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Togliatti i Nenni demaskują
antynarodowa politykę rządu włoskiego
Dyskusja w sprawie paktu atlantyckiego w parlamencie

RZYM  (PAP). —  Premier de Gasperl złożył w  parlamencie oświad
czenie w  sprawie przystąpienia Włoch do paktu atlantyckiego.

Premier usiłował udowodnić, że 
pakt ma charakter obronny. Twier
dził on, iż pakt nie przewiduje auto

niem"' dwóch lat polityki kłamstw 
rządu. Rząd chrześcijańsko-demo- 
kratyczny stwierdzał niejednokrot

przeciwko 165 odrzuciła wniosek 
Nennfego w sprawie zwołania ko
misji spraw zagranicznych parlamen 
tu dla wyczerpującej debaty nad pa 
ktem atlantyckim.

*RobTnson warszawski*

Film Polski nakręca obecnie w Warszawie sceny plenerowe d« 
filmu „Robinson Warszawski**. Na zdjęciu Kurnakowiez z pi
stoletem maszynowym w ręku przed obiektywem aparatu fil

mowego.

matycznej interwencji. Poza tym da 
ny kraj może być „zwolniony"' od 
Interwencji, jeżeli to jest „wskazane 
w  Interesie wszystkich"'. Nie chcąc 
jednak bliżej sprecyzować warun
ków paktu, premier oświadczył, iż 
„klauzule nie mogą być jeszcze po
dane do publicznej wiadomości".

Po  deklaracji de Gasperi‘ego •na
brał głos przywódca socjalistów wło 
Ikich Piętro Nenni, który oświad
czył m. in., że przystąpienie do pa
ktu atlantyckiego jest „ukoronowa-

Krajowa Narada 
Oszczędnościowa 
zwołana na 20 bm.

W wykonaniu uchwały lutowego 
plenum Komisji Centralnej Związ
ków Zawodowych, prezydum KC 
ZZ, po porozumieniu z czynnikami 
państwowymi, na posiedzeniu w 
dniu 10. III. br. powzięło decyzję 
rwolania w dniach 20—21 marca 
br. Krajowej Narady Oszczędnościo 
wej aktywu związkowego, gospodar 
czego i  administracji publicznej.

W celu przygotowania narady zo
stał powołany Komitet Orgańizacyj 
ny, złożony z 7 osób, którego prze
wodniczącym został tow, Edward 
Ochab — przewodniczący KCZZ.

nie, że nie weźmie na siebie żad
nych zobowiązań natury militarnej. 
Dziś premier zrzuca maskę. Następ 
nie Nenni zażądał, by minister 
spraw zagranicznych Sforza przed
stawił komisji spraw zagranicznych 
parlamentu istotne warunki paktu 
atlantyckiego wraz ze szczegółowym 
udokumentowaniem

Nenni zaznaczył, że socjaliści wio 
scy będą zwalczali pakt atlantycki 
z taką samą energią, z jaką wystę
powali przeciwko osi Berlin— Rzym 
1 domagał się, by w sprawie paktu 
przeprowadzono referendum we Wio 
szech.

Przywódca komunistów włoskich 
Togliatti oświadczył, że setki milio
nów ludzi na całym świecie uważa
ją, iż pakt atlantycki jest paktem 

agresywnym Togliatti zażądał, by 
minister Sforza przedstawił komisji 
spraw zagranicznych parlamentu

Masy pracujące Fo'ski i całego świata 

zgłaszała akces do Kongresu w obronie pokoju
Związek

Literatów Polskich

tywojennego, zarówno działających 
istotne informacje co do paktu atlan śfC^ skaćh int«iUHuaf«tów, jak 
tyckiego tak, żeby debata mogła się 
toczyć na podstawie pewnych doku
mentów i zaznaczył, że przystąpie
nie do paktu pociągnie za sobą nie
zwykle poważne konsekwencje rów
nież w sytuacji wewnętrznej ponie
waż rozbije kraj na dwie części wy
kopując przepaść między obywate
lami.

Większość rządowa 311 głosami

po to Walczyliśmy przeciwko oku
pantom hjtlerowskim — oświadrznją 
pracownicy —  żeby nowy okupant 
pozbawił nas wolności przekonań, 
wolności zrzeszania się i wolności 
związkowych zagwarantowanych przez 
konstytucję francuską. Posiadamy we 
Francji Konfederację Pracy (ĆGT). 
która broni naszych interesów. Po
każemy Amerykanom, że jeszcze je 
steśmy u siebje panami",

20 pracowników jednego z hoteli 
zostało przez administrację marsha- 
llowską zwolnionych z pracy.

Ingerencja amerykańska
w wewnętrzna sprawy Francji

PARYŻ, (PAP)- Francuski personel 
dwóch wielkich hoteli paryskich za
rekwirowany dia administracji planu 
Marshalla został zmuszony do pod
pisania specjalnego kwestionariusza, 
który poddaje wymienionych pra
cowników prawom amerykańskim.
Odpowiedzi na kwestionariusz zastę
pują oświadczenie, złożone pod przv 
Sięgą Pracownicy francuscy musieli 
Zobowiązać Się, że nie będą należeli 
do żadnej organizacji „która by mia
ła na celu obalenie rządu Stanów 
Zjednoczonych" i że „nie przys ąpią 
do akcji strajkowej przeciwko rzą
dowi Stanów Zjednoczonych . Kwe
stionariusz zaznacza, że naruszenie 
złożonego pod przysięgą oświadczenia 
będzie karane według przepisów pra
wa amerykańskiego.

Urzędnjcy francuscy dwóch zare
kwirowanych hoteli zaprotestowali 
energicznie przeciw zarządzeniom 
administracji marshaliowskiej. „Nie

Wielka ekspl ozja  
w strefie brytyjskiej 
N i e m i e c

BERLIN (PAP). — W  dniu 11 bm. 
w  miejscowości W atę Enstedt 
aalzgiitter (strefa brytyjska) miała 
miejsce olbrzymia eksplozja, w  wy
niku której 13 osób poniosło śmierć, 
b 68 zostało ciężko rannych. Zgod
nie z oświadczeniem agencji A ?  — 
eksplozja wydarzyła się w miejsco
wym  składzie amunicji, okoliczno
ści jednak, w jakich do eksplozji 
doszło, ido sostator ora* agenci* oo

W ARSZAW A (PAP). — W związ
ku ze zbliżającym się Światowym 
Kongresem w  Obronie Pokoju w 
Paryżu, Związek Literatów Polskich 
przyjął uchwałę, zgłaszającą akces 
pisarzy polskich do Kongresu: 

„Jednvm z doniosłych aktów tej 
„ofensywy pokoju" — czytamy w 
uchwale — poruszającej dziś umy
sły zarówno m iłonów ludzi na ca
łym świecie, jak i wybitnych przed 
stawicieli nauki i sztuki, będzie 
Światowy Kongres Zwolenn kńw 
Pokoiu. zwo’ any do Paryża na ko
niec kwietnia br. W Kongresie tym 
wezmą udział przedstawiciele wszy 
stk'ch nurtów światowgo ruchu an

i obeimujaevch wielkie organizacje 
masowe. Będzie on nową. potęż
ną manifestacją rosnących sił po- 
kofowych św’ata, wymownym o- 
str7ożen:em dla nodżegaczy wojen
nych i źródłem otuchy dla nękanej 
ich pogróżkami ludzkości".

Za Zarząd Główny Związku Za
wodowego L"'te-atów Po'sk*ch pod
pisali: Leon K-nnakowski Kwa J
Szelburg - Zarembina, Jarosław j 
Iwaszkiewicz. Leoocld Lewin, Jani j 
na Broniewska, A ’eksand«r Mali
szewski, JuPan Tu "im , Adam Wa
żyk. Jul'a.n Żuławski.

utrwalenia I  umocnienia wolności 
narodu i mas ludowych, które wy
walczyliśmy w  wyniku ostatniej 
wojny.

Związek
Nauczycielstwa Polskiego

Prezydium Zarządu Głównego 
Związku Nauczycielstwa Polskiego 
na posiedzeniu w dniu 11 marca 
1949 r. przyjęto jednogłośnie uchwa 
lę, w której czytamy:

Związek Nauczyc!elsitwa Polskie
go w imienu 100 tysięcy pracow
ników oświatowych i naukowych, 
zorganizowanych w Komisji Cen
tralnej Związków Zawodowych przy 
łącza się do apelu M'ędzynarodowe 
go Komitetu Łączności Intelektua- 
1 słów —  obronie pokoju o zwo
łanie w  kwietniu br. Światowego 
Kongresu, który zjednoczy wysiłki 
narodów do obrony pokoju.

Związek Nauczycielstwa Polskie
go deklaruje wzięcie czynnego u- 
działu w przygotowaniu i pracach 
tego Kongresu oraz w realizacji je 
go postanowień".

profesor Uniwersytetu Warszaw* 
skego; profesor Cezary Berezow
ski — Sekretarz Sekcji Polskiej 
„International Law Associat.ion‘‘ ; 
dr Marian Muszkat — Sekretarz Ge 
neralny Międzynarodowego Zrzesz© 
nla Prawników - Demokratów.

Polski Czerwony Krzyż

Zarząd Gtówny Polskiego Czerwo 
nego Krzyża na posiedzeniu w dn!u 
11 marca br. powziął następującą 
uchwalę:

„Polski Czerwony Krzyż, jako cr 
ganizacia społeczna, której jednym 
z naczelnych zadań jest konsekwent- 
na i nieustępliwa walka o pokój, 
wita z radością wszelkie poczyna
nia skierowane przeciwko podżega
czom woienym 1 w imieniu 2,5 mi
liona członków zgłasza swój akces, 
do Srw atowego Kongresu Pokoju, 
który odbędzie się w  kwietniu br. 
w Paryżu".

Zrzeszenie
PrnwTrków-Dcmokralńw

Front Ludowy
w|psk»ch ziem południowych

Związek
b. Więźniów Politycznych

Zarząd Główny Polskiego Związ
ku, Byłych Więźniów Politycznych 
Hitlerowskich Więzień i Obozów 
Koncentracyjnych w  irńeniu setek 
tysięcy hyłvch więźniów zrzeszo
nych w  Związku, powrąl w  dn:u 
9.III.1949 r. następującą uchwałę: 

„.Dziś w  odpowiedzi na słuszny 
anel Międzynarodowego Komitetu 
Łączności Intelektualistów, soldary 
żujemy się ze wszystkimi m'łujący 
mi pokói narodami i przyłączamy 
się do iniclatwy zwołania Sw'at. 
Kongresu Zwolenników Pokoju.
Pragniemy ze wszystk!ch sil wziąć 

u^-iąl w  pracach kongresu 1 zama
nifestować naszą niezłomną wolę

Zrzeszenie Prawników - Demo
kratów wysiało następujące pismo 
do in'cjatorów Światowego Kongre
su Pokoju w  Paryżu:

„Zrzeszenie Prawników -  Demo 
kratów w  Polsce, obejmujące mil’o 
ny pracowników administracji są
dowej, adwokatów 1 uczonych, 
przy:muie z wielką radością wiado 
mość o waszej inicjatyw©.

Wierzymy, że Kongres będzie po
tężną manifostacia łwzrastaiacych 
sił światowych, które przeciwsta
wia się niebezpiecznej działalność 
podżegaczy do wolny, żaoewnłajac 
o naszej solidarności, prosimy o li
czenie na nas, jako na najbardziej 
gorliwych boiownków o pokój".

Pismo podnisałi: pref. Jerzy Jo
dłowski —  Prezes Radv Zrzeszenia 
Prawników - Demokratów: Kazi
mierz Bzowski — Prez°s Sądu Naj
wyższego; Dr ROman P ‘otrowski —

RZYM (PAP). —  Front Ludowy 
1 ziem południowych we Włoszech, 

obejmujący partię socjalistyczną, ki 
munistyezną i organizacje demokra
tyczne podjął decyzję wzięcia udzta 
łu w  kongresie pokoju, który odbyć 
się ma w kwietniu w Paryżu.

Komentując tę decyzję, poseł 
Amendola (włoska partia komunisty 
czna), jeden z głównych przywód
ców Frontu, oświadczył na łamach 
tygodnika „Vie Nouvo“ : „Walka e 
demokratyczne odrodzenie ziem po
łudniowych jest nieodłącznie zwią
zana z walką o pokój i niezależność 
narodową, jaką prowadzi naród 
włoski. Robotnicy fabryczni w Nea
polu, Taranto. Palermo, robotnicy 
rolni Apulii, Lukanii, chłopi Kam
panii i Kalabrii — wyślą na kon
gres swych przedstawicieli, by dać 
wyraz wol pokoju narodu włoskiego

LONDYN, (PAP). W  czosłp ostałnicj dyskusji w Komisji Finansowej 
Izby Gmin nad budżetem ministerstwa wojny, posłowie komunistyczni 
Gallaeher i PJrattn złożyli wniosek, domagający się zmniejszenia wydał, 
ków na zbrojenia z 760 milionów fu ni ów preliminowanych przez rząd 
bzytyjakj do 350 milionów

Składając wniosek paraj komunis
tycznej, poseł Gallacher napiętnował
stanowisko Partii Pracy, która jed
noczy się z siłami reakcyjnymi i  
zwiększa wciąż zbrojenia „Konserwa 
tyścj i labourzyści —  oświadczył Gal
lacher — rzucają oszczerstwa na 
Związek Radziecki twierdząc, że jest 
on rzekomo wrogiem Anglii,

W  rzeczywistości jednak imperia
lizm amerykański | brytyjski jest 
wrogiem socjalizmu zarówno angiel-
■Łl-an lak I rfcduackicOO Uli

lizma w krajach demokracji ludo
wej. W  żadnym kraju nie ma tak wiel 

j Mego pragnienia pokoju — jak w 
Zwia.zku Radzieckim".

W  dalszym ciągu przemówienia 
Gallacher podkreślił, że na Malajach 
wojska brytyjskie używane są do 
ochrony interesów kapitalistycznych 
przeciwko interesom klas pracują
cych, .które w czasie wojny walczyły 
przecjwko Japonii u boku aliantów 
Rzesze pracujące na Malajach w dal- 
uym ciągu MwwaiUa **lk t •  nie

podległość. Gdy rząd Parli i Pracy 
doszedł do władzy, ludność brytyjska 

wierzyła, że nastąpi okres postępu 
socjalizmu j okres pokoju.

Mało kto mógł przypuszczać wów
czas, że socjaliści brytyjscy stworzą 
spisek przeciwko pokojowi wspólnie 

z reakcjonistami, Toleż nikt kto się 
uważa za prawdziwego socjalistę nie 
może popierać ugody między przy
wódcami Partii Pracy a konserwaŚy- 
siami.

Wniosek brytyjskie) partii komu
nistycznej w sprawje zmniejszenia 

wydatków na zbrojenia został odrzu
cony glosami konserwatystów ( r»ak- 

ayjajrch (ostów Fmstu E n m ,

F. I  A. P. P.

PAR YŻ  (PAP). —  Międzynarodo
wa Federacja b. więźniów politycz
nych zgłosiła swe przystąpienie do 
Światowego Kongresu Zwolenników 
Pokoju. Sekretarz Federacji oświad 
czył w imieniu 10 milionów człon
ków organizacji, żę, byli więźniowie 
polityczni są przekonani o możliwo
ści ustalenia trwałego pokoju. Wier 
ni pamięci poległycn towarzyszy by 
li więźniowie polityczni piętnują 
podżegaczy wojennych.

Komitet Słowiański ZSRR

MOSKWA (PAP). — Komitet £ 
wiański ZSRR ogłosił oświadczer 
w  którym czytamy:

Przyłączając się do inicjatywy, k 
ra ma na celu zwołanie światowe 
Kongresu Zwolenników Pokoju, I 
mitet Słowiański ZSRR zwraca i 
do wszystkich S ł o w i a n  na c 
łym świecie z apelem poparcia S\» 
towego Kongresu Zwolenników F
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14 marca 1883 r. umarł twórca socjalizmu naukowego i genialny 
wódz i organizator ruchu robotniczego — Karol Marks. Z  najgłębszą 
czcią i miłością wspomina rok rocznie ten dzień ruch robotniczy, odda
jąc hołd pamięci tego, który uczynił z socjalizmu wszechpotężną naukę. 
Przed Marksem ruch robotniczy nie miał ani świadomości swych celów, 
ani nie widział jasno dróg, prowadzących do ich realizacji. Świadomość 
tę dal klasie robotniczej socjalizm naukowy, stworzony przez Marksa i 
jego najbliższego przyjaciela i współpracownika — Engelsa. Oto na czym 
polega zasługa i rola historyczna tych mężów.

Zęby dać klasie robotniczej świa
domość jej celów i dróg działania, 
trzeba ,bylo nadludzkiej zaiste pra
cy naukowej. Marks wykonał te 
prace i w  szeregu swych utworów, 
które na zawsze weszły do skarb
nicy wiedzy ludzkiej, odkrył i przed 
stawił prawa rozwojowe historii 
społeczeństw, a w  szczególności — 
prawa rozwojowe społeczeństwa ka
pitalistycznego. Marks był jednak 
nie tylko mężem wielkiej i głębokiej 
nauki. Był on uosobieniem prawdy, 
którą-głosił przez całe swt życie, że 
nauka jest i winna być siłą rewo-

34 Ir  iM  tiui.tli
zakontraktowano
w Wielkopolsce

PO ZNAŃ (PAP). —  Kontrakto
wanie tuczników przebiega w Wiel- 
fcopolsce i  na Ziemi Lubuskiej spra 
wnie. Dotychczas zawarło umowy 
kontraktowe na około 34 tysiące 
Sztuk tuczników.

W akcji kontraktowania tuczni
ków 'przodują powiaty: Koło i Tu
rek.

i 14 tvs.  s z t u k
w woj. białostockim

B IAŁYSTO K  (PAP). —  Według 
danych Centrali Rolniczej Spóldz’el 
ni „Samopomoc Chlopska‘‘ w  woj. 
białostockim zakontraktowano do 
dnia 9 marca br. ok. 14.000 sztuk 
trzody chlewnej. Obecnie na pierw 
S/.ym miejscu znajduje się powiat 
bielsko -  podlosH. w  którym zakon 
traktowano 2.949 sztuk trzody chle 
wnej.

W akcji kontraktowania bierze 
Udział ńa B'a>ostocczyźnie 136 gmi 
nych Spółdzielni na 139 czynnych.

lucyjną, siłą pchającą ludzkość na
przód do wyższych szlachetniejszych 
i sprawiedliwszych form bytowania. 
Na gruncie głębokiej analizy praw 
rozwojowych społeczeństwa kapitali 
stycznego Marks ukazał dziejową ro 
lę klasy robotniczej. I  tę właśnie 
stronę nauki Marksa Lenin uważał 
za główną. „Główną rzeczą w  nauce 
Marksa — pisał Włodzimierz Le
nin — jest wyjaśnienie światowo- 
historycznej roli proletariatu, jako 
twórcy społeczeństwa socjalistyczne 
go“ . Rozwijając tę myśl, pisał Le
nin: „Wielka historyczna zasługa 
Marksa i Engelsa wobec całego 
świata polega na tym, ze wskazali 
cni proletariuszom wszystkich kra
jów  ich role, ich zadame, ich misje: 
pierwsi muszą oni stanąć do w?’ki 
rewolucyjnej przeciwko kapitałowi i 
w  tej walce zjednoczyć wokół sje- 
bie wszystkich pracujących i wyzy- 
skiwanych‘‘.

Marks był geniuszem nauki i ge
niuszem rewolucji. Nic też dziwne
go, że najistotniejszymi cechami 
stworzonej przez niego teorii są: 
prawda naukowa jako narzędzie 
przekształcenia świata, głębia nauko 
wa i rozległość horyzontów nauko
wych połączone z płomiennym ża
rem rewolucyjnym. Stworzony przez 
Marksa socjalizm naukowy stał się 
teorią i programem ruchu robotni
czego wszystkich kraiów świata. Oto 
miara wielkości dzieła zapoczątko
wanego przez Karola Marksa i Fry
deryka Engelsa i w  genialny sposśb 
rozwijanego — w  nowych warun
kach przez Lenina i Stalina.

Życie poddało marksizm egzami
nowi wielkiemu i surowemu. Żadna 
teoria społeczna nie zdawała tak 
wielkiego i surowego egzaminu. 
Wojny i rewolucje, masowe walki 
proletariatu i narodów zależnych, 
strajki i walki barykadowe — oto 
teren, na którym marksizm miał wy 
kazać swą słuszność lub niesłusz
ność. Z tej surowej próby życia 
marksizm wyszedł zwycięsko. Mar
ksizm jest dziś wielokroć potężniej

szym i bardziej żywotnym niż hył 
wówczas, gdy przestało bić serce je
go twórcy.

Marksizm-leninizm jest ideologią 
Wszechzwiązkowej Komunistycznej 
Partii Bolszewików — przodującej 
siły całego obozu antyimperialisty- 
cznego, prowadzącej narody Z3TR 
do budowy komunizmu. Marksizm- 
leninizm jest ideologią klasy robot
niczej, która na czele mas pracują
cych przystępuję do budowy socja
lizmu w kratach demokracji ludo
wej. Marksizm-leninizm jest idejło 
gią klasy robotniczej walczących z 
imperializmem w  krajach kapitali
stycznych i zależnych.

Marksizm-leninizm święci jednako 
we triumfy w  ofiarnej pracy bu
downiczych socjalizmu, w  nieporów

Z pobytu delegacji 
chłopów polskich na Ukrainie

nanym bohaterstwie żołnierzy, któ
rzy zdruzgotali potęgę faszyzmu nie mu kulturalnego jej 
m-eckiego i w  dziełach uczonych i św,adc2y fakt> iż w  lstnienia

MOSKWA (PAP). —  Grupa dele- | 

gatów chłopów polskich w  obwo

dzie Szumskim zwiedziła kołchozy 

„M ilioner", „Leniniec -  Szturmo

wiec" i kołchoz im. Piętnastolecia 

Armii Czerwonej. W kołchozie im. 

Piętnastolecia Armii Czerwonej go

ście polscy spędzili cały dzień ser

decznie podejmowani przez kołchoz 

ników.

Zwiedzając jeden z majątków pań 
etwowych, chłopi polscy zapoznali 
się z nowym typem kombajnu.

Grupa delegatów chłopów pol
skich, przebywająca w  obwodzie ki 
jowsk’m, zwiedziła kołchoz im. Sta 
lina we wsi Łozowatka. Wieś ta po 
siada szkołę, klub, bibliotekę, urząd 
pocztowy, szpital, dom położniczy, 
aptekę. O ogromnym wzroście pozio 

mieszkańców

artys*ów. Marksizm - leninizm jest 
dumą i nadzieją setek milionów lu
dzi, przeciwstawiających się nielu
dzkiemu imperializmowi.

Marłr-izm-leninizm jest niepoko- 
nalny ponieważ jest prawdziwy. 
Imię i dzieło Marksa są nieśmier
telne.

J. Kowalewski.

władzy radzieckiej dała ona krajo
wi 48 nauczycieli, 27 agronomów, 8 
lekarzy i 7 inżynierów. Za męstwo 
w  walce z hitlerowcami i za ofiar
ną pracę w  okresie powojennym 
712-tu mieszkańców Łozowatki o- 
trzymało ordery i medale Związku 
Radzieckiego.

Delegaci chłopów polskich, prze
bywający w  obwodzie odeskim, przy 
byli do Charkowa, gdzie na dworcu 
powitali ich przedstawiciele miej
scowych organizacji partyjnych i 
państwowych. W Charkowie delega 
ci polscy zwiedzili muzeum państwo 
we i charkowskie zakłady budowy 
traktorów. Wieczorem, 11 bm., go
ście polscy obecni byli na przedsta 
wieniu sztuki „Anna Karenina" w  
charkowskim teatrze dramatycznym.

W dniu 12 bm. wszystkie grupy 
delegacji chłopów polskich powró
ciły z obwodów do Kijowa.

D w a j  P o l a c y  z g i n ę l i
w kopalniach francuskich

PA R YŻ  (PAP). —  Długa lista Po 
laków, którzy ponieśli śmierć przy 
pracy w  kopalniach francuskich, po 
większyla się o dwa nowe nazwi
ska. W szybach francuskich zginęli 
Jan Wawrzynowski z Montceau les 
Mines (Saone et Loire) 1 Józef Pień 
kowski z Aleś. Od początku br. zgi
nęło w  kopalniach francuskich 11 
górników polskich.

Wawrzynowski, 39-letni górnik, 
zamieszkiwał z żoną i dwojgiem dzie 
ci w  miejscowości Gautherets koło 
Montceau les Mines. Przy wyjeź- 
dzie z szybu Saint-Amedes został 
on potrącony przez windę i  spadł 
w głąb szybu.

Jego towarzysze pracy postanowi
li przeprowadzić 24-godzinny strajk 
by zaprotestować przeciw karygod
nemu zaniedbywaniu przez dyrek

cję najelementamiejszych warun
ków bezpieczeństwa pracy w  kopal
niach.

23-letni górnik polski Józef Pień 
kowski był żonaty zaledwie od kil
ku tygodni. Podczas pracy nocnej 
w  szybie Saint Marie la Rochel- 
le zawaliła się sztolnia, zabijając 
Pieńkowskiego.

Na rsrnłtu pojawi się 
wyborowy chleb

W ARSZAW A (PAP). —  Mini
sterstwo Handlu Wewnętrznego, 
uwzględniając żądania konsumen 
tów, wyraziło zgodę na wypiek 
Chleba żytniego wyborowego z 
mąki o przem;ale 50"/». Cena te
go Chleba w  detalu, zależnie od 
województwa, wahać się będzie 
od 50 do 52 zł. Chleb z mąki 
50% pojawi się na rynku poczaw 
szy od dnia 15 bm.

Dotychczasowe gatunki Chleba 
żytniego z mąki 65% w  cenie 
44— 45 zł, z mąki 82% w  cenie 
33—35 zł, 97% w  cenie 31—33 zł 
oraz Chleba mieszanego Żytno - 
nszennego nałęczowskiego w  ce
nie 57 zł i wiejskiego w  ceni» 44 
zł, będą w y p i e k a n e  nadal 
podobnie jak wszystkie gatunki 
nieezywa pszennego, bez ograni
czeń.

Rokowania handlowe
po l sko - e g i psk i e

PARYŻ, (PAP). Agencja Frac do
nosi z Kairu o rozpoczęciu tam pol
sko egipskich rokowań -w sprawie 
zawarcia układu handlowego.

Skazany na dożywotnie więzienie 
zbrodniarz M Ich na „urlopie"
BERLIN (Telepress). —  Erhard I w y na dożywotnie więzienie za do-

MUch, hitlerowski marszałek polny 

i Sekretarz Stanu w  goeringowskim 

ministerstwie lotnictwa, skazany 
przez amerykański trybunał wojsko

konane zbrodnie wojenne — udał 
się w  odwiedziny do swej matki do 
Luneburga,

AV „ZIMNEJ WOJNIE" MOŻNA 
SOBIE ODMROZIĆ NOS

Tak zwana „zimna wojna" pro
wadzona przez koła imperialistów 
anglo-amerykańskich przeciwko siłom 
pokoju j postępu nie tylko n:e daje 
zamierzonych wyników, lecz odwrot 
nie, coraz bardziej wikła jej inicja
torów w  sieci własnych intryg j to w 
sposób kompromitujący. Gdy się nadu 
żywa „zimnej wojny" można sohje to
i owo odmrozić. Na przykład — nos, 
jeżeli sję go wsadza w  nieswoje spra 
w y i — uszy — również przy po
dobnych wśc:bskich czynnościach.

Takie refleksje nasunęły się w 
ubiegłym tygodniu przy czytaniu an 
tpełskiego tygodnika „Economist" w 
związku z ostatnimi procesami o 
szpiegostwo i zdrndę stanu na Węg
rzech i w Bułgarii.

Przyznając cynicznie, iż wywiad 
polityczny był zwykłą normalną funk 
cją amerykańskich i brytyjskich dy
plomatów, akredytowanych w kra
jach demokracji ludowej po ostatniej 
wojnie, „Economist" czyni gorzkie 
wymówki skompromitowanych w róż 
nych procesach dyplomatom, \i bylj 
niedość „wykwalifikowani" w zawo
dzie szpiegowskim...

„Economist" poucza dyplomację 
atperykańską $ brytyjską, jak należa
łoby właściwie zorganizować służbę 
wywiadowczą j trzeba przyznać wy
kazuje nieprzeciętną znajomość tej 
branży.

Po zakończonym w ubiegłym ty 
godniu procesie bułgarskich pastorów 
protestanckich w  Sofii, w czasie któ
rego wyszły raz jeszcze na jaw ma
chinacje i podwójna rola dyploma
tów anglo-amerykańskich jako inspi
ratorów antyludowej, reakcyjnej ’ y- 
■wersji, przybędzie zapewne w Lon
dynie i Waszyngtonie jeszcze kilka 
odmrożonych nosów których właAoś-

Przegląd m iędzynarodowy
ciele zmuszeni będą powrócić w ce
lach „leczniczych" do s\yego kraju. 
Uzbierała sic już tych okazów spora 
kolekcja, wśród których odnalcźlibyś 
my i naszych dawnych znajomych: 
panów Blis^-Lange, Cacendish Ben- 
tincka...

* . *

O CO CHODZIŁO PHILLIPSOWJ
Angielska Labour Party jest jak 

wiadomo w kultywowaniu swych naj 
gorszych tradycji bardziej konser
watywna an‘żeli wszyscy konserwa
tyści razem wzięci. Do tych tradycji 
pielęgnowanych troskliwie przez przy 
wódców Labour Par'y należy wysłu
giwanie się kapitałowi, zdrada inte-. 
resów klasy robotniczej. Należy pod 
sycenie ; pogłębianie rozłamów w 
klasie robotniczej. Prrzekonał nas o 
tym raz jeszcze w  ubiegłym tygodniu 
sekretarz generalny tej partii Mor
gan Phillips, który wystosował pismo 
do włoskiej Par'ri Socjalistycznej z 
żądaniem .. zerwan-a stosunków z 
włoską Partią Komunistyczną i to 
pod groźbą skreślenia Włoskiej Par
tii .Socjalistycznej z listy członków 
„COMISCO". Żądanie to spotkało się 
ze zdecydowaną odpowiedz^ W łos
kiej Partii Socjalistycznej, która 
stwierdziła, że niezbyt sobie wysoko 
ceni „honor" należenia do między- 
narodówki praw'cy „socjalistycznej" 
występującej coraz jawniej jako 
agentura amerykańskich imperiali
stów.

Skąd ta nagła interwencja Phillip- 
•&? Przypomnijmy sobie, śe wlańnU

teraz klasa robotnicza Włoch toczy 
cjężką walkę z przemysłowcami o 
podwyżkę płac, o zmianę polityki go
spodarczej. o niedopuszczenie do 
wprzęgnięcia Włoch w rydwan paktu 
północno .  atlantyckiego, o pokój w  
jednym szeregu z masami ludu pra
cującego całego świata. Rozbicie jed
nolitego frontu robotników wtoskjch 
osłabłoby niewątpliwie tę walkę. I 
oto też chodzi Tak samo amerykań
skim politykom, tak samo włoskim 
fabrykantom, tak samo angielskiemu 
„socjaliścje" Morganowj Phillipsowi.

HISTORIA ZE SREBRNYM 
PÓŁMISKIEM

Brytyjscy labourzyści znpją zresztą 
różne sposoby wysługiwania się swvm 
waszyngtońskim mocodawcom. Nawet 
premier At'lee gotów jest w tym celu 
poświęcić swój drogocenny czas. uda
jąc się do zachodniej strefy Berlina, 
gózie jak wiadomo, podobnie jak w 
całych zachodnich Niemczech, niepo
dzielnie rządzą Amerykanie. A jak 
rządzą, świadczą jeszcze nie prze
brzmiałe w Anglii echa narzekań, że 
odradzający się dzięk, Ameryce cięż 
ki przemysł niemiecki jest niebez
pieczną konkurencją dla eksportu 
brytyjskiego. Mimo to. prem:er Attlee 
zrobU debrą minę do złej gry ; po- 
jeehał.

Niezbyt obszerne bvły relacje z je
go pobytu w Berlinie. Prawdę rzec, 
nie bardzo było się czym chwalić... 
Jednym z uprzejmych gospodarzy, 
którzy podejmowali oremiora brytyj

skiego był, jak się dowiadujemy, 
Wilhelm Kopf, którego nominacji na 
premiera Dolnej Saksonii bynajmniej 
nie zaszkodził długi rejestr zbrodni 
popełnionych w  Polsce i którego wy
dania jako przestępcy wojennego na 
próżno Polska sję po dziś dzień upo
mina. Oczywiście reakcyjna prasa 
niemiecka z satysfakcją melduje, że 
właśnie z nim premier AtUee odbył 
dłuższą konferencję.

Nie brak było również momentów 
wzruszających do łez Dostojny gość 
obdarowany zostat srebrnym półmi
skiem. wraz z k'órvm wręczono mu 
Jjst, zwracający uwagę na „ciche bo. 
haterstwo zachodnio berlińskich go
spodyń domowych* 1 *, walczących z cię 
żarem blokady". Jakoś niezbyt to 
pochlebnie świadczy o szeroko rekla 
mowanych sukcesach osławionego 
„mostu powietrznego" angl i-amery- 
kanów, Prasa nie podała, jak odpó- 
w-'edz!al na ten dar premier Attlee 
„cichym bohaterkom". Może pomy
ślał o tym, że jego angielskie gospo
dynie, też nie bardzo mają co kłaść 
na półmiski. Wszystko jednak wska
zuje, że zapomniał on już te niedaw
ne czasy, kiedy mocno hałaśliwi mę
żowie obecnych cichych monieckich 
bohaterek przesyłał; mu znacznie 
obfitsze darv, które nazywały się 
„V  1“  ; „V-2“  — ale nie były wcale 
półmiskami...?

BOŻUM I SUMIENIE LUDNOŚCI 
PRZECIWNE SĄ „ZIMNEJ VVOJNIE“

Zresztą, niech by się nawet cieszył 
beztrosko swoim nowym półmiskiem.

1 tak’ ma niewiele powodów do rado
ść;. W  całym obozie imperialistycz
ne wojennym daje się wyrażanie od. 
czuć zamieszanie i zdenerwowaniu 
spowodowane rozwojem sytuacji mię 
dzynarodowej. Si|v pokoju bowiem 
rosną z dnia na dzień i z godziny na 
godzinę.

W  ubiegłym tygodniu * różnych 
stron świata przybyły nowe deklara
cje antywojenne mas ludowych soli
daryzujących się z pokojową akcją 
Związku Radzieckiego,

Na ogłoszoną odezwę Międzynaro
dowego Kom telu Łączności Intelek
tualistów w obronie pokoju w spra
wie zwołania Światowego Kongresu 
Zwolenników Pokoju, k'óry odbędzie 
się w kw:e'niu w Paryżu napływają 
z całego świata zgłoszenia i odpowie
dzi. Soośród polskich organizacji ma 
sowych odpowiedziały już Knhrsja 
Centralna Związków Zawodowych, 
Liga Kobiet, wśród zgłoszeń z innych 
kraiów znalazło się płomienne wez
wanie Z w Pisarzy Radzieckich, Anty
faszystowskiego KomMetu Kobiet Ra
dzieckich i licznych Związków Zawo
dowych, organizacje ;ntelektualis'ów, 
pisarzy, kobiet, związki zawodowe 
Francji, Włoch, Anglii, Brazylii i in
nych państw.

Jest bowiem tak, jak pisała nie
dawno „Prawda": „Zimna wojna"
uprawiana przez monopolistów kapi
talistycznych i ich agentów" wroga 
jest rozumowi i snmien:u ludzkości, 
wroga jest zasadom sztuki, nauki, 
religli i etyki, które wyznaje więk
szość ludzi żyjących na świede. Ża
den naród nie chce, by najeźdźcy ka 
pitallstyczni przekształcili jego zić- 
mię w pole walki, nie dopuści, by je
go ziemia stała się mogiłą pokolenia, 
któremu historia olwjera drogę do 
nowei, wspaniałej przyszłości."
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wczasach letnich
należy pom yśleć już dzisiaj

M'-ejska Komisja dla Wczasów Let 
nich przy Inspektoracie Szkolnym 
rozpoczeła już pracą zw^zoną z or- 
gan^^waniem obozów, kolonii i pól 
kolonii dla dzieci i młodzieży szkol
nej.

Sc:s?ą współpracą z Miejską Korni 
Sja podejmą kierownictwa przed
szkoli i szkół podstawowych, dyrek 
cje szkół typu 11'za’ nego i wszel
kiego rodzaju szkół zawodowych. 
Związki Zawodova i organizacje sno 
łeczne. Kon’eczną rzeczą jest rów
nież pc->arcie tej akcji przez społe
czeństwo n’ezorganizowane, które 
musi w pełni uświadomić sobie jas
no cel i istotę akcii letniej. Wczasy 
nie tylko przyczyniają się wydatnie 
do wymienienia sił v r ‘ dnych mło
dzieży, ale też ze zzględu na swoją 
ideowo-wychowawczą treść posiada 
ją jednocześnie wysoką wartość spo 
łeczną

Życie dzieci ł młodzieży w  gru 
pie wpływa w  wysokim stopniu 
na ich uspołecznienie. Na obozach 
f koloniach wyrabia się u mło
dzieży nowy stosunek do pracy, 
peiętej jako zaszczytny obowią
zek w służbie narodu i państwa 
ludowego. Praca ideologiczno-wy- 
chowawcza prowadzona na obo
zach i koloniach rozwija u mło
dzieży poczucie międzynarodowej 
solidarności i patriotyzmu prole
tariackiego, pogłęb‘a uczucia przy 
jaSni dla bratnich narodów sło
wiańskich, a zwłaszcza dla Zwią

PODZIĘKOW ANIE
Przedstawicielom K u r a t o r i u m  

Szkolnego 1 innych instytucji, któ
rzy raczyli zaszczycić swoją obec
nością zabawę dziecięcą w dniu 1 
bm. w  sali MTIN, a szczególnie prze 
wodniczącemu MRN Qb. Iskierko za 
użyczenie sali na ten cel, zespoło
w i muzycznemu Z w. Zaw. Prac. 
Miejskich za bezinteresowne przy
grywanie naszym milusińskim oraz 
Dyrekcji MKS za przewóz dzieci z 
odległych dzielnic — Zarząd Komi
tetu Rodzicielskiego przy szkole 
podstawowej Nr 20 tą drogą składa 
wyrazy szczerego podziękowania.

DRUGI KURS RATOW NIKÓW  
DLA ŚW IATA PRACY

Polski Czerwony Krzyż w  Lubli
nie organizuje drugi z kolei 40-to 
godzinny kurs dla ratowników sam 
tarnych drugiego stopnia.

Kurs rozpocznie s’ę w  dniu 21 
bm i odbywać się będzie codzienni 
w  godzinach popołudniowych z wy 
latkiem sobót i niedrel. Na kurs 
Skierowuje OKZZ, Liga Kobiet I 
poszczególne zakłady pracy. Indy
widualni kandydaci będą także 
chętnie wdziani (b).

REFERAT W KOLE ROLNIKÓW
UMCS

W dn!u 15 brn. o godz. 19 w  Sali 
Karmncrii odiaodzte się zebranie nau 
kówe Kola Rolników przy Wydziale 
Rolnym UMCS. Referat na temat 
aktualnych zagadnień w rolnictwie 
wygłosi kol. W. Stadnik.

f dziś idiomu
,Juoj<jUJOC«XO»OcmX»OOOOOCXXX*XM£XWOOO«X

K I N A

APOt LO: „Sępy"
, godz. 15, 17,30, 20

BAŁTYK: Siódma zasłona’*
pocz. godz. 15, 17, 19

R1ALTO: „Kopciuszek6 
pocz. godz. 15, 17, 19

t  K A t  B *

TEATR MIF-ISKI:
„Lis:e Gniazdo" godz. 19.30 

TEATR MUZYCZNY:
.Chata za ws’ą“ godz. 19,30

zku Radzieckiego, wyrabia w ra 
żliwość na piękno przyrody i wła 
ściwy stosunek do niej.

Oorócz tego, kolonie i obozy obej- 
rmrąc ociekę nad dziećmi zwalniaią 
w !ele rąk do pra~v przez odciążenie 
(d  obowiązku opieki nad dzieckiem 
w  okresie najpilniejszych robót pol
nych.

grodków materialnych na akcję 
letnią dostarcza fundusz socjalny, a 
oprócz tego samorząd. Ubezoieczal- 
nia Społeczna oraz organizacje spo
łeczne znajdą niewątpliwie fundusze 
na zasilenie tei ważnej akcii.

Aparaty Ministerstwa Zdrowia i 
Ubezoieczalni Społecznej otrzymały 
już od swych władz centralnych za
rządzenie w sprawie badań lekar
skich młodzieży 1 dzieci. W wirniku 
badań dziecko zostanie zakwalifiko
wane do jednei z czterech następu
jących grup- U wyjazd na kolonię 
leczn*czą konieczny: 21 wyiazd na 
kolonię wypoczynkowa konieczny. 
3> w y ia z d  na kolonię wypoczynkowa 
wskazany; 4» należą tu dzieci nie 
zakwalifikowane do żadnej z wyżej 
wymienionych gruo.

Oołaty za nobyt dzieci na ko
leniach sa dość zróżniczkowano. 
Rodzice obleci funduszem socłai- 
nym mogą być zune’ n’ e zwolnie
ni od opłat w  wy~ adku stwier
dzenia n nich wyjątkowo ciężkich 
warunków materialnych. Opłata 
pozostaje w  zależności od docho
du wypadatacego na jednego 
członka rodźmy i wynosi od 500 
złotych m’esieczn’e, gdy doohżd 
na 1 osobę wynosi 3-500 złotych 
tr>ies. do 6«00 zł mses.. gdy do
chód na jednego cz*onka rodźmy 

I ywnesi 15 000 zł Rodzice ideobję 
ci funduszem socjalnym ponoszą

pełny koszt utrzymania dziecka 
na kolonii.

Czynnikiem koordynującym akcję 
letnią jest Miejska Komisja dla 
Wczasów Lefnich przy Inspektora
cie Szkolnym, gdzie wszystkie za
interesowane placówki winny skła 
dać wnioski o zezwolenie na zorga
nizowanie i prowadzenie punktów. 
Należy zaznaczyć, że t. zw. kolonii 
„dzikich’’, nie zarejestrowanych, nie 
bedo!° wo1no prowadzić. Termin 
s'uadan'a wnios1-5-”  nnływa w  dniu 
19 marca br. Odnowiedrće formu’ a- 
rze można otrzymać w  Miejskim In 
spektoracie Szkolnym.

FABRYKA „VERITAS“
zaoszczędzi 4 miliony zf.
W ramach szeroko zakrojonej akcji 

oszczędnościowej przemysłu państwo 
wego również i fabryka cukierków 
„Veritas" opracowała na rb. szcze
gółowy plan, który przewiduje moż
ność zaoszczędzenia w ogólnej go 
spodarce fabryki łącznie ponad 4 mi
liony złotych.

Najpoważniejszą pozycją zaplano
wanych oszczędności jest kwota 
2.860 000 zł., która ma być uzyskana 
przez wprowadzenie racjonalnej go 
spodarki surowcowej i materiałowej, 
a mianowicie przez dokładne zużycie 
i kontrolę surowców, półfabrykatów 
oraz wykorzystanie odpadków do 
dalszej produkcji. Drobne na pozór 
oszczędności na cukrze, jakie można 
uzyskać przez skrupulatne wylrzepy-

W sDÓłzawodnictwo  
w a'<cji ku^uralno-oświałowei
OKZZ Lublina, Warszawy i Kielc

szechnjenie kultury artystycznej. 111Podpisana w Warszawie w  dniu 
10 bm przez kierowników Wydz 
Kult. Oświat. OKZZ Lublina. Warszn 
wv i Kielc umowa o Współzawodni
ctwie nstaLła termin zakończenia ak 
cjj na dzień 10 maja br. W  dniu tym 
nas'ąpi podsumowanie wyników w 
następujących działach pracy L-ch 
wydziałów. 1) organizacja pracy W y
działu i aparatu terenowego, 2) łącz
ność z terenu (lustracje, odprawy, 
konferenc jel, 3) urDiał w akciaeh 
ogó)nnnaństwnwvcb. 41 akcja odczy 
towa. 51 organizowanie akcji miedzy- 
zw!ązkowvch (konkursy, wystawy, 
pokazy). 6) organizacja św:et!:e m ę 
dzvzw!ąz'-"wvch, 7) działalność bi
blioteka OKZZ oraz wntyw na h:b!io 
teki w zakładach pr-cy, 8) zwalcza
nie analfabetyzmu, 9) popularyzacja 
współzawodnictwa pracy, 10) upow-

3,5 miliona zł. otrzymał TOR
na i n w e s t y c j e

ewidencja i sprawozdawczość, 12) ob 
sługa informacyjna procy z wiązko 
wej i miejscowej, 13) o-pieka nad za
kładami pracy nie posiadającymi 
świetlic, 14) osiągnięcia dodatkowe w 
jnnych dziedzinach.

wantę tego surowca x worków po win. 
ny dać pnnad 50 tys. zł. Podobnie i
dokładne oczyszczenie beczek z sy
ropu da również pewne oszczędności 
i na tym surowcu.

Duży zysk przyniesie także urucho
mienie maszyny do krajania celofa
nu, co w  przeciwieństwie do ręcznego 
dotychczas krajania daje zaoszczę
dzenie czasu i podnosi wydajność 
pracy. Na uwagę zasługuje równjeź 
plan zaoszczędzenia papieru przez wy 
korzystanie toreb po cukrze do ro
bienia małych torebek, służących ja
ko opakowanie do cukierków. Ma to 
dać ponad 50 000 zł. zaoszczędzonych,

Ale nie ty-" 50 w działach produk
cyjnych fabryki będzie można uzys
kać znaczne oszczędności. Tak tip. 
zaoszczędzi się sumę 790 tys. zł. przez 
zmniejszenie etalńw o 8% oraz nie
mal całkowite zredukowanie godzin 
nadliczt. 'wych.

Z innych pozveji oszczędnościowych 
należy podkreślić z uznaniem ograni
czenie wvda'ków na materiały biuro
we, a to przez użycie makulatury, co 
w  cjągu roku winno przysporzyć po. 
nad 30 tys. zł. oszczędności. Dalsze 
możliwości oszczędzania leżą w  rę
kach wszystkich pracowników fabry
ka którzy przez odpowiednio wzmo
żoną czujność na wszelkie przejawy 
marnotrawstwa mogą się wydatnie 
przyczynić do zwiększenia planowa
nej sumy oszczeduości.

Koresp. fabryki Nr »6

Uznam” robolnikdw i cMopó u 
dla objazdowego teatru OKZZ

bołników zakładu sztukę oglądali 
tłumnie mieszkańcy wsi: Husynna
Hrebenne, Strzyżów, Rogalin i Zosiu 
Podpisujący te listy dziękczynne ro* 
bo'nicy dopraszają się o jak naj
częstsze wizyty Teatru Objazdowego, 
twierdząc, że nawet dwa i trzy wy
stępy w mjesiącu nie byłoby za dużo.

(Pł-l

Uwzględniając warunki w  jakich 
znaiduią się lubelskie warsztaty 
TOR Nr. 75 Zarzad Centralny TOR 
przeznaczył 3.5 m;l. zł. na inwesty 
cje gospodarcze dla warsztatów.

Dyrekcja TOR wspólnie z Radą 
Zakładowa i aktywem PZPR oprą 
cowała nlan naibardz*ej ce’ owego 
wykorzystania tej s” mv dla oomyśl 
nego rozwoju przedsiębiorstwa.

Postanowiono sumę tę przezna
czyć na urządzenia hali ob-ab'aręk 
oraz naprawienie dachów nad maga 
zynami, warsztatami i budynkiem

administracyjnym. Zostanie również 
wybudowany magazyn na materia
ły pedne. które nie maią obecnie 
odpowiedniego pomieszczenia.

(,J“)

W  objeździe szeregu miejscowości 
wojewódzlwa, gdzie dawał szereg 
przedstawień sz'uk; A. Uspienskiego 
„Przyjaciele” , Teatr Objazdowy OKZZ 
zorganizowany zaledwie przed mie 
siącem, odniósł szereg sukepsów. Do 
Wydz. Kult. Oświatowego OKZZ na
deszło już wiele pism z odległych 
zakątków Lubelszczyzny z podzięko
waniami za tę pożyteczną imprezę.

Dyrekcja Liceum Leśnego ze Zwie
rzyńca dziękuje za dwa przedstawie
nia, dane w dniach 9 i 10 bm., na 
których poza uczniami liceum byli 
obecni również i robotnicy miejsco
wego browaru.

Podobnej treści pisma nadeszły od 
załóg cukrowni „Klemensów" j cu
krowni „Strzyżów", gdzie oprócz ro-

CSMT buduje mieszkania
dla swych pracowników
Okręgowy Oddział Centrali Soół 

dzielni Mleczarsko - Jajczatskiej w

N ar  a d a m ł o d z i e z o w a
W obecnej chwili młodzież zrze

szona i niezrzeszona wstępuje w  fa 
zę wyścigu pracy na te-enie kultu
ralno - oświatowym, przechodząc 
z nastawienia ogólnego na teren 
najbardziej bliski uczącej sie mło
dzieży. Tym zagadnien’om była po-

pngi.ti wie Ratunkowe 
Straż Pożarna 
Komenda Miast" M O.

teł 22 73 
tel. 03

teł. ?3-8?

d y ż u r y  a p t k k

Dziś w  nocy dyżurują przy
nl: Krak. Przedm. 29, 8,
SfeApera ii (  , > »  MmJ* ZŁ--

A l k o h o l o w e  w y ś c i g i

W dniu wczorajszym dwaj ser
deczni koledzy ob. ob. Adam Ame 
ryk, właściciel zakładu krawiec
kiego mieszczącego się przy ulicy 
Auaustyńskiej 3, oraz pracownik 
pralni chemicznej „Łabęcki“ Ta
deusz Orłowski /postanowili »god 
nte“ spędzić niedzielę.
■ Zalali się w „pestkę“. Po wyj
ściu z łomotu uradzili, by do do
mu pojeahać taksówka. Lecz tu 
kolega Ameryk okazał się nielo
jalny wobec Orłowskiego, gdyż 
wsiciłsni do tai’sćwki nie chciał 
go do s>!eĄ urmiśeić, zamierzając 
.fo-iiaiać** samemu. Orłowski p ii 
śaił się v):ec w pogoń za „zbie-
nięn“ i tu mieszkańcu Lublina
midi v ci "che, przyglądając sie 
ppd?nr.emH zunrat-iem  no j°zdn: 
„sportowcowi"  bez kapelusza.

Kres tym. wyścigom położyła 
milicja, zatrzymując u siebie 
amatorów dziwnego wyczynu do 
czasu wytrzeźwieni*. frj4

święcona I I  narada młodzieżowego 
aktywu naszego miasta, która odby 
ła się w  dnich 10 i 11 bm. w  sali 
,,B‘‘ OKZZ i w  lokalu Zarządu Miej 
sk’ego ZMP. Była ona poświęcona 
szczegółowemu omówieniu uchwał 
I i-e j narady krajowej organizacji 
młodzi azowych.

W  wyniku obrad ZMP i referat 
pnłodzieżowy OKZZ postanowiły 
zorganizować w  dniu 20 bm. w  sal' 
kina „Bałtyk" wielki wiec młodzie
żowy w  celu sr>ooularv7owania uch 
wał narady wśród nai«7orszych mas 
młodzieży naszego miasta.

Lublinie zdecydował s!ę rozwiązać 
swą trudną sytuację mieszkaniową 
przez wybudowanie mieszkań dla 
swoich pracowników. W tym celu 
dobudowane zostało piętro w  domu 
przy til. M. C. Skłodowskiej 6. 
Wkrótce znaidzie tam wygodne po 
nTeszczenie kilka rodz*n spośród ro 
botników i pracowników umvs’ o- 
wyeh Oddziału. Kwestia przydziału 
tych mieszkań zaimie s’ę komórka 
partyjna PZPR. Rada Zakładowa i 
Dyrekcja. Chwilowo ze względu na 
brak pom'eszczeń biurowych, część 
nowego lokalu zostanie prawdooo- 
dobnie przeznaczona na biura Od
działu. Projektowana w  rb. jest rów 
nież budowa większego gmachu 
nrzy ul. Łęczyńskiej dla skoncentro 
wania wszystkich działów pracy 
Okręgu, jak: tuczami drobłu, ja j- 
czami, garaży, biur itp.

Prace rozpoc-ną sie z nastaniem 
sezonu budowlanego. (A. K.)

i:

ME lU iraa IITEH MISl.IffliEJ
Marks i Engels — Manifest Komunistyczny str. 80 , . . z ł .  75,— 

(Bhlioteka klasyków marksizmu)
Marks K. — Nędza filozofii str. 256 . . . . . .  zł. 220,—

(B hlioteka klasyków marksizmu)
Stalin J. — O Lpninie str. 5 2 ............................................zł. 75,—
Stalin J. — Klasa proletariuszy i partia proletariuszy sir. t6 zł. 20,— 

(Mała biblioteka marks:zmu-len nizmn nr 4)
Stalin J. — Marks'zm a kwestia naród. kolon:alna str, 396 zł. 300,— 

(Rrblioteka klasyków marksizmu)
Lenin W.' — Referat o rewolucji 1905 r. sir. 32 . . .  zł. 25,- 

(Mała biblioteczka marksizinii-leninizmu nr 6)
Lenin 'V. — Marksizm a rewizjonizm str. 56 . . . . zł. 60,— 

(B hlioteka klasyków marksizmu)
Lenin W. — O Zw ązkach Zawodowych str. 172) . „ . z ł .  160,— 

(B blioteka klasyków marksizmu)
Lenin W. — Marks, Engels, Marksizm str. 460 . . . .  zł. 350,— 

(B hlioteka klasyków marksizmu)
Hsioria Wszeclizwiązkowej Komunistycznej
Partii (Bolszewików) str. 416......................... ,:żł. 250,—
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Woj e wódz ki  
Wydział Zdrowia
o d p o w l a i l f f

Autora listu umieszczonego w 
„Życiu Lubelskim“ w numerze 
z dnia 10 bm. w sprawie tłoku 
przy pobieraniu krwi na odczyn 
Chediaka w Ośrodku Zdrowia 
przy ul. Górnej — prosi organi
zator akcji „W“ z ramienia Woj. 
Wydz. Zdrowia o 1) przyjście do 
Ośrodka o godz. 16, aby mógł 
stwierdzić, że już wtedy czeka
ją niektórzy wezwani na godz, 
18, 19 lub nawet 20, — 2) O 
przyjście na godz. 20, aby się 
mógł przekonać, że tłoku wyw- 
czas nie ma i że prawie wszys
cy są już załatwieni, — 3) aby 
zechciał sobie przypomnieć arty 
kuł w „Sztandarze Ludu“ z dnia 
16 lutego br. (Nr 46), proszący 
wezwanych do pobierania krwi 
o przychodzenie punktualnie na 
v;yznaczoną godzinę i wreszcie 
4) aby łaskawie pomyślał, ćzy 
nie be.dzip tłoku, jeśli nn. do ki
na „Auoiło" wszuscu widzowie 
z biletami na trzy kolejne sean
se przuidn jednocześnie na nier 
w szu seans — i czy to może być 
loałczna wsi-azówkn. do budowa 
n*> trzech kin w miejsce jedne
go?

Dr med. R. Piotrowskt.

2  # i | s i i | c e
nowych człcnHów IS$

Pod hasłem: „Każdy zwiążkowief 
członkiem spółdzielni spożywców*' 
odbyło się w  lubelskich zakładam 
pracy 34 zebrań, w  których wzięło 
udział ok. 5 000 osób. Prawie poło
wa uczestników, bo z górą 2.000 
osób podpisało deklaracje LSS.

Okazuje s’ę jednak, że mimo tak 
wielkiej ilości wypełnionych na ze
braniach deklaracyj, wpływają ono 
do LSS tylko bardzo nielicznie. 
Przypominamy więc, że deklaracje 
i udziały członkowskie należy skła
dać w  Wydziale Społeczno * Wy
chowawczym LSS przy u l &Ł Bucz

t o  *  i *
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rozpoczął działalność sportową

Polska — S łow acja 11:5
w b o k s i e

ZS. „Związkowiec11 jedno z 
pierwszych Zrzeszeń Sporto
wych, które rozpoczęło swą 
działalność na terenie całej Pol 
ski, ma określony już rocznv 
plan pracy. Zamiast istniejących 
do tej pory Rad Kultury Fizycz
nej i Sportu, pTzy poszczegól
nych Zarządach Głównych Zw. 
Za w. ustalone zostało 9 Zrzeszeń 
Sportowych, które będą posia
dały własne aparaty organiza
cyjne, pracujące samodzielnie, a 
podlegające Związkowej Radzie 
Kultury Fizycznej KCZZ. Spoś
ród tych dziewięciu jest Zrze
szenie Sportowe „Związkowiec'* 
do którego będą należeć Spor
towcy Zw. Zawodowe:

i. Prac. Przem. Cukrownicze
go, 2. Prac. Przem. Naftowego, 
'3. Prac. Transportowych, 4. Pra 
(łowników Przem. Poligraficz
nego, 5. Prac. Przem. Gastr. i 
Hotelowego, 6. Prac. Poczt i Te
legrafów, 7. Prac. Przem. Skó
rzanego, 8. Prac. Służby Zdro
wia, 9. Prac. Inst. Społecznych, 
10. Prac. Drogowych, 11. Prac. 
Fryzjerskich, 12. Prac. Polskie
go Radia, 13. Prac. Filmowych. 
14! Prac. Cywiln. Adm'n. W oj
skowej, 15. Dziennikarzy.

"RACA KOŁA SPORTOWEGO

Najniższym szczeblem Zrze
szenia Sportowego jest Kcło

siatkówki tak zw. „trójek". Do na
stępnych konkurencji w  systemie 
wchodzą trójki żeńskie oraz miksty 
(mieszane). W pierwszym dniu przed 
południem rozegrane zostały gry 
trójek męskich. Wyniki były nastę
pujące:

MKS I  — Lublinianka I I  2:1 (5:10; 
10:7; 10:6). C zyn ił — Lublinianka I I I

Sportowe, zorganizowane na te
renie zakładu pracy. Praca Ko
ła Sportowego oparta będzie na 
akcji wychowania fizycznego 
wśród ogółu pracowników da
nego Zakładu pracy. Kluby 
sportowe będą miały charakter 
klubów wyczynowych. Człon
kami klubu sportowego będą 
mogli być tylko zawodnicy zdo 
bywający określone minima 
wyczynowe i będący jednocześ
nie członkami Koła Sportowe
go. Koła Sportowe będą uczest
niczyły w różnego rodzaju roz
grywkach i zawodach, które (or
ganizować będą dla nich Zrze
szenia Sportowe. Koła sportowe 
nie będą znrejesfowane w fa
chowych Związkach Sporto
wych, Opiekę nad ktłami i klu
bami przejmuje Zrzeszenie, dba 
jące pby posiadały one dla pro
wadzenia swojej działalności 
odpowiednie warunki: zaopa
trzenie w sprzęt sportowy, urzą 
dzenia sportowe itp. W  klubach 
i kołach przeprowadzone będą 
próby sprawności na odznakę 
sportową. Akcja masowej nau
ki pływania, przygotowanie spor 
łowców do udziału w impre
zach masowych, jak pokazy gi
mnastyczne, biegi narodowe, 
marsze szlakiem zwycięstw itp. 
Pracą organizacyjną w cikrę 
gach kierować będą inspekto

Czyn V  2:0 (10:0; 10:1. Niestowarzy- 
szeni —  Czyn I I I  2:1 (11:9; 7:10; 
10:4). AZS I  —  AZS I I I  2:0 (10:4; 
11:9). Czyn I I  —  AZS I I  2;1 (10:7; 
5:10; 10:5). Lublinianka I —  Niesto- 
warzyszeni I I  2:0 (10:2; 10:6). AZS I  
— M KS I  2:0 (10:0; 10:5).

Zainteresowanie zawodami — sła
be. Organizacja — dobra.

rzy Okręgowi przy fachowej 
współpracy kadry instruktor
skiej (trenerzy, instruktorzy i 
przodownicy W . F. i sportu dla 
różnych dziedzin sportu). Poza- 
tym Zrzeszenie przejmuje opie
kę nad urządzeniem sporto
wym. budując nowe i rozbudo
wując istniejące dotychczas sta 
diony, boiska, sale sportowe itp.

Na terenie Okręgu Lubelskie
go ZS „Związkowiec** rozpoczę
ło swoją działalność. Zaczęto 
pracę organizacyjną w spraw;e 
komasacji klubów ZKS „Gar- 
barnia** CZKS „Cukrownia" i 
ZKS „Drukarz**. Na zwołanym 
przez inspektora Okręgowego 
w dniu 8-go marca br. zebraniu 
przedstawicieli Zarządu tych 
klubów został wybrany Komi
tet Organizacyjny w składzie: 
przewodniczący Boczek Józef, 
sekretarz Szydłowski Wojciech. 
Członkowie Komitetu: Ciozda
Stanisław i Brewiński Zbigniew, 
którzy po dokonaniu wszelkich 
formalności związanych z połą
czeniem tvcb klubów, zwołają 
Walne Zebranie dla wyboru no
wego Narządu połączonych klu
bów. Zaczęto pracę w tworzeniu 
kół sportowych przy fabryce 
Obuwia im. M. Buczka, Garbar
niach. Lub. Spółdz. Szczotkar- 
skiej, Spółdz. Wytw. Handlowej 
i Zw. Zaw. Prac. Inst. Społecz
nych i Z w. Zaw. Transportow
ców. Dużą pomoc w zrealizowa
niu ww pracy wykazują Zw. 
Zaw. Prac. Przem. Skórzanego 
oh. Paprocka i Zw. Zaw. Prac. 
Przem. Poligraficznego i refe
rent sportowy OKZZ ob. Madej.

SĘDZIOWIE PIŁKARSCY 
MADEJ I WIELGUSIAK 
SĘDZIUJĄ MECZE II. LIGI

Lubelscy międzyokresowi sędzio
wie piłkarscy Madej i Wiclgusiak. 
już w  dniu 20 marca sędziować bę
dą spotkania piłkarskie I I  Ligi. 
Pierwszy w  Chodakowie, drugi zaś 
w  Radomiu.

W  sobotą rozegrano w No
wych Zamkach międzynarodo
wy mecz pięściarski Słowacja— 
Polska. Spotkanie zakończyło 
się wysokim zwycięstwem bok
serów Polski w stosunku 11:5. 
Poszczególne walki przyniosły 
następujące rezultaty:

W  wadze muszej —  Kasper- 
czak (P) zremisował z Nadem 
(Słowacja); w wadze koguciej —  
Grzywocz (P) wygrał na skutek 
poddania się Kvasnicka (Słowa
cja) po I rundzie; w wadze piór 
kowej —  Matloch (P) wygrał 
wyraźnie na punkty z Glezem 
(Słowacja), w wadze lekkiej —  
Czortek (P) został nie dopu
szczony przez lekarza i oddał 
punkty wallkowerem Kollnero- 
wi. Czortek odniósł kontuzję 
ręki w pierwszym meczu w 
Gottwaldowie; w wadze półśred

W  sobotę rozpoczęły się w 
Gliwicach 3-cie po wojnie dru
żynowe mistrzostwa szermiercze 
Polski. Mistrzostwa odbywają 
się w trzech konkurencjach z 
udziałem 5 drużyn we florecie, 
3 ch —  w szpadzie i 10-ciu —  w 
szabli. AZS (Łódź) w ostatniej 
chwili odwołał swój start.

W  pierwszym dniu zawodów 
rozegrano floret, w którym ty
tuł mistrza Polski zdobyła nie
spodziewanie drużyna ZS „Bu- 
dowlani** (Kraków), w składzie 
Sołtan, Krzywicki, Przezdziecki 
i Zawadzki. W  tej konkurencji 
startowały HCP (Poznań), „Bły 
skawica** (Radlin), AZS (Wroc
ław) i MKS (Katowice).

Wyniki techniczne finałów 
były następujące; „Budowlani" 
(Kraków) —  AZS (Wrocław) 
12:4, „Budowlani" —  „Błyska- 
wica“  (Radlin) 13:3, AZS (Wro
cław) —  „Błyskawica** 9:7. Dru 
gie miejsce zajął AZS (Wroc
ław), trzecie „Błyskawica** (Rad 
lin).

Sędziowali Franz i Friedrich. 
Mistrzostwa szpady przerwano 
w meczu „Legia** (Warszawa)—

niej —  Chychła (P) wygrał wy
soko na punkty z Kovacem (Sł.): 
w wadze średniej —  Nawara 
(P) wygrał na skutek poddania 
się Bosko (Sł.) po pierwszej run 
dzie; Nowara już w pierw°zej 
rundzie miał miażdżącą prze
wagę nad przeciwnikiem; w wa
dze półciężkiej —  Kółeczko (P) 
zremisował z Matejov'cem (Sł.), 
W  pierwszej rundzie Polak był 
do 9-ciu na deskach, jednak na 
stąpnę dwie rundy wygrał'wy-, 
sobo i w sumie był nieco lepszy;, 
w wadze ciężkiej— Klimecki (P). 
zremisował z Sudovskyra (Sł.)

W  ringu sędziowali na zmia
nę Kobza (CSR) i Łaukedrey 
(Polska), na punkty Grovcik 
(CSR) i Banc (Polska). Widzów 
zaledwie 1.000 osób. W  ponie
działek drużyna polska wracą 
dio kraju.

„Pogoń** (Katowice) przy sta
nie 2:5, z powodu zepsucia się 
aparatu elektrycznego!, rejestru 
jącego trafienia.

Zainteresowanie zawodami; 
dość duże. Organizatorem m4-[ 
strzostw jest gliwicki „Piast".

Siatkarki polskie
przegrywają w Pradze

Rozegrane w Pradze między
państwowe spotkanie w siatków
ce drużyn żeńskich Polski i Cze
chosłowacji zakończyło się zwy
cięstwem siatkarek czechosłowac 
kich w stosunku 3:1 (14:16, 15:13, 
15:13, 15:5),

W drużynie polskiej wyróżniły 
się Wojewódzka i English. W zespo 
le czeskim najlepsze były: Vala- 
skova i Burianova.

Na meczu obecni byli m. in. 
prezes Sokola czechosłowackiego 
dr Truhlar oraz sekretarz ambasa 
dy R. P. dr Przezwański.

Siatkarki CSR zdobyły puchar 
przechodni, ufundowany przez 
Czechosłowackie Ministerstwo 
Szkolnictwa.

Rozgrywki w grze siatkowej 
tak zw. „(rójek" —  rozpoczęte

W sali Wojewódzkiego Ośrodka ( 2:0 (10:1; 10:4). AZS II  —  Sygnał I
Kultury Fizycznej odbyły się w  
dniu wczorajszym rozgrywki w  grze

2:1 (7:10; 10:3; 10:6). Lublinianka I-

Mistrzostwa szermiercze Polski

Do tego wszystkiego potrzebny mu był szpital, 
ponieważ lekarz bez szpitala —  to „nieprawdaż, Ko
lumb bez okrętu". I potrzebny mu był szpital nie byle 
jaki, ale urządzony zupełnie dohrze, gdyż Arklyka tam 
jzy nie Arktyka, ale jeśli człowiek zachoruje, trzeba 
go leczyć, jak się należy. Dlatego przy wyładowywa
niu barki sam dźwigał na plecach skrzynie z urządzę- 

/ niem i jeśli mu pomagano, krzyczał poirytowany:
—  Ostrożniej, ostrożniej! Nie stłuczcie! Nie trzę

s ie !
Sam rżnął i piłował, majstrował jakieś półki, krzą 

lał się przy cieślach, sam wymalował białą olejną 
farbą ściany, pokrył podłogę linoleum. Ludzi było 
mało, a pracy dla wszystkich mnóstwo. Obok szpi
tala budowano radiocentrum, rozlegały się wybuchy 
w porcie, budowano bazę węglową. Działo się lo w 
r. 1934, historycznym dla Arktyki, kiedy to jak na

zaklęcie różdżki czarodziejskiej na pustynnych wy
brzeżach oceanu Lodowatego powstawały wśród skał 
diabazowych porty, warsztaty, kolonie, kopalnie.

Powstał i szpital. Był mały, na pięć łóżek, ale to 
wystarczyło zupełnie. I wszystko w nim było jak w 
prawdziwych szpitalach, w których Sergiusz Mat- 
wiejewicz osiwiał, wyłysiał i przesiąkał zapachem 
jodyny i kartłolu. Tak samo lśniły się od farby olej
nej białe ściany, tak samo połyskiwało słońce na ni
klu instrumentów, taka sama oszklona szafa z ety
kietami na słoiczkach. I czystość. I cisza. I zapach 
karbolu. Zjawili się i pacjenci. Najwięcej kobiet. 7. 
odległych chatek górniczych, położonych o setki ki
lometrów, przyjeżdżały one tutaj na miesiąc, na dwa 
przed „terminem" i mieszkały na zimowisku, oto
czone ogólną troską żon uczestników zimowiska nie
obojętnych na taki wypadek jak poród. Przyjeżdżali 
i mężczyźni z rupturą, wyrostkiem robaczkowym, z 
odmrożonymi palcami, z ranami i chorymi zębami... 
Doktór leczył i zęby i nawet je plombował; i wielu 
ludzi, którzy nie zdążyli na lądzie naprawić swych 
zębów, robiło to u Sergiusza Matwiejewicza. Ale naj 
częściej mówił:

—  Ech, nieprawdaż? Po co wam ten paskudny 
ząb? Dajcie no go troszkę... tego...

Dla dodawania odwagi dawał choremu przed 
wyrwaniem zęba 30 gramów spirytusu.

Była to tradycja. Ale później Sergiusz Mntwie- 
jewicz spostrzegł, że go zaczęto oszukiwać. Wypiją 
spirytus, ale zęba rwać nie pozwolą. —  „Wiecie co,

doktorze, —  mówili, —  a z zębem jakoś lepiej. Zo
stawmy to na drugi raz", I odtąd dawał spirytus tyl
ko po 'operacji.

Jako chirurg z zawodu, temperamentu i nastro
ju ducha, wolał zawsze środki chirurgiczne i nawet, 
jak śmiano się z niego na zimowisku, ożywiał się, je
śli nadawała się sposobność „porżnięcia** kogoś.

—  My, nieprawdaż, zaraz was trochę podłubiemy 
i ulży. No tak. I wydłubaliśmy. Oto wasza bolączka.

Do chorób wewnętrznych zaś odnosił się po
dejrzliwie.

„A to tam zaraz rozmaita terapia, taka pańska 
choroba. Po co macie chorować na to, nieprawdaż? 
Takie paskustwol** I pocieszał.

—  Pozostawcie to wszystko naturze. Natura jest 
mądrzejsza. Wszystko się rozejdzie... klimat taki cu
downy... Zdrowy klimat!" —

I już weszło w zwyczaj, że co dzień podczas 
obiadu, ktoś odzywał się głośno z drugiej strony 
stołu:

—  Doktorze, boli mnie coś dzisiaj głowa. Rozej
dzie się?

—  Rozejdzie, nieprawdaż, rozejdzie, —  odpo
wiadał z przekonaniem.

Taki był Sergiusz Matwiejewicz, nasz najzwy
klejszy doktór. I jeśli było w n>m coś niezrozumia' 
łego, to tylko —  po co przyjechał do Arktyki?

Właściwie Arktyki nawet nie widział. Szpital 
kajut-kompan>a, mieszkania zimujących, szpital..

C. d. n.
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