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NA PLACU PRZED BUDYNKIEM OKRĘGOWEJ KOMISU ZW. ZAWO 
imWYCH ODBYŁ SIĘ WCZORAJ Z OKAZJI MIĘDZYNARODOWEGO 
ŚWIĘTA KOBIET, WIELKI WIEC. PONAD 8000 KOBIET PRZYSZŁO 
BY WYRAZIĆ SWĄ SOLIDARNOŚĆ Z OBOZEM POSTĘPU I POKOJU, 
NIEZŁOMNĄ WOLĘ NIEDOPUSZCZENIA DO NOWEJ WOJNY, DÓ KTÓ- 
KEJ PODŻEGAJĄ ANGLO-AMERYK ASSCY KAPITALIŚCI.

Nigdy jeszcze piasto nasze nje by. 
(o widownią tak wspaniałej. tak ma
sowej i żywiołowej demonstracji ko 
biot. Krakowskie Przedmieście od ul. 
Przechodniej do ulic? 3 Maja zalud 
njfo się kobietami ze wszystkich lu
belskich zakładów pracy. Po raz 
pierwszy wzięły w manifestacji udział 
chłopki, (około 1000) delegatki wsi 
powiatu lubelskiego. Wysoko niesio
ne przez kobieły transparenty głosi
ły ,,Preez t wojną, pragniemy pok«- 
Jnt“ „Niech żyje Związek Rodzice id 
»s'oja pokoju!" „Pozdrawiamy boha
terskie narody Grecji. Chin i Piołun 
mu wnlcznce z faszyzmem!" „Niech 
łyje demokratyczny Rząd Polsl.i!-' 
Itd. łtd.

Wiec zagaił przewodniczący OKZZ 
Iow. Domagała. Powitał on kob.etv 
w dniu ich Święta i stwierdził, że ich 
liczny udział we wiecu jest najlep
szym wskaźnikiem ich woli pokoju.

W imieniu -obetnie naszego miasta 
przemówiła do zebranych przodow
nica pracy z PMT tow. Kobusowa 1 
wyraziła głęboką solidarność robotnic 
lubelskich ze wszystkimi kobietami 
Świata ] masam^ pracującymi wal
czącymi o pokój. „Robotnica rozu 
wie co znaczy pokój — powiedziała 
tow. Kobnsowa — My chcemy pra
cować spokojnie, chcemy spokojnie 
wykonywać nasz 3-letni ł sze.Scio- 
łetni plan. Zdajemy aohle sprawę z 
tego, że im szybciej i lepiej go wy
konamy, tym prędzej położymy pod
walmy pod przyszły ustrój, w któ
rym nie będzie wyzysku człowieka 
przez człowieka, ustrój sprawiedli
wości społecznej, Socjalizm". Swe 
przemówienie zakończyła okrzykiem: 
Niech źvj« Demokratyczny Rząd Pol 
skj Ludowejl Niech żyje sojusz ro- 
b'»tniczo-cbłopski! Niech tyje wielki 
wódz proletariatu Generalissimus Sta 
lin! 0!;rzvk t«> został podjęty z en- 
Inzjazipem przez wielotysięczne rze
sze.

Następn e delegacje kobiet udały

Polacy we Francji 
żatfsra 50fnrec?a

zakazu repatriacji
PARYŻ, (PAP), walnym ze

braniu organizacji polskich w 
T.ens członkowie Rady Narodowej 
Polaków we Francji, organizsej. 
ooinocy Ojczyźnie | Związku Ko
biet im. Mapij Konopnickiej, po
wołując się na braterstwo broni w 
czasie okupacji niemieckiej oraz 
na więzy przyjaźni, które od lat 
istnieją między narodami fran
cuskim i polskim, domagali się 
cofnięcia zakazu wyjazdu tran 
sportów repatriacyjnych. „Zarzą
dzenie to — podkreśla rezolucja 
— godz; w dobro całej Polonii 
francuskiej".

Prjd tytułem „Pracownicy w 
Polsce domagają się od Francji 
uwolnienia Polaków" paryskie wy 
danie „New York Herald Tribu- 
ne“ zamieszcza wzmiankę o ma 
mfesta-ji 3 tysięcy kolejarzy wro
cławskich, żądających przedłuże
nia polsko - francuskiego okładu 
repatriacyjnego.

tię pod Pomnik Wdzięczności, gdzie 
złożyły wieńce i gdzie w imieniu Li

gi Koboet przemówiła tow, Lachowa.
Pochód ulicami miasta zakończył 

wiec. Na całej traaie ludność przyj
mowała pochód okrzykami na cześć 
kobiet pracujących, walczących o po,, 
kój.

Sprawozdanie z licznych akademii 
podajemy na «tr. 5.

¥

ANTOM ZAPOTOCKY 
pNmlfr rządu 

Republiki Czechosłowackiej

MIL10IY KOBIET CIŁEGO ŚWIATA
manifestują na rzecz pokoju

| | MOSKWA | | PARYŻWARSZAWA
Ponad 3 tys. kobiet z całej sto

licy, delegacje kobiet wiejskich i 
delegacje kobiet z innych miast 
wypełniły szczelnie olbrzymią au
lę Politechniki, w której obrado
wa! Kongres PZPR.

Uroczystą akademię, poświęco
ną Międzynarodowemu Dniu Ko
biet zagaja aktywistka Ligi Ko
biet dzielnicy Powiśle, ob Siwko- 
wa, witając przedstawiciela Rzą
du wicemin. Baranowskiego, przed 
stawicie!*..partii. Związków Zaw , 
młodzieżowych ora? licznie zgro
madzone kobiety.

Serdecznie m wita ob. Siwkowa 
przedstawicieli Korpusu Dyploma
tycznego i delegację kobiet cze
chosłowackich.

Wśród oklasków wstępuje na 
trybunę wiceprzewodnicząca Swia 
towej Federacji Kobiet i wice
przewodnicząca ZG Ligi Kobiet, 
wicemin. Eugenia Pragierowa

N gdy w ^cej wojny
W dniu święta naszego - oświad 

cza mówczyni — pragniemy powo 
lać kobiety polskie do nieustan
nej troski o wzrost naszej pro
dukcji, przedterminowe wykona
nie planu budownictwa naszej 
Polski Ludowej. Pragniemy, by 
kobiety poiskie pełniły czujną 
straż w obozie pokoju, w imię 
braterstwa wolnych narodów, w 
Imię solidarności międzynarodo
wej, w imię najgorętszego pragnie 
nia kobiet: Nigdy więcej wojny.

Z kolei przewodnicząca akade
mii udziela głosu przedstawiciel
kom delegacji z różnych terenów, 
które składalą meldunki o wyko
naniu i  przekroczeniu zobowiązań, 
podjętych dla uczczenia święta 8 
TłlArę8, (vio

Kpbiety radzieckie Już od kilku 
dni uroczyście przygotowywały się 
do Międzynarodowego Dnia Ko
biet. W całym kraju odbywały 
się akademie 1 zebrania, w któ
rych brały udział przedstawicielki 
życia politycznego, gospodarczego, 
naukowego, kulturalnego. .

W Moskwie w Centralnym Do
mu Lotnictwa im Frunze odbyło 
się spotkanie kobiet moskiewskich 
z bohaterskimi łotniczkamł ra
dzieckimi. 8 bm. w Centralnym 
Dorno Pracowników Sztuki .w Mas 
kwie nastąpiło otwarcie / wielkiej 
wystawy prac kobiet - plastyków.

Na akademii zorganizowanej 
przez Związek Kompozytorów Ra
dzieckich. szereg knmpozytorek wy 
konało swe najnowsze utwory.

Depesze kobiet 
_ radzieckich ___|

Wola pokoju, zwycięży
Z wiefffim ’ en!uz% 

mad zonę kotłłeńy ‘t7rb  ̂
lucję, w którćfrfY ln

f Zgro-
rezo-

„Wraz z milior 
kobiet całego ś\ 
walczyć bedz*emy 
na zawsze wojen, nj
i wyzysku, ł ł

Podamy braterską 
kobietom krajów wal 
wolność, demokraeię 

'Wzmożemy wysiłt ____ 
przeciwko podżegaczom wojen
nym, wrogom ludzkości; wi • imię 
pokoju, sprawiedliwości społecz
nej. w Imię szczęśliwego Jutra 
naszych dzieci.

Potężna wola pokoju tys:'’ * 
ludów świata rwycięży".

Urocaystą akademią

Wśród wielu depesz, przesłanych 
z okazji 8 marca przez antyfaszy
stowski Komitet Kobiet Radziec
kich do demokratycznych organi
zacji kobiecych za granicą, są rów 
nleż depesze do kobiet - demokra 
tek USA, Anglii 1 Kanady.

W depeszy antyfaszystowskiego 
komitetu kobiet radzieckich do 
wydziału kobiecego towarzystwa 
anglo - radzieckiego czytamy: „Po 
zdrawiamy was i życzymy powo
dzenia v/ walce o pokój I o wzmóc 
nienle przyjaźni i wzajemnego zro 
zumienia między kobietami Anglii 
i Związku Radzieckiego'*.

|___  G RECJA
Rozgłoón:a Wolnej Grecji donosi, 

te oa obszarach wyzwolonych przez 
armię ludową odbył się pierwszy 
zjazd Związku Kobiet Grecji De
mokratycznej. Związek wystosował 
do wszystkich kobiet demokratycz
nych świata aipcl, w którym stwier
dza, śe mimo Interwencji brytyj- 
zko-amerykańskiej, lud grecki pro
wadzi w dalszym ciągu bohaterską 
walkę o wolność przeciwko krwa
wemu reżimowi faszystowskiemu. 
„W walce tej — podkreśla apel — 
lud greckj nśe jest osamotniony. 
Miliony kobjet demokratycznych 
całego świata niesie naszym boha
terskim bojownikom o wolność po
moc moralną i materialną. Greckie 
kobiety demokratyczne ślubują, śe 
me dopuszczą do tego. by imperia
liści ucaynlb i  Grecji bazę wypa
d n ą  A

Pod hasłem zjednoczenia w obr© 
nie pokoju odbyły się w całej Frań 
«ji wiece i manifestacje, w których 
wzięły udział settkj tysięcy kobiet 
francuskich. Mimo* obecności licz
nych oddziałów policji, która usiło
wały zakłócić manifestacje, 50 ty- 
•ięcy kobiet | patriotów paryskich 
wzięło udział w wiecu, zwołanym na 
Stadionie Bouffatlo przez 16 organi
zacji demokratycznych. 20 tys. uczę 
Uników zgromadzi! wiec w porcie 
Lz Rochclle, 15 tysięcy, w Nicei, 
15 tysięcy W Marsylii. 12 tyaięry w 
Liomie, 7 tysięcy w Grenoble j 7 ty
sięcy w MontpeMer.

Tysiące kobiet i górników mani
festowało w ośrodkach górniczych: 
€arvkn. Noyeuz-Lrs-Minee, Henin- 
Llstard, Alei i innych.

Wiecowi paryskiemu przewodni
czyła Matylda Peri wraz a E. Cot- 
ton, przewodniczącą światowej Fe
deracji Kobie* Demokratycznych, 
Jeanerte Vermeer»ch, przedstawi
cielką francuskiej partii komuni- 
ttyernej, Yvea Farge, przewodnicz, 
bojowników « wolność i pokój, 
przedstawicielkami Związku Kohiel 
Francuakich.

Olbrzym i napis głos?! „Kobiety 
frtmeuskte n >  dndzą nigdy awolch 
dziećj na walkę przeciwko Związ
kowi Radzieckiemu",

Przemawiając w imieniu 8f) mi
lionów kobiet zjednoczonych w 
Światowej Federacji Kobiet Demo
kratycznych. E. Cotton podkreśliła. 
te w tym roku Międzynarodowi 
Dzień Kobiety poświęcony Jeat w 
pierwszym rzędnie walce kobiet o 
pokój.

W wielu miejscowościach policja 
usiłowała r«kłócić manifestacje ko
biet francuskich W Paryżu policja 
zaatakowała delegację kobiet Z Bo 
blffny, bijąc kobiety pałkami. W 
Rouen, Havre , Perplgnan policja 
zaatakowała delegację kobiet, która 
udała tię do mera, żeby złożyć re- 
aoiucję w obronie pokoju.

Mimo aamowołnych gwałtów po. 
Wcji ł aresztowania wielu osób. 
wszystkie wiece odbiły się w pod 
nioslym nastroju zebranych

USA
NOWY .TORK. (PAP). Sekcja ko 

bieca Towarzystwa Przyjaźni Ame 
ryk a ńsko-Radzieckiej przestała ko
bietom radzieckim pozdrowienia w 
imieniu amerykańskich kobiet de 
mokratycznycb.

„W dniu Międzynarodowego śwlę
ła Kobiety — stwierdza depesza — 
ślubujemy, że połączymy nasze wy
siłki z wysiłkami demokratycznych
LoMeą aa tego świata, toby walczyć 
•  taka świat, w którym będzie

DR VL. CEF.MENTIS 
min. spraw zagranicznych 

Republiki Czechosłowackiej

GEN. L. SVOBODA 
minister obrony narodow e] 
Republiki Czechosłowackiej

T y d z ie ń  P r z y ja ź n i  
Czechosłowacko - Polskiej
U )  ł ^ r a i l j f e

PRAGA (PAP). — W poniedziałek 
7 hm przybyła do Pragi delegacją 
Towarzystwa Przyjaźni Czechorto* 
wacko - Polskiej z wiceministrem 
rolnictwa Tkacaowem i poałem Ku* 
Wek tan na czele w  Skł ad delegacji 
która weźmie udział w obchodach, 
organizowanych s okazji Tygodni* 
Przyjaźni Czechoałowacko-Polskiej, 
wchodzą przedstawiciela Komitetu 
Słowiańskiego. Ligi Kobiet Polskich, 
ora* czołowi przodownicy pracy.

Na dworcu praskim powitali człon 
ków delegacji poseł Smrkovsky w 
imieniu ministerstwa rolnictwa ora* 
przedstawiciel ministerstwa lnformą 
Cji 1 oświaty lni. Małek.

Herrot nrzecwko 
polityce Queuille'a

l PARYŻ (PAP). — W Paryżu odby* 
ło arię nadzwyczajne zebranie komi
tetu Towarzystwa Przyjaźni Francuz 
ko - Radzieckiej.

Przewodniczący zgromadzenia na
rodowego Herriot zwróci! się listow
nie do zebranych, oświadczając, że ja 
ko jeden z współtwórców paktu fran 
icusko - radzieckiego pozostaje wier
ny swoim przyjaźniom 1 swojemu 
Ideałowi, wierząc w możliwość współ 
pracy międzynarodowej.

Komitet uchwalił jednogłośnie re
zolucję, która podkreśla konieczność 
zwalczanią przygotowań do wojny 
agresywnej. Zebrani napiętnowali o. 
świadczenie Queulle‘a Ramad;era ł 
Schumana, które podważają znacze
nie przymierza francusko - radziec
kiego Rezolucja domaga się posza 
nowania i przestrzegania przymie
rza, łączącego Francję 1 ZSRR

-<)-

Znaczek radziecki 
z okazji 8 Marca

MOSKWA (PAP). — Ministerstwo 
Łączności ZSRR wydało z okazji M’ę 
ćzyna rodowego Dni* Kobiety serią 
■pecjainycfe outcafców. które ukazały 

•  aaarca b*
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To nie tak, jak przed lutym
(Od własnego korespondenta „Sztandaru Ludu**

Praga w lutym 1949 r. 
M a s n  ostatnie zebranie w Mi- 
* '  nisterstwie Oświaty było 

Wyjątkowo burzliwe. Nic dziwnego
— przedstawiciele tylu narodów 
różnią się temperamentami 1 uspo
sobieniem. A cóż dopiero mówić, 
gdy wchodzą w grą sprawy poli
tyczne 1 społeczne. Ot, na przykład
— gdy kolega Amerykanin twier
dzi, że jedynym warunkiem postę
pu jest kapitalizm.

Tak więc gorąca dyskusja etypen 
dystów — obcokrajowców w Pra
dze ciągnęła się kilka godzin. Przy 
czyna tego była dość dziwna. Pras
cy robotnicy urządzili wieczór arty 
Styczny, na który zaprosili nas — 
studentów zagranicznych. Chcieliś
my im za to podziękować. Tak po 
naszemu, serdecznie, jak to może 
srobić syn robotnika, lub ktoś, kto 
♦ym robotnikom nie jest obcy, bo 
•awsze był I jest z nimi. Taką for
mę wybraliśmy my — Polacy, obra 
li ją również Bułgarzy, Jugosłowia 
nie, Albańczycy, Rumuni, ba! na
wet Duńczycy, Włosi i Francuzi. 
Tylko jednemu Amerykaninowi by 
ta ona nie w smak.

Staraliśmy się przekonać go o 
słuszności argumentów, wysuwa
nych przez nas wszystkich. Na ko
niec przegłosowany przycichł, pa
trząc na nas z wyżyn swojego „ame 
rykardzmu" i „demokracji".

Q i y  wieczorem znaleźliśmy się 
r ^  w sali „Radio Palace“ robot 

nicy powitali nas entuzjastycznie. 
Patrzyliśmy z podziwem na ich po-

P y t a rn a
niemieckich zw. zaw. 
pod adresem  Attłee

BERLIN, (PAP). Zarząd Główny 
Wolnych Niemieckich Związków Za
wodowych (FDGB) w czasie pobytu 
premiera Attłee w Berlinie doręczy? 
mu pismo zawierające szereg pytań, 
dotyczących aktualnych zagadnień 
politycznych.

W piśmie tym Zarząd FDGB zapy- 
®nj« premiera Attłee co zamierza 
przedsięwziąć dla urzeczywistnienia 
układów poczdamskich, pod którymi 
widnieje m. im. jego podpis.

W dalszym ciągu Zarząd FDGB za- 
pytuje premiera Artlee czy gotów jest 
jako premier rządu Partii Pracy po
przeć oaiłowania w kierunku utwo
rzenia ogólnomiefnjerkiego rządu w 
■prawie zawarcia układu pokojowego 
i wycofania wojsk okupacyjnych z 
Niemiec, co przyczyniłoby się do za
bezpieczenia pokoju św{»towego Dal 
Me pytania postawione przez Zarząd 
FDGB zmierzają do wyjaśnienia *ta- 
■Kzwiska rządu brytyjskiego w spra
wie obiecanej niemieckiej klasie ro
botniczej nacjonalizacji przemysłu 
Zagłębia Ruhry oraz w sprawie sta
nowiska tegoż rządu do zbrodniarzy 
wojennych 1 magnatów koncernów 
niemieckich, którzy stoją dziś znowu 

administracji gospodarczej 
w Niemczech zachodnich t w zachód 
nan Berlinie. Ostatnie pytanie posta
wione premierom' Attłee brzmi: Czv 
aprobuje on poczynania zachodnich 
mocarstw okupacyjnych, które ogra
niczyły działalność masowych orga
nizacji demokratycznych i wolnych 
nwiązków zawodowych w swych śtre 
fach. W zakończeniu pisma Zarząd 
FDGB »twierHza, H przedstawiona 
premierowi Ar*1ee pytania są wyra 
Kem nastrojów cafe 
mieckiego.

Dymisja rządu 
kuómintangowsktego

kryte zmarszczkami twarze, rozja
śniające się przy chóralnym śpie
wie, nn ich nogi nawykłe do cięż-

B e zr o b o c ie  w  Anglii

kiego '•'chodu, a teraz balansujące 
lekko na deskach estrady, na Ich 
robotnicze ręce, twarde od młotów, 
wrzecion, łopat i kilofów. Co tu 
dużo gadać — siedzieliśmy po pro
stu urzeczeni, patrząc na ich grę 
pełną radości 1 entuzjazmu, słucha
jąc ich pieśni, pieśni zwycięstwa 
klasy robotniczej nad kapitalizmem.

W czasie przerwy rozmawiałem 
z przedstawicielem Centralnej Ra
dy Zawodowej. Zgadzaliśmy się w 
zupełności, że występ jest bardzo 
dobry. Zgadzaliśmy się również i 
w innej jeszcze sprawie. W tej, że 
dziś, w przededniu rocznicy luto
wego zwycięstwa widać wyraźnie 
co znaczą słowa: braterstwo klasy 
pracującej i postępowej młodzieży.

Przeżywaliśmy cały występ z ak 
torami -  robotnikami. Czy przeży
wał to samo Amerykanin — nie 
wiem. A potem, gdy dziękowaliśmy 
robotnikom, wznosząc do góry za
ciśnięte pieści — zerwała się bu
rza oklasków.

W przejściu stary robotnik długo 
ściskał mi dłoń. „My się na was 
nie zawiedziemy, my się z wami 
zawsze dogadamy. To nie tak, jak 
przed lutym..."

r j  'ntym 1948 r. pisze się 1 mówi
^  dzisiaj w Czechosłowacji 

bardzo wiele. Bo też nic dziwnego. 
Trudno było myśleć przed rokiem 
o takich właśnie występach arty
stycznych zespołów robotniczych, 
na któreby przybyli masowo stu
denci.

U nas przemiany socjalne doko
nują sle od kilku lat. podczas gdy 
w Czechosłowacji nastąpiły one do 
piero przed rokiem i właśnie w 
ciągu tego roku etapami wielkich, 
socjalistycznych reform czechosło
wacki świat pracy dochodzi do 
zbratania 1 do wzajemnego zrozu
mienia. I może właśnie my — pol
scy studenci byliśmy pa tej uro
czystości najbliżsi czeskim robot
nikom.

przed rokiem utrzymali porządek 1
spokój nie dopuszczając do puczu 
przygotowywanego przez reakcję.

To z tych właśnie ludzi rekruto
wał się zespół artystyczny, którego 
występy podziwialiśmy przed pa
roma dniami. I z nich to dzisiaj re 
krutuje się w dużej rrderze brać 
akademicka. Oni są realizatorami 
państwowego planu dwuletniego 1 
pięcioletniego.

I gdy mijały nas nowe 1 coraz no 
we kompanie, stojący opodal stu
denci czescy pozdrawiali maszeru
jących robotników -  milicjantów 
wzniesioną pięścią. Na ten widok 
śmiały się oczy ponad granatowy
mi kombinezonami. Oczy te mówi
ły: „To jest właśnie lutowe zwy
cięstwo. To jest nasze najlepsze po 
rozumienie".

Wzniesiony w górę las pięści ro
botniczych 1 studenckich.

(A. S-ga).

Represje  we Francji

Francuscy leaderzy komunistyczni aresztowani przez rząd pod zarzm 
tem „antypaństwowej działalności1'.

Na rdjęcin widzimy od lewj do prawej Bertrand Jouenne, Robert Pet 
■ Ranił. Plerre Juin j Jacąues Friedland prowadzonych do więzienia woJ« 
akowego.

Wszyscy zaaresztowani byli redaktorami naczelnymi, dŁlennikar*J**h 
lab grafikami komunistycznej prasy francuskiej. r

-----------------------------------—  .............................. .....................'

Folityka Bevina doprowadza Anglię 
do kryzysu gospodarczego
P r z e m ó w i e n i e  H a r r y  P a U i t t a

W kilka dni później staliśmy na

dając Sie potężnej defiladzie Milicji 
Rnbotn'czej i Korpusu Bezpieczeń
stwa.

Długie, potężne kolumny męż
czyzn w granatowych fabrycznych 
kombinezonach, z czerwoną opaską 
na ramieniu, z przewieszonymi ka
rabinami lub „automatami'', prze
ciągły przed trybuną, przed dzie
siątkami tysięcy zgromadzonych 
prażan.

To szli ci sami ludzie, którzy

LONDYN (PAP). — Przemawiając 
na wiecu w Nottingham, generalny 
sekretarz brytyjskiej partii komuni 
syczmej Harry Poilit ostrzegł, że o 
ile nie nastąpi całkowita zmiana po 
31/tyki wewnętrznej 1 zagranicznej, 
to kryzys gospodarczy dotknie bar 
dzo ciężko Wielką Brytanię. Gospo 
darkę brytyjską uratować może tyl 
ko stworzenie rządu robotniczego, 
któryby wypowiedział zdecydowaną

walkę kapitalizmowi I rozpoczął bu 
dowę podstaw socjalizmu. Poilit o- 
świadczył, że prowadzona w Wiel
kiej Brytanii antyradziecka kampa
nia histerii wojennej spaliła na pa 
newee. Główną troską robotników 
brytyjskich jest dziś tylko obawa 
przed masowym bezrobociem. Bez
robocie takie byłoby wynikiem nie 
mieckiego i Japońskiego dumpingu 
eksportowego

Szwecja potwierdza'
dyskryminacyjną politykę U S A

SZTOKHOLM, (PAP). W tutejszej 
prasie przedrukowano ąrlykuł „New 
York Herald Trjhune" stwierdzają
cy, ie Stanę Zjednoczone domagają 
się od krajów uczestniczących w pla 
nie Marshalla ograniczenia handlu 
t  ZSRR i krajami- wschodniej Euro
py, W związku z zapytamem ze stro
ny dziennika „Goetehorgs Handel 
stidningen" czy Szwecja otrzymała 
od PSA podobny warunek, w mini
ster stwio spraw zagranicznych w 
Sztokholm!* otrzymano odpowiedź 
twierdzącą.

Dziennik „Ny Dag*' pisz* w arty
kule zatytułowanym „USA nakazują 
Szwecji ograniczenie handlu ze

wjehodera": Plan Marshalla stworzył 
z naszego kraju amerykańskiego 
wasala. Nie mamy juź prawi zawie
rania układów handlowych bez odpo 
wiedniej na to zgody ze strony USA''

Przed kryzysem rządowym
w B e l g i i

BRUKSELA (PAP). — W tutej
szych kołach politycznych oczekuje 
się w każdej chwili przesilenia rzą 
dowego na skutek zaostrzających
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L i s t
uczestników I wycieczki chłopów polskich na Ukrainę 

€ # ©  W a n d y  W a s i l e w s k i e j

całego narodu nie-

LONDYN, (PAP). Agencja Reutera 
eionosi z Nankitiu, źe rząd dr. Strn-Fo 
podał się w dnju 7 marca do dymi
sji, Tymczasowy prezydent Chin 
Łttoirwntangowskich Li -  Tsung _ Jan 
przyjął dymisję gabinetu. Premier 
Sund-Fo utworzył rząd w grudnia 
8b. roku. -

LONDYN, (PAP\. 5 tys. wykwahnk©. 
(oranych robotników, zatrudnionym na 
kolejach angielskich, grozi całkowite 
bezrobocie. W związku ze spadkiem 
przewozu towarów na kolejach an
gielskie towarzystwa kolejowe zwol- 
fetbr i  u l ■ pracy wielu robotników. i.

**dopJ polscy uczestniczący w de 
legacji na zjazd kołchoźników 
Ukrainy, po powrocie do kraju 
wysłali do Wandy W a s i l e w 
s k i e j  list, w którym dziękują 
Jeszcze raz za serdeczną opiekę 1 
przesyłają wielkiej działaczce 
wyrazy głębokiego szacunku 1 
najserdeczniejsze pozdrowienia.

W liście czytamy m. in.: 
„Wiemy o tym, że Tobie w 

głównej mierze zawdzięcza
my nawiązanie kontaktu Z 
tułodzami Ukrainy Radziec
kiej i tak szybkie zrealizo
wanie naszego wyjazdu, że 
mogliśmy — oprócz zwiedzi 
nia kołchozów — wzięć tł- 
dział w zjeidzie ich przodom 
ników.

Wiemy, ie tak, jak przed woj
ną w Polsce, w czasie wojny 
—  na terenie Związku Ra 
dzieckiego, jak i teraz po 
wojnie — to swej twórczości 
literackiej i działalności poli 
tycznej wiele pracy poświę- 

sprawie zbliżenia naro

du polskiego z narodami 
Związku Radzieckiego, aby 
obalić ostatecznie mur kłam 
ttwa i nienawiści, jakim pań 
tkie rządy Polski międzywo 
jennej usiłowały odgrodzić 
nas od prawdy o życiu ra
dzieckim.

Chcemy Ci donieść, ie za inte
resowanie tym, cośmy zoba
czyli na wsi ukraińskiej — 
jest ogromne. Jesteśmy po 
prostu oblegani, zarzucani 
pytaniami przez chłopów, 
działaczy politycznych i spól 
dzielczych, nie mówiąc już 
o prasie, która od chwili na 
tzego wyjścia z wagonu nie 
daje nam wytchnienia.

Wczoraj składaliśm y sprawo
zdanie w Związku Samopo
mocy Chłopskiej przed chło 
parni, przedstawiciełami par
tii politycznych oraz działa
czami spółdzielczymi i mło
dzieżowymi'

Dziś byliśmy serdecznie ptzyję j  
ci przez Prezydenta Rzeczy- I  
pospolitej, Bolesława Bieru- J  
ta, który z wielkim zaintere f 
sowaniem i zadowoleniem I 
słuchał naszych opowiadań. 1 

Kończąc nasz list, chcemy Ci i  
powiedzieć, ie zarhowdmy w J  
pamiifci wszystkie momenty |  
z-naszęąo pobytu na U Jera i- g 
n ią . w s z y s tk ie  r o z m o w y  z T o  |  
bą, w czasie  których wciąż s 

fśmy się, że mi 8 
nie przestajesz § 

®ch ludziach w Oj- § 
cżyin ie. którzu poprzez kon f? 
sekipewtną walkę ze starym 1 
Sw<a cm krrirwdy wyrwali § 
i tłumię i siehfe z jarzma ob §f 
ezn- /tirzej niewoli'.
W zakończeniu uczestnicy wy- § 

cieczk IWprzesytają Wandzie Wasi 3 
lewak „ j  gorące pozdrowienia i i  
najle pss, sdyczenia dalszej owoc- jg 
nej działatnoścl dla ugruntowa- § 
nia przyjaźni polśk* - radzieckiej = 
o ra i życzenia osobistego szcześ- =

W z n o w i e n i e

„procesu 12“ w U S A

Poilit przepowiedział, że w  Ciągu 
najbliższego roku Niemcy zachodni, 
zajmą miejsce eksporterów brytyj
skich na światowych rynkach wę
gla, tekstylii i s ta li ;

„Planowanie" gospodarcze 19 fcśi 
jów marshallowskich doszło do re
zultatów absurdalnych gdyż poszczę 
gólne plany gospodarcze nie są ze 
sobą skoordynowane, a  każdy a 
tych ^krajów dąży do tego samego 
celu — zwiększenia eksportu t  
zmniejszenia importu. Powodem ta 
kiego stanu rzeczy jest fakt, że p ił 
nowanie jest niemożliwe w systemi® 
kapitalistycznym Jedyną alternaty
wą jest prowadzenie konkretne) 
walki przeciwko klasie kapitalistyca 
nej. Harry Poilit stwierdził, że wal 
ki tej zaniechała brytyjska partia 
pracy, skierowując zamiast tego ca 
ły wysiłek na zwalczanie komuni
stów.

się tarć pomiędzy partiami koalicji 
—socjalistami i katolikami w spra* 
wie finansowania przez rząd dodał 
kowych zasiłków dla bezrobotnych. 
Według niektórych źródeł, kryzys 
może wybuchnąć już w środę, zda
niem zaś innych — w połowie m ar
ca, celem umożliwienia członkom 
obecnego rządu wyjazdu do Hagi 
na ważną konferencję krajów Be- 
neluxu.

■a*

NOWY 30RK, (PAP). 7-go marca 
wznowiony został proces przeciwko 
12 przywódcom komunistycznej par
tii Stanów Zjednoczonych. Po od
rzuceniu przez sędziego Medlne wnLo 
•ku obrony, żądającego umorzenia 
postępowania z powodu niewłaści
wego składu lawy przysięgłych, os
karżeni ogłosili oświadczenie, w któ. 
rvm stwierdzają, że, postanów.eni* 
Mediny jest „wyrazem wojny prze- 
c’wko wolnościom konstvtucvtnvm". 
Związek obrony praw obywatelskich 
zwołał przed gmachem sądu wiec, 
nbv zaprotestować przee:wrko proce
sowi. Jednakże policja otoczyła 
gmach sądu ; nie dopuściła do ma
nifestacji Delegacja międzynarodo
wego zrzeszenia prawników demokra 

'  tycznych zgłosiła się do ONZ i zta- 
żvła na ręce zastępcy Trycve Lie -r, 
Henrj Laugier‘a pismo stwierdzającej 
że proces przywódców amerykańskie) 
partii komunistycznej jest pogwałcę*- 
niem deklaracji praw człowieka, 
uchwalonej przez narody zjednoczo
ne. Pismo domaga się postawienia 
sprawy na porządku dziennym naj
bliższego zgromadzenia ONZ.



f f r  ffs ^TTAi^mAR r u n y m r  «

w  akcji siewnej pow. lubelskiego
lUi imo maraowych zawiei i 

'nieoczekiwanych mrozów, 
przygotowania do akcji siewnej 
w powiecie Inbelskim objęły 
już wszystkie gromady. Aby do
konać siewów rzędowych na jak 
największej powierzchni grun
tów, kładzie się wielki nacisk 
na maksymalne wykorzystanie 
posiadanych siewników rzędo
wych przez małorolnych i śred 
aiorolnych chłopów. Na tej 
sprawie skupią swoją działal
ność wszystkie Komitety Gro- 
nadzkie Pomocy Sąsiedzkiej, 
porządzając listy kolejności 
wypożyczania siewników i do- 
silnowując dokładnego trzyma
nia się ustalonego porządku. 
Sprawa nie jest »o łatwa, ponie 
waż rozmieszczenie siewników 
rzędowych w poszczególnych 
gromadach jest nierównomier
ne. Są takie gminy, które mają 
ich po kilkanaście, lecz wiele 
jest takich — które mają ich 
saledwie kilka. Nad kolejnością 
wypożyczania 1 sprawiedliwym 
przydziałem winni czuwać ’ fo 
tnadzcy przodownicy, wybierani 
aa członków Komitetów Pomocy 
Sąsiedzkiej. •

KUPUJEM Y N O W E

W powiecie lubelskim istnie
je 11» ośrodków maszyno

wych przv Gminnych Spółdziel 
n iach  S. CM., a 20-tv w gminie 
Łęczna, medawno wiączonej do

powiatu — jest w stadium or
ganizacji. Największą ruchLi- 
wość przejawiały i posiadają 
najwięcej narzędz5 ośrodki w 
Niedrzwicy, Mełgwi i Piaskach. 
Posiadają one większą liczbę 
siewników rzędbwych i zorga
nizowanie siewu w tych gmi’ 
nach nie będzie rzeczą trudną 
Dużo gorzej przedstawia się sy
tuacja w gminach Wojciechów, 
f.hodel 1 Bełżyce. Aby wyrów 
nać wielkie braki w narzędziach 
i maszynach zakupuje się dla 
Bełżyc 5, a dla Wojciechowa ł 
nowe siewniki rzędowe. Podoh 
nie i dla innych ośrodków będą 
przydzielane nowe siewniki. 
Przeciętnie przypadnie na jed
ną gminę po fi siewników. nie 
wlicza ląc siewników rzędowych, 
stanowiących prywatną włas
ność gospodarzy. Toteż efekty 
osiągnięte przy znslewneh rzę
dowych w powiecie lubelskim, 
zależeć będą od sprawności d^e 
łania Komitetów Pomocy Są
siedzkiej.
OŚRODKI MAS7YN0WE 
r^YSZUZĄ ZIARNO 
\ \ 7  pow iecie lubelsk im  odczu- 

”  w a się w ośrodkach  m a
szynow ych b ra k  u rząd zeń  d o  
czyszczenia z iarna.
T ry je ry , żm ifki, m łynk i po lsk ie  
1 b e jcow nik i p o s iad a ją  ty lko 
trzv większe ośrodki w Bisku
picach. Niedrzwicy i Jastkowie. 
W Innych gromadach czyści sle 
żboże, przepuszczając kilka
krotnie przez młynki i bejcując 
środkami zakupowonvmi w Gm 
Spółdzielniach S. CM.

Jakkolwiek liczba siewników 
rzędowych, przygotowanych do 
wiosennej akcji siewnej w po
wiecie lubelskim jest poważna, 
ilości tej nie można uważać za 
wystarczającą, a głównym wa
runkiem obsiania rzędowego 
największej ilości gTuntów jest 
sprawne działanie Komitetów 
Pomocy Sąsiedzkiej.

( « )
Szpital powiatowy | szkoła pielęgniarek 

w Chełmie

Gabinet rentgenowski w  Kazimierzu
W  ośrodka zdrowia w Kazimierzu Dolnym został otwarty gabinet i służyła 88 kobiet wiejskich w ciągli

rentgenologiczny, kórego brak dawał się dotkliwie odczuwać w szcze 
gólnoścl przy obsłużenia niezamożnej ludności. W pierwszym rzędzie 
skorzysta a nowootwartego gabinetu młodzież szkolna, której w Kazi
mierza Jest duto. Zostanie ona prześwietlona bezpłatnie.

Dla wyleidialanrth na wczasy
czeki podróżnicze PKO
Pocztowa Kasa Oszczędności wpro I sy pracownicze, wprowadzenie cze

ladzi!* ostatnio tz-.v. czeki podróż- ] ków podróżniczych stanowi duże u- 
lieze, które można nabywać w od- | Uogodnienie. 
lzlatach I ekspozyturach PKO. ,

Właściciel cze';u może jrcaczr - 
woć go w dowolnym urzędzie pocz- I 
4owym łub placówce PKO.

Czek ni# m«*te być odstąpiony to 
Bej osobie, Jak równie# nie tnoie I 
być realizowany na podstawie apo 
waśnienia. Ważność czeka trwa 10 j 
dał Ucrąe od daty wystawienia, 

jeżeli termin watnośct upłynął, 
osek może być zrealizowany tylko w 
tym dziale PKO, w którym lostal 
nabyty.

W wypadku ra gubieni a, zniszczę 
aia, kradzieży przekazu, należy zwrć 
sić elę do właściwego oddziału PKO.

Dla osób udających alę na wcza

Dzięki życzliwości Wydziału Zdro 
wla przy Urzędzie Wojewódzkim, w 
wielu wypadkach rozwijających się 
chorób (gruźlica, serce itp.) będzie 
można w porę wyleczyć. Należy pod 
kreślić, te ośrodek zdrowia w Kazi 
mlerzu Dolnym Jest wzorowo urzą
dzony. Jest on doskonale wyposa
żony prawie we wszystkie sprzęty, 
oraz pomoce lekarskie.

Jakie znaczenie dla ludności ma 
ośrodek świadczą najlepiej poniżej 
podane cyfry: w r. 1948 udzielono 
5.300 porad w tym chorych wene-

M ii Jrmwa Pcćlideso
m a n i f e s t u j ą
swę wolę pokotu

W niedzielę odbyło się w Jano
wie Podlaskim w sali Domu Ludo
wego zebranie kobiet, na które sta 
wiło się ponad 200 mieszkanek mia 
steczka.

Po wysłuchaniu referatu o znaczę 
ntu Święta 8 marca oraz o sytuacji
międzynarodowej powzięły zebrane 
kobiety rezolucję, w której opowta 
dają się z całą stanowczością za 
utrzymaniem pokoju, za polityką 
pokojową Zw. Radzieckiego.

rycznie 40. Stacja opieki nad dzlec 
kłem 1 matką udzieliła pomocy 223 
dzieciom 1 75 matkom ciężarnym 
niezamożnym. Ogólna suma pomocy 
z funduszów opieki społecznej wy
niosła 1.500.000 zł. izba porodowa ob

9 miesięcy r. ub.
Jak wynika z powyższego ośraą 

dek zdrowia w Kazimierzu Dolnym 
spełnił swoje zadanie. W 1949 roku 
potęguje się akcja pomocy lękam 
sklej opieki nad dzieckiem 1 matk%

Aparat Rentgena został przerobić 
ny z aparatu polowego przez mlejt 
scowych fachowców, a mianowicie 
tow. Zdzisława Dudzińskiego i a|> 
Dębskiego.

KOBIETY JUNACZKI „S P “
meldują o swych osiągnięciach

WARSZAWA. — W przede
dniu międzynarodowego Dnin 
Kobiet junaczkl „Służby Pol
sce" z całego kraju złożyły mel
dunek o wykonanych pracach. 
W meldunku tym junaczkl 
stwierdzają, że w akcji Irzydnió 
wek dały dla kraju IfiO tys. dni 
roboczych. 11 obozów społecz
nych objęło opieką ok. 500 wsi, 
niosąc pomoc biednym i śred
niorolnym chłopom.

„Dopomogłyśmy — czytamy 
w meldunku — w ziorganizowa* 
niu 111 kół gospodyń wiejskich 
i 85 kół ZMP. Zorgar.izowałyś-

Do Polsk* przybywa 
tytoń bułgarski

W ostatnich dniach Polski Mono
pol Tytoniowy otrzymał tystąc ton 
tytoniu bulgarskf ego, dostarczonego 
w ramach umowy handlowej, zawar 
tej z Bułgarią. Dalsze transporty są 
w  drodze.

N o ra  hala wystawowa 
P. Z. G. a.
w Za mo ś c i u

P rzy  najbardziej ruchliwej ulicy 
partyzantów 8 P. Z. O. S. S. Ch. w 
Zamościu wybudował duży budy
nek s obszerną halą wewnątrz Bu 
dynek ten o estetycznym wyglądzie 
zaopatrzony Jest od frontu siatką 
metalową pratz którą widać maszy

n y  i narzędzia  rolnicze. Rolnik za
kupując maszynę ma możność obej 
rżenia Jej r.a miejscu 1 może wy
brać najbardziej odpowiadający mu 
typ. Hala spełnia jednocześnie rolę 
olbrzymiego magazynu. Pewne ty- 
py maszyn są zelektryzow ane, in 
ne natomiast posiadają napęd spali 
nowy. Zastosowanie środków rozru 
chowych daje obraz prac* masiy- 
99. którą chłao oabyw*.

W o d y  r f i «  f t o d o i i p c ó w i

Zielona pasza
obniża koszty wychowu trzody

V^fvchów trzody chlewnej w na pastwisku, bądź skoszonymi na szybko, — kiedy poczynają ryć, 
Y* żadnym razie r.ie powinien okólniku. Pastwiskowy sposób jest należy je zgonić. W upały wypusz 

tlę ograniczać do żywienia w chle lepszy. Zarówno pastwisko, jak i czać tylko i-ano I wieczorem. Na 
wie ciemniakami i śrutem zboto- zielonki, mają za zadanie nla tyl- pastwisku powinna być czysta wo 
wym. Skarmiając zboże 1 ciemnia ko wyżywić świnię, lecz również d» do picia, szałas dla obrony przed
kł trzodą, zabieramy przecież po- utrzymać ją w zdrowiu. Pasza zle słońcem 1 - jeżeli to możliwe - ka
karm ludziom. Tymczasem Świnia, łona rozpycha łagodnie przewód łuża do kąpieli. Pastwisko należy 
choć nie Jest przeżuwaczem, nie pokarmowy tak, te późniejszy tucz spasać kwaterami. Na dobrym ko- 
gorzej użytkuje pasze zielone od jest łatwiejszy, świnie są żerte i nlczynnym pastwisku może się wy 
krowy czy owcy. Karmiąc trzodę mają większy przyrost dzienny. żywić na 1 ha 20 I wlecaj sztuk świń 
(nawet tuczniki) paszami zielony- przez lato. Na sztukę zatem wy-
ml, można oszczędzić do 30 proc. pastw isko  dla świń nale y za gtarczy la iecjwie kilka arów pa- 
tbóia 1 ziemniaków Toteż przy kładać przy domu. Na za- gtwfgka Te arów mogą zao-
prawidłowym wychowie świń nale s GW bierzemy przy gruntach wil- gzc2ę(jz^  spore ilości zboża l ziem 
ty  wyzyskać pięciomiesięczny ok- M niejszych 2/3 nasion koniczyny n{afcPw Kiedy Świnia zieloną pa-
res letni zielonych pasz w jak naj czerwonej t 1/3 część koniczyny gzę nIe łyka lecz p0 wyssaniu wy
większym zakresie Jeden Jest biał^  T  ^
tylko warunek Pasza zielona dl* P° Jedne i drugiej Moż-
świń musi się składać z roślin na dodać leszcze koniczyny szwedz 
młodych nlezdrewnlałych. Świnia * ej i żółtej. Ogólne P«twiska by 
bowiem nie Jest w stanie trawić dla ś" lń  mało £
błonnika tak, jak to robią prreżu- P° Gwa j"8!* # świnię karmić skoszonymi rtelon-
wacze lub koń. Toteż na pasm Młode ztalone koniczyny (również '  zadawać J, na okólniki
.. , _. . . . .  „ ...i. seradela) zawierają od 1.5 do 2zielone dla świń nadają się najle . „ . . ___. . . , . Y proc. białka Zwykła ilość masypiej te rośliny, które zwolna drew . . .  . . „i 1 . . . .  .  , .  .  _ |  zie onej którą Świnia zjada dzieńnleją. Dzięki temu można Je mmi J 7,. . w^ nie, może dojść do kilkunastu ki-

pluwa. Jest to znak, że phtza Jest 
ju t za atara — zdrewniała.

'T am , gdzie nie ma właśel- 
* wego pastwiska, lub jeśli 

Już zostało wyczerpane, należy

karmić przez dłużsr,y okres czasu. lo. Licząc 8 — 7 kg. zielonej masy

Kolejność skarmiania zielonek jest 
mniej więcej taka sama Jak dla 
krów, lecz oczywiście w zakresie 
znacznie młodszym Z wiosną mo
gą być skarmiane mieszanki ozl-Najbardzlej nadają się do wy na jednostkę pokarmową, Świnia Dyc skarmiane mieszanki od

chowu rośliny bogate w na dobrym pastwisku otrzymuje na* bpn ę on czyny, póki nie 
białko. Do wolno zdrewniająeych dziennie około 2-ch Jednostek po- zdrewniGM' później wcześnie siane 
się roślin należy: biała koniczyna karmowych, zawieraiących 200 i mies/ank‘ strączkowe, wreszcie ko
1 saradela, do nieco szybciej zdrew więcej gramów białica. Stanowi 
niających — koniczyna czerwona, to znacznie więcej, niż połowę za- 
do szybko starzejących się — łu- potrzebowania dziennej dawki, 
cerna. Poza tym nadają się dla j uj  przy dodatku 0.5 do 0,75 kg. 
świń wszelkiego rodzaju mieszanki śruty 1 paru kilo ziemniaków moż

niczyna drugiego pokosu i serade 
la. Na późne miesiące jesienne do 
skonałą paszą jest kapusta pa
stewna.

Specjalną rośliną pastewną dla
strączkowe z peluszką grochem, na przy pastwisku doprowadzić
wyką, a również zielonki ze sło- tucz do stanu tłustomiesnego Swi 
necznika, kukurydzy, kapusty pa- nie przed wypuszczeniem na pas- 
stewnej; te ostatnie z tw israją twisko należy napoić 1 potrzymać 
jednak mniej białka. krótki czas na okólniku, aby tam

2jrwimj świata »tai«ktmł to di poryły. Świnie jędzę zieloną oazzą

pokosów ręcznie i posiada znacz
ną wartość odżywczą 1 zdrowotną.

(Biblioteka Prof. Konopińskie
go — „Żywienie zwierząt*' M 
Karczewska).

my IfiO świetlic i 83 Irany  dtl
analfabetów. Udzieliłyśmy po* 
nad 22 tys. porad sanitarnych, 
zorganizowałyśmy we wsiach 
polskich ponad 150 aptek*'.

Ponad 10 tys. ju na czek wstą* 
piło w szeregi Ligi Kobiet. W 
akcji solidarności zebrano 2W 
łys. zł. na pomoc dla wdów |  
sierot po walczących hojowni* 
kach demokratycznej Grecji.

„My, dziewczęta „junaesk! 
..Służby Polsce** — czytamy «  
zakończeniu meldunku — tal* 
pewniamy, że wtbz ze wszysts 
kim i kobietami nie będziemy 
szczędziły sił w budowie nowej 
Polski — kraju sprawiedliwo* 

1 ści społecznej i socjalizmu. W raf 
z kobietami całego świata waS* 
czyń będziemy o zwycięstw^ 
'b o n i pokioju ze Związkiem Rab 
dzieckim na czele, o zniesienia 
ucisku i wyzysku, o szczęścia { 
dobrobyt wszystkich ludzi pra# 
cy “

Awat s ;unaków SF 
w Zamościu

Męski hufiec SP przy Gimnazjum 
lm. Zamojskiego w Zamościu bla* 
rzę czynny udział we wazystidelt 
Imprezach, organizowanych na ta* 
renie szkoły, miasta ł powiatu. Pm 
ea w hufcu wt« jak w ulu, junacy 
wydają gazetki ścienne, prowadaą 
akcję współzawodnictwa w natwą, 
oraz akcję „niepotrzebnych cłet6» 
wek41. Obecnie komendant hufca eto 
prof Hajkowski przedstawił wyrdt 
niających się pracą Junaków 4» 
awansu na starszych Junaków I pa*| 
trolowych. (sz)

----- O-----

PR’owBtk o k n iU z ^ o fr lo w f
„P rzyjaźń  P olsk o  • 
C z e c h o s ło w a c k a ,f

Urząd Pocztowo -  TelekomunSS^ 
cyjny Lublin 2 stempluje od dnia ?  
— 14 marca 1949 r. korespondencję 
listową specjalnym datownikiem 
propagandowym z napisem „Prtj* 
jaźń Polsko - Czechosłowacka**. Fi
lateliści, pragnący uzyskać odetafc 
tego datownika, winni za adresowa* 
ną do siebie kopertę lub kartką 
pocztową z naklejonym znaczkiem 
pocztowym, przesiać do UrządK 
Pocztowo - Te tekom. Lubiła %
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-  Z akcji H -
Szczepienie ochronne

ii,cła I dropiu
W powiecie zamojskim zgodnie 

z ŁACCj,Uzcniami lekarza pow iało  
Uego rozpoczęto Już szczepienia 
oclu o n n f Li ch lew n ej 1 di o
)>iu. Szczepienie przeprowadza  
mę kolejno po w siach, a także na 

teranie miasta Rolnicy poddają  
ch ę tn ie  szczep ien iu  swój in w en 
tarz żywy m ając w pam ięci rne 
dawne szkody wyrządzane przez 
panoszące się choroby.

Doradztwo 
zamiast kontro!!

Prowadzona przez zrzeszenie
hodowców bydła kontrola użytku 
Witóci krów Jest organizowana 
prawie wyłącznie (80°/« krów) w 
majątkach państwowych gospo
darstw rolnych, uraz w gospo
darstwach indywidualnych, któ
re posiadają krowy zapisane do 
ksiąg rodowych Te ostatnie są 
pod kontrolą głównie w rejonach 
bydła rasy czerwonej polskiej 
Kontrola użytkowości w gospo
darstwach mało i średniorolnych 
została zastąpiona doradztwem 
żywieniowym, z którego rolnicy 
korzystają bezpłatnie.

NASI KORESPONDENCI PISZĄ:
PRN w Puławach obraduje
nad spraw am i gospodarczym i 
i kuHunalnymi powiatu

W Puławach odbyło się plenarne posiedzenie Powiatowej 
Rady Narodowej. Tematem obrad były uaj w niniejsze sprawy 
powiatu, a więc oświaty, kultury i sztuki, zdrowia publicznego, 
opieki społecznej, rolnictwa, spółdzielczości i innych.

Szkslijnfc injfruMordui 
w et? rimani v.* Chełm e
W ubiegłą niedzielę odbyło 

się w Chełmie uroczyste zakoń 
ozenie 6-dniowego kurku wre 
riowych instruktorów wetery
narii. Kurs ten został zorgani 
40w.my przez Starostwo Powia 
l*>we i Zarząd Powiatowy Z S 
Chłopskiej.

Uczt"lnicy kursu w lir-ybie 
Ui(j osób zapoznali się teore
tycznie i praktycznie z podsta 
"'<r.yyrr.( zagadnieniami z wete 
rynąrii. Po powrocie do swych 
osiedl' będą oni udzielać pierw 
szej pomocy w nagłych wypad 
kach zachorzeń czworonoż
nych pacjentów

Ze szczególnym zadowoleniem 
przyjęli radni uchwałę, która 
zezwala niezdolnym do pracy i 
tym, którzy nie mają dostatecz
nych środków do życia leczyć 
się w szpitalach zupełnie bez 
płatnie. Jest to nowa forma 
opieki państwa nad obywate
lem.

„Na odcinku szpitalnictwa 
— mówił i sekretarz KP 
PZPR J Dem i do w s-ki—widać 
jeszcze jeden dowód opi«k; 
jaką Rząd Polski Ludowej 
otacza średnio i mało-rolnvch 
chłopów Do niedawna czło
wiek biedny nie !eczvł się bo 
nie miał warunków. Możność 
bezpłatnego leczenia się przez 
osoby niezamożne jest jeszcze 
jednvm dobrodziejstwem ja
kim państwio obdarza najbied 
niejszych".
W czasie obrad wysunięto 

w niosek by w ładze pow iatow e 
p o sta ra ły  .rię o upaństw ow ien ie  
ko lejk i w ąskotorow ej do  Szcze
ka rkow a Redzie to m !ało duże 
znaczenie dla życia gospoda r- 
czeff o pow iatu . W pierw szym  
rzedzie w płynie ho na u sp raw 
nienie w ym iany K-warowej m ię 
dzv m iastem  i wsią

Na posiedzeniu PRN dr Je
remiasz Sowiakowski, dyrektor 
szrulaią powiatowego, został udp 
korowany Złotym Krzyżem Za
sługi.

Obradom PRN przyshiehiwa* 
ła się młodzież kończąca w ro
ku bieżącym Liceum Handlowe 
w Puławach, zbliżając się w 
len sposób do spraw publicz
nych, w których już niedługo— 
po ukończeniu szkoły — sama 
weźmie udział.

B U D O W A  
przetwórni owocowej 

w Jan ow icach

PANIKĘ W SZPITALU
spow adew ał wybuch fio?ai*u

W godzinach wieczorowych 
4 łun. wybuchł pożar w budyn
kach gospodarczych szpitala po 
sałatowego w Zamościu Pożar

BRAK ŁAZM!
Wiata ram mawia

Mieszkańcy Kraśnika o d czu l-  
ją dotkliwie brak łaźni. Gd kilku 
miesięcy jest ona nieczynna Wy 
nn<*a bcwiein częściowego rerpen 
tu Miołska Pada Narodowa po
winna wpłynąć na odpowiednie 
czynniki, aby mieszkańcom Kraś 
fiika umożliwić korzystanie z ką

Powiatowy związek gminnych 
spółdzielni S. Ch. w Zamościu 
przystąpił do rozbudowy prze
twórni owocowej w Janowicach 
Stawia się tam nowy kocioł, no 
wą suszarnię rotacyjną „Schllde 
go", montuje się zespół maszyn 
z dostaw „UNRRA". otrzymanych 
z Ministerstwa Przemysłu i Han 
d!u Równocześnie Drzygotowuie 
się puszki do wyrobów na nad
chodzącą kampanię produkcyjną. 
Przetwórnia w Janowicach zosta 
ła założona w dniu t sierpnia ub 
roku i do chwili obecnej wypro
dukowała R ono ke różnych prze 
tworów owocowych W związku 
z rozbudową przetwórni zapianu 
wano zwiększenie produkcji do 25 
tys kg

Uruchomienie zakładaj; technicznym
c?/ Z o m o s c i c i

*7 początkiem br. Powiato- 
^  wy Związek Gmiunycli 

Spółdzielni rozpoczął budowę 
zakładów technicznych- 01»ec- 
nie zostały o>ne uruchomione. 
Celem ich jest remontowanie 
urządzeń przemysłowych Po
wiatowego Związku Gminnych 
Spółdzielni, taboru motorowe" 
(¢0 i konnego, obsługa ośrodków 
maszynowych na terenie powia 
tu, oraz pomoc w elektryfikacji 
wsi.

W pierwszych dniach marca za
kłady łerhntcznr przyjęły zamó
wienia * PZtlS Puławy na monlaJ 
przetwórni i Miszami owoców w

tymże mieście. W dalszych pracach 
wnmztaiów przewiduje się budowę, 
konserwacje I montaż maszyn 
aparatów spoć ja! nich na lerenja 
całego województwa lubelskiego.

Warsztaty zamojskie są nalo* 
życie wyposażone i urządzone* 
Specjalną uwagę poświęcony 
urządzeniom gwarantującym hi 
gienę i bezpieczeństwo pracy.

Pourf3łown konfe*en(fa

ifyll K I11 (lilnii
Ostatnio w sali kina „Zo

rza" w Chełmie odbyła się 
powiatowa konferencja dele 
galów terenowych i miejskich 
PZPR. Referat o sytuacji mię
dzynarodowej i rozpowszech
nieniu akcji ,.H“ wygłosił tow 
wojewioda Dąbek. Sprawozda
nie z działalności Partii zjo- 
żył pierwszy sekretarz Po
wiatów. Komitetu PZPR tow 
Boch. Po dyskusji przystą
piono do wyborów delegatów 
na zjazd wojewódzki. Wy
brano 27 osób.

Dla udostępnienia szerokim masom pracującym podstawo
wych dzieł klasyków marksizm u>

S**óff!zii>ln’a Wyri*wn>rzfl

początkowo wybuchł w stajni, 
w której na poddaszu znajtko- 
wała się słoma Ogień rozsze
rzył się w szybkim tempie. 1 
Wśród chorych powstała pani" I 
ka Budynek płonący znajdował 
de bowiem w bliskiej odległo
ści od budynku szpitalnego. Dzię 
ki szyhkiei akcji straży pożar
nej ogień zlokalizowano, o na- 
stęnnie ugaszono.

Przyczyny pożaru narazie są 
nie ustaloTie. śledztwo w tej 
sprawie w (rku Prawdopodob
nie przyczyną pożaru było oher- 
wanie się przewodów elektrycz
nych Straty sięgają do 200 tys.

przygotowała komplet 15 dzieł w p o p u l a r n y m  wydaniu 
„Marksistowskiej IPbllotekl Jedności'* w cenie 1000 zl za całuść.

MARKSISTOWSKA BIBLIOTEKA JEDNOŚCI
t. — Historia WKP (b)

— Wojna domowa we Francji2. K. Marks
R. W. I Lenin — Dziecięca choroba „lewicowoścj** w komunizmie
4. K. Marka i F, Engels— O materialjżmie historycznym 
V K. Marks — Płara, rena i zvsk
fi. K. Marks ; F, Engela— Mnnifeal Komunistyczny
7. W 1. Lenin 
8 K, Marks 
9. K, Marks

10. g  M arks
11. F. Fnpels
12. F Fngi-U
13. F. Engałe

14. J. Stalin
15. W, I. Lenin

— Imperializm jako na jwvższe stadium kapitalizmu
— Praea najemna i kapitał
— 18 Bnirm.ire's Ludwika Bonaparte

— Walki klasowe we Franr ji
— Rozwój socjal ztnu od utopii do nanki
— I udw 'k  Feuerbach
— Pochodzenie rodziny, własności prywatnej

ł pnósrwa
— 7,aj(Bdn:epia Leninizmu
— Karol Marks.

Do nabycia w* wszystkich księgarniach Sp Wyd. „KSTAŹKA T WIEDZA" 
Centrala Księgarska Spółdzielni Wydawniczej „Książka t Wiedza". 

Warszawa, ul. Lwowska 5, załatwiać będzie zamówienia tylko po uprzed 
nim wpłaceniu należności na konto PKO Nr. 1-5942.

—"*

Kronika Lubelszczyzny
4 OSOBY POGRYZIONE PRZEZ 
WŚCIEKŁEGO PSA

We wsi Krasne gmina Pawłów
pies gospodarza ob. Kondraclakł 
pogryzł 4 osoby. Pies podejrzany 
jest o wściekliznę. Poranione osoby 
pozostają pod opieką lekarską Wy 
padek ten powinien być jeszczł 
jednym więcej ostrzeż.eniem by zwra 
cać baczniejszą uwagę na przestraą 
ganię przepisów wiązania psów.

\
DOM DZIECKA W ZAMOŚCIU 
P O W IĘ K S Z A  SWE POMIESZ
CZENIA

M. O. w Zamościa odstąpiła AU
Domu Dziecka budynki gospodarce# 
do których remontu przystępuj* 
obecnie PKOS. Wyremontowany 
dom będzie mógł przyjąć ki'kadzie* 
siąt sierot 1 póisierot z powiała I 
miasta.

WIECE POKONGRESOWE 
W POW. CHEŁMSKIM

We wszystkich gminach pewtafo 
odbywają się. wiece pokongresowa 
Organizatorami wieców są gminne 
komitety PZPR, oraz gminne zarzą 
dy SL. Na wiecach ludność poszczę 
gólnych gmin zapoznaje się z uch
wałami Kongresu Zjednoczeniowe
go oraz obraduje nad rozpowszech
nieniem akcji „H", zlikwidowaniem 
odłogów i zalesieniem nieużytków.

KOŁO POMOCY ODBUDOWY 
WARSZAWY PRZY GIMN. IM, 
ZAMOJSKIEGO W ZAMOŚCIU

Przy Gimnazjum 1 Liceum w Za
mościu powstało Koło Pomocy 
Odbudowy Warszawy, które a 
miejsca uzyskało wielu członków. 

Przy Kole zawiązała się sekcja 
artystyczna, która w najbliższym 
okresie wystawi kilka obrazków 
scenicznych z żyda Warszawy. D# 
chód z nich przeznaczony będzie 
na odbudowę Warszawy.

TYLKO JEDNĄ SZKOŁA

j j f f l i S a  M m m  „ W i l l a  f W i f l z a “ .

f t  1  o  c  f  e  i |  o  ?

S < y a « n d y ś (>  & n n .  K r a r e ń d e g o  p i a t a  za n a u k o
Pomimo, te nauka • w szko* 1 jare stypondia w bardzo -tic?- 

| łach jest bezpłatna, istnieją jed nych wypadkach zmuszane sa 
i n»k pewne opłaty uchwalane do płacenia na rzecz koła po

przez koła rodzicielskie. Od dzicielskicjjo. Sprawę łę naloźa 
pła! tvch jednak zwnlmani sq t hy uregulować według istnie- 

we wszystkich szkołach ucznio- jących przepisów szkolnycii. obo 
wie otrzymujący stypendia, ina wiązujących przecież i Gimna- 
c/ej jest tylko w Ginin. Kraw. w zjum Krawieckie w Zamościu. 
Zamościu. Uczennice oirzvmu

l a w i a d s m i a ,  ż e  w o b e c  w y c z e rp a n i* *  
K a l e n d a r z a  R o b o tn i c z e g o  n a  r o k  1949

o r f  r f w »  2 8 . 1 1 .  n # e  p r i * j / f i f i # j e
r f s r l s z g c h  z a m ó w l e ó .  &

W GM. WĄWOLNICA 
NIE DOŻYWIA DZIECI

I
W gmjni« Wąwolnica wszystkie 

szkoły prowadzą w bieżącym roka | 
akcje dożywiania dzieci. W§zv*tki* U
za wyjątkiem szkoły w Drzewcach. 
Ie«t to azkoia jiedmioklaaowa, zbiór 
cza, do której uczęszczają dzieci g 
różnych, często znacznie oddalonych 
wsi. Zmęczone daleką drogą do szko
ły, dzieci w pierwszym rzędzie po
trzebują dożywiania. Dlatego pyta
my: dlaczego szkoła w Drzewcach 
nie prowadzi dożywiania?

1<

Zarzad Okręgowy
?sśisi*oiy!!! Hiwoifti Lncitk

W  r* o  c  ł  a  w
zatrudni natychmiast:

r z ą d c ó w  m a i ą t k ó w  
b u c h a l t e r ó w  - b t l a n s u s f ó w  
i  k s i ę g o w y c h  o r a z  d w ó c h  
i n ż y n i e r ó w  b u d o w l a n y c h

Zjj-łosżenic osobiste. 44ok

ł7ww*re»sww«wHwiweweweweeeee»ee D ' ■S OS KĘ O G Ł U S Z E N I A

LUBEL3TA FABRYKA MASZYN ROLNICZYCH 
w Lubltaie, ul. 1 Mają 18 sprzeda w drodze 
przetargu 1 konia pociągowego, wałacha, lat 5, 
rn^ści kasztanowatej. Oferty zamknięte należy 
składać w sekretariacie fabryki w terminie do 
dnia 15 marca 1949 r  godz. 10'. W tymże dniu 
o godz 12-tej nastąpi komisyjne otwarcie ofert.

Fabryka zastrzega sobie swobodny wybór 
oferenta oraz rreprz.y.jęoie poszczególnych ofert 
bez podania powodów.

Kenia można oglądać codziennie w godz. 
od 7-ej do 16-tsj w fabryce „Plon“ przy ul. Fa
brycznej Nr 2. ” 433 K.

ZGUBIONO legitymację 
członkowską b. PPR wy
daną przez Miejski Ko
mitet w Lublinie numer 
414567 na nazwisko Ko
morowskiego Aleksandra.

441 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
FKU Lublin _ Powiat na 
nazwisko Sobczak Czes
ław zam. w Świdniku 
Dąż- ai pow. Lublin.

443 Q.
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PIES rasy wilczur zaginał 
dnia 4. III. br. wabi się 
„Baj“, znalazca proezomy 
jest powiadomić Zw. Z-nw 
Spożyw ców I.ubiir. Kruk. 
Przedm. 29 tel, 11-25

44i a

ZGUBIONO karlę rozpo
znawczą wydaną przez 
Z.irznd Miejski w Kraś
niku na nnzwjsko Micha
łowskiej Marii zam. w 
Lu lii i nie —KuLuowszczy- 
eua Nr RA 445 q

UNIEWAŻNIAM zgubiony 
dowód SP wydany przez 
Urząd w Lubartowie ora* 
kartę rejesrrncyjną wy-- 
daną przez Zarząd Gmi
ny Serniki na nazwisko 
Górny Mieczysław, 444 G 
UNIEWAŻNIAM skradli* 
ną książeczkę wojskową 
Wydaną dnie 18. II. 47 r. 
przez RKU Zamość na 
nazwisko Kasprzak Bo
gusia w-Zygmunt zam. w 
Zamościu. 446 G.
ZGUBIONO dowód oso
bisty, Kennkartę wydaną 
przez Zarząd Gm. Niem
ce na nazwisko liwski 
Józef. 447 d
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Pod znakiem obrony pokoju
A kadem ie z okazji Ś w ięta  K obiet

■ a /  dniu 7- bo b. m. jako w
" "  Święta Kobiet w szeregu 
ne s premiowaniem przodownic 
i wzmożoną produkcję.

przededniu I w dn. 8 bm. jako właściwym dniu Międzynarodowego 
zakładów pracy m. Lublina odbyły się uroczyste akademie, polączo- 
pracy. Uroczystości te odbywały się pod znakiem walki o pokój

Dn. 7 bm. o godz 14 w sali Miej
skiej Rady Narodowej odbyła się 
akademia, urządzona staraniem Pre 
gydium Zarządu Miejskiego 1 Z w.

k o m u n ik a t  k o ł a  p z p r
PRZY WYDZ. LEKARSKIM

W dniu 10 marca o godz. 19 w lo
kalu MK PZPR w Lublinie przy ul. 
Krak. Przedm 41 odbędzie się ze
branie Koła PZPR przy Wydr. Le
karskim Obecność wszystkich człon 
ków obowiązkowa.

ODCZYT W ZW. LITERATÓW
Dziś, w środę 9 marca o godz. 18 

W sali 29 K. U. L. odbędzie się urzą 
dzony przez Lubelski Oddział Zwiąż 
ku Literatów Polskich odczyt prof 
dr. Kaliksta Morawskiego pt. „Gl- 
raudoux jako dramaturg".

RUBINSTEIN GRA CHOPINA
Ciekawą tę audycję radiową usły 

lżymy dziś w środę, 9 bm. o godz 
81,15 na fali Warszawy U. W wyko 
naniu światowej sławy pianisty Ar
tura Rubinsteina odegrane będą: 
Polonez Nr. 2 es-moli op. 20, Scher 
eo Nr. 2 b-moll op. 31. cztery Ma- 
eurki e-moli op. 17 Nr. 2, B-dur op. 
17 Nr. 1. g-moll op. 30 Nr. 1 1 B-dur 
op. 7 Nr. L
D KURS JĘZYKA ROSYJSKIEGO

Oddział Wojewódzki Towarzystwa 
przyjaźni Polsko - Radzieckiej ko 
munikuje, że w dniu 9 marca br. 
o godz. 18 odbędzie się pierwszy 
wykład Języka rosyjskiego II Kur- 
lu.

Kandydaci lą  proszeni o puktual 
w  przybycie.

Cokad dziś idziemy
t........ . ■ i u m w rw n  mormnnnfTnnaa

K I N A

APOLLO: ..Sępy" 
godz 15, 17.30. 20

BAŁTYK: „Siódma zasłona" 
pucz. godz 15. 17, 19.

RIALTO: „Kopciuszek1* 
godz 15, 17. 19

I I H I I
TEATR MIEJSKI:

„Lisie Gniazdo" godz 19.30 
TEATR MUZYCZNY:

„Chata za wsią- godz 19,30

Zaw. Prac. Samorządu Teryt. i Inst. 
Użyt. Publ.
*  W części oficjalnej tow. Janina 
Kiesewetter wygłosiła referat „O 
znaczeniu Międzynarodowego Dnia 
Kobiet", następnie po przemowie-, 
niu tow. Wiceprezydenta mgr. So
chy dokonano wręczenia dyplomów 
uznania i nagród pieniężnych 50 
wyróżnionym pracownicom Zarzą
du Miejskiego.

Na część artystyczną złr^yły się 
występy orkiestry związkowej, 
śpiew solowy, tańce i recytacje, wy 
konane siłami wchodzącymi w 
skład zespołów artystycznych Zwiąż 
ku.

•  •  *
0*aranlem  referatu kobiecego 

przy Okr. Zw Prac. Sądo
wych i Prokuratorskich została zor 
ganizowana przeddzień Święta Ko
biet 7 bm. uroczysta akademia.

Referat okolicznościowy wygłosi
ła ob. Krasucka Następnie zabrał 
głos prezes Sądu Apelacyjnego tow. 
Mazur, który stwierdził, te  kobiety 
zwycięsko zwalczają istniejące jesz 
cze w ich psychice nawarstwienia 
ideologiczne pozostałe z okresu ka
pitalizmu ł biorą coraz liczniejszy 
udział w życiu społeczno -  politycz 
nym.

Na zakończenie części oficjalnej 
uchwalono rezolucję, w której ko
biety potępiają propagandę wojen
ną uprawiana przez imperialistów 
amerykańskich oraz wyrażają 
wdzięczność dla Związku Radziec
kiego za Jego obronę sprawy po- 
ko ja

Na cześć artystyczną złożyły się 
recytacje oraz występ kwartetu mu 
zycznego.

•  •  •
^  Centrali Miesnej odbyła się 

podobna akademia, w której 
wzięły udział wszystkie praeownicz 
ki Centrali oraz przedstawiciele dy

rekcjł i związków zawodowych. Na 
program uroczystości złożyły się: 
referat przedstawicielki Woj. Żarz. 
Ligi Kobiet, deklamacje ob ob. Kor 
sakowej i Taramas. oraz wręczenie 
nagród przodownicom pracy.

Przed wręczeniem nagród dyr. 
Dubei w ciepłych słowach podniósł 
zasługi w pracy dla C M. ob. ob.: 
Marii Wigurowej, Zofii Chęć i Ja 
dwigi Adamczyk. Pierwsze dwie 
otrzymały premie pieniężne, a ob. 
Adamczyk awansowała na kierow
niczkę działu sprawozdawczości 
operatywnej C. M.

• • *

1 1 /  sali „Pocztowców" akademie 
urządziło Koło Ligi Kobiet 

przy Dyr Lasów Państwowych. Po 
referacie tow T. Gwoździówny o 
znaczeniu „Dnia Kobiet" I zada
niach kobiety w życiu społecznym 
i politycznym państwa przemówił 
dyrektor DI.P, Inż. Jenke ! wręczył 
przodowniczkom pracy dyplomy i 
nagrody pieniężne.

Odznaczone zostały: St. Miłkow- 
ska. Natalia Jenszowa, Jadw. Siel
ska.Krystyna Zfirner. Zofia Dzie- 
wicka. Michalina Krzywicka 1 Ja 
nina Bąk.

Na artystyczną część akademii 
złożyły Sie recvtac1e. tańce ludowe 
i występ chóru Koła Ligi Kobiet 
przy DLP pod batutą inż. Sobor- 
sklego.

WZOROWY ODDZIAŁ OCZNY
powstał przy szpitalu
i nr. W i n c e n t e g o  a P a u l o

PRZY SZPITALU WINCENTEGO A PAULO ZOSTAŁ URUCHOMIONY 
KLINICZNY ODDZIAŁ OCZNY.
Jedną z bolączek szpitalnictwa lu

belskiego był brak odpowiednio po
stawionego oddziału ocznego. Brak 
teu został obecnie usunięty, W bu
dynku przy ul. Staszica 22, mieszczą 
cym się tuż przy szpitalu Wincente
go & Paulo, powstała klinika oczna 
doskonale wyposażona w nowoczes
ną aparaturę, instrumenty i urządze
nia.

Na lśniącym od bieli i czystości od
dziale męskim mieści się 25 łóżek. Tv 
leż łóżek liczy oddział kobiecy. Sale 
chorych są jasne, przestrzenne i wy
godnie urządzone. Przy obydwu od
działach mieszczą się ambulatoria 
do użytku wewnątrz oddziału

Sala Operacyjna. zgodnie z najbar
dziej nowoczesnymi wymogami, jest 
wylakśerowana na niebiesko (białv 
kolor zbvt razi oko operatora!. Lampa 
bezcieniowa zapewnia odpowiednie 
światło przy zabiegach, wymagających 
ogromnej precyzyjności. Jesl lu 
wspaniały srtół operacyjny, aparat do 
suchej sterylizacji instrumentów, 
diatermia okulistyczna, aparat do lo 
knl-zacji ciał obcvch, magnes elek- 
tryrzny i wiele mnvoh aparatów. Nie 
brak naweł elektrycznego hnilera. 
Jest tu wszystko, co jest potrzebne 
do przeprowadzenia najhardziej skom 
plikowanvch zabiegów. Aparatura ma 
być jeszcze uzupełniona przez gigan
tyczny magnes, który umożliwiłby 
nsunlęcie z oka nawet naimniei»zvch 
opiłków żelaza. Na cel len ITbezpir- 
ezalnia Społeczna ofiarowała po
ważną sumę. Magnes zostanie wyko
nany w ł.uhlitn-e. Korzystać z niego 
będą również pacjenci U. S.

Przy kLnice mieści się ambulato
rium, z którego każdy może korzy
stać.

Jest tu specjalny pokój badań. W 
ciemni wyposażonej w świetną apa
raturę mieszczą się trzy „boksy". 
Można hi przeprowadzić najbardziej 
szczegółowo i drobiazgowe badana 
oka.

Ambulatorium, choć właściwie nja 
zostało je sz^ l oficjalnie otwarte, i 
choć nie m^^eszcze u wejścia tab
liczki, która by wskazywała na jego 
istnienie, cieszy się ogromnym po
wodzeniem. W ciągu kilkunastu dni 
przeszło przez ambulatorium 160 
osób. Jest lo najlepszym dowodem 
jak bardzo polrzebua jest ta pla
cówka.

Oddział j ambulatorium mogą być 
uruchomione dziękj ścisłej współpra
cy szpitala i UMCS. Dyrektor szpitala 
dr Ktosek wykazał wicie zrozumienia 
dla tej tak ważnej sprawy. Wszyst
kie remonty i in—estycje zostały wy. 
konane na koszt szpitala. Aparaturą 
zaś. urządzenia i instrumenty dostar
czył UMCS.

Klinikę prowadź; znany specjalista 
oczny prof. dr Krwawcz; dzielni* 
mu asystują w pracy adiunkci Dy- 
mitrnwska i Skibiński, oraz asystenci 
Jaworska. Zaraszów, Bychawski, Ro
galski, Flis i inni.

Klinika ma jednak jeszcze poważ
ne trudności do zwalczenia. Brak 
jest przede wszystkim pomieszczenia 
na laboratorium, klóre mieści się 
tymczasem w przedsionku gabinetu dl 
Krwawjcz.a. Dotkliwie odczuwa się 
hrak pokoju dla lekarza dyżurnego. 
Te niedomagania mogłyby być usu
nięte, gdvhv rodziny, zajmujące trzy 
pokoje mieszczące się nad kliniką, 
otrzymały mieszkania zastępcze Wńi* 
czas mnżnahy urządzić niezbędną 
przy klintep lahornror:om, znalazło, 
by sie miejsce dla lekarza dyżurne
go, możnaby również pomyśleć o sla- 
łvm pogotowiu okiiiislwznym, a na
wet o pracowni optycznej, która by 
niezmiernie uprościła j udoskonalił* 
pracę ambulatorium.

Zagadnienie to jesl nader ważną. 
Wierzymy, że N Urząd Mieszkaniowy 
wykaże należyte zrozumienie i posta
ra się o to. by kł nika przez otrzy. 
manie dodatkowych pomieszczeń mc. 
gla usprawnić swą pracę

Związkowcy-Spółdzielcami
Konferenda soółtfz ekza miejskiego świata oraiy
W dniu 7 bm. w sali Miejskiej Ra

dy Narodowej odhvłn sie Z tnie jaty 
wy Referatu Spółdzielczego OK 7.7. 
konferencja, która zgromadziła licz
nych delegatów poszczególnych związ

p o w s  t  a L u b l i n i e

;utowte Ratunkowa teL 22-73 
aż Pożarna *«*■ <*
nenda Miasta M Cl. taL 88-83

7 1 ’RY APTKK
fclś w nocy dyżurują apteki przy 
Krak Przedm. 3, Lubartowskiej 
Bychawskiej 42 i Kałinowszczy- 
44.

m ' !((■ )•'i ;  i

Środa. 9 marca
Sygnał czasu: 5.10. 11.57.
Wiadomości- 5 15, 6,10, 7,00, 12,00, 

6 00. 20 00. 23 00.
Wszechnica: 9,30, 19,40.
5.20 Koncert poranny. 6.30 Muzyka 

155 Gazetka szkolna. 11,40 Audycja 
Ha klas młodszych. 12.20 Muzyka roz 
•ywkowa. 12,30 Koncert dla szkól. 
5,30 „Dzieci pomorskie — dzieciom 
■zeskim" — reportaż z pobytu dzieci 
zeskich w Polsce. 16.30 Skrzynka 
echniczna. 16,45 „Gramy w szachy". 
17,00 „Modesl Mussorgski" — w łH» 
'oczntcę urodzin. 17,40 „Stare i no
we" (2?'. 18 20 „Z działalności Swia- 
owej Demokratycznej Federacji Ko 
»ieł" — pog. 18,30 „Żywe wydanie 
iziel Chopina" (koncert Vj 21,00 
.Opowieść o Chopinie" (3) 21,15 Sym 
foniczna muzyka polską. 21,40 Mon
taż i  pism Juliusza Fuczika. 22,00 „Do 
fcAaa". uofl JtowaiM MAYŚa

W dnłu 3 bm. miało miejsce ze
branie organizacyjne Lubelsk:ego 

1 Oddziału Towarzystwa Gleboznaw
czego. na którym referat o znacze- 

| niu gleboznawstwa w planowej go 
spodarce kraju wygłosił prof. dr. 
Bohdan Dobrzański, kierownik Ka 
tedry Gleboznawstwa na Wydz Roi 
nym UMCS. Nowopowstałe Towa
rzystwo liczy 43 członków.

Po ożywionej dyskusji nad refera 
tern dokonano wyboru tymczaso
wych władz oddziału PTG. W skład 
zarządu weszli, przewodn. — prof. 
Dobrzański, zastępca — prof. dr. 
Marszewska - Ziemięcka i sekretarz 
— inż. J. Piszczek.

Zgodnie z planem pracy, uchwa
lonym przez zebranie na najbliższą 
przyszłość co miesiąc mają się od
bywać zebrania naukowe, na któ
rych będą wygłaszane fachową refe
raty. Planuje się ponadto z nastaniem 
pory letniej wycieczki w teren, ce
lem wypracowania metod badań 
gleboznawczych.

Fakt powstania w Lublinie od
działu Polskiego Towarzystwa G'e 
boznawczeso posiada duże znacze
nie ze względu na wagę zagadnień 
glehoznawstwa w planowanym pod 
niesieniu produkcll rolnej z  do
tychczasowych osiągnięć PTG nale

ży wymienić opracowanie mapy gleb 
całej Polski w skali 1:1 000 000 W 
obecnym momencie dalsze ekipy gle 
boznawców pod kierownictwem pro 
fesorów wyższych uczelni przygoto 
wują się do wyjazdów w teren dla 
opracowania w bieżącym roku do- 
kładn'e.is7.ych map w skali 1:300.000, 
oraz 1:100.000.

ków zawodowych okręgu i oddziałów 
miejscowych. oraz przedstawiciel-' 
Rad Zakładowych m. Lublina. Tema. 
tern obrad hvła sprawa umasowienia 
spółdzielczości spożywców.

Referat zasadniczy wygłosił prze 
wodnirzącs- Zarządn I.SS tow. Jen- 
drafc. po którym zabrał glos tow. Cap 
dla złożenia sprawozdania z przebie
gu szeroko zakrojonej akcji werbun 
knwej n-owvch członków spółdzielni 
Imponujące wyniki na tvm polu nsiąc 
nąl Zw. Zaw Kolejarzy, którego po
nad 5000 członków wraz Z rodzina
mi tworzy ponad 6 cżn tysięczną 
zorganizowaną grupę członków I.SS 
W Państwowej Fabryce Obuwia 
tnn»/» zatrudnionych jest członka,m: 
spółdzielni. Również Centrala St-unii 
Skór Surowych może się poszczycić 
wysokim procentem członków ŁSS.

W następnym punkcie porządku 
dziennego podjęto dyskusję nad spra

wą współzawodnictwa pomiędzy Okrą 
gnwymd Komisjami ZZ Lublin i Rze
szów na polu akcji werbunkowej 
członków dla Spółdzielni Spożyw
czych. Dyskusja przyniosła w rezul
tacie ustalenie metod pracy w tej 
akcji, oraz daty następnej konfe
rencji sprawozdawczej na dzień 25-gu 
bm. Na tę datę poszczególne Związki 
Zawodowe zobowiązały się przedło
żyć szczegółowe sprawozdania pasem 
ne z wyniku podjętej akcji.

Zebrani napiętnowali te związki 
zawodowe i zakłady pracy, które nią 
wykazały zainteresowania sprawą 
rozhnd-owy spółdzielczości, jak np.: 
garbarnie htbplskie. Z \P, Zw. Zaw, 
Prac. Adm;n, Wojsk.. Zw. Zaw. Prac, 
Filmu Polskiego, Zw. Zaw. Prac, 
Handl. i Riur., Polskipgo Radia. Prac, 
Sadowych. Z Z. Prac. Szkół Wyż
szych, Z. Z. Prac. Dróg Kołowych, 
Z. Z. Prac. Rolnych oraz Z. Z. Prac, 
Bankowych i Kas Ubezpieczeniowych.

„SĘ PY “ w kirye Apollo

R Y

d la  ś w i a t a  p r a c y
W związku z tygodniem pogłę

bienia Przyjaźni Polsko-rzeeboiito 
wackiej kino „Apollo" w dniach od 
7 do 14 marca br. wyświetla film 
produkcji czeskie] pt. „Sępy". Z Ini
cjatywy Wnjew. Zarządu Towarzy 
s*.ya Przyjaźni PoSlko-Czeebosin*- 
warkiej film len udostępniono po ce
nach zniżonych dla {Wiata pracy u

fcnirtt

Tydzień Przyjaźni Polsko - Cze
chosłowackiej został w kinie „Apol 
lo" zainaugurowany filmem czes
kim, którego tematyka leży dosko
nale w ramach dzisiejszej rzeczy
wistości obydwu bratnich krajów. 
Pokazana w tym^filmie walka, to
cząca się pomiędzy postępową gru
pą ludzi, pragnącą zmiany na lep
sze. z kliką „sepów", typowych 
przedstawicieli ginącego świata ka
pitalistycznego — jest fragmentem 
trwających po dziś dzień i u nas i 
w Czechosłowacji zmagań, prowadzo 
nych przez klasę robotniczą 1 
sprzymierzone z nią postępowe ele 
menty, bitew o lepsze jutro, o szczę 
śliwszą przyszłość całej ludzkości.

Śmiercionośny zakręt w wąskiej, 
staroświeckiej uliczce, który w imię 
dobra ogółu ma być zburzony dla 
stworzenia szerokiej, jasnej per
spektywy nowego mostu do nowo
czesnego osiedla robotniczego, sta
nowi doskonały symbol przeżytków 
feodalnego systemu, zagradzających 
drogą do postępu. Któż stają w

obroni# „700-łetnlej tradycji" zakrę
tu? Wyzuty z uczucia karierowicz 
Dworzak. który dta osobistych zy
sków nie waha sie kupczyć sprawą 
społeczną, spekulant Krofta i sko- 
rumnowany przedsiębiorca budowla 
ny Nowotny. Zgraja tych „sepów", 
ufna w swą siłę. jaką Im dają na
gromadzone kapitały i możność 
uprawiania szantażu na związa
nych z nimi przekupstwem urzedni 
kach — podejmuje podstępną wal
kę z pięknym planem inż Rydla

Spółdzielnia, która mobilizuje w 
małym miasteczku siły posypowe, 
boryka się z trudnościami finanso
wymi i dywersją konkurenta No
wotnego. Wiara jednak w słuszność 
sprawy daje tym ludziom przewa
gę. Znajdują oni w krytycznym mo 
menele sojuszników także i we wro 
gim sobie obozie, który własna bro 
nią zostaje pokonany. Zwycięża 
Idea postępu, idea działania kolek
tywnego.

Charakterystyczną w tym filmie 
lu t nieobecność Partii lako czynni

ka kierującego przebudową spo
łeczną. Musimy pamiętać, że w 
Czechosłowacji minął zaledwie rok 
od momentu zdecydoy/anego wystą 
pien!a klasy robotniczej w obronie 
władzy-lTfdowej, zagrożonej spiskiem 
„sepów". Riorac to pod uwagę zro
zumiemy czemu w tym filmie po
stęp dokonuje sie poprzez żywioło
wą akcie elementów postępowych, 
a nie przez planowe działanie orga 
nizacii.

Na tle dramatycznej akcji filmu 
pięknie przedstawiona jest ewolu
cja elementów wahających się. któ 
re powoli dochodzą do przekonania, 
że lepszą przyszłość można zbudo
wać jedynie za cene osobistych wy 
rzeczeń i ofiarności dla sprawy ogółu

Dobitna charakterystyka postaci 
I dobra gra aktorów uzupełniają 
walory scenariusza. Technika zdięć 
doskonała. Przystępne opracowanie 
muzyczne i spokojne operowani# 
kamerą czynią film łatwym do zro 
zumienia, gwarantując mu popular 
ność u najszersze! publiczności.
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Technika i... tępota
Parę przytoczonych poniżet przy 

kładów i przekona czytelnika, że 
nowe odkrycia nie zawsze były 

entuzjastycznie przyjmowane przez 
. połeczeńrtwo. Mówiąc prawdą, 

nieraz reakcja ludności i władz

NA KAŻDĄ PLAGI-;
jbrt sposOa

Ma plantacjach pomarańczowych 
cytrynowych w północnym Meksy

ku trwa obecnie zaciekła wojna po 
miedzy brunatną muchą i gatun
kiem osy Erecmoserus Serius Silv. 
Przed kilku miesiącami właściciele 
lajów cytrusowych stwierdzili ku 
swej rozpaczy, że owoce na drze
wach są w dużej ilości powtedłe, 
pokurczone 1 wyschłe Okazało się 
że plantacje ich nawiedziła epide- i 
mia brunatnej muchy Wypróbowy 
wane do walk z nią różne prepara 
ty chemiczne zawodziły.

Jeden z entopologów odkrył wów
czas istnienie śmiertelnego wroga 
brunatnej muchy jakim jest gatu
nek osy Erecmoserus Rzucił więc 
projekt użycia teg t owadu do biolo 
gtcznego zwalczania cytrusowej pla 
gi. Przez dwa miesiące stacje ochro 
ny roślin zb ie ra ły  zawzięcie armię 
os, chwytając Erecmoserusa tysią
cami i w sztucznych hodowlach roz 
mnażając milionowe zastępy owa
dzich bojowników Kiedy mieli już 
zebrane dostateczne siły — osy pa
kowano masowo każdą do małego 
pudełeczka papierowego opatrzone
go dziurką, przez którą owad mógł 
po pewnym czasie i po pewnym wy 
siłku .wyjść Tysiące owych futerali 
ków zrzucono następnie z samolo
tów na dotknięte plagą plantacje.

W obecnej chwili szala zwycięs
twa przechyliła się na korzyść os. 
Trzy okręgi plantacji o łącznej po
wierzchni równej wielkości Anglii, 
są już wolne od brunatnej muchy. 
A wielu ludzi nie zainteresowanych 
plantacjami pomarańczowymi żali 
się na nadmiar os w ich okolicach...

CI SIĘ GRYZĄ!
Kronika miejska Philadelfij (w 

USA", podaje za rok 1945 aż 39 wy
padków pogryzienia ludzi przez Isto 
ty tego samego rod za Ja  (Przeważ
nie małżonków 1 sąsiadów). Ząb za 
ząb!

była wręcz wroga w stosunku do 
wynalazcy i jego dzieła.
W czasach gdy Stevenson budował 

swe pierwsze parowozy, sam pomysł 
pojazdu poruszającego się „bez ni
czyjej pomocy" wydawał się ludziom 
nie tylko niedorzecznym, ale wprost 
śmiesznym. Specjalna Komisja, wy
łoniona wówczas w Anglii dla za
opiniowania użyteczności parowozu, 
wydała następujący werdykt: 

„Lokomotywa wydziela trujący 
dym, zanieczyszczający powietrze, 
wywołujący śmierć ptaków i zacho
rowania wśród ludzi. Niebo zosta
nie zaciemnione przez dym do tego 
stopnia, że promienie słoneczne nie 
będą w stanie przebić się na powierz 
chnię ziemi; znajdujące się w pobli
żu toru domostwa zostaną zapalone 
przez iskry, wydostające się z pale
niska lokomotywy. Kury nie będą 
mogły spokojnie składać jaj. krowy 

, nie będą w stanie jeść trawy, wszeł 
kie rolnictwo zaniknie, gdyż wyginą 
wszystkie konie. Podróżujący będą 
narażeni na ustawiczną groźbę eks
plozji kotła i rozerwania na drobne 
strzępy, tak że nawet nie będzie mo 
żna sprawić im należytego, chrze
ścijańskiego pogrzebu".

I tak pisała specjalna komisja, 
złożona z szacownych obywateli an
gielskich, prawników, lekarzy, urzę
dników, nie wiele ponad sto lat 
temu.

Zresztą nastawienie władz było 
nie wiele lepsze. Według specjalnej 
uchwały parlamentu pojazdy paro
we nie powinny Jeździć z szybkością 
większą niż 6 km na godzinę (!), a 
na domiar tego, przed pojazdem mu 
siał iść człowiek, w odległości nie

H u m & s *

— A co to dziecko krzyczy7
— Nie totem, nie rozumiem go...

większej niż 50 m. który dla za
pewnienia bezpieczeństwa powinien 
wymachiwać czerwoną chorągiewką 
i gło; io nawoływać: „Uwaga! Uwa
ga! schrońcie się w bezpieczne miej
sce!"

Postęp techniki i nauki okazał się 
jednak silniejszy niż tępota 1 brak 
fantazji wielce czcigodnych posłów 
do angielskiego parlamentu.

Urzędnicy „wojskowgo urzędu 
bezpieczeństwa", który został o- 
statnio utworzony przez Anglo- 

Amerykanów rzekomo dla celów 
doglądania rozbrojenia Niemiec 
zachodnich, odwiedzili 1 dokona 
li inspekcji przedsiębiorstw prze 
myślowych w Bizonii Od tej 
chwili utrzymywany będ?ie ści
sły kontakt pomiędzy urzędem 
bezpieczeństwa, a zachodnio - 
niemieckim przemysłem wojen
nym Prawdziwym zadaniem u- 
r7edn'ków tego biura będzie do 
elądanie odbudowy potendshi 
wojennego zachodnich Niemiec.

Snecialny komitet, w skład któ 
ropo wchodzą nrzertetenrtelelc De 
-lartnmentów: Stanu Wolny i Wan 
dlu oraz Admlnts tram  Planu 
Marshalla, planule obecnie- za- 
krolony na szeroką skale eksnort 
amerykańskie! bron! 1 amunlcH. 
abv w ten sposób umożliwić tru
stom zhro1eniciwvm osiągnięcie 
olbrzymich zysków.

Cały ten orolekt zostanie przed 
stawiony Kongresowi USA jako 
rodzaj eksportu" pożądany dla 

etanów 7iednoc7onych zarówno 
ze wzgledóy; ekonomicznych, jak 
i politycznych".

Wielki koncern naftowy Stan 
dard OH buduje fabryki, które 
produkować bedr, syntetyczna na 
*ę z hinduskiego wngla Koncern 
ten twierdzi Iż działa w Imienin 
rządu hinduskiego 1 zatrudnia 
niemieckich ekspertów. sneclal 
nrle w tym celu przywiezionych 
to etanów yiednnczonych którzy 
małą patenty i taiemnioe - pro
dukcji zakładów TG Farhen Pa 
tenty te podobnie jak eksnerd 
niemieccy, są „zdobyczą wojen
na" dla armii amerykańskie! 7,o 
stali oni ..sprzedani*' po niskie! 
cenie monopolom amerykańskim 
a obecnie „eksportuje" alę ich za 
granicę

KAROL ĆAPEK j

Sierpień ogrodnika
Karol Capek był jednym z najwybitniejszych pisarzy Czecho

słowacji po pierwszej wojnie światowej.
W dorobku literackim miał ponad 20 pozycji.. Do bardziej zna 

nych należy: „Krakatit" (film oparty został na tej właśnie książ
ce), „Angielskie listy", „Kalendarz, „Opowiadania z jednej kiesze 
ni" itd.

Ćapek obok pracy literackiej pasjonował się ogrodnictwem
(w Pradze do dziś znajduje się ogródek frapfca).

Poniższe- opowiadanie jest wyjątkiem z książki „Kalendarz".
Sierpień jest zazwyczaj mie

siącem, kiedy to di-morośli 
ogrodnicy opuszczają swe za
czarowane ogrody i jadą na 
urlop. Wprawdzie taki amator
ski ogrodnik głosił przez cały 
rok, że nigdzie nie pojedzie, że 
taki ogród lepszy jest ponad 
wszystkie letniska i że on, ogmd 
nik, nie jest taki głupi aby się 
Hue gdzieś w pociągu i pr> 
wszystkich diabłach. Nie mniej 
jednak gdy nadejdzie letnia po
ra, ucieka i on z miasta, gdvź i 
w nim budzi się pęd wędrowni- 
czy. Odjeżdża co prawda z cięż 
kim sercem, pełen obaw i kło
potów o swój ogródek i nie od- 
jodzie, dopóki nie znajdzie ja
kiegoś przyjaciela lub krewne** 
go, którego- pieczy na ten czas 
powierzy swój ogród.

„Popatrzcie** — mówi — „te-

.•
raz w ogrodzie nie ma w ogóle 
żadnej pracy. Wystarczy, jak 
zajrzycie tu raz na parę dni. 
Gdyby było coś w nieporządku 
napiszcie kartkę, to zaraz przy
jadę. A więc polegam na was. 
Jak mówię, wystarczy tylko na 
plęó minut, oł tak byle rzucić 
okiem**.

Poozem odjeżdża pozostawi w. 
szy ogród pieczy chętnego bliź
niego. ów bliźni zaraz na drugi 
dzień dostaje list:

„Zapomniałem wam powie
dzieć, że ogród musi bvć codzieh 
nie polewany — najlepiej o 5 
rano lub o 7 wieczorem. To nic 
wielkiego, założycie tylko węża 
do hydrantu i pochodzicie tędv 
i owędy po ogródku przez małą 
godzinkę. Grządki musicie pod 
lać całe i to dobrze — trawnik 
także. A gdybyście zobaczyli ja

kieś chwasty — no to je wyrwij 
cle. To wszystko.'*

Następnego dnia pisze znowu: 
„Jest straszliwa susza, proszę 
was więc, żebyście podlali każ
dy z rododendronów dwiema ko 
newkami wody. a każdy świer- 
czek 5-ma konewkami. Tnnym 
drzewkom wystarczy no 4 ko
newki. Te kwiaty, które kwit
ną, potrzebują także dużo wodv 
— napiszcie mi co kwitnie Prze 
kwitłe paki trzeba ?v ścinać By 
łnbv dobrze gdybyście motyką 
spulchnili wszystkie grządki, 
wtedy ziemia lepiej oddycha 
Jeśli na różach są mszyce, ku
pcie wvcjąg tytoniowy 1 przy 
rosie lub po deszczu pokropcie 
tvm róże. Wiecej narazie nie 
ma nic do r-hoty*'. Trzeciego 
dnia: „Zapomniałem wam po
wiedzieć. że trzeba skosić tra
wę Gładko wam to oóidzie ma
szynką. a resztę zrobicie nożv* 
cami, Ale uwaga! Po skoszeniu 
trawę trzeba dobrze zgrabić, a 
p^tem wymieść miotłą. W prze 
ciwmm raz:e następna trawa 
nie będzie dobrze rodn. I pod
lewać dobrze, podlewać..** Czwar 
tego dnia: ,.Gdvhv się zerwała 
burza p^hiegniteie, proszę was 
do o**rodu, czasem wiatr źrebi 
szkody, a wtedy najlemej bvć 
ną miejscu. Gdyby1 się na ró
żach ukazały plamy posypcie je 
kwiatem sinreznnym, wcześnie 
rano, przy rosie.
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Podpatrzono i podsłuchano
Migawki z meczu w Radomiu

Lublin mógłby pozazdrościć ta
kiej hali sportowej, jaką posiada 
Radom. Nic dziwnego że sport 
pięściarski w tym mieście ma 
wszelkie warunki do dalszego 
rozwoju.

Gorzej przedstawia się sprawa 
z narybkiem aportowym. Dwie 
rzekome rewelacje Radomiaka — 
Marzec i Kowalczyk w walce z 
Baranem i Makarem, odsłonili 
całkowicie braki techniczne. Każ 
de rozpoczęcie ofensywy przez 
tych d%/óch pięściarzy radom
skich wywoływało na widowni 
salwy śmiechu.

Niemałej uciechy doznała rów
nież publiczność ze sposobu pro
wadzenia walk przez sędziego rin 
gowego. Arbiter ten, którego de
biut w ringu wypadł wprost kom 
promitująco był tak przewrażli
wiony swoją misją, że ciągle krzy 
czał: puść! Wielokrotne akcje zu 
pełnie ładnych zwarć, zostały 
przez tego pseudo - arbitra cał
kowicie zniweczone. Szczególnie 
wrażliwym okazał,się on, na ude 
rżenia po komendzie: puść. Prze
rywał natychmiast walkę i długo 
perswadował coś zawodnikom.

Nie robiło na nim jednak żad
nego wrażenia, gdy Czort ek po 
jego komendzie „puść" aplikował 
Maltzowi całą serię uderzeń.

Deptany kilkakrotnie w czasie 
walk przez zawodników, uciekał 
po ringu w panicznym popłochu, 
budząc ogólną wesołość publicz
ności.

Jemu to właśnie ma do zawdzię

czenia „Radomiak", że walka Zl« 
liński — Garbacz, zakończyła się 
na korzyść radomianina przez 
t. k. o.

Decyzją swoją arbiter ten cał
kowicie potwierdził, że rola którą 
pełnił przerasta jego obecne mo-; 
żliwości. Po prostu skompromito 
wał się!
TEN BAŁ SIĘ TEGO, A TEN 
TAMTEGO.

Jak twierdzą wtajemniczeni, 
Choina bał się walczyć z Siera- 
uzanem i na mecz do Radomia 
nie pojechał. Analogiczny przypal 
dek zdarzył się również z Siera* 
dzanem. Zawodnik Radomiak* 
wolał nie ryzykować w walce M 
znajdującym się w dobrej form?* 
lublinianinem i do walki również 
nie stawił się. Kiedy radomianie; 
zorientowali się że w drużynie] 
lubelskiej brak jest Choiny, roz
poczęli po mieście poszukiwać! 
Sieradzana.

I tak byłoby zbyt późno. 
RADOMIANIE ZAZDROŚCILI 
LUBI, INI ANCE ZAWODNIKÓW 
W WAGACH LŻEJSZYCH

Po błyskotliwie zakończonych( 
zwycięstwach Kukiera i Baran*
— nad radomianinami kieroY/nl* 
two* sekcji Radomiaka nie szczę-l 
dziło pochwał pod adresem lube' 
skich pięściarzy. Gdybyśmy mie! 
tych dwóch waszych pięściarz)
— orzekli, bylibyśmy Jednym , 
najsilniejszych zespołów pięściu 
skich w Polsce. Niestety! Tak Kt’ 
kier jak i Baran nie dali się zła
pać na „radomską skórkę*'.

Zmiany w reprezentacji bokserskiej CSR
W składzie reprezentacji bok

serskiej Czechosłowacji na mię- 
dzypaństw. spotkanie z Polską 
zaszły w ostatniej chwili zmia
ny. Mistrz olimpijski — Torma 
walczyć będzie w wadze pół-

Wysokie kwiaty przywiąźcle
do patyków, aby ich wiatr nic 
połamał. Tu jest wspaniale, no
śną grzyby i jest doskonałe 
miejsce do kąpieli. Nie zapom
nijcie podlać kwiaty w domu 
Do woreczka schowajcie nasio
na cebuli. Sądzę, że trawniki 
macie już skosz/mc. Prócz ni
szczenia pasożytów, więcej nic 
nie ma do roboty'*.

Piątego dnia: „Posyłam wam 
doniczkę z kwiatami, które zna 
lazłem tu w lesie. Są to lilie, 
sasanki 1 inne. Nafychm'nst po 
otrzymaniu doniczki rozpakuj
cie ją, skropcie wodą 1 przesa
dźcie gdzieś cienia w ogro
dzie. A dodajcie kompostu! Na
tychmiast przesadzić i podlewać 
trzy razy dziennie! ! proszę was 
wytnijcie wilki na różach!"

Szóstego dnia: „Posyłam wam 
eksnresem kosz z kwiatami Na 
tvehm!ast trzeba je przesadzić 
do ziemi... W nocy powinniście 
wyjść z larnną do ogrodu i ni
szczyć chrabąszcze. Dobrze b y  
t hv oczyścić ścieżki. Sądzę, że 
doglądanie mojego ogródka nie 
zabiera wam wiele cznsu i że 
przy tem spędzacie wiele przy
jemnych chwil.**

Tymczasem chętny do pomo
cy bliźni, świadomy swej odpo
wiedzialności, jnrdlewa, gracuje 
grządki, piele i obchodzi się z 
przysłanymi sadzonkami jak z 
jajkiem, klnąc w duchu, gdzie-

średniej, a miejsce jego w wa
dze średniej zajmie Svarko, v> 
wadze koguciej chorego Muz- 
lava zastąpi Macha, n w wadze 
półciężkiej walczyć będzie 0- 
Netuka.

by jo u diabła posadzić wTeszdf 
spocony od stóp do głowy spo
strzega ze zgrozą, że tu więdnie 
jakiś kwiat, o tam połamały si< 
łodygi, ówdzie znów trawnik po 
żółkł i że cały ogród wygląda 
jakby popalony. Przeklina chwi 
1ę, w której wziął na siebie W 
brzemię 1 modli się, żeby już 
czemprędzej nadeszła jesień.

A właściciel ogródka myśli » 
niepokojem o swoich kwiałach 
i trawnikach, źle sypia, przekli' 
na, że bliźni nie nadsyła mu co
dziennie sprawozdań o stanie 
ogrodu, liczy dni do momentu 
swego powrotu posyłając co* 
dzienie doniczkę z coraz to no
wymi kwiatami i list z 12-rns 
niecierniącymi zwłoki polece
niami. Na koniec wraca i, tr^y' 
mając jeszcze walizki w rękach 
rozgląda się bacznie po ogrodzi* 
z oczyma pełnymi łez. \ j

„To łajdak, to łobuz, to Świn 
tueh“ — myśli z goryczą. „Ten 
ci mnie dopiero urządził!** 

„Dziękuję ci“ — rzuca sucho 
bliźniemu i natychmiast bierze 
się do węża gumowego, by pod
lać należycie zaniedbany ogród 
„A to idiota!** — powiada „je
mu nr żna co powierzyć! Pók; 
żvję, nie popełnię już takiegc 
głupstwa, aby wyjeżdżać gdzie 
na letnisko!'*

(Z.czeskiego przełożył
Alojzy Sroga
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