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12 punktów propozycji radzieckiej
ш spraiuie jednolitego zarządu Berlinem
lematem obrad ftonfeiencii paiysklej

PARYŻ (PAP). — Na posiedzeniu 4 ministrów spraw zagranicznych 
toczyła się dyskusja nad propozycjami delegacji radzieckiej i delegacji 
amerykańskiej w sprawie Berlina. Min. Wyszyński poddał kry.ycc propozj- 
eje amerykańskie, uzasadniając projekt radziecki. Wyszyńskiemu kolejno 
odpowiadali: Aeheson, Schuman i Bevin.

Q Komendantura sojusznicza 
Berlina wznowi swą działalność

Min. Wyszyński przedstawi! na 
posiedzeniu następujące propozycje 
radzieckie, zmierzające do uregulo
wania problemu berlińskiego:

1 Komendantura sojusznicza 
przygotuje wolne wybory na 

terenie całego Berlina pod kontrolą 
4 mocarstw na podstawie ordynacji 
wyborczej, stosowanej w paidzierni 
ku 1946 roku.

2 Komisja niemiecka, powołana 
do życia na zasadzie równości, 

tj. na podstawie równej reprezentacji 
Niemców z sektoru radzieckiego z 
jednej strony i sektorów zachodnich 
z drugiej — przeprowadzi wybory w 
Berlinie. Komisja ta działać będzie na 
podstawie ordynacji wyborczej z roku 
1946 pod kontrolą Komendantury.

3 Komendantura zrewiduje roz
dział 2—gi ordynacji wyborczej 

określający osoby uprawnione do gło 
sowania. Rewizja ta ma pc'jść w kie 
runku zmniejszenia ilość; osób, klóre 
zostały pozbawione prawa wyborcze-
8°. ,

4 Wszystkie partie polityczne oraz 
organizacje społeczne, uznane 

przez Komendanturę, bęcią miały pra
wo wysuwania kandydatów.

К  Administracji, Berlina, która zo 
.**' stanie iutworzona w wyniku tych 

nowych wyborów, będzie miała cha
rakter zarządu ' tymczasowego "i bę
dzie funkcjonowała zgodnie z przepi 
sami tymczasowej konstytucji z roku 
1946.

6 Art. 36 konstytucji powinien 
być zrewidowany w ten sposób, 

t>у ustalić, że administracja Wielkiego 
Berlina jest podporządkowana Komen 
danturze, a na terenie poszczególnych 
sektorów niemieckie władze administra 
cyjne podlegają kontroli danego- ko
mendanta wojskowego. Dekrety Zgro 
madzenia (rady miejskiej) oraz magi
stratu, dotyczące spraw, należących 
do krmpetemeji Komendantury, podle 
gatą aprobacie Komendantury.

7  Nowowybrane Zgromadzenie 
deputowanych Berlina (rada 

miejska) upoważnione zostanie do 
opracowania projektu nowej konsty
tucji Berlina,

i wykonywać będzie funkcje niezbęd
ne dla skoordynowania na terenie ca
łego Berlina administracji tego miasta.

9 N'ektóre funkcje jak zaopatrzę 
nie, budżet ceny, podatki i kre 

dyt, handel zewnętrzny j im., należeć

będą do kompetencji Zgromadzenia 
Deputowanych i magistratu.
S Д  Następujące sprawy podlegać
* będą kompetencji Komendantu 
ry jedynie w tym wypadku, jeżeli je 
den z komendantów wysunie zastrze
żenia przeciwko decyzji władz nie
mieckich: budowa domów i budowanie 
two mieszkaniowe, sprawy knPuralne, 
sanitarne, społeczne, handlowe i prze 
mysłowe, działalność zakładów uży
teczności publicznej, nadzór nad usta 
wodawstwem pracy, ubezpieczenia spo 
łeczne szkolnictwo.
1 | Wszelkie decyzje Komendantu-
* ry zapadają jednomyślnie.
1 J  Koszty okupacyjne będą zredu 

“  kowane do minimum i ustalone 
na zasadzie porozumienia 4-stronnego.

Delet>«( zagrań czat ns Kongres ZZ
wśród robotników K rakow a

K RAKÓ W  (PAP ) W czasie pobytu 
w  Krakowie delegaci zagraniczni na 
Kongres Związków Zawodowych ze 
tknęli się z klasą robotniczą.

Dnia 7 bm. w  godzinach popołud 
niowych odbyło się w  parowozowni 
P K P  w Krakowie zebranie, na któ 
re przybyli: delegat związków za
wodowych Węgier Stefan Kristof i 
delegat Austrii Oskar Deubler.

Wśród burzliwych oklasVów go
ście zajęli miejsca w  prezydium 
obok przodowników pracy. Po powi 
taniu głos zabrał delegat Austrii 
Deubler. Entuzjazm wywołały sło
wa mówcy: - - , • - ; ,

„Łączy nas wspólna idea, łączy 
nas wspólna walka o pokój, o socja 
lizm, o demokrację".

Nawiązując do ciężkiej sytuacji 
klasy robotniczej Austrii, opanowa
nej przez kapitał anglosaski, mówca 
stwierdził: „Klasa robotnicza Au
strii walczy o to, co w y już posia
dacie I w ierzy niezłomnie, że w  tej 
walce zwycięży".

Podobny wiec odbył się w  fabry 
ce urządzeń elektrotechnicznych, 
gdzie zebrana załoga powitała entu 
zjastycznie delegatów Bułgarii oraz 
Mustafę El Ariss, przewodniczące
go związków zawodowych Libanu.

Dwaj inni uczestnicy Kongresu 
Amoro Rosal, sekretarz generalny

Amerykanie dławią w Kanadzie
niezależność związków zawodowych
L O N D Y N  (PAP ). —  Kanadyj

ski związek zawodowy maryna
rzy na wiecu w  Monfi-ealu po
wziął decyzję kontynuowania 
strajku. Decyzja ta jest odpowie
dzią na zawieszenie związku ma
rynarzy, przez opanowany przez 
prawicowy kanadyjski „Kongres 
Związków Zawodowych*1.

To niesłychane posunięcie ka
nadyjskiego Kongresu Związków  
Zawodowych nastąpiło pod pre
sją Amerykańskiej Federacji Pra 
cy (AFL). Rolę Federacji zdema
skował w  Montrealu przewodni
czący związku marynarzy kana
dyjskich Harry Davies.

W  swej akcji zastraszenia Fe
deracja Amerykańska posunęła 
cię do groźby doprowadzenia do 
rozwiązania Kongresu Kanadyj
skiego i utworzenia na jego miej 
scu rozłamowej organizacji związ 
kowej. Pod tą groźbą Kongres 
kanadyjski powziął decyzję za
wieszenia działalności Związku 
Marynarzy.

Komentując metody bez prece 
densu Amerykańskiej Federacji 
Pracy, Harry Davies stwierdził, 
że jest to bezprawna interwen
cja, która zagraża autonomii i nie 
zawisłości kanadyjskiego ruchu 
związkowego.

Konfederacji Pracy Republiki Hisz
pańskiej i Michał Muzik, członek 
biura Konfederacji Pracy Republiki 
Rumuńskiej przemawiali w  wypeł
nionej po brzegi hali w  fabryce 
„Zieleniewski".

Burzą oklasków powitano wezwą 
nie przedstawicieli republikańskiej 
i krwawiącej nadal w  walce o spra 
wiedliwość społeczną Hiszpanii: „Na 
przód razem ku socjalizmowi!*'.

Nagrody dla rekordzistów

Min. Odbu:?!»wy tow. Spychalski (pierwszy z lewej) wręczył nagrody 
rekordzistom murarskim Ptaszyńsklemu i jego pomocnikom Sumiń
skiemu i Ptaszyń-skicmu (bratu), którzy w ciągu 8 godzin pracy wmu
rowali 15.059 sztnk cegieł. Nagrody stanowiły: radioodbiornik i dwa

rowery.

List wicepremiera цеп. Zawadzkiego 
do Prezydenta Rzeczypospolitej

Do
OB YW A TE LA  PRE ZYDENTA  

RZECZYPOSPOLITEJ
Warszawa — Belweder 

Dnia 5 czerwca 1949 r. zostałem 
wybrany przez 11 Kongres Związków 
Zawodowych do Centralnej Rady 
Związków Zawodowych a przez Radę 
na je j przewodniczącego.

Pragnę całkowicie poświęcić się 
obowiązkom przewodniczącego Cen
tralnej Rady Z w. Zaw., które trudno 
by mi było łączyć z uczestnictwem 
w Rządzie.

Proszę więc Obywatela Prezyden■. 
ta o zwolnienie mnie ze stanowisk/ 
wicepremiera.

(—■) A. Zawadzki.

O zacieśnienie łączności między 
działalnością Rady Państwa a LRZZ

Rada Państwa na posiedzeniu w i wodnicząccgo Centralnej Rady Z  wiąz 
dniu 7 czerwca br. postanowiła zwró ków Zawodowych, w celu zacieśnie. 
cić się do Sejmu Ustawodawczego тш łączności między działalnością 
o dokooptowanie do je j grona prze- 1 Rady Państwa z ruchem zawodowym.

Cripps broni przemysłowców
ii a Kongresie Partii Pracy

Rząd złam ał przyrzeczenia 
s t w i e r d z a j ą  l i c zn i  d e l e g a c i

LONDYN (PAP). — Wtorkowe 
obrady kongresu Partii Pracy w 
Blaokpool poświęcone były niemal 
w całości . najaktualniejszemu za
gadnieniu cen, płac i zysków oraz 
trudnośc;om gospodarczym Wielkiej 
Brytanii.

Wygłoszone na kongresie przemó 
wienie premiera Attlee nie było by 
najmniej rewelacyjne. Attlee zręcz 
nie uniknął omówienia ciężkiej sy
tuacji gospodarczej, w  jakiej znaj
duje się Anglia, oraz pominął mil
czeniem sprawę strajków i niezado 
wolenia, jakie wzbudza w masach 
robotniczych polityka zamrożenia 
płac i budżet Crippsa.
Przemówienie Attlee wywołało dys 

kusję, w czasie której wielu dele
gatów poruszyło te właśnie zagad
nienia. W przemówieniach swych 
delegaci przypomnieli też o napię-

R z ą d  iręgierski protestuje 
przeciwko prowokacjom władz jugosłowiańskich

BUDAPESZT (PAP) Węgierskie mi 
nisterstwo spraw zagranicznych wy 
stosowało do rządu Jugosławii ener 
glczną notę w  związku z wyreżyse
rowaną w prowincji Ujvldeki korne 
dią sądową, której celem jest próba 
wywołania antywęglerskich nastro
jów w  Jugosławii.

W  toku tego procesu prokurator 
wystąpił г  absurdalnymi oskarżenia 
mi przeciwko władzom węgierskim. 
Oskarżył on m. in. urzędnika posel
stwa węgierskiego w  Belgradzie 
Istvana Karpati o rzekome nakła
nianie oskarżonych w  procesie do 
szpiegostwa przeciwko Jugosławii.

Nota węgierska potępia jak najo
strzej prowokacyjne machinacje i od 
wołuje z Belgradu kierownika wy
działu konsularnego Józefa Karpati, 
któremu zagrażają osobiście prowo
kacje władz jugosłowiańskich.

Z drugiej strony, z powodu pro
wokacyjnego i bezprawnego postę
powania rządu jugosłowiańskiego, 
rząd węgierski zarządza wydalenie 
w ciągu 48 godzin z Węgier 4 urzęd 
ników poselstwa jugosłowiańskiego, 
a to: sekretarza poselstwa Leogarda 
Dragutina, kapitana Jovana Miri- 
cza oraz dwóch urzędników onsel- 
stwa —  Bosko i PuricM.

I clu międzynarodowym, za które po 
nosi odpowiedzialność rząd Partii 
Pracy, i o kryzysie ekonomicznym. 
Zaprzeczyli oni twierdzeniom Att
lee, jakoby rząd wypełnił swoje zo 
bowiązania w  zakresie poprawy by 
tu robotników. Jeden z delegatów 
podkreślił, że nie może być w  An
glii socjalizmu, jeśli rząd przezna
cza 760 milionów dolarów na zbro
jenia. Inny delegat zaznaczył, że je 
śli Partia Pracy nie znajdzie roz
wiązania dla problemu cen, płac i 
zysków, to po prostu przegra przy
szłe wybory niezależnie od tego, z 
jakim programem do nich przystą
pi.

Minister gospodarki i finansów 
Stafford Cripps przedstawił trudno 
ści gospodarcze Wielkiej Brytanii,

Odpowiadając na żądanie zwięk
szenia podatków od nadmiernych 
zysków kapitału prywatnego, Cripps 
oświadczył, że ,,jest to w  tej chwi
li niemożliwe", ponieważ chodzi o 
zapewnienie rentowności przemysłu.

#* г* о  c  e  *  
zdrajców narodu polskiego 
rozpoczął sie w  urakowie

KRAKÓW (PAP). — W  dniu 7 
bm. rozpoczął się przed Sądem 
Okręgowym w Krakowie proces 
dr. Feliksa Burdeckiego, Jana Emi 
la Skiwskiego, Mariana Maaka, Pio 
tra Paliwody-Matiolańskiego i Ewy 
Janiny Smolka. Oskarżeni odpowia 
dają za przestępstwo z art. 1 i 2 de 
krętu PKWN z dnia 31 sierpnia 
1944 r. — za współpracę w okupa
cyjnej prasie niemieckiej, wydawa 

spowodowane brakiem dolarów, tłu ne  ̂ w -’®zyku P°lsklm.
macząc tym niemożność podniesie
nia płac robotniczych. Cripps oś
wiadczył m. in., że podniesienie 
płac i  obniżenie podatków od upo
sażeń nie może być przeprowadzo
ne w  szybkim tempie. Sytuacja go
spodarcza Anglii jest w  dalszym 
ciągu bardzo poważna. Deficyt do
larowy wynosi 300 milionów rocz
nie. Eksport brytyjski kurczy się z 
każdym dniem. W ciągu pierwszych 
4 miesięcy bieżącego roku eksport 
do Stanów Zjednoczonych był o 14 
proc. mniejszy, niż w  ostatnim 
kwartale roku ubiegłego.

Cripps zaznaczył, że mimo porno 
cy marshallowskiej" —  Anglia 
przez dłuższy jeszcze czas nie osiąg 
nie równowagi gospodarczej i wez
wał robotników do zwiększenia pro 
dukcjL

Oskarżeni Burdecki i Skiwski są
dzeni są zaocznie, ponieważ bezpo
średnio po / wyzwoleniu zbiegli za 
granicę, gdzie ukrywają się dotych 
czas. Rozprawa, która budzi duże 
zainteresowanie, potrwa kilka dni.

S t r a j k
w portach brytyjskich

LONDYN (PAP-. — Strajk doke 
rów w  porcie Liverpool rozszerza 
się w  dalszym-ciągu. W ten spo
sób port Liverpool jest całkowicie 
sparaliżowany. Strajk popierany 
jest również przez dokerów w  Ir
landii. Strajk trwa rówrież w  por
tach Bristol i Avonmouth.

Powodem strajku jest akcja sou 
damnW * marynarzami brytyjski
mi.
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Banda sabotażystów gospodarczych
stanęła przed sądem u> Szczecinie'

Dwukrotnie odznaczeni
i dwukrotnie napiętnowani
Na równi z Innymi więźniami tatuowano w obozach hitlerowskich 

i księży. SS-mani nic pytali kto profesor, kto chłop, kto ksiądz, 
a kto roboInik. Wiciu księży polskich przeszło gehennę obozów 
hitlerowskich, wielu księży polskich walczyło obok więźniów mar. 
ksistów przeciw hitlerowskiemu faszyzmowi, wielu księży polskich 
w obozach zawarło serdeczne więzy przyjaźni z polskimi rewolucjo, 
nistami.

Przed paru dniami Prezydent RP odznaczył ks. biskupa Włady
sława Górala (pośmiertnie) Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu 
Odrodzenia Polski, a księdza Jana Mazura Krzyżem Oficerskim Od
rodzenia Polski,

. Ksiądz biskup Góral i ks. Mazur należą właśnie do tych księży, 
którzy w hitlerowskich obozach toczyli nieubłaganą walkę o polskość 
przeciw niemieckiemu faszyzmowi. Odznaczeni „numeracją*1 przez 
okupanta, księża zostali P" raz drugi odznaczeni w wolnej Ojczyźnie.

Ale obok tych księży -  patriotów byli niestety w czasie okupacji 
i inni. Byli tacy, o których głośno było w Polsce w latach nocy 
okupacyjnej i o których głośno w Polsce j dziś. Ale zła to sława, która 
ich oiacza. „Odznaczyli się‘‘ w czasie okupacji wiernopoddańczością 
wobec wroga i wystąpieniami przeciw Polakom, walczącym o wolność. 
,,Odznaczyli się“ daiś po raz drugi nienawiścią do Ludowej Polski, 
zaciekłą wrogością wobec postępu.

Jeżeli odznaczony przez Prezydenta RP ksiądz Mazur oświadcza 
dziś, że największym jego życzeniem jest, aby stosunki między Ko. 
/ciołcm a Państwem w jak najkrótszym czasie ułożyły się jak najle
piej — 1<> jest dla ngs zrozumiałe. Bo ks. Mazur był patriotą w 
czasie okupacji, jest nim i dziś, i rozumie, ze unormowanie weajen»- 
nych stosunków między Kościołem a Państwem leży w interesie wszyst
kich Polaków, w interesie Polski, a próby zaogniania stosunków leżą 
w interesie sił wrogich Polsce. I tak, jak jest zrozumiałe dla nas sta. 
nowisko ks. Mazura, tak również nie dziwimy się, że pod wrogą pań
stwu odezwą episkopatu znalazły się nazwiska tych bisknpów) którzy 
przewinili wobec Polski za ezasów okupacji.

Bo pierwsi zostali dwukrotnie _ odznaczeni, a drudzy dwukrotnie 
napiętnowani. Społeczeństwo polskie, przede wszystkim zaś masy pra
cujące, nauczyły się już odróżniać jednych od drugich. Udzielając 
uczciwym księżom — Polakom pełnego poparcia, nie przestaną jedno, 
cześnie demaskować reakcyjnych, antyludowycb i anty narodowych 
polityków w sutannach.

Zakończenie zjazdu niemieckiej
młodzieży demokratycznej

SZCZECIN (PAP-. —  W Szczeci
nie rozpoczął się przed Rejonowym 
Sądem Wojskowym proces 9-osobo 
wej grupy sabotażystów gospodar

czych, b. pracowników Zbiornicy 
Nr 3 Centrali Złomu w  Szczecinie. 
Oskarżeni z Ludomirem Młodec- 

kim na czele, są wybitnymi fachów 

cami w  dziedzinie hutnictwa. Mają

H i s t o r i a
ruchu zawodowego  

na uniwersytetach
W ARSZAW A (PAP). — Do 

prezydium II/V III Kongresu 
Związków Zawodowych wpły
nęła deklaracja Polskiego Towa 
rzystwa Historycznego, które zo 
bowiązuje się opracować histo
rię ruchu zawodowego w  Pol
sce.

PTH  zadeklarowało w imie
niu historyków polskich goto
wość służenia swą wiedzą i u- 
miejętnością fachową tak w zakre 
sie gromadzenia i porządkowa
nia materiałów źródłowych, jak 
również naukowego Ich opraco
wania. Historycy postanowili 
ponadto włączyć pracę nad hi
storią ruchu zawodowego do pla 
nu zespołowych i indywidual
nych prac na uniwersyteckich 
studiach historycznych.

NOW Y JORK (PAP ) —  Zgodnie 
к rozkładem odpłynął do Gdyni sta 
tek polski „Batory", mając na po
kładzie 834 pasażerów. Nie bacząc 
na to, że już w  niedzielę wieczór 
władze imigracyjne oświadczyły, iż 
nie mają żadffych pretensji do linii 
Gdynia — Ameryka ani do załogi 
„Batorego'* w  związku z ucieczką 
Gerharda Eislera, statek do chwili 
odjazdu znajdował się pod wzmoc
nioną kontrolą władz imigracyjnych 
i policji śledczej.

Przed odpłynięciem „Batorego4, 
konsul generalny R.P. w  Nowym 
Jorku — Galewicz w  towarzystwie 
dyrektora linii Gdynia — Ameryka 
odwiedził kapitana statku — Ćwi
klińskiego. Konsul Galewicz w  imie 
niu własnym i ambasadora R. P. w

Г )  rzemysł był i pozostaje dźwig 
nią rozwoju całego życia ra

dzieckiego. Uprzemysłowienie kraju
— ogromne i ambitne zadanie, ja
kie postawiła sobie władza radziec
ka jeszcze przed kilkunastu laty, 
zostało zrealizowane z podziwu god 
nymi wynikami.

Związek Radziecki jest dziś po
tężnym mocarstwem przemysłowym. 
PrzemysJ radziecki osiągnął wspa
niałe zwycięstwo nad przemysłem 
niemieckim, który panował nad 
przemysłem całej niemal Europy. 
Ogromny rozwój przemysłu radziec 
kiego w  czasie wojny (mimo, że oku 
pańci rozbili w  ZSRR 31,5 tys. za
kładów przemysłowych), stał się 
punktem wyjścia dla jeszcze więk
szego skoku naprzód w  okresie od
budowy powojennej. 60 milionów 
ton stali, 500 milj. ton węgla, 60 
milj. ton ropy naftowej, czyli 3-krot 
ne zwiększenie produkcji w  porów
naniu z r. 1940 — oto zadanie, ja
kie postawił Stalin narodom ra
dzieckim na lata powojenne. Nikt 
w  Związku Radzieckim nie wątpi, 
że zadania te będą wykonane.

Ludzie radzieccy chlubią się swo- 
Cm przemysłem i duma ich jest cał 
kowicie zrozumiała i uzasadniona. 
Przemysł nadaje ton całej ekonomi 
се I całemu życiu radzieckiemu. 
Jest on dźwignią postępu we wszy

wiele lat pracy i długoletnie do
świadczenie w  przemyśle żelaznym. 
Wszyscy oni, to b. właściciele hut, 
wielkich fabryk, synowie obszarni
ków i wielkich przemysłowców, dy 
rektorzy karteli w  Polsce przed- 
wrześniowej.

Ludomir Młodecki, który przed 
pierwszą wojną światową na dosta 
wach surowca żelaznego dla armii 
carskiej, dorobił się kamienic w  
ówczesnym Petersburgu i na K ry
mie — zbiegłszy po Rewolucji L i
stopadowej do Polski, zajmował od 
1936 do 1939 r. stanowisko dyrekto 
ra Syndykatu Polskich Hut Żelaz
nych. W czasie okupacji ofiarował 
swe usługi władzy niemieckiej.

Młodeoki zdołał po wyzwoleniu 
Polski dostać się do Centrali Prze
mysłu Hutniczego, gdzie do 31. X II. 
45 r. zajmował stanowisko dyrekto 
ra oddziału w Warszawie. Po zwol
nieniu się z zajmowanego stanowi
ska, wystarał się on o koncesję na 
prowadzenie prywatnej zbiornicy 
złomu, a gdy została ona upaństwo 
wioną zdołał uzyskać nominację na 
dyrektora tej zbiornicy złomu. Tu, 
a później jako dyrektor Centrali 
Złomu w  Szczecinie — Młodecki, 
dobrawszy sobie współpracowników 
pośród takich samych jak on b. fa
brykantów, kamieniczników i w y
właszczonych obszarników, rozpo
czął swą „działalność". Jako dosko
nały fachowiec, Młodecki wiedział 
w  jaki sposób wykorzystać swoje 
stanowisko i jak najwięcej szkodzić

Waszyngtonie — Winiewicza, złożył 
kapitanowi podziękowanie za dosko 
nałą postawę jego i całej załogi pod 
czas dochodzeń, prowadzonych przez 
władze amerykańskie na „Batorym" 

Dziennik nowojorski „New  York 
Herald Tribune", krytykując ostro 
w  artykule wstępnym postępowanie 
amerykańskich władz imigracyjnych 
i policji, stwierdza, że „Departa
ment Sprawiedliwości wyraźnie stra 
cił głowę w  związku z ucieczką Ei
slera". Określając postępowanie 
władz amerykańskich po przybyciu 
„Batorego'1, jako „melodramatycz- 
ne“ , „New York Herald Tribune" 
oświadcza, że cały incydent „ma 
wszelkie pozory nieodpowiedzialne
go szaleństwa".

stkich dziedzinach życia. Ludzie ra
dzieccy stawiają sobie obecnie zada 
nie nasycenia rolnictwa tak w iel
ką ilością tecKniki, by i gospodar
stwo wiejskie stało się w  gruncie 
rzeczy — odgałęzieniem pracy prze
mysłowej. Związek Radziecki przo
duje całemu światu w  dziedzinie 
uprzemysłowienia samych proce
sów budownictwa; nigdzie na świe 
cie nie stosuje się w  budownictwie 
tak wielkiej ilości i tak pomysło
wych maszyn, jak w  ZSRR. Zwią
zek Radziecki przoduje również ca
łemu światu w  dziedzinie powiąza
nia przemysłu z nauką, w  żadnym 
kraju nie ma tylu i tak wybitnych 
instytutów naukowych, ściśle zwią
zanych z przemysłem. I  oczywiście 
w  żadnym kraju kapitalistycznym 
nie do pomyślenia jest fakt taki, z 
jakim zetknęliśmy się w  Akademii 
Nauk w  Nowosybirsku, gdzie pozna 
liśmy górnika, który wobec człon
ków Akademii i pracowników nau
kowych wygłosił referat o nowych 
metodach pracy. Takich górników,-

odbudowie gospodarczej Polski Lu
dowej.

Jak wynika z aktu oskarżenia, 
pod kierownictwem Młodeckiego, 
Centrala Złomu w  Szczecinie prze
prowadzała zbiórkę złomu w  ten 
sposób, że demontowała, niszczyła 
najcenniejsze i  najpotrzebniejsze 
dla odbudowy przemysłu urządze
nia, rozbijała na złom zdatne do 
użytku maszyny, zawory, krany itd. 
W ten sposób sabotażyści z Centra
li Złomu narazili Skarb Państwa i 
odbudowę gospodarki na olbrzymie 
straty. M in . zniszczyli oni na złom 
około 20 milionów kg wysokowar- 
tościowych materiałów użytkowych,
21 tys. metrów bież. kabla silnoprą 
dowego i 3.650 metrów bież. kabla 
sygnalizacyjnego.

Najbliższym współpracownikiem 
Młodeckiego był Aleksander Krzy
wicki, syn właściciela kopalni w  
Zagłębiu Donieckom i brat biało
gwardzisty z armii Denikina.

Następny z kolei oskarżony, Krzy 
sztoforski Stanisław, syn obszami- 
czy, również w  czasie okupacji ści 
śle współpracujący z Niemcami, za 
trudniony do chwili aresztowania 
(tj. do sierpnia 1948 r.- na stanowi 
sku dyrektora technicznego Centra
li Złomu Nr 3, w  zmowie z pozosta 
łymi oskarżonymi działał na szko
dę Państwa, pobierając łapówki od 
firm  prywatnych, za umożliwienie 
nieuczciwych transakcji na szkodę 
Skarbu Państwa.

Oskarżony Paweł Matuszka przed 
wojną będąc oficjalnie członkiem 
„Strzelca", należał jednocześnie do 
yolksbundu, a po wkroczeniu oku
pantów blisko współpracował z Ge 
sta po.

Akt oskarżenia podkreśla, że os
karżeni byli hidźmi o wysokich
kwalifikacjach technicznych, że zda 
wali sobie sprawę z rozmiarów 
szkód, jakie wyrządzają, że działali 
z pełną Świadomością i natężeniem 
złej woli.

USA chcą zagarnąć
H AG A (PAP). —  Już przed kilku 

miesiącami wpływowy koncern ame 

rykańsfci ,,Fox“  zawarł z rządem 

Hatty umowę, w  myśl której mo

nopoliści amerykańscy mieli owład 

nąć prawie wszystkimi źródłami 

surowców republiki indonezyjskiej. 
Obecnie agencja ANP donosi z Wa 
szymgtonu, że Departament Stanu

tokarzy, hutników, których głosu 
chętnie i z uwagę słuchają najwy
bitniejsi uczeni — jest w  Związku 
Radzieckim bardzo wielu i w  tym 
powiązaniu nauki z praktyką prze
mysłową tkwi jedno ze źródeł nie
bywałego rozkwitu przemysłu ra
dzieckiego.

Delegacja pisarzy i dziennikarzy 
polskich zwiedziła w  ZSRR szereg 
wielkich zakładów przemysłowych. 
To co widzieliśmy w  fabrykach ra
dzieckich, w  połączeniu z tym, co 
widzieliśmy w  czasie defilady 
pierwszomajowej na Czerwonym 
Placu (samoloty latające z szybko
ścią większą niź dźwięk) dało nam 
możność ocenienia, w  bardzo zresz
tą niewielkim stopniu, ogromu osią 
gnięć technicznych, gospodarczych i 
społecznych przemysłu radzieckie
go. Utkwiło nam w pamięci i głębo 
kie wywarło wrażenie na nas szcze
gólnie jedno z tych ' osiągnięć —  
mianowicie to co zostało zrobione
1 co w  dalszym ciągu robi Się z co

BERLIN (PA P ) W wyniku obrad 
trzeciego Parlamentu Związku Wol 
nej Młodzieży Niemieckiej (FDJ) w 
Lipsku obrany został zfirząd główny 
na nową kadencję z dotychczaso
wym przewodniczącym Erichem Ho

surowce Indonezji
zatwierdził umowę między koncer

nem „Fox“  a rządem Hatty. Przed 

etawiciel koncernu „Fox“  przybył 

już do Batawii.

Organ holenderskich kół gospo

darczych ,,№euwe Haagsche Oou- 
rant“  nazywa wspomnianą umowę 
I fakt zatwierdzenia jej przez rząd 
USA „skandalem".

raz większym rozmachem w  dzie
dzinie mechanizacji produkcji.

Charakterystyczna rzecz, nie spot 
kaliśmy ani jednego działacza prze 
mysłowego, dyrektora, inżyniera, 
сгу zwykłego robotnika, który by 
nie zwrócił naszej uwagi i który by 
nie opowiadał nam z dumą o tym, 
co zostało osiągnięte ł jakie plany 
na przyszłość ma przedsiębiorstwo 
w  tej mierze.

Mechanizacja i automatyzacja pro 
dukcji pozwala osiągnąć wielorakie 
zaiste korzyści. Mechanizacja zwięk 
sza wydajność pracy, zwiększa w ie
lokrotnie produkcję i ilość towa
rów, którymi dysponować może oby 
watel radziecki i państwo radziec
kie. Wielokrotne zaś zwiększenie 
ilości produkcji, zapewnienie jak 
największej obfitości towarów — 
to nieodzowny warunek ustroju ko 
munistycznego, w  którym o wielko 
ści spożycia decydować będzie tyl
ko wielkość potrzeb danego czło
wieka.

Ale na tym jeszcze nie koniec. Me

neckerem na czele. W przyszłości 
skład Rady Centralnej FDJ zosta
nie uzupełniony przez wejście 3 de 
legatów młodzieżowych z Niemiec 
zachodnich. Postanowiono ogłosić 
odezwę do młodzieży niemieckiej, 
wyrażając wolę utrzymania pokoju 
i walki przeciwko podżegaczom wo 
jennym.

Odezwa wzywa młodzież na 
Wschodzie i na Zachodzie, na Po
łudniu i na Północy Niemiec do 
zjednoczenia się i zwarcia szeregów 
w  Ogólno -  Niemieckim Froncie Po 
koju

Po zakończeniu obrad odbył się 
w  Lipsku zlot młodzieży, w  którym 
wzięło udział około 120 tysięcy 
członków FDJ. Manifestacja zakoń
czona została wspólnym odśpiewa
niem hymnu Młodzieży Demokra
tycznej.

chanizacja i automatyzacja produkcji 
zwalnia robotników od ciężkich 
prac, wymagających wielkiego wy
siłku fizycznego. Uczynienie pracy 
łatwiejszą, mniej wyczerpującą —  
to również istotny warunek przej
ścia do komunizmu. Mechanizacja i 
automatyzacja, zwalniając robotni
ka od wyczerpującego wysiłku f i
zycznego, zwiększa jednocześnie ro
lę elementów pracy umysłowej w  je  
go trudzie. W ten sposób mechanlza 
cja i automatyzacja produkcji jest 
jedną z dróg prowadzących do za
tarcia, a następnie do likwidacji 
różnic między pracą fizyczną i u- 
mysłową i przybliża ludzi radziec
kich do najwyższego typu pracy, 
do typu pracy właściwego społe- 
łeczeństwu komunistycznemu.

W dniu 1 maja olbrzymi Plac 
Czerwony w  Moskwie rozbrzmiewał 
okrzykami: „Naprzód — do komu
nizmu" W fabryce maszyn rolni
czych w  Lubiercach, w  ogromnej 
walcowni nowosybirskiej i w  in
nych jeszcze zakładach przemysło
wych wiedzieliśmy, na jak silnych 
podstawach ekonomicznych i tech
nicznych dokonywuje ’ się to prze
chodzenie do komunizmu. Ludzie 
radzieccy nie mają zwyczaju wysu 
wania haseł, mijających się z ży
ciem.

J. Kowalewski

»Batory« odpłynął do Gdyni
Nawet pisma amerykańskie zobaczyły
«nieodpowiedzialne szaleńsiwo«

Co widziałem w ZSRR (II)

Przemysł dźwigniq postępu
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Nowe drogi, mosty
szkoły,  świet l i ce  i s p ó ł d z i e l n i e

oto rezultaty zobowiązań na Święto Ludowe
Ze wszystkich powiatów woje

wództwa napływają meldunki o 
wykonaniu zobowiązań ku ucz
czeniu Święta Ludowego. Wyni
ki potwierdzają terminowe i zgo 
dne z uchwałami wykonanie 
prac, a w  niektórych wypadkach 
nawet z nadwyżką. Chłop lubel
ski, współdziałając z klasą robot 
niczą w  odbudowie Polski Ludo
wej, przyśpieszył tę odbudowę 
zbiorowym czynem, obejmującym 
naprawę dróg, mostów, meliora
cję podmokłych łąk, likwidację 
6etek ha odłogów, remont świe
tlic, szkół, uruchomienie spół
dzielni mleczarskich i wykończe
nie budynków szkolnych. Każda 
roboczodniówka przepracowana 
przez jednostkę przyśpiesza od
budowę kraju, a w  czynie zbio
rowym daje milionowe wkłady.

Oto szereg meldunków z posz
czególnych powiatów, które ilu
strują faktami udział chłopa lu
belskiego w  odbudowie 

W  pow. Biała Podl. przepracowa 
no 2 tys. roboczodniówek i  1.500 
dniówek konnych, w  pow. biłgo
rajskim poświęcono na realizację 
zobowiązań 1.473 roboczodnió- 
wek i  1.305 konnych, przy czym 
zebrano z dobrowolnych składek 
na inwestycje 102.900 zł. Chłopi 
z pow. chełmskiego zużyli na wy  
konanie zobowiązań 1.200 robo
czodniówek i 1.150 dniówek kon 
nych.

Ponad 1000 olacówekw

s k u p u | e  j a j a  
na Lubelszczyźnie

Centralna Spółdzielnia Mleczar 
sko -  Jajczarska przejęła dzia' 
jajczarski Państwowej Centrali 
Handlowej. Przyczyni się to do 

uregulowania wielu strat doty
czących skupu jaj i dalszego roz 

winięcia sieci terenowych placó
wek uspołecznionych.

Już w  chwili obecnej bierze 

udział w  skupie jaj ponad 1000 

placówek spółdzielczych, w  tym
11 zbiornic powiatowych, 61 okrę 

gowych mleczami i 114 ich od
działów, oraz 182 gminne spół
dzielnie i 804 filie, (d)

Hrubieszowskie dokonało wspa 
niałego wyczynu likwidacji 964 
ha odłogów, niezależnie od na
prawy dróg i innych robót na su 
mę 800 tys. zŁ

Ludność powiatu kraśnickiego 

wypełniła swe zobowiązania z 

nadwyżką, dając 3.669 roboczo
dniówek i 611 dniówek konnych.

Prace w  pow. tomaszowskim 
objęły 156 gromad i obejmowały 
likwidację 75 ha odłogów, melio 
rację łąk, budowę 5 remiz stra
żackich i  zorganizowanie 3 mle
czami spółdzielczych w  Komaro- 
wie, Jarczowie i Uhnowie. Na  
sam tylko remont dróg zużyto 
1.200 roboczodniówek i 250 dnió
wek konnych. Powiat łukowski

dał 4 tys. roboczodniówek i 500 
dniówek konnych. Radzyńskie 
przepracowało 983 roboczodniów- 
ki i 66 konnych, a włodawskie 
524 roboczodniówki i 214 kon
nych.

Największą ilość pracy włożo
no w  zobowiązania przed Świę
tem Ludowym w  powiecie zamoj 
skim, w  którym zużyto na reali
zację uchwał 49.590 roboczodnió
wek.

Nie napłynęły jeszcze meldun
ki z dwóch powiatów puławskie
go i lubartowskiego, jednak 
wszystko przemawia za tym, że 
wieś i  w  tamtych okolicach wy
konała swoje zobowiązania, przy 
śpieszając odbudowę kraju, (rz)

Po Kongresie 
Związków Zawodowych
Przed Kongresem ZZ ruch zawo

dowy w  Polsce nie miał jasno skry
stalizowanego oblicza ideowego i 
nie miał wyraźnych jasno sprecyzo 

wanych form organizacyjnych, u- 
możliwiających związkom zawodo
wym realizację ich zadań. II Kon
gres dal ruchowi zawodowemu jas
ne i skrystalizowane oblicze ideo
we i przystosowane do jego potrzeb 
ramy organizacyjne.

Stało się to możliwe dlatego, że 
Kongres związkowy, reprezentujący 
całą niemal klasę robotniczą w Pol 
sce, zebrał się po historycznym 
Kongresie Zjednoczeniowym, który 
zlikwidował rozbicie klasy robotni
czej i wytyczył nasze zadania na 
przyszłość. Stało się to możliwe dla 
tego, że deklaracja ideowa PZPR, 
przyjęta na Kongresie Zjednocze
niowym, formułująca cele, zadania 
i drogi klasy robotniczej i mas In
dowych, została uznana przez Kon

Upaństwowienie zdrojowiska w Nałęczowie
uprzystępni je ludziom pracy

Kupiłem sobie „Przewodnik wcza
sów" i rozpocząłem przegląd zdrojo
wisk, w których mogą spędzić wczasy 
członkowie związków zawodowych. 
Na północy i południowym zachodzie 
kraju jest w czym wybierać. Nato
miast województwo lubelskie —  to 
białe pole, na którym czerwieni się 
samotnie jeden jedyny punikt. Tym 
jędrnym zdrojowiskiem w Lubelszczy 
źnie jest Nałęczów. W  objaśnieniach 
czytam: „Wczasowisko i zdrojowisko
o szczawach wapienno - żelazistych, 
w ciekawej pod względem krajoznaw 
czym dolinie. Zakład zdrojowy znisz 
czony w czasie wojny — w odbudo
wie".

JAK WYGLĄDA ,,ODBUDOWA*
Łagodne i gładkie jak aksamit po

wietrze w parku zdrojowym jest prze 
sycone zapachem siana. Ciszę przery 
wają tylko głosy ptaków. Budynek la 
ziiemek stoi odrapany i pusty. W poło 
wie frontowej ściany bije źródło, a 
gruby pokład rdzy świadczy o dużej 
ilości żelaza w wodzie. Wokoło kawał 
ki tynku i gruz. Szukam śladów odbu 
dowy, okazuje się jednak że ograni
czyła się ona tylko do wstawienia ram 
okiennych i drzwi oraz wprawienia 
szyb. W  większości kabin wanny są, 
lecz kafle wyhipane, brak węży gumo 
wych, którymi doprowadzano wodę 
wprost ze źródła ; ani śladu części me

Dwa intemulf—dwie atmosfery
W okresie powojennym w  wielu 

miejscowościach, w  których mło
dzież pozbawiona była dawniej moż 
ności kształcenia się. powstały szko 
ły podstawowe i gimnazjn Do miej 
scowości takiej należy między inny 
mi osada' Milanów, gdz;e dswny pa 
łac Zubrzyckich zamieniony został 
na XI-letnią szkołę typu ogólnego. 
Młodzież milanowska w większości 
mieszka w  internacie przy gimna
zjum, reszta w  internacie, prcwa- 
dzonym przez iostry „Rycerki".

*  * *

Po przylegającym do gimnazjum 
parku spacerowały uczennice i ucz
niowie. Jedna grupa grała w  siat
kówkę. Niektórzy posiadali na tra
w ie i nie odrywali wzroku od po
woli przewracanych kartek. Gdy 
zainteresowany poprosiłem o ksią - 
kę, otrzymałem jeden z tomów 
Andrzejewskiego. Zawiązała się ser 
deczna, miła pogawędka. Przybliży 
ło się do nas więcej osób, przeważ
nie ZMP-owcy i ZMP-ówki, któ
rych organizacja liczy w  gimnazjum 
przeszło 50 osób. Oprócz przygoto
wań do egzaminów końcowych naj
bardziej zaabsorbowani są próbami 
sztuki „Most" Szaniawskiego. Wie
dzieli co napisał Gałczyński w  swo

jej „Zielonej gęsi“ , zaintrygowani 
byli sprawą Eislera i ciekawi, czy 
Skonecki wygra z Drobnym. Skąd 
ten 'zeroki wachlarz zainteresowań? 
Sztandar Ludu, Chłopska Droga, Od 
rodzenie, Przekrój są prenumerowa
ne i dostępne dla każdego w świet
licy. Ciekawiło mnie jeszcze na co 
w  pierwszym rzędzie kładzie nacisk 
ZMP. Oczywiście na przodowanie 
w  nauce. Widać, że młodzież tego 
internatu nie tylko uczy się ale ży
je życiem współczesnym, bierze w  
nim czynny udział.

*  * *

Internat, prowadzony przez sio
stry „Rycerki", leży niedaleko od 
gimnazjum. W ogrodzie też spacero 
wały dziewczynki coś sobie szep
cąc. Widok mój tutaj wywołał jed
nak konsternację i niepokój. Tak i 
nie były jedynymi odpowiedziami 
w  czasie próby nawiązania rozmo
wy.

Do pewnej wymiany zdań doszło 
dopiero z uczennicą, nazwaną przez 
siostrę Jadwigę najodważniejszą. Sa 
ma siostra, niezachęcana do pozosta 
nia w  pokoju, roześmiała się raz i 
drugi i zniknęła z szelestem habitu.

Uczennica była w  istocie dosyć roz 
mowna. Mówiła, że w  internacie ma 
ją swoją organizację, do której 
wszystkie należą — „Kółko różańco 
we“ Zaciekawiło mnie, jakie obo
wiązki nakłada ta organizacja na 
członkinie.

— O, my musimy codziennie od
mówić cząstkę różańca.

— Czy nic więcej? •
— Nic.
Członkinie kółka różańcowego, 

tym samym mieszkanki internatu, 
czytają tylko dwa pisma, pożyczane 
przez siostry: „Kółko różańcowe" i 
„Rycerz Niepokalanej”’. Nie wiedzą 
oczywiście nic o Andrzejewskim, 
Brandysie czy Żukrowskim. Jedyną 
książką, którą udało mi się u nich 
zobaczyć, to „Przekora" Zawadz
kiej.

Przez okno pokoju widać- było 
część ogrodu. N ie spacerowały po 
nim już uczennice. Spłoszyły je prze 
chodzące siostry na nabożeństwo 
majowe. Uczennice usiłowały przy
brać na prędce poważny wyraz twa 
rzy, co im się niebardzo udawało, 
i podreptały, wszystkie za siostrami.

Jerzy Kondratowicz

talowych. W  ozdobnej niegdyś pocze 
kalni resztki jakiegoś plafonu. Tak 
wygląda w rzeczywistości słowo „od
budowa" z przewodnika.

W  głębi parku znajduje się słynne 
,,źródło miłości". Poznali się na jego 
wartości Niemcy, którzy w czasie oku 
pacji wybudowali niedaleko fabrycz
kę, gazowali czerpaną wodę i wysy 
lali ją  aż do Afryki pod Tobruk. Bali 
się jednak zatrucia więc zamurowali 
źródło, dziś woda wydobywa się spod 
bocznej ściany. Czerpią ją dwie kobie 
ty do flaszek, a nj kolejkę czeka ja 
kiś harcerz — wędrowiec. Próbuję 
i ja 2 flaszki tej wspaniałej, krynicz- 
nej, radiboktywnej a zimnej jak lód 
wody. Dzii nałęczowianie gazują ją 
również i wysyłają do miast.

NA TO NIE TRZEBA BYŁO 
GOTÓWKI

Widniejący na wszystkich pocztów 
kach z Nałęczowa staw przędą zakła
dem zdrojowym dziś nie istnieje, na 
miejscu wody zieleni się trawa. Pom
nik Żeromskiego stoi pośrodku klom
bu. który jest wprawdzie skopany, 
ale wyrastają na nim samotnie tylko 
dwa anemiczne krzewy kosaćca. 
Wprost od klombu wycięto aleję do 
pałacu i zbudowano nowy drewnia
ny mostek na rzece Bochotnicy, prze 
cinającej park — ale trawy już nie 
uprzątnięto. Sterty wyciętych chwa
stów, zmieszanych z ziemią leżą po
środku alei.

UPAŃSTWOWIENIE 
JEDYNYM WYJŚCIEM

Część ocalałych budynków zajmu
je Związek Inwalidów Wojennych i 
prowadzi tu Gimnazjum Spółdzielcze 
dla dorosłych. Związek otrzymywał od 
roku 1945 milionowe subsydia na od 
budowę zdrojowiska, lecz niestety z 
nałożonych obowiązków nie wywiązał 
się. Odbudowa ograniczyła się do za
opatrzenia łazienek w drzwi, otkna i 
zabezpieczenia dachu.

Zdrojowiskiem w Nałęczowie zain 
teresowała się w końcu Wojewódzka 
Rada Narodowa, która niedawno 
zwróciła się do Rady Państwa z wnio 
skiem o upaństwowienie Nałęczowa. 
Specjalna komisja stwierdziła na miej 
scu stan zaniedbania. Wniosek W.R.N 
jest jedynym wyjściem, gdyż Związek 
Inwalidów nie wykazuje tyle spręży
stości i żywotności, aby był w stanie 
przeprowadzić inwestycje na potrzeb 
ną skalę.

Radioaktywne szczawy wapienno -  
żelaziste i borowina, leżąca w okolicz 
nych kotlinach, mogły w ciągu 4 nie
wykorzystanych lat przywrócić zdro- 
wie i siły niejednemu robotnikowi lub 
jego rodzinie. Bierność miejscowych 
władz administracyjnych i brak 
energii Związku Inwalidów muszą być 
zastąpione planową gospodarką. Upań 
stwowieiue zdrojowiska uprzystępni 
je szerokim rzeszom pracującym, a 
dla samego Nałęczowa oznaczać bę
dzie nowy etaip rozwoju.

Marcin Ruta.

gres Związków Zawodowych, repre 
zentujący robotników zarówno par 
tyjnych jak i bezpartyjnych, za wy 
tyczną ideową dla ruchu zawodo
wego.

Po obaleniu kapitalizmu troska 
związków zawodowych o poziom ży 
cia klasy robotniczej wyraża się 
przede wszystkim w walce o wyko 
nanie i przekraczanie planów pro
dukcyjnych. Dlatego też Kongres 
poświęcił tyle miejsca zadaniom 
ruchu zawodowego w wykonaniu 
planu trzyletniego i planu sześcio
letniego. Na czoło wybija się tu za 
gadnienie współzawodnictwa pra
cy. Kongres sformułował ogólne za 
sady kierownictwa ruchem współ
zawodnictwa pracy przez związki 
zawodowe. Wszyscy dyskutanci, po 
ruszający ten temat, jednomyślnie 
domagali się otoczenia troskliwszą 
opieką przodowników pracy, zrów
nania racjonalizatorów w prawach 
z przodownikami, upowszechnienia 
ich metod pracy, konkretyzacji zo
bowiązań produkcyjnych i oszczęd
nościowych, dbałości o warunki 
mieszkaniowe i awans społeczny 
przodowników pracy, wynalazców 
i mistrzów oszczędzania.

Dla realizacji planu sześcioletnie 
go konieczne jest wciągnięcie milio 
nowych mas robotniczych do aktyw 
nej współpracy przy planowaniu, 
do dyskusji nad planami, do ich ko 
rygowania przez robotników, po
trzebne jest ulepszanie systemu 
płac, realizowanie w całej pełni so
cjalistycznej zasady „równa płaca 
za równą pracę", jak również ure
gulowanie płac personelu technicz
nego.

Kongres podkreślił z siłą, że pod 
niesienie wydajności pracy, wyko
nywanie i przekraczanie planów 
produkcyjnych i inwestycyjnych 
stanowi istotną formę walki o po
kój, przynosi bowiem wzmocnienie 
Polski, stanowiącej w Europie PO 
Zwiazkn Radzieckim największe i 
najsilniejsze ogniwo antyimperiali- 
stycznego frontu pokoju. W  walce
0 pokój światowy związki zawodo
we muszą nieustannie cementować 
jedność SF7Z oraz wypełnić swą 
doniosłą misję wychowawczą wśród 
mas pracujących. ludowy patrio
tyzm i proletariacki internacjona
lizm oraz nasycać akcję kultural
no - oświatową ideologią marksiz
mu - leninizmu.

Dnlsze wzmacnianie sojuszu ro
botniczo - chłopskiego, rozwijanie
1 pogłębianie form ruchu łączności 
fabryk z wsią, pomoc klasy robotni 
czej pracującemu chłopstwu w  jego 
walce я  wyzyskiem na wsi, w  dąże 
niu do przebudowy i unowocześnię 
nia wsi, zorganizowanie w  Zw. Ro
botników Rolnych i objęcie umową 
zbiorową wszystkich robotników, 
zatrudnionych u bogatych chłopów 
i w majątkach kościelnych — oto 
wskazania Kongresu dla rucha za
wodowego w jego działalności na 
odcinku wiejskim.

Wreszcie Kongres .powziął donio
słe uchwały organizacyjne, przyjmu 
jąc statut Zrzeszenia Związków Za 
wodowych oraz projekt ustawy* o 
związkach zawodowych, które — 
osuwając przestarzałe przepisy — 
maja równocześnie dostosować 
strukturę ruchu zawodowego do je 
go nowych zadań i zbliżyć organi
zację związkową do mas członkow
skich.

Drugi w odrodzonej Polsce Kon
gres Związków Zawodowych może 
się poszczycić poważnym dorobkiem 
ideologicznym i organizacyjnym. 
Od przeniesienia jego uchwał do 
codziennej pracy w związkach za
wodowych, od wiernej ich realiza
cji, uzależnione jest w  znacznej 
mierze tempo naszego marszu pod 
przewodem PZPR do socjalizmu, 
tempo wzrostu poziomu życia i 
szczęścia mas pracujących.
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ф SRORT  -  SPOKT  -  SPORT  ♦
Spotkania piłkarskie
drużyn polskich I czechosłowackich
SUKCESY PIŁKARZY „LEGH“
W  CZECHOSŁOWACJI

PRAGA. Druży 
па stołecznej 
„Legii" roze
grała dotych
czas dwa spot
kania w  Cze
chosłowacji. W 
pierwszym z 
nich „Legia“ 

odniosła duży sukces, remisując w 
Pradze z czechosłowacką drużyną 
wojskową A T K  4:4 (2:2). Jeszcze na

O wszystkim 
z całego świata

SZTOKHOLM. — W międzypań
stwowym spotkaniu piłkarskim
Szwecja pokonała Irlandię 3:1 (2:1). 

* * *
KRAKÓW . — W międzymiasto

wym meczu pływackim Kraków po 
konał drużynę wrocławską 110:104 
zdobywając decydujące punkty w 
meczu piłki wodnej, wygranym 2:1. 

*  *  *

MOSKWA. — W ramach rozgry
wek o mistrzostwo ZSRR w piłce 
nożnej w  Leningradzie miejscowy 
„Zenit" zwyciężył moskiewski 
„Sparbik" w  stosunku 5:0 (3:0). 
Zwycięstwem tym „Zenit“  umocnił 
swą pozycję leadera tabeli, zdoby
wając w 10 spotkaniach 17 pkt.
W Charkowie mistrz ZSRR — dru 

żyna CDKA odniosła nieznaczne 
zwycięstwo, wygrywając z miejsco 
wą „Lokomotywą" zaledwie 1:0 
<0 :0).

* ' * * *
W decydującym meczu „Reso- 

ińa" pokonała krośnieńską „Legię“  
2:0 (0:0), zdobywając tytuł mistrza 
okręgu rzeszowskiego’

■ *  *  *

BVDGOSZCZ. — Klimecki po za 
Kończeniu mistrzostw bokserskich 
„Gwardii" w  Bydgoszczy oświad
czył, że wycofuje się z ringu i pra
gnie poświęcić się pracy trener
skiej.

*  *  *

WŁOCŁAWEK. — Na zawodach 
lekkoatletycznych we Włocłtr.wku 
najlepsza sprmterka Pomorza — 
Orsztynowicz uzyskała w  biegu na 
30 m czas 7,7 Sek., a w  skoku w  dal 
5,03 m. Walendzik (Bydgoszcz) prze 
biegł 100 m w  czasie 11 Sek.

5 minut przed końcem meczu go
ście prowadzili 4:3.

Gra obu drużyn była zupełnie wy 
równana. Polaków cechowała szyb
kość, zespół miejscowy zaś lepsze 
wyszkolenie techniczne.

Drugi mecz rozegrała „Legia" w  
Lysie nad Labem z miejscową dru
żyną VSJ ,„Milovice'‘ . Spotkanie to 
zakończyło się zwycięstwem Pola
ków w  stosunku 2:1 (2:1).

„Legia" ma rozegrać w  Czechosło 
wacji jeszcze jedno spotkanie. Mecz 
ten odbędzie się prawdopodobnie w 
środę w  Jablońcu nad Nisą.

SPARTA (PRAGA) — TEAM  
RUCH — AKS 4:2 (2:0)

KATOWICE. Rozegrany w  pierw
szy dzień świąt międzynarodowy 
mecz piłkarski Sparta (Prrfga) team 
Ruch — AKS, zakończył się po ład 
nej grze Czechosłowaków ich zasłu 
żonym zwycięstwem 4:2 (2:0).

ZILINA —  С RACO V IA  — 1:1 (1:1)
KRAKÓW . W międzynarodowym 

meczu piłkarskim Cracovia zremiso 
wała z Ziliną 1:1 (1:1). Bramkę dla 
Ziliny zdobył Stalmasek, dla Crace 
v ii Parpan z karnego. Sędzia inż. 
Olewski. Widzów około 5 tys.

„GWARDIA — W ISŁA“ —  
„SPARTA" (Praga) 5:3 (3:1)

KRAKÓW , „Gwardia —  Wisła" 
wygrała z praską „Spartą" 5:3 (3:1). 
Bramki dla Wisły zdobyli Kohut 4, 
i Cisowski —  dla Sparty Kuhler, 
Kokstein i Smatlik (z karnego).

TEAM POLONIA — SZOMBIERKI 
ZWYCIĘŻA ZILINE

BYTOM. L IG O W A drużyna cze
chosłowacka Zilina przegrała w  By 
tomiu z teamem Polonia — Szom
bierki 0:1 (0:1). Sukces drużyny poi 
skiej był w  pełni zasłużony. Polacy 
mieli przez większą część meczu 
zdecydowaną przewagę.

632 zawodników
na starcie biegu 3000 m.

W grupie 
pierwszej wy
niki t r z e c h  
najlepszych za 

wodników przedstawiały się na
stępująco:

1. Antoni Mistrzak —  czas 
10,59.

2. Franciszek Kapuśniak —  
11,00.

3. Jan Zotylny —  11,16.
Grupa druga:

»Start« (Krasnystaw)’ zwycięża »Sygnał« (Lublin)
Na boisku spor 
towym w Kras 
nymstawie od
było się towa
rzyskie spotka 
nie piłki noż
nej pomiędzy 
drużynami K. 
S. Z. Z. K. 
„Sygnał" Lu-

Zakończenie bokserskich mistrzostw »Gwardii«
•»• i ,

następujące

BYDGOSZCZ. Finałowe I punktował Woźniaka (Warszawa), 
walki ogólnokrajowych w  ciężkiej: Fisikowski (Gdańsk) 

^  mistrzostw „Gwardii" poddał się w drugim starciu Klimę
ckiemu (Wrocław).

W punktacji ogólnej pierw : e 
miejsce i nagrodę min, Radkiewi
cza zdobyła „Gwardia" (Warszawa) 
—  28 pkt. p/zed Gdańskiem — 27 
pkt.

przyniosły 
wyniki:

W w. muszej: Mikałaj 
czewski (Gdańsk) wy
punktował nieznacznie 
Kargola (Wrocław), w 

w. koguciej: Przybylski (Pomorze) 
wygrał na punkty z Sójką (Kra
ków), w  w. piórkowej: G&yński 
(Gdańsk) wypunktował Kaflowskie- 
go (Wrocław), w  w. lekkiej: Komu- 
da (Warszawa) po słabej walce zwy 
ciężył na punkty Kukulaka (Warsza 
wa), w  w. półśredniej: Kwiatkow
ski (Gdańsk) odniósł punktowe zwy 
cięstwo nad Piechowiakiem (Poz
nań), w. średniej: po najładniejszej 
walce dnia Kolczyński (Warszawa) 
wygrał z Iwańskim (Gdańsk), w  pół 
ciężkiej: Archadzki (Warszawa) wy

SKS „SPARTA1*
MYŚLI О II LIDZE

Znana zamojska drużyna piłkar
ska SKS „Sparta" przeprowadza 
obecnie usilne treningi na miejsco
wym stadionie sportowym. Zapra
wa ta ma na celu oszlifowanie tech 
niczne przed ostatecznvn.i rozgryw 
kami o wejście do II Ligi Państwo 
wej. Pierwszy mecz rozegra „Spar 
ta" z mistrzem okręgu radomskie
go.

blin a SKS „Start‘‘. Zwyciężyli go
spodarze w  wysokim stosunku 
S:0 (3:0).

Po wyborze boisk, ofensywę roz 
poczynają gospodarze, borykając się 
z porywistym wiatrem. Już w  14 m. 
gry Kociuba strzela bramkę i go
spodarze prowadzą 1:0. W 20 m. 
Wrzeszcz marnuje okazję do zdoby 
cia bramki a w  22 m. śr. napastnik 
gości nie może trafić do pustej 
bramki.

Gospodarze raz po raz atakują 
bramkę gości i w  30 min. Sporysiak 
ostrym strzałem zdobywa drugą 
bramkę dla Startu.

W 35 min. 1. skrzydłowy gości 
strzela z 16 m. lecz bramkarz Star
tu przytomnie broni, w  37 min. 
Wrzeszcz ponownie pudłuje z blis
kiej odległości, jednak w  40 min. 
Sporysiak zdobywa trzecią bramkę 
i tnk kończy się połowa meczu.

Po przerwie gra zmienia się cał
kowicie na korzyść drużyny Startu, 
która panuje na boisku, drużyna go 
ści robi przegrupowania w  ataku i 
ściąga Małolepszego na obronę. W 
5 min Spo-ysiak mija bramkarza i 
nie trafia do pustej bramki, jednak 
już w  15 min. Basiński podwyższa 
wynik 4:0 i w  minutę później 
Wrzeszcz strzela i jest 5:0.

Od tej chwili gospodarze nie 
opuszczają pola podbramkowego go 
ści. W 35 min. Chwaszcz ładuje pił 
kę do bramki i jest 6:0 dla Startu.

W  dniu 5 bm. odbył się dalszy ciąg Bie
gów Narodowych, który został zorganizowany 
dla członków ZS „Gwardii" w  Dąbrowie. W  
biegu tym wzięło u d z i a ł  632 zawodników, 
ukończyło 588.

1. Czesław Młodzieniewski —  
11,28.

2. Franciszek Urbaniak —  11,32, 
Grupa trzecia:

1. Józef Sobiak —  11,19.
2. Mieczysław Stefański —  

11,20,9.
3. Bolesław Trzeciak —  11,31. 

Grupa czwarta:
1. Jan Rykter —  11,02,8.
2. Franciszek Bartkiewicz —  

11,08.
3. Wojciech Przesada —  11,19 

Grupa piąta:
1. Bernard Skamiew —  11,13
2. Józef Hamiera —  11,18.
3. Kazimierz Piwko —  11,29.

ZKS „OGNIWO" (ZEOL) —
MKS „JANÓW" 4:0 (2:0)

Rozegrany w  ramach Święta Lu
dowego mecz piłki nożnej między 
drużynami ZKS „Ogniwo" -  ZEOL 
a MKS w  Janowie Lubelskim za
kończył się zwycięstwem, Ogniwa" 
4:0 (2:0).

W czasie gry drużyna janowska 
wykazała dużo ambicji i szybkie 
tempo, zaś drużyna ZEOL-u góro
wała techniką i  precyzyjnym poda 
niem piłki. Wszystkie ataki gospo
darzy były odpierane przez dobrą 
obronę gości: Taracha i Piotrow
skiego. Na wyróżnienie zasługuje 
lewoskrzydłowy Pniewski, który 
strzelił wszystkie cztery bramki. 
Mimo przegranej MKS Janów musi 
my przyznać, że drużvna ta w  nie
długim czasie może się stać groźną.

Sędzia marnował dużo czasu пэ 
zbyteczne uwagi i wyjaśnienia. Wi 
dzów ok. 2.000.

TRENER PZPN  
PRZYJEDZIE DO LUBLINA

Jeden z najlepszych trenerów 
PZPN  — Koncewicz został skiero
wany do Lublina na okres jednego 
miesiąca. W ciągu pierwszego ty
godnia pobytu prowadzić on będzie 
treningi „Sparty" zamojskiej, mi
strza „A "  klasy LOZPN, a następ
nie w  ciągu trzech tygodni zajmie 
się treningami juniorów.

t ó i : ,  

w
К A  JAWORSKI*

Zaczę l iśm y wszyscy  m ów ić  od razu. Do diabłal 
Tego już nadto. M ożem y  kochać tę d z iew czynę  lub 
je j nie kpchać, szanować lub nie szanować, ąle targ 
n ą ć^ ię  na nią nie p o zw o l im y  nikomu. T o  je j  sprawa 
i je j  p ia w o  —  kochać, kogo  chce.

T y lk o  dwóch  ludzi na tej naradzie nie rzek ło  ani 
słowa: W a l e r y ' i  Jaszka. W a le r y  —  dlatego, że by ł 
p rzygnęb iony  i przestraszony wszystkim, co się stało 
i jego  w iny. Jaszka!... L ich o  wie, czemu ten m ilczał?

Rozesz l iśm y się z postanowieniem, że trzeba z 
,.tym“  skończyć. I rzeczyw iś  -ie skończy liśm y „z  
tym “ . N ie  by ło  już w ięce j  ani strzałów, ani kłótni, 
ani r o zm ó w  na p rzek lę ty  temat. Z im ow isko  p izyc i*  
chło. K a żd y  pogrąży ł się w  sw o ją  robotę. N igdy  nie 
p racow a liśm y  tak w ie le  i z takim  w śc iek łym  zapa
łem, jak  w  tym czasie, jak  gdybyśm y  rozumieli, że 
tylko w  pracy zna jdz iem y spokój.

11.
I nigdy jeszcze nie oczekiwaliśmy z taką nie

cierpliwością przylotu Turowskiego.
Turowskiego zawsze oczekują z niecierpliwością. 

Trzeba zimować w  zachodnim sektorze Arktyki, żeby 
rozumieć,' czym był dla nas Turowski.

Był dla nas wiosną, ponieważ przylatywał wcze
śniej niż najp‘erwszy trznadel. Był dla nas latem, 
ponieważ startował do zatoki wcześniej niż najpierw  
szy statek. Był dla nas Ziemią W ie lką , której zapach 
przynosił z sobą na skrzydłach, i rodz>ną i domem —  
od niego otrzymywaliśmy wiadomości od nich. Przy  
latywał do nas pierwszy a odlatywał ostatni krusząc 
m łcdy lód na zatoce i zabierał z sobą nasze listy, 
prośby i nadzieje. Jeśli na zimowisku przebywał 
ciężko chory, to żył nadziejami na Turowskiego. Tu  
rowski przyleci i uratuje: dostarczy lekarza albo za
bierze do szpitala. Jeśli grupę geologiczną spotkało 
na tundrze nieszczęście, wiedziała: na pomoc wyślą 
jej Turowskiego.

Oto czym był dla nas W asia  Turowski, lotnik 
liniowy.

Ale nigdy nie oczekiwaliśmy Turowskiego z ta* 
ką niecierpliwością jak obecnie. W idzicie, jakoś sa
mo przez się dowiedziano się, że zabierze od nas 
Oksanę. Czy to Czernych dogadał się szyfrem г Mo
skwą, czy tam sami postanowili, nie wiem. Ale, że
lo była rzecz postanowiona, wiedzieliśmy wszyscy, 
choć nawet o tym nie mówili. Czy wiedziała Oksa- 
na? Myślę, że i ona w id z ia ła .

Óto czemu oczekiwaliśmy Turowskiego tak 
niecierpliwie. Żeby już prędzej, żeby prędzej przy

leciał! I dla nas i dla Oksany będzie lepiej, jeśli się 
prędzej rozstaniemy.

Oczekiwaliśm y go jak  zawsze w  marcu, ale w  
tym roku przedsięwziął on wielki lot i leciał do nas 
według skom plikowanej marszruty przeprowadzając  
nową trasę. Powiesiliśm y w  kajucie ogólnej dużą 
mapę i oznaczaliśmy chorągiewkami najbliższą 
drogę Chorągiewki zbliżały się coraz bardziej do 
przylądka Spokojnego. Na zimowisku zrobiło się 
weselej.

W iadom ość1 o podróży Turowskiego przynosił 
dyżurujący radiotelegrafista: Jaszka albo Oksana. 
I oni zmieniali chorągiewki stosownie do m arszru
ty. Oksana długo przestawała przy mapie. W id o c r  
n‘e i o-na pragnęła jak najprędzej rozstać się z na
mi. Cgś ohydnego, wstrętnego b jrło w  tym powszech
nym pragnieniu pozbycia się jeden drugiego. I te
raz przykro wspominać.

Oczekiwaliśm y Turowskiego z dnia na dzień.
I oto pewnego razu, jak tylko zasiedliśmy do 

obiadu, do kajuty ogólnej wpada zadyszany i blady  
Jaszka z kartką papieru w  ręce.

—  Turowski zginął! —  zawołął j nagle urw ał 
zobaczył Oksanę.

Oksana krzyknęła i upuściła chochlę. Zdum ie
ni spojrzeliśmy na nią —  zmieniła się na twarzy. 
Nie przypuszczaliśmy, że jest taka nerwowa. Czy 
może tak bardzo pragnie odlecieć?

—  No tak! zawołała gniewnie —  no tak! T u 
rowski to m ój narzeczony. I cóż takiego?

C O ?
(C. d. n.)
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opracuje plany
zalesienia Lubelszczyzny

(rz) — Woj. Rada Narodowa 
postanowiła nawiązać kontakt z 
naukowcami Uniwersytetu im. 
Marii Curie - Skłodowskiej w 
sprawie opracowania planu za
lesienia województwa lubelskie
go. Terenami doświadczalnymi 
w  pierwszej fazie będą powiaty 
hrubieszowski i tomaszowski. 
Zalesienie województwa lubel
skiego, niezbyt obfitującego w 
lasy, przyniesie nie tylko ko

rzystne zmiany warunków k li
matycznych, ale przyczyni się 
do dalszego rozwoju gospodar
czego.

13.100 kg. żelaza 
dla pow. chełmskiego

(em) —  PZGS w  Chełmie odczu
wał do niedawna brak wyrobów 
żelaznych, na które wielkie zapotrze 
bowania zgłaszali okoliczni chłopi. 
Według obliczeń na pokrycie po
trzeb powiatu potrzeba 250 t. żelaza.
Część potrzeb pokryje nadeszły o- 

atatnio transport żelaza z huty Flo 
rian na Śląsku, obejmujący 13.100 kg

Bogaty program
»Dni Nalęczowa«

(jt) —  12 i  13 czerwca odbędą 
j się pod protektoratem ministra 
j Kultury i  Sztuki ob. Stefana Dy j bowskiego i ministra Zdrowia  

dr. Michejdy „Dni Nałęczowa". 
Spodziewane jest również przy
bycie do Nałęczowa szeregu osób 
ze świata nauki, literatury i sztu 
ki.

„Dni Nałęczowa" rozpocznie 
akademia ku czci Bolesława Pru  
sa, Stefana Żeromskiego i An- 
driollego, te postacie bowiem są 
związane z Nałęczowem. Tu two 
rzył swoje nieśmiertelne dzieła 

Prus, tu rozwinął swój geniusz 
Żeromski i tu żył znany malarz 
Andriolli. W  czasie akademii 
prof. Araszkiewicz z Lublina mó 
wić będzie o Prusie, o Żerom
skim opowie znawca jego twór
czości —  prof. Adamczewski, a o 
Andriollim  mówić będzie jeden 
z plastyków lubelskich.

W  czasie akademii wystąpi or 
kiestra Filharmonii Lubelskiej 
pod dyrekcją prof. Wyleżyńskie- 
go, chór mieszany „Lutnia" i lu 
dowy chór nałęczowski. Program  
urozmaicą produkcje miejsco-

KRONIKA WOJEWODZTWA
BIAŁA PODLASKA

Młodzież szkoły podstawowej Nr 
J zasadziła 1.000 świerków i 150 to
poli wokół boiska sportowego. 
Wszystkie drzewka opalikowano i 
zabezpieczono od zniszczenia. Z  po
mocą młodzieży szkolnej przyszły 
Zakłady Przemysłu Drzewnego, któ 
re ofiarowały paliki do grodzenia 
drzewek.

Junacy SP z hufca szkolnego przy 
Gimn. im. Kraszewskiego podjęli 
się założyć ogródek jordanowski 
przed budynkiem Zakładu Przemy
słu Drzewnego. W ogródku ma być 
urządzony wzorowy dzieciniec. Plu
tony ’  "^ków  SP zniwelowały już 
całkowicie teren, tak, że ogródek 
jordanowski może być założony w  
najbliższym czasie. Ós)

KRAŚNIK
W Domu Kultury K.F.W.M. na 

Budzyniu bawił niedawno znany 
literat Michał Rusinek, który przy
był tam z Janowa Lub. Autor od

czytał kilka wyjątków z „Barykady 
w  dolinie głodu", „Ziemi miodem 
płynącej" i „Kobiety we mgle". W 
dyskusji nad utworami Rusinka i 
innych współczesnych autorów pol
skich zabierali głos robotnicy i pra 
cownicy umysłowi. W  wieczorze bra 
ło udział 250 osób.

Do prewentorium Domu Dziecka 
Centr. Zjedn. Przemysłu Metalowe
go w  Strzępkach wyjechało 6-ro 
dzieci robotniczych, zdradzających 
skłonności do chorób płuc. (wsfcz)

ZAMOŚĆ
Uczniowie Państw. Liceum Sztuk 

Plastycznych przygotowali z okazji 
Święta Ludowego widowisko „Pol
ska Ludowa w  sztuce*'. Całość sta
nowi panorama żywych obrazów i 
pantomina taneczna na tematy lu
dowe. Największe powodzenie mia
ła premiera w  dniu Święta Ludowe 
go, która do sali kina „Stylowy" 
ściągnęła 800 osób, w  tym 90 proc. 
ludności z okolicznych wsi. (jp)

(mi) —  Do Ośrodka Hyża jedzie 
się krętą drogą. Z Zamościa jest tu 
około 4 km. Stare i  potężne drzewa 
parków^ otaczają pogorzelisko daw 
nego pałacu dworskiego. Wokół roz 
ciągają się pola zasadzone warzywa 
mi. W  słońcu błyszczą okna inspek 
towe i bieleją paliki pomidorów. 
Jesteśmy w  jedynym w  południo
wej Lubelszczyzaie Ośrodku Spół
dzielni Ogrodniczo -  Pszczelar
skich w  Zamościu.

W TYM ROKU ZACZYNAMY

Kierownik ośrodka ob. Józef Bis 
otrzepuje powoli popiół z papiero
sa. Jest od młodości ogrodnikiem 
i pszczelarzem. W czasie wojny prze 
szedł wszystkie fronty. Bil się pod 
Monte Cassino, dostał z  10 medali 
i  wrócił w  1947 roku, by pracować 
nadal jako ogrodnik i pszczelarz. 
Od lutego br. jest kierownikiem w  
Ośrodku Hyża.

—  Spółdzielnia nasza dostała ten 
ośrodek z reformy rolnej. Był ład
ny pałac, zabudowania, suszarnia 
chmielu, ze 150 inspektowych okien.

I  cóż — przez nieostrożność zapró
szył ktoś ogień pod strzechę i wszy 
stko poszło z dymem. Wzięli zie-

artystyczny
wych szkół, wielka zabawa ludo 
wa i wystawa plastyków lubel
skich. Akademia i zabawa odbę
dą się na wolnym powietrzu, a w  
razie niepogody w  pałacu Mała
chowskich.

Z  okazji „Dni Nałęczowa" spo 
rządzono pomysłowy afisz propa 
gandowy z chatą Żeromskiego na 
pierwszym planie.

Dni Nałęczowa są organizowa
ne przy wielkim wkładzie pracy, 
przede wszystkim prezesa Tow. 
Przyjaciół Nałęczowa —  ob. Paw  
łowskiego, dadzą uczestnikom im 
prezy dużo zadowolenia, przy 
czyniąjąc się równocześnie do po 
pularyzacji jedynego na wschod
nich terenach Polski uzdrowi
ska.

Dlaczego milczą głośniki
w Zawadzie?

(zetew) —  Radiogłośniki w  Zawa 
dzie milczą od początku maja, po
wodem tego jest zepsucie się wzmac 
niacza. Odwieziono go do radiowę
zła w Zamościu, albowiem do niego 
należy naprawa wzmacniaczy. Ra
diowęzeł zamojski wprawdzie 
wzmacniacz naprawił, ale tak nie
fortunnie, że po przywiezieniu dzia 
łał zaledwie kilka godzin. Napra
wiano go powtórnie,’ znów przestał 
działać, ponieważ jest za słaby, aby 
zasilić 90 głośników w  Zawadzie.

Ostatni raz sołtys z Zawady ob. 
Jan Siemko, u którego znajduje się 
aparatura, odwiózł głośnik do Za
mościa w dniu 16 maja br. i od tej 
pory mieszkańcy Zawady są pozba
wieni audycji radiowych. Starego

В a l t o w aC h ł o p i  z
zasługują na pomoc

(lju) —  w  odległości około 10 
km od Puław  w  gminie Żyrzyn 
leży gromada Bałtów. Postano
w iła ona jeszcze przed wojną wy  
budować własną szkołę, aby mło 
dzież szkolna nie musiała cho
dzić po kilka kilometrów do są
siednich wsi. Było to bardzo mę 
czące dla dzieci, szczególnie na 
wiosnę i jesienią w  okresie roz-

K o m i s j e  
sanitarno - porządkowe 
d z i a ł a j ą  

w pow. zamojskim
(mi) —  W  powiecie zamojskim 

działają od dłuższego czasu komisje 
sanitarno -  porządkowe, składające 
się z kilku członków. Dokonują one 
przeglądu podwórek i zabudowań, 
gospodarskich stwierdzając, czy 
śmietniki są należycie uporządkowa 
ne i studnie dostatecznie zabezpie
czone przed zanieczyszczeniem.

Akcja sanitarno-porządkowa ma 
na celu podniesienie stanu higienicz 
nego, estetycznego i zdrowotnego 
wsi. Przyczyni Się to niewątpliwie 
w  dużym stopniu do podniesienia 
stanu zdrowia ludności wiejskiej.

topów. Gospodarze opodatkowali 
się i założyli fundament pod bu
dynek szkolny. Sanacyjne w ła
dze uznały jednak ten czyn za ka 

rygodny, a granatowa policja na 
łożyła plomby na fundamenty. 
Ale nie zraziło to chłopów, któ
rzy mimo awantur i kar wybudo 
wali piękny murowany budynek 
własnymi siłami, lecz nie zdołali 
wykończyć jednej sali.

Po odzyskaniu niepodległości 
otrzymano w  r. 1948 z Inspekto
ratu Szkolnego w  Puławach sub
wencję w  wysokości 50 tys. zł i 
przystąpiono do wykończenia tej 
sali oraz budowy domu miesz
kalnego dla nauczycieli. W  sali 
szkolnej zamierzają mieszkańcy 
Bałtowa otworzyć świetlicę ZMP. 
Prace przy budowie są posunięte 
daleko, lecz chłopi nie są w  sta
nie prowadzić prac o własnych 
siłach dalej. Tymczasem nikt nie 
pomyślał o pomocy, a w  budże
cie gminy Żyrzyn nic nie prze
widziano na ten cel, mimo próśb 
i podań. Chłopi z Bałtowa zasłu
gują w  pełni na pomoc, tym bar
dziej, że niezabezpieczona budo
wa ulegnie z biegiem czasu zni
szczeniu.

wzmacniacza nie zastąpiono innym, 
tłumacząc się brakiem materiałów 
Kierownik radiowęzła w  Zamościu 
ob. Warchoł podał już dwukrotnie 
do prasy, że uruchamia nowy ra
diowęzeł w  Zawadzie, a tymczasem 
mieszkańcy Zawady są pozbawieni 
możności słuchania radia od maja 

i patrzą bezradnie na głośniki, nie 
wiedząc w  jaki sposób wpłynąć na 
kierownictwo radiowęzła zamojskie 
go, aby zajęło się w  końcu spraw* 
wzmacniacza.

Czyżby słomiany zapał ?
(mi) —  W zeszłym roku rozpoczę

to prace nad odkopywaniem starych 
murów obronnych Zamościa. Mło
dzież szkolna przeprowadziła wykop 
na przestrzeni kilku metrów i odsło 
niła tym sposobem część muru ob
ronnego na odcinku między „kawa 
lerami" a wejściem do podziemnych 
krużganków i kazamaty. Lecz na 
tym się skończyło. W tym roku nie 
widać już takiego zapału do odko
pywania śladów historycznej prze
szłości miasta. A  pracę przecież 
trzeba doprowadzić do końca.

Is, B IA ŁA . —  Niestety znako
wania na proponowany krypto
nim nie możemy zmienić, ponie
waż w dziennikarstwie jest przy 
jęty zwyczaj oznaczania literami 
lub cyframi, a podany sposób 
przy notatkach wyglądałby nie 
poważnie.

zw, W YSOKI. —  Legitymacją 
wkrótce wyślemy.

łj, B IA ŁA . —  Proszą przysyłać 
materiał. W  miesięcznym okresie 
próbnym płacić będziemy hono
rarium za rzeczy drukowane.

hw. REJOWIEC. —  Z  propozy 
cji chętnie skorzystamy. Część 
już umieściliśmy w Kronice Wo 
jewództwa. Proszę pisać, za rze
czy zamieszczone płacimy hono
rarium. Okres próbny trwa 1 mie 
siąc, po czym wciągniemy Wa.' 
na listę korespondentów.

Ł. Cz. Biała Podl. —  Zaświad 
czenia w  okresie miesiąca próbne 
go nie wystawiamy, lecz proszę 
r>rzvsyłać koresnondencję. Jeśli 
będzie się nadawała do dru
ku —  zamieścimy. Za notatki 
drukowane uiścimy honorarium.

okropnie zachwaścili pole Najgor
szy ten perz...

W  pierwszym roku trudno było 
zasadzić cały obszar warzywami. 
Dlatego posialiśmy jeszcze 2 ha 
pszenicy. Na reszcie pola rośnie:
1 ha cebuli, 5.200 m kw. czosnku,

tego zasadzono 498 wiśni, 9 orze
chów włoskich, 77 krzewów agre
stu, 500 —  malin i 223 — porze
czek. Niedawno zainstalowaliśmy w  

ośrodku pierwszy ul oszczół. Staną 
się one zaczątkiem wielkiej gospo
darki pszczelarskiej.

Hyża -  przyszły ośrodek pszczół i warzyw
mię w  dzierżawę na 3 lata okolicz
ni koloniści. W tym roku nowy za
rząd spółdzie’ni wziął się do -robo 
ty. Zaczynamy gospodarkę od no
wa.

11 HEKTARÓW OGRODU.

—  Ośrodek posiada 11 ha upraw 
nej ziemi. Reszta to łąka, park, za 
budowania i inspekty. Dzierżawcy

3.870 m kw. pietruszki, 7.112 m kw. 

marchwi, 6.600 m kw. kapusty let

niej, 5.200 m kw. ziemniaków, 5.720 

m kw. pomidorów (10 tys. krze
wów), 1.530 m kw. roślin strączko

wych i  1 ha ogórków. W najbliż

szym czasie wysadzimy jeszcze pół 

ha ziemniaków, 1 ha kapusty zimo 

wej i rośliny strączkowe. Oprócz

TRUDNOŚCI SĄ I OWSZEM

— Ludność okoliczna trochę nam 
szkodzi. Ostatnio wyrwał nam ktoś 
w  nocy 80 krzaków świeżo posadzo 
nych pomidorów — mówi ob. Bis.

— Może nawet nie wiedzą nasi są- 
siedzi, kto właściwie tu gospodarzy. 
Gdyby tak postawić kilka tablic z 
napisem „Spółdzielnia Ogródrdczo- 
Pszczelarska" poskutkowałby praw

dopodobnie. Bo o ogrodzeniu to 
szkoda na razie marzyć. Liczymy, 
że stosunki sąsiedzkie poprawią się. 
Drugą bolączką jest brak pomiesz
czeń. Nie wiadomo prawie jak ulo 
kować w  jednym budynku 2 konie 
Ośrodka, urządzenia rolnicze, okna 
Inspektowe i maty. Przydałoby się 
również przeprowadzenie od pobli
skiej linii światła elektrycznego.

Z OGRODU SAD.
Już w  okresie jesiennym zacznie

my w  Hyżej sadzić drzewka owo
cowe. Po kilku latach na terenie 
Ośrodka wyrośnie olbrzymi sad. 
Wkrótce rozpocznie się odbudowa 
spalonego pałacu i suszami. Zaplano 
wano i będzie się konsekwentnie do 
tego dążyć, aby ilość pnl pasiecz
nych wzrosła do 100. Hyża stanie 
się terenem warzyw, owoców i 
pszczół. Będzie największą bazą o- 
grodniczo - pszczelarską Lubelsa- 
czyzny.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Dyrekcja Lasów Państwowych Okręgu Lubel

skiego w  Lublinie ogłasza przeta-rg na sprzedaż 
ciągników marki: Deutz i Normag oraz na moto
cykle marki: BMW 350 i NSU 250, z ogumieniem. 
Reflektujący oferenci mogą oglądać w/w pojazdy 
w Dyrekcji Lasów Państwowych (garaże) ul. Li
powa 27.

Oferiy w zalakowanych koperUch z napisem 
„Przetarg na pojazdy mechaniczne ’ należy sikła- 
dać w Oddziale Transportowym Dyrekcji przy ul. 
Lipowej 27 do dnia 25. 6. 1949 r. godz. 14.
• Otwarcie ofert nastąpi dnia 27. 6. 1949 r. ̂ o 
godz. 12. Dyrekcja zastrzega sobie prawo unie
ważnienia przetargu bez podania powodów j bez 
w zg lęd u  na wyniki oraz bez obowiązku ponosze
nia jakichkolwiek odszkodowań materialnych.
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PODZIĘKOWANIE

Wszystkim Członkom Wojewódzkiej Komisji 
Likwidacyjnej С. K. O. S. w Lublinie, a w szcze
gólności Naczelnikowi Wydziału Opieki Społecznej 
przv Urzędzie Wojewódzkim Ob. Chełmowskiemu 
Czesławowi, oraz Sekretarzowi Komisji Ob. Donicy 
Stanisławowi, kt;>rzy wybitnie pomogli mi w pracy 
przy likwidacji WKS-u w ściśle określonym ter. 
minie składam tą drogą serdeczne podziękowanie.

Przewodniczący Wojew. Kom. Likwidac. 
1367 G (—) Szydłowsfka Bogumiła
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WÓZEK głęboki dla bli 
żniąt sprzedam. Wiado
mość: Lublin, ul. Skibiń 
ska 13. 1372 G

/ fi l ) P \

UNIEWAŻNIAM zgubio
ne dowody: kennkartę, 
oraz książeczkę wojsko
wą wydaną przez RKU 
Włodawa, legitymację 
członkowską SL na na
zwisko Smolik Władysław 
zamieszkały w Skorodni 
cv, poczta Pnws, powiat 
Włodawa. 1366 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Boryc Bolesław za* 
mieszkały w Zakrzówku, 
powiat Kraśnik. 1365 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin — Powiat 
na nazwisko Nawłatyna 
Roman rocznik 1929, za 
mieszkały Lublin, Kra
szewskiego 22. 1368 G 
ZGUBIONO kartę rozpo
znawczą wydaną przez 
Zarząd Miejski Lublin 
na nazwisko Popek Zofia, 
zamieszkała Lublin — Lu 
bartowska 61. 1369 G

ZGUBIONO dowód tożsa 
mości konia wydany 
przez Zarząd Gminy Pia 
ski na nazwisko Bolibok 
Stanisław — Dziesiąta, 
powiat Lublin. 1370 G

ZGUBIONO zaświadczenie 
rehabilitacyjne wydane 
przez Prezydium Rady 
Ministrów na nazwisko 
Popek Stanisław — Lu
blin, Lubartowska 61
_________________ 1371 G

ZGUBIONO dowód tożsa 
mości konia wydany 
przez Zarząd Gminy Pia 
ski na nazwisko Golian 
Władysław — Dziesiąta, 
powiat Lublin. 1373 G
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Udział ZAMP-owców w Święcie Ludowym
Z obchodem Święta Ludowego 

wiąże się tradycja walki postępo 
wej części pracujących chłopow
o  wyzwolenie wsi z ucisku ob- 
Bzarniczo -  kapitalistycznego, wal 
ki o zniesienie różnorodnych 
form wyzysku człowieka przez 
człowieka, walki o postęp i spra 
wiedliwość. Jest więc rzeczą na
turalną, że studenci —  ZA M P- 

owcy, rekrutujący się w  większo 
śti. spośród młodzieży chłopskiej 
ł  robotniczej, brali żywy udział 
W Święcie Ludowym.

Grupa artystyczna ze sztanda
rem ZA M P -u  na czele wyjechała 
do Mełgwi, gdzie był prowadzo
ny przez ZAM P-owców  Uniwer- 
eytet Niedzielny i odegrała sztu

kę pt. „Taka jest książki moc“. 
Uczestnicy tego zespołu byli owa 
cyjnie witani przez mieszkańców 
M ełgwi i zgromadzoną tam lud
ność okolicznych wiosek.

A  oto podsumowanie udziału 
ZAM P-owców  w  Święcie Ludo
wym.

1) ZAM P-owcy wyjeżdżali gru 
powo do gmin, w  których prowa 
dzili Uniwersytety Niedzielne.

2) Wyjeżdżali do gmin, na te
renie których prowadzą stałą 
współpracę z kołami ZMP.

3) Wyjeżdżali do punktów po
wiatowych obchodu Święta, jaki 
mi były w  naszym powiecie: 
Niedrzwica, M ilejów i Mełgiew.

zostawia kandydatowi, naprowadza 
jąc go tylko na odpowiednią drogę 
zgodnie ze zdolnościami zaintereso
wanego.

Z  AM? otworzy! b uro inf irmacyine
dla nowowstępuiącycti na Uniwersytet

Od dnia 15 maja czynne jest przy 
Zarządzie Okr. ZAMP-u przy uL 
Hipotecznej 5 biuro Informacyjne 
dla nowowstępujących na uniwer
sytet.

Codziennie od godz. 10 do 13 kol.
Daniłoś udziela informacji o wszy
stkich wyższych uczelniach w Pol
sce, jak również o kursie przedegza 
minacyjnym, o warunkach i termi
nach przylęć, o możliwości uzyska
nia stypendium i o warunkach mie 
szkaniowych.

Nierzadko padają pytania, w ja
kim kierunku należy się kształcić.
I  tu kol. Daniłoś wywiązuje się 
świetnie ze swego zadania. Wybór

4) Studenci wyjeżdżali również 
indywidualnie z referatami na te 
maty aktualnych zagadnień w  
pracy nad nowym obliczem wsi.

5) Zbiórka na Tow. Burs i Sty 
pendiów. Dzięki niej setki synów
i córek chłopskich może się uczyć 
w wyższych szkołach.

Wcxas*i a k a d e m ick ie

Domy wypoczynkowe
Do Domów Wypoczynkowych wy- 

jedzie młodzież w trzech turnusach: 

I. — od 3. 7, do 23. 7, II. — od 26. 7. 
do 15. 8, III. — od 18. 8. do 8. 9, Na 

środowisko lubelskie na każdy turnus 

zarezerwowano następującą :,ość

Studenci UMCS budują
Miasteczko Uniwersyteckie
Z inicjatywy Zarządu Uczelniane

go przy UMCS-ie została podjęta 
szeroko zakrojona akcja, mobilizują 
ca ogól studentów do budowy Mia
steczka Uniwersyteckiego. Akcja ta 
dała pożądane rezultaty już w cią
gu dwu tygodni. W  tym czasie przy 
budowie wzięły udział Wydziały Le 
karski, Rolny i częściowo Matema
tyczno * Przyrodniczy 

Do tej pory najlepszymi wynika
mi w pracach niwelacyjnych wyka
zał się Wydział Rolny, przekracza-

Nowy zarząd Koła Farmaceutów UMCS
dobrze rozpoczqł pracować

Niedawno odbyło się walne ze
branie członków Koła Naukowego 
Wyteiału Farmacji. Na zebraniu 
tymę dokonano zmiany statutu i w 
wyniku tego Koło wstępuje na no
wą drogę pracy naukowej i samo-

L is i  cfo fi** rtakr j i

Kiedy mam się uczyć?
Zawsze byłem zdania, że radio to 

pożyteczny wynSilazek. A le obecnie 
uważam inaczej. Przeklinam go ile
kroć zabieram się do książki, a do 
mego pokoju wdzierają się ze wszy
stkich niemal stron ryki nastawio
nych na cały regulator aparatów,

Wyjaśnienie
W związku z artykułem „Jak tu 

się uczyć", który ukazał się w „Sztan 

darze Akademika“ o bibliotece Koła 
Chemików pragnę wyjaśnić pewne 

sprawy.

Uchwała Zarządu Koła Chemików 
ze stycznia 1948 r. mówi wyraźnie o 

rozszerzeniu uprawnień biliotekarza, 
który może wypożyczać książki na 
okres znacznie dłuższy niż dwa tygod 

nie. Prócz tego wiemy wszyscy, że 
pożyczona przez jednego kolędę czy 

koleżankę książka wędruje z rąk do 
rąk i może znaleźć więcej czytelni

ków, niż gdyby leżała na półkach 
bibliotecznych. Coprawda korzystają 

г  nich przeważnie studenci starszych 
lat, ale im  są one najbardziej potrzeb 

ne z uwagi na to, że zdają oni końco 
we egzaminy.

Jeśli zaś idzie o taką książkę jak 
„Chemia nieorganiczna" Tołłoczki 

(nowe wydanie), to w bibliotece znaj 
duje się jeszcze do wypożyczenia 8 

egz. Zresztą sprawa ta będzie nie
długo rozwiązana, ponieważ jest już 

projekt współpracy zakładu chemii 
nieorganicznej z Kołem Chemików i 
w czerwcu powstanie nowa czytelnia.

transm'tujących różne wiadom 'ci
i muzykę. Dosłownie do godziny 23 
lecą z lewej strony wiadomości ogól 
ne, . prawej jakaś brawurowa mu
zyka, z góry koncert życzeń, a 
wszystko to podawane jest tak g1 ś 
no, jakby prócz tych trzech lokato 
rów nikt więcej w  2 sąsiadujących 
ze sobą domach r~zy ul. Szopena
22 i 24 nie mieszkał.

Właściwie muzykalni ci panowie 
mają ri-ję . Zapłacili za radio, opła 
ca ją abonament to i grają w  myśl: 
„W o lr - "  Tomku" lub też starsze
go powiedzenia „Szlachcic na za

grodzie" i nie przejmują się, że 
ktoś nie może się uczyć ani spać. 
Co to ich obchodzi?

Ale co ja mam w takim wypadku 
robić, jak temu zaradzić, bym mógł 
się uczyć lub spać, jak również że
by się uwolnić od obowiązkowego 
słuchania całego programu do godz.
23 albo i dalej? Jakby tym panom 
wytłumaczyć, że takie głośne rekla 
mowanie swojego kontaktu z kultu
rą świadczy o czymś wręcz przeciw 
nym.

Student UMCS-u

OD REDAKCJI

Takie wypadki nie są odosobnio
ne. Wielu kolegów i koleżanek skar 
ży się z tego samego powodu.

Jaka jest na to rada? Po prosta 
upomnieć takich gości w dobry spo 
sób, a jeżeli to nie poskutkuje, 
udać się do Milicji ze skargą za za
burzenie spokoju publicznego w  
późnych godzinach.

pomocy w  nauce. Dokonano rów
nież wyboru nowego Zarządu.

Ze względu na okres egzaminów 
.lowoobrany Zarząd zwrócił szcze
gólną uw. gę na organizowanie ko
repetycji dla słuchaczy I  i I I  roku. 
Wygłoszono 2 referaty z zakresu 

propedeutyki farmacji: Życiorys Ma 
rii Curie -  Skłodowskiej i profeso
ra Koskowskiego — twórcy pierw
szego wydziału farmacetycznego w  
Polsce.

Uzupełniona bibliotekę Koła, za
kupując najnowsze wydania z za
kresu chemii. W  pierwszych dniach 
czerwca przeprowadzone będą repe 
tytorfa rrze^eezanrnacyfne z zoo
logii i botaniki dla słuchaczy roku 
rrerwszego.

Poczyniono również przygotowa
nia do wye^^rki farmnkognostycz- 
nej do Szczekarkowa dla słuchaczy
II  i I I I  roku.

Były to najpiiln,®l«zp> sprawy stu 
dentów Farmacji, które zostały za
łatwione przez nowy Zarząd Koła.

jąc często normy. Rektorat jak rów 
nież i Dziekanaty, chcąc umożliwić 
studentom wzięcie udziału w pra
cy, zwolniły ich w tym czasie z wy 
kładów i ćwiczeń.

Cztery godziny pracy na wolnym 
powietrzu nikogo nie męczy, a ra
czej jest pewnym odprężeniem umy 
słu, przemęczonego ślęczeniem nad 
książką w okresie egzaminacyjnym.

W czasie od 23 maja do 18 czerw 
ca w budowie weźmie udział ok. 3(V
tys. studentów, co w sumie da kil
kaset tysięcy zaoszczędzonych pie
niędzy. ZAMP organizując tę akcję, 
kierował się dwoma głównymi za
mierzeniami: Zaoszczędzenie poważ
nej sumy pieniędzy oraz włączenie 
ogółu studentów w nurt budowy i 
tworzenia lepszego jutra dla nasze
go Uniwersytetu, a przez to i dla 
Państwa Ludowego.

J. Iskierko

miejsc: w Szklarskiej Porębie —  22, 
w Wieńcu Zdroju — JO, w Tupadłach
— 40. Pewna, minimalna zresztą część, 
ok. lOtyo. płacić będzie po 400 zł. 
dziennie, inna z 50% zniżką, a orze- 
wiżająca część pojedzie tam bezpłat
nie.

Do wyjazdu do Domów Wypoczymko 
wyeh mają przede wszystkim prawo 
słabi na zdrowiu, oraz wyczerpani fi 
zycznie i umysłowo.
OBOZY
SPOŁECZNO-WYPOCZYNKOWE

Ta druga forma wczasów ma jn i 
nieco odmienny cbar-jkter. Wprawdzi* 
grupuje ona tak samo młodzież zor
ganizowaną jak i niezorganizowaną, 
z tą tylko różnicą, że obok wypoczyn 
ku kładzie się nacisk na pracę społecz 
ną. Niech nikt się tego nie przestra
szy. 3 godziny dziennie to jest aa 
prawdę niewiele. A w tym czasie na
wiąże się kontakt г ludnością wiej 
ską, czy robotniczą i zacznie się my 
śleć o ich sprawach.

Obozy te będą bezpłatne, odbędą si  ̂
w dwóch turnusach. I od 4. 7. do 24'. 
7„ II od 27. 7. do 16. 8. Zorganizo
wane będą w 4-ch miejscowościach: 
w Trzcinicach. Olecho. Dunajki i Saw 
czyce. Obóz w Trzcinicach prowadzić 
będzie Komitet środowiskowy FPOS-B 
z Lublina.

Podania należy składać do Komisji 
Kwalifikacyjnej przy Bratnich Pomo 
cach. Do podania o wyjazd do Domu 
Wypoczynkowego należy dołączyć za* 
Świadczenie lekarskie.

ZAMP-owcy poleca ą wszystkim
wycieczki turystyczne do Gór Świętokrzyskich
U nas jeśli się mówi o górach, to 

ma się przede wszystkim na myśli Kar 
paty albo Sudety, a zupełnie zapomina 
się o Świętokrzyskich. Wprawdzie 
w gimnazjum przy lekturze Żeromskie 
go budziła się chęć poznania tego naj 
starszego wzniesienia w Polsce, ale 
rzadko ona bywała realizowana.

ZAMP-owcy, którzy podczas Zielo
nych Świątek zrobili wycieczkę na Ły 
sicę, mówili o pięknie gór Swiętokrzys 
kich nie po to, by podzielić się z :nny 
mi wrażeniami, ale żeby je w Lublinie 
spopularyzować. Ze względu na zbliża 
jące się wakacje warto studentom

11 tys. studentów skorzysta
z tegorocznej akcji wczasów

W tegorocznej akcji letniej Głów 
ny Komitet Wczasów Akadem’ckich 

przydzielił ośrodkom studenckim 
znaczną liczbę miejsc.

Wynosić ona będzie w  domach 

wypoczynkowych 5.000 , a na obo
zach społeczno - wypoczynkowych 

4.800.

100 miejsc w  domach wypoczyn

kowych w  Międzyzdrojach przezna 

czone jest dla studentów czechosło 

wackich, zaś 100 polskich studen

tów wyjedzie na wczasy do Czecho 

Słowacji

59 proc. ogólnej ilości miejsc w  

domach wypoczynkowych jest bez

płatne, a 32 proc. studentów otrzy

ma 50 proc. zniżki z opłat. Pobyt 

na obozach społeczno -  wyoociyn- 

kowych jest bezpłatny.

Młodzież studencka, przebywająca 

na obozach społeczno -  wypoczynko 

wy-1’ nrzeznacz? ’ 5 Rodzin tygod

niowo na pracę fizyczną, ponadto 
prowadzić ^-jdzie «ч  "-"-oką skalę 

akcję kulturalno - oświatową oraz 
akcję ' — "■'■naą.

Akcja letnia studentów obejmuje 

również obozy szkoleniowo - spo
łeczne oraz centralny obóz szkole

niowy ZAMP-u, które obejmą 

1.400 studentów.

Ponadto Akademickie Zrzeszenie 

Sportowe organizuje obóz instruk
torski oraz obozy żeglarskie.

Punkty wczasów akademickich 

położone są w  pięknych miejscowo 

ściach przeważnie na Mazurach i 

na Dolnym Śląsku.

przypomnieć, że stosunkowo niedaleko 
Lubelszczyzny jest piękny zakątek, 
którego zwiedzenie nie pociągnie za 
sobą większych kosztów.

Dlatego też podajemy trasę, którą 
najłatwiej dojechać do Gór Święto
krzyskich. Wysiada się w Zagnańsku
— stacji leżącej na linii Skarżysko —  

Kielce, jedzie się kole/ką wąskotoro
wą do Baszowie, skąd idzie się do 
schroniska w Nowej Słupi, gdzie no
cleg kosztuje tylko 30 zł.

Szlak turystyczny w gćrach jest wy 
raźny, prowadzi przez porośnięte la
sami iglastymi szczyty, toteż można 
je zwiedzić swobodnie bez przewód. 
n'ka.

Na szczególną uwagę zasługuje kła 
sztor na Łysej Górze, zamieniony 
przed wojną na ciężkie więzienie, pod 
czas wojny na każń dla jeńców ro
syjskich. Obecnie znajduje się tanr 
muzeum.

K o m u n i k a t y
Przypominamy członkom ZAMP-u, 
że Zarządy Uczelniane kończą w y
dawanie legitymacji członkowskich. 
Kto jeszcze nie ma legitymacji po
winien się w  nią zaopatrzyć, jak 
również zapłacić składki.

Zarząd Uczelniany ZAMP przy 
UMCS-ie podaje do wiadomości ko 
legom, pełniącym funkcje w Zarżą 
dach Wydziałowych • i Zarządach 
Kół, że ci którzy pragną wyjechać 
na obozy szkoleniowo -  wypoczyn
kowe. powinni zgłosić się w  Zarżą 
dzie Uczelnianym do dijia 10 czerw 
ca włącznie.


