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Bermana, Osóbki-Morawskiego,
Modzelewskiego, Drobnera i im

Polska bomba atomowa

PPR — 310.000 członków!

10 zagadnień Palestyny
Wykrycie tajnych magazynów

niemieckich

Sprawa Niemiec i pokoju

100.000 nowych
PPR-owców

WARSZAWA (RAP). Jesteśmy wszyscy
pod świeżym wrażeniem sesji K. R . N . Je
steśmy wszyscy pod wrażeniem cyfr rzu
conych przez ministra bezpieczeństwa pu
blicznego i pod wrażeniem tej sytuacji po
litycznej, którą scharakteryzowali mówcy,
a która obrazuje się takimi faktami: za po
wieszony w do\nu portret wicepremiera Go
mułki albo za posiadanie legitymacji PPR,
NSZ-owcy strzelają w łeb a równocześnie
wiszący w domu portret Mikołajczyka słu
ży jako amulet, na wsi jeśli ktoś chce mieć
spokój to obok Matki Boskiej wiesza por
tret Mikołajczyka. Napływają do naszego
Komitetu Centralnego ustawicznie meldun
ki o mordach popełnionych na PPR-owcach
i coraz częściej uzupełniające wiadomości,
że wśród schwytanych bandytów znajduje
się wielu członków PSL.

My, w Komitecie Centralnym, prowadzi
my rejestr zbrodni band reakcyjnych i w

rejetsze tym, jeśli chodzi o ilość zamordo
wanych zajmujemy II-gie po bezpartyjnych
miejsce. Ale prowadzimy również inny re
jestr, rejestr liczebnego wzrostu naszej or
ganizacji. Na pierwszym historycznym zje
ździe Polskiej Partii Robotniczej stwierdzo
no, że w dniu 1. XI. osągnęliśmy cyfrę
210.290 członków, a już wtedy w całym
kraju szerzył się terror przeciwko PPR. Se
kretarz generalny PPR wezwał partię do u-

masowienia szeregów.
W październiku liczyliśmy 210.290 człon

ków, w listopadzie 223.280, czyli wzrost wy
nosił 13.090. W grudniu liczba członków
wynosiła 235.296, czyli wzrost o 11.916, sty
czniu 245.921, czyli wzrost o 10.625, w lu
tym 263.410 czyli wzrost o 17.489, w marcu

285,764 czyli wzrost o 22.354, rekordowy
wzrost w marcą, kwietniu wynosi ponad
25.000 nowych członków. W ten sposób na

1-go Maja Polska Partia Robotnicza osią
gnęła ponad 310.000 członków t. zn., że w

ciągu 6-ciu miesięcy wzrosła o przeszło
100.000 członków.

I

Holska Garnka atomowa
WARSZAWA (obs. wł.). Anglosasi mają bombę atomową, olbrzymią siłę niszczącą.

Upłynie jeszcze wiele lat, zanim energię atomową zastosować będzie można do prze
mysłu, a tymczasem świat cierpieć będziejeszcze długo niedostatek. Polscy uczeni
przeprowadzają obecnie próby nad wyna lazkiem, który dla szarego człowieka na

całym świecie będzie miał nieobliczalne skutki. Są to doświadczenia nad produk
cją sztucznego włókna, nad produkcją trwałej nie niszczącej się nici. Laborato
ria w Jeleniej Górze wytwarzają obecnie z fenolu, ubocznego produktu destylacji
węgla, nić mocniejszą wielokrotnie od najsilniejszego jedwabiu, która posiada około
400% rozciągliwości. Nić ta nie podlega uszkodzeniu przez tarcie. Jak nas informują,
nić tę tarto bezskutecznie 75.000 razy, przy czym wytrzymała ona wszelką próbę znisz
czenia jej.

Nad sensacyjnym tym wynalazkiem pracowali w największej tajemnicy niemieccy
inżynierowie, a wynalazek ten zrekonstruowała grupa polskich uczonych.

Zdajemy sobie sprawę, iż produkcja tego sztucznego włókna wywoła przewrót nie
tylko w przemyśle odzieżowym. W niedługim czasie będziemy nie tylko nosić tanie
i trwałe nie do zdarcia pończochy czy bieliznę z tego włókna o wadze lżejszej niż je
dwab, lecz jaździe będziemy na oponach samochodowych, do których produkcji
użyta będzie ta „wieczńa* 1 tkanina.

Jest rzeczą ciekawą,(iż jeden z teatrów polskich grać ma w najbliższym czasie
sztukę napisaną przez'Juliusza Wirskiego pod tytułem „inż. Saba“ — obrazującą wal
kę grupy młodych polskich_ uczonych o nowe włókno.

Oczekiwać będziemy z niecierpliwością dalszych meldunków o tei polskiej „bom
bie atomowej".

Z tęgo fenolu, którym truto więźniów w obozach koncentracyjnych powstanie
bielizna dla całego świata.

CZERWONY KRAKÓW
Święto 1-szo Majowe rozpoczęło się uroczy

stym posiedzeniem M. R . N., na którym obecni

byli przedstawiciele władz miejskich, wojska,
Armii Czerwonej, sądownictwa, nauki, kultury
i świata robotniczego. Przewodniczący M. R . N.

Zawadzki w swoim przemówieniu podkreślił zna-

czene 1-go Maja
i dla rozbudowy

dla jedności klasy robotniczej
Polski. Zebrani witali gorąco

Jfiec net 'Rynku Krakowskim
KRAKOWSKI zapełnił się ol-Rano RYNEK

brzymim tłumem: związków zawodowych, partyj
politycznych, organizacyj młodzieżowych i spo
łecznych. Setki sztandarów i transparentów po
wiewało nad Rynkiem. Zebranie otworzył imie
niem OKZZ poseł KOWALCZYK, powołując do
prezydium wiceprezydenta K. R . N. STAN.
SZWALBEGO, imieniem P. P. S., wiceministra
spraw zagranicznych MODZELEWSKIEGO z ra-

mienia P. P . R., przedstawicieli Wojska Polskie
go, Armii Czerwonej, konsula ZSRR i Francji o-

raz działaczy politycznych 1 zawodowych.
Imieniem Polskiej Partii Socjalistycznej prze

mawiał poseł dr DROBNER, przypominając histo
ryczną walkę proletariatu całego świata o wol
ność i sprawiedliwość, przypominając krew prze-

Kamień węgielny Polski
W IMIENIU KOMIT. CENTRALNEGO PPR | POWROTU NIE MA I BYĆ NIE MOŻE. Tworzy-

WITA ZEBRANYCH WICEMINISTER MODZF- my nową Polskę opartą na demokracji ludowej.
LEWSKI. DAJE ON MARKSISTOWSKĄ ANA- | Różnie ludzie pojmują tę demokrację. Dla nas

LIZĘ ZMIAN JAKIE ZASZŁY W POLSCE’ NA i jest ona nieodłącznie związana z władza ludu pra-
CAŁYM ŚWIECIE.

„Kiedy zawodzą dawne metody rządzenia, to
nie ma więcej miejsca dla zbankrutowanych sfer
rządzących. Przychodzą wtedy nowe siły i nowi
ludzie. Tymi nowymi siłami to masy pracujące.

Wyzwolenie Polski z niewoli hitlerowskiej by
ło ■wynikiem wysiłku narodu polskiego i narodów’
sprzymierzonych. Ramię przy ramieniu z Armią
Czerwoną walczyło Wojsko Polskie tym razem

po raz pierwszy w naszych dziejach stworzone

przez masy pracujące. W dniu 1-go Maja składa
my hołd bohaterskiej Armii Czerwonej, która po
zwoliła na stworzenie tego wojska i na wyzwo
lenie z niewoli hitlerowskiej. Jej ofiary i jej wal
ka tworzą podstawy wiecznej przyjaźni między
naszymi nąrodami. — DO STAREJ POLSKI
PRZEDWRZEŚNIOWEJ, WOBEC BANKRUCTWA
WSZELKICH KONCEPCJI POLITYCZNYCH —

Milicjo obywatelska na PPOK w 100%
KRAKÓW (kik). W świetlicy Wojewódzkiej

Komendy M. O. odbyło się pierwsze zebranie
Wojew. Komitetu Premiowej Pożyczki Odbudo
wy Kraju, zawiązanego w szeregach milicji. Na

wstępie zebrania zabrał głos wojewódzki ko
mendant i zarazem przewodniczący Komitetu,
mjr. Gruda. Po nakreśleniu trudności, jakie pow
stały przy odbudowie kraju i montowaniu apa
ratu państwowego, mówca podał bilans dziesią-

oficerów amerykańskich, którzy przywieźli do
Krakowa ołtarz Mariacki. Oficerom tym podzię
kował serdecznie prezydent miasta Steian Wo-
las. Dr B. Drobner zgłosił wniosek przemiano
wania ulicy Dunajewskiego na ul. 1 -go Maja dla
zadokumentowania, że na tej właśnie ulicy lala
się krew krakowskiego proletariatu.

laną przez robotników polskich i nędzę w jakiej
musieli żyć. — Obchodzimy w tym roku 1 maj
w warunkach zgoła odmiennych, niż w przeszło
ści — mówił poseł Drobner. Wiele i bezpowrot
nie zmieniło się w losach Polski i jej ludu pracu
jącego. Mówca przypomina stanowisko klasy ro
botniczej w sprawach niepodległości, podkreśla
dobitnie konieczność przyjaźni pomiędzy naro
dem polskim a narodami radzieckimi. Okrzykiem:
„NIECH ŻYJE WOLNA, NIEPODLEGŁA POLSKA
SOCJALISTYCZNA! — zakończył dr Drobner

swoje przemówienie.
Kiedy poseł Kowalczyk odczytuje telegram

od S. Ł . rozbrzmiewają okrzyki na cześć sojuszu
robotniczo-chłopskiego.

cującego. Nie ma demokracji bez ludu pracują
cego i nie możne istnieć lud pracujący bez istot
nej demokracji.

Takie też są podstawy naszej polityki zagrani
cznej. Jeśli klasy panujące nie potrafiły obronić
interesów narodowych, to klasy pracujące zdały
egzamin rządzenia Polską w interesie całej Polski.
Jednakże klasa panująca przed wrześniem 1939
nie wyrzekła się jeszcze nadziei na ewent. po
wrót. Jak zwykle klasy reakcyjne kiedy nie mo
gą stanać do walki otwartej, posługują się skry
tymi metodami. NIESTETY ZNALEŹLI SIĘ W
POLSCE LUDZIE, KTÓRZY TYM METODOM
USIŁUJĄ STWORZYĆ PLATFORMĘ POLITYCZ
NĄ I WALCE bandytów przypiąć skrzydła.
Chcą oni stworzyć pomost dla ewent. restauracji
władzy reakcyjnej.

Mówca rozprawia się ostro z wystąpieniem po-
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tej sesji KRŃ. Wskazał on na stopniowe i stałe

osiągnięcia Rządu przez usprawnienie transpor
tu, zwiększenie wydobycia węgla i ustalenie

preliminarza budżetowego na rok bieżący. Na
stępnie omówił uchwałę KRN o rozpisaniu Prem.

Pożyczki Odbudowy. W związku z powyższą
uchwałą zawiązał się w Warszawie Komitet
PPOK w szeregach milicji, na czele którego sta
nął komendant główny M. O. gen. dyw. Witold
jako przewodniczący, pułk. Titkow zastępca ko
mendanta głównego jako sekretarz, pkt. Orski
jako sekretarz i kpt. Rajewicz w charakterze
skarbnika.

Komenda Główna subskrybowała Pożyczkę
Odbudowy w 100% miesięcznej gaży. Wojew.
kemendat mjr. Gruda wezwał milicję wojewódz
twa krakowskiego • do deklarowania wpłat na

pożyczkę. Przypomniał on, że milicja stanowi
przednią straż narodu w walce o odbudowę i do
brobyt kraju. Dobro państwa wymaga, aby co
dzienny trud na każdym posterunku zwiększył
się o zbiorowy wysiłek społeczeństwa w sub
skrybowaniu pożyczki.

Na zakończenie przemówienia, apelując do ze
branych pracowników milicji, zadeklarował mjr.
Gruda, jako przewodniczący Komitetu, swoje
miesięczne pobory. Członkowie Komitetu, zastę
pca majora, por. Trzepiński, sekretarz kpt. Kwiat
kowski i skarbnik por. Nowakowski wygłosili
krótkie przemówienia, subskrybując 100% mie
sięcznej gaży. Następnie imieniem członków
PPR w szeregach M. O . przemawiał chor. Za
rzycki, podkreślając konieczność wysiłku w o-

bronie przed wtargnięciem do kraju obcego ka
pitału. Wezwał on członków partii do deklaro
wania wpłat na cele pożyczki w wysokości mie
sięcznych pensji. Apel ten powtórzył w imie
niu PPS por. Grodzki.

W zakończeniu zebrania wszyscy pracownicy
Wojewódzkiej Komendy M. O. subskrybowali
Pożyczkę Odbudowy w 100% swoich miesięcz
nych poborów. Jest to piękny dowód obywatel;
skiego i społecznego uświadomienia milicji. Sta
nowi on przykład godny naśladowania*

sła Bańczyka z PSL na KRN, który twierdził, że

bandy leśne to odruch samoobrony społecznej.
Zaapelował on do zebranych, aby jednogłośnie

potępili tego rodzaju oszczerstwa. Ten sam po
seł — mówi minister Modzelewski -— korzystając
z wolności demokratycznej zakwestionował zdol
ności klasy pracującej miast i wsi do rządzenia
Polską. Ta dyskwalifikacja podstawowych warstw
narodu musi spotkać się ze zdecydowanym potę
pieniem.

BUDUJEMY PRZYSZŁOŚĆ DLA WSZYSTKICH
UCZCIWYCH POLAKÓW, KTÓRZY POSIADAJĄ
ZDECYDOWANĄ WOLĘ BUDOWANIA POLSKI
LUDOWEJ OPARTEJ NA MASACH PRACUJĄ
CYCH. MÓWIMY TO W POCZUCIU PEŁNEJ
ODPOWIEDZIALNOŚCI, NIE TYLKO PRZED
MASAMI PRACUJĄCYMI, ALE PRZED RZPLITĄ
I PRZED HISTORIĄ. Ci, którzy tego nie rozumie
ją i świadomie popierają politykę reakcji, mu
szą znaleźć się poza nawiasem społeczeństwa.

Przedstawiciel KC PPR omawia następnie refe
rendum ludowe.

— 24 lipca 1944 r. rozpoczęliśmy wyścig pracy,
współzawodnictwo międzynarodowe i wyścig ten

musimy wygrać. Wygramy go tylko wspólnym
wysiłkiem całeqo narodu j dobiegniemy do mety
pierwsi. Wszystkie przeszkody na tej naszej dro
dze muszą być złamane.

Trzeba mocno podkreślić, iż w pracy nasze]
jedność partyj robotniczych PPR i PPS to kamień

węgielny demokracji.

Młodzież i robotnicy
IMIENIEM MŁODZIEŻY OM TUR, ZWM.

ZNMS ORAZ AZWM „ŻYCIE" PRZEMAWIAŁ
BOLESŁAW KRUCZKOWSKI, zwracając uwagę
na rolę młodzieży uczącej się i na jej sojusz z

klasą robotniczą.

Czerwone ulice Krakowa
WICEPREZYDENT KRN SZWALBE W IMIENIU

KRN udekorował krzyżami zasługi robotników
zasłużonych dla odbudowy Polski. Są to: SUSUŁ
Stanisław, SMALEC Kazimierz, RUTKOWSKI
Stanisław, KORCZ Józef, JEZIOROWSKI Paweł,
KRUPA Władysław, ORZECHOWSKI Andrzej,
STUSS Włodzimierz, SE1DEL Michał, WODECKI
Zygmunt, WINIARSKI Kazimierz. ZMUDA Piotr,
PIOTROWSKI Albin, F?ACHT Piotr, GROMEK
Jan, BARTIK Stefan, FLAK Tadeusz, PŁAWECKI
Stanisław.

Odśpiewaniem Czerwonego Sztandaru i Mię
dzynarodówki zakończyła się uroczystość na Ryn
ku, poczym uformował się olbrzymi pochód o-

twarty przez motocyklistów „Związkowca" oraz

przez 3 sztandary: PPS, PPR i OKZZ. Ósemkami
maszerowali O. M . T . U. R-owcy pod niebieski
mi i czerwonymi sztandarami. Za nimi białe ko
szulki i czerwone krawaty oraz szare kombinezo
ny ZWM-owców.

Za aktywami obu partyj robotniczych, kolum
na za kolumną przeciągały Związki Zawodowe,
orkiestry, harcerze, młodzież szkolna, Rezerwa
Ochotnicza M .O., dzieci z R. T. P . D. na wspa
niale udekorowanych samochodach, a pochód za
mykały auta z transparentami.

Tę niespotykaną w dziejach Krakowa defiladę
dziesiątek tysięcy maszerujących pod czerwo
nymi sztandarami przyjęli przed Uniwersytetem
Jaaiellońskim przedstawiciele władz, wojska i
partyj. ZE SZCZEGÓLNYM WZRUSZENIEM
PRZYGLĄDANO SIĘ PTZRWSZYM ODDZIAŁOM
ROBOTNICZYM, MASZERUJĄCYM Z BRONIĄ
W RĘKU ORAZ BARWNEMU POCHODOWI
MŁODZIEŻY TUR I ZWM. Pochód przeszedł uli
cami Grodzką, Franciszkańską, Straszewskiego,
Podwalem, 1-go Maja, Basztową, Potockiego,
Gertrudy i powrócił ulicą Grodzką do Rynku
Głównego.

KIEDY CZOŁO POCHODU NADESZŁO NA
RYNEK OSTATNIE ODDZIAŁY OLBRZYMIEJ
DEFILADY NIE WYRUSZYŁY JESZCZE Z RYN
KU. Uroczystość 1-szo Majową zakończył krót
kim przemówieniem poseł Kowalczyk z OKZZ
wzywając do JEDNOŚCI KLASY ROBOTNICZEJ
i intonując bojowe pieśni: Czerwony Sztandar
i Międzynarodówkę. Wieczorem tego dr.ia, bę
dącego świadkiem bojowej demonstracji kra
kowskiego ludu pracującego, odbyły się przed
stawienia robotnicze w Teatrze Miejskim i w ki
nach. W kasynie garnizonowym obchodzono
żołnierską uroczystość, na której obecni byli ofi
cerowie amerykańscy, przedstawiciele stronnictw
demokratycznych i miasta.

DOBRE DZIECKO POMAGA MATCE.
POMÓŻ POLSCE, SUBSKRYBUJĄC
PREMIOWĄ POŻYCZKĘ ODBUDOWĄ
KRAJU!
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WARSZAWA. Nad Placem Teatralnym powie

wa las sztandarów czerwonych i transparentów.
Cały Plac j wszystkie ulice wylotowe jak Sena
torska, Wierzbowa, Rocha wypełnione ludźmi.

Przybyli wszyscy: młodzii i starzy, wojsko i oso
by cywilne, partie polityczne, organizacje spo
łeczne i młodzieżowe, PPR, PPS, Stronnictwo
Ludowe, Stronnictwo Pracy, Związek Samopo
mocy Chłopskiej, Związek Walki Młodych, TUR,
harcerze, młodzież szkolna, Ochotnicze rezerwy
M. O., załogi fabryk j zakładów pracy. Robo
tnicy, chłopi j inteligenci pracujący przybyli na

Plac Teatralny, aiby zadokumentować i podkre
ślić wieczny sojusz wszystkich ludzi pracy.

Wiec otwiera przewodniczący Warszawskiej
Rady Związków Zawodowych Rustecki, obrazu
jąc dotychczasowe osiągnięcia Polski.

„Manifestując dzisiaj w dniu 1-go Maja swe

Warszawa uczg nas
Głos zabrał sekretarz generalny PPS Cyran

kiewicz.
Towarzysze z PPS! Towarzysze z bratniej PPR!

Ludu Warszawy!
Przyprowadziły nas tutaj, do serca zburzonej

przez wojnę bohaterskiej Warszawy nasze czer
wone, zwycięskie dzisiaj sztandary. Manifestuje
my dzisiaj pod tymi starymi sztandaramj walki.
Zostawiliśmy na dzisiaj w domu nasze codzien
ne sprawy, codzienne kłopoty, naszą co.dzienną
walikę o życie. Przyszliśmy zamanifestować i na
ocznie przekonać się o tym, że wszystkie nasze

sprawy i wszystkie nasze kłopoty codzienne,
wszystkie nasze wałki zbierają się w jedną
wspólną sprawę j wspólną walkę całego świata
pracy. Wiemy o tym i caujemy w tym naszą si
łę, naszą moc i w tym widzimy nasze zwycię
stwo, że tak jak my tutaj w Warszawie, tak
samo we wszystkich miastach i we wszystkich
krajach dzisiaj w tym samym czasie i pod tymi
samymi sztandarami manifestują ludy swą nieu
giętą wolę wziięcia swych spraw w swoje ręce.
Wszędzie tam, gdzie jest walka o nowy, lepszy
świat, tam, gdzie ludy mają już władzę i tam,
gdzie o tę władzę walczą, gdzie walczą o swą
wolność, o swe wyzwolenie, tam nie znajdziecie
n>a całej kuli ziemskiej innego przewodnika, jak
ten sam czerwony sztandar walki o socjalizm.

Przyszliśmy tutaj i(-»ko wielka historyczna siła,
która ten świat dotychczasowy, świat gospodar
czej anarchii, kapitalistycznego wyzysku, świat
faszyzmu i wojny burzy i w interesie ludzkość:
musi zburzyć. Przyszliśmy tutaj, aby spojrzeć hi
storii prosto w oczy. I to nie jest u n,as w War
szawie takie trudne. Popatrzcie na ruiny War
szawy. Niech one nas nie tylko bolą, miech one

nas nie tylko gniewają, niech one nas przede
wszystkim uczą. One nas uczą bardzo wielu rze
czy.

Ta zburzona przez wojnę Warszawa mówi nam

1 MAJ W WALCE
Przemówienie człcnka KG

Towarzysze!
Do bohaterskiej Warszawy dzisiaj płynie fala

pozdrowień. Pozdrowień ze wszystkich miast
-Polski i pozdrowień ze wszystkich zakątków
świata. Tak jak my tutaj zebraliśmy się by ob
chodzić święto nasze, święto 1-go Maja, tak sa
mo rozlega się tętent dziesiątek milionów kro
ków robotniczych po brukach wszystkich miast
Europy, wszystkich miast świata.

Co oznacza to hasło dla nas w Polsce? Ozna
cza dla nas walkę o zabezpieczenie, o utrwale
nie tych zdobyczy, które uzyskaliśmy walcząc
W myśl wyzwolonych narodów.

Hitleryzm został zmiażdżony, lecz walka z

rodzimą reakcją faszystowską, z agencjami mię
dzynarodowej reakcji, z faszyzmem trwa, trwa
i jest w pełni. Toteż na wyzwolonej ziemi pol
skiej codzień prawie wyrastają świeże mogiły,
moaiły PPR-ców, mogiły innych działaczy demo
kratycznych, którzy padli od kuli skrytobójczej
faszystowskich band, dywersantów Andersa i
najmitów wroga. Mamy w tym najdroższe, ser
deczną krwią okupione pierwszeństwo. Padli z

rąk skrytobójców, których żadne wywody per
fidne, wywody Bańczyków czy Wójcików nie
zdołają wybielić. Ciąży na nich piętno Kainowe
morderców swych braci. Padli z rąk morderców,
którzy strzelając do nich mierzyli w Polskę lu
dową. Polegli towarzysze zwiększają dumą peł
ną chwały szeregu tych najofiarniejszych synów
kdasy robotniczej i chłopstwa, którzy przed dzie-
siątlkami lat polegli na stokach Cytadeli w wal
ce z caratem, tych, którzy ginęli tu na tym Pla
cu i na innych ulicach Warszawy w r. 1905,
tych którzy walczyli o wolność z mafia sana
cyjną, tych którzy w latach 1936—1938 wy wę
drowali do dalekiej Hiszpanii, aby tam rozsła
wić imię Polski i zginąć pod Madrytem w walce
o wolność, tych wreszcie milionów bezimien
nych bohaterów, którzy oddali swe życie w wal
ce z niemieckim okupantem.

Dziś, 1-go Maja, w dniu święta klasy robot
niczej, przed tymi dawno już zarosłymi mchem
i trawą mogiłami i przed tymi świeżymi naszymi
mogiłami obnażamy głowy i chylimy nasze sztan
dary, Chylimy nasze czerwone sztandary i ślu
bujemy, że ofiary te nie poszły na marne, że
udziesięciokrotnimy nasze siły w walce z reak
cją, że będziemy je ścigać wszędzie, gdziekol
wiek jest, gdziekolwiek się skryła. Pomiot fa
szyzmu, który plami honor polski mordując lu
dzi niewinnych w domach, na szosach i drogach,
będzie wymieciony beż reszty. Stwierdzamy, że

tpszełkie próby szkalowania i oczerniania ludo
wej demokracji i jej zdobyczy bądź ze strony

zdobycze j osiągnięcia wiemy jednak, że walka
o utrwalenie zdobyczy demokratycznych, o Pol
skę Ludową nie jest jeszcze ukończona, że reak
cja polska w oparciu o międzynarodowe grupy
podżegaczy wojennych usiłuje przy pomocy u-

zbrojonych band faszystowskich opóźnić dzieło
odbudowy, zahamować szybki rozwój życia go
spodarczego, przedłużyć cierpienia ludu polskie
go i siejąc nienawiść rasową zohydzić naród
polski w oczach świata, rozbić jedność klasy ro
botniczej tej najmocniejszej broni, najpewniej
szej gwarancji zwycięstwa demokracji nad reszt
kami faszyzmu.

Proletariat Warszawy będzie stał twardo na

straży tego co zdobyliśmy własnym wysiłkiem.
Twarda pięść proletariatu, ochotnicza rezerwa

MO wspólnie z władzami bezpieczeństwa wyrwie
z korzeniami chwasty faszyzmu zaśmiecającego
nasze życie społeczne".

przede wszystkim o tym jak budowano pokój,
jaik zabezpieczono pokój po tamtej wojnie. Te

ruiny Warszawy j ruiny dziesiątek i setek miast
całej Europy mówią każdemu, kto nam przed
wojną nie wierzył, że rządy burżu-izyjne, kapi
talistyczne, rządy finansiery i fabrykalntów, u-

mieją urządzać pokój na świecie zaledwie na 20
lat.

Przypominijcie sobie towarzysze przedwojenne
pierwszo-majowe pochody, przypominijcie sobie

jak wcześniej jeszcze przed dojściem Hitlera do

władzy socjalizm ostrzegał, że faszyzm to wojna,
że Hitler niesie wojnę, jeżeli nie zostanie sam

wcześniej zdławiony. Przypomńiiijcie sobie jak
śmiała się z Was burżuazja, której się Hitler

przecież bardzo podobał. Przypomnijcie sobie jak
polscy faszyści, uczniowie Hitlera strzelali w na
sze pierwszo-majowe pochody, jak ranili ko
biety i dzieci robotnicze, tak jak dzisiaj strze
lają z NSZ-owsk.ich lasów. Przypominijcie sobie

jak do ostakta ślepi byli i głusi na tę zagładę,
którą naszemu narodowi niósł ich wzór i bożysz
cze burżuazji, reakcji, wstecznictwa wszystkich
krajów-Adollf Hitler.

Ta zburzona Warszawa mówi nam dzisiaj o bo
haterskiej ludowej obronie miasta w r. 1939.

Te ruiny naszego miasta mówią nam dzisiaj
o tragedii powstania warszawskiego.

Te ruiny olbrzymiej Warszawy uczą nas bardzo
dużo. One mówią nie tylko do nas. Są jeszcze
ludzie dobrzy, ludzie poczciwi, prości, którzy
chcieliby się daleko trzymać od wszelkiej, jak to
mówią, polityki. Chcieli siedzieć w domu spokoj
nie. Niech się dzieje ha świecie co chce. oni się

. chowają przed tym światem. Nie chcą się do ni
czego mieszać. Takiemu człowiekowi wydaje się,

że schowa się przed życiem, że nie weźmie udzia
łu w tej walce. Tymczasem przychodzi gestapo,
łapie go na ulicy, i nic nie pomoże, iż nie zajmo
wał się on niczym, bo on zajmuje miejsce na

band leśnych, bądlź ze strony niektórych
działaczy ESL-owskich, spotkają się z na
szym zdecydowanym odporem. Udziesięcio-
krotnimy walkę z zatrutą, „szeptaną" propagan
dą, z kłamstwem i oszczerstwem, umocnimy wię
zy łączące lud z demokratycznym naszym woj
skiem, strażnikiem naszych granic i naszej wol
ności, umocnimy bardziej jeszcze nasze bezpie
czeństwo i milicję, która chlubnie broni, nie
szczędząc ofiar, ładu porządku i bezpieczeństwa
wszystkich obywateli, poślemy tysiące najlep
szych synów robotniczych i chłopskich do ochot
niczej rezerwy Milicji Obywatelskiej, która
dziś po raz pierwszy maszeruje po ulicach, aby
zadokumentować niezłomną wolę Polski do wy
trwania przy swych zdobyczach.

PPR. nie chce dyktatury
Kłamstwem jest, że dążymy do dyktatury,

chcemy przyjaznej współpracy wszystkich stron
nictw demokratycznych; chcemy przyjaźni i

współpracy chłopa i robotnika na zasadach rów-
norzędności, chcemy unikać jakichkolwiek
wstrząsów, nie chcemy przelewu krwi, nie chce
my wojny domowej, chcemy twórczej pokojo

Akademia 1-majowa w szeregach Milicji
KRAKÓW (kik). We wtorek po południu od

była się w „Domu Kultury" M. O. w Krakowie
przy ul. Siemiradzkiego uroczysta Akademia 1-go
Maja. Salę wypełniły szczelnie mundury żołnie
rzy milicji i pracowników Komendy Miasta
i Komendy Wojew,

Na wstępie szef wy-dz. zewnętrznego kpt.
Kwiatkowski odczytał specjalny rozkaz na dzień

1-go Maja wydany do żołnierzy M. O. przez Ko
mendanta Głównego M. O . gen. dyw. Witolda.

Gości powitał poseł do KRN-u tow. Drzewie
cki. W krótkich, gorących słowach przypomniał
znaczenie Święta Robotniczego. O ile dawniej
przez długie lata dzień ten był dniem nie święta,
lecz walki, to dzisiaj stanowi on przegląd bojo
wej siły proletariatu, a równocześnie jest mani
festacją osiągnięć demokracji. Tow. Drzewiecki
dał replikę polityce PSŁ-u, podkreślając wolę do
walki o osiągnięcia demokracji. Po przemówie
niu posła orkiestra Związku Kolejarzy odegrała
hymn robotniczy „Czerwony Sztandar".

Następnie zabrał głos Wojewódzki Komendant

mjr. Gruda. W mocnych żołnierskich słowach

1świecie,bo jest Polakiem i to wystarczy. Kito się
schował jeszcze głębiej i siedział w domiu wła
snym czy w piwnicy, to polityka, właśnie polity
ka i walka świata zaglądnęła do niego bombow
cami Hitlera. Zburzyła mu dom, zniszczyła rodzi
nę, jego szczęście, które myślał, że nikomu na

świecie nie przeszkadza.

Jednolity front

proletariatu
Klasa robotnicza od lat toczy walkę wspólną

i dobrze wie, że tylko wspólnie wywalczyć może
sobie lepsze jutro, że tylko wspólnie pokonać mo
że te siły, które stałe czyhają, aby pogrążyć
świat w zniszczeniu.

1. Maja to właśnie przegląd tych wspólnych sił,
to manifestacja wspólnej walki, wspólnyćh dą
żeń milionów ludzi na całym świecie. Każdy po
jedynczo z tego miliona dobrze wie, że walka o

socjalizm to równocześnie jedyny sposób walki
o trochę więcej ludzkiego prostego szczęścia
także i dla jednostki.

Pokój budować można tylko w ścisłym współ
działaniu w skali światowej obu odłamów ruchu
robotniczego socjalistów i komunistów, tak jak to

jest już dzisiaj w światowej organizacji proleta
riatu, w Związkach zawodowych. Na rozbicie te
go współdziałania liczy jak na swoją ostatnią de
skę r a tuniku międzynarodowa kapitalistyczna re
akcja, różni mali i wielcy bogowie wojny. To

jest wystarczający dla nas dowód, aby to współ
działanie w klasie robotniczej chronić, aby go
czynić coraz pełniejszym i dlatego na transpa
rentach naszych wypisane jest hasło: „Niech ży
je międzynarodowa solidarność proletariatu".

Dlatego wiedzeni najgłębszym instynktem i do
świadczeniem przeszłości, wiedząc, iż przyczyną
naszych klęsk przeszłości było .rozbicie proleta
riatu, wiedząc, że zapóżno jest żałować po szko
dzie, my jako równorzędny partner, partner peł
noprawny demonstrujemy dzisiaj pod hasłem
„Niech żyje jednolity front; proletariatu". Wie
my, że qdy będziemy jednolici, to wtedy łatwiej
nam będzie realizować nasze stare hasło sojuszu
robotniczo-chłopskiego i wtedy odeprzemy wszy
stkie zakusy reakcji na rozbicie nas, na odebra
nie nam władzy.

Niech w tym wspaniałym maju 1946 wie nie
tylko zorganizowana klasa robotnicza, niech wie
każdy człowiek dobrej woli, który chciałby świat
widzieć lepszym, że to i jego marzenia są wypi
sane na naszych czerwonych sztandarach. Niech
wie każda matka z tych milionów matek, które
straciły w tej wojnie synów, że i jej ból i jej łzy,
jej pragnienia, by nie zabierano więcej synów,
nosimy na swych sztandarach, tylko, że jej roz
pacz, jej bezsilne łzy, jej bezsiłę my zamieniamy
w siłę, którą walczy ze złem. My nie plączemy,
tylko walczymy, aby spełniło się to, co jest ma
rzeniem ludów, co jest nadzieją wydziedziczo
nych. co jest pragnieniem każdego robociarskiego
dziecka, co jest pokojem i bezpieczeństwem i wol
nością, aby wywalczony został przez międzynaro
dową solidarność proletariacką i socjalizm.

wej pracy i rozwoju, chcemy ładu, porządku 1
spokoju. Ale ktokolwiek podniesie rękę na zdo
bycze ludu, tego dosięgnie nieubłagana, karzą-
ca ręka sprawiedliwości.

Będziemy budować, budować budować, aby
zajaśniała znowu swym pięknem nasza ukocha
na Warszawa. Będziemy budować, aby na przy
czółkach znów chłopi powrócili do swych
schdludnych chat. Marzymy .o tym i wiemy, że
to się spełni i że pod każdą strzechą robotnika
i chłopa zajaśnieje lampka elektryczna. Wiemy
o tym, że potrafimy zaludnić nasze Ziemie Za
chodnie, przyłączone na wieki do naszego pań
stwa. Wiemy o tym, że coraz bujniejszym ży
ciem będą tętnić nasze porty na Bałtyku, wie
my o tym, że coraz zamożniejszym, coraz kultu-
ralniejszym będzie życie naszego robotnika, na
szego chłopa.

Będziemy budować, będziemy budować, bę
dziemy produkować coraz więcej, czuwać, czu
wać na straży naszych granic, na straży naszych
zdobyczy demokratycznych, będziemy uczyć się
i pracować, pracować i uczyć się, aby każdy
robotnik i każdy chłop, każdy urzędnik, coraz

sprawniej, coraz lepiej nauczył się gospo-daro-

nakreślił on stanowisko milicji w radosnym
pierwszo-majowym święcie. Żołnierze milicji to

synowie chłopów i robotników, którzy po krwa
wym trudzie partyzantki stanęli na straży ładu
i porządku, nie spoczną także w obranie swobód
demokratycznych. Święto 1-igo Maja., które jest
dla proletariatu polskiego przeglądem polskich
sił demokratycznych i postępu stanowi dla sze
regów milicji spotęgowanych przez Ochotniczą
Rezerwę M. O. przegląd sił bojowych. W krót
kich słowach wezwał major Gruda dó zjedno
czenia wysiłków przy odbudowie krajiu, które
nie pozwolą na szantaż zagranicy dolarami
i pszenicą kanadyjską. Milicja Obywatelska ja
ko przednia straż demokracji jest j będzie przy
kładem społeczeństwu w budowie młodego pań
stwa. Udział jej w radosnym święcie robotni
czym będzie radosną manifestacją jej osiągnięć.

Po odegraniu 'hymnu narodowego nastąpiły
deklamacje. W części artystycznej chór robo
tniczy „Lutnia" odśpiewał kilka pieśni. Wiązan
ki polskie odegrane przez orkiestrę zakończyły
uroczystość.

wać i rządzić w swym kraju, w którym on jest
gospodarzem. Będziemy pracować, będziemy bu
dować, aby Polska stała się najszczęśliwszym
domem dla wszystkich ludzi pracy. Aby to

wszystko osiągnąć, trzeba nam umocnić sojusz
robotniczo-chłopski, trzeba nam strzec i utrwa
lić jedność robotniczą, trzeba nam wspólnie jed
nym wysiłkiem i jedną myślą walczyć o zwycię
stwo i utrwalenie demokracji i ugruntowania
braterstwa wszystkich ludzi pracy.

Manifestacja 1-szo majowa
w województwie krakowskim

Nigdy jeszcze nie brało w obchodach pierw
szomajowych udziału tyle ludzi, ile w tym roku.
Dziś podajemy wiadomości z następujących po
wiatów: Bochnia około 3.500, Brzeszcze ponad
2.000, Oświęcim około 3.000, Trzebinia ponad
10.000, Chrzanów — 8.000, Libiąż około 5.000,
Wieliczka około 2.000, Brzesko ponad 3.000.

Manifestacje wszędzie odbyły się pod hasłem

jednolitego frontu robotniczego i sojuszu robot
niczo-chłopskiego. W niektórych miejscowo
ściach masowy udział w manifestacjach wzięła
młodzież. Najbardziej entuzjastyczne nastroje
wśród młodzieży: były w Libiążu i w Trzebini.
We wszystkich miejscowościach brały udział u-

mundurowane oddziały ZWM. Komitety Woje
wódzkie Partyj Robotniczych wysłały do wyżej
wymienionych miejscowości swoich mówców: z

PPR przemawiali: towarzysze Kulczycki, Wie
lecki, Wirski, Niemierowska, Drzewiecki, Wa
das, Chlebowski, Felczak.

W Bochni —■tamtejszy prezes zarządu pow.
PSŁ-u ob. Ryncarz oznajmił, że mimo stanowi
ska NKW PSL przystępuje do manifestacji. Na
-wiecu ob. Ryncarz przemawiał za zjednoczeniem
całego narodu przeciw bandom NSZ.

Francja pozdrawia
robotników polskich
Z okazji święta 1-go Maja sekretarze Francu

skiej Generalnej Koniederacji Pracy skierowali
do KC ZZ następujące depesze:

Do pracujących Polski!
W dniu 1 Maja przesyłam wam braterskie po

zdrowienia i wyrazy solidarnych uczuć, jakie
francuska Generalna Konfederacja Pracy żywi
dla klasy robotniczej i narodu polskiego.

Tak, jak my, a nawet w większej mierze od
nas, poznaliście grozę najazdu. Naród wasz był
torturowany, miasta wasze zostały zburzone,
i nikt nie może wspomnieć Warszawy bez uczu
cia ogromnego bólu i zarazem wielkiej dumy,
wywołanej bohaterskim oporem waszej stolicy
oporem, który był symbolem walki całej Polski.
Bandyci hitlerowscy mogli męczyć wasze ciała,
nie mogli jednak złamać waszego męstwa. Duch
narodu polskiego i waszych organizacji robotniy.
czyeh wzniósł się ponad męki zadane ciału. Dzi-
siaj jest on zwycięzcą. A narodowy socjalizm
leży powalony przez zjednoczone siły narodów
demokratycznych, które nie dopuściły do tego,
aby wolność umarła.

Wspólnie zwyciężyliśmy i wspólnie stajemy
przed zadaniem budowy pokoju. Pokoju, który
w warunkach powszechnej niepodległości zape
wni światu radość pełni życia. Pokoju, który'
zapewni wszystkim narodom niezależność, po
koju, który wyzwoli pracę, aby sprawiedliwość
społeczna mogła zapanować na ziemi.

Polska znowu powstała i jest wolna. Robotni
cza klasa polska przy boku klasy robotniczej'
francuskiej, zjednoczona w Światowej Federacji
Związków Zawodowych, sprawią, że już nigdy
ziemia ojczysta nie będzie zdeptana przez na
jeźdźców.

Pragniemy pokoju — pokoju sprawiedliwego,-
braterskiego i będziemy go mieli.

W nadziei tych szlachetnych dążeń ludzkości,
przesyłam wam braterskie pozdrowienia.

(—) Jouhaux

Jestem szczęśliwy, że mogę z okazji 1-go Ma
ja pozdrowić pracowników nowej Polski demo
kratycznej w imieniu 5 i pół milionów zrzeszo
nych we Francuskiej Generalnej Konfederacji
Pracy.

Osobiście miałem wiele sposobności bezpośre
dnio współpracować w naszym kraju z polskimi
pracownikami. Mianowicie w Saint-Etienne,
gdzie 20 lat temu jako lokalny sekretarz związ
kowy, miałem możność ocenienia ducha solidar
ności górników polskich w czasie walk, które
staczaliśmy z opornymi praco-' wcami.

Wiem, że spośród znanych mi tu działaczy
polskich, którzy umieli walczyć w nielegalnych
warunkach, by uniknąć zemsty ze strony na
szych reakcyjnych rządów, niektórzy są dzisiaj
w waszym kraju, gdzie mogą pracować legalnie
w warunkach utrwalonej demokracji.

Inni, którzy walczyli razem z nami w grupach
powstańczych i partyzanckich i padli w zaszczy
tnej walce z przemocą faszyzmu, spoczywają o-

bok naszych męczenników.
Ten długi okres wspólnej działalności z wa

szymi rodakami pozwolił mi na właściwą ocenę
waszego kraju, waszego narodu, a zwłaszcza wa
szej dzielnej klasy robotniczej.

Wiemy, że staczacie u siebie twardą walkę.
Walkę o odbudowę waszej gospodarki, waszych
ruin, o zaleczenie ran głębokich, zadanych wam

przez barbarzyństwo hitlerowskie.
Wiemy też o wszystkich waszych wysiłkach

dla pokonania reakcji, która jeszcze nie dała za

wygraną. \
Takie same walki my staczamy u siebie.
Jestem przekonany*, że zrealizujecie podjęte

zadania, tali, jak i m/y jesteśmy pewni, że osią
gniemy nasze zamierzenia.

Zwycięstwo demokracji w naszych krajach je
szcze bardziej zacieśni więzy, łączące nasze dwa
narody.

Życzę waszej Centirali Związkowej i robotni
czej klasie polskiej, aby Święto 1-go Maja uko
ronowało wasze dotychczasowe wysiłki i było
zwiastunem przyszł, ch sukcesów.

(—) B. Frachon
./'Sekretarz Generalny GGT. j
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Z Maj na święcie
MOSKWA (obsł. wł.) . Pierwszy Maj w Mo

skwie, pierwsze święto robotnicze od zapanowa
nia pokoju na świecie odbył się niezwykle uro
czyście, Nad Moskwą unoszą się balony zaporo
we podtrzymujące na linach gigantyczne portrety
Lenina i Stalina. Setki reflektorów oświetlają w

nocy te widoczne od wielu kilometrów portrety.
Głównym punktem uroczystości była olbrzymia

defilada garnizonu moskiewskiego, której przy
glądało się ponad 2 miliony ludzi. Kiedy na try
bunę wszedł Stalin zerwała się burza okrzyków:
hurra na cześć wdza Zw. Radzieckiego. Członko
wie rządu, korpus dyplomatyczny, goście i prasa
wypełniają trybunę. Generał kierujący defiladą
składa raport marszałkowi Rokossowskiemu. Sły
chać bębny i werble — to pierwsze kolumny po
przedzane batalionami bohaterów Zw. Radzieckie
go i jednym ze słynnych pułków gwardyjskich
rozpoczynają defiladę. Orkiestra gra hymn radzie
cki. Maszerują akademie wojskowe, oddziały
czerwonej floty, następnie huk motorów zapo
wiada wielką defiladę lotniczą nad Placem Czer
wonym.

Po krótkiej przerwie defilują oddziały lekkiej
1 ciężkiej artylerii, następnie oddziały pancerne
j piechota. 200 orkiestr gra na ulicach Moskwy.

Wielogodzinne manifestacje odbyły się we

wszystkich miejscowościach ZSRR.
*

Uroczystości 1-szo Majowe zgromadziły w Eu
ropie setki milionów ludzi pod. czerwonymi sztan
darami. Rozgłośnie całego świata nadawały prze
mówienia i przebieg uroczystości. Główny obchód
w Londynie został odłożony do niedzieli, a prze
mawiać n,a nim będzie premier Attlee oraz inni

przywódcy Partii Pracy i Komunistycznej Partii

Anglii. Brytyjska Partia Pracy wysłała z okazji
święta 1-szo Majowego depeszę z życzeniami do
Partii Jedności Socjalistycznej w brytyjskiej stre
fie okupacyjnej Niemiec. W Wiedniu odbyły się
pochody 1-szo Majowe komunistów i socjalistów.
■Przywódcy połączonej partii komunistycznej i so
cjalistycznej w Niemczech podkreślili w swych
przemówieniach, iż tegoroczne święto 1-szo Ma
jowe po raz pierwszy od r. 1933 obchodzone jest
w nowych warunkach i zwracali uwagę na nie
bezpieczeństwo rozbicia klasy robotniczej. Podob
ny ton panował w przemówieniach przywódców
niemieckich związków zawodowych oraz Wolnej
Młodzieży Niemieckiej. Wzywali oni do wałki z

hitleryzmem, militaryzmem i reakcją oraz do u-

mocnienia demokracji w Niemczech. Jedynie
w Holandii nie obchodzono uroczyście święta
pracy, nie chcąc utracić, nawet jednego dnia w

odbudowie kraju.
*

PRAGA. Pierwsze powojenne święto 1 maja
■obchodzone było w Pradze pod znakiem zbliżają
cych się wyborów. Wszystkie cztery partie urzą
dziły własne odddzielne manifestacje, z których
największa manifestacja partii komunistycznej
odbywająca się na placu św. Wacława zgroma
dziła około 300 tysięcy łudzi. Przemawiał przy
wódca komunistów czeskich wicepremier Gott-
wald oraz poseł dr Krosner, więzień obozu kon
centracyjnego.

Drugą co do wielkości była manifestacja na
rodowych socjalistów odbywająca się na Rynku
Starowiejskim przed zburzonym podczas powsta
nia ratuszem. Przemawiał prezydent miasta dr
Zenkl. Socjaldemokraci odbyli swoją manifesta
cję na Placu Republiki, gdzie do 200 tysięcy lu
dzi przemówił premier Fierlinger oraz gen.
Etecher, szef delegacji czechosłowackiej przy try
bunale norymberskim, oraz gość angielski poseł
Partii Pracy Tom O'Brien. Przeszło sto tysięcy
ludzi zebrało się na manifestacji partii ludowej,
na której przemawiał min. zdrowia dr Prochazka
1 ks. proboszcz Tylinek, więzień Buchenwaldu.

Pochody manifestacyjne na miejsce wieców
trwały od wczesnego ranka. We wszystkich po
chodach manifestanci nieśli transparenty z na
pisami o treści społecznej. Pochód komunistycz
ny odznaczał się tym, że wieziono wielki alego
ryczny wóz z drukarnią i redakcją „Rudego Pra-
va", które wychodziło na ulicy jako biuletyn in
formacyjny. W pochodach manifestacyjnych nie-
siono również olbrzymie portrety prezydenta Be
nesza, a transparenty wszystkich partyj głosiły

1O ZAGADNIEŃ PALESTYNY
LONDYN (BBC). Anglo-amerykańska komisja

badawcza dla zagadnienia Palestyny ogłosiła
wczoraj swe sprawozdanie. Składa się ono z 10
rozdziałów, a główne jego zalecenia są nastę
pujące:

Ij Zagadnienie europejskie. Palestyna sama

nie może sprostać potrzebom imigracji żydow
skiej ofiar prześladowań hitlerowskich i faszy
stowskich. Komisja zaleca rządowi brytyjskie
mu i amerykańskiemu, aby we współdziałaniu
Z innymi krajami starali się znaleźć w Europie
miejsce zamieszkania dla wysiedleńców, którzy
stracili związek ze swą poprzednią społeczno
ścią.

2) Imigracja do Palestyny. Winno się zaofia
rować dla 100.000 Żydów bezwłocznie certyfi
katy na wjazd do Palestyny w ciągu b. r . je
szcze.

3) Zasady rządu. Palestyna nie powinna stać
się ani państwem żydowskim, ani arabskim, lecz
państwem strzegącym praw Muzułmanów, Ży
dów i chrześcijan w jednakowy sposób i przy
znającym samorząd wszystkim narodowościom.

4) Rząd palestyński powinien, być utrzymany
w dalszym ciągu, jako rząd Mandatowy aż do
Czasu zawarcia umowy o powiernictwie.

5) Osiągnięcie arabskiego rozwoju gospodar
czego, oświatowego i politycznego jest równie
ważne jak taki sam postęp Żydów i arabska

stopa życiowa powinna być podniesiona do po
ziomu stopy życiowej Żydów.

6) Polityka emigracyjna. Komisja oświadczy
ła się za zaleceniem stwierdzającym, że emi
gracja żydowska powinna się cieszyć ułatwia-

hasła koszyckiego programu rządu czechosłowac
kiego, oraz różne hasła przedwyborcze zwrócone
nieraz przeciw innym partiom. U ludowców i na
rodowych socjalistów widniały również napisy,
jak: ,,Domagamy się przyłączenia Kłodzka
„Kłodzko jest nasze", „Kłodzko zrabowali nam

Niemcy".
>;<

PARYŻ. Po raz pierwszy od 7-miu lat, po ko
szmarnej okupacji, po raz pierwszy od zakończe
nia wojny stolica Francji świętowała uroczyście
dzień 1-go maja. Robotnicy, pracownicy wszelkiej
kategorii, studenci, słowem cały Paryż chciał za
dokumentować manifestacje swą, że 1-szy maja
1946 to nie tylko tradycyjne międzynarodowe
święto pracy, ale i wielkie święto odrodzenia
Francji.

Jasny błębit nieba, łagodna wiosenna tempe
ratura, opromieniona łagodnym blaskiem słońca,
wszystko to sprzyjało nadaniu manifestacji cha
rakteru wielkiej, radosnej uroczystości.

Ulice, którymi przeciągał pochód od Bastylii
udekorowane były kwiatami i zielenią. Główną
atrakcję stanowiły ukwiecone wozy, symbolizu
jące zawody, względnie tradycję danej grupy o-

sób foiorących udział w pochodzie. Urzędnicy
państwowi wystąpili z dwoma wielkimi wozami:
jeden symbolizował starą administrację z jej biur
kami, fotelami, stosami papierów pokrytych ku
rzem, drugi to już symbol ambitnych młodych u-

izędników, przedstawiający administrację demo
kratyczną i pełną dynamiki. Nie zapomniano ró
wnież o rozmieszczeniu szloganów o referendum,
które tłumaczą dlaczego cała klasa robotnicza
będzie głosowała za konstytucją. Wśród tysięcy
transparentów, na których widniały hasła klasy
robotniczej, wybijały się transparenty: „Niech ży
je republika, demokracja i wolność".

*

BELGRAD. W dniu Święta Pracy odbył się w

Belgradzie w ramach uroczystości manifestacyj
ny pochód. Na czele pochodu niesiono sztanda
ry państwowe i czerwone sztandary związków
zawodowych. Uczestnicy pochodu przedefilowa
li na Placu Zwycięstwa przed marszałkiem Ti to

i członkami rządu. Zebrana na ulicach publicz
ność specjalnie serdecznie witała biorąca udział
w defiladzie delegacje z Triestu, która niosła

transparent z napisem żądającym przyłączenia
Triestu do Jugosławii. Pochód trwał kilka go
dzin, wśród nieustannych okrzyków na cześć

WYKRYCIE NIEMIECKICH SKŁADÓW
MATERIAŁÓW ZAPALAJĄCYCH

PRAGA, (PAP) W związku z dochodzeniami w sprawie licznych pożarów,
wzniecanych w majątkach czeskich na pograniczu czesko-niemieckim, a będą
cych dziełem sabotażystów niemieckich spod znaku wilkołaków, czeskie władze

bezpieczeństwa wykryły w lasach, w okolicy Karłowych Warów, skład mate
riałów zapalających, pochodzenia niemieckiego. W składzie tym znaleziono

m. in.: większe ilości specjalnej masy, działającej pod wpływem promieni sio.

necznych, której minimalna ilość wystarcza do wzniecenia olbrzymiego pożaru.
Materiał ten, nie reagujący zupełnie na działanie wody, jest badany obecnie

przez pirotechników iczeskich.

KONFERENCJA PARYSKA
LONDYN (BBC). Konferencja ministrów spraw

zagranicznych obradowała w Paryżu we środę
w godzinach przedpołudniowych. Po posiedzeniu
nie wydano komunikatu urzędowego. Korespon
denci donoszą, że konferencja odrzuciła defini
tywnie żądanie Austrii wcielenia znaczniejszej
części południowego Tyrolu do Austrii. Zastępcy
ministrów spraw zagranicznych opracowują o-

beonie plan nieznacznej poprawki granicy wło-
sko-austriackiej. Na środowym rannym posie
dzeniu ministrowie orzekli, że pretensje Austrii

niem bez uszczuplania praw innych odłamów
ludności.

7) Polityka rolna. Komisja zaleca wprowadze
nie postanowień regulujących stosunki dzierża
wienia, kupna i użytkowania ziemi uprawnej
niezależnie od rasy i wyznawanej religii. Rząd
powinien roztoczyć opiekę nad miejscami świę
tymi.

8) Rozwój gospodarczy, polityczny i kultural
ny powinien być równomierny zarówno, dla Ży
dów jak i Arabów i prowadzony we współpracy
z Żydami i Arabami.

9) Szkolnictwo. Żydowski i arabski system
oświatowy powinien być zreformowany i powin
no się przeprowadzać kształcenie przymusowe.

10) Potrzeba pokoju. Powinno się stanowczo
zgnieść wszelkie gwałty zarówno ze strony Ży
dów jak i Arabów. Agencja żydowska powinna
współpracować w zwalczaniu terroru i niele
galnej imigracji.

Komisja składa się z 12 członków przedsta
wicieli Wielkiej Brytanii i Ameryki. Przepro
wadzała ona osobiście badania warunków byto
wania bezdomnych Żydów w Europie i na miej
scu w Palestynie. Zalecenia komisji przedłożono
równocześnie rządowi brytyjskiemu i amery
kańskiemu.

Nie oczekuje 6ię na razie oficjalnego brytyj
skiego lub amerykańskiego oświadczenia w spra
wie Palestyny aż do czasu, gdy oba rządy prze-,
dyskutują zalecenia komisji. Minister Bevin i'

Byrnes mają wymienić poglądy, na tę sprawę
w czasie pobytu w Paryżu. . i.

marszałka Tito. Na zakończenie uroczystości od
było się wieczór w teatrze uroczyste przedsta
wienie.

*

SOFIA. W uroczstym pochodzie zorganizowa
nym z okazji święta pracy w dniu 1-go Maja
wzięli udział działacze społeczni i polityczni
oraz członkowie rządu. Uczestnicy pochodu nie
śli portrety Lenina i Stalina. Zgromadzony tłum
specjalnie serdecznie witał, kroczących w pocho
dzie przedstawicieli Frontu Ojczyźnianego.

TOKIO. Po raz pierwszy od dziesięciu lat w

całej Japonii odbyły się uroczystości pierwszo
majowe. W Tokio wzięło w nich udział pół mi
liona ludzi.

*

BUENOS AIRES. Rząd Brazylii zabronił wszel
kich masowych demonstracji w dniu 1-go Maja.
Przeprowadzono szereg aresztowań by przeszko
dzić ludności pracującej zamanifestowanie swych
uczuć.

ROZKAZ STALINA
Po raz pierwszy od dnia zwycięskiego zakoń

czenia wielkiej wojny w obronie ojczyzny ob
chodzimy międzynarodowe święto ludu pracu
jącego, kosztem wielkich poświęceń i wyrze
czeń. Przed rokiem Armia Czerwona zatknęła
sztandar zwrycięstwa nad Berlinem i doprowa
dziła do ostatecznej klęski faszystowskich Nie
miec. W ciągu 4-ch miesięcy po zwycięskim
zakończeniu wojny przeciwko Niemcom, impe
rializm japoński złożył broń. DRUGA WOJNA
ŚWIATOWA, PRZYGOTOWANA PRZEZ SIŁY
MIĘDZYNARODOWEJ REAKCJI I ROZPĘTANA
PRZEZ GŁÓWNE PAŃSTWA FASZYSTOWSKIE,
SKOŃCZYŁA SIE CAŁKOWITYM ZWYCIĘ
STWEM NARODÓW MIŁUJĄCYCH POKÓJ.
Rozbicie i zniszczenie głównych ognisk zapal
nych faszyzmu i światowej agresji, wywołało
GŁĘBOKIE ZMIANY W ŻYCIU POLITYCZNYM
NARODÓW ŚWIATA, w szerokim rozwoju ru
chu demokratycznego narodów. DZIĘKI DO
ŚWIADCZENIU, ZDOBYTEMU W CZASIE WOJ
NY, MASY LUDOWE ZDAŁY SOBIE SPRAWĘ,
ŻE LOSY PAŃSTW NIE MOGĄ BYĆ POWIE-

nie mogą być uznane za nieznaczną noprawkę.
Na posiedzeniu konferencji omawiano również

sprawę zredukowania armii okupacyjnych w Au
strii. Amerykański sekretarz stanu Byrnes o-

świadczył, że Stany Zjednoczone zapatrują się
przychylnie na projekt redukcji wojsk okupa
cyjnych w Austrii do 15.000 ludzi na każde z 4

okupacyjnych mocarstw i zaznaczył, że wojska
amerykańskie zostałyby całkowicie wycofane
natychmiast po podpisaniu i ratyfikowaniu od
nośnego układu. Ministrowie spraw zagranicz
nych rozpatrywali sprawę stworzenia sojuszni
czego inspektoratu dla nadzoru włoskich sił
zbrojnych. Zadaniem tego inspektoratu byłoby
pełnienie funkcji nadzorczych nad planem i wy
konaniem warników traktatu obecnie opracowy
wanego.

Z Rzymu donoszą, że przedstawiciele rządu
włoskiego, którzy zostali wezwani do przedło
żenia projektu włoskiego zmiany granicy wło-
sko-jugpsłowiańskiej na terenie Wenecji Julij
skiej, udadzą się we czwartek do Paryża.

Ministrowie spraw zagranicznych mają po
wziąć decyzję w sprawie granicy włosko-jugo-
slowiańskiej na posiedzeniu w piątek. Na DOsie-
dzeniu środowym przewodniczył min. Bevin.

*

LONDYN (BBC). Minister Mołotow odbył we

wtorek w Paryżu rozmowę z posłem Czechosło
wacji w Paryżu Noskiem i specjalnym delega
tem rządu czechosłowackiego Hoyerem. W roz
mowie uczestniczył również ambasador ZSRR w

Paryżu Bogomołow. Delegaci czechosłowaccy
wręczyli mu memoranda rządu czechosłowackie
go w sprawie terenów granicznych i przesiedle
nia ludności.

Rok 1950 - rok atomowy
PARYŻ (RDF). Według oświadczeń szefa labo-

ratorium poszukiwań w dziedzinie energii ato
mowej będzie ona mogła być zastosowana w

przemyśle angielskim dopiero około roku 1950.
Wrotce zostanie rozesłane zaproszenie do

członków komisji energii atomowej ONZ. Re
prezentantem Francji jest ambasador Bonnet.
Oczekuje się jednak w Nowym Jorku przybycia
prof. Jolliot-Curie.

Po przybyciu reprezentanta Meksyku komisja
1 będzie mogła rozpocząć swe prace.

KcdkMfs
dla młcfi/Jeży szkolnej

Redakcja „Echa Krakowa roz
pisuje konkurs dla młodzieży
szkolnej na najlepszy opis uroczy
stości 1-go i 3-go Maja.

Dzięki ofiarom szeregu firm

krakowskich lista nagród obej
muje wiele cennych wydawnictw
książkowych.

Termin nadsyłania prac konkur
sowych upływa dnia 15-go maja
1946 r. pod adresem; „Echo Kra
kowa" Kraków Wielopole 1, z do
piskiem konknrs.

RZONE RZĄDOM REAKCYJNYM, które kro
czą wąską ścieżką i którym przyświecają egoi
styczne, antyludowe cele. Z tego też powodu
narody, które nie chcą żyć tak jak dawniej,
ujmują losy swoich państw’ w swoje ręce, wpro
wadzają porządek demokratyczny i występują
czynnie przfeciwko siłom reakcji, przeciwko pod
żegaczom do nowej wojny. NARODY ŚWIATA
NIE CHCĄ POWTÓRZENIA NIESZCZĘŚĆ WOJ
NY. Wałcza one z uporem dia utrwalenia po
koju i bezpieczeństwa. Na CZELE WALKI O
POKÓJ I BEZPIECZEŃSTWO KROCZY ZWIĄ
ZEK RADZIECKI, który odegiał ogromną rolę
w zniszczeniu faszyzmu i wypełnił te wielka mi
sje wyzwolenia. NARODY, OSWOBODZONE
PRZEZ ZWIĄZEK RADZIECKI OD JARZMA
FASZYSTOWSKIEGO, MAJA MOŻNOŚĆ BU
DOWANIA ŻYCIA PAŃSTWOWEGO NA ZA
SADACH DEMOKRATYCZNYCH, REALIZUJĄC
SWE DĄŻENIE HISTORYCZNE. Na tej drodze

spotykają się z pomocą ze strony Zw. Radziec
kiego. Cały świat miał możność przekonać się
nie tylko ó potędze państwa radzieckiego, lecz
również o słuszności jego polityki, opartej na

uznaniu równości wszystkich narodów, oraz re
spektowaniu ich wolności i niepodległości.

Nie ma powodu wątpić również, że w przy
szłości ZW. RADZIECKI POZOSTANIE WIER
NY SWEJ POLITYCE — POLITYCE POKOJU
I BEZPIECZEŃSTWA, POLITYCE RÓWNOŚCI
I PRZYJAŹNI NARODÓW.

Po zakończeniu wojny Związek Radziecki
przystąpił do pokojowej pracy nad ODBUDO
WĄ SOCJALIZMU. Naród radziecki z entuzja
zmem jął się pokojowej pracy, która została
przerwana przez wojnę. Ustawa o 5-letnim pla
nie odbudowy i rozwoju gospodarki narodowej
ZSRR w okresie od 1946 do 1950 r. przyjęta
przez Radę Najwyższą ZSRR otwiera nowe wi
doki na dalszy wzrost siły produkcyjnej nasze
go kraju, wzrost jego potęgi gospodarczej, pod
niesienia poziomu życia gospodarczego i kul
turalnego.

ROBOTNICY, CHŁOPI I INTELIGENCJA PRA
CUJĄCA NASZEGO KRAJU PRZYJĘLI PLAN
5-LETNI JAKO PROGRAM UWZGLĘDNIAJĄCY
ICH ŻYWOTNE INTERESY.

Możemy żywić nadzieje, że NARÓD RA
DZIECKI, NA KTÓREGO CZELE STOI PARTIA
KOMUNISTYCZNA, nie będzie szczędził wysił
ków nie tylko dla wypełnienia, ale również prze
kroczenia nowego planu 5-letniego.

Rozwijając pokojową budowę socjalistyczną,
nie możemy zapomnieć ani na chwilę o IŃTRY'-
GACH MIĘDZYNARODOWEJ REAKCJI, która
przygotowuje plany nowej wojny. Należy pa
miętać, jak tego uczył wielki Lenin, że w okre
sie pracy pokojowej, powinniśmy zawsze być
czujni i strzec jak oka w głowie sił zbrojnych
i potęgi obronnej naszego kraju. Siły zbrojne
Związku Radzieckiego, nasze wojska lądowe, si
ły powietrzne i morskie spełniły swój obowią
zek wobec kraju w czasie wielkiej wojny. O-
becnie nasze siły zbrojne mają za zadanie nie
mniej czujnie stać na straży pokoju, który zo
stał osiągnięty, dzięki pracy konstruktywnej
narodu radzieckiego — stać się silną opoką in
teresów Związku Radzieckiego. Pomyślne wyko
nanie tego zaszczytnego zadania jest możliwe
tylko pod warunkiem dalszego wzrostu wiedzy
wojskowej, kwalifikacji oficerów i żołnierzy na
szej armii lądowej, marynarki i lotnictwa.

Siły zbrojne Związku Radzieckiego muszą cią
gle doskonalić sztukę wojskową na podstawie
doświadczenia, zdobytego w czasie wojny, na

podstawie postępu wojskowej wiedzy i techni
ki. Nie ma najmniejszej wątpliwości, że nasza

armia, marynarka i lotnictwo wypełnią powie
rzone im zadania".

W. Broniewski laureatem

Warszawy i Łodzi
WARSZAWA (Obsł. wł.) . Władysław Broniew

ski, p.olski poeta buntu społecznego wyrażający
.w swych utworach walkę proletariatu polskiego
o wyzwolenie, otrzymał nagrodę ufundowaną
przez Społeczną Radę Narodową oraz nagrodę
literacką świata pracy.

Nagroda dla S. Otwinowskiego
KRAKÓW (PAP). Wojewoda krakowski, w

związku ze „Świętem Pracy" powołał komitet
literacki celem przyznania nagrody z funduszu
Kultury Narodowej za utwór literacki, ogłoszo
ny drukiem po odzyskaniu niepodległości, a zwią
zany ze współczesnością polską. Komitet przy
znał nagrodę S. Otwinowskiemu za dramat pt.
„Wielkanoc" (ogłoszony w wydaniu książko
wym), którego treścią jest powstanie w ghetcia

warszawskim.
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ZBIGNIEW GRO

Powieść

z njecfcjekie; przyszłości

— Ja mam tylko prawo rzucać gromy
na świat. Ja tu sobie spokojnie po cichu

z naszą niemiecką dobrotliwością i me-

todycznością układam plan zniszczenia

świata, a tu nagle ktoś wchodzi mi w

paradę. Co za nietakt. Ale, ale kto to

mógł być. Chyba Berman. To do niego
podobne.

— Szaleńcze — ależ skądby Berman

wziął bombę atomową...
— Była już na ukończeniu... była...

napewno... gdybyśmy jeszcze mieli tro
chę oddechu — inaczej by się to wszyst
ko skończyło. Lecz jakiś szaleniec za
czyna znowu to dzieło beze mnie. Prze
cież ja mam metodę, doświadczenia. A

ten ktoś — tam w przestworzach. Co on

wyrabia?
— O kim mówisz?

— O tym kimś, który rzucił tę bom
bę. Przecież nic w tym świecie nie dzie
je się bez powodu. Wszystko musi mieć

jakąś przyczynę i skutek. Jaka była
przyczyna rzucenia tej bomby na świat?
Gdzie jej szukać... Na ziemi?

— A co jest jeszcze poza ziemią?
— Wszechświat — odpowiedział Hi

tler — wielki szeroki wszechświat... jest
księżyc, dokąd chcieli mnie wysłać...

— Nie przypuszczasz chyba...
— Nie wiem sam... myśli się mącą...

doprawdy jak mi słabo... Odprowadź
mnie do łóżka...

64.
Natalia i Genowefa czyniły w swym

tybetańskim obserwatorium porządki na

przyjęcie swych miłych gości, którzy
lada moment mieli już przylecieć z Pa
cyfiku. Dziewczęta o wiele spokojniej
odnosiły się do wielkich wydarzeń, ja
kie wstrząsały światem — niż mężczyźni.

Genowefa patrzyła trzeźwo na rozwój
wydarzeń.

— Ludzkość zawsze wobec nowych
zjawisk wstrząsana była atakami histe
rii. Wielkie wynalazki tkwiły zresztą
korzeniami w dawnych dziejach. Kapła
ni egipscy posiadali wielką wiedzę, któ
ra dawała im panowanie nad Nilem. Ko
mu to tajemnica energii atomowej da
wała dotychczas moc panowania nad

światem? Nam. się wydawało przez chwi
lę, że my czworo — jesteśmy już pana
mi świata, tymczasem zdaje się, że mu
simy się władzą naszą podzielić z kim

innym.
— Ale z kim? -— pytała gorączkowo

Natalia. — Co to za siła nowa i nieobli
czalna...

— Nie wiem... nie wiem... — szeptała
Genowefa ogarnięta nagle tym samym
lękiem, co profesor Łaski w samolocie

i Adolf Hitler w Kairze.

Wszechświat, przeraził nagle trzy isto
ty w trzech różnych punktach globu.

Genowefa i Natalia mieszkały w nie
wielkiej willi, otoczonej .ogrodem, Z ta
rasu roztaczał się widok na ośnieżone

góry, otaczające wieńcem dolinę. Była
to kotlina jakby całkowicie odcięta od

świata. Panowała tu wieczna wiosna.
Słońce nie dokuczało zbytnio, a przed
wichurami i huraganami chronił dolinę
wysoki mur górski. Bujna roślinność

mnóstwo ptactwa, bardzo wiele kwia
tów —- wszystko to nadawało dolinie

wygląd sielankowy.

O kilkaset metrów od willi wznosiły
się zabudowania laboratoryjne, w któ
rych zatrudnione były wyłącznie kobie
ty. Było to bowiem miasto całkowicie
bez mężczyzn.

Dwa telewizory mieściły się w spe
cjalnie skonstruowanym obserwatorium,
położonym na uboczu. Tutaj poza Ge
nowefą i Natalią miała prawo wstępu
tylko młoda ich pupilka — Zofia Krzysz-
kowska, której cała rodzina zginęła w

Warszawie w czasie walk powstańczych.
Natalia i Genowefa siedziały na tara

sie, pijąc czarną kawę. Powietrze było
spokojne. Żaden powiew nie poruszył
gałęziami wysokich drzew, otaczających
willę, W ogrodzie, starannie utrzyma
nym, pracowało kilka młodych ogrodni
czek. Wszystkie pracownice tego ośrod
ka, zarówno zajęte w laboratoriach, jak
i przy stacji radiowej, telewizyjnej i na

lotnisku, tudzież w gospodarstwie — na
leżały do Kobiecego Związku Przebudo
wy Świata. Były to wypróbowane towa
rzyszki pracy, złączone wspólną ideą u-

lepszenia ludzkości. Codziennie wieczo
rem odbywały się wspólne dyskusje —

a Natalia i Genowefa zasięgały opinii
swych towarzyszek.

Zdały im dokładnie sprawozdanie z

przebiegu konferencji warszawskiej. Z

pewnym wahaniem zawiadomiły kole
żanki, iż spodziewany jest przylot do

Tybetu dwu uczonych z Pacyfiku, z któ
rymi będą wspólnie pracować.

Wywołało to dość sprzeczne reakcje.
Część dziewcząt gorąco zaprotestowała
przeciwko zapraszaniu mężczyzn.

— Czułyśmy się tu tak dobrze bez

mężczyzn — mówiły — mężczyźni wno
szą tylko wszędzie dyshanmonię... dawa
łyśmy sotyie dotychczas radę same. Do
szłyśmy przy własnych siłach do tych
samych rezultatów co ci panowie świa
ta. Po co mamy ich tu zapraszać, aby
mącili nasze spokojne życie?

Genowefa, żywo zaprotestowała.
— Towarzyszki — mówiła na zebra

niu wieczornym — nie wolno nam od
dawać się słodkiemu „dolce far niente".
Tu jest dolina Szczęśliwa — odcięta od

reszty świata. Lecz nie ma dziś na świe
cie wysp wiecznego szczęścia. Ludzkość

łączy solidarne cierpienie i solidarne o-

bowiązki. Nie mogłabym być tu egoisty
cznie szczęśliwą, wiedząc, ile cierpień
znosi ludzkość poza łańcuchem tych gór.
Same nie damy sobie rady. Są proble
my, w których mężczyźni też mają coś

do powiedzenia. Wyście przywykły już
do tej górskiej sielanki w dolinie, gdzie
wsłuchujecie się w szum wodospadów,
szmer potoków, gdzie gracie sobie w te
nisa, kąpiecie się — i przeglądacie się
w lustrze, z radością stwierdzając, że

klimat tej doliny nie przyniesie wam ani
zmarszczek ani siwizny waszych wło
sów. Lecz tam daleko kobiety w jarzmie
pracy i udręki dnia codziennego starzeją
się szybko. Ledwo się obejrzą, a młodość

już im uciekła. Pamiętajcie o waszych
towarzyszkach z za gór...

Słowa Genowefy wywarły wielkie

wrażenie. Zwłaszcza, że poparła ją go
rąco Natalia.

— Drogie współpracowniczki nasze —

przemówiła do nich Natalia — protesty

wasze przypisuję faktowi, że nie zasia
dałyście dotychczas w naszym obserwa
torium i nie patrzyłyście przez nasze te
lewizory na świat. W jakikolwiek punkt
globu skierowałyśmy nasze „maszyny
woli" — ogarniało nas wielkie współ
czucie. Litowałyśmy się nad nędzą ludz
ką. Nędza ludzka ma wielorakie oblicze.

Widziałyśmy ludzi, na pozór szczęśli
wych i zadowolonych z życia, którzy
jednak cierpieli bardzo. Uciekali jakby
przed samym sobą. Są ludzie, którzy nie

mogą znaleźć miejsca na ziemi, pędzeni
jakimś koczowniczym instynktem —

przenoszą się z miejsca na miejsce, ni
gdzie nie mogąc zaznać szczęścia. Inni

znowu są jak drzewa wrośnięte korze
niami w ziemię. Tęsknią za światem sze
rokim, ale wszystko przykuwa ich do

miejsca. Ludzie pracują, zarabiają — a

jednak nie wszyscy zadowoleni są z sie
bie. Gdybyśmy miały moc większą.
Trzeba by skierować naszą „maszynę
woli" na każdego z pośród 2 miliardów
ludzi. Przeprowadzić najdokładniejszą
obserwację jego umysłu, serca, przestu
diowania jego nawyków, pragnień, kom
pleksów z dzieciństwa. Jest jedna wiel
ka rzecz -— jaką człowiek winien jest
człowiekowi — to jest zastanowienie się
nad nim. „Kto chce poznać poetę — mu
si iść do kraju tego poety". Krajem ka
żdego człowieka jest jego przeszłość,
która kształtowała jego obecną osobo
wość. Ileż czasu potrzeba, aby poznać
osobowość jednego człowieka. A pom
nóżcie to przez 2 miliardy istnień ludz
kich. A bez tego nie ma przebudowy
świata. Bo stworzy się nowe prawa, no
wy porządek, a ludzie wciąż będą smu
tni i niezadowoleni. Trzeba dowiedzieć

się czego chcą. I znaleźć dla nich źródła

ustawicznego zadowolenia. Lecz wtedy
wpadniemy w nowe niebezpieczeństwo,
tworząc raj na ziemi, raj bez kontrastu

piekła — szybko stępimy wrażliwość

ludzką na szczęśliwość. Nie ma stanu

błogiego bez świadomości, że istnieje
ból. Nie ma szczęścia — bez świadomo
ści, że istnieje stan zwany nieszczę
ściem.

Zofia Krzyszkowska, która jako przed
stawicielka najmłodszego pokolenia od
znaczała się dużą rzeczowością, przer
wała potok wymowy Natalii.

— To wszystko bardzo piękne, o czym
mówisz Natalio, lecz jakie są z tego
wszystkiego wnioski praktyczne. Czyż
by więc znowu trzeba się było uciec do

systemu elitaryzmu, wychować przy po
mocy naszych telewizorów elitę, której-
by powierzyło się wychowywanie spo
łeczeństw?

—- Nie — zaprotestowała gorąco Na
talia — w tej chwili już nie ma czasu na

powierzanie zadań elitom. My musimy
same działać i to jak najszybciej. Prze
cież znacie ostatnie depesze.

—- Tak — odpowiedziały dziewczęta.
— Świat stoi wobec grozy najwię

kszego kataklizmu. Uważam więc naszą

dzisiejszą rozmowę za najzupełniej po
żyteczną, ale w tej chwili jeszcze teore
tyczną. Czyż można mówić o wychowy-

( Waniu ludzkości, gdy ma się przyłożony
rewolwer do głowy?

— Racja — potwierdziła Genowefa — |

musimy czekać na ,przylot profesora
Rosę i profesora Łaskiego.

— Jak oni wyglądają? — zapytała je
dna z młodszych pracownic, lekko się
czerwieniąc. — Tak dawno nie widzia
łyśmy mężczyzn. Chyba tylko w na
szym kinie telewizyjnym. Ale to nie to ;

samo, co z bliska...
— Bardzo mili, starsi panowie — zre- I

ferowała Genowefa.
— A czy przyjadą sami? — pytała się

Zofia Krzyszkowska. — Ten profesor
Łaski, to chyba Polak.

— Tak, to łwój rodak — niezmiernie

sympatyczny i bardzo romantyczny.
'

Może bardziej niż ty, Zosiu.
— Trzeba przygotować pokoje na ich ,

przyjęcie.
Na tym zakończyła się wieczorna

konferencja. Dziewczęta poszły spać te- •

go wieczoru w pewnym podnieceniu, i
Dolina szczęśliwości, gdzie wylądowały
wreszcie po wielu burzliwych przej
ściach, aby być pomocnymi w instalacji I

wynalazku Natalii i Genowefy — mimo I

całego swego uroku — odznaczała się £

pewną monotonnością. Uprzytomniły so- I

bie to teraz dopiero. Przyjazd uczonych
z Pacyfiku był pewnego rodzaju dystra-
kcją. Obudziły się więc wcześniej niż j
zwykle i poczęły dopytywać się o wia- j
clomości.

Natalia i Genowefa siedząc na tarasie

czekały właśnie na wiadomości radio
we. Przyniosła je Zosia wraz z porań- ■
nym serwisem prasowym.

— Lecą — zawołała radośnie Geno- |
wefa — mają samolot rakietowy i w

'

południe powinni tu wylądować. Trzeba I

być w ustawicznym kontakcie radiowym (
z nimi i wskazać im dokładnie miejsce
lądowania.

Zosia roześmiała się.
— Widzę Genowefo — że jesteś mo

cno przejęta tą wizytą. |
Francuzka lekko zapłoniła się.
— Ach — przecież tu chodzi o spra

wę ludzkości całej...
— Czy tylko ludzkości? — przekorna- i

rżała się Zosia. — Może oprócz dwu mi- |

liardów ludzi — wchodzi tu w grę jesz- |
cze jedna mała osoba płci żeńskiej.

Genowefa odwróciła głowę, aby Zosia

nie widziała jej zmieszania. Musiała się
przyznać samej sobie, że przyjazd pro- I

fesora Rosę podniecał ją. Dotychczas w ■
pracy naukowej — nie było wolnych
chwil, aby zająć się czym innym. Ale i

teraz — tu, na szczycie swego Olimpu,
czy nie wolno jej nareszcie być wolną
kobietą... Przecież jeżeli tyle poświęciła
dla dobra ludzkości, może parę chwil po
święcić i szczęściu osobistemu.

Lecz Natalia przywołała ją do po
rządku.

— Okropne wiadomości ze świata. W . j
k.iłku miastach zbuntowali się więźnio
wie, strażnicy, sparaliżowani wieściami j
o bliskim końcu świata, nie stawili im I

oporu. Zbrodniarze rzucili się na miasto i’
i poczęli mordować i rabować. Zakłady I

umysłowo chorych są przepełnione, gdyż
na skutek wiadomości o uderzeniu bom- ,

by atomowej w Triest, wiele osób o
’

słabszych nerwach — postradało zmy- .

sły. Wzrosła fala samobójstw. Alkoho- t
lizm szerzy się w sposób zastraszający. I

Władze są bezradne. Wszędzie odby- l

wają się narady uczonych dla ustalenia

przyczyny kataklizmu triesteńskiego,
lecz nie dochodzą do żadnych rezulta- I

tów. Komisja Unii Narodów stoi rów- f

nież wobec nierozwiązalnej zagadki.
— Okropne — wyszeptała Genowefa.
W tej chwili nie wolno jej myśleć o

szczęściu własnym. Ma stać się znowu
'

bezosobową istotą, dla której jedyną
treścią życia jest służba dla innych.

— Zosiu — dziś po południu rozpoczy
namy pracę przy telewizorach. Rozpo
czynamy wielkie śledztwo...

Czas do południa minął na przygoto- |
waniach do powitania uczonych. i

(Dalszy ciąg nastąpi)' . ] 1
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Ca, ądzie i kiedy
TEATRY
MIEJSKI, IM. J. SŁOWACKIEGO — godz. 19: „Ich

dwóch'*
— komedia R. Niewiarowicza.

STARY TEATR — duża, sala, godz. 19: ,,Życie kreci się
w kółko" — komedia Sommerset-MaughanTa, z Cwl‘

klińska, Matusiakówną, Wamecką, Biegańskim, Ful-

dem, Mierzejewskim, Śmialowskim; mała sala godz.
19.15: .Pasażer bez bagażA" — z Warneckim, Dulębą,

Zahorską. ,,. ...

POWSZECHNY, IM . ŻOŁNIERZA POLSKIEGO (Lubicz 48)
godz. 19: „Teatr mówi, śpiewa, tańczy" — wieczór

humoru, z udziałem całego zespołu.
KAMERALNY TUR'u (św. Jana 6) — godz. 19: „Świerszcz

za kominem" wg. K . Dickensa.
TEATR KOLEJARZA ZZK (Bocheńska 7) — godz. 18.30 .

Lola z Ludwinowa" — wodewil St. Turskiego.
TEATR RTPD WESOŁA GROMADKA („Scala") — godz.

11: Akademia Święta Oświaty.
GROTESKA" (Skarbowa 2) — godz. 19: „Hrabia Luzem-

'■ burg.. — operetka Lehara — z udziałem Xeni Grey.

IMPREZY
FOTOKLUB Polskiej YMCA urządza w dniu 2 bm. drugi

pokaz fotografii barwnej. W pokazie wezmą udział wy.
bitni fotograficy Krakowa.

ODCZYTY
DR JOZEF KORPAŁA: „Biblioteki publiczne a wychowa

nie nowego człowieka — w sali wykładowej Coli. No
wodworskiego (św. Anny 12) o godz. 18. Wstęp wolny.

CYKL ODCZYTÓW: „Przebudowa, moralna społeczeństwa
i wychowanie nowego człowieka": godz. 17 — dr St.

Uhma: „Rola wychowawcza Czerwonego Krzyża”,
godz. 18 — prof. U. J. dr K. Grzybowski „Założenia

prawno-ustrojowe".

KINA

od czwartku 2 maja 1946 r.

„Scala" i „Wanda": „Znachor".
„Warszawa": „Bohater Legii Cudzoziemskiej".
„Apollo" i „Sztuka": „Grzesznicy bez winy".
„Wolność" „Więzień 4328" .

„Uciecha": „Kaprys młodości".

„Gdańsk": „Paweł i Gaweł".

„Świt": „Płomień nie zgasł".
Początek programów 16, 18, 20; kina Scala, Sztuka,
Wolność i Gdańsk 15.30, 17.30, 19.30.

RADIO
na dzień 3 maja 1946 r.

(piątek)
Godz. 7: Pieśń poranna. 7.15: Poranne rozmowy ze słucha

czami p. t .: „Nowe czasy — nowi ludzie" — prze
prowadzi Adam Polewka. 7 .30: Muzyka lekka z płyt.
8: Dziennik poranny. 8.20: Odczytanie programu na

dzień bieżący. 8.25: Koncert życzeń. 9.05: Msza św.

(transmisja z kościoła N. M. Panny). 9.45: Muzyka
religijna z płyt. 10: Audycja muzyczna. 10.40: Muzyka
z płyt. 11: Kronika krakowska. 11.10: Koncert Zespołu
Instrumentalnego Rozgłośni Krakowskiej pod kier. Mie
czysława Krzyńskiego z udziałem Niny Stokowskiej
(skrzypce), Alfreda Mullera (fortepian). W programie
muzyka polska. 11 .57: Sygnał czasu z Krakowskiego
Obserwatorium Astronomicznego: 12: Bicie zegara
i hejnał z wieży Mariackiej. 12.04: Wskazania obywa
telskie Tadeusza Kościuszki. 1205: Poranek symfoniczny
(z płyt). 13 .30: „Niemcy po wojnie". 13.40: Audycja
wojskowa p. t .: „3-ci Maj". 14: Koncert solistów. Wy
konawcy: Z. Lednicki (skrzypce) i T. Gocłowski (wio
lonczela). 14.40: Teatr wyobraźni: „Konstytucja", słu
chowisko Aleksandra Maliszewskiego. Reżyseria Broni
sława Dardzińskiego. 15.40: Chór „Harfa" pod dyr.
W. Lachmana. 16: „Trzeci Maj" — słuchowisko dla

dzieci według Marii Dąbrowskiej. 16.20: „Wolność,
równość i braterstwo". Audycja dla młodzieży w oprać,
dr Anny Buderackiej. 16.35: Z dziejów bohatestwa na
rodowego: „Partyzantka" . 16.50: Kronika kultury. 17:
Podwieczorek przy mikrofonie ze świetlicy Miejskich
Zakładów Komunikacyjnych w Warszawie. 18 .15: ..5
minut poezji". 18.20: Transmisja uroczystości: ..Na

Ziemiach Odzyskanych Gliwice—Kłodzko" (reportaż
dźwiękowy). 18.45: „Amor w zalotach" — opera ro
mantyczna według Stefana Bardes‘a, w opracowaniu
Zbigniewa Lipczyńskiego. 19.10: Transmisja koncertu
z Państwowej Filharmonii w Krakowie pod dyr. Wa
leriana Bierdiajewa. Solistka: Natalia Hubler, Orkiestra
i Chór Państwowej Filharmonii. 21.15: Rozmowy lite
rackie z udziałem St. Otwinow&kiego. 21 .30: Muzyka
popularna z płyt. 21.55: Odczytanie programu na dzień

następny. 22: Audycja rozrywkowa (transmisja z Byd
goszczy). 22.15: Polska muzyka rozrywkowa. Wyk. ork.
P. R . pod dyr. Michała Relskiego oraz Halina Halska

(śpiew) (transmisja z Bydgoszczy). 23: Ostatnie wia
domości dziennika wieczornego. 23.25: Program na ju
tro. 23 .35: Skrzynka poszukiwania rodzin za granicą.
24: Hymn i zakończenie programu.

Lekkoatleci czescy w Krakowie
W ramach jubileuszu sekcja lekkoatletyczna

Craooyii urządza w dniu 30 maja wielkie za
wody lekkoatletyczne z udziałem doskonałych
zawodników czeskich (Sparta—Praga) oraz elity
zawodników polskich ze Staniszewskim, Gerut-
tem i Morończykiem na czele. Dla orientacji
podajemy ostatnie wyniki zaproszonych na za
wody zawodników, czeskich: Lażniczka 100 m

10,8, 200 m 22, 400 m 50. Dyringer 5.000 15,47,
Mały skok wzwyż 1.87, skok o tyczce 3,71.
Kalina pchnięcie kulą 14,33, dysk 39,20,

Prócz tego przybędzie jeszcze jeden zawodnik
czeski, który startować będzie w biegu na 800
i 1.500 m. (to)

Kraków-Brno w piłce nożnej
W dniu 9 maja odbędą się w Brnie moraw

skim międzymiastowe zawody piłkarskie Brno—
Kraków, Drugi zespół piłkarzy Moraw rozegra
■w tym samym dniu mecz z reprezentacją piłkar
ską Śląska Cieszyńskiego.

Zawody lekkoatletyczne TS. Wisła
W sobotę, 4-go maja, o godz. 16 i w niedzielę,

5-go maja, o godz 10 odbędą się na stadionie
T. S „Wisła" wewnętrzne zawody lekkoatletycz
ne pań, panów i juniorów w pełnej obsadzie
T. S . „Wisła" (z udziałem zawodników zakopiań
skich). W ramach zawodów tych rozegrane zo
staną również niektóre konkurencje (60 m,
800 m, skok w dal, rzut oszczepem) dla niesto-
Warzyszonej młodzieży męskiej i żeńskiej, któ
rej zgłoszenia przyjmuje kierownictwo zawodów
na boisku „Wisły" w godz. 1’8—19.30, do czwart
ku, 2 maja włącznie.

ZARZĄD KS KORONA zaprasza swych człon
ków na nadzwyczajne walne zgromadzenie, któ
re odbędzie się we czwartek, dnia 9 maja br. w

Sokole podgórskim, o godz. 10, w razie braku

kompletu o godz. 10,30.

Wspaniała rewia sportu robotniczego
na Miejskim Stadionie Sportowym

W niezwykle uroczystyoh ramach odbył się
1-szo Majowy pokaz sportu robotniczego w Kra
kowie.

W loży honorowej zasiedli: wiceprezydent
KRN Szwalbe, wojewoda krakowski dr. Palsen-
kiewicz, prezydemit miasta Wolas Stefan, wice
prezydenci dr Nowicka, inż. Tor i Dziwlik, d-ca
O. W. gen. Więckowski, rektor A. G. prof. Goe
tel, przewodniczący M. R. N. tow. Zawadzki,
przew. OKZZ Kowalczyk Stan., przedstawiciele
bratnich partyj politycznych PPR i PPS tow. Dro-
bner i Maj i inni. Uroczystości rozpoczęto defi
ladą klubów robotniczych, którą poprowadził
przy dźwiękach orkiestry tramwajarzy prezes
RSKO ob. Kotarba. Przed wypełnioną po brzegi
trybuną przemaszerowali kolejno: RKS Legia
z sekcjami: piłki nożnej,- lekkoatletyczną, ciężko-
atlletyczną i kolarska — RKS TUR, Podgórze,
O. M. TUR Kobierzyn, ZWM „Zryw", KS Gar
barnia, Tramwaj, Kinowiec, Nadwiślan, Płaszo-
wianka, Chełmianka, Harcerski Klub Sportowy,
Związkowiec.

Otwarcia igrzysk robotniczych dokonał tow.
Kotarba wzywając tow. Babrajową i tow. Brab-
ka do podniesienia flag: państwowej j świata
pracy. Flagi podniesione zostały przy dźwiękach
hymnu państwowego i „Czerwonego Sztandaru".

Do .ustawionych na boisku w barwnych gru
pach klubowych zawodników, przemówił imie
niem ZRSS red. Statter M. i witając przedstawi
cieli władz państwowych, samorządowych, W. P„
Związków Zawodowych i partyj politycznych
nakreślił cele j zadania, jakie stoją przed spor
tem robotniczym w Polsce. Podziękował z kolei
Zarządowi Miasta za oddanie Stadionu Miejskie
go do wyłącznego użytku klubów roibotnictzych.

Przemówienie srwoje zakończył ślubowaniem
złożonym na ręce wiceprezydenta KRN Szwal-

bego, że robotniczy sport kraikowski będzie tak
jak dotychczas pracował nad wychowaniem no
wego pełno-wartościowgeo Obywatela, gotowe
go do poświęceń j obrony interesów państwa.

W dpowiedzi tow. Szrwalbe podniósł, że obec
ność jego na zawodach jest dowodem jak wielką
wagę przykładają władze państwowe do rozwo
ju sportu robotniczego. Życząc osiągnięcia jak
najlepszych wyników na tym polu wzniósł o-

krzyk na cześć Rzplitej po czym orkiestra ode
grała hymn państwowy.

Rozpoczęto turniej sportowy. Równocześnie
na 3-ch boiskach piłkarskich na głównym Sta- -

dianie i arenie rozpoczęły się zawody sportowe.

BŁYSKAWICZNY TURNIEJ
PIŁKARSKI

Do turnieju stanęło 10 drużyn. W wstępnych
rozgrywkach legia pobiła OM TUR Podgórze
3:0, Tramwaj — OM TUR Kobierzyn 3:0, Kino-
wiec — Związkowiec 1:0, Nadwiślan — Płaszo-
wiankę 2:0.

W ćwierćfinale Legia wygrała z Nadwiślanem
3:0, Kinowiec z Tramwajem 1:0. W półfinale
Legia po ciężkiej i pechowej dla siebie, walce
pokonała dopiero w dogrywce Kinowiec 3:2, a

KS. Garbarnia gładko rozprawiła się ze Zrywem,
który również pechowo wylosował faworyta tur
nieju, w stosunku 6:0. W finale więc spotkały
się: RKS Legia z KS Garbarnią.

W nierównej walce, ponieważ RKS Legia mia
ła już w nogach 105 minut gry a KS Garbarnia
dzięki szczęśliwemu losowaniu zaledwie 30, Gar
barnia pokonała zmęczonego przeciwnika w sto
sunku 2:0. ’

Zwycięstwo to było nie bardzo przekonywu
jące, gdyż bramki padły z przypadkowych po
zycji, a zawody kończono już w zapadającym
mroku. W ciężkiej drodze do finału Legia praco
wała rzetelnie i piękną j fair grą zdobyła sym
patię publiczności. Strzelcami bramek dla RKS

Mistrzostwa Krakowa w szczypiomiaku
Niestety z przykrością musimy stwierdzić, że

sytuacja na froncie szczypiórniaka krakowskie
go nie przedtsawia się różowo. Z jednej strony
niski, daleko odbiegający od przedwojennego
poziomu, czyniący ze szczypiórniaka coś w ro
dzaju rodzimej „rugby", z drugiej zaś, zupełny
prawie brak narybku we wszystkich nieomal

drużynach, stwarzają całkiem niewesołą sytua
cję w tej dziedzinie.

Przegapienie przez W. G. i D. możliwości
wcześniejszego rozpoczęcia mistrzostw okręgo
wych, doprowadziło w konsekwencji do zagę
szczenia terminów rozgrywek i do wyczerpania
kondycyjnego drużyn. Stan ten nie przyczynia
się zupełnie do poprawy formy, a liczni dawniej
zwolennicy szczypiórniaka coraz rzadziej zaczy
nają zjawiać się na zawodach.

Ostatnio rozegrano dwa spotkania mistrzow
skie:

CRACOVIA—AZS. 9:7 (4:2)
Gracovia wystąpiła bez Pachli i Ogrodzińskie-

go co wydatnie osłabiło grę jej ataku. — Gra
stała na niskim poziomie, a obserwowane na me
czu poprzednim wady Cracovii jak brak zgra
nia, niedokładność, niepotrzebny drybling, po
wtórzyły się w sposób identyczny. Od drużyny
kilkakrotnego mistrza Polski i Krakowa, mamy
chyba prawo wymagać więcej niż to, co obser
wujemy na ostatnich zawodach.

Legia byli Królikowski 5, Michałek II i Zwia-
rowski po 1, 2 samobójcze.

A. G.

ZAWODY LEKKOATLETYCZNE

Przy wypełnionej do ostatniego miejsca try
bunie rozpoczęły się zawody lekkoatletyczne przy
udziale zawodniczek RKS Legia i Harcerskiego
Klubu Sportowego. Zawody rozegrano w konku
rencjach żeńskich, jedyną konkurencją męską
był 'bieg na 1.500 m. Zawody wypadły doskona
le, przy czym w drużynie RKS Legia najlepszymi
były Mitan j Stachowicz, w zespole harcerskim
zaś Klita w biegu na 200 m oraz siostry Jani
szewskie w skoku wzwyż. Szczegółowe wyniki
zawodów przedstawiają się następująco:

Bieg 60 m: 1) Mitan (Legia) 8,8, 2) Plebańczyk
(HKS) 9,2, 3) Hachula (HKS) 9,2, 4) Pieczara

(Legia).
Skok w dal: 1) Stachowicz (Legia) 4,20, 2) Mi

tan (Legia) 4,18, 3) Hachula (HKS) 4,15, 4) Pie
czara (Legia), 5) Janiszewska (HKS).

Bieg na 200 m: 1) Klita (łJKS) 31,6, 2) Wolko

(Legia) 33,3, 3) Sokołowska (HKS) 34,9.
Pchnięcie kulą: 1) Cieślewicz (HKS) 10,07, 2)

Stachowicz (Legia) 9,22, 3) Mitan (Legia) 8,24,
4) Pędzimąż (HKS), 5) Małodobra (HKS).

Bieg 80 m: 1) Stachowicz (Legia) 11,8, 2) Pa
nek (HKS) 12,3, 3) Turcza (Legia) 12,4, 4) Soko
łowska (HKS), 5) Curyło (Legia).

Rzut dyskiem: 1) Stachowicz . (Legia) 30,33, 2)
Cieślewicz (HKS) 27,17, 3) Pędizimąż (HKS) 19,77,
4) Stachowicz E. (Legia), 5) Grudniewjcz HKS.

Bieg na 100 m: 1) Mitan (Legia) 14,3, 2) Ha
chula (HKS) 14,7, 3) Klita (HKS) 15, 4) Turcza

(Legia), 5) Pieczara (Legia).
Rzut oszczepem: 1) Stachowicz (Legia) 32,34, 2)

Cieślewicz (HKS) 24,12 3) Pieczara (Legia) 23,84,
4) Smyrak (HKS), 5) Pędzimąż (HKS).

Skok wzwyż: 1) Mitan (Legia) 1,30, 2) Jani
szewska J. (HKS) 1,20, 3) Janiszewska A (HKS)
1,20.

Bieg na 800 m: 1) Wolko (Legia) 2,51.3, 2) Pę
dzimąż (HKS) 2,54.0, 3) Śliwa (HKS) 2,57,3, 4)
Dudek (HKS), 5) Kozdoiba (HKS).

Sztafeta 4x100 m: 1) Legia I-sza 57,2 w skła
dzie: Mitan, Turcza, Pieczara, Stachowicz, 2)
HKS I-szy 58,7 w składzie: Hachula, Plebańczyk,
Panek, Klita, 3) HKS II-gi 61,8.

W biegu panów na 1.50 m: zwyciężył Niem
czyk HKS w czasie 4,35.7 przed Mrozem (Kino
wiec) 4,37,0 j Stawickim (HiKS) 4,44,7.

ZAWODY ZAPAŚNICZE
W odbywających się równocześnie zawodach

zapaśniczych j podnoszeniu ciężarów zawodni
cy Legii osiągnęli następujące wyniki:

Gibas (Legia) — Biegań Z. Z . wygrywa Gibas
w 1,5 min.

Bajorek (Legia) — Radoń (Legia) walka nie
rozstrzygnięta).

Rychła (Legia) — Wójcik (ZZ) wygrywa Ry
chła 3:1.

Mitan (Legia) — Zmairz (Legia) wygrywa 2:1
Zmarz.

Szmidt (Legia) — Gros (Legia) zwycięża Gros
na łopatki.

W podnoszeniu ciężarów osiągnięto następu
jące wyniki:

1) Głowacki 240 (75 + 75 + 90).
2) Derbot 235 (60 + 75 + 100).
3) Drężlewicz 215 (60 + 60 + 95).

ZAWODY KOLARSKIE
Wyścig kolarski na trasie około 35 km zgro

madził na starcie najlepszych kolarzy krakow
skich. Zwyciężył Wandor (Legia) 39 pkt. w cza
sie 57,30,2, 2) Kwoka 37 pkt. czas 58,33,2, 3) Ban
do 32 plkt, 58,53,4 4) Gomółka, 5) Wrężlewicz.

(to).

Drużyna akademicka również nie wypada le
piej, posiadając wyżej już wspomniane wady
Cracovii, tylko w stopniu jeszcze większym.

Pierwsza połowa meczu toczy się pod znakiem
przewagi Cracovii, która uzyskuje w tym okre
sie bramki ze strzałów Marchewczyka (2) Kopfa
i Więcka. — Dla AZS obie bramki zdobywa Na
górski. Po pauzie, po początkowej przewadze
Cracovii, która prowadzi już 7:2, dochodzi z ko
lei do głosu AZS i zdobywa bramki ze strzałów

Kozdrója i Nagórskiego. — Rewanżuje się
wkrótce Cracovia bramkami zdobytymi przez
Więcka i Marchewczyka ustalającymi ostatecz
ny wynik spotkania 9:7. W drużynie Cracovii
najlepiej wypadli Kowalski i Więcek w ataku
oraz Paszkowski w pomocy, w AZS-sie najlepszy
mi byli Kozdrój, Nagórski i mgr. Pytel. Sędzio
wał dobrze ob. Szostak.

GARBARNIA—OLSZA 7:3 (1:0)
Garbarnia wyszła na boisko bez biamkarza,

którego pozycję zająć musiał doskonały napa
stnik Lipiński, Olsza zaś grąła w 10-kę, przy
czym od chwili kontuzji najlepszego swego za
wodnika Dylewskiego właściwie w 9-kę, gdyż
ten ostatni tylko statystował na boisku. Do

pauzy gra wyrównana, przy czym jedyny punkt
w tym okresie dla Garbarni zdobył Bahr. Po

pauzie wyrównuje Olsza, strzelając bramkę
przez Grabowskiego. Lipiński przechodzi do

ataku, co wpływa wybitnie na poprawę gry Gar
barni, przynosząc w rezultacie kilka kolejno
strzelonych bramek przez Pirowskiego, Lipiń
skiego i Bahra. Rewanżuje się Olsza dwoma
bramkami ze strzałów Grabowskiego. Następuje
z kolei znowu okres przewagi Garbarni, która
strzałami Lipińskiego, Bahra i Russera ustala
wynik spotkania. Gra stała na niskim poziomie,
przy czym poszczególni zawodnicy niepotrzebnie
grali ostro.

Najlepiej w drużynie zwycięzców wypadli Li
piński, Pirowski i Marek, w drużynie Olszy Gra
bowski w ataku i Schinol na obronie. Sędziował
dobrze ob. Bruśnicki.

Dziś we czwartek, w dalszym ciągu rozgrywek
odbędą Się dwa spotkania:

Olsza AZS o godz. 16.45 na boisku Olszy
Wisła Cracovia o g. 18.30 na boisku Wisły.

Pływacy warszawscy najlepsi
Mistrzostwa pływackie Polski ZWM i KS „Zryw"

Rozegrane w niedzielę w pływalni YMCA' mi
strzostwa pływackie ZWM i KS „Zryw" zgroma
dziły na starcie najlepszych zawodników poszcze
gólnych województw, zrzeszonych w ZWM. Naj
korzystniej zareprezentował się zespóŁ warszaw
ski, zdobywając pierwsze miejsce przed drużyna
mi Kielc i Pomorza. Posiada on w swym gronie
dużą ilość utalentowanych jednostek. Zawody
rozpoczęły się defiladą zawodników, poczym imię"
niem zarządu głównego ZWM powitał ich Ale
ksander Gutowski, imieniem Krakowskiego Zw.

Pływackiego prezes ob. Boczar.
Poszczególne wyniki mistrzostw przedstawiają

się następująco:
100 m stylem dowolnym panów: 1) Cypel (War

szawa) — 1,12,8. 2) Komorowski (Kielce) — 1.17,6,
3) Rozalicz (Kielce) — 1 .30,4, 4) Kubina (Śląsk),
5) Bąk (Śląsk).

200 m stylem dowolnym panów: 1) Cypel II-gi
(Warszawa) — 2 .55,2, 2) Rybkowski (Kielce) —

3.08,9, 3) Wójcicki (Kielce) — 3.09,8.
100 m stylem klasycznym panów: 1) Paszek

(Rzeszów) 1.33 .8, 2) Krzewicki (Warszawa) — 1 .37,
3) Nowak (Kielce) — 1.37,6, 4) Podbioł (Śląsk),
5) Krajewski (Śląsk).

400 m stylem dowolnym panów: 1) Egzekwo
Cypel II-gi (Warszawa) i Cypel (Warszawa) —

7.36,8.
200 m stylem klasycznym panów: 1) Krzewicki

(Warszawa) 3.41,4, 2) Zuchowski (Kielce) 3.46.
100 m stylem klasycznym pań: 1) Boberowa

(Kraków) — 1.48,2, 2) Gryglewsika (Pomorze) —

1.58.
100 m stylem grzbietowym panów: 1) Cypel

II-gi (Warszawa) — 1 .32,4, 2) Kierysz (Kielce) —

1.34,4, 3) Nowak (Kielce) — 2.17,2.
Sztafeta 3X100 stylem zmiennym panów: 1)

Warszawa w składzie: Cypel, Cypel II-gi, Krze
wicki 4.32, 2) Kielce w składzie: Kierysz, Nowak,
Komorowski 5.03,5.

Sztafeta 5X50 stylem dowolnym panów: 1)
Kielce w składzie Rybkowski, Wójcicki, Kierysz,
Rozalik, Komorowski — 2 .56,3. 2) Warszawa w

składzie Komorowski, Gutowski, Krzewicki, Cy
pel i Cypel II-gi — 3.24,0, 3) Pomorze w skła
dzie Roztalski, Zieliński, Uczyński, Wyrwicki,
Markiewicz.

W ogólnej punktacji pierwsze miejsce zdobywa
Warszawa 123 pkt, 2) Kielce 94 pkt, 3) Pomorze
19pkt, 4 i5) KrakówiRzeszówpo 13pkt, 6)*
Śląsk 11 pkt.

Po zawodach nastąpiło rozdanie zdobytych na
gród i dyplomów, przyczem większą ich ilość za-

inkasowałi zawodnicy warszawscy. Organizacja
zawodów sprawna, zainteresowanie publiczności
duże. (t0)

498.000 zł. zysku z mistrzostw
bokserskich

ŁÓDŹ, (PAP). Mistrzostwa Polski w boksie

przyniosły 498.000 zł czystego zysku. 50% z tej
sumy otrzyma Łozb, jako organizator, a 50% zo
stanie podzielone proporcjonalnie pomiędzy o-

kręgi, które brały udział w imprezie.
Szermierze czescy remisują

z francuskimi
W Pradze odbyły się pierwsze po wojnie mię

dzynarodowe spotkania szermierzy francuskich
i czeskich w szabli i florecie. Spotkanie zakoń
czyło się wynikiem remisowym 1:1. Francuzi
wykazali swą wyższość we florecie, natomiast
Czesi byli lepsi w szabli. Wynik remisowy uwa
żany jest w czeskich kołach sportowych za du
ży sukces.

Najlepszy ping-pongista świata
w Polsce

CIESZYN, (PAP). Najlepszy pinpongista świa
ta, zdobywca pierwszego miejsca na mistrzow-
stwach świata w Londynie, Czech Vana przybę
dzie w ciągu najbliższych kilku tygodni do Cie
szyna, gdzie będzie gościem T. S . „Piast". Vana
rozegra kilka sparringowych meczów z pingpon-
gistami „Piasta", którzy obecnie znajdują się w

doskonałej formie.

Przed zebraniem Polskiego Zw.

Atletycznego
WARSZAWA (AP). Prezes Międzynarodowej

Federacji Atletycznej Victor Smets, rezydujący
w Helsinkach, nadesłał pismo do Związku Atle
tycznego w Warszawie z zapytaniem, jaki jest
stan zapaśnictwa w Polsce. Międzynarodowa Fe
deracja Atletyczna montuje mistrzostwa euro
pejskie na rok 1946 we wrześniu i spodziewa
się, że nasze zapaśnictwo będzie brało udział.

Szereg krajów europejskich i zamorskich zgło
siło swój akces.

19 maja br. odbędzie się w Warszawie walne
zgromadzenie delegatów Okręgowych Związków
Atletycznych, na którym dokonane będą wybory
nowych władz Polskiego Związku Atletycznego.

WYZNACZONE NA DZIEŃ 3 MAJA BR. w

sali Rotundy Ii-go Domu Akademickiego mię
dzynarodowe zawody bokserskie pomiędzy dru
żyną TS Wisła i Hanackym Sportovni Klubem
z Vyskova (Czechosłowacja) nie odbędą się, po
nieważ wspomniana czeska drużyna nie otrzy
mała na czas zezwolenia na przyjazd, do Polsku
Zawody te odbędą się w terminie późniejszym.
Data zawodów będzie ogłoszona w dziennikach
i na afiszach,
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„Od&udujetny. silną Polskę'
KATOWICE (obsł. wł.) W dniu 1-go Maja

Katowice staiy się symbolem jedności Ziemi
Śląskiej z Zagłębiem, które co roku płaciło krwią
robotniczą za pierwszomajowe manifestacje. O
godzinie 11-tej przy udziale 200 tysięcznych tłu
mów rozpoczęły się uroczystości na PI. Woje
wódzkim, Witani oklaskami i okrzykami weszli

na stopnie gmachu wojewódzkiego premier rzą
du Jedności Narodowej Edward Osóbka Moraw
ski, wicepremier tow. Gomułka Wiesław, oraz

wojewoda Śląsko-Dąbrowski gen. Zawadzki w

otoczeniu przedstawicieli władz i wojska Pol
skiego.

„Zwycięży obóz demokracji"
Jako pierwszy przemówił do zebranych sekr.

gen. KC PPR wicepremier tow. Gomułka Wie
sław, wyrażając na wstępie pozdrowienie od Ko
mitetu Centralnego PPR dla ludu pracującego
Śląska.

Po omówieniu historii rozwoju ruchu robotni
czego i stwierdzeniu, że 1-szy Maja w Polsce
był zawsze jakby pochodnią płonącą, która o-

świetlała drogę klasie robotniczej i masom pra
cującym w walce o społeczne i narodowe wy
zwolenie, mówca powiedział:

„Chcielibyśmy bowiem i chcemy budować nowe

życie, nową Polskę. Chcieliśmy bowiem i chce
my realizować te hasła, które od lat widnieją
na naszych sztandarach 1-szo majowych. Chcie
liśmy i chcemy urzeczywistnić wiekowe marze
nia narodu o życiu wolnym od wyzysku i uci
sku, od nędzy i bezrobocia, o życiu dostatnim
i kulturalnym, zabezpieczającym każdemu czło
wiekowi pracy spokojny i dostatni byt oraz nie-
mącąną troskami starość. Wzięliśmy władzę w

swe ręce, bo chcieliśmy i chcemy udostępnić
wiedze i naukę dziecku człowieka pracy, za
prząc naukę do służby całego narodu. Wzięliś
my władzę w swe ręce, bo chcieliśmy i chcemy
wytępić zło, niesprawiedliwość, wszelki gw.ałt
i bezprawie, chcemy, aby każdy człowiek pracy
czuł się' wolnym obywatelem swojej ojczyzny
i współgospodarzem swego kraju. Wzięliśmy
władzę w swoje ręce, pełni troski o klasę robot
niczą, o masy chłopskie, o wszystkich ludzi pra
cy, o cały naród, o całą Polskę".

Z kolei wicepremier Gomułka omówił pluga
we metody reakcji, pragnącej skompromitować
w narodzie idee i hasła klasy robotniczej, która
wzięła na swe barki brzemię odbudowy zni
szczonego państwa oraz sprawę nowej wojny,
jaką faszyzm i kapitalizm cihiciałyby wywołać,
a do której

"

v ludowe nie dopuszczą.
W omów. zbliżającego się terminu refe

rendum wicepremier wezwał wszystkich demo
kratycznie myślących obywateli do wzięcia u-

działu oraz do udzielenia na wszystkie pytanka
odpowiedzi „tak".

O DROGI ROZWOJOWE KRAJU
Dwie siły, -dwa bloki polityczne działają w

narodzie i wskazują mu drogę, po której iść wi
nien.

Pierwsza —- to blok demokratyczny na czele
z partiami klasy robotniczej, .. . druga, to opar
ty na nienawiści do demokracji blok reakcyjny,
w skład którego weszło faktycznie PSL.

Dwie drogi ma naród do wyboru, — ta, któ
rą my wskazujemy i ta, którą mu wskazuje re
akcja.

Nie wierzcie, że jest jeszcze jakaś trztecia
droga. Trzeciej drogi nie ma.

Te dwa bloki prowadzą między sobą walkę
o władzę, a jest w swej istocie Walką o Polskę,
o jej drogi rozwojowe.

My mówimy narodowi prosto: droga nasza

prowadzi do usunięcia wyzysku i ucisku czło-

Święto żołnierzy spod znaku
św. Floriana

Zaw. Straż Pożarna m. Krakowa obchodzić bę
dzie w dniu 3 i 4 maja br. swe doroczne Trady
cyjne Święto Strażackie pod wysokim protekto
ratem: di Kazimierza Pasenkiewicza, Wojewody
Krakowskiego, Stefana Wolasa Prezydenta Stoi.
Król m. Krakowa.

Program uroczystości: Dnia 3 maja 1946 r.:

godz. 20-ta: Apel poległych na dziedzińcu koszar

przy ul. Andrzeja Potockiego 19.
Dnia 4 maja godz. 8-rna: Uroczysta zmiana

służby na dziedzińcu koszar. Odczytanie rozkazu.
Rozdanie odzak pamiątkowych Miejskiej Zawo
dowej Straty Pożarnej. — Godz. 9-la: Uroczysta
Msza św. w kościele Najśw. Marii Panny. Godz.
10-ta: Złożenie raportu Prezydentowi Miasta na

Rynku Głównym, Godz. 10,30: Defilada oddzia
łów Straży oraz taboru na ul. Basztowej pod
Barbakanem. Godz. 11-ta: Ćwiczenia pokazowe
na budynku Redakcji Dzielnika Polskiego przy
ul. Wielopole 1. Godz. 21 -sza: Całonocna zabawa
taneczna w salach Domu Górników przy Al.

Krasińskiego 16, wstęp na zabawę tylko za

imiennymi zaproszeniami, które wydaje M. Z.
Straż Pożarna, ul. A. Potockiego 19.

Komenda M. Zaw. Str. Pożarnej
Rada Zakładowa M. Zaw. Str. Poż.

Program obchodu 155-ej rocznicy
Konstytucji 3 Maja

Godz. 7: Pobudka orkiestr na ulicach miasta.
Godz. 9 .30: Solenne Nabożeństwo w kościele

Najśw. Marii Panny.
Godz. 11: Uroczysta AKADEMIA w Teatrze

Miejskim im. Jul. Słowackiego.
Godz. 16—18: Koncerty muzyki narodowej na

plantach.
Godz. 19: Przedstawienie w Teatrze Miejskim

im. J. Słowackiego „ZEMSTY" Al. Fredry, po
przedzone przemówieniem okolicznościowym.

wieka przez człowieka, do przekreślenia raz na

zawsze wojen w życiu narodów, do zapewnienia
ludziom i narodom życia wolnego, dostatniego
i kulturalnego.

Zmierzając do tego naszego celu, budujemy
dzisiaj Polskę Ludową, chcemy utrwalić demo
krację ludową.

Najistotniejsza treść społeczno-polityczna Pol
ski Ludowej polega po 1-sze na:

sprawowaniu rządów i władzy w kraju przez
połączone siły demokratyczne narodu na czele

z klasą robotniczą, przy całkowitym odsunięciu
od władzy reakcji.

po drugie — na uspołecznieniu podstawowych
gałęzi produkcji, oraz wywłaszczeniu obszarni
ków.

Ustrój społeczno-polityczny Polski Ludowej
daje możność szybkiej odbudowy kraju, podnie
sienia bytu materialnego narodu, wychowywa
nia społeczeństwa w duchu ideałów socjalistycz
nych.

Taka jest nasza droga na dziś i na jutro.
My niezłomnie wierzymy, że w walce, jaka

się dzisiaj toczy tak w Polsce, jak i w wielu in
nych krajach zwycięży demokracja, zwycięży
klasa robotnicza. Świat idzie naprzód, a nie
wstecz. My zaś reprezentujemy przyszłość roz
wój i postęp.

Największą siłą klasy robotniczej jest jed
ność jej szeregów. Strzeżcie tej jedności, jak o-

ka w głowie. Zjednoczonej klasie robotniczej
nie dorówna żadna siła wroga. Jedność klasy ro
botniczej i sojusz z chłopami są polityczną pod
stawą Polski Ludowej.

Przemówienie premiera Osóbki-Morawskiego
Jako następny zabrał głos imieniem CKW

PPS premier Edward Osóbka-Morawski wskazu
jąc na różnice między obchodami pierwszomaja-
wymi w przeszłości i obecnie. Trwające w Pol
ecę rządy robotniczo-chłopskie nieprzerwanie
od. roku i 10 miesięcy, nie słabną, lecz utrwala
ją się coraz bardziej we wszystkich dziedzinach

naszego życia, tak jak utrwala się w psychice
szerokich mas ludu polskiego przekonanie, że
nie wolno już nigdy więcej dopuścić do władzy
reakcji, że trzeba wytrwać i utrzymać rządy ro
botniczo-chłopskie.

Obok walki z resztkami reakcji trwa wytężo-

na praca nad odbudową przemysłu, nad odbudo
wą transportu, rolnictwa, portów, zburzonej
Warszawy i spalonych wsi, nad odbudową i u-

powszechnieniem oświaty, zdrowia, ubezpieczeń
społecznych i wielu innych dziedzin naszego ży-
ca.

Zadania, jakie lud polski ma do spełnienia
starczyłyby dla wysiłku nie jednego lecz kilku
pokoleń. Ale problemy te nie mogą czekać, mu
szą być realizowane wielkim wysiłkiem narodu,
dlatego tak bardzo potrzeba nam jedności i spo
koju, gdyż tylko w warunkach jedności i spo
koju może się odbywać twórcza praca.

„FUNDAMENTY JEDNOŚCI"
Z kolei, zabrał głos najpopularniejszy czło

wiek na Śląsku, wojewoda gen. Zawadzki. Po

powitaniu zebranych licznie synów Ziemi Ślą
skiej omówił konieczność pogłębienia jedności
pomiędzy klasą robotniczą a masami chłopskimi
oraz dania godnej odpowiedzi zbrodniczej re
akcji.

Pierwszym z tych żądań jest scementowanie
jerlr ści klasy robotnicczej, która jest fundamen
tem ności narodowej. Dziś składamy ślubo
wał. że tej jedności strzec będziemy.

Drugim zadaniem jest pogłębianie jedniości
między klasą robotniczą, stanowiącą trzon lud
ności województwa śląsko-dąbrowskiego, :a ma
sami chłopskimi. Jedność ta bowiem pozwoli
nam skoncentrować wszystkie wysiłki zada
niach ogólno-narodowyclr i ogóhro-pańslwowych.

Trzecim zadaniem jest usunięcie z tych ziem
resztek wszelkich śladów niemczyzny. Do tej
pracy, o ogromnym dla przyszłości narodu zna
czeniu, powinni stanąć Ślązacy, tZagłębihcy i

Opolanie oraz ci, którzy przybyli tu z innych
dzielnic Polski repatrianci i przesiedleńcy.
Wszyscy musizą stanąć w jednym zwartym sze
regu, bo tu jfest. ipotrzebna czujność, aktywność
współdziałanie wszystkich dla wykrywania a-

gentur wrogich, dla dania im odporu, dla wy
czyszczenia tych ziem ze śladów niemczyzny.

Następnym zadaniem ogromnej wagi, jest
wzmocnienie jedności Zagłębian, Ślązaków f

Opolan.
Naszą odpowiedzią zbrodniczym reakcjoni

stom — tym w kraju i tym z zagranicy, którzy
ich popierają, będzie postanowienie:

Zamordują PPR-owca — nowe tysiące w sze
regi PPR-u!

Zamordują PPS-owca — nowe tysiące w szere
gi PPS-u!

Zamordują funkcjonariusza Bezpieczeństwa
czy Milicji — nowe tysiące najodważniejszych,
najdzielniejszych w szeregi Ochotniczej Rezer
wy Milicji Obywatelskiej.

Itesolucfai
Po przemówieniach uchwalono następującą re

zolucję:
Zebrani na Wielkiej Manifestacji 1-szomajo-

wej w Katowicach łączymy się z całym Naro-

■dem Polskim i wszystkimi ludami świata w wal
ce o utrwalenie pokoju i ugruntowanie demo
kracji.

Stwierdzamy, że ogromne osiągnięcia tak po
lityczne, jak i gospodarcze pierwszego roku po
kojowej pracy są rezultatem wspólnego wysiłku
klasy robotniczej zespolonej z chłopstwem i .pra
cującą inteligencją.

Zdając sobie sprawę z ogromu zadań, jakie
stoją przed klasą robotniczą, przed całym Naro
dem Polskim w pogłębianiu przemian społecz
nych dokonanych na podstawie historycznego
Manifestu P. K . W . N., przez Rząd Tymczasowy
i Rząd Jedności Narodowej, przyrzekamy:
zJeszcze silniej zewrzeć szeregi jednolitego fron
tu klasy robotniczej opartego o jedność dzia
łania dwu bratnich partii robotniczych, i potęgę
jednolitych Zw. Zawodowych.

Pogłębić, sojusz z Chłopstwem i pracującą in
teligencją, zacieśnić węzły przyjaźni ze wszyst
kimi narodami miłującymi pokój, a przede
wszystkim ze Związkiem Radzieckim, zagospo
darować Ziemie Zachodnie, stworzyć na tych zie
miach bastion polskości.

Wytępić bandy leśne NSZ i ich protektorów
usiłujących wywołać wojnę domową w Polsce.

Zmobilizować cały Naród wokół głosowania
ludowego i zapewnić zwycięstwo obozowi de
mokratycznemu,

Skupieni wokół Rządu Jedności Narodowej,
popierając Jego dalekowzroczną politykę wio
dącą Naród Polski na nowy szlak historii przy
rzekamy dołożyć wszelkich starań, aby jak naj
szybciej i jak najlepiej zadania te wykonać, by
Naród Polski mógł spokojnie budować swą
szczęśliwą przyszłość.

Z ,pl. Wojewódzkiego wyruszył pochód ulica
mi miasta w kierunku Rynku , gdzie nastąpiła
defilada przed władzami. Manifestacja przed,
przywódcą polskiej klasy robotniczej — tow.

Gomułiką-Wiesławem przerastała swymi rozmia
rami wszystko to, co dotąd widziano w Polsce.
Zasadniczy ton, prócz wspaniale prezentujących
się drużyn górników, kolejarzy, milicji, związ
ków młodzieżowych, szkół i uczelni wyższych,
nadawały defiladzie niezliczone rzesze robotni
cze, zjednoczone pod sztandarami obu bratnich
partyj, PPR i PPS.

Tydzień Ziem Odzyskanych
W dniach od 2—9 maja br. organizuje Pcl&ki

Związek Zachodni ną obszarze całego kraju Ty
dzień Ziem Odzyskanych.

Tydzień ten ma zobrazować wewnątrz i poza
granicami Polski niezłomną wolę społeczeństwa
polskiego utrzymania, zagospodarowania i peł
nego zjednoczenia z Macierzą prastarych ziem

piastowskich.
Polski Związek Zachodni od lat 25-ciu stoi na

straży polskiej polityki zachodniej.
Zwarty front społeczeństwa polskiego w ciągu

Tygodnia Ziem Odzyskanych będzie odpowiedzią
na wzmożone ataki germańskie przeciwko Odro
dzonej Rzeczypospolitej Polskiej.

WYSTAWA „KSIĄŻKI NOWEJ'* W MUZEUM PRZEMY
SŁOWYM. Staraniem Związku Księgarzy i Komitetu Oby
watelskiego Święta Oświaty urządzona zostanie w Muzeum

Przemysłowym wystawa „Książki Nowej' , które obejmuje
wydawnictwa współczesne. Wystawa otwarte jest codzien
nie od godz. 10—13 i od godz. 16—19 aż do dnia ? maja
br. Adres wystawy: Muzeum Przemysłowe, ulica Smo
leńsk 9. Wstęp bezpłatny.

’

KURS POCZTOWCÓW. Dyrekcja Okręgu Poczt i Tele
grafów w Krakowie uruchamia z dniem 1 czerwca br. w

Krakowie 22-miesięczny kurs teletechniczny dla kandyda
tów na stanowiska techników telekomunikacyjnych w pań
stwowym przedsiębiorstwie „Polska Poczta, Telegraf i Te
lefon" . Na kurs ten przyjmowani są kandydaci mężczyźni
posiadający ukończone gimnazjum lub równorzędny zakład

nakowy, a także pod warunkiem złożenia egz&mlnn wstęp
nego kandydaci posiadający przynajmniej 3 klasy gim
nazjum. Nauka na kursie jest bezpłatna, uczestnicy kursu

otrzymują wynagrodzenie i mogą korzystać ze stołówki

i bursy. Po ukończeniu kursu absolwenci kursu będą au
tomatycznie zatrudnieni w państwowych przedsiębiorstwach
„Polska Poczta Telegraf i Telefon" jako technicy tele
komunikacyjni. Podania o przyjęcie na kurs wnosić do

Dyrekcji Okr. P . i T. w Krakowie do dnia 15 maja br.

Bliższych informacji co do warunków i załączników podań
udzielają wszystkie placówki pocztowe. Dla kończących
rok szkolny dopiero w czerwcu br. skłonna jest Dyrekcja
wyznaczyć późniejszy termin zgłosznia się na kurs. Po
dania jednak muszą być wniesione do 15 maja br. Ze

względu na olbrzymie korzyści, jakie kurs daje młodzie
ży, a mianowicie zapewniający bezpłatną naukę, utrzyma
nie oraz dobre stanowiska po kursie Dyrekcja Okręgu
Poczt i Telegrafów spodziewa się, iż kandydaci we włas
nym interesie zgłaszać się będą na kurs bezzwłocznie.

MASZYNY do pisania, licze
nia j szycia poleca po ce
nach przystępnych firma
St. Janas i Wł. Kostrz, —

Kraków, ulica Radziwiłło-
wska 35, (róg ul. Lubicz).

DO samochodu osobowego
„Opel-Olympia“ przyczep-
ke kupią. „Polar", Kra
ków, Wlllna 5» tel. 597-78.

DENTYSTYCZNI przybory
kupuje Skład Dentystycz-

Towarzyskie
MASZYNY biurowe i do szy

cia po-leca po cenach przy
stępnych firma Filo Kazi
mierz, Kraków, ul. Zaci
sze 8,

WÓZEK sportowy, nowy, —

maszynę „Singera** orygi
nalną, sprzedam. Kraków,
Floriańska 16/4.

Poszukiwanie się
wzajemne

DNIA 25/IV zaginął w Kra
kowie na placu Nowym,
Jan Gąsiorowski, ze Su
chej, kolejarz. Ktoby wie
dział, gdzie przebywa, —

proszę zawiadomić żonę:
Franciszka Gąsiorowska, —

Sucha.

LESZEK WALC, przebywają
cy w Belgii, poszukuje
brata Rudolfa z Krakowa.
Zgłoszenia: Aniela Koło-

dziejczykowa, Łętownia, —

Zagrody 131, pow. Nowy
Targ.

DOCHODZĄCA w godzinach
^przedpołudniowych potrze
bna zaraz. Kraków, Fałata
12, in. 43.

POTRZEBNA do pensjonatu:
■kucharka, pokojowa 1 słu
żąca. Zgłoszenia: Kraków,
ulica św. Sebastiana 17,
m. 3.

PRZYJMĘ dziewczynę soli
dną, uczciwą, lubiącą dzie
ci, na wyjazd na letnisko.
Dobre wynagrodzenie. —

Zgłoszenia: Kraków, Mały
Rynek l/5a, biuro.

DWIB młode, sympatyczne
blondynki, chcą poznać we
sołych, kulturalnych Pa
nów. Cel wyłącznie towa
rzyski. „.Echo Krakowa",
pod: „H. M.*'. gr

WŁAŚCICIEL takłddu fry
zjerskiego poszukuje kan
dydatki, niekoniecznie fa
chowej na żonę. Zabrze,
Śląsk, plac Wolności 288.

203

posad poszukują
MŁYNARZ-szofer (prawo ja

zdy), poszukuje pracy. —

Bylica Jan, — GSogoczów
nr. 271.

emerytowana nauczycielka
wdowa, samotna, lat 49 —

zajmie się jakąkolwiek
pracą. Plebania Bialogon,
kolo Kielc.

KUCHARZ samodzielny facho
wiec, z większych domów,
obejmie posadę: pensjo
nat. kasyno. — łaskawe

zgłoszenia: Grunt, Kra
ków, Radziwillowska 7,
m.4,Ip.

Zguhg-Mziełe
UNIEWAŻNIA się legityma

cję partyjną i zaświadcze
niepracyW.K.P.P.R.
oraz zaświadczenie RKU,
Kraków, wystawione na

nazwisko Młynarski Zyg
munt. gr

Robotnicy wręczają buławę
marszałkowską

ŁÓDŹ (Obsł. wł.) . Dniia 30 kwietnia w Łodzi
w czasie manifestacyjnej Akademii pierwszo
majowej wręczona została Marszałkowi Polski
gen. Rołi-Żymierskiemu buława marszałkowska

wykonana przez robotników fabryki Johna w Ło
dzi oraz nagroda literacka miasta Łodzi poecie
W. Broniewskiemu. W czasie wręczania buławy
marszałkowskiej gen. Żymierskiemu przemówił
imieniem robotników łódzfkich tow. Anidrzejak
oraz tow. Stasiak.

SOSNOWIEC
W uroczystościach związanych z obchodem

„Święta Pracy" wzięły udział 80-tysięczne tłu
my, Na wiecu przemawiali: wiceprez. m. So
snowca tow. Herok, następnie w imieniu PPS wi
ceminister Mandel, oraz Ill-ci sekretarz P. P. R .

tow. Staszewski.

BĘDZIN
Przy udziale 40.000 uczestników odbyły się w

Będzinie uroczystości pierwszomajowe. Do ze-

branych przemawiali przedstawiciele partyj i
stronnictw politycznych. Po uroczystościach od
były się zawody sportowe.
DĄBROWA GÓRNICZA

W Dąbrowie Górniczej święciło 1-szy Maj po
nad 20 tysięcy ludzi.

Pozostałe miasta śląskie wspaniale manifesto
wały swą solidarność z klasą robotniczą całej
Polski, i tak: w Bytomiu wzięło udział 30 tys.
łudzi, w Chorzowie 60.000, w Tarnowskich Gó
rach — 25.000, w Zabrzu — 50.000, w Gliwicach
— 36.000, w Opolu — 25.000, w Oleśnie —-

7.000, w Strzelcach — 4 .500, w Koźlu — 22.000 .

BIELSKO
Po pochodzie, w którym wzięły udział olbrzy

mie rzesze ludu pracującego, odbyła się w Ryn
ku wielka manifestacja. W godzinach popołud
niowych odbywały się w kinach i teatrze bez
płatne przedstawienia oraz uroczysta akademia
urządzona przez organizacje młodzieżowe.

CZĘSTOCHOWA
W manifestacjach pierwszomajowych wzięły

udział 50-tysięczne tłumy. W godzinach popo
łudniowych odbyły się na Stadionie Miejskim
zawody sportowe i produkcje artystyczne,

FABRYKA obuwia przyjmie
do pracy cholewkarza-mo-
delarza. Zgłaszać się Kra
ków, ulica Sołtyka L. 19.
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ZGUBIONO dowód osobisty,
wydany przez Magistrat
Ostrowiec, na nazwisko Ła
bęcka Halina. Ostrzega się
przed nadużyciem.

CHOMICZOWA Hanna prosi
o zwrot za wynagrodze
niem karty rozpoznawczej
i dokumentów, zabranych
16 kwietnia z portfelem
czerwonym. Mirecki, Kra
ków, Kremerowska boczna 4

CENY OGŁOSZEŃ OBOWIĄZUJĄCE W „ECHU KRAKOWA": W tekście (układ
4-szpaltowy (na 1 mm w jednej szpalcie (szer szpalty 68 mm) 40.— zł. Za tekstem

(układ 8-szpaltowy na 1 mm w jednej szps'-i« (szer. szpalty 34 mm) 10.— zł.

INŻYNIER maszynowy z dłuż
szą praktyką warsztatową
potrzebny zaraz. Zgłosze
nia pisemne z życiorysem
do Fabryki Cementu, —

„Szczakowa" w Szczako
wej.

POSZUKUJĘ dobrego profe
sora na wyjazd, który by
dopomógł dokończyć II.

klasę gimnazjalną. Dam ca
łe utrzymanie i dobrze
zapłacę. Zgłoszenia: Bia-

łogród, ul. Rycerska 14,
Pomorze Zach., Romualda.
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KRYSZTAŁY, szkło, porcela
nę kupuje Lankosz, Kra
ków, Stradomska 18, —

sklep.

SKRADZIONO dokumenty Bur
dy Franciszka i żony He
leny, Tursko, powiat Tar
nów.

UNIEWAŻNIAM zgubione do
kumenty?. kartę poborową,
legitymację służbową oraz

dokumenty z Niemiec 4 na

nazwisko Witkowski Ka
zimierz, Borek Fałęcki 83.

MASZYNY do pisania, licze
nia, kupno, przeróbki, na
prawa: Fma ,,Mechanika",
Kraków, Szewska 22.

APARATY radiowe napra
wiam szybko, solidnie. —

Kraków, Senatorska 15, —

II. p. 7/Par

UKŁAD TABELARYCZNY O 5O"/o DROŻEJ. - DROBNE OGŁOSZENIA: Za
stew 7.— zł. Poszukiwania pracy i poszukiwania rodzin za słowo 3— zł. Pierwszo
sten-- i słowa tłustym drukiem liczy się podwójnie. Najmniej liczy się za 10 słów.
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