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CZECHOSŁOWACJA i FOLSKA  
ze Związkiem Radzieckim na czele
w pierwszych szeregach walki

O  P O K Ó J  i P O S T Ę P
10 M ARCA 1947 ROKU POD PISANY ZOSTAŁ POLSKO - CZECHOSŁOWACKI UKŁAD  O PR ZY

JAŹNI I POMOCY WZAJEMNEJ. Z OKAZJI PODPISANIA TEGO UKŁAD U  PREMIER CZECHOSŁO
WACJI ANTONIN  ZAPOTOCKY, M INISTER SPRAW ZAGRANICZN. CZECHOSŁOWACJI DR VLADO 
CLEMENTIS I PREZES TO W ARZYSTW A PRZYJAŹNI CZECHOSŁOWACKO - POLSKIEJ M INISTER 
HANDLU ZAGRANICZNEGO DR .A GREGOR ZŁO ŻYLI ZA POŚREDNICTWEM POLSKIEJ AGENCJI 
PRASOWE.] OŚWIADCZENIA DLA PRASY POLSKIEJ, KTÓRE PODAJEMY NIŻEJ. (OŚWIADCZENIE 
M IN SPRAW ZAGRANICZNYCH CSR DR. CLEMENTZSA PODAJEM Y Z N IEZNACZNYM I SKRÓ
TAM I).

T ydzień  P rzyjaźn i 
Polsko-Czechosłowackiej

W idok miejscowości Golwaidów (Zlin) w CSR

Oświadczenie Oświadczenie Oświadczenie
Prem ie ra  CSR min. handlu zagr. min. spr. zaqr.

Z a p o to c k y ’e g o G r e g o r a C le m e n tis ’a
„Zawarty przed dwoma laty układ o przyjaźni t 

Wzajemnej pomocy pomiędzy Czechosłowacja a Italską 
oznacza zasadniczy zwrot w t wzajemnych stosunkach 
tych państw. Układ ten stanowi dalsze o>nlwo naszego 
bezpieczeństwa, opartego na aojuszu czechosłnw»cko- 
radzleekim. który je»t fundamentem naszej wolnoścj i 
ąuwerenuośrl.

W  okresie międzywojennym, stosunki ezeehosłnwa- 
eho-polskie nacechowane były nieufnością, potęgującą 
ale aż do otwartej wrogości. Powodów tego faktu naloty 
szukać W różnych interesach klnsowyrh warstw rządzą
cych w obu państwach. Podczas gdy burłnazyjno dnno- 
#rutyr?na ('.zecliosłowaeja opierała aie zasadniczo o ka
pitalistyczne kraje zachodu, z którymi wiązały ją współ. 
Be In termy polityczne I gospodarcze. c« Polska, szcze
gólnie pod wpływem renegata socjalizmu Piłsudskiego, 
zaczęła prowadzić wiosną politykę impcrlallstyrrną 
Zapłaciły za to oba państwa. Ne uchronił Polski polsko- 
■lemlecki pakt o nieagresji i  roku 1934. nie mówiąc już
•  tym, że pakt ten miał niemały wpływ na haniebne de
cyzje monachijskie.

Po okropnych doświadczeniach wojny, wywołanej 
agresją hitlerowskich Niemiec, po wyzwoleniu naszych 
krajów przez Armią Radziecką, j po objęciu władzy w 
©hu państwach przez ma y pracujące, en srało sle m©* 
fHw« d7,iekl Ich zdecydowane) i berkompeomlsowej 
walce f  nazizmem bvh> jasne, że dojdzie do zmiany we 
wzajemnych stosunkach pomiędzy C.zechosłownrtą a 
Polską. Jeżeli dokonamy dzisiaj btlan.an stosunków 
czechosłowacko - polskich od chwili zawnrela nkłndo 
przed dwsima laty. dojdziemy do radosnych wniosków. 
Układ te nie tylko rahezploera oha państwa przed 
agresją naszego wspólnego wroga, nie tylko gwarantuj# 
wspólni, obroną granie na Sznmowte J Odrre. lecz umo
żliw Ił znwareta szeregu doniosłych umów gospodarczych 
| kultapatnyeb mR-dr* ohti państwami. Wzajemne etos u u ki 
na wszystkich odcinkach naszego ży
cia doatły do ntebywalyeh rozmtarów 
) przyczyniły sie w znneznym stopnia 
do zbliżenia narodów naszych kra
jów Stasunkt tr zapewniły wielkie 
Obustronne oslaimlerta w dziedzinach 
politycznej, gospodarczej I kultura!-

**{j# ązezefólnym zadowoleniem na- 
leży podkreślić’ szybki rozwój stosun
ków na P«ln gospodarczym 1 handlu 
wym. Położenie geogrnflrzne obn 
państw, ich produkcja i bogactwa 
Oatncelnc przemawia ją wręcz zn juk 
n»iśr<ślrl4Qfn soinszem 1 koordyna
cją, co może odbić sie trlho z po
żytkiem dla ma* pracujących obu 
państw**.

N1e Jest rzeczą przypadku, że 
wkró'ee po odzyskaniu wolności na
wiązano ściśle przyjazne stosnnkl po
między zw!ązkaml zawodowymi, rc- 
prezentalacym! w obu państwach 
kl»*e robotniczą,

.Wierze, że współpraca i wzajem
ne stosunki liedą *ie nadał rozwijać 
pomyślnie we wszystkich dziedzi
nach, prowadzić do najściślejszego i
nalsżczcrszc-o sojuszu obu państw.
Sojusz łm  bedz> od;>rywać z bie
giem czasu coraz większą role •>» 
frondle pokojn i pos*ępu, w oparetu
•  najkon-sekwentniejszego bojownika 
I obrońcę te«© franta, naszceo współ 
neso przyjaciela i sojusznika— Zwią- 
#ek Radziecki.

W  tym duchu żyrze ezeehosłowa- 
rfto-pol.sk leni u sojuszAwi OÓelu dal-

„Dwa lata w  życiu narodów nie są okresem długim. Jednaki* 

w  stosunkach czechosłowacko - polskich od 10 marca 1947 r. tj. od 

chwili podpisania układu o przyjaźni I wzajemnej pomocy, dokonano
wlącej, niż w  ciągu catych pokoleń. Największy postęp zaznacza się 

we współpracy kulturalnej 1 gospodarczej, którą zainaugurowały umo

wy, zawarte między obu państwami w lede 1947 r.

Podam dwa przykłady,. które zbliżenie *o choćby częściowo zilu
strują:

Na odcinku gospodarczym obrót towarowy między obu państwami 

•wzrósł od roku 1946 do roku 1948 dwndzJestosledmiokrotnla.

Na odcinku kulturalnym w samej tylko Pradz* w  styczniu br. urzą

dzono 15 wielkich polskich imprez kulturalnych.

Ale właśnie na tych odcinkach należy dokonać więcej, nti doko

nano dotychczas, ponieważ możliwości, które dają bratnie stosunki lu

dów i rządów obu państw, nie są jeszcze w  dostatecznej mierze wy- 

gyskane. Z konieczności dalszego pogłębienia współpracy obu państw 

na wszysktlch odcinkach żyda narodowego, konieczności bliższego 

wzajemnego posiania się ludu czechosłowackiego i polskiego zdaje so

bie przede wszystkim sprawę Towarzystwo Przyjaźni Caechoełowacko- 

Polsklej, które dokonało Już wiele w  tej dziedzinie,

W przyszłości chdeltbyśmy rozszerzyć naszą działalność, podejmu

jąc częśdej masowe akcje w ścisłej współpracy z Innymi ogólnonaro

dowymi organizacjami, jak np ze związkami zawodowymi 1 organiza

cjami młodzieżowymi. Planujemy równteź pogłębienie współpracy 

a bratnim Towarzystwem Przyjaźni Polsko - Czechosłowackiej. Jestem 

przekonany, że powodzenie Tygodnia Przyjaźni Czechosłowacko - Pol

skiej, który odbywa się obecnie w  obu państwach, ułatwi nam dalszą 

pracę 1 zwiększy korzyści. które przynoszą obu krajom wzajemnie, 
wszechstronne 1 przyjacielskie stosunki'*.

V

Miliony prostych ludzi
przeciw podżegaczom  w ojennym
Nie ma kra (u w Europie, w obvd. 

wii AmerVk;irh, w Aułtmlu na Da
lekim | Rljskim Wschodzie, w któ
rym klasa robotnicza nie wystąpi
łaby ostro i zdecydowanie przeciw 
próhotn rozpętania nowej wojny. 
Miliony robotników ns eatym świę
cie oświadczyło w sposób niedwu
znaczny, że żaden górnik, metalo
wiec, hutnik, żaden człowiek pra
cy, nie podniesie ręki przeciw Z w. 
Radzieckiemu. F-asko imperialis
tycznych flwanturnikć.-w | podżega
czy wojennych, usiłujących wywo
łać histerię antykomunistyczną i 
antyradziecką okazało się zupełne.

Równie jasno i zdecydowanie ro
botnicy wazyatklrh krajów wvknza. 
li swą miłość do Związku Radziec
kiego — pierwszego państwa so
cjalistycznego na świecje. Związek 
Radziecki w żadnym wypadku Bi*

rezołticjt uchwalone w  różnych
krajach, pml różnymi szerokościa
mi geograficznymi. Jeśli Zwią
zek Radziecki zostałby zaatakowa
ny, wówozas otMiwiązklem wszswt- 
kich robotników hv!ohv pośpiesze
nie mu z pomocą — bvłahv Walka 
t  Imperialistycznym) napastnikami.

Jest rzeczą zrozumiałą, że posta
wa międzynarodowej klasy robotni 
czej Wywołała wściekłość, bezsilną 
wściekłość, w obozie reakcji Impe 
rielist cztii intryganci czują, lę 
usuwa się im grunt pod nogami, wi
dzą, że ludy, które rhoieli zaprząc 
do swego wozu, nie idą pod jarzmo,
■ zwracają się przecinko podżega
czom wojennym. Terror 1 represją 
przy pomocy których rządy krajów 
kapitalistycznych chciałyby wziąć 
w karby szerokie masy ludowe 
pragnące pokoju, tt wn.eż obrócą

(OMriwk* aria w m  X  bb Im }

hartnją się | wzmacniają siły po 
•lepu, wolności, demokracji , po
kojn.

Żywy mur milionów ludzi łakną
cych pokojn otoczył Zw ązek Ra 
dzieckl przed imperialistycznym' 
prowodyra m! wojennymi. Coraz 
głębsza staje s=ę przepaść oddzie- 
łająra łudy od rządów j w krajach 
kapitalistycznych. Sprzrr j-notć mię
dzy pokojowymi dążeniami naro 
dów a agresywną polityką rządów 
w krajach kapitalistycznych staje 
się coraz hardziej jaskrawa, A jed 
nncześnie krzepnie coraz hardziej i 
umacnia się jedność mas pracują
cych całego świata, jedności ludów 
pragnących wolności 1 pokoju,

I nigdy przedtym słowa wolność. 
pok<y i Zwjązek Radziecki nie bvłv 
błisl/y i jednoznaczne dla wszyst
kich narodów św iaty

„Anł perspektywy pomyślności, ani wszelkie Inn* 
powody, które przemawiały za czechosłowacko - pol
skim porozumieniem, nie tylko na polu politycznym, 
ale także gospodarczym i kulturalnym, nie wystarczy
ły do zrealizowania tego porozumienia w niedawnej 
przeszłości, ponieważ nie było po temu przesłanek po
litycznych.

Przesłanki te powstały dopiero w okresie ostat
niej wojny, a to w wyniku wielkich przemian i no
wych faktów, które zmieniły nie tylko polityczne, ale 
nawet geograficzne oblicze naszych krajów.

W pierwszej kategorii, w kategorii zmian poli
tycznych. trzeba przypomnieć przede wszystkim, że 
Earówno nowa Polska, jak i nowa Czechosłowacja wc- 
szły na drogę budowy socjalizmu I że oba państwa 
w  swojej oolityce zagranicznej kroczą u boku Związ
ku Radzieckiego, któremu w pierwszym rzędzie za
wdzięczają swe wyzwolenie I o który opierają swoje 
bezpieczeństwo. Dn zmian geograficznych należy w iel
ki. historyczny fakt. że Związek Radziecki stał się są
siadem Czechosłowacji, a Polska przesunęła się na 
Zachód, na „GRANICE POKOJU" na Odrze I Nysto, 
sąsiadując s nami na tym. dotychczas najbardziej za* 
grożonym odcinku naszych granic".

„Zarówno Polska, jak I Czechosłowacja są pań
stwami zainteresowanymi w pierwszym rzędzie w  ta
kim rozwiązaniu problemu Niemiec, któreby wyłączy
ło możliwość odrodzenia sił reakcyjnych I agresyw
nych w  Niemczech, któreby wyłączyło utycie, czy 
nadużycie Niemiec dla awanturniczych celów Imperia
listycznych. Takie rozwiązanie problemu niemieckie
go leży niewątpliwie w Interesie nie tylko Czecho
słowacji I Polski, ale I całej Europy 1 w Interesie po
koju światowego. M*rdzy Polskę a Czechosłowacją 
wytworzyła się na tym odcinku ożywiona współpraca, 
a w Intym 1948 r. n^hr** sie 7, polskiej Inicjatywy 
konforcnc'a trzech rptaMrów snraw zagranicznych W 
Pradze. W czerwcu te-mi roku ndbrła się w War
szawie konterenełą cśmljj ministrów sp-aw za—antcz- 
nych państw demokraci! Ind-wd I Zwl-zkn R-drlec- 
k'ego. któ-a 7 całą pową-ą wskazała na ntchczptaczeń- 
stwo problemu niemieckiego I na sposób jego rozwią
zania.

Już ten prrv>h»d dowodzi, że. so
jusz czechosłowacko .  pot-kl J 
współpraca nasza na wszystkich od 
dokach nie sa cr-mś wyjątkowym, 
czymś, co przeciwstawia nasze pań
stwa Innym państwom. Przeciwnie, 
stanowią one cześć szerszej współ 
pracy ze Związkiem Radz'eek*m I 
pozostałymi krajami nowel demo
kracji. Jaka widzimy na przykład 
w zagadnlentach gospodarczych W 
radzie wzajemnej pomory gospodar 
czci utworzonej na poerłkn  br. w  

\ wyn!ku obrad moskiewskich. Po
dobnie w zagadnieniach politycz
nych nasz nkł-d sojuszniczy jest 
dlatego tak silny I niezmienny, że 
zarówno Czechosłowacja, jak i Pol
ska. opierają swe bezpieczeństwo 
na sojuszu ze Związkiem Radziec
kim.

JEST WIĘC RZESZA SAM Ą 
PRZEZ SIĘ ZROZUM IAŁA. ŻE 
CZECHOSŁOWACJA. PODOBNIE 

JAK POLSKA. KROCZY U BOKU 
ZW ł >ZKU RADZIECKIEGO W 
OBECNEJ WALCE PRZECIWKO 
SIŁOM REAKCJI ŚWIATOWEJ, 
W WALCE O ZABEZPIECZENH 
POKOJU I LOJALNEJ WSPÓŁ
PRACY DEMOKRATYCZNYCH 1 
M IŁUJĄCYCH POKÓJ NARO 
DOW Ą
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LIKWIDACJA ANALFABETYZMU
sprawą honoru naszego pokolenia
57 posiedzenie Sejmu w dniu 9 marca br.

W ARSZAW A (PA P ) — GŁÓW NYM  PUNKTEM ZAINTERESO
W A N IA  57 POSIEDZENIA SEJMU USTAWODAWCZEGO R. P. W 
DNIU 9 M ARCA rb. B YŁA  DYSKUSJA NAD RZĄDOW YM PROJEK 
TEM  USTAW Y O LIKW ID ACJI ANALFABETYZM U.

N A  POSIEDZENIE PR ZYB YLI CZŁONKOWIE RZĄDU Z PRE
MIEREM CYRANKIEW ICZEM  I  WICEPREMIEREM KORZYCKIM  
N A  CZELE.

57 posiedzenie Sejmu Ustawodaw I dziennego, a mianowicie: pierwsze-
£zego RP. otworzył wicemarszałek 
Barcikowski. Po załatwieniu for
malności wstępnych przystąpiono 
do pierwszego punktu porządku

Inż. Tadeusz Gede
ministrem
handlu zagranicznego

W ARSZAW A (PAP). —  Prezy
dent R. P., na wniosek Prezesa Ra 
dy Ministrów mianował ministrem 
Handlu Zagranicznego inż. Tadeu
sza Gede, dotychczasowego dyrekto 
ra Departamentu Kontroli Minister 
Itwa Przemysłu i Handlu.

o------

Uc hwa ł y  
Rady Ministrów

W ARSZAW A (PAP). —  Rada Mi 
alstrów  na posiedzeniu w  dniu 8 
marca rb. uchwaliła projekty 
ustaw, które wejdą pod obrady bie
żącej sesji Sejmu Ustawodawczego, 
la m. In. projekt ustawy o likwida
c ji analfabetyzmu.

Rada Ministrów uchwaliła dalej 
Rozporządzenie w  sprawie zakresu 
działania Ministra Handlu Zagra
nicznego oraz zatwierdziła tymcza
sowy statut organizacyjny nowego 
(Ministerstwa. Ponadto Rada Mini- 
łtrów  uchwaliła dwa rozporządze
nia: o wysokości składek na ubez
pieczenia społeczne i w  sprawie wy 
aokości świadczeń rentowych w  u- 
bezpieczeniu społecznym.

Rada Ministrów powzięła też uch 
Wałę w  sprawie zwiększenia poło
wów rybołówstwa morskiego i  po
mocy dla rybaków morskich.

U c h w a ł y
KC Węgierskiej Partii 
Pracujących

BUDAPESZT (PAP). —  W  dru
gim dniu obrad komitetu centralne 
go węgierskiej partii pracujących 
sekretarz partii Kovacs omówił spra 
Wy organizacyjne.

Kovacs stwierdził, iż w  czasie 
Wielkiego napływu nowych człon
ków do partii po wyzwoleniu kra
ju, do organizacji partyjnych prze
dostały się również elementy anty- 
ludowe i karierowiczowskie, które 
osłabiały jedność ideologiczną i or
ganizacyjną partii. W związku z 
tym partia zmuszona była podjąć 
akcję weryfikacyjną.

Weryfikacja ta -  jak zaznaczył 
Kovacs — miała na celu nie tylko 
sprawdzenie szeregowych członków 
partii, lecz i każdego funkcjonariu
sza partyjnego. Była to ogniowa 
próba, z której większość członków 
partii, w  tej liczbie funkcjonariu- 
łzów, wyszła z honorem.

Nigdy jeszcze partia nasza nie by 
ła tak silna i jednolita, jak po prze 
prowadzeniu weryfikacji —  podkre 
i l i ł  Kovacs.

go czytania rządowego projektu 
ustawy o likwidacji analfabetyz
mu. Wicemarszałek Barcikowski 
udzielił głosu przedstawicielowi 
rządu, wicem, oświaty Jabłońskie
mu, który powiedział m. in.:

„Uczy nas Lenin, że z analfabe 
tami nie buduje się socjalizmu. 
Wyższy ustrój sprawiedliwości 
społecznej zbudować może tylko 
zbiorowy wysiłek światłych i 
świadomych swej historycznej ro 
11 obywateli

Najwyższy czas — oświadcza z 
naciskiem mówca -  aby resztkom 
ciemnoty i zacofania wydać ge
neralną batalię, gdyż Polska Lu
dowa nie może cierpieć dłużej 
najhaniebniejszej spuścizny sana
cyjnej —  analfabetyzmu.

W  tym przeświadczenia Rząd 
Rzeczypospolitej postanowił zwró 
cić się do Sejmif z, prośbą o 
uchwalenie ustawy o społecznym 
obowiązku bezpłatnej nauki anal 
fabetów t półanalfabetów.

Celem tej ustawy jest zupełna 
likwidacja problemu analfabetyz
mu. Rząd proponuje w  tym celu po 
wołanie specjalnego pełnomocnika 
Rządu, który będzie koordynował 
działalność władz państwowych 1 
samorządowych oraz organizacji 
społecznych w  zakresie walki z 
analfabetyzmem. Jednocześnie po
wołana będzie szeroka społeczna 
organizacja walki z analfabetyz
mem, której organami będą: głów
na rada społeczna, działająca przy 
pełnomocniku Rządu, rady woje
wódzkie, powiatowe i gminne. | 

W dalszym ciągu wicemin. Ja
błoński analizuje szczegółowo pro
jekt ustawy.

Kończąc, mówca podkreśla, że 
dzień uchwalenia przez Sejm refe
rowanej ustawy, stać się musi 
dniem ogłoszenia wielkiej, powszech 
nej mobilizacji do walki z analfa
betyzmem. Pod kierownictwem po 
wołanego przez Rząd sztabu stanąć 
musi wielka ochotnicza armia ludzi

Polska kobieta w walce o pokój
(Z przemówienia Premiera Cyrankiewicza 
----------------w dniu 8 m arca)-----------------

dobrej woli, prawdziwych patrio
tów, którym drogi jest rozwój na
rodu, a nienawistna jest ciemnota 
i wstecznictwo. Honor naszego po
kolenia zaangażowany jest w  tej 
walce z nędzą i ciemnotą — o do
brobyt i oświatę. Walkę tę musimy 
wygrać.

W imieniu Rządu wicemin. Ja
błoński prosi o uchwalenie ustawy 
o likwidacji analfabetyzmu.

W rozprawie pierwszy zabrał głos 
pos. Lange (PZPR) stwierdził on:

„Wyrwaliśmy klasom posiadają
cym z ręki monopol dostępu do 
dóbr kulturalnych. Istnieje jednak 
jeszcze bariera, pozostała po uprzed 
nim ustroju —  bariera analfabe
tyzmu.

Likwidacja analfabetyzmu jest 
najważniejszą podstawą naszego pro 
gramu upowszechnienia kultury.

PZPR — kończy pos. Lange — 
wyraża uznanie Rządowi za podję
tą w  tej dziedzinie inicjatywę, udzie 
li swego pełnego poparcia i sama 
zmobilizuje swe szeregi do wykona 
nia tej wielkiej akcji społecznej.

D em onslracia 
kobiet lubelskich

w dniu 8 marca

Woj. lubelskie na II miejscu
1.212.171.449 złotych na fundusz budowy 

Centralnego Domu PZPR
WARSZAWA (PAP). —  Jak wy które ju ż w płaciło 177.072.763 zł,

nika ze sprawozdania za luty br. 
do końca miesiąca zebrano na 
fundusz budowy Centralnego Do 
mu PZPR 1.212.171.494 zł.

W dalszym ciągu przoduje w 
zbiórce woj. śląsko - dąbrowskie,

czyli 83,8% zadeklarowanej su
my. Dużą aktywność wykazuje 
woj. lubelskie, które wpłaciło 
79% kwoty zadeklarowanej. Trze 
cie miejsce w zbiórce zajmuje 
woj. szczecińskie.

Dla polskiej kobiety sym" 
bólem niezatartej hańby fa
szyzmu i jego stosunku do 
kobiet pozostanie na zawsze 
Ravensbruck, słynny kobiecy 
obóz śmierci, obóz kobiet- 
królików doświadczalnych—  
ofiar zbrodniczych ekspery
mentów oprawców, zwyrod
niałych nosicieli tzw. „za
chodniej cywilizacji*1. Dla 
kobiet całej Europy faszyzm 
i hitleryzm stały się okrutną 
lekcją do czego prowadzi 
każdy imperializm, każda 
wojna zaborcza, każda agre" 
sja, do czego prowadzi poli
tyka handlarzy śmiercią, mo 
nopolistów i podżegaczy wo
jennych.

Dlatego to tak potężnie roz 
lega się dziś w Dniu Między
narodowego Święta Kobiet 
głos wszystkich matek, które 
utraciły swych synów na 
wojnie, wszystkich sióstr, któ

rych bracia przeszli piekło 
wojny, głos żon, które prze? 
długie miesiące umierały co- 
dzień z niepokoju o swych 
mężów, o ojców swych dzie
ci —  glos międzynarodowej 
solidarności Kobiet z obroń* 
cami pokoju ze Związkiem 
Radzieckim na czele, głos 
protestu przeciw machinac
jom próbującym zepchnąć 
śwrat z obranej drogi budo
wania pokoju i postępu.

Dlatego to o tę międzyna

rodową solidarność kobiet w 

walce o pokój i postęp tak 

głośno wołają dziś polskie 

kobiety. Kobiety narodu tak 

ciężko doświadczonego osta

tnią wojną, narodu, który w 

pokoju pragnie budować le

pszą i  szczęśliwszą przysz* 

łość.

Amsterdem pójdzie za przykładem
Paryża I Rzymu

Oświadczenie sekretarza Holenderskiej 
Partii Komunistycznej

H AG A (PAP). —  W dniu 7 bm. 
odbyło się w Amsterdamie posiedzę 
nie Komitetu Centralnego Holender 
skiej Partii Komunistycznej, na któ
rym wygłosił przemówienie sekre
tarz generalny partii Paul de Groot. 

Podkreśliwszy, że Stany Zjedno-

„Grupy ochronne"
z  urzędników cywilnrch 
cc/ N i e m c z e c h

BERLIN (PAP). — Według donle 
sień z Frankfurtu, oświadczenie mi 
nistra Mac Neila w  Izbie Gmin, iż 
władze brytyjskie w  Niemczech 
przystępują dc tworzenia z urzędni 
ków cywilnych „grup ochronnych*' 
na wypadek rozruchów, wywołało 
duże poruszenie wśród ludności nie 
mieckiej.

W kołach politycznych twierdzi 
się, że oświadczenie Mac Neila zwią 
zane jest z faktem ustawicznego po 
garszania s'ę sytuacji gospodarczej 
N'om!ec Zachodnich, wobec czego 
władze brytyjskie chcą zawczasu 
przygotować się do stłumienia bar
dziej wyraźnych objawów niezado
wolenia ludności pracującej.

czone czynią przygotowania wojen
ne de Groot oświadczył: „Holende# 
ska partia komunistyczna w  pełni 
solidaryzuje się z  oświadczeniami 
Thoreza i Togl'attiego, którzy stwier 
dzili, że masy ludowe w  ich kra- j| 
jach okażą poparcie armii radziec
kiej jeśli zmuszona będzie ona w  
pościgu za imperialistycznymi agre 
sorami przejść przez granicę. Impe 
rialiśd holenderscy wiedzą, że Am 
ster dam pójdzie za przykładem m ai 
pracujących Paryża i Rzymu w wy 
padku jeśli anglo - amerykańscy 
agreswrzy i ich satelici rozpoczną 
wojnę przeciwko Związkowi Ra- 
dzleckiemu**.

Mraow -  ftniKw  alJlnarji 
Rady Ministrów ZSRR

MOSKW A (PAP). —  Prezydium 
Rady Najwyższej ZSRR zwolniło 
Aleksandra Jefremowa z obowiąz
ków ministra przemysłu budowy 
obrabiarek i mianowało go wiceprze 
wodn'czącym Rady Ministrów.

Na stanowisko ministra przemy
słu budowy obrabiarek został wy
marzony Anatol KostousoW.

lotifty frankistows<v
„ s t u d i u j ą ” 
most powietrzny

, BERLIN (PAP). Jak donoszą z 
Wiesbadenu, dowództwo lotnictwa 
amerykańskiego w  Niemczech po
dejmuje obecnie delegację sił lotni 
czych Hiszpanii frankistowskiej 

Oficjalnym celem wizyty lotni
ków  frankistowskich jest „przepro
wadzenie studiów mostu powie- 
t n M w '

Dzięki maszynom i nauce—wysokie urodzaje
Autor poniższego listu Maciej 

Wawrzyszczuk, średniorolny chłop 
ze wsi Ko-.leniec w woj. lubelskim 
był członkiem delegacji chłopów 
polskich, która zwiedziła kołcho
zy ukraińskie. W  Ijścje swym 
Wawrzyszczuk opisuje co widział 
ni Ukrainie.

W  każdej kołchozowej wio
sce na Ukrainie jesl szkoła —  
a nierzadko i kilka szkół — w 
każdej jest klub. We wsi 
ukraińskiej jest szpital i apte
ka, poczta i kino, młyn i elek 
łrownia.

Największe wrażenie wywarł 
na mnie pokżony w pobbżu 
Kijowa kołchoz im. Wasilewa. 
Ziemia tutaj jest gorsza niż w 
innych zwiedzanych przez nas 
kołchozaeh —  są to przeważ
nie nadrzeczne piaski. iTym- 
bardziej zadziwia, jak omie*

jętnie gospodarują ludzie na 
tej ziemi i jakie zbierają plo
ny! Z jednegio hektara osiąga
ją do 800 cetnarńw ziemnia
ków. Jest oczywistym, że ra
dzieccy kołchoźnicy urrreli 
osiągnąć takie wysokie uro
dzaje tylko dzięki maszyn- m i 
nauce.

Korzystaiąc z rady sekreta* 
rza Centralnego Komileiu Par 
tii (bolszewików) Ukrainy, 
Chruszczewa, kołchoźnicy osn 
szyli ziemie-położone na brze 
gach rzeki Irpeń. wyhud wali 
12 ośrodków pomp odwadnia
jących i r.a przestrzeni 20 km 
rozprowadzili pn polach rury 
maszyn dla merhanicznego 
zraszania zasiewów. Gdy za
chodzi potrzeba uruchamia się 
mechanizm i woda cienki;, \l

strużkami, przypominającymi 
deszcz spada na glebę. Przy 
tak zinrga niżowa nej gospodar
ce nie należy się ohaw:ać su
szy nawet i na piaskach. W  
cieplarniach kołchozu już w 
tych dniach będą zrywać zbiór 
młodych ogórków. Rozsada 
wczesnej kanusty I pcnrdnrów 
jest już przygotowana do wkr 
sennego sadzenia na znacz
nych liściach hektarów.

Obecnie nie chce sie nawet 
wierzyć, że w :cś Dcmidnwo. w 
kfórei znajduje się kołchoz 
im. Wasilewa V ła  w barba
rzyński sposób zniszczona 
przez faszystowskich okupan
tów. Wieś buduje się od no
wa. Na oddzielnej dobrze roz 
planowanej działce stoją 82 
nowa domkL Jak niebo od zie

mi. tak różnią się one od daw* 
nvch chat chłopskich W  każ
dym domu jest po 3--4 izby 
Przed domem oerody-^owooo. 
we zajmujące 1/4 ha, podwó 
rze jest zabudowane poml«- 
szczeniami gosnodarskimi. W 
tym roku kołchoz wybuduje, 
jeszcze 100 nowych równie 
dobrze wyposażonych d mów.

Pytałem kołchoźników skąu 
biorą pieniądze na tak wsną- 
niałe budynki. Powiedzieli mi. 
że państwo daje im dlug"ter* ? 
urnowy, 10-Iefni i bezprocen 
towy kredyt. Kredyt ten cał- , 
kowicie pokrywa koszt budo- : 
wy domu. W  ten sposńh rząd 
radziecki dop-maga kołchoź
nikom nie tylko w pracy, ale I

urządzaniu osobistego życia. |
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Z bekonem na wozie-
o s i r o ż n i o  J a k  z f a S k i e m !
Dlaczeg^Gr egorzKawkadcstał mniej za swego tucznika

Na spędy w 
- Wysokiem za je
żdżają od same* 
go rana wozy. 
Na każdym sie
dzi gospodarz z 
naeiągn ętą na 
wszy czapką, a 
za nim stoi w 

klatce prościuteńko wieprz. 
Czasami dostrzeżesz i siatkę, 
pod którą leży spokojnie świ* 
nia. Na wozie Grzegorza Kaw
ki nie było klatki ani siatki. 
Związany wieprz leżał bokiem 
na mizernej garstce słomy po 
kwitując żałośnie przy każdym 
uderzeniu koł o kamień.

Koło wagi jak zwykle był 
ttok. Chłopi ściągali klatki ze 
swoim dobytkiem, a tłum ga
piów śledził uważnie ,czy kla
syfikator waży sprawiedliwie. 
Grzegorz patrzył i obliczał z 
góry ile dostanie za swoją sztu 
kę. Gdy przyszła kolej na nie-

Dłaczegochiopom 
opłaca się 
h o d o w l a ?

i

Hodowla zwierząt rzeźnych 
jest ooecnie o wiele bardziej 
opłacalna, niż przed wojną. 
Przed wojną cena kilograma 
żywca nie przekraczała warto
ści 6 kg zboża, obecnie osiąga 
wartość 10 kg.

Rolnik obecnte dostaje pług 
za 15 kg żywca, podczas gdy 
w 1938 r. musiał dać 36 kg, 
mleka da obecnie 102 litry, a 
przed wojną musiałby dać 
181 litrów.

Tak samo znacznie korzyst
niej dla producentów rolnych 
Kształtują się obecne ceny na
wozów.

Za 100 kg superfosfatu chłop 
musiał przed wojną zapłacie 
równowartość 12 kg żywca, 
obecnie tę ilość superfosfatu 
otrzyma tylko za 4,8 kg żyw 
ca. Wartość 100 kg superfosfa
tu wyrażała się w 1938 r. w 61 
litrach mleka, obecnie na za- 
Kup tej ilości superfosfatu wy 
starczy 32 litry mleka.

Podobnie jest z takimi arty
kułami pierwszej potrzeby, 
jak sól, cukier, nafta.

10 kg cukru przedstawiało 
przed wojną wartość 13 kg 
żywca, obecnie — 8,9 kg. Mle
ka za 10 kg cukru dałby chłop 
przed wojną 63 Itr., obecnie 
tylko — 60 Itr.

Za 10 Itr. nafty trzeba było 
przed wojną dać 4,s kg żywca, 
a obecnie tylko 2,5 kg; mleka 
za tę samą ilość nafty dałby 
chłop w 1938 r. 24 Itr., obecnie 
d* 17 Itr.

Obtcna relacja cen artyku
łów przemysłowych i rolni
czych tłumaczy się z jednej 
strony tym, że Rząd stkra się 
utrzymać opłacalne ceny pro
duktów rolnych, a z drugiej 
tym, że w miarę możliwości — 
Obniża ceny artykułów prze
mysłowych.

Korzystny dla rolników sto
sunek cen podstawowych arty 
kułów przemysłowych stano
wi niewątpliwie poważny ar
gument za rozszerzeniem ho
dowli zwierząt na wsL

go —  okazało się, te  wieprz 
pokaleczył sobie grzbiet o drza 
zgi, sterczące z bocznych desek 
wozu, a fioletowe plamy na 
boku świadczyły wymownie o 
tym, co wycierpiał bekon po 
drodze na miejsce skupu.

Wyłaszcrył Grzegorz wie* 
przka na wagę a klasyfikator 
tylko popatrzy! i powiedział
krótko: H-ga klasa — 500 zł 
premiil

Jak to? — oburzył się Grze
gorz, toć przecież mój wieprz 
waży o kilka kilo więcej j< i 
poprzedni, a ja mam dostać o 
tysiąc złotych mniej od tam
tego?

— A popatrzcie no na tam
tego —  odpowiedział klasyfi
kator —  bielutki jak śnieg i 
żadnego zadraśnięcia, nawet 
przez okulary na nim nie znaj 
dzie. Wasz ma grzbiet poka* 
leczony f siną plamę z prze
krwienia. Gdybyście więcej 
dbali o swego świniaka w cza
sie dowo-u dostalibyście też 
1.500 zł. premii

Grzegorzowi m;na zrzedła. 
Przyznać musiał, że klatkę zbić 
to nie wielka rzecz. Przez wła
sne niedbalstwo stracił tysią- 
złotych. Po powrocie do domu 
oświadczył swojej żonie: Zaraz 
jutro zbiję ktatkę do przewo
żenia świń, a ty mi dbaj. żeby

w chlewie było czysto, bo z 
tymi bekonami to trzeba obcho 
dzić się jak z jajkiem. Na skó
rze nie mogą mieć żadnych za 
draśnięć, bdtłuczeń, ani zadra* 
pań. Nawet jeśli są ślady po
gryzienia przez wszy — kla
syfikują ją niżej i dostajesz o 
tysiączek mniej.

Pastuch Jan Wasiluk z majątku i»NZ w Międzyrzecu ze sw j*r  
pupilem buhajem „Cyganem*4.

Ja wam radzę gospodarzu.. .
Na targowisku w Bychawie

O godz. 8.00 na targowisku w Bychawie było jeszcze pusto. 
Jarmark zaczyna się nieco później, osiągając największe nasile
nie w godzinach południowych. Na rynku natomiast było jut dosyć 
tłoczno. Pośrodku placu stał autobus - sklep Centrali Tekstylnej 
z artykułami dla wsi. Wokół niego rojno było od futrzanych ko
żuchów i krasnych chustek.

Spędy w  Bychawie odbywają się 

w  każdy poniedziałek 1 czwartek. 

Ostatni zatem, odbyt się w przed

dzień naszego przyjazdu. Na tej 

podstawie sądziłem, że przedstawi

cielom Centrali Zbytu Produktów 

Zwierzęcych nie uda się zakupić 

dużo żywca. Ściągające jednak 

chłopskie furmanki już o godz 9,00 

nastawiły nas optymistycznie. Cha

rakterystyczny jarmarczny gwar 

przybierał na sile. Brązowa czapka 
agenta „CZPZ", który wybierał 

sztuki do zakupu równocześnie Je 

klasyfikując, migała to w  jednej

lak Bronisław Wieczorek z Bsłżic
zosta ł rekordzistą

W  Bełżycach 
mamy rekurdzi 
stę w akcji „H ‘ 

i Jest nim bez

i * —
robi. Przypro

wadził on na skup wieprzka wa 
gi 270 kg i dotąd żaden z oko
licznych gospodarzy nie dostar- 
czał większej sztuki. Bronisław 
Wieczorek, pracuje nie tylko 
jako wyrobnik, ale potrafi tak 
że naprawić ludziom obuwie 
jeśli zajdzie tego potrzeba.

W  domu u niego widać, że się 
nie przelewa. Chałnpina nie
wielka. Zapytany jak potrafił 
uchować wspaniałego tucznika, 
odpowiedział krótko:

—  Odpadki kuchenne to rzecz 
najważniejsza. Nie umieją je
szcze ludzie nimi gospodarzyć

jak trzeba. Gdyby nie one w ża
den sposób nie uchowałbym 
„wieprzaka'4 i nie zdobył takiej 
gotówki odrazu.

Rekordzista w akcji „H “  z 
Bełżyc Bronisław Wieczorek 
rńiał słuszność. We wielu mia
stach i miasteczkach nie doce
nia się znaczenia odpadków ku
chennych w hodowli trzody 
chlewnej. Trzeba tylko niewie
le pieniędzy, ale więcej trudu, 
by zarobić na hodowli trzody 
chlewnej.

grupce to w  drugiej. Przy wadze 

stal agent Gminnej Spółdzielni 

S?m. Chi. w  Bychawie ot>. Buczek.

Buchty zapełniać się zaczęły cie

lakami. Znalazły się wśród nich po 

chwili 1 dwie krowy. Transakcje 

sprzedaży trzeciej właśnie przepro

wadzano. Właścicielowi krowy ze 

wsi Wola - Duża ofiarowana cena 

nie odpowiadata. Pomyślał chwilę 

pokręcił głową 1 odezwał się.

„Nie, myślę, że powinna dostać 

wyższą klasę. Za tę cenę to nie 

sprzedam".

Przypuszczałem już, że trans rkcja 

do skutku nie dojdzie. Wied .lałem, 

że na skupach prowadzonych przez 

gminne spółdzielnie targu nie uzna 

Je się. Tymczasem najniespodzlewa 

niej padła odpowiedź agenta „no 

to narazie przywiążcie ją, potem 

jeszcze zobaczymy*'.

Tak się stało i niesłusznie. Tę 

metodę mieli przecież i kupcy pry

watni.

Tymczasem na wagę wprowadzo
no świnie. Bloczek pokazywał 102 
kg. wagi. Według ustalonych kate
gorii można było dać za nią po 172 
zł. za 1 kg. Franciszek Kopciuk już 
miał kiwnąć giową na znak zgody, 
gdy wmieszał się agent Kiszko:

„Ja wam radzę gospodarni WeźcS* 
z powrotem swoją świnię. Potrzyj 

macie ją jeszcze tydzień i weźmiecie 

za nią jako kategorię słoninowa 

— puławskiej, bo przybędzie jej 
już 5 kg., po 204 zł. za l  kg. M adę 

na czysto 32 zł. więcej na 1 kg*4.

Gospodarz Kopciuk z rady był 
widocznie zadowolony. Uchylił cza? 

ki 1 dziękował. Doradzono mu prae 

cięż dobry interes.

Zbliżały się godziny popołudni** 
we. Targ pomału pustoszał. Buchty
natomiast były pełne. Jeden samo* 
chód odwiózł już krowy do Nie
drzwicy. Następny powiezie cielęta 
i świnie do Lublina.

Gnazda
rozpłodowe*

Materiał zarodowy dla ho
dowców trzody chlewnej w po 
wiecie lubelskim jest rozprowa 
dzany z 6 gniazd zarodowych- 
Największe z nich liczące 20 
sztuk macior znajduje cię W 

Niedrzwicy. Następn*- pod 
względem wielkości idą Pio 
trowice, Zemborzyce, Bycha
wa, Bełżyce i Krzczonów. W! 
najbliższych dniach spodziewa-* 
ny jest przybytek nowego ma
teriału zarodowego, który bę
dzie natychmiast rozprowadza
ny wśród podpisujących kon
trakty hodowców trzody chlew 
nej.

Jasne i dokładne informacje
podstawą pomyślnego przebiegu akcji „H“
Akcja „H" wymaga odpowiednie- i staw organizacyjnych pociąga za so l wała ZOO sztuk, na aaplanowanjręft

go przygotowania organizacyjnego. 
Zbyt pośpieszne montowanie pod-

\

DAWNIEJ DŁUG i SPODNIE
w teraz siewnik

Przed kasą Gminnej Spółdzielni SCh. u. Melgwi sioi chłop 
i przelicza pieniądze, otrzymane za sprzedanego świniaka.

—  Ile dostałeś '! —  pyta sąsiad, z którym razem przyjechali na 
skup.

— 37 tys. zł Gdyby trochę więcej ważył wieprzek kupiłbym 
za niego siewnik. Brakuje mi tylko 4 tys. zł. Zastanawiam się czy 
nie kupić sieczkami za 20 tys. zł, a za resztę sprawić sobie porząd 
ne buty z cholewami.

— Zmieniły się czasy — powiada pierwszy — ja pamiętam 
przed wojną pożyczyłem na zakup prosiaka, hodowałem go blisko 
rok, a po sprzedaniu starczyło tylko, aby oddać dług t kupić dla 
siebie spodnie. A ty dziś kupujesz sieczkarnie ł buty. albo 15-rzę- 
dowy siewnik. do. holi

bą szereg niejasności 1 niedociąg
nięć.

Przykładów nie trzeba szukać da 
Irko. Nieprzemyślany start w powie 
cie kraśnickim, jest przyczyną, że 
kontraktowanie tuczników dało tam 
dotychczas najsłabsze wyniki w wo 
jewództwie lubelskim. Powodem by 
to mylne informowanie chłopów w 
sprawie otrzymywania zaliczek, któ 
rym powiedziano, że każdy końtrak 
tujący może otrzymać 6.000 zł jako 
zaliczkę na kupno prosiaka. Skutek 
był taki, że zgłaszający się do kon
traktowania żądali zaliczek. Tym 
czasem mogą je otrzymać tylko nie
którzy tzn. cl, którym zaliczka jest 
naprawdę potrzebna. Takich przy
kładów mylnego interpretowania tn 
struKcji władz naczelnych przez pla 
cówki w terenie możnaby było na
liczyć więcej. Inno wyniki przynio
sła praca organizacyjna w ramach 
akcji i l  w gminie Bełżyce pów. lu
belskiego. Miejscowa G. S. przystą 
pila do kontraktowania tuczników 
pierwszego marca i w eiągu tygod
nia U. do I  marca br- zak-ntraklo

ogółem 300.
Zapytany o przyczyny pomyślno*

go przebiegu kontraktowani* kio* 
rowulk spółdzielni oświadczył, to ■  
najważniejsze uważa zgromadzeni* 
Informacyjno - propagandowe, któ
rych zwołał 6 w różnych punktach 
gminy. W zebraniach wzięli udział 
nie tylko przedstawiciele spóldslel* 
ni. ale sołtysi, przedstawiciele par* 
tli, i miejscowych organizacji. Do
brze poinformowany chłop pojął 
należycie znaczenie akcji, korzyści 
z niej płynące I przyszedł kontrak
tować z całym zaufaniem. Na prze
szkodzie nie stanął nawet brak dni 
ków, na który uskarżają się inno 
spółdzielnie.

Ponieważ wszyscy gospodarna 
chc.eltby korzystać z zaliczki na pro 
sięta, zwołuje się zebranie dla tyeh 
tylko, którzy otrzymają je I ludzia 
nie będą liczyć na to, czego spół
dzielnia nie jest im w  stanie dostał 
rzyć. Natomiast ułatwi się chłopu 
zakup materiału zarodowego prze* 
dostewy prosiąt zakupionych w po

wiatach posiadających nadwyżki
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Obsra w Międzyrzecu może b il wzorem
«77 ¢9 m es j ą ś i s s ł u i

Towarzys*wo Burs i Stypendiów 
na nowej drodze rozwo!u
W y w i a d  z ob.  J ó z e f e m  S t e l i g ą

2icion* „Skuiia" stoi przed budyn
kiem administracji majątku Ci. któ 
rey nią przyjechali od godziny pil
nie sprawdzają w kancelarii księgi, 
dokumenty, wnikają w  najdrohmej- 
u v  szczegół preliminarza budżetu 
wego, wszystkim się interesują. Ad
ministrator majątku Iow, Stanisław 
Paul, rządca tow. Stola, oraz buchal
ter msjalku ob. 'lyrbanowjcz, udzie
lają im wyczerpujących informacji i 
wyjaśnień. Komisje kontroli społecz
nej wydelegowanej przez powiatowe 
starostwo w Kndzymu najhardziej 
interesuje przygotowanie do wiosen
nej akcji siewnej, zaś gwoździem 
kontroli jest akcja „H” .

Zbyt w;ele miejsca zajęłoby opisa
nie wszysiKich plusów i minusów ma 
^ątku PNZ w Międzyrzecu.

Przeszło 3 miliony dochodu duje 
enemie teu najbogatszy majatek 
PNZ. Jest-to jego największym plu
sem. Tę dochodowość mr.jitku należy 
przypisać przede wszystkim dobrej 
wrganizacji prscy.

PARTU  PROWADZI

Leży przede mną protokół zebrania 
podstawowej organizacji PZPi* p,zy 
majątku Międzyrzec. Z jego treści 
w n ika, że sekretarz organizacji tow 
Feliks Stoln pracę Partii ski-rował 
ma właściwe tory. Jeden z punktów 
lehranis głosi: Sprawozdanie gospo 
łaiete. Tow. Bobruk mechanik ma
jątkowy zda! właśnie przed organi
zacją sprawozdanie o technicznym 
ftr nie *pr-ęiu rolniczego.

Mówi! o trudnościach napotykanych 
k» toku remontu maszyn, wysuwa! 
•wnioski jak je pokonać, poruszył t 
•prawę braku pomieszczenia na ma 
Myny 1 narzędzia rolnicze w nuiąiku 
Żabce i Hałasy, które należą do ze
społu majątkowego Międzyrzec. Na
stępnie zapewnił organizację, że d<> 
początku akcji siewnej w w s r lre  pra' 
er związane z renu i.irw nuuvn ] na 
rzęiłzi rolniczych będą wykopali* vy 
terminie.
W toku dyskusji wułonila spra

wa braku opon gumowych dla przy- 
e/cpek i wiele innych.

Organizacja partyjna więc żyje 
sprawami majątku, uczy, ~*"-howu 
je, prowadzi.

OBORA | CHLEWNIA

Najpopularniejszym człowiekiem w 
msiątku Międzyrzec stal się od nie
dawno »Ury pastuch ob. Jan Wasi- 
lnk.

— Wszyscy podziwiają moje krów 
lei — u\ó\vi lan. Jest ich dopiero 17, 
Wszystkie pochodzą z zakupów. Ode
brałem je  z poeiągts wychudzone I 
nędzne, a teraz popatrzyć miło.

I rzeczywiście jest co podziwiać. 
Tak cąystej obory, tak dobrze utrze 
wanych krów rzadko spotkać. Re

produkujemy dziś zdjęcie zarodowe 
go buhaja polskiej czerwonej rasy z 
obory. Międzyrzec.

Krowa „Kukułka" po pierwszym 
ocieleniu już daje 11 litrów mleka.
Udój krów z dnia na dzień zwiększa 
się. Od wczesnego świtu do późnego 
wieczora, krząta się Jan w oborze.
Skarży się na ciasnotę. Obora bowiem 
mieści się w byłym kurniku i barzan- 
ciarni, ale nie diugo już rozpocznie 
się budowa nowoczesnej obory, ko'z- j nej, jest dobry", 
ty której będą przekraczały 2 mil. zł. j

Chlewnia liczy 93 świń w tym 
13 tuczników. Przyrost tuczników 
wynosi około 1 kg dziennie. Budy 
uek chlewni został, wybudowany w 
ciągu listopada ub. roku. Jest jasny, 
czysty i przestronny.

Sprawa hodowlana majątku posta
wiona więc należycie. Toteż w pro 
tokóle komisji kontroli społecznej 
czytamy krótki, a treściwy wniosek. 
„Wygląd krów, koni i trzody chlew-

•fw. 8.)

W  związku z ukazaniem się to JVr 9 Dziennika Ustaw R. P • 
z dnia 23 lutego br. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 lu
tego br. o uznaniu Towarzystwa Burs i Stypendiów R. P. za sto
warzyszenie wyzszej użyteczności — zwróciliśmy się z prośbą do 
Prezydium Żarządu Oddziału Wojewódzkiego Towarzystwa o udzie 
lenie informacji z zakresu osiągnięć i zamierzeń Towarzystwa no 
terenie Lubelszczyzny.

Na pytania nasze — kiedy został zorganizowany w Lublinie 
Oddział Wojewódzki, jak przedstawia się obecnie stan organiza
cyjny Towarzystwa, jakim dorobkiem wykazuje się Towarzystwo- 
— prezes Oddziału ob. Józef Steliga daje odpowiedzi.

rzystaliśiny dotychczas zupełrtłe * 
dotacji państwowych czy samo] 
dowych.

Ob. Prezesie

Tak wygląda wzorowo urządzona chlewnia w majątku
Międzyrzec. •

MIESZKAŃCY TOMASZOWA 
c z e k a j ą  n a  le k a r z y
Nagminnym zjawiskiem w Toma

szowie są obecnie kolejki chorych, 
oczekujących na przyjęcie w Ubez- 
pieczulni. Przyczyną takiego stano 
rzeczy jest brak lekarzy. W  okresie 
kiędy panuje epidemia grypy Ubez- 
piiczalnia zezwoliła na trzytygodnin 
we urlopy dla dwóch lekarzy Ubez
pieczali!;, Lekarze przed wyjazdom 
nu urlop powierzyli zastępstwo do
ktorowi Paj us/kicwj; zon ;, który pel 
ni funkcje lekarza ośrodku powiatu 
wego, lekarza szpitala i lekarza po-

tSO m fUsm g& itśs 
dadzą cukrownie 

Lubelszczyzny
Spośród 11 cukrowni należących 

do Okręgowego Zjednorz»nia Prze 
mysłu Cukrowniczego w Lublinie 
8 zakiadów znajdujących iię na te 
renie naszego wojewodzina uchwa 
łiti% szczegółowe plany oszczędna, 
ściowe na okres od 1 kwietnia do 
końca br.

Ogólna auma oszczędności pla 
nuwapych przez tych 8 cukrowni 
ma w tym okresie wynieść po
kaźna sumę 190.297.000 zJ.

(PM

wistowego i Z łych też powodów za
stępstwa nie może wypełniać należy 
cie. Pozostał zatem tylko jeden le
karz Ubezpieczaltn dr Wojtkowiak, 
który pomimo, że pracuje 20 godzin 
na dobę nie muże podołać przyjęciu 
wszystkich pacjentów.

W roku 1946 grupa działaczy po
litycznych i społeczno - oświato
wych przystąpiła w Lublinie poaob 
nie jak i w innych miastach woje
wódzkich Polski, do montowania 
Oddziału Wojewódzkiego i tereno
wych ogniw organizacyjnych To
warzystwa. Nasz Oddział Wojewódz 
ki IB S  R. P. formalnie zostai zor
ganizowany w dniu 14 sierpnia 
1946 r.

jakie plany 
przyszłość stawia sobie Towarzy
stwo. ] (

'Je * | 
orzą- |
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Poza szeregiem mniejszej wag!
poczynań organizacyjnych, w zamiH' 
rżeniach naszych na czołowym miaM* 

| ecu występować będą następująca E 
Obecnie Oddział Wojewódzki zrze ' zagadnienia i sprawy. Pragniemy!*

sza w sobie 15 Oddziałów Powiało i przede wszystkim szeroko rozbudzi* 
wych, w tym 1 Oddział Grodzki na j y.ać sieć organizacyjną. Duży w y*1*

............  siłek zamierzamy włożyć w kienil**
wania wielkiej i lei 
v pełni umasowić o f °  
enie. Wyjdziemy sze f  
obejmując zasięgiertj*1 
jrzez powiaty i gmi*łc

terenie miasta Lublina, 86 Kół 
Ginmnych, 94 Koła Przyszkolne z 
liczbą około 2.600 członków.

Całokształt działalności Towarzy 
stwa rozwija się w dwóch zasadni
czych kierunkach: w zakrtsie budo 
wy, rozbudowy i prowadzenia burs, 
oraz akcii stypendialnej. Poza osią 
gmęęiami ściśle organizacyjnymi 
mamy jeszcze do zanotowania nasię 
pujące pozycje. Towarzystwo prowa 
dzi bursy w Białej, Chełmie, Łuko
wie 1 Zamościu. Do Państwowego 
Planu Inwestycyjnego na br. wnie
śliśmy: budowę nowych burs w Bił 
goraju i Krasnymstawie, odbudowę 
bursy w Radzyniu i kapitalny re
mont w Białej. W zakresie akcji sty 
pendialnej mamy wyniki: w 1947 r. 
wypłaciliśmy 40 stypendiów. w 
1947/48 r. 84 stypendia, w 1948/49 
r. ca 320 stypendiów w wysokości 
od 1.500 zł do 4.000 zł miesięcznie. 
Fundusze dotychczasowe Towarzy
stwa składały się przeważnie z ofiar 
i zbiórek publicznych, oraz ze skła 
dek członkowskich 1 wpływów ze 
znaczków na świadectwa szkolne. 
Na poziomie wojewódzkim nie ko-

Zjazd pracowników drogowych 
cc/ Y o m ś s g n o w & ie  SLufe.
W  dniu fi tnarca w świetlicy 

Starostwa Powiatowego odbyło 
się walne zebranie Powiatowe
go Zarządu Zvv. Zaw. Pracow. 
Drogowych z powiatu toma
szowskiego. Zebranie zw: lanc 
zostało celem złożenia sprawoz
dania t działalności zarządu po 
wiatu za r. 1948 oraz dokona 
nia wyboru nowych władz po
wiatowych drogowych na rok 
1919. W  zebraniu uczestniczyło

ponad 50 delegatów służby dro
gowej oraz robotników drwgo* 
wych Referat o stan;e dróg i ich

ku spopularyzowania wielkiej 
TBS. Chcemy w pełni umasowić of o 
ganizację w  terenie, 
roko w teren, 
działalności poprzez powiaty i gmi*. 
ny, większość gromad w wejewód* 
twió. Innymi pracami Towarzystw* 
będą: skoordynowanie akcji siype#. 
dialnej na terenie województwa,)!, 
opracowanie planu sieci burs w ska ł1 
li wojewódzkiej, prowadzenie inW® 
stycji burs wniesionych do planu ih , 
westycyjnego, przeprowadzenie 
przygotowawczych związanych 
dową wojewódzkiej bursy, prow**j 
dzenie akcji klimatycznej, uporząd, 
kowanie spraw stancji uczniów*> 
skich w Lublinie i miastach pow ifff 
towych.

Może nas ob. Prezes poinfof 
muje — z kim i to jakim stopni® 
Towarzystwo współpracowało 
tychczas i ma zamiar ut przyszło"c

rada**’

ści współpracować.
TBS prowadziło 1 będzie

prowadzić swo.tą działalność w op®4f
ciu o partie polityczne, przy porno
cy i współudziale czynników pań- * 
stwowych, samotządcwych, orga 
zacji i instytucji społecznych. W d<j
tychczasowej działalności nie

żadnej strony ze sta*Ikaliśmy się z
nowiskieni nieprzychylnym.

Jeszcze jedno pytanie pozwi 
ob. Prezes. Na skutek uznani 
TBS R. P. za stowarzyszenie wyi 
szej użyteczności, niewątpliwi!

znaczenie na terenie kraju i I Towarzystwo znalazło się to no*
obowiązkach służby drogowej, 
wygłosił wicestarosta powiato
wy mgr Tadeusz Duszniak. Po 
referacie przystąpiono do wy
boru nowego zarządu. Prezesem 
wybrany został tow. Łopuszvó- 
ski Grzegorz.

1.MS.01S zł. pa Pomoc Zimowa

Dła udostępnienia szerokim masom pracującym podstawo 
wych dzieł klasyków marksizmu*

Sęćłdwsjtra Wwnhts„K w ita  i
prrygotowała komplet 15 dziel w p o p u l a r n y m  wydaniu 
„Marksistowskiej liihHoteki Jedności" r  cenie iOfłO zł sa całość.

MARKSISTOWSKA BIBI 'OTF.KA JEDNOŚCI 
I. — Historia WKP (b)
ż. K Marks — Wojna doicowu we Francji
3. W. i. Lenin — Dziecięca choroba „lewicuwośct" w Rufflu:iiznii<
1 K. Marks i F. Engels — O materializmie historycznym 
•< K. Marks — Płaca, cena , zysk

K. Marks  ̂ F, Engels — Manifest Komunistyczny
— Imperializm jako najwyższe stadium kapitakzmu 
•*— Praca najemna i kapituł
— 18 Brumu r*-'a Ludwika Bonaparte
— Walki klasowe we Francji
— Ro/.wój socjalizmu od utopii do nauk’
— I.udw k Feuerbach
— Pochodzenie rodziny, własno 5 ci prywj iuj 

i państwa
— Zagadnienia Lęuinizmu'
— Korol Marks.

/. W. 1. Lenin 
8. K. Marks 
St. K. Marks 

tC *< Marks
11. ż Engels
12. F. Engels
13. F. Engels

ł4. J. Slalin 
ió. W 1. Lenin

Do nabycia we wszystkich księgarniach Sp. W yj. KStąZKA I WIEDZA' 

Centrala Księgarska Spółdzielni Wydawniczej „Książisa ł Wiedza", 
Warszawa, ul. Lwowska 5, załatwia będzie zamówienia tylko po uprzeć 
runa wpłaceniu należności na konto PKO Nr. 1-5942,

438 B
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Akcja Pomccy Z'mowej na tere
nie Krasnegostaivu rorzdja się bar 
dzo Korzystnie. Celem usprawnie
nia tejże akcji został powołany z 
dniem 1 stycznia rb. Miejski Komi
tet Akcii Pom. Zimowej z wicebur 
mistrzem Franc.szkicm Smerdler.t 
na czele. Komitet Miejski objął 
swym pianem pracy urządzanie im
prez i zbiórek ulicznych. Miejscowe 
koło artystyczne staran:em ob. Ka
rola Khsowskiego, Marii Gtadkow- 
skiej i innych zorganizowało wysta 
wienie sztuki Moliera pt. „Lekarz 
nymowoli". z której całkowity do
chód przeznaczony został na A. P. Z.

Również pracownicy Gminnej 
Spółdzielni Sam. Chł. w Krasnym-

----- O-----

Róika zabawie
Misitijl] ii? v tiifatia

i Rozprawy o pobicie luo nawet mord 
j spowodowane podczas pijackich bó 
ijck  na zabawie są częsiym przed- 
| miotem rozpatrywań w Zamojskim 
I Sądzie Okręgowym. Ostatnio rozpa 
;trzono tu sprawę Piotra Garbecza. 
który w czasie zabawy we wsi Ko 

j cudza pow. bdjoraj.-'-ego w sierp 
I niu ubiegłego roku poranił 
i Michała Bielaka.

stawie ofiarowali poza opodatkowa
niem się \% od Doborów na tę ak
cję 1 dzień pracy, co dało około 
36 000 zł.

Na terenie powłątu krasnystaw- 
skiego istnieje gminnych komi
tetów A. P. Z. Przodującą w tere
nie jest gm. Rudnik Dotychczaso
we osiągnięcia powiatu wynoszą w 
sumie ogólnej 1.500 000 zl.__

J
io trochę za mało

j Sąd skazał Gariiacza na 3 lata wię | 
izienia, zaś pozostałych uczestni- 
! ków bójki jak Michała Bielaka, 
j Franciszka Papieża i Antoniego 
1 Garbacza na 6 miesięcy więzieni-a wać. (hsj

W ostatnich czasach Spółdzielnia 

Spożywców ,przyszłość" w Białej 

Podlaskiej wprowadziła do użytku 

swoich piekarni specjalny wóz słu

żący do przewozu pieczywa z pie

karni do poszczególnych sklepów. 

Przed tym wożono pieczywo odkry

tymi platformami lub wozami.
Nowy wóz —to po prostu rucho

my sklep i zabezpiecza doskonale 
pieczywo przed zabrudzeniem. Jed
nak jeden wóz nie wystarcza do ob 

nożem j służenia wszystkich punktów sprze
daży i do niektórych w<>zi się chlęb 
W dalszym ciągu wozami otwarty
mi. Spółdzielnia ^Przyszłość" po
winna to jak najszybciej zlikwido-

wym etapie rozwojowym. Jak t* 
przyjęli Wasi członkowie.

Istotnie, TBS R. P. znalazło sH 
na nowej drodze rozwojowej. Fal® 
uznania Towarzystwa za stowarzy 
szenie wyższej użyteczności, przy 
jęliśmy z jednej strony, jako moral
ne i faktyczne uznanie przez Naj
wyższe Czynniki Państwowe dotycł 
czasowej linii działalności TowarzJ 
stwa, ż drugiej strony, jako zobo- 
wiązanie pomnożenia wysiłków or
ganizacyjnych w celu mobilizow*' 
nia sił społecznych i środków m a*1 
terialnych dla wspólrealizowa n i*  
programu demokratyzacji oświa t f «  
dla współbudowama nowego ładtl 
społecznego — zrębów Socjalistycr* 
nej Polsici. t l
Dziękując ob. Prezesowi za wszecW 

stronne informacje z życia TBSd 
R. P na naszym terenie, pragnę ttn 
znaczyć, że w realizacji swoich za-ś_ 
łożeń organizacyjnych Towarzystw® 
może liczyć na dalszą współpracę 
pomoc i ze strony naszej prasy.

W imieniu władz Towarzyst 
ob. Prezes Steliga składa Redakc; 
serdeczne podziękowania,

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

Amatorzy tenisówek „
1®

podeptali staru szkę
iporCWiadomość o nadejściu transp 

tu tanich tenisówek do sklepu „ 
ta‘‘ w Chełmie przyczyniła się 
powstawania długicn ogonków prze®2 
magazynem z obuwiem. Z tym jetHi 
nak me byłoby jeszcze Kłopotu, gd£> 
by w ogonkach nie stali ludzie sla**' 
bi i, starzy. Przed kilku dniami zd*g 
nerwowany czekaniem tłum amatoh 
rów tenisówek w czasie wchodzeń’#*
do sklepu przewrócił 60-ietnią star 
szkę, po której wszyscy oczekując 
w ogonku przeszli. Wypadek te-Ĵ c 
świadczy o chamstwie nieklórydP 
osób oczekujących na tenisówki
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Święto walki i pracy kobiet w Lublinie
W dniu Międzynarodowego Swię 

ta Kobiet odbyła się w  Tea
trze Miejskim uroczysta akademia. 
Sala była szczelnie wypełniona pu- 

j plicznością, wśród której zdecydo
wanie przeważały kobiety 

Byli obecni 1-szy sekretarz PZPR 
< tow. Wojciechowski, wojewoda tow. 
i Dąbek, prezydent miasta tow. Krzy 
i kata. przewód. WRN tow. Czugała 
I i MRN tow. Iskierko, przedstawicie 
j le  Wojska Polskiego, referatów ko- 
Jbiecych, partii politycznych i OKZZ 

Przewodnicząca ob Radomska po

PODZIĘKOWANIE
1 Komitet Akcji Pomocy Zimowej 
; w  Lublinie składa serdeczne podzię 
« kowanie Komitetowi Pracownicze- 
3 imu Wojewódzkiego Urzędu Bezpie- 
r czeństwa Publicznego w Lublinie 
j *a złożoną na APZ dobrowolną ofia 
- rę od pracowników w  kwocie zło- 
3 tych 196.120 zł.
j Suma ta najwymowniej świadczy 
PjO wysokim wyrobieniu społecznym 
e’)pracowników tej instytucji i niech 
a będzie przykładam obywatelskiego 
jjezynu dla innych instytucji. 
i  Za Komitet APZ
i (—) Michał Iskierko
a
i, AKADEM IA 
a W TEATRZE MIEJSKIM

c Dziś tj. w  czwartek, dnia 10 lute- 
"jgo o godz. 16.30 w sali Teatru Miej 
lC skiego odbędzie się uroczysta aka
d e m ia  z okazji Tygodnia Przyjaźni 

Isko - Czechosłowackiej, urządzo 
. staraniem Woj. Żarz. Tow. Przy 

Ktoini polsko -  Czechosłowackiej, .;; jaźni

ODCZYT
fJW TOW. LUDOZNAWCZYM

•tt W sobotę, dnia 12 bm. o godz. 
igfl8.00 w  lokalu Polskiego Tow. Ludo 
^znawczego (Al. Racławickie 14/63) 
9t«dbędzie się plerame posiedzenie 

'owarzystwa, na którym prof. dr 
tefan Nosek wygłosi referat pt. 

przedhistoryczne budownictwo mie 
alne w  Polsce".
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K I N A

APOLLO: „Sępy" 
godz. 15, 17,30, 20

BAŁTYK : „Siódma zasłona*4
pocz. godz. 15, 17. 19.
\

r IALTO : „Kopciuszek*4 
godz. 15. 17. 19

1 M I U  

TEATR MIEJSKI:

„Lisie Gniazdo" godz. 19.39 
cif TEATR MUZYCZNY:

.Chata za wsią" godz. 19,30

tal. 22-71 
tai 99

teL 23-81

“pogotowie Ratunkowa 

liC tra ł Polarna 
^Komenda Miasta M a

* W r R Y  APTI K *
h* Dziś w nocy dyżurują apteki przy 

Krak. Przedm. 29. Rynek 2, Szo 
i 15, 1-go Maja 29.

»i:;i

CZWARTEK, 10 mars*

i Sygnał czasu: 5.10. 11.57.
Wiadomości* 5,15, 6,10, 7,00, 12,00, 

16.00, 20 00, 23,00.
Wszechnica: 9,?0, 19.40.

| 5 20 Koncert poranny (Trensm. z 
zechosłowacji). 6.30 Muzyka. 8,30 
tarę i nowe (22). 9,00 Opowieść o 
hoprnie (3). 11,40 Aud. dla przed- 
zkolj 12,20 Muzyka radziecka. 
2 45 Aud dla wsi. 15.30 Śpiewajmy 
iosenki. 16.30 Archipelag ludzi od- 
lyskanych (13). 16.50 Droga przez
iegun — pog. 17.05 Muzyka popu- 
ma. 17,45 Poradnik językowy. 
,00 Dla każdego coś miłego. 19 00 
oeta ukraiński Taras Szewczenko 
- felieton. 19,15 Ludwik van Beet- 
ioven 20,45 Muzyka rozrywkowa. 
1.00 Koncert Polsko-Czeski (Trans 
aisja z Bratysławy) 22,15 Utwory 

pozytorów czeskich a X V III w. 
Muzyka

wołała do prezydium przodownice 
pracy społecznej 1 zawodowej oraz 
delegatki ze wsi. Referat okolicz
nościowy wygłosiła ob. Sowiar. Re 
ferentka podkreśliła ścisłą łączność 
wyzwoleńczego ruchu kobiecego z 
rewolucyjnymi ruchami społeczny
mi, stwierdzając, że dopiero socja
lizm uczynił kobietę pełnoprawnym 
członkiem społeczeństwa.

Entuzjastycznymi oklaskami po
witała publiczność delegatkę z Grze 
Iowa, która w imieniu kobiet w iej
skich prosiła, aby kobiety z miasta 
pomagały wsi w  pracy społecznej.

Następnie ob. Szydłowska odczy
tała nazwiska najbardziej zasłużo
nych przodownic pracy zawodowej 
i  społecznej.

Do odznaczenia państwowego 
Krzyżami Zasługi podano: ob. Jó
zefę Lachową — kier. lubelskiego 
oddz. RTPD za pełną poświęcenia 
pracę na odcinku wychowania dziec 
ka. Zofię Wawrzyniak — robotnicę 
Przetwórni Mięsnej w Lublinie, za 
wyda Iną pracę zawodotoą i społecz
ną oraz Janinę Berezową — sekre
tarkę Ligi Kobiet w  Chełmie, za 
ofiarną pracę społeczną.

Za aktywną pracę na terenie swo 
jej gromady otrzymały dyplomy 
uznania i apteczki PCK Koła Go
spodyń: gmina Piotrków II  (pow. 
lubelski), Krzczn-ów i Opole (pow. 
Puławy). Za dobrą pracę na terenie 
zakładu pracy dyplomy uznania 
otrzymały koła Ligi Kobiet: przy
PMT, Cukrowni, Urzędzie Woje
wódzkim i Służbie Więziennej. Za
rząd Okręgu ZZ Robotników Rol
nych wręczył premie (kupony ma
teriału) trzem przodownicom pracy: 
Marii Małbowiej, Emilii Nosek i 
Franciszce Gajec.

Następnie wysłano depesze: do 
Prezydenta R. P  Bolesława Bieru
ta, do przewodniczącej Światowej 
Demokratycznej Federacji Kobiet 
Prof. Cot.ton w Paryżu i do wice
przewodniczącej SDFK Niny Popo 
wej w  Moskwie. Na zakończenie 
części oficjalnej przyjęto rezolucję, 
w  której kobiety wyrażają swoją 
solidarność z postępowymi kobieta
mi krajów kapitalistycznych, wal
czącymi o sprawiedliwość społecz
ną. o pokój i prawo do ludzkiej 
egzystencji.

„Będziemy uświadamiać szerokie 
masy kobiet miast i wsi i pracować 
nad włączeniem ich do eodzienej 
realizacji zadań gospodarczych, po
litycznych i kulturalnych. Będz1emv 
budować socjalizm całvm sercem i 
ze wszystkich sił. tylko bowiem 
socjalizm wyzwoli kobietę z jarzma 
ciężkiej pracy, wstecznictwa ł prze 
sądów" — stwierdza rezolucja.

W części artystycznej zespól ZMP 
przy WK PZPR wykonał montaż 
poświęcony kobiecie -  rewolucjo

nistce, kobiecie pracy i kobiecie 
matce. Ob. Bielska wykonała kilka 
pieśni solowych. Orkiestra KBW 
odegrała wiązankę melodii radziec
kich. Na zakończenie zespół ZMP 
odtańczył mazura.

V  a r z ą d Okręgowy ZZPIS 
wspólnie z kołem ZZPIS zor 

ganizował zbiorową akademię dla 
członkiń szetegu kół miasta Lubli
na Referat aktualny wygłosiła ob. 
Kurpasowa, która nakreśliła obraz 
sytuacji międzynarodowej i rolę ru 
chu kobiecego w wa’ce o pokój i 
sprawiedliwość społeczną. W imie
niu Żarz. Okr. ZZPIS przemawiał 
ob. Burmij, zaś w imieniu Żarz. 
Okr. PCK ob. Szramowicz. W części 
artystycznej zespół ZZPIS przy WK 
PZPR wykonał montaż literacki, 
poczym zespól dziecięcy RTPD ode
grał jednoaktówkę „Nieznośna Te
renia".

*  *  *

M a  akademii Ubezpieezalni Spo 
łecznej ob. Bernaś wygłosiła 

referat na temat dążeń kobiet zor
ganizowanych w  Światowej De- 
mokr. Feder. Kobiet. Premie pie
niężne wręczono 8 pracownicom.

W części artystycznej wystani! 
chór pracowników Ubezpieezalni 
Społecznej.

* *
^  a akademii w Państwowym Mo
1 ’  nopolu Tytoniowym byli 

obecni przedstawiciele OKZZ i Dy
rekcja Zakładu Rozdano 16 dyplo
mów uznania, a oprócz tego 95 ko
biet otrzymało dyplomy ukończenia 
kursu dla kwalifikowanych sortowa 
czek. Premie pieniężne otrzymały 
22 kobiety.

W części artystycznej orkiestra 
PM T wykonała poloneza A-dur Cho 
pina, poczym córki pracownic PM T 
wykonały szereg pieśni 1 tańców lu 
dowych.

Akademie o podobnym charakte
rze odbyły się również w Narodo
wym Banku Polskim, Centralnej 
SpóMz.ielnl Om-odrdrzej, w  Oddzia
le Polskich Zakładów Zbożowvch, 
Państ. Nieruchomościach Ziemskich 
1 wielu innych Instytucjach 1 zakła
dach pracy.

Pierwsze w Polsce kobiety —
instruktorkami uprawy tytoniu
Wczoraj zestal zakończony w Lu

blinie kurs dla sortowaczek tyto
niu. Na kursie tym wyróżniły się 
szczególnie swą pilnością i zasobem 
wiedzy dwie robotnice PMT: ob. 
ob. Kazimiera Barańska i  Janina 
Ciepłicka.

W  wyniku egzaminów awansowa 

ły obie robotnice na instruktorki 

uprawy tytoniu. Są to w  Polsce 

pierwsze kobiety wykonujące tę 

funkcję.

Zw. Bojowników z Faszyzmem
rzuo 11 ói aktyw da akcji m latm j
W dniu 6 bm. w  Siedzibie Woj. 

Żarz. Związku Bojowników z Fa
I żącego roku. Uznając konieczność
ożywienia słabej dotychczas pracy

szyzmem i Najazdem Hitlerowskim i związku na odcinku polityczno-spo-
o Niepodległość i Demokrację odby
ła się odprawa powiatowych sekre
tarzy Związku, w  której wzięło u- 
dział Prezydium Żarz. Wojewódzkie 
go w  osobach- Wojewody tow. Dąb
ka, wiceprezesa pik. R. Stryera i 
członków zarządu — Anny Pelc i 
Jana Tudyki. Na odprawę przybył 
ró-wireż delegat Zarządu Głównego, 
dyr. Lichaczewski.

Na porządku dziennym obrad by
ły sprawozdania sekretarzy powia
towych i analiza wykonania planu 
pracy oraz ustalenie wytycznvch 
działania na pierwszt półrocze b'e-

K U R S  K I E R O W C Ó W

organizuje „Służba Polsce"
Komenda Pow. PO „SP“ Lublin za 

wiadnmia, że przyjmuje kandydatów 
na kurs kierowców- samochodowych 
dla uczniów dochodzących.

Kurs rozpocznie się w  dniu 15. III. 
1949 ro-ku.

Kandydaci muszą odpowiadać na
stępującym warunkom: 

a) ukończone 18 lat życia, a nie 
przekroczone 19; b) wykształcenie 
mipimnm 5 klas szkoły podstawowej 
(do malej mabiry włącznie); c) dob
ry stan zdrowia stwierdzony świa
dectwem lekarsk-m.

Kandydaci winni złożyć do dnia 
13. III. 49 r. nnstępnią-e dokumenty: 

11 własnoręcznie napisany żvciorvs. 
2) świadectwo lekarskie, 3) metrykę 
urodzenia. 41 deklarację (którą kan
dydat wypełni w Komendzie).

W  dniu 14. [II. 49 komisja kwali
fikacyjna rozpatrzy zgłoszenia. Rliż 
szych informacji udziela Komenda 
Powiatowa „SP‘‘ Uniwersytecka 3 — 
I piętf-o od godz, 8 do 15-ej. „

łeczym, postanowiono powołać sek
cję kulturalno-oświatową I sekcję 
prelegentów, zw !ększyć kolportaż 
prasy, oraz organizować w  terenie 
zbiorowe dyskusje na tematy zwią
zane z aktualnymi wydarzeniami po 
litycznymi.

hu Irin UUMn
Stronnictwa Ludowego

W dniu 5 bm. o godz. 15-tej zebra 
11 się wszyscy członkowie SL z po 
szczególnych banków lubelskich 
(BGK, NBP, PBR i B. Handl.) w 
gmachu Narodowego Banku Polskie 
go w celu dokonania wyboru Zarżą 
du Międzybankowego Kola Stron
nictwa Ludowego.

W skład Zarządu oraz Komisji Re 
wizyjnej weszli członkowie z każde 
go wyżej wymienionego banku.

M. B.

W sp ó łzaw o d n ic tw o
w akcji kulturalno-oświatowej
Referat Kulturalno-Oświatowy Okr.

Z w. Zn w. Spożywców wyzwał podob
ny referat Zw. Zaw, Prac. Przemyślu 
Metalowego do współzawodnictwa w 
dziedzinie upowszechnienia kuliury i 
oświaty. Za termin rozpoczęcia lej 
akcji będzie uważana dala przyjęcia

KażJy związkowiec—spóldz^cą
Pod tym hasłem odl>vło się w dniu 

5 marca br. Walne Zebranie Pracow
ników Drożdżowni I Gorzelni „Lublin" 
W obecności przedstawiciela LSS ob. 
Głowacza, przewodniczącego Zw. Za
wodowego Prac. Przem. Spożywczego 
oh. Skrzypka oraz przedstawiciela 
ZMP ob. Smyka.

Ob. Głowacz wygłosił referat pł.: 
„Rozwój | znaczenie spółdzielczości 
jako narzędzia w walce ze spekula 
cją o podniesienie poziomu życio
wego klasy robotniczej". W  refera
cie tym omówił rozwój spćddzielczo- 
ści w czasach przedwojennych, w 
czasie okupacji { w  dobie obecnej. W 
ko-nkluzji mówca stwierdził, że spół
dzielczość potrzebuje wielkich środ
ków materialnych i nie może oglądać 
się tylko na pomoc finansową pań
stwa. Ogromne znaczenie ma mobili
zacja własnych środków finanso 
wycb spółdzielczości, między innymi 
poprzez uzupełnienie udziałów człon 
kowskich zapisami nowych członków.

Na zakończenie ob. Głowacz za 
aipelował do zebranych, by wzięli 
masowy udział we współzawodnict
wie pracy pomiędzy spółdzielczością 
spożywców Polski j Czechosłowacji. 
Po referacie wywiązała się ożywiona 
dyskusja, w wyniku której uchwalono 

V rezolucji, aabewUcującą Pracnw&U

ków Drożdżowni i Gorzelni „Lub 
lin" do współzawodnictwa w popu
laryzacji spółdzielczości.

(n. j j

wyzwania, a zakończenie przewidu
je się na dzień 15 maja hr. ,

Program współzawodnictwa obej
muje: powiększenie lirzhv świetlic
zw:ązkowvch o 59*/«. zorganizowania 
co najmniej po 2 kursy dla mężów 
zaufania • członków Rad Zakłado
wych, wyjazdy 4 zespołów świelli 
eowvch do ośrodków wiejskich, zwięk 
szenie ilości gazetek ściennych w 
świerPcach o 50*/o. i o tyleż procent 
zwiększenie prenumeraty „Związków 
ra“ i ilnścj ar^-streznych zespołów 
świetlicowych. Ponadto przewidziane 
iest zorganizowanie kursów dl« nnal 
fabelów, samokszlalreniowych faeho 
wych oraz ideologicznych. (pl.)

Czarodziejska
O godz. 11.00 w  nocy do mieszka

nia, Stanisławy Bąk, właścicielki 
pralni ch»m;cznej przy ul. Zielo
na 5, • ktoś mocno zastukał. Gdy 
drzwi zostały otworzone, do sieni

W$4 ()l
Muzykalne rybki

Choć ciepłe dni lutego minęły już 
dawno to najwięcej prawdopodob
nie żałują ich... rybacy. W popular 
nej cuk;ćrence dwóch poważnych 
wędkarzy zwierzało się wzajemnie: 
„Jeden z mych kolegów spróbował 
już w tym roku swój „spinimg" ta
ki prawdziwy, autentyczny, szwedz 
ki. Powiadam wam, marzenie! Ło
wi automatycznie, trzeba tylko korb 
ką pokręcać!...

„To mi nie imDonuje — mówi 
drugi — ja to wezmę patefon. na
winę żyłkę na talerz i jak zagram 
oberka to okonie same będą lecieć 
do haczyków. Ryby panis tego są
pm7.vkflneur̂

weszło dwóch nieznanych osobni
ków, którzy sterroryzowawszy mie
szkankę zaźadali wydania pien!edzv 
oraz drogocennych rzeczy. Przera
żona kobieta wręczyła jednemu z 
napastników 15 000 zł gotówką, oraz 
zawiniątko z biżuterią wartości 1 
miliona złotych.

Dop'ero na drugi dzień rano Sta
nisława Bąk zameldowała o zaiściu 
władzom śledczym. Jak się okazało z 
badań cały naDad i historyika były 
dziełem bujnej fantazii w łaśc^elk i 
pralni, która przvciśn'eta do muru 
z.iawiła się w  kilka dni później i 
orzs-niocła wszystkie kosztowności, 
tłumacząc s’e wstydFwse- „Gdzieś 
sie to zarzuciło, a teraz już się od
nalazło".

W toku dalszych dochodzeń oka- 
z.ało się. że właśe!c’e1ka skarbu iest 
Feliksa WóiC’k. ktAra do posiadania 
ro doszła dzięki umiejętnie prowa
dzonymi transakcjom nieVga'nvm. 
Wółc:vowa oddalą swój „skarb*1 na 
przechowanie Babowei. a ta chc!ała 
po sob'e w  ten dość dowc<nny sno- 
sób nrzvwłas7czyć. Obecnie złoto 
uległo konfiskacie, a wszystkie oso 
by wnreszane w  ..ooeraeyjną" afe
rę zostaną pociągnięta do odi>owie- 
żtoialności kamei (ą)

P I W K O
Mój przyjaciel Józio jest piwo

szem i czasem lubi się napić piw
ka. Tak się złożyło, że był parę dni 
temu na dworcu i wstąpił do bu
fetu trzeciej klasy. Na prośbę na

dania mu kufelka, kelnerka pochwy 
ciła jakąś szklankę napełnioną dc 
połowy zlewkami, po cz.ym uzupeł
niwszy ją płynem z kranu i podała 
konsumentowi.

Widząc te manipulacje Józio stra 
cił apetyt całkowicie a na zapyta
nie swe tyczące się pochodzenia re
sztek w kuflu usłyszał jedynie nie
zrozumiałe mruknięcie...

I jak to jest?

I L i f i l z r p ,

dła Ufiifiłi Miła iest za taili
W ostatnich dniach władze M. O. 

naslępującym osobom sporządziły 
protokóły za opitslwo i awantury. Są 
to: .1. Jabłoński (Przemysłowa 8)
lat 53. ślusarz, A. Koc (Archnlinkoć- 
ska 4) — lal 48, stolarz; M. Weso
łowski (K-ośc-uszki 7) — lat 22, bez
robotny; J Duchniewski (Królew
ska 7) — lat 38. robotnik: J. Grzego- 
rzak (Lubartowska 62) — Tal 50. mu
rarz; S. Sz,pucko (Czechów Górny) — 
lat 36, strycharz; W . Kaszuba (Pod
laska 4) — lat 34, pracownik Ref. 
Zaop. Centr. Skór Surowych; M. No
wicki (Wyszyńskiego 12) — lat 28, 
urzędnik Centr. Skór Surowych; T. 
Antoniak (Kowalska 4) — lat 29, bel 
robotny; S. Cwiczvński (Probostwo 8)
— lat 49; S. Tręhski (Lubartowska) 
42) — lat 31; S. Piwowarski (Kati- 
nowszezvzna 4) — lat 16, uczeń(!); 
S. Drnhik (I-go Maja 28) — lat 26, 
kolejarz; L. Grzegorczyk (Bvchawska 
61), lal 32. ślusarz z Dvrekri; Lasów 
Państwowych; Z. Reimak (Zamojską 
5) — lat 19, hydraulik; E. Jabłoński 
(Staszica 12) — lal 31. malarz poko
jowy; J. Kuna (Minknwice) — lat 20, 
robotnik rolny; S. Wróbel (Izbica) — 
tal 34, ślusarz; T. Jankowski (Krak. 
Przedm. 24) — lat 19. ekspedient; B, 
Godz.iszewski (Łęczyńska 18) — lat 
56; E. Drzewiński (Lubartowska 64)
— lat 36; W. Szymańska 
meldowany) la* 3¾.
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Jak korzystać z książki?
Zastanawiamy się często, w  jaki 

sposób przy najmniejszym nakła
dzie pracy wyciągnąć z książek, któ 
re czytamy najwięcej korzyści. Żale 
ży to od zorganizowania sobie pra 
cy i zastosowania racjonalnej me
tody uczenia się.

Wielkie znaczenie ma ciągłość i 
systematyczność w  pracy umysło
wej. Należy unikać uczenia się do
rywczo i z dłuższymi przerwami. 
Trzeba rozplanować rozkład swych 
zajęć, przeznaczyć odpowiednią go
dzinę na naukę 1 tego się trzymać.

Dobrze jest gdy możemy sołąie 
powiedzieć co wieczór, ze posunę
liśmy się choć trochę naprzód. 
Ważnym jest bardzo nasz stosunek 
do pracy. Powinniśmy się do ie j 
zabierać ochoczo i pracować inten
sywnie. Dlatego nie należy siadać 
do książki, gdy jesteśmy zmęczeni 
! senni, gdyż w tym wypadku nau
ka nas znuży, zniechęci i nie da 
pożądanych wyników. Przy czyta
niu uwaga nasza musi być czynna 
s\ nie bierna. To znaczy że nie tyl

ko skupiamy się całkowicie t ad 
tyra co czytamy, lecz staramy się 
wraz z autorem rozważać omawia
ne zagadnienia W tym celu oardzo 
pomocnym jest podkreślanie ołów
kiem zasadniczych myśli. Po prze
czytaniu ustępu, który stanowi oew 
ną całość, zatrzymujemy się. Cdy 
chodzi o rzeczy łatwe lub dotyczące 
kwestii już nam znanych, czyt .my 
większe ustępy np. cały rozdział 
kilkustronicowy; w  przeciwnym 
wypadku ograniczamy się choćby 
nawet do kilku wierszy. Po prze
czytaniu danego ustępu, staramy się 
zdać sobie sprawę 7 jego treści, ua 
stępnie notujemy myśli zasadnicze 
w  formie tytułów 

Pamiętajmy, że przy robieniu no 
tatek nie należy przepisywać auto
matycznie z książki całych ustęp -w. 
Jest to niep trz^bna strata czasu i 
szkodliwe przyzwyczajenie przybie
rania biernej postawy umysłu. Trze 
ba streszczać własnymi słowami, 
wtenczas myśl nasza jest czynią i 
lepiej wnika w sens przeczytanego

Kosmetyka u prastoman..
W starożytności złotym szla

kiem handlowym szły kosmetyki 
W świat. Dotarły One również do 
naszych terenów, o czym świad
czą wykopaliska w Biskupinie 
Sprzed 2.000 lat. Na wzór nadob
nych cór faraonów nasze prabab 
ki, praśtowianki, otrzymywały 
na ostatnią drogę w zaświaty 7 ro

Stada ow ieo
w atow ane od zagłady

W północnym Tadżykistanie o„tat 
nie dni lutego są szczególnie mroź
ne. Po mrozach .zaczęły się silne 
opady śruezne. Grubość pokrywy 
śnieżnej osiągnęła na pastwiskach 
góijkicn 40 centymetrów. Śnieg za 
sypał trawy na pastwiskach. Śmierć 
groziła stadom owiec- kołchozów 
obwodu leninabadzkiego.

Z chwilą gdy w  Leninabadzie 
otrzymano depeszę, zawiadamiającą 
o takim stanie rzeczy, ze wszyst
kich krańców obwodu wysłano sa
mochody, załadowane paszą, oraz 
karawany wielbłądów, objuczonych 
Otrębami, sianem i wytłokami.

Na pastwiska wyjechała brygada 
Specjalistów - zootechników i wete 
yynarzy.

Dzięki natychmiastowo przedsię
wziętym krokom owce zostały za
opatrzone w  paszę.

dzcjów wonnych olejków, 2 ro
dzaje szminek na ozdobnych pa
letach, barwniki i pudry, łyżecz
ki i pędzelki do szminek, pincety 
do usuwania zarostu kobiecego, 
grzebienie rogowe i inne kosz
towne cacka sprowadzane dla 
nich z drugiego końca świata.

Równie rewelacyjnych odkryć 
dokonali archeologowie radziec
cy przy odkopaniu kurhanów w 
dolinie rzeki Ulgan. Kurhany te 
pochodzą z około r. 1000 przttd 
Chr., ale znalezione przedmioty 
zadziwiają swym przepychem.

Odzież kobieca jest harftowana 
srebrem i złotem, wyszywana 
szlachetnymi kamieniami i wyko 
nana z kosztownych tkanin, fu
ter popielicowych i sobc^lch oraz 
kolorowej skóry.

Rzeźbione kasetki zawierały 
niezliczone ilości ozdób niewie
ścich i  przyborów do kosmetyki. 

* * •
Utrwaliło się mylne pojęcie, te 

kosmetyka jest przejawem ultra
nowoczesnym. Tymczasem wyko
paliska mówią nam, że sięga nie
mal tak głęboko, jak historia kul 
tury w ogóle.

tekstu. Dosłownie przepisujemy tył 
ko definicje lub jakieś wyjątkowo 
trafne wyrażenia, które chcemy za
pamiętać. Szczególną uwagę crzeba 
zwrócić na to, aby nie przekręcać 
myśli autora’.

Jeżeli natrafimy na jakiś ustęp 
trudny i niezrozumiały, nie rezyg
nujmy od razu, powracajmy do nie 
gc, zastanówmy się, co stoi na prze 
szkodzie zrozumienia go; czy nie
jasność wyrażania, czy łieznana 
nam terminologia; czy też orats u 
sadniczych wiadomości Zanotujmy 
go sobie i szukajmy pomocy u osób 
bardziej zaawansowanych.

Dobra gra hokeisió v 
w osiatnim meczu w Moskwie

We Frankfurcie rozpoczął się 
proces trzech dyrektorów firmy 
niemieckiej, która dostarczała 
trujący gaz „cyklon bb“ do hitle 
rowskich obozów śrrrerci. Oskar 
żeni producenci gazu trującego 
oświadczyli, że nie wiedzieli do 
czego cyklon był używany. Powo 
lali sie oni ponadto na fakt. że 
trybunał amerykański w Niem
czech uniewinnił dyrektorów kon 
cerou TG Fąrben. którzy także 
dostarczali eazu do obozów kon
centracyjnych.

Rzecznik departamentu tran- 
snortu morskiego przy amerykań 
sWm zarządzie w  Niemczech, 
Steyer, oświadczył, że eOn'i ame 
rvkańsk!ej rezerwowei floty han 
dlowej pozostaje bezczynnie w  por 
tach, pon*eważ nie ma nic do ro 
boty. „Celem zmniejszenia bezro 
bocia wśród amerykańskich ma 
rynirzy. załogi okrętów handlo
wych USA będą zmieniane po 
każdej podróży" dodał wsoomnia 
ny rzecznik.

K S u s m & r
v; usa

— Panie posterunkowy to jest 
podejrzany gość! Zażądał przed 
chwilą barszczu rosyjskiego...

W uzupełnieniu wiadomości o 
poniedziałkowym meczu hokeistów
polskich z leprezentacją Moskwy, 
w którym zwycięstwo odnieśli za
wodnicy radzieccy w stosunku 7:3 
podajemy-, te tercje spotkania 
brzmiały: 2:0, 2:1, 3:2. Ponieważ
drużyna radziecka była równoznacz 
na nieomal z reprezentacją ZSRR, 
wynik tego rae-zu należy uważać 
za sukces drużyny polskiej; tym 
bardziej, że w  czasie meczu padła 
bramka samobójcza z winy Skarżyń 
skiego, oraz uznano nieprawidłowo 
strzeloną bramkę przez gospodarzy. 
Zdobywcami bramek dla zespołu 
polskiego byli; Burda, Swl-.arz i 
Gansiniec.

Mecz poniedziałkowy prowadzony 
ł ył w  szybkim temnie i obfitował 
w emocjonujące sytuacje podbram
kowe, któryęh Polacy nie potrafili 
w pełni wykorzystać. Mimo poraż
ki hokeiści polscy swą Dostawą spor 
tową i stylem gty zdobyli sobie 
uznanie i sympatię publiczności ra
dzieckiej.

Dzienniki radzieckie, zamieszcza
jąc obszerne sprawozdania z me
czów, rozegranycn przez hokeistów 
polskich w Moskwie, podkreślają 
w  pierwszym rzędzie świetną grę 
bramkarza polskiego Jana Maciejki, 
a także pełną inicjatywy grę pozo
stałych zawodników.

„Hokeiści polscy — pisze .Praw 
da" — korzystali z każdej okazji, 
by podjąć energiczne ataki na bram 
kę drużyny moskiewskiej Sportow
cy polscy często zdobywali inicja
tywę i stwarzali niebezpieczne sy
tuacje pod bramką przeciwnika".

„Znaczna przewaga gospodarzy 
— pisze , Izwiestia*' — mogłaby do

III WALNY ZJAZD STOWARZY 
SZENIA LEKARZY SPORTO
WYCH ODBĘDZIE SIE W WAR
SZAWIE

W dniu 27 marca br. o godz. 
10-tej w gmachu polskiej Y.M.C.A. 
w Warszawie odbędzie się III  Wal
ny Zjazd Stowarzyszenia Lekarzy 
Sportowych. Referat o opiece le
karskiej na masowych imprezach 
sportowych wygłosi znany na tere
nie Lubelszczyzny dr Ryszard Ję
drzejewski.

prowadzić wiele innych drużyn <M 
załamania się. Po’acy jednak nil 
tylko bronili się dzielnie, lecz częi 
sto przechodzili do ofensywy; potfl 
fili oni wykorzystać błędy Obrorrf 
drużyny radzieckiej,,.

Podobnie i inne dzienniki mój 
skiewskie stwierdzają, iż mecze 1 
udziałem hokeistów polskich miałj 
bardzo emocjonujący przebieg.

NA MECZ PIŁKARSKI Z LEGI/ 
WYJEŻDŻA „LUBLINIANKA- 
DO WARSZAWY

Pierwszy w  tym sezonie tow# 
rzyski mecz piłkarski rozeera d 
niedzielę 13 bm. na stadionie WojsM 
Polskiego w Warszawie W R S. „l4 
blinianka" z Legią warszawską. 1

Wojskowi wystąpią w tym spot* 
kaniu przypuszczalnie w następuj! 
cym składzie: Skralński. Kowalski 
Bartosz. Paprota. Cłeślłńskł. Łysf 
czara. Ziółek wzgl Malinowski. J«* 
zierskl. Róiyio. Wójcicki ł Rożek 
Wynik tego meczu, podamy czytek 
nikom w poniedziałkowym num* 
rze naszego pisma

GŁĘBOCKI I GOŁĘBIOWSKI j 
OPUŚCILI LUBLIN

Głębocki i Gołębiowski, dwsl 
pięściarze Lublinianki (pierwszy 
ga średnia, drugi waga półciężki 
opuścili w dniu wczorajszym Lubltt 
udając się do swoich macierzysty!* 
jednostek wojskowych. Obydwaj fl 
staną zwolnieni z wojska w kwW 
niu br.

Sekcja pięściarska Lubliniank 
przez ubytek tych pięściarzy dozt 
znacznego osłabienia w drużynie.

PÓŁFINAŁY MISTRZOSTW 
POLSKI W GRZE TENISA 
STOŁOWEGO ODBĘDĄ SIĘ 
W LUBLINIE

Organizację drużynowych ml 
straostw Polski (półfinały) w pin#1 
ponga na bieżący rok — P.Z.T.S
powierzył L.O.Z.T.S.

MISTRZOSTWA BOKSERSKI#
SENIORÓW ODBĘDĄ SIE 
W KWIETNIU b. r.

Indywidualne mistrzostwa eenlo* 
rów w boksie, które miały odbj^ 
się w pierwszej połowie marca br 
Zostały przełożone na kwiecień.

Na tropach niewidzialnego wroga
Jak wiadomo, odbywają się 

w naszym mieście ma
sowe badania krwi, przymusowe 
dla wszystkich mieszkańców 
Lubli na. Jest to fragment pro
wadzonej na terenie całego kra 
ju akcji „ W “  —  aktyi walki z 
chorobami wenerycznymi, a 
przede wszystkim z najpoważ
niejszą z tych chorób — kiłą. 
Chudzi o  to, że kiła należy do 
chorób, które przez długi czas 
mogą nie zdradzać swej obec- 
noci żadnymi objawami, że jesł 
wielu ludzi, którzy chorując ńa 
kiłę — nie wiedzą o tym; są 
również tacy, którzy choć świa 
domi są swej choroby — nie le 
czą się sami i innych w swym- 
otoczeniu zarażają. Badanie 
krwi wszystkim mieszkańcom 
miasta ma na celh wykrycie obu 
tych kategorii chorych.

OD CZEGO SIĘ ZACZĘŁO?

Bak wiadomo,' człowiek za' 
atakowany przez bakterie 

chorobotwórcze, walczy z nimi. 
iW organizmie wytwarziją się 
specjalne substancje tzw przeciw 
ciała, które w różny sposób sta
rają się unieszkodliwić zarazki. 
Jedne przeciwciała rozpuszczają 
komórki bakteryjne i w ten spo 
,sób zabijają je, innego rodzaju 
przeciwciała sklejają bakterie

J

ze sobą i w ten sposób uniemo
żliwiają im ruch itd. Każdy ro" 
dzaj przeciwciał,' tworzący się 
w wyniku „napadu** drobno
ustrojów na człowieka — po
trafi walczyć tylko 1 wyłącznic 
z danymi drobnoustrojami. Ist
nieją więc specjalne przeciw
ciała skierowane przecJwko za* 
razkom np. ospy, osobne prze
ciwciała walczące z zarazkami 
duru brzusznego itp. Jedne 
przeciwciała poaostają w orga* 
niźmie człowieka przez lata ca
łe i wtedy mówimy, że człowiek 
taki po przejściu np. ospy lub 
odry — stal się odporny na tę 
chorobę; inne przeciwciała zni 
kają wkrótce po zniknięciu za
razków i wtedy mówimy, że cho 
roba n'e pozostawiła po sobie 
odporności — jak wiemy na 
grypę czy zapalenie płuc moż* 
na chorować wielokrotnie. Kiła 
(syfilis) jest chorobą, która nie 
pozostawia po sobie odporności, 
t. zn. jeś'i ktoś chorował na ki
łę i wyleczył się całkowicie, 
przeciwciała znikają z jego or
ganizmu i człowiek taki może 
wkrótce zarazić się kiłą pow
tórnie i ponownie zachorować. 
Jak można przekonać się, czv 
dany człowiek jest chory na ki
łę?

BARDZO PROSTE
Albo należy w ustroju czło* 

wieka odszukać zarazki kiły. 
tzw. krętki blade, albo też zna
leźć we krwi człowieka przeciw 
ciała skierowane przeciwko lym 
zarazkom. Jeśli znajdziemy za 
razki kiły — to znaczy, że dany 
człowiek choruje na kiłę — to 
jest oczywiste Jeśli znajdziemy 
przeciwciała przeciwkiłowe, wy 
ciągamy stąd wniosek, że mu
szą być również zarazki, albo
wiem, jak już wspomnieliśmy, 
przeciwciała wytwarzają się ja 
ko reakcja organizmu na „na- 
pad“  drobnoustrojów. Mało te
go; ponieważ wiemy już, że ki
ła nie pozostawia po sobie od
porności, zatem przeciwciała 
znajdujemy tak długo we krwi, 
jak długo organizm jest chory. 
Po wyleczeniu chorego kiłowe
go, gdy znikają zarazki, znika
ją również przeciwciała. Jeśli 
więc mamy do czynienia z cho 
rym. u którego obecne są ze
wnętrzne objawy choroby, na- 
przykład wrzody czy krosty, to 
możemy szukać w tych wrzo* 
dach czy krostach zarazków 
choroby, jeśli zaś wskutek bra 
ku zewnętrznych objawów po
szukiwanie takie jest bardzo 
trudne, a nieraz niemożliwe,

wówczas poszukujeipy przeciw 
c>ał.
STARY, DORRY SPOSÓB

Sposób poszukiwania prze
ciwciał został wynalezio

ny przez uczonego Augusta 
Wassermanna, który wespół 
ze swoimi współpracownikami 
zastosował do badania kiły me 
todę, opracowaną prze; dwu ba 
daczy belgijskich B'<rdet‘a i 
Gengnu. Jeśli chodzi o osobę 
badaną, to sposób jest niconicr 
nie prosty — pobiera rsię z żyłv 
badanego kilka centymetrów 
sześciennych krwi j wlewa s>ę 
tę krew do próhówki. Ale samo 
badanie nastręcza poważne 
trudności; laboratorium musi 
być wyposażone w odpowiednie 
urządzenia i... zwierzęta. Dla 
przeprowadzenia próby Was
sermanna potrzebny jest baran, 
królik i świnka morska a także 
wół, lub przynajmniej serce 
wołu. Nie wchodząc tu w szcze 
góły tej metody badania, powie 
my krótko, że wymienione 
zw'erzęta dają krew. która jest 
potrzebna do zbadania krwi 
człowieka. Widzimy więc, że 
przebadanie dziesiątków i setek 
tysięcy ludzi tą metodą jest nic 
bardzo proste...

NOWE METODY
M a  szczęście istnieje szereg 
^  innych sposobów, mniej 

lub więcej podobnych do metody

Wassermanna, a opierającycł 
się na tej samej myśli przewoź 
niej —  zdążających do tegd 
samego celu — wykrycia prze* 
ciwciał przeciwkiłowych. Metó 
dy te, nie tak czułe i dokładni 
jak metoda Wassermanna, *1 
to o wiele prostsze i nie wym3! 
gają posiadania przy łah ratoj 
riuin tak wielkiego „ogrodu i<* 
ologicznego**. Jedna z tych m# 
łod, to sposób Chediaka. Jegł 
osobliwością jest to, że dla zba* 
dania człowieka wystarczy za* 
ledwie kilka kropel krwi; za* 
miast pobierać krew z żyły -* 
wystarczy ukłuć w palec bada* 
nego i kilka kropel krwi prze 
nieść na szkiełko. Metoda ta n* 
daje się doskonale do przi-pro* 
wadzenia badań masowych i W 
właśnie metodą obecne badani* 
przeprowadza się. Każdy podej 
rżany wynik kontroluje się pól" 
niej sposobem Wassermanna, }t 
ko najdoskonalszym co do do
kładności wyników. Przeprow^ 
dzane obecnie badania przyozy 
n'ą się w1 znakomity sposób d<l 
wykrycia tych ludzi, ktćrzj 
świadomie czy nieświadomi! 
zaniedbywali swoją ch robę; 
którzy przez to zagrażali zdro* 
wiu swych bliskich i zdrowif 
społcczeńslwa.
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