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Tow. Franciszek Jóźwiak-Witold prezesem NIK

Narady świata pragna pokoiii
Odezwa Międzynarodowego Komitetu

Łączności Intelektualistów w obron ę pokotó

najwybitniejszych przedstawicieli 
Polskiej Zjednoczonej Partii Robot
niczej.

Treść ustawy o kontroli państwo 
wej, organizacja 1 uprawnienia 
NIK, przebieg debaty sejmowej i 
wreszcie osoba prezesa powołanego 
przez przedstawicielstwo narodowe 
wskazuje wyraźnie jak ogromną 1 
doniosłą rolą ma do spełnienia- w

T y d z ie ń  P rz y ja ź n i  
Polsko-Czechosłowackiej
— i . ......................

Sejm uchwalił ustawę i
o Najwyższej Izbie Kontroli

naszych społeczno-gospodarczych po
czynań nad budową socjalizmu. Moc 
naszego ustroju i naszego pańs‘wa 
oo1»en na zgodnośri naszych posu 
nlęć z prawami rozwoju społ»rznego 
i gospoda ryżego,

RorwHaiar w dałszvm c:ą«n swe 
wvwodv no terno) wielostronnych mo
żliwość' driołon'a kontroli na6s'wo 
wet. mów<-a stw^r^ro. ł» kontrola — 
to bodziec przyśniesz- '»cv postęp 
soołpczny i marsz ku socjalizmowi.

Centralnym *»«*oin"pps kon*roli — 
cie-nie po««ł K"lodz'eiskt — fest 
n-Srono w*osnolc’ soc'al!stvczn',l 
Włosnoś-* ta stanowi m sw i-tną gwa 
rancję s‘?v P~6stwa T.udow-go.

(Ciąg dalszy na str. 2 ej)

Kombajn czechosłowacki w czasie żniw

o  n  r  r  o  I «  —

lilii troi ii [ukuł lilii mu
W dniu wczorajszym Sejm uehwa 

lii Jednomyślnie ustawę o kontroli 
państwowej. Na stanowisko preze
sa Najwyższej Izby Kontroli Pań

stwa Sejm powołał Jednogłośni® 
tow. Witolda — jednego z najwy
bitniejszych działaczy państwo
wych Polski Ludowej i jednego i

Po przyjęciu przez Sejm ustawy o 1'kwidacjl analfabetyzmu poseł Ja
rosz (PZPR) złożył sprawozdanie o zgłoszonym przez Radę Państwa pro
jekcie nslawy o kontroli państwowe).

W dyskusji zabrał głos prezes NIK. 
/nscl Kofodz e jskl (PZPUJ Podkreś

lii oo na wstępie, iż ustrojowi przed
wojennemu. w ktdrvm dominowa! 
element interesu prywatno-kapitali 
stycznego, obca bvfa idea wszelkiej 
głębszej kontroli. Kontrola bvła bez
silna wobec apara'u państwowego _
narzedz!a klasy kapitalistycznej. Mów 
ea okrc5'a to obrazowo: „knnWnfąey 
bvł niejako w niewoli u kontrolowa 
ne»o“. —

W warunkach ideologii socjalizmu 
kontrola staje sic orężem walk>‘ o bu
dowę lepszego jirtra. Nasza obecna 
kontrola — to sprawdzanie słuszności

Prezes NIK
TOW. F. JÓŹWIAK-WITOLD

Ż Y C I O R Y S
p . Jtta-Witaa

WARSZAWA (PAP). — W
związku z wyborem gen. Fran
ciszka Jóżwiaka - Witolda na 
stanowisko prezesa Najwyższej 
Izby Kontroli publikujemy jego 
życiorys:

Gen. Franciszek Jóźwiak - Wi 
told urodził się w 1895 r. w Hu
cie Baranowskiej pow. puław
skiego jako' syn chłopa małorol
nego. Bardzo wcześnie stanął 
do walki przeciwko ustrojowi 
krzywdy społecznej. W 1921 r. 
tow. Witold wstępuje do Komu
nistycznej Partii Polski. Wkrótce 
notem, bo już w 1922 r., zostaje 
aresztowany i osadzony w węzie 
niu w Lublinie, gdzie więziony 
:est nrzez 18 miesięcy bez wyro 
’-u. Po raz dn ier! zostało are^zto 
•v=nv w maju 1924 r. i skazany 
na 3 lata .w ;ęz5en‘a. Od grudnia 
Tfł*»« r. pełni funkcję okr<y*owca 
” ps> w Lub°lskim. Radomsko- 
-ppioci-sm i Poznańsko - Romor 
iMm, a od początku 1931 r. pra
ln e  Drży KC KPP.

W kwietniu 1931 r. zostaje po
nownie aresztowany i skazany na 
6 lat wiezienia, w 1937 r. zosta 
*e wystany do Berezy Kartusk'ei. 
a stamtąd sprowadzony na pro
ces 40-tu do Lublina.

We wrześniu 1939 r. zdobywa 
wolność wraz z innymi więźnia 
mi poetycznymi wyłamawszy 
kraty więzienia. Udaie się na- 
stęnnie do ZSRR W 1942 r. wra 
ca na tereny Lubelszczyzny i or 
ganizuie partyzantkę jako przed 
staw’c!el KC Polskiej Partii Ro- 
botrrezej. W tym samym roku 
zostaje szefem Sztabu G’ównego 
Gward'i Ludowej i członkiem 
KC PPR- Na pierwszym posiedzę 
niu KC PPR został mianowany 
szefem sztabu Armii Ludowej. 
Znajdując się w czołowych szere 
gach walki zbrojnej z okupantem 
gen. Wito’d jednocześnie bierze 
czynny udział w pracach KC 
PPR.

Po wyzwolen;u, organizuje Mi 
licję Ludową, której zostaie 
komendantem głównym. Wielki 
iest wkład gen. Witolda w dzie
ło utrwalenia porządku oubPcz- 
nego i bezpieczeństwa kraju.

Gen. Jóźwiak - W'to’d jest 
cztonk-ipm Biura Politycznego 
KC PPR.

PARYŻ, (PAP). Międzynarodowy 
Komitet Ląernośej !ntelek-nMtstów w 
obronie poknfn, k'óry obradowa’ 
ostntnio w Pnryźn, o«’osi( odrzwę de 
wszystkich or-nnizaejl demokratycz
nych | wszystkich zwolenników po 
kojn.

„Międzynarodowy Komitet Łączno
ści tn eiektnal stów w obronie pokoju 
Międzynarodowa Demokratyczna Fe
deracja Kob'et i niżej podpisani ln 

, :elcktnal?|ci, działacze na poło kolta- 
ry, nauki i sztuk; oraz działacze spo. 
łeerni — głosi odezwa — zwracają 
uwagę na fakt, że z każdym dniem 
wzrasta niebezpieczeństwo, zagrażają, 
ce pokojowi międzynarodowemu.

W szeregu krajów prasa, radio 1 
Uczni dzl-łaeze polityczni sieją otwar 
cle wrogość i nienawiść do innych 
krajów oraz prowadzą propagandę nr 
rzecz nowej wojny. Zamiast ograni
czyć stan liczebny armii j zbrojenia, 
czego można było oczekiwać po za
kończeniu wojny światowej, prowa 
dzl się niepohamowany wyścig zbro
jeń. tworzy bloki wojenne, stanowląer 
niebezpieczeństwo dla pokojowego 
współistnienia narodów. W różnych 
krańcach świata nadal płoną ogniska 
*ojny, wzniecone przede wszystkim 
ingerencją państw obcych I bezpo
średnią akcją Ich sił zbrojnych.

Narody świata nie chcą wojny, nie 
*heą nowych krwawych ofiar t okru' 
nyeh zniszczeń. Obowiązkiem wszyst 
k'ch szczerych działaczy nauki, kullti 
ry, sztuk), literatury, obowiązkiem 
wszystkich organ'zaeji demokratycz. 
uych jest ener.-iezne i jednomyślne 
wystąpienie w obronie pokoju posilę 
ilzy napadami.

Zaniepokojeni działalnością wro.gÓT 
pokoju, zwracamy się do wszysikieb 
organizacji demokratycznych 1 dzla- 
’arzy postępowych wszystkich krajów 
— do związków zawodowych, organj- 
zaeji kobiet I młodzieży i jch między

ejt ehłopskteh, cpółdzietezyeh i reli
gijnych wszystkich krajów, do or"a 
n'zecji inłe'ektna11stów. uczonych, p" 
s-rzy, dzlepnit't).'zy. drtatąezy sz>kt 
s-m»»kr“tee-n’'ett eo-M̂ w, wy«tC’*u-
•seyrh w obronie pokotu — z apelem 
o zwoł-nte w kw'e'n'n hi-ląee-o eokr 
Św'-to we *o Kon-resn żwotennlkór 
Pokotu, który by postawi! sobie rr 
rel zjednoczeni wszystkich sktyw- 
nych sił narodów we wszystkich kra 
•a-h dla obrony pokoju,

WZYWAMY WSZYSTKIE WYMIE
NIONE ORGANIZACJE I WSZYST.

w sp"a ue odmowy 
rządu francuskiego 
zawarda umowy 

repatriacyjne!
WARSZAWA (PAP). — Na 58 po 

siedzeniu Sejmu Ustawodawczego 
R. P. w dniu 9 marca rb. wpłynęła 
do laski marszałkowskiej interpe
lacja posłów Klubów Poselskich; 
Po’skiej Zjednoczonej Partii Robot 
o'cz°j, Stronnictwa Ludowego, 
S i onnictwa Demokratycznego, Pol 
skiego Stronnictwa Ludowego, Stron 
nictwa Pracy i Katolicko - Społecz 
nego Klubu Poselsk'ego, do Mini
stra Soraw Zagranicznych w  spra 
wie umowy repatriacyjnej z Fran
cją.

I"terpptf»eta b-zml .tek nest—»ije:
Nfżej podpisani posłowie na S"im 

TTstawodnwczv R. P , zan'e9<jkoi“n* 
wiadomościami o odmowie Rządu 
■^rancusidego zawarcia z Po’ską po 
woj ttmcwv rpnatriacytooj i o gzy- 
'-op^ch. na ja'-ię narażone jest 
•oychodztwo pol"k;e we Francll

oł'*""'' CO do W rtnyi tych
-vydar7nń na dolscy ro-wót doK-ygb 

opłsko .  fraoęu«Hch.
W zwiprkni z tą gn-swą zapytuie- 

Ob. M!r"'stra, czyhv nie zech
ciał wyjaśnić istotnego stanu rzeczy- 
-'oruszorwch wyżej zagadnień. 

Interpelacja przesłana se*Jafc do

KICH POSTErOWYCH DZIAŁACZY 
ŚRY PRZYŁĄCZYŁ! STR DO NASZE 
GO APELU O ZWOŁANIE ŚWIATO
WEGO EONGPESfT ZWO* try\)KO\v 
"OKOtit 7S p o < n r n y ic i-^ 0 | pp^
dY ŁUB LISTOWNIE.

Wyra-żmy głęboką nadzieję | prze 
konanie, żr w«zvscy rtzl-tarze drmo 
•'r-tyemł |  or"ąn'z»ęją pnnrą nas- 
"prl | wrrmą czynny ndztat w prą 
•mrh ŚM-kiffcsn Kongresu Zwolenni
ków Pokojo- ,

Odcewę podutsatt: M?rdrynamdoyrv
Komtyt Łorcoośrl IrSw'Vk*nr1'stów
ty obronie pokotu. Mlndrynarodow-
Oemo^ratyern* Frd“roet n K"Mel
Ar«~on, ks. Jean Ponbefl Eliaor
Eranit. Jean Co*«on. A'me Cesa rre
ną^mood Co-nt^r. PVrre Got. Alm- *
Cotton. Fo-*en> Cofon. G-brirtr Dn. 
eheue, Pruł Cłi-.rd Jn*tin God^rd 
Yyes P n n ,  Frodrrte Jołtot Curie, 
trene J"lio'-Cnrir. Franrots I.eetprr. 
Louis M"r-tn Ch"uff:er. Pat»’o Pica- 
mo, Moreel Prmant, Pani Rtvet, pa
ni Romajn RoPaud, Armand Sr|a 
rrou, Elsa Triolrt, Verrors. J. Crowt- 
her, Mary Priit. D. N. Pritt. Norę 
Wooser, J. B. S. Hsidsne, D. Rrmnl 
Ada Alessondrlnf. Massimo Ronlem- 
pelli. Renato Gu'ta«o. Gnido MMIoli 
Tsa Miranda, Pjetro Nrnni. Crmllti" 
Rayrrą, Mmła MaddMrna Rn*v; Gin 
•eppe de Sanfis, Emilio Serrnł. Ello 
Vtttor!oi, Rowrrd gust. Ada Jackson 
Albert K-hn. Jenny WeMfeh. Fila 
W n'er, M, Szołorhow, A, FtMlIrfrw 
P. Fiedosirjew, N. Popowa, S. Wawt- 
fow, Wandą Wasflrwska, Annetlr 
Olsen, Mar-In Andrrsen Nes5. Atiml 
Sycrdrup Łundrn, Andrea Andreen 
Jerzy Borejsza, Jan Dembowski, Leon 
Kruczkowski, Eugenia Pragierowa 
Jan Drda, Aneksu Hodlnowa-Spurna 
Jan Mukarzowsky, Bernhard Keller 
mon, Heinrich Mann, Otto Niwchke. 
Anna Seghers, Sean 0 *Casey,'.'Jose Gt- 
ral, Eiisa Uris, Muik Raj Anand, Pa

ki* N araża J a w  ś w tż ą  Taat Ca—d

naszym życiu państwowym należy* 
cie zorganizowana i sprawnie dzia
łająca kontrola Najwyższa izba kon 
troll czuwać będzie nad przestrze
ganiem legalności, gospodarności, 
rzetelności i celowości w działaniu 
administracji i Instytucją gospodar
czych. Kontrola wykonywana przez 
NIK zmierzać będzie do ̂ obrony i 
umocnienia własności społecznej. 
NTK wypowie bezwzględnie walką 
nadużyciom, biurokratyzmowi, łama 
niu praworządności i marnotrawstwu 
wszelkiego rodzaju Najwyższa Izba 
Kontroli potrafi wykonać te zada-,
oia ponieważ oprze sle nietylko o 
fachowy, dobrze wyszkolony i do
brze zorganizowany aparat, ale po
nieważ oprze sie o komisie kontroli 
społecznej, o rady zakładowe, o Ra 
dy Narodowe ł o Instytucje gpołec* 
ne, dz'atalace w naszym kraju. 
Oparciem d'a niej w'nni być I bę
dą dosłownie wszyscy ludzie pracy 
nienawidzący marnotrawstwa, biu
rokratyzmu i niegospodarności. Żad 
ne przejawy nadużyć, nierzetelności 
i biurokratyzmu nie powinny ujść 
oka tak dzia^jac^j kontroli.

Weszliśmy w okres realizowania 
akcji oszczędnościowej. Jesteśmy w 
trakcie realizowania trzeciego roku 
planu trzyletniego I przygotowań 
do 6-letniego planu budowy pod
staw socjalizmu.

Najwyższa Izba Kontroli będzie 
istotnym i skutecznym organem w 
walce o wykonanie planów gospo
darczych, a wśród ludzi pracy któ
rzy okażą jej największą i najbar- 
dzie! wydatną pomoc — winni się 
znaleźć w pierwszych szeregach 
ludzie naszej Partii, ludzie Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Ludzie naszej Partii winni bjfc 
tymi którzy zmobilizują szersze rze 
sze ludzi pracy w Polsce do współ 
pracy z organami NIK — winni 
być tymi, którzy nauczą wszystkich 
ludzi pracy korzystać z tej ostrej 
broni kontroli — jaką w dniu weto 
rajszym stworzył Sejm Ustawodaw

Kredowych aiedaeęzań, do organlaa- Pnzaa® Rady Idiośatrów,
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Współpraca polsKo - czechosłowacKa
stanowi mocne ogniwo w wielkim (roncie walki o pokoi

Oświadczenie Premiera 
Cyrankiewicza

PRAGA, (PAP). Prezes Rady Ministrów R, P. Józef Cyrankiewicz i 
okazji rocznicy podpisania paktu przyjaźni między Polskę a Czechosło
wacją oświadczył korespondentowi CTK co następuje:
Stosunk- pomiędzy Polską a Cze

chosłowacją w okresie międzywojcn 
njsm stanowiły głęboką wyrwę, ułat
wiającą napór niemieckiego imperia 
Jizmti na kraje Europy wschodniej.

Wyrwę te stworzyły ślepe antago
nizmy wzajemne klas posiadających, 
które rządziły naszymi krajami, sa 
me będąc zresztą pionkami na sza
chownicy wielkiej gry zwalczających 
się odłamów imperialistycznych.

Sprzyjał temu antagonizmowi rów 
nież ślepy szowinizm narodowośclo-

5fi-ta sosio

Na zdjęc.u — marszałek Żymierski 
w rozmowie % min. Pode-lwornym 

w kuluarach sejmowych
-o-

(Jstawa o NIK
(Dokończenie te  *tr. 1 sze.jl

Ogrom zadań kontroli państwo
wej w Polsce będzie — zdaniem 
mówcy — rzybko wzrastał w miarę 
ogarniania przez planowanie coraz 
większej ilości dziedzin naszego ży 
cia,- w miarę rozszerzania się usno 
lecznionego obrotu towarowego oraz 
obejmowania planowaniem produk
cji rolniczej.

NIK będzie współdziałała z ko
misjami kontroli społecznej i kon
trolą wewnętrzną resortów. Kon
trola państwowa musi wyrobić w 
organach społecznych głębokie po
czucie odpowiedzialności.

Izba przyjmuje gorącymi oklaska 
ml końcowe słowa mówcy, który 
analizując znaczenie moralne kon
troli państwowej, oświadcza że pod 
stawą moralności socjalistycznej 
jest idea dobra społecznego. Do rea 
lizacji tego dobra zmierzają wszyst 
kie czynności naszego aparatu pań
stwowego, poddane sprawnej kon
troli państwowej.

Po przemówieniach posła Wencli- 
&a (SD), posła Dura (SD, posła 
K iernika(PSD i posła Dąba (PZPR) 
ustawa o kontroli państwowej zo
stała jednogłośnie przyjęta w dru
gim i trzecim czytaniu.

Następnie wicemarszałek Barcl- 
kowski oznajmił o rezygnaęji pre
zesa NIK, posła dr Henryka Koło
dziejskiego ze swego stanowiska 
z powodu złego stanu zdrowia. Re 
zygnacja została przez Sejm przy
jęta. Jednocześnie Sejm Ustawo
dawczy uzupełnił skład Rady Pań
stwa przez powołanie na jej człon
ka dr Henryka Kołodziejskiego.

Nowym prezesem Najwyższej Izby 
Kontroli został wybrany tow, Frań 

JdSwiak — Witold,

wy, umiejętnie podsycany przez reak 
cję w obu krajach. Po polskiej stro 
nie szowinizm ten potrzebny był rzą
dzącej sanacji dla maskowania przed 
społeczeństwem, zdradzieckiej pol;tykf 
paktowania z Hitlerem.

Rezultaty były jasne i a i nadto 
do'kliwe dla obu stron. W wyrwę 
stworzoną przez zbrodniczą i samo 
bójczą politykę głęboko wdarł się za
chłanny i czekający na taką okazje 
imperializm niemiecki i zmiażdżył 
oba p-ństwa: nanrzód Czechosłowa 
cję. później Polskę.

Krwawa nauka historii nie poszła 
jednak tym razem na marne. Nie 
poszła dlatego na marne, że w obu 
krajach głos decvdujecy zdobyły ma
sy ludowe, dzięki temu, że narody 
nasze oswobodzone zostały spod hit 
lerowskiei okuoacji przez bohaterski 
wysiłek Związku Radzieckiego. dz'ęk: 
temu. że w Związku Radzieckhn ma
sy ludowe obu naszych krajów zna 
lazły pomoc i onarcie w walce z obo
zem wstecznictwa, w walce z inge 
renetą w sprawy naszych narodów 
międzynarodowych kół reakcyjnych i 
imperialistycznych.

Gruntując zwycięsko ludowy charrk 
ter naszych p-ńslw, masy ludowe obr 
krajów zbliżały się do siebie wza 
i^mnie | zacieśniały wzajemną przy
jaźń.

Potrzeba pogłębiania tej przyjaźni 
I nawązania ooraz ściślejszej współ 
pracy tkwiła w gruncie rzeczy głęboko 
w świadomości obu narodów.

Dlatego też podpisany przed dwo
ma laty układ o przyjaźni nabiera 
coraz głębszej, realniejszej, bardzie' 
konkretnej treści, rozszerza się n.a 
wszelkie dzredz'nv żveia naszych kra 
jów i d'atego stał się dla wszystkich 
obrwateli czvmś najzupełniej oczywi
stym j zrozumiałym.

Dlatego też jes’eśmy przekonani o 
d-!szvm stałym rozwoju serdecznych 
stosunków między naszymi krajami. 
Te wzajemne stosunki polilyezne, po 
sondarcze i kulturalne stanowią dła 
Patski ! Czcchosłowacji dodatkowy 
czvnn:k przyspieszenia swago rozwoju 
gospodarczego i szybszej realizacji 
soc:e |'8tvcznego ustroju sprawiedli
wości społecznej, realizacji, dokony 
wujarej się dzięki wzajemnej pomo
cy krajów demokracji ludowej otrz 
no mocy ( poparciu Związku Radziec 
kiego.A

Dlatego nasz sojusz jesł także jed
nym z mocnych ogniw, spajających 
ze sobą kraje demokracj-' ludowej pod 
nrzewodem Związku Radz:ecktegn we 
wsnólnej woli zabezpieczenia swoich 
granic i rozwijania swych twórczych 
przemian społecznych, we wspólnej 
walce o utrwalenie postępu ł pokoju.

Oświadczenie ministra 
Modzelewskiego

PRAGA. (PAP), Minister spraw zagranicznych RP. Zygmunt Modze-- 
lewski z okazji dru-iej rocznicy podpisania paktu przyjaźni między Pot 
ską a Czechosłowacją osnladczyl korespondentowi CTK co następuje: -

ZDENEK FIERLTNGER 
wicepremier rządu CSR

Dwa lata realizacji układu o przy
jaźni między Polską i Czechosłowacje 
wykazały ogromne możliwości współ 
pracy'. Istotnie układ ten stał się od- 

j skocznią dla długiego już szeregu 
umów i konwencji, obejmujących 
prawie, że całokształt stosunków mię 
dzy naszymi krajami Wystarczy 
wspomnieć, że pełna lista podpisa 
nyeh w ciągu dwóch lat umów obej
muje wiele konwencją gospodarczych; 
od zwykłej, traktuiącej o wzajemnym 
obrocie towarowym — do porozumie 
nia precyzującego ścisłą współpracę

Pisarz* radźmy zbawia akces
do Światowego Kongresu Pokoju

MOSKWA (PAP). — Pisarze ra-1 Pisarze radzieccy jednomyślnie 
dzieccy jednomyślnie poparli inicia : przyjmują aoel M'ędzynarodowego 
tywę w sprawie zwołania Sw;ato\ve j Biura Łączności Intelektualistów w 
go Kongresu Zwolenników Pokoju. | obron!e pokoju t Międzynarodowej 

W oświadczeniu grupy pisarzy, re Demokratycznej Federacji Kobiet w
prezentujących związek pisarzy ra
dzieckich, czytamy

Zaniepokojeni działalnością wro
gów pokoju, pisarze radzieccy dołą 
czają swój głos do protestów prze
ciwko rozpętywaniu nowej wojny, 
występując w obronie pokoju mię
dzy narodami całej kuli ziemskiej!

N!eza'eżnle od przynależności ra 
sowej oraz poglądów religijnych 1 
politycznych, zwolennicy pokoju po 
w'nni się zjednoczyć 1 przeciwsta
wić swą mocną wolę zachowania 
pokoju wszystkim knowaniom je
go wrogów.

S t u d e n c i  d u ń s c y  
przedw paktowi 
Dćłnocno-ctlantyc>. euu

KOPENHAGA (PAP). — Postępo 
wa organizacja studentów duńskich 
„Studentersamfundet" uchwaliła re 
zolucję, w której protestuje prze
ciwko wciąganiu Danii do bloku 
północno-atlantyckiego.

„Studentersamfundet'* podkreśla, 
że montowanie tego bloku jest 
sprzeczne z zasadami Organizacji 
Narodów Zjednoczonych i stanowi 
jedno z ogniw akcji podżegaczy 
wojennych.

sorawie zwołania.na kwiecień br. 
Światowego Kongresu Zwolenników’ 
Pokoju.

O pokój między narodami! O kul
turę i cywilizację! O demokrację! O 
pokój na całym święcie!

Oświadczenie podp!sali w imieniu 
związku pisarzy radzieckich: Ari-
bek, Ajezow, Buków, Wasilewska, 
V7enc1owa, Wiszniewski, Wiata, Wur 
gun, GUbaczew Gorbatow, Gład
ko w, Isakowskl, Iwanow, Isakian. 
Kornejczuk, Katajew, Kolos, Ko- 
zewnikow, Berdy, Kebr?atęw, Leo
nów, Lucfs, Pawlenko. Panfierow, 
Polewoj, Panona, Perwencew, Ro- 
maszow. Rylski, S;monow, Sofro- 
now, Surkow. Surow, Timonow, 
Twardowski, Turski, Tokombrajew, 
Tyczyna, Unit, Fadlejew, Fedln, 
Czikowani, Szołochow, Szczipaczew, 
Erenburg.

gospodarczą, konwencję kukuraJnA.^ 
szereg umów komunikacyjnych, umo
wę społeczną i ostatnio ratyfikowaną? 
umowę o współpracy w dziedziniejj 
stosunków prawnych. > ,

Wszystko to wykazuje, że układ 6' 
przyjaźni wyrósł na gruncje istotnych* 
i nieprzemijających potrzeb i możli-. 
wości obydwu krajów. .)

W obecnej sytuacji międzynarodo
wej sojusz polsko -  czechosłowacki,, 
w oparciu o sojusze obydwu naszycli' 
krajów ze Związkiem Radzieckitń.Ź 
nabiera szczególnie dużego znarzeriia,
W okresie montowania impertaliś’ye*» 
nych bloków agresywnych nasz układ 
i nasza współnraca stanowi mocne 
ogn*wo w wielkim froncie walki‘ o’ t 
pokój. - 1 n ? |

Wbijanie klina między nasze krajftj 
było oddawna ulubioną metodą pod-, 
żegaczy wojennych. Wytrącanie z rąk., 
nośżecaczy wojennych tego atutu1' 
jest wielką wygraną dla frontu po
kotu nie tylko w tej części Europy*.

Wspólne przesłanki społeczne i 
wspólne cele, do h ‘órych dążą nasze 
narody, jeszcze bardziej ; umacniatą» 
wzajemną współpracę j otW'e.rająl 
szerokie perspektywy na przyszłoś®??

Sprawdzianem tego jesł szybki rogi 
wój gospodarczy naszych krajów ic 
s'ale postępująca naprzód konsolida-,; 
cja polityczna naszych społeczeństw 
na drodze do budowy socjalizmu, -1’,

Jestem głęboko przekonany! że na
stępne lata realizacji naszego układtr 
przyniosą nnm dalsze sukcesy, dalszy 
rozwój współpracy, co z kole; jeszciń^ 
bardziej wzmocni obóz demokracji Fj 
pokoju, a tym samym przyczyni się 
do utrwalenia powszechnego* phkoiił i ' 
współdziałania wszystkich naroditw 
miłujących wolność. ^ j

G ? n . l ó T e f K c n 3r ie w s V i i

Włoska partia socjalistyczna
, C O / l S C O “zryw a z » r

RZYM (PAP). — Organ włoskiej 
partii socjalistycznej „Avahti‘* do
nosi, że przewodniczący kcm'sji 
spraw zagranicznych „COMTSCO" 
(międzynarodowego komitetu prawi 
oowych socjaldemokratów), Morgan 
Phillips, skierował do kierownictwa 
włoskiej partii socjalistycznej ulti
matum. zawierające żądanie zerwa 
nia współpracy" włoskiej partii socja 
listycznej z włoską partią komuni
styczną w terminie do 20 marca br.

List Phillipsa został omówiony 
przez naczelnego redaktora „Avan- 
ti“ w artykule wstępnym pod tytu
łem „Zerwanie".

Zerwanie z „COMISCO", które 
w najbliższych dn'ach musi ostatecz 
nie nastąpić — czytamy w wspom
nianym artykule — ujawnia fakt 
niezwykłej wagi, a mif nowirie, że 
włoska partia socjalistyczna zacho
wała «• źkowicie niezależność. Moi*

przyczyni się to do wyzwolenia uta 
jonej energii, która przytłoczona 
jest polityką kapitulacji, prowadzo 
ną przez partie socjal-demokratycz 
ne, zrzeszone w „COMISCO".

Fakt ten — kończy „Avanti“ — 
powinien przyczynić się do wzrostu 
sił przeciwnych „COMISCO", co 
może wywrzeć głębold wpływ na sy 
tuację w partiach Europy zachod
n i  i w konkluzji może się przyczy 
nić do ich przeobrażenia.

G ó rn icy  polscy  
o f ia ra m i w y p id k ó w
w kooaln ach Francji

PARYŻ, (PAP). W kopalni Belhune 
(departament Pas de Calais), zdarzył 
się znowu śmiertelny wypadek, które, 
go ofiarą padł górnik polski Ludwik 
Jeżakowski. Jesl to już 8 wypadek 
tego rodzaju od początku roku, któ 
rego ofiarą jesl Rórnik polski.

W kołach robotniczych twierdzi się, 
że wzrost liczby śmiertelnych wy
padków jest konsekwencją osłabienia 
nadzoru nad Instalacjami kopalnia
nymi wskutek aresztowania przez 
władze francuskie wielu robotników, 
dozorujących te instalacje.

- — f v----

Sstjilftl 0. Smirli prmliofR
do partii Komunistycznej

lUltUUJUlBUI UiUifiijMI KU J
WARSZAWA (PAP). — Rada Mf. 

nistrów na, wniosek ministra Beze/ 
pfcezeństwa Publicznego uchwaliła? 
mianować gen Józefa Konarzewskie-) 
go komendantem głównym Miłicjf-, 
Obywatelskiej zwalniając w ten 
sposób równocześnie z tego stano:y| 
ska gen. Franciszka Jóźwiaka (Wi
tolda), który wybrany został przeg. 
Sejm w dniu 9 marca — prezesem^ 
Najwyższej Izby Kontroli aństw#*)

------o_ —  - > |3Robotnica
przewodniczącą MRN

•«f

WROCŁAW (PAP). — Na stanorj 
wisko przewodniczącego Mi
Rady Narodowej w Międzyrzeczu za 
stała wybrana działaczka robotnik
cza Irena-Iwanowa, która przybyła

WIEDEft (PAP). •— „Oesterrei- 
chische Volksstimme“ donosi, że w 
Dolnej Austrii robotnicy socjali
styczni wstępują masowo do partii Lud włoski nJe chce
komunistycznej. Wśród nowych

do województwa wrocławskiego z 
przędzalni łódzkiej.

Dzięki wybitnej pracy społeczne}-, 
Iwanowa zdobyła sobie wielkie u- 
znanie wśród kolegów pracy i mil 
szkańców miasta.

— -o-----

członków partii komunistycznej znaj 
duje się wielu byłych czołowych 
aktywistów socjalistycznych.

O d e z w a  biura  C G F
PARYŻ (PAP). — W związku z t Jednocześnie biuro wyraża ener-

utworzeniem komitetu walki o am
nestię dla uwięzionych górników, 
biuro CGT ogłosiło odezwę, w któ
rej nawołuje wszystkich członków 
związku zawodowego do gremial- 
iMgo owarcia akcji komitetu.,

g:czny protest przeciwko dalszym 
prześladowaniom działaczy związku 
zawodowego górników, w tym prze 
ciwko skazaniu na dożywotnie robo 
ty przymusowe sekretarza związku 
w Dlerada — Ben Harold*

p a k 'u  a ł t p n ł i t t h g i
RZYM (PAP) — Korespondenci

waszyngtońscy tutejszej prasy dona 
szą, że zaproszenie Włoch do pakty 
atlantyckiego ma nastąpić w ciąga 
najbliższych 24 godzin. Rząd włosk) 
zorganizował tymczasem wielki 
kampanię .prasową na rzecz przyj! 4 
cia zaproszenia.

Dziennik „Unita** stwierdza, ż* 
włoskie masy ludowe nie pragri' 
jednak bynajmniej udziału w prO* 
lektowanjaa paketą

*
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fi»m PgBlittirsia iniiiia
PZPR w Pu swach

Dnia 6 bm w saii starostwa od
byta si» Powiatowa konferencja 
w yborna TZPR. Konferencją za- 
ftaił dotychczasowy sekretarz PK 
PZP”  to w. Demidowski. Na prze
wodniczącego konferencji powołano 
tow. Ostrowskiego, t o  ukonstytuo
waniu sią prezydium referat poli
tyczny wygłosiła tow. Olga Żebrun 
Prelegentka omówiła gospodar- 
esą i polityczną sytuacje międzyna 
fortową oraz zwróciła u wartą na za 
danie stojące prze:', partią jnk; 
utrwalenie sojuszu chłopsko - ro
botnic*' -to, na i żonie dużego nacis
ku na akcie ł ł ' i zagadnienia mio 
dzieżowe. W dysktisli z.abieialo glos 
i i  od u o poruszając zagadnienia wy 
sunięte w referacie. Dyskusją pod
sumował delegat WK PZPR tow. 
Gabara. Na ząkonczenfc nastąpiły 
wybory uo I\.w. Komitetu. W skład 
K niitctu weszły 33 osoby. Na kon- 
ferti.cją wojewódzką wybrano 35 
delegatów.

IMmmmm zjazd oeyciycfelsfwo
z  p o i r ,

W początkach b. miesiąca w 
sali Powiał1 we.j Rady Narodo
wej w Rrasnymstawie odbył się 
nadzwyczajny zjazd pokGngre- 
sowv nauczycielstwa wszystkich 
typów szkół powiatu krasno
stawskiego. W zjeżdzje uczest" 
niczyto 260 osób. Zjazd zorga 
nia wany został przez Zarząd 
Powiatowy ZNP i inspektorat

szkolny w Rrasnymstawie W 
zjeździe udział wzięli ró\vn:eż 
przedstawiciele partii politycz
nych, urzędów, instytucji. Zw. 
Zawodowych i licznie zapro że
ni goście. Zebrani owacyjnie po 
witali' nrzybyłe również delega
cie ZMP i przedstawicieli wsi. 
YV haku dyskusji, która wywią
zała się po referacie wygłoszo"

Dz:eń Kob et na Lube!szczyźnie
PI'LA W Y

Międzynarodowy Dzień K tret 
obchodzony był w Puławach 
pod hasłem „Kohie'y walczą o 
pokój". W wigilię święta w 
szkołach puławskich odbyły się 
óogadanki o warunkach życia 
kobiet w państwach kapitalis
tycznych i w ustroju socjalis
tycznym. Dnia 8 hm. zorgani-

7Kazimierza DsSnego dosssza
Frekwencją w szkołach wzrasta

Kom sja Oświatowa M. R. N. w 
Kazimierzu Doi. przystąpiła ener
gicznie do pracy na różnych odcin 
kach.

Ostatnio odbyła dwa posiedzenia, 
na których rozpatrywała wykazy 
dzieci nieregularnie uczęszczają
cych do szkoły. Fakt przystąpienia 
czynnika społecznego do tej akcji 
przyczyni się do podniesienia frek 
wencjł w szkole, a tym samym do 
podniesienia poziomu nauczania.

Walka z analfabetyzmem
Kierownfotwo szkoły podstawo

wej czu jne na apel władz urucho
miło kurs dla analfabetów. Wykła
dy Odbywają sie w gmachu szkoły j 
podstawowej. Kierownictwo kursu 
ofefęia tow. M. Wasilewska Insp“k 
tor 'izkolny dostarczył bezpłatnie 
podręczników i pomocy naukowych

■a*
Otwarcie świetlicy „Hufca 
Szkolnego *

Dnia 1 marca br. w pięknie przy
strojonej świetlicy przy Publicznej 
Szkołę Zawodowej odbyła się uro
czystość otwarcia pierwszej świeth 
cy dla młodzieży zorganizowanej w 
Służbie Polsce,

Przygotowania do „Święta Wiosny"
W dniu 2 marca br. w sali Miej

skiej Rady Narodowej odbyło się 
wstepne posiedzenie organizcyjne 
Komitetu „Święta Wiosny". Na po
jedzenie przybyli przedstawiciele 
Partii, Związków Zawodowych, or
ganizacji społecznych i spółdziel
czych.

Po ożywionej dyskusji nad pro
gramem 1 terminem imorezy zebra 
ni prutanowilt: 1) powołać Komi
tet. ustalić Imprezę na dzień e ma
ta br.

iiiiiiiiió iłfcpim „fintin nmn"
zawfadnmta, ie  wobec wycserpa»»»n 
Kfciead trza Robotniczego na rok 1949

G>d f l n .  SB. n f e  p r ^ ł j ^ m u j a

znwnno pochód do miejsca każ- 
ni SD Pniaków, rozstrzelanych 
przez ol-upanta, gdz:e odbvłn 
się manifestacja na rzecz poko- 
ju. W Państwowym Instytucie 
Naukowym Gospodarstwa Wiej
skiego rozdano dyplomy uzna
nia przodownicom pracy. Cen
tralnym punktem obchodu by
ła akademia zorganizowana 
nrzez Ligę Kobiet w Puławach. 
Zagaiła go ob. Masłalerzowa, 
powołując do prezydium przed
stawicielki 'organizacji społecz
nych i politycznych i PINÓW. 
Pierwszy przemówił do zebra
nych starosta po  w. oh. Żmudz- 
ki, podkreśla iąc znaczenie k'0>- 
bicty w życiu społimznym. Re- 
ferat polityczny wygłosiła oh. 
Pawlak Zebrani zamanifesto
wali żvwo hurz!iwvmi oklaska
mi swoią solidarność z pokojo
wa Polityką Związku Radziec
kiego.

Część artystyczną wvpcłn:łv 
wysteoy zespołu św!et!i<y'weoo 
PTNGW i szkół puławskich. W 
przerwach przygrywała orkie
stra Zw, Transportowców.
TOMASZÓW

Kobiety tomaszowskie nhrho- 
dziły swó? dzień na akademii, w 
której wzięli odział delegaci z 
powiatu. W uroczystości uczest
niczyli również zastępcy staro
sty pow mgr. Dnszniak i t se
kretarz Poyy, Konrletn P7PR 1 
tow, Martyniuk. Pa przi-mó* 
weninrh i referatach wręczono 
nagrody pieniężne przodowni
com praey.

W części artystycznej chór 
m>eszanv Państwowego Gimna
zjum i Liceum w Tomaszowie 
Lub. odśpiewał kilka pieśni lbraz 
wystawione inscenizacje w wy
konaniu członkiń Ligi Kobiet 
W akademii wzięło udział ponad 
łysiąc osób.

nym przez ob. Sobiera ja, a po
ruszane były zagadnienia stoją
ce przed nauczycielstwem, na
kreślone w planie sześciolet
nim. Gorące oklaskiwania dys
kutantów dały wyraz, że nau
czycielstwo do realizacji zadań 
stojących przed nim przystąpi 
z zanałem i będzie usilnie dą 
żyć do osiągnięcia pozytywnych 
wyników.

W wyniku obrad przesłane 
zostały depesze do Prezydenta 
Rzeczypospolitej oh. Bolesława 
Bieruta, premiera Cyrankiewi
cza, min. Oświaty Skrzeszew
skiego, do Kuratorium OSL i Zw 
Głównego ZNP.

Grniaia Kanara Kaiififii
ł v z ( |  rw  o

do w spółzaw odtretw a
w kontraktacji

W dniu 4 muren w gminie 
Kamień odbyło się ogólne ze
branie rolników z te rnu  ca
łej gminy, poświęcone spopu
laryzowaniu akcil „R*. fdział 
w zcbrachi wzięło ponad 200 
osób. Zebranie obsłużyli de
legaci % nnwiatu. sekretara 
Kom. Gmmnego PZPR agro* 
nom gminny | kierownik 
spółdzielni. Gromada Kopa
nina Kamieńska, która *a- 
kontrnklowała do dn*a zebra
nia 14 sztuk świń wezwąła 
do współzawodnictwa w kon 
trnkto-ii pozostałe gromady 
w gminie.

Gdttnszcm sresSfe w Zatrośni 
fu n d ire  b ib lio te k ę  d la  wsi
Z inicjatywy dyrektora gimn. 

męskiego w Zamościu ob. Bo- 
jarczuka postanowiono ufundo
wać bibliotekę dla wsi Biało
brzegi. W celu zmobilizowania 
odpowiednich funduszów zor
ganizowano szereg imprez arty
stycznych. W niedzielę 6 bm. 
w auli Gimnazjum Zamojskiego 
dyrektor gimnazjum wygłosił

odczyt pt.: „Dziwolągi psy
chiczne". Dochód z. odczytu 
przeznaczony został również na 
ufundowanie biblioteki. W tym 
samym dniu po południu miło
śnicy sportu gimnastycznego po 
dziwiali ćwiczenia na przyrzą
dach, wykonywane przez sekcję 
gimnastyczną SKS.

Dla udostępnienia szerokim masom pracującym podstawo 
wych dzieł klasyków marksizmu,

„ K r a in a  i

przygotowała komplet 15 dzieł w p o p u l a r n y m  wydaniu 
„Marksistowskiej Biblioteki Jedności" w cenie 1000 zł za całość.

MARKSISTOWSKA BIBLIOTEKA JEDNOŚCI
— Historia WKP (b)
— Wojna domowa we Francji
— Drieeięrn choroba „lewicowości** »  komunizmif 

Engels — O materialjżm-e historycznym
— Płaca. cena i zvsk 

Engels1 — Manifest Komunistyczny
— Imperializm jako najwyższe stadiom kaplts^zmn
— Praca na jemna i kapi'nł
— 18 Rrumc re'a I.udwika Bonaparte
— Wilki kłusowe we Francji
— Rozwój socjalzmu od Utoplj do nauki
— t.iidwk Feuerbach
— Pochodzenie rodziny, własności prywatnej

i państwa
'1. .1 Stalin — Zagadn enis Leniuizmu
'5. W, 1. Lenin — Korol Marks.

l)o nabycia we wszystkich księgarniach Sp. Wvił. „KSIĄŻKA t WIEDZA” 
Centrale Księgarska Spółdzietni Wydawniczej „Książka t Wiedza**, 

Warszawa, ul. Lwowska 5,. załatwia będzie zamówienia tylko po uprzed 
nim wpłaceniu należności na konto PKO Nr. 1-5912.
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K Marks 
W. I. Lenin 
K Marks i F 
K. Marks 
R Marks ; F. 
W I. Leniu 
K. Marks 

M.irks 
Marks 
Engels 
Engels 
Engels

Wydział Powiatowy w Radzyniu
ma do sprzedania:

SAMOCHÓD 4-RO OSOBOWY
marki Mercedes Benz, w dobrym stanie.
Sprzedawany oh ekl obejrzeć 
moinu w Wydziale Powiatowym 

w Radzyniu.
Przewodniczący Wydz:ału Powiatowego 

Starosta Powiatowy 332 P
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Zarząd Okręgowy

WfoutJ flmtiMSti rnrii
W LUBLIN*'; UL. RADZI WILLOWSKA NR 3 
zatrudni 120 traktorzystów ! pomocników.
Kandydaci nicposiadająey prawa jazdy 
wydanego przez TOR zostaną skierowani 
na kurs traktorzystów. Przyjmuje się tyl
ko 1 praktyką jazdy na traktorach.
Odjazd na kurs dmą 26 bm. 457

KUPNO - SPRZEDAŻ

SPRZEDAM radioaparat 
5-cio lampowy. Zgłosze
nie pod adres Lublin 
Solna 3/19a od 14 do 21.

451 G

POM UBIORÓW Rr Cho 
lewiński Lublin, Krak, 
Przedm. 19 tel. 24-35 
poleca duży wybór go
towych ubrań. Ceny ni
skie. Dla świata pracy 
5<V« rabatu. 453 K

Z O 1' II Y

ZGUBIONO książeczkę 
tożsamości klaczy śnia
dej na czole gwizdka, 
na tylnych nogach białe 
pęcinv, urodzona 1941 r., 
wydanej przez Zarząd 
Gminy Konopnica iia na 
misio Grabo wsk; -łan.

418 Cl

ZGUBIONO dowód toż
samości konia  ̂ klaczy 
maści gniadej rok uro
dzenia 1933 Nr dowivdu 
!14t wydany przez Za
rząd Gminy Konopnica 
no nazwisko Rzączvń- 
sksego Franciszka. 449 G

ZGUBIONO dowód OSO- 
b:sty wydany przez gmi
nę Trzydnik, kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik oraz kartę 
zwolnienia z Milicji — 
nazwisko Chalni łan zam 
Trzydnik pow. Kraśnik. 
_____ 463 G.

UNIEWAŻNIA się zagu
bioną legitymacje Nr 414 
wydaną przez Państwo
we Gimnazjum i Liceum 
im. Unii Lubelskiej na 
nazwisko Danuty lanu- 
szewskiej Lublin, Kapu
cyńska 2. 452 G

ZAGUBIONO kartę re
jestracyjną wydaną przez 
RKU Brzeg n. Odra oraz 
wymeldowanie z gminy 
Mąkoszyce na nazwisko 
Kiner Zygmunt zam. 
Ulwówek pow, Hrubie
szów, 455 G

ZAGUBIONO karlę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin - miasto na 
nazwisko Mazelan Marian 
zam. s'acja Kraśnk woj 
lubelskie. 456 G

ZAGUBIONO dowód oso 
bisty PKP Nr 233—318 
wydany przez DOKP Lu
blin na ns7w :sko Kozioł 
Ryszard zam. Lublin — 
Bychnwska 63. 459 g

SKRADZIONO karlę roz
poznawczą wydana w 
Ostrowcu, odpis me'ryki 
urodzenia oraz książecz
kę UbezpieczaIni Społecz 
nej w Lublinie na naz
wisko Sokołowskiej Wa
lentyny zazn. Lublin Cv- 
rulicza 4 V(iO G

ZGUBIONO dowód oso
bisty PKP Nr 205—243 
wyd iy przez DOKP Lub 
lin na nazwisko Rarnn 
Aleksander zam, wieś 
Zwierzyniec woj. lubel
skie, 461 G
ZGUBIONO karlę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Skierniewice k War 
szawy na nazwisko Wa- 
rulik Władysław zam. 
Lublin ul. 3 Maja 2201.

462 G.

ZGUBIONO kartę roz
poznawczą wydana w Fa 
lonicy pod Warszawą na 
nazwisko Weryrzczyńska 
Irena zam. Lublin ulica 
Zielna nr 4/8. 464 G
ZAGUBIONO dowód toż
samości konia roaśc; ka
rę j wydany przez Zarząd 
Gminy Zemborzyce na 
nazwisko Brvda Stanis
ław zamieszkały Wólka- 
Abraino wieka 450 G

R O 2 N E

ST. DŻAL Spadkobiercy 
Drukarnia „Pośpieszna1* 
i Zaprzysiężona Pracow
nia Stempli kauczuko
wych Lublin, ul. Kołłą
taja Nr 3 tel. 44-30.

454 G
SKLEP odstąpię w śród
mieściu. Wiadomość Kra, 
kowskie Przedm, 30/3.

458 G
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135 ky =  34033 z f . |

Na targowisku w Zakrzewie
Cl  ’«!na Zakrzew leży w naj- 

*  dalszym zakątku powiatu 
krasnystawskiego.

— Mieszkamy daleko od po* 
wlatu, a jeszcze dalej od Lubli
na—mówi chłop, z którym je- 
dziemy na spęd bydła do Za
krzewia G-spodarz coraz spo
gląda na umieszczoną na sa- 
ftiach klatkę przykrytą derką, 
spod której wystaje tłusty ryj 
utuczonego wieprzaka.

— Spęd o tyle je t wygodny, 
ie nie potrzebujemy jeździć do 
Rzeźni Miejskiej do Lublina, 
lub tei na targi do Krasnego* 
stawu. Gospodarz nazywa się 
Józef Woftaś ze wsi Biskupie, 
gm. Wysokie.

Popędza konie hmące przez 
raspy śnieżne, żywo opowiada o 
swojej wsi.

— W sierpniu ubiegłego ro
ku nad naszym terenem prze
szedł straszliwy huragan, którv 
wyrządzi? nam wiele szkody 
Flv!!śmv stratni w kartoflach, 
toteż wiozę wieprzaka nie tak 
jnż dobrze utuczonego, jak ja 
to rozumiem

f \  godz. 10.00 na targowiskn 
w Zakrzewie stafo już 

przeszło 30 furmanek że Świnia 
mi. W tłoku ludzi zgubiłem 
9wego towarzysza podróży. 
Spotkaliśmy się dopiero w biu 
rze Gminnej SnóHzielni Sam. 
'hłopskiej. Józef Wojtaś odbie* 
rał gotówkę z kasy.

— Wieprzak mój waży 108 kg 
— powiedział, pokazując w 
uśmiechu złoty ząb. Kasa wy* 
płaciła mi 22 032 zł. gotówki.

•  •  •
^ o  trzeci z kolei spęd bydła

w Zakrzewie. Do godz. 3.00 
po południu Gminna Spółdziel
nia zakupiła 60 sztuk świń, 7 cie 
lat i 4 krowy. Pcdaż żvwca co
raz bo zwiększa się. Na pierw
szym spędzie bowiem było za
kupionych 47 sztuk, a na dru
gim .">0 sztuk. Organizac.ia za* 
kupu świń jest dobra. Najważ
niejsze jest to, że hodowcy z 
całym zaufaniem odnoszą się 
do akcji skupu.

Immi His ilDsi litu
dzieci chiopSKich

na jako tucznik I klasy Ii-ej ka 
tegorii. Gosnodarz otrzymał za 
nia 34 033 zł.

— W dntnu posiadam jeszcze 
dw:e świnie tej samej rasy tzw 
rudawskiej. Ważą już ok 90 kg 
każda

— Go zrobicie z otrzymaną 
gotówką? — zapytałem gospo
darza?

— Kuplę jeszcze jedno małe 
prosię, a za resztę coś z ubrania 
dla żony.

•  • •

Kolejka przed kasą posuwa
CIA «71się szybko i sprawnie. 1>> 

biura wszedł prezes spółdziclni 
tow. Pałuhski i zwrócił się do

obecnych z takim oto komuni
katem.

— Przed chwilą rozmawia* 
łem z wójtem gm'py Janem 
S"snnw-k'm. Prrsił o zakomu
nikowanie chłopom biorącym 
ttrłzirł? w skupie, żeby w czwar
tek złożyli u referenta podatko
wego k w’tv sprzedanych świń 
celem ustalenia ulg podatko
wych. Chłopi wiadomość tę przy 
jęli z zadowoleniem.

« • •
D  Ted wieczorem z Zakrze* 
* wa odjechały dwa cięża

rowe „Fiątv“ naładowane za
kupionym żywcem.

Stefan Bandos

J  czasie transakcji nawiązu- 
”  ję rozmowę z gospoda

rzem Władysławem Wójtowi- 
czem ze wsi Ponikwy. Gospo
darzy na 5 ha ziemi, z której 
2 i pół ha ornej, reszta zaś to 
las i nieużytki. Sprzedał ob. 
Wóitowicz utucroną sztukę o 
wadzę 155 kg. Została określo

C jw / p fw if  Pi mt/fc? cr#os
B;urokr«tyczny wójt i sekretarz

Młyn PZZ Nr 14 w Radzyniu 
mtał rozesłać zawiadomienia do nte 
ktńrvch gospodarzy zamieszkałych 
na terenie kliku gmin. Chcąc zao
szczędzić sobie kosztów pocztowych 
rozesłał te zawiadomienia do wój
tów z prośbą by oni na odprawie 
ze swvml sołtysami doręczyli im 
zawiadomienia. Mureny zaznaczyć, 
że m»vn PZZ Nr 14 zaplanował 
oszczędności na 1949 r. w sumie 
3250 tys zł Chciał sobie w ten sposób 
zaoszczędzić 60 tys. zł. Na prośbę 
PZZ wóit i sekretarz gminy Wohyń 
odoowiedzielt następującym pis
mem: ..Zarząd Gminy zawiadamia, 
że za doręczenie pobiera opłaty pod 
wóine znaczka pocztowego poleco
nego i przeto zwraca się niedoręczo 
ne nakazy". Zdaje nam się że jest 
to zbyt biurokratyczne podejście do 
prośby PZZ.

na*ivcb Pstńtt
Poczta wyjaśnia: W związku ze 

sprawą uruchomienia poczty na 
„Nowym Mieście" w Zamościu wy
jaśniamy, że zwróciliśmy się już 
kilkakrotnie w tej sprawie do Za
rządu Miejskiego by nam przydzie 
lił lokal. Obecnie uzyskaliśmy za
pewnienie Żarz. Miejskiego że w 
najbliższym czasie potrzebny lokal 
na ten cel zostanie nam przydzie
lony.

•  •  •

W związku z listem „Klika boga
czy wieiskich doprowadza do ruiny 
Gm. Spółdz Sam Chłopskiel w Rud 
niku" pragniemy wyrazić serdeczne 
podziękowanie w imieniu własnym 
i ogółu ludności naszej gminy za
pewniając, że fakty podane w liście 
odpowiadają zupełnie prawdzie. 
Ostatnio na skutek listu p. Bijado- 
wa Honorata z Płonki ustąpiła z 
pracy. Spółdzielnia Spożywców 
„Zgoda" w Płonce połączyła się z 
G. Spółdz. SCh. Jeszcze nadal nie 
jest w spółdzielni tak jak być po
winno ale spodziewamy się że na 
skutek listu uzdrowią się stosunki 
w naszej spółdzielni.

W dawnym pałacu Lubonrrskich
uczyć się będzie
r o b o t n i c z a  i c h ł o p s k a
Państwowe Gimnazjum i Li* 

ceum w Opoiu Lubelskim mie
szczące się od roku 1944 w bu
dynku zupełnie nicprzystosowa 
nym do potrzeb szkolnych o- 
trzvmnło w roku 1946 pałac 
książąt Lubomirskich, który 
wymaga jednak gruntownej od
budowy.

Z inicjatywy dyrektora za
kładu został utworzony Komi
tet Odbudowy, który przystąpił 
do mobilizowania środków fi
nansowych na odbudowę gma
chu. Koszt remontu jest dosyć 
wysoki, wynosi bowiem ogółem 
II milionów złotych

Gm nne Sr6'dziflne SC*?, 
zaooet ura u i ś w \«eg:el

Do Gminnych Spółdzielni SCh. 
w  powiecie lubelskim  nadeszły 

ostatnio znaczne transporty w ę
gla, które są natychmiast rozku- 
pywane przez ludność wiejską. 
Dnia 8 bm. dostawiono do G. S. 
w Bełżycach .500 t węgla, po któ  
ry zjechali tłum nie chłopi z całej 
okolicy. Transport przyszedł w  sa 
mą porę, gdyż w sku tek  niespo
dziewanego spa dku tem peratury  
i śnieżyc marcowych opał jest ce
niony wysoko, szczególnie w  oko 
licach, gdzie odczuwa się brak 
drzewa. Używanie węgla na opał 
jest dziś nie ty lko  tańsze od opa
lania drzewem, ale przyczyni się 
do poprę w y  drzewostanu leśnego, 
niszczonego bezlitośnie przez oku 
panta w  czasie w ojny. (B)

Zorganizowano szereg hnpt«f
artysłycznych i zbiórek oraą 
sprzedaż cegiełek. Uzyskana 
subwencje Gminnej Rady Narou 
dowej w wysokości 430.000 z£ 
oraz 150 tys. zł. z Wydziału Po 
wiabowego w Puławach. Z po
mocą materialną przyszły rów^ 
nież miejscowe instytucje, jak? 
Związek Plantatorów Buraka 
Cukrowego, Bank Spółdzielczy, 
Gminna Spółdzielnia Sam. ChL 
i Cukrownia Ogółem uzyskano 
z tvch źródeł 1.501.110 zl. «

Oprócz lego wiele prac nW 
wymagających przygotowania 
zawodowego wykonała mlo*' 
dzież szkolna przy pomocy 
swvch rodziców. Gminna Rada 
Naród wa w Onolu Lubelskim 
przydzieliła 700 q wapna ga- 
szonego, a na skutek starań tow 
Wierzbińskiego gromada Janl- 
szkowice dostarczyła 50 m* pia. 
sku.

Łagodna zima pozwoliła ppo-' 
wadzić bez przerwy prace nad 
odremontowaniem gmachu, a 
dyrekcja szkoły usilnie dąży do 
wykończenia I*go piętra i prze
niesienia do niego szkoły już W 
ma ju br.

Tak więc dzięki wyjątkowo, 
aktywnej i bezinteresownej pra? 
cy Komitetu Rodzicielskiego,; 
dzięki pomocy społeczeństwa i- 
prparciu Kuratorium OSL daw.' 
ny gmach książęcy zapewni 
dzieciom robotniczym i chłop 
skim odpowiednie warunki do 
zdobycia wykształcenia.

Taiemnica dobrych obiadów
w stołówce Państw. Ban'<u Rolnego w Lublinie
Obiady w stołówce pracowników 

Lubelskiego Oddziału Państwowego 
Banku Rolnego, mają ustaloną do
brą opinię. Szukając przyczyny te
go powodzenia docieramy na pod
wórze nowoczesnego budynku przy 
ul. Chopina, gdzie mieści się bank 
l w kącie czyściutkiego podwórka 
znajdujemy chlewnię.

W kilku przegrodach dostrzega

my 5 świnek. W pierwszej z 
ukryły się głęboko w stornie 
łaclaste warchlaki słoninowej 
puławskiej. Wypłoszone przez

nich
dwa
rasy
kie

rowniczkę stołówki brykają wesoło 
dla zadokumentowania, że cieszą 
się najlepszym zdrowiem i niezgor
szym apetytym. W następnej leży 
nieruchomo nadęty jak balon tucz
nik wagi około 150 kg. Dalej smukła

Wczoraj odbyła  się w Zarządzie 
W oj, Z. S. Ch. w  Lublinie konfe  
rencja w  sprawie organizacji egza 
m inów  elim inacyjnych dla uzdol 
nionej m uzycznie m łodzieży chłop 
ćkiej, które odbędą się w  niedzte 
tę 13 bm. w Szkole M uzycznej w  
t ubłłnfe m iędzy godz. 10 a 15 tą 
Kierownictwo nad organizacją ł 
przebiegiem egzaminów objął dyr. 
Tadeusz Chyła, k tć^y  u tw orzył 
tekcje egzaminacyjne: instru
mentów dętych, fortepianoutą, 
smyczkov>ą i wokalną. W skład  
sekcji fortepianowej zachodzi dyr. 
Szkoły M uzycznej w  Lublinie, zna 
no. ze sw ej działalności pedago
gicznej na polu m uzyk i ob. Łosa- 
kiewiczowa.

Najzdolniejsi spośród 80 
kandydatów  z Lubelszczyzny o- 
trzyrr.cjc stypendia i możność, 
kształcenia się w  szkołach m u- 
syczm  Wi w Lublinie, lub W  ar sza 
wie. Przebieg egzaminów będzie 
transm itow any przez głośnik• 
Polski eon Radiu. śr)

WOWcrfu,

T U C Z E N I E  Ś W I N
ślin, które potrzebują uzupełnień 
właśnie w formie mleka i wspom 
nianych wyżej mączek. Śruty zbo 
żowe bywają normalnie skarmia
ne jako dodatek do ziemniaków. 
Ospa nie jest właściwą karmą dla

pasz należą odpadki kuchenne, 1 nif’  sniu od- brze wyzyskana jak przez bydło. Tc

Jednym z głównych warunków 
dobrego tuczenia świń jest spo
kój. Dlatego też dbać należy o 
to, by w  pobliżu chlewa nie było 
hałasu i zbyt dużego ruchu.

zwykle zadawanych trzodzieDo

pomyję (bez dużej ilości soli), od 
padki jarzyn, liście t  kapusty, 
rnłoda pokrzywa, chwasty, odtłusz 
czone mleko, maślanka, ziemnia
ki, buraki pastewne, buraki cu
krowe, marchew, młoda kończy
na, śruty, mączki mięsne, z krwi, 
mączki rybie, melasa, spadniete 
owoce itd. ltd. Świnia ziada 
wszystko. Jej przvrost na wadze 
jest o wicie szybszy od przyrostu 
innych zwierząt domowych, wy
maga te i dlatego stosunkowo du
żej ilości i lekkostrawnej karmy.

Główną karmą trzody Są z regu 
ły ziemniaki, połowę ich dawki 
łednak zsstanić można bujaka
mi pastewnymi lub cukrowymi. 
Do bogatych w sk-ob'e. «1» ubo
gich w b^tko  ziemniaków ’ub bu 
raków, n a '“żv (srv»cio'nie dla mło 
dych rosnących sztuk) dawa* na- 
szę białkową iak odtłuszc-mn- mle 
ko tak słodkie jak i kwaśne m-wz 
ki pastewne rybie m’ęsne lub 
krw*ste Przy mączkach uważać 
na!eżv. by nie zawierały dużej iloś 
ci soli

pasze pochodzenia zwierzęcego 
posiadała białko w formie pełno
wartościowej, czego nie da się po 
wiedzieć e białkach większości ro

samo powiedzieć można o maku
chach roślin oleistych.

Pozróżn*amv różnego rodzaju 
tucze świń, zależnie od tego. czy 
zamierzamy wyprodukować mate

riał mięsny, czy też ciężki słoni
nowy, czy stosować będziemy tu
czenie szybkie ziemn!aczane lub 
śrutowe do wyprodukowania 
sztuk 100 do 120 kg., czy też tucz 
powolniejszy z tzw. przygotowa
niem w celu wyprodukowania 
c'"-ik’eh sztuk o wadze 130 do 
150 kg.

Zajmijmy się tuczem wczesnym 
szybk’m (tucz sztuk młodych).

Do tuczu wczesnego szybkiego.

na sztukę dziennie dawać 20 gr. 
wapna pastewnego. W razie zada
wania mniejszej ilości śruty, zja 
dają tuczniki więcej ziemniaków, 
do których dodawać należy plewy 
— przyrost będzie jednak mniej
szy.

Przy tuczu ziemniaczanym od 
wagi początkowej do 100 wzgl
120 kg. które osiągnąć mogą tucz 
niki ras szybciej dojrzewających 
w przeciągu 5 do 6 miesięcy po
trzeba 9 — 10 ej ziemniaków, 1,50 
q śruty i 0.4 q karmv białkowej 
lub 550 1. mleka odtłuszczonego

Tucz śrutowy.
Przy stosowaniu tuczu śrutowe 

go dajemy tucznikom jako kaf- 
mę do sytości czystą śrutę zbożo 
wą i paszę białkową jak przy tu
czu z i e m n i a c z a n y m .  Ponie
waż jednak śruta posiada znacz
nie więcej białka od z;emniaków, 
należy ograniczyć paszę białko
wą i dawać jej w pierwszym

przeznaczamy prosięta o wadze drugim mieś. tuczu 151/0 zadawanej
26 — 25 kg. względnie w wieku 
2 i pół do 3 miesięcy.

Stosując tucz ziemniaczany da- 
jemv tncrnii-om głównie gotowa
ne wzg'ędn!e narowan* z'emn’aki 
do sytości a jako dodatek przez 
cały okres tuczu na sztukę dzień 
nie 0 7 do 1 kg m '“szaniri sMadaią 
cei się z 0 5 — 0 7 kg. śruty zbo 
Zow-j i 0 ’0 — 0 25 ’-g kanny
h'a>’-owei (mac^ka rył”‘a, m ię s 
na) lub 3. a najwyżej 4 1. odtłusz
CKOOdfU) n°— DrAoo tece nakro

śruty, w 3-cim m:esiącu 10"/0, a 
potem do końca 5°/». Paszę białko 
wą zastąpić można odtłuszczonym 
mlekiem w ilości, zależnie od okre 
su tuczu, 4,3 względnie 2 1. Stale 
należy dawać 2*/o (ilości karmy) 
wanna pastewnego.

Dla tuczu śrutowego potrzeba 
na nrz-rosl do 100 kg. wagi około 
45 o śmtv. 0 40 q paszy biatRó- 
wei l ,,v> 4sn ptr. mleka chudego.

Jerzy Nowakowski 
TO.aw-ir iprNTiWt.

biała Świnia o elastycznych n*  
chach cieszy się jeszcze Unią, te  
znaczy że trzeba ją karmić 1 czekać 
ieszcze długo nim zatraci 1ą całko* 
wicie. Tuż obok za drewnianym 
przepierzeniem znów napotykamy 
średniej „tuszy" tucznika. „Mieszkań 
cy“ chlewni są różnego wieku i rM 
nej wagi. Nie jest to przypadkowa 
gdyż chodzi o kolejność w dostar
czaniu przez chlewnię tuczników na 
ubój.

Hodowlę trzody chlewnej prowa
dzi się przy stołówce od kilku lat 
t były czasy, kiedy mieściło się w 
niej po kilkanaście sztuk. Teraz nie 
można prowadzić hodowli prosiąt, 
ponieważ chlewnia Jest za zimna & 
jest wiele trudności w uzyskiwaniu 
dla nich chudego mleka. Stołówka 
kupuje warchlaki t tuczy je w prze 
ciągu 6 miesięcy Do hodowli wybie 
ra przeważnie rasę gołębską, gdyż 
chodzi o zaopatrzenie stołówki W( 
słoninę a dopiero w drugim rzędzie 
w mięso. Chlewnia dostarcza sto
łówce 85 proc. potrzebnego tłuszczu 
i 10 proc mięsa

Kalkulacja wyżywieniowa opłaee 
się całkowicie. Na wykarmlenie Jed
nej sztuki płaci się kilka tysięcy, wy 
dawanych na ziemniaki, otręby I 
słomę, resztę pożywienia stanowią 
odpadki. kuchenne.

Cb’ewn!a jest prowadzone wzór® 
wo. Posiada pamik, w którym go
tują się łupiny z ziemniakami, O 
obok stojący worek z otrębami to 
„okrasa". Mały stóg słomy w altan 
ce świadczy, że mieszkańcom chlew 
ni powodzi się nieźle. Stała opieka, 
weterynaryjno - lekarska l mie
sięczne szczepienia przeciw różycy 
dopełniają reszty starań o hodowa
ną trzodę chlewną.

Stołówka przy Państw. Banka 
Rolnym w Lublinie jest przykładem 
dobrej i racjonalnej gospodarki od
padkami i wyzyskania własny sh 
możliwości dla polepszenia zaopa
trzenia kuchni w tłuszcz ł mięso.

Hodowla świń, prowadzona umie
jętnie z troską o warunki sanitarna 
stanie się poważną pozycją docho
dową w budżecie stołówek.

Wynika z tego że — tajemnica do
brych obiadów w stołówce kryje 
się w dobiat prowadzonej chlewni

i



lióz CZ17 przewóz
?lany oszczędnościowe C. H. M. B. pod szkiełkiem

Nr 6» STTAMTłAR T.TTT)f) S*r R

Lubelska Ekspozytura Rejonowa 
entrali Handlowej Materiałów Bu 
owianych jako instytucja handlo- 
>a ma specyficzne warunki osią- 
nięcia oszczędności w swym pod- 
tawowym dziale pracy tj. handlo
wym.
W p l a n i e  oszczędnościowym

►ELEGACJA M. LUBLINA ZABIEGA 
> KREDITY DLA UMCS

D lia 4 bm. delegacja w składzie: 
irzewodn. WRN L Czugała, narzel 
jik Wydziału Odbudowy Urzędu Wo- 
ewódzkiego — arch. Fąfrowicz, dyr 

i >ddz. CUP — ob. Wilczyński, Pro- 
eklor J. Parnas, kier. Biura Piano 
rania Zarządu Miejskiego — Pi głów
ki oraz ref. techn. UMCS — Jarząb 
łożyła w Min. Oświaty, w Cenlraln 
Jrzędzie Planowania, Min. Odbudowy 
iraz w Zakładzie Osiedli Robolni- 
zych programy budowy dzielnicy Uni 
rersyteckiej w naszym mieście, czy 
liąc starania o przydział jak naj
miększych kredytów na ten cel.

>KZZ LUBLINA, WARSZAWY 
l KIELC WSPÓŁZAWODNICZĄ

Wczoraj wyjechał do Warszawy 
ńerownjk Wydziału Kult. Oświato
wego lubelskiej OKKZ w celu pod 
>isania umowy o współzawodnictwie 
i  akcji kulturalno - oświatowej z 
>rzedstawicielami OKZZ Warszawy i 
Uele.

HU ZYKA CZESKA W FILHARMONII
W ramach Tygodnia Przyjaźni Pol- 

iko Czechosłowackiej dziś w piątek, 
tnia II lutego o godz. 19 30 w sal' 
Domu żołnierza odbędzie się XIV kon 
tert symfoniczny Filharmonii Lubel 
ikiej, poświęcony muzyce kompozy- 
orów czeskich. W progranre utwory 
imetany (Poemat symf. „Wełtawa“| 
)woraka (symfoma „Z nowego świa 
a"), oraz występ solistki Ireny Gę- 
linkówny (sopran), która odśpiewa w 
języku czpsk:re szereg pieśni V. No- 
raka, J. Huruika oraz' I. Kricki.

-

dokąd dziś idremy
K I N A

LO: „Sępy** 
t  15. 17.30. 50
YK: „Siódma zasłona**
■z. godz. 15 17. i9.

PO: „Kopciuszek**
15. 17. 19 1

!  I  ś  I  R I

r MlPdSKT:
;te Gniazdo" godz. 19.30
r  m u z y c z n y :
ata za wsią" godz. 19,30

Pogotowie Ratunków# 
Straż Pożarna 
Komenda Miasta M O.

t#i n  n  
ta l 09 

tal 33-85

DYŻI RY APTKK
Dziś dyżurują «pt«U W  u,*> 

Krak. Przedm. 47, Narutowacza 27, 
Nowej 23 | M. Buczka 23.

t » f(i)ii|.i

PIĄTEK, 11 marca
Sygnał czasu: 5 10, 11.57.
W iadomości: 5 1 5 , 6,10, 7,00, 12.00, 

16 00, 20 00, 23,00. t f
5 20 Koncert poranny. 6,30 Muzy 

ka. 8 55 Gazetka szkolna. 11,40 Aud. 
dla klas młodszych. 12,30 Aud. dla 
wsi. 15 30 K ^ c e rt kameralny. 16 30 
Skrzynka ogólna. 16,40 „5̂  spółcześ- 
K e c i  czescy". 16,55 Ciekawostki 
literackie. 17,00Koncert dla przodo 
wników pracy (Transm. do Pragi). 
18 00 Mozaika muzyczna. 18,35 „Do 
widzenia Moskwo*1 (1). 19 00 „Służ
ba Polsce** w akcji „H . 19,15 „Ży
we wydanie dz!eł Chopina" (Kon
cert (VII. 21,30 Z życia Czechosło
wacji. 22,00 „Na dnhraao#**. 23-10 
%lu£vk& Doważo*

CHMB uderza swoją wysokością 
suma 238,700 zł. oszczędności, któ
ra ma powstać z 5-procentowych 
zysków od zwiększonego obrotu. Tę 
pokaźną kwotę ma dać przyśpieszę 
nie tzw. „cyklu obrotu towarowe
go" o znikomą zdawałoby sic wiel
kość — bo o 0,14 raza zaledwie. Ra 
chunek ten wobec perspektywy bu 
dowlanej wygląda całkiem realnie. 
Ale popatrzmy na dalsze.

Drugą pod względem wielkości 
pozycją planu oszczędnościowego 
Centrali jest suma 187.780 zl., któ
rą Komisja Oszczędnościowa posta 
nowiła uzyskać w dziale transportu 
przez rezygnację z usług instytucj* 
przewozowej i uruchomienie włas
nego samochodu kosztem 400 tys. 
zl. Ma to przynieść w wyniku zni
żenie kosztów przewozu jednej to
ny towaru z 260 zł. (w r. ub.) do 
205 zł. (55 zł. na tonie).

Tu nasuwa się pytanie: Czy
wkład 400000 zł. w naprawę wra
ka samochodowego opłaca się w 
istocie dla uzyskania oszczędności 
w wysokości nie sięgającej nawet 
połowy wydatków na samochód? 
Z doświadczenia wiemy, że samo
chody wyremontowane mają znacz
nie krótszy żywot jak nowe. Może
my więc obawiać się że, jeśli wy
remontowany samochód CHMB od 
mówi dalszych usług przed upły
wem dwóch lat — to projektowane 
sumy oszczędności — właściwie po 
zostaną zaoszczędzone tylko na pa
pierze.

A jeśli wóz „nawali" — jeszcze 
w r. b„ to zamiast oszczędności 
powstanie strata ponad 200.000 zl.

Przewidywane oszczędności w go 
spodarce materiałami kancelaryj
nymi i w dziale opłat pocztowych 
są poważne (90 000 zł.) i zasługują 
na podkreślenie równie jak ważka 
decyzja ograniczenia wydatków na 
energię elektryczna przez zmniejszę 
nie ilości czynnych punktów świe
tlnych i wymianę żarówek na zuży 
wające mniej prądu (v)

W o j e w o d a  D ą b e k
prezesem Zw. Bojowników z Faszyzmem

W dnia 5 bm. odbyło się posiedzenie 
Woj. Znrz. Związku Bojowników z 
Faszyzmem i Najazdem Hitlerowskim 
o Niepodległość ; Demokrację z 
udziałem przedstawiciela Zirz. Głów
nego — dyr. Lichac7ewsk,e',o, który 
urzekani or-anlzncji Inhelsklej poz
drowienia od przewodniczącego Żarz 
Glówn. Związkn BoJown'ków * Fa
szyzmem gen. Witolda-Jóżwlaka.

Zcbr-*n‘e byln poświęcone sprawie 
nnk ywnienla /wiq»kn na odcinku ak- 
ejl społecznych I politycznych w ce-

Sziuka z iy ch 5
j ak i e  c h c i e l i b y ś my  ogl ądać

W dniu 5 bm. Szkoła Pracy Spo
łecznej z inicjatywy swego samorzą 
du wykupiła przedstawienie sztuki 
„Lisie Gniazdo** na które wybrali 
się wszyscy uczniowie wraz z gro
nem nauczycielskim. Spektakl po- 
przedzfa specjalna prelekcja wpro
wadzający wygłoszona przez reży
serkę Teatru Miejskiego ob. Zofię 
Modrzewską.

Następnego dnia samorząd szkol
ny zorganizował w świetlicy Woj 
Żarz. TUR dyskusje dla uczestni
ków w w przedstawienia.

Dyskusję prowadził oraz podsu
mował wykładowca Szkoły Pracy 
Społecznej, naczelnik Miejsk. Wydz 
Kult. i Sztuki ob. Kluczyk. Wzięło

w niej udział ok. 20 uczniów ze 
wszystkich klas. Poziom jej wyka
zał, że słuchacze dobrze zrozumieli 
walki toczące się j# rodzinie Hub- 
bardów. W dyskusji podkreślono 
również dobrą grę artystów. Wnlo 
ski oraz krytykę dekoracji, kostiu 
mów 1 Innych zagadnień dotyczą
cych sztuki przekazał kierownictwu 
teatru ob. Kluczyk. W przyszłości 
postanowiono na takie dyskusje za 
praszać także przedstawicieli Tea
tru.

Ogólny wniosek z dyskusji- „Szfu 
ka jest jedną z tych jakie chcieli
byśmy widzieć na scenie Teatru Lu 
bełskiego".

, (Nadesłał MM słuchacz szkoły SP3)

W ogonku czy na „grandę"?
MKS zaprowadza porządek

Chcąc położyć kres przy
krym  scenom, jakie system a
tycznie powtarzały się na przy

I k o n c e rt w  L.itb i'n:e
„Żywego w ydania dziel Fr. C hopina*

treścią potrafił ją nasycićDzięki staraniom Woj. Komitetu szą 
Roku Chopinowskiego odbvl się 9 go 
marca br. w Lublinie pierwszy kon
cert z cyklu „Żvwe wydanie dziel 
Fryderyka Chopina". Wykonawcą był 
znakomity p!anis'a polski prof. Józef 
Smidowicz, Słowo wstępne - komen
tarz wvgło«*ł rektor UMCS prof. dr 
Tadeusz Kielanowski, podkreśla iąr 
cechę wiecznej mlodoś-i. charaktery
styczną dla dz:eł Chopina, które w 
ringu wieku swego :stnienia nie utra
ciły nic ze swe? świeżości i wzrusza 
iq nas tak ymo, jak wzruszały po
kolenia wspó’czesne kompozytorowi. 
Muzyka Chopina przez swój nuodo- 
wo patriotyczny charakter pomaga
ła nam przetrwać 150-lelnia niewolę 
\ nieszczęścia ofalniei wolny. Dn- 
żen:em konrtelów roku Chopinow
skiego jest spopularyzować ja w ca
łym narodzie. Mieszkańcy Lublina 
ush-szą wszystkie utwory Chopma w 
cyklu 14-'U koncertów, wykonanych 
przez najlepszych artystów polskich 

Program pierwszego koncertu wy 
pełniły utwory min'- Towe Chopina, 
stanowiące r ” wna formę jego twór
czości I w k-órych zamknal on naj
więcej poezji i uduchowienia. Im 
skromniejszą była forma, tym glęb

ten
mistrz tonów. Usłyszeliśmy dwa Ron 
da: C-molI i Rs-dur — pierwsze i 
ostatnie z nnnlsnturh przez Chopina, 
potne brawury pian!stveznej w za 
końrzeniu Scherzo E-dur. 5 mazur
ków ; 3 walce.

Józaf Sm:dow!cz okazał w recitalu 
ehopinowsk;m wszystkie swoje wa 
lory, swobodę zrodzoną z nadzwy
czajnej pewności technicznej, ideal
ni* wypracowaną, nelna polotu ryt 
mikę j wylwnrność uderzenia, do
starcza ia<- pnhtr-znośr. wrażeń arty
stycznych wysok-ej klasy.

frz)

Stankach M K S-u Przy zdoby
w aniu „szturm em “ m iejsc w  
samochodach, dyrekcja M KS-u  
wydała surowe w skazów ki kon 
trołerom autobusowym M KS-u  
by na początkowych przystań  
kach nie wpuszczali pasażerów  
do w nętrza samo-hoJ*w ina- 
czei jak ty łko  za kolejką.

Śm iały ten, jak na miasto Lu 
blin projekt został przy ję ty  z 
w iełkim  aplauzem  — ale ty lko  
w  dzielnicach robotniczych: 
„Dziesiąta", „Cukrownia“ o raz 
na K ofm inku. Natomiast m ie
szkańcy dzielnicy „Godebslde 
go* do dnia dzisiejszego nie sto 
su ją się do nowych zarządzeń 
D yrekcji M KS-n.

M .)

Mjpdiifż P7b'P orgwziiie snbWt
W dnHi 6 bm. w świetUcy orga- [ 

nizacji (Krak. Przedm. 32) odbyło 
s’ę zebranie sekcji młodzieżowej 
PZBWP. Po referatach wicenrez. 
Żarz O kr kol Patyńsk'ego i kol. Ko
wolskiej na temat życia św!et!*co- 
wego powołano do życia komitet 
kulturalno - oświatowy Postanowio 
no każdą sobotę poświęcać na tzw. 
.sobótki" w godz. 17 do 19, a każdy

Janem
Berge-

Dnia 17 lutego br. w  Sądzie Ape 
lacyjnym w Lublin’e rozpatrywana 
była sprawa pomiędzy dr. 
Cywińskim a dr. Adamem 
rem.

Dr. Adam Berger zarzucił dr. Cy
wińskiemu, iż ten w podaniu złożo
nym do Rady Notarialnej w dniu 8 
czerwca 1947 r. „świadonre i fałszy 
wie" oskarżył gp o to że, wykorzy
stując swoje stanowisko, wpływał 
na urzędników wydających decyzję 
w sprawach administracyjnych i są 
dowych toczących się między nim, 
a Anną Berger, w wyniku czego za 
padły niekorzystne dla niego orze
czenia.

Sąd Apelacyjny po rozpatrzeniu 
całokształtu sprawy uchylił poprzed 

i ni wyrok Sądu Okręgowego oparty 
j na zastosowaniu § 143 K. K. i unie 
' winni! dr. Cywińskiego. Obronę pro 
i wadził adwokat K. Bielik*

K*a o nim crś wie!
W ręce Głównej Komisji do Badań 

Zbrodni Niemieckich w Polsce wyda
ny został przytrzymany w amerykań
skiej strefie okupacyjnej Karl Trle. 
ur. 8. X. )9f>2 r„ który w czasie oku 
nacji bvł członkiem „Sonderdienstu" 
w Lubi nie. Osohv mogące udzielić- 
informacji w związku z jego zhrrdni- 
ezą działalności* proszone są o zgło-* 
szen:e się do Sekcji Sbiżbv Śledcze* 
przy Mieiskiej Knm<ndzie MO, gdzie 
mogą obejrzeć fotografie Irlego w 
celu jego rozpoznania.

„Poir»c Fnrwa" -
to nnń  objKoielsli

wtorek na pracę przygotowawczą 
do nich. Na zakończenie odbył się 
koncert muzyki poważnej z n>vt z 
komentarzem kol. Ostaszewskiego.

In dotarcia do jak najszerszych ma#
czlonkowskrh i niezrzeszonych.

Wobec odejścia dotychczasowego 
prezesa Woj. Zarządu — ob, woj. 
Rózgi na inne stanowisko — jedno
głośnie wybrano na jego miejsce Iow 
wojewodę P. Dąbka. (V|

Of arność społeczna
przodownic pracy

Nagrodzona w ramach akademii z 
okazji Międzynarodowego Święta Ko 
biet przodownica pracy Drożdżowni j 
Gorzelni „Lublin" ob, Pawłotowa, 
która otrzymała premię w wysokości 
5 tys. zł., przekazała ją w całości ua 
zapoczątkowanie biblioteczki zakła
dowej oraz na sieroty po bojownikach 
o wolność i demokrację. Koleżanka 
jej, przodownica pracy Jutrowska, z 
otrzymanych 5 tys. zł. premii prze
kazała na miejscu 2 tys. zł, na Odbu
dowę Warszawy. ,

K. F. Nr. 65
-----O.----

kobztu.e
K lasyczny przykład „gruntow

nie zbiurokratyzowanego syste
m u oszczędzania“ stanowi nakaz 
płatniczy, w ystaw iony przez Od
dział — Lublin  ZEO L-u (dawn. 
Elektrownia Miejska) abonentowi 
ob. S tefanow i Kozakowi zamiesz 
kałem u przy ul. Kochanowskiego 
Nr 36 m. 1. Norm alny blankiet ra. 
chunku za zużycie prądu wypełnio  
ny został ty lko  w  dwóch rubry
kach cvfra 1 (zł) — należności, 
objaśnionej u dołu odręcznym  
pismem- ..zaległość z  okresu V1U 
— 43 r.“ i n ieczytelnym  podpisem  
urzędnika.

C iekarń jesteśm y ile kosztuje  
sem hhrei-ipt' a jig uprnosi koszt 
doręczenia rachunku przez alewizy 
tnra klientowi, m ieszkającemu tak 
dodeko (dzielnica „Dziesiątą"). Są 
dzim y jednak, że znacznie więcej 
niż 1 zł. Nic hfenzernc> i^rzy tum 
wcale pod uwagę stra ty czasu 
ob. Kodaka na ur emitowanie, nnle 
żności i jeno kosztów przejazdu  
do kasy oddziału ZEOL-u.

(V)
______________________ _

''n rp ę-n i-p n t vti

Tow. Puzon PMS. — Sorawo- 
zćhnie z akademii spóźnione.

K. F. Nr. 65 — spóźnione. W
całości nie njuże iść.

K. F. Nr. 70 — Podajcie oficlal 
na nazwę waszej instytucji w peł 
nvm brzm ieniu. ,

Mistrzostwa Pcls’<i w ten sie slotowym
W dniach 19 i 20 bm. odbędą s ię . morze I, Gdańsk I, Olsztyn I, Ra- 
Lublinie w salt Woj. Ośr. Kultu dom I, Łódź II, Lublin T.

ry Fizycznej rózgi vwki o mistrzo- 1 
stwo Polski w tenisie stołowym 
grupy pierwszej, w której skład 
wchodzą okręgi: Warszawa I, Po-

U

MISTRZOSTWA POLSKI JUNIO
RÓW W TENISIE STOŁOWVM .

W dniach 2 1 3 kwietnia br odbę 
dą się w Radomiu rozgrywki dru
żyn okręgowych juniorów w teni
sie stołowym. Poszczególne okręgi 
wysyłają na mistrzostwa po pięciu 
zawodników.

W Lublinie w najbliższych dniach 
odbędą się zawody eliminacyjne ce 
lem wyłonienia pierwszej piątki, 

i która wystąpi na zawodach w R»-
s* i domiu-

Druga grupa, w skład której 
wchodzą drużyny: Łódź I, Warsza
wa II, Lublin II, Olsztyn II, 
Gdańsk II, Poz.nań I, Pomorze II, 
— rozegra spotkania w Łodzi.

Trzecia: Kraków I, Szczecin T, 
Kielce I, Częstochowa I. Śląsk II, 
Dolny Śląsk II, Radom II — roze
gra spotkania w Krakowie, w Ka
towicach zaś grupa czwarta tzn. 
następujące drużyny: Śląsk I, Dol
ny Śląsk II, Kraków II Częstocho
wa II, Poznań II, Szczecin II i Kieł 
ce II.

Zdobywcy tytułu mistrza w każ
dej z powyższych czterech grup 
oraz mistrz Polski w tenisie stoło
wym z ub. roku „Kopalnia Polska** 
rozegrają finały w dniu 27 bm. W 
Krakowi#,
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15 lipca 1948 r. wyjechała z Pragi 148 osobowa brygada pracy 
do Szczecina, która pomagała w budowie portu.

Na zdjęciu widzimy odjeżdżającą brygadę.

Zbudujemy Milionową Organizację
n a d i

W niedzielę 20 lutego sprzed lo
kalu Zarząd Pow. ZMP w Radzyniu 
wyjechały 3 samochody uwożąc w 
trzech różnych kierunkach 40 akty
wistów ZMP.

Pomimo chłodnego dnia chłopcy
gwarzyli wesoło, omawiając akcję
werbunkową i gminne wiece mlo
dzieżowe, kłÓTe miały się odbyć zr
kilka godzin. Kol. Jóźwik .sypał do w
cipami jak z rękawa, starając si<
zagłuszyć warkot motoru. Najwc- *
selej było na samochodzie, jadącym 
W kierunku Międzyrzeca, którym 
jechały kol. Janina Czoboda i He
lena Bednarczyk.

Po południu odbyły się w 10 gmi 
nach wiece, na których było obec
nych około 1850 młodzieży. Naza
jutrz rozpoczęła się akcja werbun 
kowa, którą prowadziło 10 aktywi
stów Zarządu Wojew. ZMP oraz 
aktyw miejscowy. Przeprowadzono 
zebrania w 53 gromadach i zorga
nizowano 33 koła liczące 350 czł-z 
Najlepiej ze swych obowiązków wy 
wiązali się Czoboda Janina z pow. 
włodawskjego, która zorganizowała 
5 kół, Kałdunek, który zorganizowa 
4 koła i Dziurkowski Józef gminn> 
komendant SP w Suchowoli, który 
zorganizował 4 koła.

Zebrania te j wiece pozwolił} 
młodzieży wielu wsi pow, radzyó-

Gdy junak SP 
pragnie zostać 
marynarzem
Byłem na kilku filmach ra 

dzieckich, które przedstawiały 
pełne przygód i  niebezpieczeństw 
losy bohaterów morza. Filmy o- 
czarowaly mnie, a  czyny mary
narzy wzbudziły we mnie uczu
cie podziwu i zazdrości. Wyo
braźnia pobudzona bohaterskimi 
czynami zaczęła snuć marzenia 
o tym, aby iść w ślady podziwia 
nych bohaterów. Morze zaczęło 
mnie pociągać odtąd z niezwal- 
czoną siłą.
Ale cóż — Lubelszczyzna nie 
leży na wybrzeżu.

Tymczasem nieoczekiwanie o- 
kazało się, że marzenie moje mo 
że być zrealizowane.

W dniu .26 lutego podczas zbiór 
ki SP na Krakowskim Przed
mieściu zelektryzowała mnie wia 
domość, że przy SP powstaje 
kompania przysposobienia mary 
narskiego. Zgłosiłem się z biją
cym sercem niepokoju czy mnie 
przyjmą. Przyjęli! Wraz że* mną 
przyjęli 50 junaków.

Służba morska nie rozpocznie 
się dla nas od razu. Otrzymamy 
najpierw przygotowanie teorety
czne do przyszłej służby na okrę 
cie. 0

Niejeden z nas to w  przyszłoś 
ci „wilk morski** płynący pod 
polską banderą szlakiem uwiel

bianych bohaterów z filmu.
Józef Ćwiertnia 

Junak SP.

Rozpoczynamy wydawanie e piątek na lamach „Sztandaru Ludu “  naszej młodzieżowej strony 
„MŁODZI IDĄ“. Jest ona stroną całej młodzieży miast i wsi Lubelszczyzny biorącej udział w wiel
kim pochodzie ku lepszemu jutru. Wiemy, że nie wszyscy jednakowo życzliwie przyjmą naszą 
stroną, ale jesteśmy tego pewni, że będzie wielu takich, którzy po przeczytaniu kilku artykułów 
z blaskiem zaciekawienia to oczach zagłębią się w treść i przyjmą „Młodzi Idą‘ jako długo oczeki
wanego przyjaciela i doradcę w 'najtrudniejszych sprawach, w sprawach, które ich interesują i nie 
dają spokoju.

Rozejrzyjmy się wokół siebie: Spójrzmy jak wartkim strumieniem płynie dokoła życie, ludzie 
pracują, tworzą nowe wartości, mają swoje zmartwienia i radości, pragnienia i tęsknoty,

W wielu krajach, szeroką strugą leje się krew. Wokół nas, na wsi i w mieście, w szkole i za
kładzie pracy w kraju i na całym świecie toczy się walka. Jedni ludzie biorą w niej czynny i świa
domy udział, inni tkwią w niej nieświadomie.

To wszystko stawia zwłaszcza przed młodzieżą ogrpm nowych i niezawsze jasnych zagadnień.
Koleżanki i koledzy — o tym wszystkim co Was interesuje, nie daje Wam spokoju — piszcie 

do nas.
Piszcie o własnych zmartwieniach i radościach, nragnłeniaoh i tęsknotach. Piszcie o Waszej 

nracy w fabruce i szkole, jak ją udoskonalić, o współzawodnictwie. Piszcie o Waszej pracy w kole
ZMP. hufcu SP, drużynie ZUP.

Koleżanki i koledzy nie należam do żadnej orga^izacji — piszcie o swoich spostrzeżeniach, 
nisrcie o vracn organizacyjnej m*nd.-ieżv, o Lim co Wam się w ni”j nodoba. a co nie podoba i jak 
to Waszi-m zdaniem należałoby zmienić. Stawiajcie pytania, zwracajcie się po radę i pomoc bę
dziemy Wasze artykuły umieszczać; będziemy Wam na nie odpowiadać.

KOMITET REDAKCYJNY

Konferencja aktywu szkolnego ZMP
LUBLI N

K o m u n i k a t y
W dniu 13 marca odbędzie się 

w Zamościu konferencja delega
tów szkolnych kół ZMP z powia
tów. Zamość, Biłgoraj, Hrubie
szów. Krasnystaw, Tomaszów, w 
której wezmą udział przewodniczą 
cy i sekretarze kół i członkowie 
Zarządów Szkolnych ZMP.

* * *
W dniu 13 marca odbędą się 

w  pow. Biała Podlaska, Biłgoraj, 
Chełm, Krasnystaw, Kraśnik, Lu
blin, Tomaszów powiatowe konfe 
rencje rolne, w których wezmą u- 
dział przewodniczący wiejskich 
kół ZMP. Tematem obrad będzie 
wzmożenie ofensywy ideologicz
nej na wsi łącznie z wciągnięciem 
młodzieży do prac gospodarczych 
na wsi.

Redaguje Komitet Redak
cyjny Lublin, ul. Pierwszej 
Armii 7, tel. 31-90.

Dnia 5.III. br. odbyła się w Lu
blinie w sali Urzędu Wojewódzkie 
go konferencja aktywu szkolnego 
ZMP z powiatów Lublin, Puławy, 
Kraśnik, Chełm, Włodawa. Este
tycznie udekorowaną salę zapełni
ło ok. 200 delegatów kół i Zarzą
dów Szkołnvch ZMP. Na sali pa
nowała atmosfera zainteresowa
nia. Referat Ideologiczny na te
mat „Młodz»eż szkolna w Polsce 
Ludowej** wygłosił kol. Tejchma 
przedstawiciel Żarz. Główn. ZMP 

Po referacie wywiązała się oży
wiona dyskusja. Z ust dyskutan
tów padają słowa świadczące o 
tym, że aktyw szkolny Lubel
szczyzny przejął się głęboko tre
ścią wygłoszonego referatu. Samo 
pomoc Koleżeńska, formy współ
zawodnictwa w nauce, to zagadnie 
nia które absorbują aktyw szkol
ny Lubelszczyzny.
Kiedy po podsumowaniu wyników 
w konferencji dokonanym przez 
przew. Żarz. Woj. kol. Ozonka ze
brani na zakończenie z entuzjaz 
■mem odśpiewali hymn SFMD, 
jasnym się stało, że aktyw szkol
ny Lubelszczyzny godnie wypełni 
te wszystkie zadania jakie posta
wiła przed nim konferencja akty 
wu szkolnego ZMP.

entuzjazm, naprawdę młodzieżow 
postawa. Aktyw natychmiast po< 
chwytywał silniejsze zwroty kol 
Tejchmy, reagując na nie oklas
kami.

W dyskusli rozważano zagadrr 
nie Zw. Harcerstwa Polskiego 
Wypowiedzi dyskutantów świad
czyły o tym, że dla organizacji lu

helskiej ważną sprawą jest ideo
logiczna przebudowa ZHP. Stwier 
dziła to rezolucja, która zanewnia 
że koła szkolne ZMP dołożą wszeł 
kich starań aby działalność sekcji 
ZHP. poszła po linii ożywienia 
pracy drużyn oraz usunięcia z jej 
ideologii ostatniej pozostałości Ba 
den - Powellizmu. W. Sutewskl

skiego zaznajomić się z Ideologią 
i programem ZMP. Wierzymy, że 
młodzież ta z zapałem przystąpj do 
realizacji zadań ZMP,

| L u ba rtów  |
Akcja werbunkowa odbyła się 

również w powiecie lubartowskim. 
46 miejscowych oraz puybylycb z 
Lublina aktywistów wyjechało dc 
gm:n j wsj pow. lubartowskiego 
Zorganizowano tam 3 wieców gmin 
nych z udziałem ok. 1,5 tys. mło
dzieży, która z zainteresowaniem 
słuchała referatu i  brata żywy 
udział w dyskusji.

W wynika akcjf werbunkowej 
powstało 48 nowych kół ZMP Ijczą 
cych 558 członków. W akcji wer 
bunkowej Wyróżnili się przede 
wszystkim Tadeusz Sariczka. Jan 
Rukacz, Jan Bortkowicz, Marian 
Barton i Józef Narzęda. Włożyli oni 
wiele wysiłku w organizowanie jak 
największej ilości kół ZMP.

Kol. Marzęda powiedział na od
prawie: „Jedziemy wszyscy w teren, 
by dotrzeć do najdalszych zakąt 
ków naszego województwa ł całą 
postępową młodzież pragnącą pra 
oować dla Polski, zorganizować i 
ZMP. Jedziemy po to, by w terenie 
przez bezpoirednią pracę z mło
dzieżą budować miliomową organi 
zację ZMP".

Henryk Kmicie .  Smolak
i

W miesiącu lutym br. przy* 
było na terenie województwa 
lubelskiego 330 ból I 5400 
członków ZMP.
Na pierwszym miejscu znaj

duje się organizacja ZMP — 
Puławy, która zorganizowała 
w lutym 53 kót. Uczących 756 
nowych członków ZMP.

Julia Hep". lilia calmjai! i ramia 17

ŁUKÓW
I  tu również była pełna sala 

delegatów, spontaniczne oklaski,

Nasz budynek szkolny wcale nie 
wygląda na szkołę. Jest to zwy
czajny, dosyć ponury i odrapany 
dom z wąskimi korytarzami peł
nymi przeciągów Mimo tego nie
zbyt pociągającego wyglądu na
szej szkoły kochamy ją nie mniej 
niż gdyby była takim pałacem ja 
ki mają dzieci na Lipowej. Życie 
wre w naszej szkole Jak w pra
cowitym ulu.

Lekcje — jak to lekcje — jedna 
bardziej pochłania naszą uwagę, 
druga mniej. Ale za to przerwy, 
zawsze są pożądane i atrakcyjne. 
Proszę — zaglądnijcie do naszej 
klasy podczas dużej przerwy.

Zobaczycie jak kilka tancerek 
klasowych uznanych przez nas za 
wybitne talenty choreograficzne, 
popisuje się tańcami regionalnymi 
lub nawet egzotycznymi jak „Rum 
ba Negro“. Reszta klasy siedząc 
na ławkach imituje orkiestrę i wy

bija rytm rękami I nogami. Na
raz rozlega się sygnał szkolnego 
radia. Roztańczone pary nierucho 
mieją. a na wszystkich twarzach 
pojawia się wyraz zainteresowa
nia Co bedzie nowego, może pój
dziemy do kina lub do teatru? — 
zapytujemy.

„O nie — mówi jedna z w ta- 
jemn'czonych, Zosia - entuzjast
ka ZMP — to my same urządza
my wieczornicę świetlicową**.

Słowa te potwierdza głos spea- 
kerki:

„Uwaga junaczkł SP Dzisiaj o 
16 zbiórka dla omówienia progra
mu wieczornicy 1 ustalenia termi 
nu wyjazdów do hufców wiej
skich" Twarze koleżanek wvg’ąda 
ją teraz inaczej Są pe’ne skupie
nia i powagi. Tylko oezy s*e śm'e 
ją na myśl o tej pięknej pracy, 
która ich czeka. To wielka radość

dla nas. że my uczennice, możemy 
przyczyniać się do wzmocnienia 
więzów między miastem a wsią I 
że możemy pracą społeczną pod
nosić poziom kulturalny oddalo
nych od miasta środowisk wiej 
skich.

Rozpoczyna się lekcja. Ale pro
fesor odczuwa że myśli uczennic
pobiegły daleko bo na ich twa
rzach widoczny jest wyraz roz
targnienia.

„To was tak przejęła ta wiado
mość o wieczornicy. Ale pamiętaj 

. cie — mówi mądry wychowawca 
— że jeżeli macie być pionierkami 
postępu musicie same dużo umieć 
i uczyć sie**.

To poskutkowało. W klasie za
panowała cisza pełna uwagi j sku
pienia.

Krystyna W.
„Arciszanka"
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