29 sty
cznia 1950 r. (tj. do 112 rocznicy 
śmierci).

O g ^ z a c ją  całej tej akcji na te
renie kraju zajmuje się Minister
stwo Kultury i Sztuki, ""om iP* " 'o  
wiański w  Polsce oraz Towarzystwo 
Przyjaźni Polsko-Radzieckiej.

Na czele Komitetu Honorowego 
stanął Ma’— ’  k Sejmu W. Kowal
ski. Przewodnictwo Komitetu Wyko 
nawczego objął Minister H. Świąt
kowski.

Po zreferowaniu przez wicemini
stra Sokorskiego programu uroczy
stości, Marszałek Sejmu zamknął 
Inauguracyjne posiedzenie Komi
tetu.

i „Trybuna Luda"

»Przygotoirania« p. Bevina

Pian Marshalla rujnuje Francie
Reakcyjne pismo krytykuje politykę 

rządu francuskiego
PA R Y Ż  (PAP ) Dziennik reakcyj

ny „Aurorę" publikuje artykuł w  któ 
rym piętnuje politykę gospodarczą 
rządu, podkreślając, że w  razie jej 
kontynuowania Francja straci swe 
dotychczasowe znaczenie na arenie 
rmędzynarodowej.

„Rząd porzucił plan Moneta, któ 
ry gwarantował rozwój naszego 
przemyski ; handlu — pisze „Auro 
re“. —  Program ten został zastąpio 
ny przez plan 4-letni, opracowany 
w  ramach planu Marshalla. Nie mo 
żerny już mówić o rozwoju naszego 
przemysłu stalowego. włókienniczego i 
elektrycznego. Rząd koncentruje 
swe wysiłki na rc^woiu rolnictwa, 
wraeaiac tym samym do gospodar
czych konceocii z XVTI wieku i 
do nolitvki rkuoanta hitlerowskiego.

Ta nagła miłość do rolnictwa — 
pisze dalej „Aurorę*1 —  jest następ 
sfcwem powierzenia pierwszoplano
wej roli nr/emysłowi n’"em'eckłecuj 
Nie damy się nabrać utworzen!em 
drugiej renubliki weimarsk5ej. Rze 
cza najważniejszą i najbardziej do
tkliwa jest porzucenie demontażu 
879 fabryk niemieckich w  Strefach 
zachrH-oeh N ’em!cc. Koncemv K m  
ona. Thyssena i Ooerlnga zmienia
ją nazwy, lecz- nadal kule się w  
pich broń. Poetyka ta jest tymbar 
ćz.iei groteskowa, że rząd. który 
stawia na rolnictwo, nie lest 'zdolny 
dostarczvć nam odpowiedniej ilość) 
zboża. Dowiadulemy się, że mała 
bvć zawieszone dostawy maki dla 
fabryk makaronu, co pociągnie za 
sobą bezrobocie 40 tys. osób. Oto

dzieło naszego rządu! Po to wygra 
liśmy drugą wojnę światową. — 
— kończy „Aurorę".

W związku ze zbliżającym się ter 

minem konferencji czterech m ini-  

strów spraw zagranicznych Trybuna

Ludu komentując podróż Beuina do 

Berlina, której celem jest według 

słów Banina ,,poczynienie pewnych 

przygotowań do konferencji parys- 

kie] “ pisze:

Bardzo to dziane, że nrnister spraw
zagranicznych W. Brytanii wybrał jako 
miejsce przygotowań do ważnego spot 
kania międzynarodowego nie siedzibę 
rządu brytyjskiego tj. Londyn, ale... 
Berlin.

Tajemne? tego dziwnego zjawiska 
wyjaśnia nam nieco wypowiedź min. 
Bevina, dokonana w' Berlinie. Oto p. 
minister Bevin uznał za wskazane ©- 
świadczyć Niemcom, że jest zwolenni
kiem dyskutowania na konferencji pa 
ryskiej kwestii... granic Polskil

P. minister Bevin zupełnie rapom 
niał, że konferencja paryska ma być 
poświęcona sprawie Niemiec, a nie 
sprawie Polski. P. min. Bevin powi
nien był raczej „przygolować się" do 
dyskusji na temat sytuacji i przyszłoś 
e) Niemiec, a tak ch tematów i to dość 
nieprzyjemnych dla niego i jego przy 
jaciół jest sporo, jak np. rozbicie czte 
rostronnej administracji N emiec, wy 
odrębnienie Zagłębia Ruhry, prowa
dzenie odrębnej waluty w strefach za 
chodnich, oddanie przedwojennym ka 
pitalistom niemieckim przemysłu nad 
reńskiego, bezkarność zbrodniarzy wo 
jennych w zachodnich Niemczech, po

wyborczy
partii komunistycznej w Sardynii
R ZYM  (PA P ) Dnia 8 bm. odbyły 

się w  Sardynu wybory do parla
mentu reg;onalnego, które przy
niosły znaczny sukces Komunistycz 
nej Partii Włoch.

Ostateczne wyniki wyborów, ogło 
szone dopiero we wtorek, dowodzą, 
że chrześcijańska demokracja, któ
ra 18 kwietnia 1948 r. zdobyła 
309.447 glo3ów, osiągnęła obecnie 
zaledwie 193.553 głosy tj. utraciła

»Wolnoóć sława< w USA
NO W Y JORK (PAP ) Departament 

Stanu USA zabronił bawiącej obec 
nie w Ameryce sekretarzowi Gene 
rainemu Światowej Federacji Ko
biet —  Marie Y illant Couturier 
przemawiać na wiecach publicz
nych, poświęconych walce o utrwa 
lenie pokoju. Pani Couturier przy
była do Nowego Jorku, aby w  imię 
niu Federacji przedłożyć odpowied 
nim organom ONZ memorandum w  
sprawie dyskryminacji kob’et w  sze 
regu krajów, m. n. w  Hiszpanii 
frankistowskiej, Argentynie i Hin- 
dustanie.

blisko 116 tys. głosów. Lewica zdo 
była łącznie 181.219 głosów tj o 
5y.085 głosów więcej niż w  wyborach 
kwietniowych ub. roku, kiedy 
front demokratyczne -  ludowy uzy 
skał 122.344 głosy.
Partie lewicowe — komuniści, socja 

liści i  tzw. socjalści sardyńscy wysta 
w ili odrębne listy. Partia komunistycz 
na uzyskała 110.234 głosy, partia socja 
listyczna —  34.072 głosy, sardyń- 
ska partia socjalistyczna — 37.203 
glosw. Wszystkie te partie będą w  
przyszłym parlamencie ze sobą 
■współpracowały.

Monarchiści stracili blisko 34 tys. 
głosów.

wszechna amnestia dla hitlerowców, 
wstrzymanie demontażu niemieckich 
fabryk zbrojeniowych, samowolne 
wstrzymanie odszkodowań niemiec
kich dla państw — ofiar agresji hitle 
rowskiej , wielu, wielu spraw podob
nego rodzaju.

Zaiste, p. min. Bevin wybrał nie tyl 
ko dziwne miejsce dla swych „przygo 
towań** do konferencji paryskiej, ale 
również dziwną drogę dla ,,utrwalenia 
pokoju’*.

Czy tamy
R o c z n ik
Statystyczny

(ar) Jednym ze wskaźników 
nędzy ludności w i e j s k i e j  
w Polsce przedwojennej było wy 
jątkowo niskie spożycie soli i za
pałek. W gospodarstwach domo
wych małorolnych chłopów nie 
wylewano osolonej wody po ugo 
towanych ziemniakach, w całych 
dzielnicach kraju chłop dzielił 
zapałki na cztery części lub „po 
życzał" ogień u sąsiada.

Obecnie sytuacja uległa zasad
niczej zmianie. Na stronie 6-ej 
„Rocznika Statystycznego 1948“ 
znajdujemy dane, odnoszące się 
do zbytu zapałek i soli w  Polsce. 
W r. 1938 sprzedawano w kraju 14 
tys. ton soli jadalnej miesięcznie 
W roku 1948 liczba ta przekro
czyła 24 tys. ton.

W r. 1938 miesięczny zbyt za
pałek w kraju sięgał 39 milio
nów pudełek, w r. 1948 przekro
czył 80 milionów pudełek.

Biorąc pod uwagę, że ludność 
Polski spadła w latach wojny z 
z 34 na 24 miliony stwierdzamy, 
że spożycie soli, które w  roku 
1948 wynosiło 40 dkg na miesz
kańca miesięcznie, obecnie prze
kracza 1 kg, a spożycie zapałek, 
które wynosiło około 1 pudełka 
na głowę miesięcznie, obecnie 
wyraża się liczbą czterech pu
dełek.

Czwarta rocznica zgonu
wybitnego działacza pariii bolszewickiej 

ALEKSANDRA SZCZERBAK0WA
MOSKWA (PAP) W dniu 10 

bm. minęła czwarta rocznica zgo 
nu wybitnego działacza partii

Ameryka żąda
A R  — Na łamach fran 

cusknego, postępowego ty
godnika „Action" ukazał 
się ciekawy artykuł, rziuca 
jący charakterystyczne 
światło na poczynania Sta 
nów Zjednoczonych we 
Francji, traktujących ten 
kraj, jat: swą kolonię. A r 
tykuł przytaczamy z nie 
znacznymi skrótami: 

„Stany Zjednoczone —  
pisze „A ction " — należą 
do tych nielicznych kra 
jów świata, które nie uzna 
ly systemu metrycznego. 
Zachoioaly one archaiczne 
miary, np, milą, galon i

morgę, które są niedokład 
ne i  przysparzają w uży
ciu wiele trudności. N ie
którzy uczeni amerykańs 
cy używają systemu me
trycznego, nie chcąc się na 
raźać na niepotrzebne kio 
poty.

Ostatnio Stany Zjedno
czone zwróciły się do Fran 
c ji z żądaniem zmiany sy 
stemu metrycznego na sy 
stem amerykańsku Żąda
nie to zostało wysunięte 
przez amerykańskich prze 
mysłowców i militarystów f 
którzy'są zdania, że ułatl 
wi im  to używanie amery 
kańskich towarów j matę 
riałów wojennych we 
Francji.

Rząd francuski upoważ

nil generała Salomona, 
przedstawiciela przemysłu 
wojennego do zbadania, 
jakie skutki przynieść mo 
że zastosowanie amerykań 
skiego systemu miar we 
Francji. General Salomon 
przystąpił właśnie do ba
dania tych spraw, ze szcze 
gólnym uwzględnieniem 
wpływów jakie wywrze ta 
zmiana na używanie szta 
bowych map i  aparatów 
pomiarowych.

Skutki ustępstwa wobec 
Amerykanów w tej dzie
dzinie —  pisze dalej ,,Ac 
tion“  —  byłyby bardzo po 
ważne. Wszystkie aparaty 
Pomiarowe, wszystkie nor 
my fabryczne, używane w 
naszym przemyśle, opar

te na systemie metrycz
nym, stałyby się bezuży. 
teczne. Zostałyby one za 
stąpione przez aparaty 
normy amerykańskie.

Uczniowie francuscy, stu 
dend, nauczyciele musięli 
by puśc:ć w niepamięć to, 
do czego byli przyzwycza
jeni, musieliby uczyć stę 
zamieniać metry kwadra
towe na morgi, liry na 
galony. Podręczniki i pro 
gramy nauczania musiały 
by być zmienione.

A  pawilon w Seures 
gdzie znajduje się wzorzec 
metra, chluba francuskiej 
kultury, stałby się dla 
Francji muzealnym zabyt 
kiem, świadectwem zde
tronizowanej wielkości". 
Artykuł jest krótki. Prze 

bija z n.ego gorycz patiróo 
tow francuskich, widzą
cych upadek swego kraju 
i jego wielkiej kultury, 
potępienie tych, którzy za 
garstkę srebrników sprze 
dają Francję bogu dolara.

bolszewickiej, państwa radziec
kiego, sekretarza KC W KP -(b), 
szefa zarządu politycznego Armii 
Czerwonej — Aleksandra Szczer 
bakowa.

Prasa radziecka poświęca pa
mięci zmarłego obszerne artyku
ły, podkreślające, że chlubna dro 
ga życiowa przebyta przez Szczer 
bakowa który ze zwykłego ro
botnika przekształcił się w  wybit 
nego działacza państwowego — 
jest wymownym potwierdzeniem 
słuszności tezy leninowskiej, że 
wielkie ruchy rewolucyjne sprzy 
jają rozwojowi wybitnych talen
tów.

Dzienniki radzieckie publiku
ją  życiorys zmarłego, w ie lk iego  
rewolucjonisty, w ychow aw cy m ło 
dzieży i  w ie lk iego  organizatora

„Szczerbakow  zakończył życie 
nazajutrz po zw ycięstw ie A rm ii 
Radzieckiej nad faszyzm em  hitle 
rowskim  —  stw ierdza „Prawda** 

z  jego  życia i działalności ra
dzieckie masy pracujące zawsze 
czerpać będą natchnienie do w al 
ki o ca łkow ite zw ycięstw o komu 
nizm u".
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Wszechstronna pomoc dla ro ln ików
osiedlających się na Ziemiach Zachodnich

Wywiad z dyrektorem  Wojewódzkiego FUR-u

A może by tak i my za „działem ZMP“-
mówici fobolnicy »Karwiny Trzyniec«

Podobnie jak w latach ubieg
łych państwo prowadzi akcję 
przesiedleńczą na Ziemie Zachód 
nie. W związku z tym udaliśmy 
się do dyrektora Wojewódzkiego 
Oddziału Państwowego Urzędu 
Repatriacyjnego mgr. Kseniaka.

— ■ Gdzie osiedleńcy z woje
wództwa lubelskiego mogą wy
jechać?

—  W tym roku z wojewódz
twa lubelskiego będziemy kiero
wali osiedleńców do wojewódz
twa szczecińskiego — do powia
tów: Pyrzyce, Biaiogard, Draw
sko, Łobez, Wałcz, Stargard. W 
województwie gdańskim —  do 
powiatu Kwidzyń, w wojewódz
twie wrocławskim do powiatów 
Góra, i Wołów. W województwie 
olsztyńskim do powiatów Szczyt
no, Reszel i  Bartoszyce.

Jak z tego widać w rb. wybór 
miejsca jest bardzo dogodny.

—  Jaką pomoc i kto z udają
cych się na zachód może otrzy
mać?

—  Od jesieni ub. r. państwo 
chcąc przyjść z pomocą kandyda 
tom na przesiedlenie rekrutują
cych się z rodzin bezrolnych i 
małorolnych oraz rolnikom bez 
i małoinwentarzowym udziela po
życzek średnioterminowych trzy
letnich na zakup krów w  wyso
kości do 80 tys. zŁ i na zakup 
koni w wysokości do 110 tys. zł.

—  Jakie są formalności przy 
otrzymaniu pożyczki?

— Rolnicy udający się na Zie 
mie Zachodnie muszą uzyskać 
opinię Zarządu Gminnego SCh, 
którą należy wraz z podaniem 
złożyć w powiatowym oddziale 
Państwowego Banku Rolnego.

—  Czy prócz pożyczek na za
kup krów, bydła i koni są prze
widywane jeszcze inne formy po 
mocy?

— Naturalnie. Państwo udziela 
bezzwrotnych zasiłków bezrolnym 
w  wysokości 10 tys. zł. z czego 3 
tys. zł. w  gotówce a 7 tys. zł. w 
ziarnie. Jest to zasiłek bezzwrot 
ny udzielany na wyżywienie, któ

— Kto płaci za koszty prze
jazdu?

— Koszty przejazdów tak samo 
jak i w latach ubiegłych są bez 
płatne.

—  Czy poza powyższą pomocą 
przesiedleńcy mogą korzystać z 
innych jeszcze kredytów?

— W miejscu osiedlenia dosta 
ją oni pożyczki na orkę, siewy 
zakup nawozów sztucznych, pro
siąt oraz na odbudowę.

—  Najważniejszym jednak dla 
udających się na Ziemie Zachód 
nie —  mówi mgr. Kseniak —  jest 
to, że dokonano już zasiewów na 
obiektach dotąd nie objętych 
przez osiedleńców. Tak więc każ 
dy przyjeżdża na gotowe zasie
wy. W ten sposób rolnik udający 
się na ziemie zachodnie ma za
pewnione już zbiory w pierwszym 
roku pobytu na nowym gospo
darstwie. Pozwala to również na 
prowadzenie przesiedlenia w 
okresie całego roku.

—  Jak się przedstawia dodat
kowe zarobkowanie na terenach 
osiedleńczych.

—  Ci którzy wyjeżdżają w  
terminie wiosennym i letnim mo 
gą otrzymać pracę w  miejsco
wych tartakach oraz w państwo
wych gospodarstwach rolnych ja 
ko robotnicy dniówkowi-

—  Czy są zwolnienia względ
nie ulgi w  podatkach?

— Naturalnie. I w tym wypad 
ku Rząd idzie z pomocą osiedla
jącym się na Ziemiach Zachod
nich. Przede wszystkim są oni 
zwolnieni całkowicie z podatku 
gruntowego na przeciąg dwu lub 
trzech lat, oraz nie płacą oni na 
Społeczny Fundusz Oszczędności 
Rolniczej.

—  W jakich placówkach mają 
się zgłaszać kandydaci na wyjazd 
do województw zachodnich.

—  Bliższe informacje jak rów 
nież zgłoszenia na wyjazd przyj 
mują powiatowe oddziały Pań
stwowego Urzędu Repatriacyjne
go. Poza tym informacji udziela 
ją powiatowe Zarządy ZSCh, 
oraz referaty Rolnictwa i Reform 
Rolnych przy Starostwach Po-

ob. mgr. Ksenia kiem
wiatowych. W tych urzędach 
można dowiedzieć się również jak 
należy się starać o pożyczki i bez 
zwrotny zasiłek.

Sprawa wyjazdu do woje
wództw zachodnich w rb. jest 
znacznie ułatwiona i przypusz
czać należy, że znajdzie się wielu 
chętnych by objąć gospodarstwa 
o lepszej glebie i większe niż je 
tu małorolni posiadali. Znajdu
ją się bowiem gminy i gromady 
gdzie przeciętna wielkość gospo
darstwa na 4-osobową rodzinę 
wynosi zaledwie 1/2 ha gruntów 
— mówi na zakończenie dyrek
tor wojewódzkiego oddziału PUR 
mgr. Kseniak.

Instytucje użyteczności publicz 
nej pracują jak wiadomo dla *oy 
gód ludności. Nie zawsze jednak 
tak jest. Dziś publikujemy dwa 
listy przesiane nam przez na
szych czytelników, które mówią 
raczej o tym, „że nie tabakiera 
dla nosa, a nos dla tabakiery".

„Łaźnia miejska jak wiadomo 
mieści się na samym końcu na- - 
go miasta, na Bronowicach. - i i 
drzwiach łaźni wisi karteczka że 
czynna ona jest do godz. 18, ale 
tak nie jest. Codziennie prawie za
myka się ją piętnaście minut a cza 
sem pół godziny przed terminem. 
A  już o godzinie nieraz 17,15 stoi 
ktoś z obsługi przed drzwiami i od
prawia zainteresowanych rzekomo 
z powodu braku ciepłej wody".

A TERAZ DRUGI LIST
„Służbowo byłem w  Rzeczycy. 

Dziesięć minut przed odejściem po 
ciągu do Kraśnika kasjer zatrudnio 
ny jeszcze gdzie indziej zamknął 
kasę, a ja i kilka osób które stały

Na Śląsku w  jednej z kopalń wę
gla istnieje „ściana ZMP“ . Nazwa ta 
powstała stąd, że przy ścianie tej 
zgrupowała się pewna ilość 
ZMP-owców-górników i że ci w ła
śnie zctempowcy wyróżnili się w y
dajnością pracy, najwyższym pro
centem wyrobionej normy, przodow 
nictwem we współzawodnictwie pra 
cy. Znamy ich z prasy, znamy z do
datków filmowych, na których tak 
niedawno oglądaliśmy na białym e- 
kranie ich sylwetki, rozedrgane od 
świdra ramiona i sprężone wysił
kiem barki. Ściana ZMP stała się 
sławna.

*  *  *

W fabryce gwoździ Karwina- 
Trzyniec uruchomiony został w  lu
tym br. dział łańcuszami. W „mło
dym"' dziale zatrudnieni zostali mlo 
dzi pracownicy. Na ogólną ich ilość 
16, 6 jest członkami ZMP Młode ko 
biety i  młodzi mężczyźni pracują 
przy łączeniu oczek łańcuchów i ich

za mną w  kolejce biletów nie wy 
kupiły. Wsiedliśmy więc bez bile
tów i zameldowali o powyższym 
konduktorowi który jednak zażą
dał 100 proc dopłaty do normalne
go biletu. Ponieważ odmówiłem 
zapłacenia kary w  Kraśniku zatrzy 
mano mnie na stacji, spisano pro
tokół i zamiast 90 zł. normalnego 
biletu, musiałem zapłacić 300 zł. 
przy czym spóźniłem się na samo
chód którym miałem odjechać w  
teren w  związku z akcją „H"‘. 
Wszystko to wynikło z tego, że 
kasjer napewno dla celów oszczęd 
nościowych zatrudniony je£t jeszcze 
gdzie indziej i dlatego nie może 
skrupulatnie spełniać swoich obo
wiązków, a mnie się zdaje, że czas 
i pieniądze ludzi pracy należy sza
nować".

OD REDAKCJI: Sądzimy że
Zarząd Miejski i Dyrekcja Okrę 
gowa Kolei Państwowych wy
ciągną wnioski z faktów poda
nych przez naszych czytelników.

spawaniu. Już po miesiącu pracy 
stworzyli na wniosek przewodniczą 
cego Koła ZMP kol. Serafina to, na 
co od początku istnienia fabryki nie 
zdobyły się inne działy. Zorganizo
wali mianowicie współzawodnictwo 
pracy, udowodnili młodymi ramio
nami, że normy zostały ustalone ce
lowo, że są możliwe do przekrocze
nia, że współzawodnictwo potrafili 
zainicjować i utrzymać. I  tak pow
stał w  Lublinie w fabryce Karw i
na-Trzyniec „dział ZM P“.

*  *  «

Przy jednym stole, przy jednako 
wych imadłach siedzą kobiety łączą 
ce oczka łańcucha. Przy drugim 
mężczyźni i kobiety, którzy w  w y
tryskających co chwilę językach o- 
gnia spawają te oczka.

Podchodzimy do jednej z pracow 
nic. Młoda blondyna — członkini 
ZMP — odrywa ręce od pracy. Jest 
to kol. Dziwisz. W marcu wyrobiła 
105% normy i przodowała we współ 
zawodnictwie. W kwietniu prześci
gnęła ją kol. Błaziak, która osią
gnęła 112% normy.

— „Z początku to wydawało mi 
się" — mówi jasna blondyna — „że 
ręce mi już prędzej nie potrafią cho 
dzić. Jakoś jednak dałam radę. W i
docznie ręce były nienawykłe. Da
wniej pracowałam w  winiarni".

Młoda rekordzistka początkowo za 
rabiała 6 tysięcy zł, obecnie zarabia 
ich 10. O ile utrzyma się przez dwa 
do trzech miesięcy na X miejscu, do 
stanie nagrodę. Chce za nią trochę 
lepiej się odziać. Kol. Dziwisz tw ^r 
dzi jednak, że i ona nie pozwoli się 
zdystansować.

Podchodzę do drugiego stołu — 
spawaini, gdzie z samego brzegu pra 
cuje inicjator współzawodnictwa, 
przewodniczący fabrycznego Koła 
ZMP —  kol. Serafin. Ten nie prze
kracza normy. Dużo czasu zajmuje 
mu organizacja i prace społeczne. 
„Cieszę się, że moi koledzy 
ZMP-owcy przodują'" —  mówi sma 
gly robotnik, — „a najbardziej za
leży nam, żeby naszą inicjatywę po 
djeli pracownicy z innych działów".

Trzeci, a może czwarty za Sewe
rynem pracuje tow. Legęza. Za kwie 
cień wyrobił on 117% normy — naj 
więcej z mężczyzn. Tow. Legęza wy 
robiłby jeszcze więcej, jest jednak 
brygadierem i dużo czasu traci na 
ogólny nadzór. Na pytanie co zrobił 
by z nagrodą, mówi, że nie tyle za
leży mu na pieniądzach, co na przo 
downictwie „łańcuszarni". „Tylko, 
że jakoś nie możemy się doprosić o 
tablicę z wynikami współzawodnic
twa, a tyle już razy prosiliśmy o 
nią", — kończy z rozgoryczeniem.

Niedaleko od tow. Legęzy pracuje 
kobieta ob. Helińska. Ręce jej też 
nie są nawykłe jak i pracownicy 
Błaziak. Do lutego pracowała w  fa
bryce trykotaży. Praca była tam cał 
kiem inna. Mimo to wyrobiła w  
kwietniu 113% przy spawaniu.

ry przesiedlający się otrzymuje 
już na miejscu.

Zwiedzamy maiątki państwowe (XX<)

Jak aksam it faluje zboże na dawnych od łogach

Przysłow iowy „nos dla tabakiery**

Czy wyobrażacie sobie jak wyglą 
da pole na obszarze 2269 ha. Bez 
brzeżne pole, poprzecinane polnymi 
dróżkami. Na tym oceanie roli, 
największy traktor wydaje się 
czarnym malutkim punkcikiem.

Przez rolę stąpając po bruzdach 
zbliża s ę do nas niskiego wzrostu 
człowiek w granatowej kamizelce 
ze srebrną dewizką zwisającą z 
kieszeni. Ma czarną jak murzyn 
opaloną twarz a dolna warga pę
kła pośrodku od spiekoty. Ten czto 
wiek spędza w polu prawie 18 go
dzin na dobę. Spróbujcie obejść te 
łany wzdłuż i wszerz. Trzeba 
sprawdzić jak sieją siewnik., czy 
nie za dużo wysiewają ziarna, to 
znów na drugim końcu zagonu 
traktor stanął, czy nie nawaliło coś, 
należy też sprawdzić jak grupa 
dziewcząt przygotowuje ziemniaki 
do sadzenia. — Wszędzie powinien 
zajrzeć karbowy Pałka z mająlku 
„Chorobrów".

Z Chorobrowem graniczą pola 
majątku Opolsko a z Opolska już 
niedaleko do zespołu majątkowego 
Starogród — Ulwówek.

Karbowy Palka wsiada do na
szego samochodu żeby po drodze 
do lilwówka obejrzeć i ocenić ozi

me zasiewy majątku Chorobrów.
—  No jak? Prawda, że piękna 

będzie pszenica? -  zwraca się do 
dyrektora Okręgowego Zarządu 
PNZ tow. Kus-ora. — A pamięta
cie dyrektorze jak się psuły nam 
traktory w ubiegłym roku? Oba
wiałem się, że z tego żyta, zasia
nego w październiku już nic nie bę 
dzie, a teraz ho, hot — wrona się 
schowa. I należy przyznać, że oz. 
mina majątków Chorobrów i Ulwć 
wek w tym roku udała się.

Karbowy pożegnał nas w szcze
rym polu i wrócił do siewców.

BAZA WYPADOWA

Po półgodzinnej jeździe znaleźli 
śmy się w Ulwówku. O majątku 
tym pisało się już nieraz, że „po 
wstał na gruzach", że „odbudowuje 
się" itp. a dziś stanowi, on bazę wy 
padową na hrubieszowskie odłogi. 
Tu stacjonowały przez zimę trakto
ry, do Ulwówkj nadchodziły no
we maszyny, które następnie od
syłano do sąs adujących z nim ma 
jątków. W  Ulwówku i Starogrodzie 
mieszczą się główne bazy remonto 
we, wyposażone w połowę warszta 
ly Inspekcja parku traktorowego 
przeprowadzona przez przedstaw"

cielą Centralnego Zarządu PNZ 
wykazała, że ekipy remontowe 
dobrze wywiązują się ze swych 
zadań. Remonty przeprowadzano 
są natychmiast. Traktory nie mają 
długich postojów.

Wszystkie są na chodzie. Trak
torzyści przy siewie i orce z każ 
dym dniem podnoszą wydajność, 
pracy, wśród nich wyróżniają się 
jako przodownicy pracy traktorzyś 
ci Henryk Blwan, Stanisław Szasiak, 
Kubik, Karpiński i inni. Wszyscy 
oni wykonują po dwie normy dzień 
nie. Traktory ich są najlepiej utrzy 
manę.

GOSPODARCZYM SPOSOBEM

Zespół Slarogród-Ulwówek poczyni! 
również duże postępy jeśli chodź', 
o budownictwo. W  Starogrodzie 
wybudowano sposobem gospodar
czym trzy budynki mieszkalne, ma 
gazyn materiałów pędnych, dwa 
duże zbiorniki na benzynę oraz 
stajnię. W  Ulwówku zaś został od 
budowany piętrowy gmach w któ 
rym pomieszczono kancelarię ma
jątku, mieszkania dla administra
cji, kuchnię, stołówkę i mieszkania 
dla traktorzystów. Wzniesiono szopę 
dla traktorów długości 50 m. Po

nadto wybudowano sjelmarnię, 
kuźnię, masarnię i budynek spół
dzielczy. Zaczęto budowę piekarni 
oraz magazynu materiałów pęd
nych. Ponadto w toku budowy są 
dwa duże zbiorniki na benzynę.

Dyrektor zespołu ob. Mieczysław 
Kulesza oprowadza nas po majątku, 
informuje, objaśnia, zaznajamia z 
dalszymi projektami. Spostrzegamy 
przy tym szereg drobnych usterek 
charakteru gospodarczego. W  dre 
wutni np. zmieściłoby się więcej 
drzewa, gdyby było ono poskłada
ne. Przed oknami masarni znajdu 
je  się coś w rodzaju starej studni 
napełnionej cuchnącą wodą. Ku
charki narzekają, że dymią piece. 
Pracują więc przy otwartych ok
nach. Większa część maszyn stoi 
pod gołym niebem. Te najbardziej 
precyzyjne jak np. młocarnie na
leżałoby pomieścić w przestronnej 
szopie dla traktorów.

Po zwiedzeniu majątku wracamy 
do Chorobrowa znów przez pola, 
nad którymi unosi się warkot trak 
torów. Zespól lada dzień zakon zy 
siew, lecz praca w polu nie usianie 
aż nie zostanie zaorany ostatni hek 
tar odłogów.

Stefan Bandos

A  robotnicy innych działów fabry 
ki Karwina-Trzynieć przypatrują się 
pracownikom z „działu ZMP"', zasta
nawiają się i coraz częściej przebą 
kują: „A  możeby tak i my, jak d  z 
działu ZMP?“

Jerzy Kondratowicz.

Frzeń „Tygodniem
Tow. Burs i Stypendiów1'

W ARSZAW A (PAP) W dniach od 
22 do 28 maja br. odbędzie się w 
całym kraju pod protektoratem mi 
łośników Oświaty, Kultury i Sztu
ki IV  „Tydzień Towarzystwa Bur« 
i Stypendiów".

W stolicy ukonstytuował się Sto 
łeczny Komitet Obchodu, w  skład 
którego weszli przedstawiciele stron 
nictw politycznych, związków zaWo 
dowych, organizacji społecznych 1 
L ig i Kobiet, Związku Mlodzieżr 
Polskiej i  „Służby Polsce".

Towarzystwo dążyć będzie w  rs 
mach „Tygodnia"* do umasow'-eoia 
swych szeregów, przez zaznajomie
nie szerokich mas ludności z pro
blematyką i potrzebami robotniczej 
i  chłopskiej młodzieży akademickiej

„Każdy robotnik, chłop, inteli
gent pracujący —  członkiem TBS“, 
„Każdy śpieszy w  szeregi TBS“ — 
oto hasła, które będą popularyzowa 
ne w  ,Tygodniu Towarzystwa Burs 
i  Stypendiów*".
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Świerka szkoła RTPD
powstaje w Zamościa

(U) —  Dnia 5 maja br. odbyło się 
tv Inspektoracie Szkolnym w  Zamo 
ścin zebranie organizacyjne, pośwlę 
cone sprawie budowy świeckiej szko 
iy RTPD. W  obradach wzięli udział 
przedstawiciele Zarządu Głównego
RTPD z warszawy i okręgu z Lu- (gog) _  Pracownicy Klinkier- 
blina, władz szkolnych, partii poii- | ^  w  1ZBlCY  uchwalili podnieść 
tycznych, związków zawodowy ch,

Ligi Kobiet i ZMP. Na świecką 
szkołę RTPD będzie przemianowane 
Liceum Pedagogiczne wraz z istnie
jącą przy nim szkołą ćwiczeń. W 
czasie dyskusji dyreator Ubezpieczał 
ni w  Zamościu ob. Andrzejewski za 
deklarował na ten cel pół miliona 
złotych, a instytucje spółdzielcze 
przyrzekły najdalej idącą pomoc 
przy organizowaniu szkoły. Dyrek
tor Liceum Pedagogicznego ob. Ko- 
guski zaznajomił obecnych na ze
braniu z osiągnięciami zakładu w 
dziedzinie nauki i pracy społecznej.
Osiągnięcia te są duże, co potwier
dza choćby fakt, że na 305 mło
dzieży, 280 uczniów i uczennic jest 
zorganizowanych w  ZMP. Ułatwi to 
znacznie organizację świeckiej szko 
ły RTPD, która ma być otwarta już 
we wrześniu br. Do komitetn organi 
zaeyjnego szkoły weszli: Insp. szkol 
ny ob. Ordyczyński, dyr. Roguski, 
z PZPR — tow. Makuch, burmistrz 
miasta — ob. Kolbe oraz delegaci 
Ligi Kobiet i Związków Zawodo
wych.

Zobowiązania M a t a  pracy na Kongres Z.
jakość produkcji o 20 proc. a mia 
nowicie z 20 proc I gatunku klin 
kleru <io 35 proc II gatunek obni 
żyć z 23 proc. do 15 proc., I i i  z 
42 proc. do 30 proc., a tym sa
mym z«0S7Cz-juzie 75 tys. zł. Zo
bowiązanie to rozciągnęła zaio- 
g* Klinkieru, na okres 2 miesię 
cy tj. na kwiecień i maj.

Zespół robotników i pracowni 
ków Nadleśnictwa Państwowego 
w LUBARTOWIE pragnąc wyra
zić swą solidarność z ruchem 
związkowym, zobowiązał się za
kończyć na dzień 22 maja zale
sienie bieżące i inwestycyjne w 
ilości 300 ha, zamiast jak było 
zaplanowane 245 ha. Poza tym 
zakończy w  tym terminie zakła
danie i obsiew szkółek leśnych, 
przeznaczonych do zalesienia la
sów gromadzkich i nieużytków 
na terenie powiatu Lubartów.

Zw. Zawodowy Pracowników 
Przemysłu Cukrowniczego Okrę
gu lubelskiego zobowiązał się 
uczcić Kongres czynem kultural 
no -  oświatowym przez zorganizo

wanie w Okręgu lubelskim biblio 
tek w  cukrowniach Klemensów, 
Strzyżów bibliotek ruchomych 
przy cukrowni Przeworsk i Wło 
stów, Kół Samokształceniowych 
przy cukrowniach Garbów, Kle- 

' mensów, Lublin, Lubna; Strzyżów 
i Włcstów oraz wieczorów lite
rackich w cukrowni Klemensów 
i wieczorów „Żywego Słowa" w 
cukrowni Wcżuczyn.

Pracownicy Zarządu Miejskie
go w LUB ARTOWIE zobowiązali 
się uporządkować park niejaki.

Pracownicy Zarządu Miejskiego 
w ŁUKOWIE zobowiązali się u- 
porządkować groby żołnierzy ra
dzieckich i polskich, uporządko
wać dziedziniec Zarządu Miej
skiego oraz założyć tam rabaty, 
wyrównać bieżnie stadionu spor

Świetlica Cukrowni Strzyżów
ośrodkiem życia kulturalnego

(rz) —  Cukrownia Strzyżów leży 
tui nad Bugiem i jest najdalej wy. u 
niętym na wschód zakładem pracy z 
naszego województwa, który skupia 
355 pracowników. Mimo wielkiego 
oddalenia od ośrodków miejskich w 
Strzyżowie istnieje życie kulturalne, 
co jest zasługą pracowników cukro 
wnl. Wybudowali oni w godzinach 

t pozasłużbowych piękną świętlicę ze 
sceną i umeblowali ją należycie.

Piet *ą sztuką graną na nowej 
scenie oyła „Subiokatorka". wysta 
w ióra przez zespół amatorski Cu
krowni Lublin. Widownia, licząca 
360 miejsc była wypełniona po brze 
gi a ze sprzedaży biletów osiągnię 

to dochód 56 tys. zł. Na przedsta
wienie przybyli chłopi z wiosek cd 

dalonych o 3— 5 km. Następnie za

gość”  do świetlicy Cukrowni Strzy 

Łów Teatr Objazdowy OKZZ ze sztu 
fcą Uspieńskiego „Przyjaciele". M i- 

mo, że pogoda była fatalna publi? - 

ność dopisała i znów wypełnia 

szczelnie salę. Za tydzień zawitał 

do świetlicy zespół cukrowni K le
mensów, który po występie został

na wspólnej zabawie. W marcu br. 

bawił w  Strzyżowie Teatr Ziemi Za 
mojskiej z komedią „Szkarłatne ró
że" i cieszył się powodzeniem.

W Dniu Święta Kobiet miejscowe 
Koło L ig i Kobiet zorganizowało w  
świetlicy Uroczystą akademię, na któ 

rej wystąpił męski chór cukrowni.

Wysiłek załogi cukrowni Strzyżów 

nie poszedł na marne, ale wprost 

przeciwnie, świetlica stała się ogni

skiem życia kulturalnego dla całej 

okolicy, oddziaływując nie tylko na 
robotników fabryki, ale 1 na chło

pów oraz miejscową młodzież.

towego i zarejestrować wszyst
kich analfabetów.

Pracownicy Gmin Wiejskich, 
Rad Narodowych, i Wydziału Po 
wia*owego zobowiązali się praco 
wać 3 godziny dziennie poza go
dzinami urzędowymi przy budo
wie Domu Ludowego.

Załoga cegielni Radzyń posta
nowiła w miesiącu maju wypro
dukować 10 tys. szt. cegły palo
nej ponad plan i oddać w maju 
do użytku świetlicę zakładową.

OrotzFiie mim biMioleiii
we wsi Majdan Leśniewski

(pl) — Delegacja OKZZ wręczyła 
dnia 6 bm. przedstawicielom ZMP 
w  Majdanie Leśniewskim pow. 
chełmski 145-tomową bibliotekę. W 
uroczystości wzięli udział: przew.
OKZZ — tow. Domagała, I  sekr. 
PZPR z Chtłma — tow. Boh, przew. 
OKZZ z Chełma — inspektor szkol 
ny, 1 zespół artystyczny kilku szkół 
chełmskich, który przywiózł ze sobą 
instrumenty muzyczne do pianina 
włącznie,

W budynku szkolnym zebrało się 
300 osób, które uczestniczyły przy 
wręczaniu biblioteki i wysłuchały 
ładnie opracowanego programu ar
tystycznego pod kierunkiem dyr. 
szkoły muzycznej w  Chełmie ob. Za 
rębskiej.

Spółdzielnia pracy dla sierot
((rz) —  Członkowie Spółdziel

ni Pracy Szewców i Cholewka
rzy w  Chełmie wykonali zupeł
nie bezinteresownie z dostarczo-

•  •800 tys. zl. p r e m i i
dla plantatorów buraka cukrowego w Opolu
(rz) —  Współzawodnictwo w 

uprawie buraków cukrowych 
wydaje coraz lepsze plony. W  o- 
statnich czasach odbywają się 
w cukrowniach Lubelszczyzny 
uroczystości, na k! 'rvch wręcza 
się nagrody napep«'yn plantato 
rom za wyniki osiągnięte w uprą 
wic.

Uroczystość taka pod nazwą 
„Dzień Plantatorów Buraka Cu 
krowego1' odbyta się w cukrów 
ni „Opole“ dnia 4 bm. Wręczo 
no na niej szereg nagród picnięi 
nych ogólnej wartości 100 tys. 
zł. i dyplomów najlepszym plan 
tatorom w świetlicy cukrowni, do 
której przybyli również goście z 
okolicznych wsi i Opola. 
Najwyższe premie pieniężne o- 
trzymali małorolny ob. Stani
sław Kleczkowski, który posia

da 1,5 ziemi, nie ma własnego 
konia i mieszka na komornym,
(30 tys. zl.), pareełantka ob. Mi 
chałina Bożemska, wdowa po 
fornalu, zamordowanym przez 
hitlerowców (20 tys. zł.) i Stani
sław Adrianek —  10 lys. zk In 
ni otrzymad mniejsze premie pic 
niężne. Po rozdaniu nagród na
stąpiła część artystyczna, w któ
rej wzięła udział orkiestra CU- szamaki, gdzie obecnie odbudowuje 
krowni Opole i zespól taneczny I sję zniszczoną podczas okupacji elek 
miejscowej szkoły podstawowej. | trownię.

nego materiału 26 par półbuci- 
ków dla wychowanków Domu 
Dziecka Nr 2 w  Chełmie. To że 
chełmscy szewcy znaleźli czas na 
wykonanie tej poważnej roboty 
świadczy o ich wyrobieniu spo
łecznym i jest wielką ulgą dla 
zakładu, który zajmuje się wy
chowaniem przeważnie sierot lub 
dzieci pozbawionych opieki. Dy
rekcja zakładu składa tą drogą 
podziękowanie członkom spół
dzielni za obywatelski czyn. 

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

Elektrownia w Szarnakach
r u s z ( |

(mi) —  Jedna z lokomobil elektro 
wnl w  Biłgoraju została ostatnio 
przez ZEOL zdemontowana. Będzie
ona p zewr“- '-na do miejscowości

Rzadki gość  z pó łnocy
w z a m o j s k i m  2 0 0

Meldunki z doręczenia biblioteczek OKZZ 
dla gromad wiejskich Lubelszczyzny
(pl) W dniu 8 bm jednocześnie w  

kilku wioskach zostały doręczone 

biblioteki, ufundowane przez OKZZ

gromadom wiejskim. W  Ruskich 

Piaskach wręczenia dokonał tow.

Mieszkańcy Białe; słuchają muzyki Chopina
0s) —  Z inicjatywy Woj. Komi

tetu Roku Chopinowskiego został w 
dniu 9 bm. w  Białej Podlaskiej u- 
rządzony szereg audycji muzycz
nych. mających na celu upowszech 
nienie wśród młodzieży i starszego 
społeczeństwa utworów genialnego 
polskiego muzyka — Chopina.

Przybyli z Lublina wykonawcy 
M. Dawidowicz (fortepian) i I. Bator 
(śpiew), byli żywo oklaskiwani przez 
bialską publiczność. 4 z wykonanych 
koncertów przeznaczono dla młodzie 
ży szkół średnich a 1 dla dorosłych.

Gieracz z OKZZ, przybyły tu z eki 

pą robotniczą Elektrowni Miejskiej 

z Zamościa, gromadzie wsi Jabłoń 

w  powiecie radzyńskim wręczył 

przedstawiciel OKZZ tow. Styrnik, 

przybyły z zespołem świetlicowym 

Cukr w.ii Lublin, wc wsi Łaszczów 

ka, gm. Majdan Górny — tow. Swię 

cickt z OKZZ przy uczestnictwie ze 

społu robotniczego fabryki „Veritas‘ ‘ 

oraz we wsi Kodeniec, gm. Krzywo- 
wierzba — biblioteczka została wrę 

czona przez tow. Domagałę, przy

byłego wraz z sekcją teatralną Pol

skiego Monopolu Spirytusowego.

(11) —  Kilkanaście dni temu 
rodzinę zwierząt zamojskiego 
Zoo powiększył nowy przybysz
—  nur arktyczny. Przypomina 
on wyglądem całkowicie mewę 
od której różni się tylko kolorem 
upierzenia.

—  Ojczyzną tego ptaka jest 
daleka północ, którą opuszcza 
tylko w  razie bardzo silnych mro 
zów —  mówi kierownik Zoo prof 
Miler —  a pojawienie się jego w 
Polsce należy do szczególnie rząd 
kich zjawisk. Ptak ten zamiesz
kał w Zoo na sadzawce wraz z 
mewą a żywi się rybami, które 
łowi późnym wieczorem. Czy 
przeżyje i czy zaaklimatyzuje się 
w naszych warunkach, nie wiem
—  pówiedział prof Miler. Duże 
trudności nastręcza karmienie 
nura arktycznego, gdyż ryb jest 
niewiele, toteż ptak musi dokar 
miąć się żabami. Kierownik ogro 
du zoologicznego postanowił przy

uczyć ptaka do jedzenia mięsa o 
które jest znacznie łatwiej. 
Jeżeli eksperyment się uda, to 
zamojski ogród zoologiczny szczy
cić się będzie naprawdę rzad
kim okazem.

Odpowiedzi
korespondentom

ap, Szczebrzeszyn. —  Proszą 
przysyłajcie na próbą wiadomości 
Za wydrukowane notatki uiszcza 
my honorarium. Po miesięcznym 
okresie próbnym damy Wam od 
powiedź, czy zostaniecie przy
jęci w poczet naszych korespon
dentów.

m, Chełm. —  Sprawozdanie
przyszło za późno i nie wiadomo 
czy jeszcze znajdziemy miejsce 
na zamieszczenie. Prosimy je
dnak przysyłać aktualne wiado
mości, które zawsze zamieścimy.

D R O B N E  O G Ł O S Z E N I A
KUPNO PKZKDAZ

PLAC do sprzedania w 

Lublinie przy ul. Gra

nicznej. Wiadomość ul. Sie 

roea 7 a m. 1. 1163 G

SPRZEDAM lub zamienię 

motocykl typu „Indian" 

dwucylindrowy, na jenno 

cylindrowy. Wiadomość 

Próżna 12 przy Bychaw- 

»Uiej. 1105 G

Z G U P V

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Zamość na nazwisko 
Sutyła Julian zamieszka
ły Hopki, powiał Toma
szów Lubelski. 1155 G

ZGUBIONO dowód osobi 
sty wydany przez Zarząd 
Miejski Lublin na nazwi 
sko Gierasiński Grzegorz 
znmeszkały Rury Jezu
ickie 20e 1164 G

UNIEWAŻNIAM zgubiony 
dowód osobisty wydany 
przez RKU Zamość na 
zwisko Wandiuk Kazi
mierz urodzony 10. II. 
1922 syn Franciszka : 
Marii, zamieszkały w Ły 
koszyne gmina Telatyn 
p-ta Łaszczów, powiat 
Tomaszów Lubelski.

1154 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Chełm, oraz kartę 
rozpoznawczą wydaną 
przez gminę Żmudź na na 
zwisko Jankowsk; Józef.

1162 G

UNIEWAŻNIAM zgubio
ne odroczenie wojskowe 
wydane przez RKU Za
mość na nazwisko Biela 
Józef rocznik 1926, za
mieszkały we wsi Józc- 
fówka, gmina i poczta Ra 
chanie, powiał Tomaszów 
Lubelski. 1157 G

UNIEWAŻNIAM zgubioną 
karlę rejestracyjną wyda 
ną przez RKU Zamość na 
nazwisko Łyta Michał, za 
mieszkały we wsi Stenia 
tyn, gmina Łaszczów, po 
wiat Tomaszów Lubelski.

115G G

ZGUBIONO kartę reje

stracyjną wydaną przez 

RKU Zamość na nazwi

sko Jach Jan rocznik 

1920 zamieszkały we wsi 

Jćzefówka, gmina i pocz

ta Rachanie, powiat To

maszów Lubelski. 1158 G

ZGUBIONO świadectwo 
6-ej klasy Szkoły Pow

szechnej w Lublinie na na 
zwisko Pedo Henryk za
mieszkały Szczecin, Ja
giellońska 6/24. 1160 G

ZGUBIONO dowód osobi 
st„ wydany przez Zarząd 
Miejski w Lublinie na na 
zwisko Śliwińska Janina 
zamieszkała w Lubi nie, 
Zamojska 5. 1161 G

R O 2 N E

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

Spółdzielnia Budownictwa Wiejskiego 
„Samopomoc Chłopska”

Oddział w Lublinie ul. Krak. Przedmieście 30

zatrudni natychmiast
4-ch techników budowlanych, 3 kasjerów,
3 maszynistki w terenie.
1 kasjera, 1 k.erownika działu finansowego, 
1-go referenta elektrycznego w Lublinie. 

Reflektujemy na siły rutynowane. Warunki według 
umowy zbiorowej. 1159
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Lubelszczyzny
Związków Zawodowych

Coraz więcej zobowiązań
dla uczczenia Kongresu Zw. Zawodowych

Delegaci 
na Kongres

Podajemy listą nazwisk delega 
tów na Kongres Zw. Zaw. wybra 
nych z okręgu lubelskiego przez 
poszczególne Związki Zawodowe.

Tow. Zygmunt Domagała,
obecny przewodniczący OKZZ, 
z zawodu pracownik umysłowy—  * 
wybrany przez Zw. Zaw. Przem. 
Drzewnego.

Dozorca majątku PGR Sucho
wola Franciszek Łydaczcwski, 
ślusarz z fabryki Maszyn Rolni
czych Józef Tryk, starszy maj
ster Cukrowni Opole Zofia 
Pietraś, urzędniczka zarządu m. 
Lublina Genowefa Sadło, pra
cownik społeczny Józef Stracbo- 
ta, technik drogowy Wacław Ra
domski, pracownik spółdzielczy 
Józef Skrzypek, szofer T. W i
śniewski PKS Lublin Zw. Tran
sportowców, Ryszard Grabowski 
robotnik fabr. „Eternit", urzęd
niczka Biura Finansowego DOKP 
Jadwiga Gorzelowa, kolejarz 
Wacław Wysocki z Siedlec, sekre

Nowa umowa zbiorowa dla pracow 
ników gazowni miejskiej, która we
szła w życie w dniu 1 stycznia br. za 
wiera postanowienie, w myśl które
go długoletni pracownicy mają otrzy 
mać gratyfikację jubileuszową.

Odnośny rozdział (Nr 6 § 62) ukła 
du zbiorowego wyraźnie mówi że po 20 
latach nieprzerwanej pracy w tym sa 
mym zakładzie otrzymuje jubilat gra 
tyfikację w wys. 1-miesięcznych pel 
nych poborów, po 25 latach w wyso
kości 2-miesięcznych, a po 30 latach 
w wys. 3-miesięcznych pełnych pobo 
rów. Zdawałoby się, że sprawa jes* 
jasna i nie wymaga już żadnych ko
mentarzy. Innego jednak zdania są

Dokąd dziś idziemy!
K I N A

„A PO LLO " — Wielka nagroda 
godz. 15.30, 17.45, 20.15. 

„BAŁTYK** — Cygański tabor 
(prod. radź.) godz. 16, 18, 20.

„RIALTO** — W pogoni za mę
żem (amer.).
godz. seansów: 15, 17.30, 20. 

t i m i  

TEATR MIEJSKI:

„Tu mówi Tajmyr..." g. 20 

rEATR MUZYCZNY*
„Król włóczęgów" g. t9.30

Pogotowie Ratunkowe teł 22-7S 
Straż Pożarna teł. 06
Komenda Miasta M O. teł. 23-8?

DYŻURY APTE K
Krak. Przedm. 29. Rynek 2. Szo

pena 15. 1-go Maja 29.

CZWARTEK, 12 maja
Wiadomości: 6.00, 7 00, 8.00, 12.GO, 

17 00, 18.15, 21.00. 23.00.
Wszechnica: 8.35, 30.00.
5.20 Koncert dla świata pracy. 

8.55 „Daleko od Moskwy'* —  pow. 
W. Ażajewa. 11.40 Audycja dla 
przed‘-••'-oli. 12.20 Audycja dla wsi. 
15.30 „Mówimy ze sobą1* — rozmowa 
z dziećmi. 16 00 Archipelag ludzi od 
zyskanych. 16.20 Ludwik van Beetho 
ven — „kompozytor dnia". 17 15 ,Ry 
corskofó wieśniacza" —  opera. 19 00 
Festiwal Muzyki Ludowej. 21.40 
Sergiusz Rachmaninow —  suita na 
dwa fortepiany. 22.00 „Pan Chopin 
opuszcza Warszawę** —  słuch 23.10 
Koncert symfoniczny.

tarz Zw. Prac. Bud. M. Pustel
nik, urzędnik ze Zw. Prac. Insty 
tucji Społecznych Stanisław 
Burnisiej, ze Związku Chemików 
Stefan Świerszcz, dróżnik Stani 
sław Staręga z odcinka drogowe 
go Mordy, asystent —  urzędnik 
Janina Jasieńska z Elektrowni 
Lublin, ślusarz parowozowni 
lubelskiej Władysław Szymański, 
ślusarz parowozowni głównej Lu 
blin Henryk Dzwonkowski, u- 
rzędnik Miejskiej Rady Narodo
wej Jan Kogut, kontroler-me- 
chanik Oddziału Mechanicznego 
DOKP St. Olszak, kolejarz Jan 
Białecki z Okręgu ZZK, usta
wiacz stacji Lublin Stefan Woś, 
pracownik umysłowy Urzędu 
Wojewódzkiego Wł. Borkusie- 
wicz, położna Ubezpieczalni Spo 
łecznej w  Lubartowie Maria 
Wójcik, sprzątaczka Maria Rak 
z Urzędu Pocztowego Lublin 1, 
pracownik pocztowy Michał Le- 
ciewicz, pracownik handlowy Ed
ward Bierut ze Zw. Prac. Handl.

„czynniki miarodajne" w \Tejskim 
Zakładzie Gazowym.

Do redakcji pisma naszego zgłosili 
się ob. ob. Bolesław Ber, który pracu 
je w MZG 46 lat i Wincenty Krysto- 
sik, zatrudnony tam 31 lat i podali, 
że odmówiono im wypłaty gratyfikacji.

Zwróciliśmy się do Zw. Zawodowe 
go Pracowników Samorządowych i 
otrzymaliśmy „ wyjaśnień e“ . że... Ber 
i Krystosik „niestety** przekroczyli 30 
lat pracy... zanim jeszcze nowa zbio. 
rowa umowa obowiązywała.

Rzecz jasna, że tego rodzaju bez
duszna interpretacja danego postano 
wienia jest zupełnie bezsensowna. Są 
to kw atki, które mogą zakwitnąć tyl 
ko na oślej łące św. Biurokracego. 
Postanowienie nie podaje terminów 
od — do, lecz powiada jasno: po prze 
pracowaniu takiego, a takiego okresu 
czasu należy się pracownikowi graty 
f-kacja. Pocćź więc szukać jakichś 
kruczków i utrudnień? Chyba nie po 
to, aby ludzi, którzy cale swe życie 
przepracowali w MZG. pozbawić tego, 
co im się prawn:e należy.

Poza ob. ob Berem i Krystosik em 
jest jeszcze jedenastu wieloletnich 
pracowników gazowni miejskiej, wo
bec których zastosowano taką samą 
procedurę i nie wypłacono im ani gro 
sza grałyfkaeji.

W  sprawę tę powinien wglądnąć pre 
zy-dent miasta i zarządzić, aby zostńa 
jak najszybciej zalatwona, k*-dąe 
kres szko dliwemu biurokratyzmowi.

K a m

3  O d ^ n 1*? D? ■ ę e ,, ,c f f c D 0 '?P

Na naradzie w ytw órczej w  dn.
4 bm. pracownicy 3 Odcinka Dro 
gow ego D O K P  w  Lublin ie uchwa 
liii jednom yślnie system oszczę
dzania, k tóry  w  ciągu b. roku na 
całoksztacie planowanych robót 
przynieść ma 2.570 545 zł. oszczę 
<?- ości w  wydatkach, a nadto o- 
szczędność dodatkową w  roboci- 
źnie w  postaci 330 dniówek, czy 
li dalszych ok. 400 tys. zł.

~~ O— ------
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Dzieci szkoły podstawowej Nr 23 
w LubT-nio podięły akcie oszczędno 
ścicwą, która w  ciągu ub. miesiąca 
w  wyniku przen-owaclzonej zbiórki 
odpadków przeora-':!: 2 6*3 kg zło
mu żelazn-1"!}. 1 337 b” te’ -k różnego 
rodzaju i 630 kg szkła tłuczonego. 
Ze sprzedaży zebranych odpadków 
uzyskano 16 353 zł, która przezna . 
no na urządzenie wspólnej wyciecz 
ki szkolnej.

i Biurowych, robotnik Stanisław 
Zając z Zakładów Drzewnych w 
Zawadówce, leśnik Dymitr Wo- 
ronow z Dyr. Lasów Państw., 
kierownik sklepu LSS Irena 
Chwaluk, urzędnik PZGS z Łu
kowa Józef Ciszewski, urzędnik 
Gminnej Spółdzielni Sam. Chł. 
Henryk Pietraś, dr Józef Moty
ka prof. UMCS, nauczyciel Józef 
S-fbieraj z Zarządu Okręgu 
Z NP, pomocnik księgowego Ry
szard Bałaban z Niedźwiedzic 
pow. Lublin oraz pracownik spo 
łeczny Józef Bień z OKZZ.

W dniu 9 bm. odbyło się w  sali 
wykładowej OKZZ zwołane na po 
lecenie KCZZ zebranie w  celu po
wołania Społecznego Woj. Komite
tu do Walki z Alkoholizmem. Ze
brani przedstawiciele: Wojewody,
MRN Ochrony Skarbowej. Woj. i 
Miejskiego Wydz. Zdrowia, Kurato 
rium ZNP i innych instytucji społecz 
nych postanowili uznać się za tym 
czasowy kom'tet wojewódzki i 
uchwalili zwołać na dzień 25 bm. 
zebranie ogólne, które wybierze i 
zatwierdzi ostateczny skład Komite 
tu Wojewódzkiego do Walki z Alko 
holizmem.

Komitety powiatowe i  miejskie 
zostały już zorganizowane. Przy 
Komitecie Wojewódzkim powsta
nie b:uro, na czele którego stanie 
delegat sekretarza generalnego Ko 
mitetu do Walki z Alkoholizmem 
przy KCZZ. Biuro zostanie utwo
rzone po wyberze delegata na naj
bliższym walnym zebraniu.

Jcdnyn. z najważniejszych zadań 
ukonstytuowanego Komitetu Woj. 
będzie - opracowanie preliminarza 
budżetowego własnego oraz podle
głych mu terenowych komite
tów na rok łyeżący. Fundusze Woj. 
Kom. do Walki z Alkohol, powsta-

Dla uczczenia Kongresu Zw. Zawodo 
wych pocztowcy nasi zobowiązali s’ę 
w dniu 2 bm. między nnymj odnowić 
wszystkie skrzynki pocztowe na tere 
nie miasta sposobem gospodarczym. 
Zobow ązanie to wykonu ją pracowni 
cy Pocztowego Urzędu Przewozowego 
po godzinach normalnej pracy.

Nie jest to praca łatwa. Po zeskro
baniu farby trzeba je j resztki jeszcze 
wypalić, skrzynkę dokładnie oczyścić 
i dopiero wtedy przystępuje się do 
właściwego malowania. Lakier nitro
celulozowy, używany obeenie do mało 
wania skrzynek, jest bardzo trwały.

Skrzynek pocztowyrh na teren e mia 
sta jest 54. Wyróżniająly się w pra 
cy odnawiania tow, tow.: Wągrowski, 
Rabanów i Sloboda zapewn ają. że 
wszystkie skrzynki zostaną odmalowa 
ne przed rozpoczęciem Kongresu, ape

Sproilowawte
V/ numerze wczorajszym do recen 

zji przedstawienia ,.Tu mówi Taj- 
myr*' zakradły się dwa błędy korek 
torskie, które niniejszym prostuje

my:

Zamiast „dyrektor starożytnej fil 
harmonii Kirpicznikow** winno być:
,,dyv:' tor'starokrymslcej filharrr cii 
Kirpicznikow** i zamiast „p. VTsś- 
kiewlcz zagrała zbyt estetycznie" 
winno być. ,.p. Waśkiewicz zagrała 
zbyt histerycznie**

Coraz więcej napływa zobowiązań
0 dodatkowych pracach załóg fabryk
1 inst. zadeklarowanych dla upamięt 
nienia zbliżającego się Kongresu Zw. 
Zaw.

Pracownicy Miejskiej Komunikacji 
Samochodowej zobowiązali się przy 
spieszyć budowę we własnych war
sztatach autobusu marki ,,Chevrolet‘ ‘, 

Pracownicy Mlejsticgo Zakładu 
Gazowego uchwalili wykonać o 10% 
więcej rur dziennie, co da 150 tys, 
zl, oszczędności, dokonać remontu 
magazynu o 2 dni wcześniej i wykoń 
czyć urządzenia ochronne o 3 dni wcze 
śńej. Pracownicy biurowi zobowiązał;

ną ze składek wpłacanych przez 
organizacje społeczne, uczestniczą
ce w  komitecie (Zw. Zawodowe, L i 
ga Kobiet, Związek Sam. Chł., 
ZMP, ZHP, ZNP i  SP), z dotacji 
Społecznego Komitetu do Walki z 
Alkoholizmem przy KCZZ, z dotacji 
państwowych, samorządowych oraz 
innych źródeł.

W  przededniu Kongresu Związ
ków Zawodowych Zarząd Okręgu 
Zw. Zaw. Prac. Samorządowych do
konał podsumowania wyników do
tychczasowego współzawodnictwa w 
pracy kulturalno-oświatowej pomię 
dzy poszczególnymi kołami Związ
ku. Bilans tych prac jest nawsl . 'ś 
pozytywny.

Świetlica pracowników MKS "-1- 
stała poszerzona i należycie wypo
sażona. Utworzono przy niej zespół 
muzyczny, który nie tylko bierze u- 
dział w  imprezach na terenie mia
sta, lecz również wyjeżdża w  teren 
w  ramach akcji łączności ze wsią. 
Przy Miejskich Zakł. Wodoc. i Kana 
lizacji powstała nowa świetlica i za 
częto wydawać regularnie gazetkę

lując do publiczność; o opiekę nad 
odnowionymi skrzynkami, gdyż czę
sto zachodzą wypadki niszczenia skrzy 
oek przez dzieci (,,S*‘).

Dziś odbędzie się w  Teatrze M iej
skim akademia dla uczczenia setnej 
rocznicy urodzin bułgarskiego poc'„ - 
rewolucjonisty Christo Botewa. Na 
akademii będzie obecny przybyły 
specj U " 'e w  tym celu ambasador 
Bułgarii Kozowsky i attache praso
wy ambasady bułgarskiej dr Kujo 
Kujew.

Christo Botew żył i działał w  cza 
sach, kiedy naród bułgarski w yto-’ .1 
wszystkie swe siły dla zrzucenia 
pięciowiekowego jarzma feodalnej 
Turcji.

Urodził się w  roku 1849 w  górskim 
mieście Kalofer, gdzie ojciec jego 
był nauczycielem. Uczęszczał do 
gimnazjum w  Odessie, gdzie pozosta 
wal pod silnym wpływem postępo
wej literatury rosyjskiej oraz idei 
rewolucyjnych Dobrolubowa, He o 
na i innych. W  Odessie też powsta 
ją pierwsze jego utwory literackie.

Wydalony z gimnazjum pracuje 
Christo Botew jako nauczyciel gim
nazjum szerząc wśród młodzieży 
idee rewolucyjne.

Zmuszony do wyjazdu za granicę 
rozwija szeroką działalność, nawią
zuje kontakt z rewolucjonistami ro 
syjskimi i rumuńskimi, współpracuje

się wykonać szereg dodatkowych 
prac, mających na celu usprawnienie 
inkasa rachunków oraz księgowości.

Pracownicy Rzeźni Miejskiej zobo
wiązali się zaofiarować dziennie 2 g. 
pracy fizycznej oraz wykonać przed 
Kongresem wszystkie zaplanowane na 
maj prace, uzyskując w efekcie 84 
tys. zł. oszczędności.

Pracownicy Fabryki Futrzarskiej 
Kurów w Lublinie zobowiązali się wy 
konać plan miesięczny do dnia 26 ma 
ja, a d-o końca m esiąca przekroczyć 
plan o 10%..

Załoga fabryki „Polskie Zakłady
Pasów" zobowiązała się wykonać w 
maju plan produkcji w 125% oraz 
zaoszczędzić w bm. 2.329.590 zł.

Pracownicy Wojsk. Przcdslębior. 
siwa Budowlanego na zebraniu w dńm 
9 bm. uchwalili przyśpieszenie wykoń 
czcnia wszystkich wykonywanych 
przez siebie prac budowlanych o 2 ty 
godnie.

Członkowie Związkn Zaw. Prac. In 
siytueji Społecznych na zebraniu ma
sowym w dniu 5 maja podjęli zobowią 
zanie zapisania się wszystkich człon 
ków do Tow. Przyjaźni Polsko -  Ra 
dzieckiej w terminie do dnia otwarcia 
Kongresu.

ścienną. Świetlica przy Gazowni 
Miejskiej powiększyła stan bibliote 
ki o 90 tomów Podobnie powiększy 
ła się biblioteka świetlicowa Rzeźni 
Miejskiej. Przy Centrali ZEOL-u o- 
twarto w  dniu 30 kwietnia pięknie 
wyposażoną świetlicę, przy- której 
utworzony -zespół taneczny wystąpił 
już * dwukrotnie z programem tań
ców ludowych.

Również i, organizacje związkowe 
na terenie województwa nie zostają 
w  tyle: komisje kulturalno-oświato 
we przy Zarządach Oddziałów w  Za 
mościu i  Tomaszowie urządziły ostat 
nio własne świetlice.

Odpowiedzi Redakcji
Michał Tomczyk. — Ponieważ ka

mienicą, w  której mieszkacie leży 
na terenie gra. Konopnica, przeto in 
terwencje w  prawie oświetlenia kła 
tek schodowych i urządzeń sanitar
nych należy kierować do Zarządu 
Gminy, W sprawie niedotrzymania 
zobowiązań przez gospodarza pozo
staje tylko jedna właściwa droga — 
pozwanie do sądu.

z pismami rewolucyjnymi a po 
śmierci czołowego działacza Bułgarii 
Wasyla Lewskiego, staje na czele 
Centralnego Kor "-'tu Rewolucyjne 
go. W  tym czasie tworzy Christo 
Botew wspaniałe poematy i'pieśni, 
które po dziś dzień śpiewa naród 
bułgarski.

W 1875 roku wybucha w Bośni i 
Hercegowinie powstanie, które prze 
rzuca się na teren Bułgarii. Christo 
Botew walczy na czele dużego od
działu powstańców. Dnia 2 czerwca 
1876 roku ugodzony kulą w* głowę 
ginie na polu walki.

W swych utworach Christo Botew 
występuje nie tylko jako gorący pa 
triota, lecz także jako rewolucjoni
sta. Walczy o wolność narodu, o w y 
Zwolenie socjalne i o sprawiedliwość 
społeczną. W swych dążeniach prze
jawia Christo Botew głęboki interna 
cjonalizm, świadomość wspólnoty 
narodów słowiańskich w  ich drodze 
do wyzwolenia narodowego i społecz 
nego.

Setna rocznica urodzin Christo Bo 
tewa jest uroczyście obchodzona nie 
tylko w  Bułgarii, lecz także w  Zw. 
Radzieckim i krajach demokracji lu 
dowej »

N'e można interpretować us*awy
z krzywdą dla pracowników

Ukonstytuowanie się Wojewódzkiego Komitetu
do Walki z Alkoholizmem

Pocztowcy wypełnia
swo’e zobowiązania w terminie

Współzawodnictwo zwiqzkowe
ożywiło prace w świetlicach Samorządowców

W setną rocznicę urodzin 
Christo Botewa
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z zakończenia wyścigu kolarskiego P -W
biegu na 5 Jkm, z udz aiem Zatopkaoraz

rym bra li, u- 
dzial: Zatopek,
Szilagy i sześciu 
Polaków z -'iela 
sem na czele — 
fala tłumu nie

przerwanie podążała w  kierunku sta 
dionu Wojska Polskiego w  Warsza
wie. Stadion z minuty na minutę 
wypełniał się publicznością.

A  kiedy zawodnicy stanęli na star 
cie biegu; gwar umilkł.

Strzał. Zawodnicy biegną. Tempo 
biegu mimo ciężkiej bieżni, bardzo 
szybkie. Prowadzi Zatopek, za nim 
Madziar, Kielas i inni. Na trybu
nie liczna wycieczka czeska. Słyszę 
ich głosy dopingujące Czecha. Czy 
potrzebne?

Zatopek nie biegnie stylowo. Nie 
posiada w  biegu kompletnie pracy 
rąk. Jest jednak niezmiernie silny. 
To w  zupełności wystarcza, iż mimo 
pozornego zmęczenia — "  "C- uzy
skał w  tym biegu najlepszy tego
roczny wynik na świecie.

• *  «

Tylko przez trzy okrążenia toru 
utrzymał się mistrz Węgier Szilagy

Na dwie go- , w  biegu z Zatop kie m. 
dżiny przed roz | Resztę biegu około 3800 m Czecho 
poczęciem biegu ' słów .k walczył z czasem i przestrze 
na 5 km, w  któ

Punktem kulminacyjnym było je 
dm k zakończenie wyścigu kolarskie 
go P—W.

A  JEDNAK PUBLICZNOŚĆ 
W IERZYŁA  W  ZWYCIĘSTWO 
POLAKÓW

Gdy sprawo- 
•dawcy sporto
w i oznajmili, że 
w czołówce ja
dą: Pietraszew 
ski i Sałyga o- 
az dwaj Czesi 

liczono, że w  
drugiej grupie 
iest kilku Pola

ków i tym samym zwycięstwo nam 
przypadnie.

Huragan braw powitał zwycięzcę 
Pietraszewskiego. Imponującym fini 
szem wygrał ostatni etap przyczy
niając się tym samym do utrwalenia 
II-g ie j pozycji przez pierwszy zes
pół. .

Zmęczeni, zabrudzeni wpadali ko 
larze ośmiu państw wykazując nie 
sanlbwity wysiłek fizyczny i hart 
ducha.

Tak zakończył się epilog najwię
kszej na świecie amatorskiej im
prezy kolarskiej zorganizowanej

Otwarcie parku sportowego w Zamościu
nia 8 maja br. dokona 
no w Zamościu uro
czystego otwarcia O- 
środka Sportowego, 
wybudowanego ręka

mi młodzieży Liceum i Gimna
zjum im. Zamojskiego. Aktu 
otwarcia dokonał przewodniczą
cy Miejskiej Rady Narodowej ob. 
Syta w obecności władz szkol
nych, administracyjnych, przed
stawicieli partii politycznych i 
ZMP. Następnie na boisku dru
żyny sportowe rozpoczęły popiso 
we zawody we wszelkich konku

rencjach. Osiągnięcia młodzieży 
zamojskiej w dziedzinie sportu 
zawdzięczać należy znanemu pe
dagogowi i niestrudzonemu pio
nierowi wychowania fizycznego 
prof. Hajkowskiemu. (11)

BUDOW LANI W YG RYW AJĄ 
Z OGNIWEM —  ZEOL 
W  GRZE SZACHOWEJ

W międzyklubowym spotkaniu 
szachowym „Budowlani** odnieśli 
zwycięstwo nad „Ogniwo** —  
ZEOL w stosunku 6:3.

przez dwa bratnie narody Czechosło 
wacki i Polski.

KOLARZE SKŁAD AJĄ WIENIEC 
N A  GROBIE NIEZNANEGO 
20ŁN IE R ZA

We wtorek w godzinach popołu
dniowych kolarze, uczestniczący w 
międzynarodowym wyścigu Praga — 
Warszawa, złożyli wieniec na Grobie 
Nieznanego Żołnierza.

Poprzedzani orkiestrą, kolarze 
8-miu państw wyruszyli sprzed 
hotelu Bristol. Na czele szli, niosąc 
wieniec, Francuz — Herbulot, Cze- 
chosłowak — Vesely, zwycięzca wy 
ścigu i Rumun —  Niculescu.

Przed Grobem Nieznanego Żołnie 
rza odegrano Międzynarodówkę, a 
następnie przy dźwiękach hymnów 
narodowych Polski i Czechosłowa- 
cij złożony został wieniec.

Elita pięściarzy Polski
weźmie udział w turnieju w Lublinie

W  dniach 11—12 
czerwca br. odbę 
dzie się w Lublinie 
turniej bokserski 
organizowany przez 
O. Z. B, wspólnie 
- Zarządem Zw ąz. 
ku b. Więźniów Po 
litycznych. Na rin
gu w Lublinie sta 
wi się elita następu 

. jących pięściarzy z 
całej niemal Polski. Wystąp ą nastę
pujący pięściarze: Bazarnik, Czajkow 
ski, Czarne .ki, Kruźa- Panke, Czor ek, 
Sadowski lublinianin, zam.eszkuje o- 
fccenie w Szczecinie), ,Teddy“ , Olej
nik, Sztolc, Zagórski, Woźniak (War 
szawa), Grzelak (Pozn.), Ccbulak, Liidt 
ke, Ryś i Stec. W ramach turnieju doj 
dzie do dwóch sensacyjnych pojedyn
ków z których na nierwszy plan -ę ' 
suwa się rewanżowe spotkanie Zie
lińskiego (Lublin) ze Sziolcem P r o 
cia wt.

W  mistrzostwach Polski, moralnym 
zwycięzcą został lublinianin, którego

Biegi Narodowe w Białej Podk
zdobyli ucznio-(ls) —  Biegi Narodowe w Bia

łej Podlaskiej ze względu na du 
ży deszcz zostały odłożone na 
dzień 9 maja br. W dniu tym na 
stadionie wojskowym zgromadziły 
się wszystkie zespoły sportowe, 
biorące udział w imprezie. W 
pierwszej grupie dziewcząt od 
15 —  17 lat na trasie 500 m. 
startowało kilka zespołów. Zwy
cięstwo odniosła Feliksa Kuź- 
mierska, jako druga zakwalifiko 
wała się J. Andrzejewska. W naj 
ciekawszym biegu dziewcząt na 
trasie 500 m. od 18 —  19 lat, 
Zofia Nowosielska z Gimn. im. 
E. Plater z trudem pokonuje 
prowadzącą przez całe okrążenie 
stadionu Marię Radomińską, osią 
gając po pięknym finiszu czas 
1,33,2 min W kategorii kobiet 
ponad 20 lat, —  na 500 m zwy
ciężyła Ciokówna z Gimn. Han
dlowego.

W biegu na 1 km. zwycięstwo 
odniósł Tadeusz Kościeszko w 
grupie chlonców 15 —  17 lat. W 

I grapie męskiej 18 —  19 lat 3

pierwsze miejsca 
wie Gimn. im. Kraszewskiego: 
J. Szczesiuk, R. Chojak, i A. Szy 
biński. Na 3 km pierwszy na me 
tę wpadł Sebastianiuk, a po nim 
R. Krucewicz i W. Strych. Zain
teresowanie zawodami bardzo 
duże.

„Lskawi iędz!owie“ uznali za pokona 
nego pomimo, że Sztolc nie wiele miał 
do powiedzenia w walce z Zielińskim, 
z którym dwukrotnie w czas e walki 
był nock-down. Drugim niemniej emo 
cjonującym spotkaniem będzie poje
dynek emigranta lubelskiego Sadow
skiego, który z pewnością zechce udo 
w„dn!ć opini' sportowej, że porażka 
jego z mistrzem Polski — Czortkiem 
była niezasłużona.

Dochód z tej imprezy przeznaczony 
zostanie na wdowy po poległych więź 
niach obozów koncentracyjnych

Dz i s i a j  
kolarze lubelscy jadę 
do Krasne gostawa

W  dniu dzisiej
szym o godz. 17,30 
odbędzie s.ę tre
ning kolarzy lubel
skich, którzy bar
dzo starannie szy
kują się do wyści 
gu kolarskiego, or 
ganizowanego rok 
rocznie przez red. 
„Sztandar Ludu** i

Ogniwo — LTK.
Kolarze lubelscy pojadą do Krasne 

gostawu ■ z powrotem. W  każdym tre 
ningu biorą udział członkowie Zarżą 
du Okręgowego Związku Kolarskiego, 
którzy towarzyszą kolarzom jadąc 
autem.

Lublinianka grać będzie
w  P ab ian ic a ch

W dniu 15-go 
bm. rozpoczną 
się w dalszym 
ciągu rozgrywki 
i i II  klasy Pań 
stwowej w piłkę 
nożną. „Lubli- 
nianka** wyje- 
dzie do Pabia

nic, gdzie rozegra spotkanie z 
drużyną PTC.

Pabianiczanie znajdują się na 
ostatniej pozycji w tabeli i nie

zdobyli dotychczas ani jednego 
punktu.

Nie mniej jednak, jest to ze* 
spół dość groźny i kto wie, czy 
przypadkowo nie zechcą oni uszcz 
knąć wojskowym thoć jeden 
punkt

Żegnając naszych piłkarzy 
przed wyjazdem na ten nie groź 
ny, ale wymagający uwagi mecz 
przypominamy znane przysłowie 
o piłce, która jest okrągła i ży
czymy dobrego wykopu.

Wstał z miejsca i drżąc całym ciałem przystą
pił do Kostii.

—  Co? —  spytał znowu i nagle z wściekłością 
zaczął tupać nogami. —  Łżesz! Łżesz! Zniszczę! 
Zmiażdżę! Łżesz!

Piana wystąpiła mu na ustach, obryzgała wą- 
sy i bródkę ale wytarł ją szybko rękawem, opano
wał się i nawet roześmiał.

—  Kawalarz... Kawalarz z ciebie, Kostia... 
Pisarz...

Podpisuj pozwolenie, —  burknął Kostia. —  
Żywo...

—  Kawalarz!... błaznował dalej Tisza i tylko 
oczy jego złe, kolące nie śmiały się. —  Ach, opo
wiedzieć to ludziom, —  dopiero się uśmieją. Tasia, 
Tasienko, —  zawołał. —  Zobacz jaki to kawał od
walił Kcstia!

—  A więc n;e podpiszesz? —  krzyknął Kostia 
niecierpliwie.

—  Żartujesz... Ach, artysta! Co za artysta!
Kostia zacisnął pięści. No cóż, bić go?...
„A leż bij, bij! —  uśmiechała się łagodnie twarz 

Tiszy. —  Proszę bij, kochany. Zniosę to. I zawołam 
świadka, Ignatjicza.

Kostia machnął ręką z wściekłością i wybiegł. 
Co miał teraz robić? Pobiegł znowu do Ignatjicza. 
Przekonywał, prosił, groził, ale radiotelegrafista py
kał tylko fajkę i od czasu do czasu mruczał:

—  Odejdź. Nie wolno. Kropka.
—  Nie chcesz się kłócić? —  spytał wreszcie po

gardliwie Kostia. —  Boisz się?
Ignatjicz spojrzał na niego i odpowiedział krótko:
—  Boję się.
I Kostia pomyślał, że kto wie, może Japtune ma 

rację „kupes silniejszy —  ma spirytus**.
Spirytus! Aby tylko zdobyć spirytus. Ignatjicz 

przekaże radiogram. Pobiegł do sklepu i zaczął szpe
rać na półkach. W  zakurzonym kącie natrafił na sta
ry spirytusowy kompas. Ucieszył się, jak nigdy w 
życiu. W ylał z kompasu spirytus i poszedł do Igna
tjicza. Teraz miał w ręku broń potężną.

—  Chcesz spirytusu, Ignatjicz?
—  Denaturat? —  radiotelegrafista podniósł gł<*. 

wę z niedowierzaniem.
—  Nie, czysty.
—  Łże-esz!
—  Masz! —  Kostia pokazał błękitną buteleczkę. 

—  Chcesz?

—  Pirt tara, —  odpowiedział Ignatjicz po nie- 
niecku i oczy mu powilgotniały.

Kostia powoli postawił butelkę na stole i spój- 
rza? na Ignatjicza.

—  Rozumiesz? —  spytał cicho.
Ignatjicz popatrzył na Kostię, potem na butelecz

kę, potem znów na Kostię, podrapał się w policzek, 
oblizał usta suchym językiem, zmarszczył się.

—  Rozumiem
—  A więc?
—  Dobrze.
—  Kiedy?

—  Będę miał nocny dyżur... W tedy przekażę.
—  Naprawdę? —  zawołał Kostia i z radości od

dał radiotelegrafiście wszystek spirytus.
Ale gdy przyszedł dyżur nocny, Ignatjicz był już 

pijany i nie mógł pracować, a gdy otrzeźwiał, nie 
chciał nawet słyszeć o depeszy.

Co miał czynić Kostia? Z goryczą poczuł nagi*, 
swą niemoc. Popędzić na tundrę, wyć, krzyczeć. Ale 
krzyków jego nawet nikt nie usłyszy. Bić głową o 
ścianę, wszcząć bójkę, łamać taborety na łysej głowie 
Tiszy? A w uszach wciąż dzwoniło: „Głodać tundra, 
szybko głodać..

Zaczęło się straszne życie wypełnione głuchą 
potajemną walką. Jak wilki obchodzili się w milczę 
niu mieszkańcy faktorii, obwąchiwali jeden drugie
go, jeżyli się. Kostia nie rozstawał się teraz z nożem 
ani na chwilę. Petem przyszło mu na myśl, że Tisza 
może zatruć jego pokarm, przecież groził: „Zniszczę, 
zmiażdżę**.

(D c. n )
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