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Ze zjazdu starostów powiatowych

H O D O W L A  -

W  dniu wczorajszym odbył się zjazd Starostów Powiatowych, Prze
wodniczących Powiatowych Itad Narodowych województwa lubelskiego i 
Prezydenlów miasta Lublina j Clicima. Celem zjazdu było omówienie do
tychczasowych wyników i błędów akcji konlraktowania i skupu trzody 
chlewnej, wiosennej akcji siewnej oraz dekretów o pomocy sąsiedzkiej 
i odbudowie wsi.

Grupa młodych skrzypków, którzy w dniu 13 bm. składali w 
Lublin e egzaminy. Dowiodły one, jakie nieprzeciętne zdolności 
muzyczne drzemią w wielu dzieciach ehlopskieb ł robotniczych.

13-letni Wacław Lesicki syn ryma
rza ze Vvs» Stężyca pod Dęblinem) 
kandydat do klasy fortepianowej.

Na podstawie złożonych spra 
wtozdań z terenu powiatów poseł 
Klecha wykazał błędy jakie po 
pełniono przy przeprowadzaniu
akcji „H “ .

Pierwszym z nich jest niedo
stateczne uświadomienie rolni
ka. Należy wyjaśnić chłopom —  
powiedział poseł Klecha —  że 
sprawa hodowli to przede 
wszystkim podniesienie docho
dowości gospodarstw. Stała ce
na jest bardzo korzystna dla ho 
dowców tym bardziej, że gwaran 
tuje ona opłacalność. Chłop, któ 
ry zawiera umowę na tucz jest 
zabezpieczony przed kaprysami 
rynku i  spadkiem cen,

(c. d. na str. 3)

Kobiety Holandii i Czechosłowacji
wezmą Udział w Korgres e Pokoju
HAGA (PAP). — Związek Kobiet 

Holenderskich ogłosił odezwą, w 
której wita gorąco projekt zwoła
nia Światowego Kongresu zwolenni 
ków pokoju i zapowiada udział w 
pracach tego Kongresu.

Związek wzywa wszystkich demo 
kratów holenderskich do czynnego 
poparcia ruchu o utrwalenie pokoju

Przed 30 rocznicą
p o w s ta n ia  R e p u b l ik i  R a d
f i  a  W ę g r z e c h

BUDAPESZT (PAP). —  Dnia 21 
marca w  30 rocznicą powstania Wę 

głerskiej Republiki Rad odbędą się 
wielkie uroczystości w  całym kra- 

jq. W związku z tym odbyła się kon 
ferencja prasowa, na której członek' 
CK Węgierskiej Partii Pracujących, 
Heti podkreślił, że w  30 rocznicą 

Republiki Rad Węgierska Partia 
Pracujących 1 organizacje masowe 

<aożą wieńce na grobach męczenni
ków rewolucji 1910 roku. Odbędą 

etą także okolicznościowe akade
mie. „Ma film " przygotowuje krótko 
jpetrażówkę o walkach 1919 roku. 
poza tym Instytut ruchu robotnicze 
g0 wyda specjalny album, który za 
wlerać będzie oryginalne zdjęcia, 

artykuły, fotokopie gazet, wydanych 
w  tym czasie oraz rewolucyjnych

plakatów i odezw. W  Muzeum Na
rodowym zostanie otwarta wysta

wa, a poczta wypuści znaczki pa
miątkowe.

21 — 28 bm.
Tydzień Młodzieży 
Demokratycznej

WARSZAWA (PAP), — W  całym 
kraju odbywają się przygotowa
nie do obchodu Międzynarodowe
go Tygodnia Młodzieży Demokra
tycznej w dniach od 21 do 28 bm

Centralnym punkiem uroczysioś 
ci będzie akademia w Hali Ludo
wej we Wrocławiu. Na uroczystoś;
Ci wroaSai. przewidywany jasjł 
przyjazd przedstawicieli Vietnamu, 
Hiszpanii, Albanii i Grecji orai cze 
chosłowackicb zespołów taneczno- 
muzycznych.

Z międzynarodowym tygodniem 
młodzieży demokratycznej zbiega 
się 13 rocznica uchwalenia deklara 
cji praw młodego pokolenia. W' 
związku 2 rocznicą deklaracji i ty
godniem młodzieży odbędą się w 
wielu miejscowościach, upamięt
nionych rewolucyjnymi walkami o 
wolność ludu, uroczystości połączo 
ne z odsłonięciem sztandarów 
ZMP.

ł do walki przeciwko podżegaczom 
wojennym.

PRAG A (PAP). Związek Ko
biet Czechosłowackich ogłosił de
klarację, w  której zapowiada swój 
udział w  Światowym Kongresie 
zwolenników pokoju. Deklaracja 
stwierdza, że kobiety czechosłowac
kie będą walczyły o pokój 1 będą 
czynnie popierały pokojową polity
kę Związku Radzieckiego. W naj
bliższych dniach będzie utworzony 
w  Pradze Komitet Związku Kobiet 
dla przygotowania Światowego Kon
gresu Zwolenników Pokoju.

BERLIN (PAP ) —  Znany pisarz 
niemiecki Bernard Kellermann po
parł gorąco inicjatywę zwołania 
Światowego Kongresu Zwolenników 
Pokoju. Kellermann wyraził przeko 
nanie, że wszyscy znani intelektua
liści niemieccy wezmą udział w wal
ce o pokój na całym świecie.

Proces dtnacyfikatyjny
H  i n d  e n  burej a

BERLIN (PAP). —  W Welsen w  
pobliżu Hamburga rozpoczął się w 
poniedziałek proces denacyfikacyj- 
ny Oskara von Hindenburga, syna 
b. prezydenta Niemiec. Akt oskarżę 
nia zarzuca m. fn, Hindenburgowi, 
który był generałem armii hitlerow 
skiej, sfałszowanie testamentu swe
go ojca na korzyść Hitlera oraz u- 
dział w  spisku, mającym na celu 
oddanie władzy Hitlerowi.

Masy pracujące W łoch p r o t e s t y
przeciwko paktowi atlantyckiemu
Demonstracje i starcia policji ze studentami
RZYM (PAP). -  W  Rzymie odbyła 

się demonstracja młodzieży przeciwko 
paktowa atlantyckiemu j wojennej p0 
lityce rządu de Gaaperi. Tysiące stu
dentów i studentek przybyto pod 
gmach ministerstwa spraw za granicz 
nych, wznosząc okrzyki przeciwko

Komuniści szwedzej 
i t j t i a j i f  z e r w a n i a  
z  polityką im peria lis tyczną

SZTOKHOLM (PAP). —  Organ 
szwedzkiej partii komunistycznej 
,,Ny Dag“ stwierdza, że przystąpie
nie Norwegu do paktu atlantyckie
go uczyniło walkę o pokój palącym 
zagadnieniem szwedzkiej polityki 
wewnętrznej. Ogromna większość 
narodu szwedzkiego nie chce wciąg 
odęcia Szwecji do polityki imperia
listycznej, nie chce przyłączenia się 
lej do żadnego agresywnego bloku.

Komuniści domagają się, aby rząd 
Szwedzki rzucił krępującą jego swo 
bodę ruchów zależność od Stanów 
Zjednoczonych w  formie udziału w 
planie Marshalla i  by cofnął swe 
jptoanrię dla agresywnych w

ONZ. Podobnie jak komuniści zwal 
czają wciąganie Szwecji do imperia 
listycznej walki przeciwko Związ
kowi Radzieckiemu, tak samo będą 
zwalczali wojnę imperialistyczną, 
gdyby wybuchła ona mimd wszyst
ko, wbrew woli większości narodu 
szwedzkiego na skutek zdrady kół 
rządzących.

„N y Dag" podkreśla niezłomną bo 
lidarność międzynarodowej klasy 
robotniczej i stwierdza, iż sojuszni
kami narodu szwedzkiego w  jego 
walce o pokój są kraje, w  których 
naród jest u władzy to Jest Związek 
Radziecki 1 kraje demokracji, ludo
wej.

podżegaczom wojennym. Rozrzucono 
ulotki, w których związek młodzieży 
włockicj Stwierdza, io wciąganie 
Włoch do paktu atlantyckiego stano, 
wi groźbę dla pokoju i ałuży jedyn.e 
interesom amerykańskich imperiali
stów.

Zmotoryzowana policja usiłował* 
rozproszyć demonstrantów przy czym 
doszło do starć w czasie których wielu 
studentów i studentek zostało ran
nych.

RZYM (PAP) Sekretariat włoskiej 
konfederacji pracy otrzymuje liczne 
depesze o strajkach i demonstracjach 
robotników włoskich, protestujących 
przeciwko zapowiedzi przystąpienia 
Włoch do paktu atlantyckiego.

Zebrania protestacyjne robotników 
odbyły się w fabrykach Toskanii. Ligu 
Hi, Emilii, Piemontu i innych prewin 
cji włoskich. Na wielu zebraniach n- 
chwalono rezolucje domagające się, 
by sekretariat włoskiej konfederacji 
pracy zamanifestował ogólną wolę po 
koju włoskich rzesz pracujących. Se
kretariat konfederacji pracy posta
nowił zwołać nadzwyczajne posiedzę 
nie, na którym zapadnie uchwała w 
sprawie zorganizowania masowej ak
cji protestu przeciwko agresywnemu
-"Aktowt ąłkatyekśems-

RZ$M (PAP). —  W  Mediolanie po 
wstał komitet międzyfabryczny, mają 
cy na eelu obronę przemysłu włoskie 
go przed atakami monopolistów, któ
rzy działając pod dyrektywami piana 
MarshAlla i przy pełnym poparciu 
chrześcijańsko - demokratycznego rzą 
du, dążą do likwidowania coraz to no 
wych warsztatów pracy. Komitet o- 
brony przemysłu obejmie prtedsta- 
wicieH 16 wielkich fabryk mediolaó 
Skich.

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

M a n ife s t a c ja

Deirsl liyLli bsiisM
BRUKSELA (PAP). —  W stolicy 

Belgii odbyła się wielka menifesta 
cja bezrobotnych. Manifestanci prze 
szli głównymi ul caml miasto nio
sąc transparenty, na których wid
niały napisy: „2ądamy pracy*'.
„Rząd — przyczyną nasaaj nędzy"

W czasie wiecu, zorganizowanego 
przez manifestantów, przywódcy 
związku bezrobotnych belgijskich 
żądali zwiększenia zasiłku, redukcji 
importu gotowych produktów z 
USA oraz ograniczenia werbunku ! 
obcokrajowców? do oracz w Belga, i

P O P I S
u t a l e n t o w a n y c h  

DIIECI CHŁOPSKICH
Popis utalentowanych dzieci 

chłopskich, który odbył się w  sali 
Towarzystwa Muzycznego w  Lubi) 
nie, na zakończenie egzaminów 
eliminacyjnych dla zgłaszających 
się kandydatów, cechowała nie-* 
zmiernte serdeczna atmosfera. 
Wzięli w n'm udział delegaci Min, 
Kultury i Sztuki, profesorowie 
szkół muzycznych Z Warszawy £ 
Lublina, wojewoda lubelski, prze
wodniczący W RN, przedstawiciele 
Woj. Żarz. ZSCh, partii politycz
ny d i oraz prasy warszawskiej i' 
miejscowej.

Przed ogłoszeniem wyników egz». 
minów pt/emawiali prezes Woj, 
Żarz. ZSCh i prof. Osmołowskl, 
podkreślając. Iż pieśń ludowa jest 
podwaliną muzyki narodowej, a 
wyławianie 1 kształcenie talentów 
chłopskich jest pierwszym w  Euro
pie eksperymentem, zastosowanym 
poza granicami Związku Radziec
kiego.

ProL OsrnołowakJ prosił miej
scowe wiadze o umożliwienie lu
belskim szkołom muzycznym roz
szerzenia lokalu, guyt od tego jest 
uzależnione kształcenie przyjętych 
kandydatów.

Wyniki egzaminów podał klerów* 
nik Komisji Egzaminacyjnej prof, 
Tadeusz Chyła. Przeegzaminowano 
50 uczniów na 4 komisjach, instru*. 
mentów dętych, gry na fortepianie 
wokalnej i instrumentów smyczko
wych. Wniosek końcowy komisji 
egzaminacyjnej brzmi: „Przyjąć
natychmiast do Państwowych 
Szkół Muzycznych do dalszego 
kształcenia 25 kandydatów".

Następnie odbył się popis grupy 
wyróżnionych. Produkcje były 
przyjmowane przez publiczność nią 
zwykle serdecznie i nagradzane hu 
cznvmi oklaskami. Uroczystość za
kończyło przemówienie wojewody 
lubelskiego, który zaznaczył, Aa 
młodzież Idąca do walki o lepszą 
przyszłość z pieśnią na ustach ś. 
muzyką, musi zwyciężyć i stwo
rzyć nową srtukę, opartą na pod
stawach artvzmu ludowego. Prze
bieg uroczystości był transmitowa 
ny przez mikrofony Polskiego Ra
dia ^  (rab

Pisane i dz:eoosTarzi Ścigani
wzmocnią walkę 
o p o k ó j

SOFIA (PAP). —  W Ślad aa uczą 
nymi bułgarskimi udział w  Świato
wym Kongresie Zwolenników Po
koju zgłosili pisarze i  dziennikarze
bułgarscy.

W opublikowanej odezwie p ięt
rze i  dziennikarze Bułgarii Stwier
dzają, że miejsce ich jest w  szere 
gach aktywnych bojowników o  po
kój I współpracę międzynarodową. 
Nie bacząc na prześladowanie myśli 
postępowej w  krajach kapltalistyca 
nych — stwierdza odezwa —- idea 
pokoju powszechnego jednoczy wszy 
Stki® demokratyczne narody.

Pisarze i  dziennikarze bułgarscy 
oostonowtlt wzmóc za pośrednic
twem prasy i radia walkę przeciw • 
ko podżegaczom do nowej wolny 
wrogom BOitamt £ kultury
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ŚW IĘTO NARODOWE WIGIER
W  dniu 15 marca 1848 r. wy 

buchto w Budapeszcie powita
nie węgierskie. Hasło płomienne 
go poety i rewolucjonisty węgier 
sfciego —  Aleksandra Pebcefie- 
go, rzucone w historycznym je" 
go wierszu „Powstań Węgrze", 
Wygłoszonym na wielkim zgro 
madzeniu przed muzeum naro
dowym, znalazło podatny grunt 
w ciemiężonym przez habsbur
ską dynastię i węg‘ersk'ch pa
nów, narodzie. Rozpoczęła się 
bohaterska walka o wyzwolenie 
narodowe i społeczne ludu wę
gierskiego.

Powstanie węgierskie 1848-49 
roku upadłoś Przyczyniła się do 
tego zdrada magnatów węgier" 
skich, którzy w Wiedniu widzie 
li gwaranta swoich klasowych in 
teresów. Powstanie upadło lecz 
przez sto lat było ono dla ludu 
węgierskiego źródłem głęb kiej 
\y‘ary w przyszłość i bodźcem do

!f
dla Tito

Amerykański tygodnik „News
week" doniósł ostaunio, że rząd Sta 
nów Zjednoczonych postanowił u- 
dzielić zezwolenia na wywóz do 
Jugosławii materiałów strategicz
nych których eksport jest dozwo
lony tylko do krajów wypełniają
cych ściśle warunki polityczne, wy 
nagano przez Departament Stanu,.

Ta szczególna „życzliwość" De
partamentu Stanu w  stosunku do 
Jugosławii zhiega się z  ostrą notą 
Skierowaną przez Waszyngton do 
zachodnio -  europejskich'satelitów 
USA, w  której rząd amerykański 
domaga się ograniczenia stosun
ków handlowych z krajami demo
kracji ludowej i ze Związkiem Ra
dzieckim. Zgoda na dostarczenie 
Jugosławii broni i amunicji wska
zuje więc, że USA uznały klikę ti- 
towską za sojusznika obozu impe
rialistycznego.

„Życzliwość'* Departamentu Sta
nu w  stosunku do zdradzieckiej 
kliki Tito posunęła się tak daleko, 
że jak donosi „Newsweek", amba
sador amerykański w  Belgradzie 
miał podobno otrzymać polecenie 
wzięcia pod uwagę wszelkich pro
pozycji jugosłowiańskich.

Jest rzeczą zrozumiałą, że za tę 
.życzliwość" Ameryki dla reżimu 

Tita muszą drogo zapłacić narody 
Jugosławii.

Wiadomo, że część przemysłu ju 
gosłowiańskiego dostała się już 
pod kontrolę angielskich i amery
kańskich kapitalistów, którzy uzy 
skali prawo do rozporządzania po
ważną częścią produkcji przemy
słu jugosłowiańskiego. Również su 
rowce jugosłowiańskie o znaczeniu 
strategicznym płyną wartkim stru 
mieniem do Stanów Zjednoczo
nych. Jugosławia traci w  coraz 
szybszym tempie niezależność go
spodarczą i polityczną.

Chociaż Tito i  jego kompani 
chętnie idą pod imperialistyczną 
obrożę, to narody Jugosławii coraz 
Silniej występują •przeciw dykta
turze zdrajców titowskich. Rosną
ca fala niezadowolenia w  masach 
•ludowych, którą T ’to bezskutecz
nie stara się, ukryć, wybucha co
raz to nowym płomieniem Świad
czą o tym procesy robotników, 
oskarżonych o „sabotaż1*, ó „dzia
łalność podziemną1' lub „antyrządo 
wą propagandę1*.

Ostatnia próba T ’ta przehandlo- 
wania wolności narodów Jugosła
wii wzamian za dostawy broni 
amerykańskiej obnażyła cały bez
wstyd i cynizm jego kłamliwych 
zapewn;eń o przyjaźni dla Związ
ku Radzieckiego i wierności dla 
obozu demkoratycznego.

(T. A.)

prjrwu? rM p 'M  * acki 
przekroczył plan 
w  lutym b. r.

PR A G A  (PAP). —  Według oficjał 
nych danych, przemysł Republiki 
Czechosłowackiej zrealizował swój 
jjlan w  lutym rb. w  104,3 croc

dalszej waTki o wyzwolenie, któ 
re nastąpiło wraz z wielką falą 
przemian społecznych w krajach 
wyzwolonych przez zwycięską 
Armię Radziecką

Wyzwolenie Węgier przez Ar 
mię Radziecką stworzyło podsta 
wy dla budowy nowych demo
kratycznych Węgier. Proces ten 
n:e był jednak łatwy ani prosty. 
Burżuazja i obszarnicy węgier
scy kurczowo trzymali się swych 
pozycji. Lud węgierski pod kie
rownictwem klasy rcbotn:czej, 
musiał od chw li wyzwolenia to
czyć ciężkie boje z rodzimą reak 
cją, wspomaganą przez imperia 
listów zagranicznych.

Z walki tej obóz demokracji 
węgierskiej wyszedł zwycięsko. 
Potrafił przełamać wszystkie 
trudn-ści i przeszkody, zlikwi
dować grupy, które stały się eks 
pozyturą zachodnich imperial*" 
stów i ugruntować na Węgrzech 
ustrój demokracji ludowej. Wiel 
kim zwycięstwem młodej repu
bliki węgierskiej było zjednoczę 
n’e węgierskiej klasy robotniczej 
w jedną partię —  węgierską par 
tię pracujących.

Równolegle z walką politycz
ną rozwijała się walka giospodar 
cza. I na tym polu lud pracują
cy odniósł zwycięstwo nad reak 
cją. Przez nacjonalizację prze
mysłu i banków potrafiono wye- 
lim!nować wpływy kaoitalistycz 
ne i przystąpić do realizacji go
spodarki planowej.

Przez konsekwentną i nieuhła 
ganą walkę z reakcją węgierska 
demokracja ludowa kroczyła od 
zwycięstwa do zwycięstwa, ście 
rając po drodze wrogów i wyku 
waiąc nową rzeczywistość.

Dzięki tej walce demokracja 
węgierska została wierna ha
słom powstania z r. 1848 i roz

winąwszy je urzeczywistniła 
idee Kossutha i Petoefiego.

W  dniu święta narodowego 
Węg er kierujemy do narodu wę 
gierskiego nasze najszczersze ży 
czenia pomyślnych osiągnięć w 
budowie lepszej przyszłości — 
przyszłości socjalistycznej.

Dzisiaj —  tak samo jak w 
1848 r. —  oba nasze narody łą
czą silne w ęzy wspólnej walki i 
wspólnych celów. Razem kroczy 
my do realizacji socjalizmu i we 
wspólnym obozie postępu wal
czymy o trwały pokój.

o w i e
MOSKWA (PAPj. — Druga delega

cja chłopów polskich, która w  ciągu 
2 tygodru zw.ednła najważniejsze o- 
ś rod ki przeni, i rolnicze Ukrainy, po 
wróciła do Kijowa. Jedna z grup dele 
gacji, która przebywała w Dńiepro- 
pielrowsku, przed wyjazdem do Ki jo 
wa była podejmowana przez pierw
szego sekretarza dmopropietrowskiego 
komitetu obwodowego KPib) Ukrai
ny, Breżniówa. Na przyjęciu wygłosił 
przemówienie członek polskiej dele
gacji — Koziora, który stwierdził, że 
podczas pobytu na Ukrainie delega-

Presja ameryks ńtkicli imoeriai.stów
na k ra je  m a rsh a llo w sk ie

BRUKSELA (PAP). —  Dziennik 
„Drapeau Rouge“  w  artykule pt- 
„Stany Zjednoczone przeciwko Eu
ropie1* analizuje opublikowane ostat 
nio w  prasie światowej wiadomości 
o presji jaką departament stanu USA 
wywiera na rządy krajów marshal- 
lowskich w  kierunku zmniejszenia 
przez nie do minimum obrotów han 
dlowych z  państwami Europy wscho 
dniej.

Wiadomości te —  stwierdza dzień 
nik —  oraz wystąpienie ambasado
ra planu Marshalla Harrimana, któ 
ry na posiedzeniu europejskiej orga 
nizacji współpracy gospodarczej 
sprzeciwił się zmniejszeniu o 10% 
importu towarów amerykańskich 
do krajów Europy zachodniej świad 
czą o tym, że Stany Zjednoczone 
zmierzają z jednej strony do wyłącz 
nego opanowania europejskich ryn 
ków zbytu, zaś z drugiej — do pod 
porządkowania gospodarki Europy 
zachodniej swym agresywnym pla
nom.

Mimo wywieranej presji —  pod
kreśla „Drapeau Rouge1* —  Amory 
ka nie zdoła dopiąć swego głównego 
celu: nie potrafi przy pomocy bloka 
dy gospodarczej powstrzymać odbu

dowy ZSRR i krajów demokracji 
ludowej. Planowa gospodarka, bo
gactwa naturalne oraz utworzeń’e 
Rady Wzajemnej Pomocy Gospodar 
czej umożliwia krajom Europy 
wschodniej skuteczną walkę z żaku 
sarni imperialistów amerykańskich. 
Blokada gospodai cza państw Euro
py wschodniej — konkluduje dzień 
nik — która w  najmniejszym stop
niu nie powstrzyma ich pochodu ku 
socjalizmowi, wywołać może jedy
nie katastrofalne skutki dla gospo
darki krajów Europy zachodniej.

cja miała możność przekonania się a 
wielkiej przewadze gospodarki' ześpo 
lowej nad gospodarką indywidualną, 

II grupa polskiej delegacji chłopskiej 

która zwiedziła obwód kijowski, przed 

powrotem do stolicy gościła w  koł

chozie ,Pieremoga“, • w rejonie . Kor- 

suń Szewczenkowski, Kołchoz „Piere 

mogą", który jest całkowicie zelektry 

fikowany i zradiofonizo-wany, wywarł 

na gościach polskich wielkie wraże

nie. Członkowie tej grupy obejrzeli 

warsztaty kołchozowe, pracujące ną 

napędzie elektrycznym, suszarnię, wiał 

nię elektryczną, młyn i inne urządzę 

nia kołchozowe. Następnie zwiedzono 

elektrownię wodną, która dostarcza 
prądu 4 rejonom.

Po powrocie do Kijowa delegacja 

chłopów polskich zwiedziła Muzeum 

Lenina i zapoznała się z zabytkami 

Kijowa oraz obecną była na kilku 
przedstawieniach \y teatrach.

W  poniedziałek w południe delega

cja chłopów polskich uda się specjał 

nym pocdągfem w  drogę powrotną <k 
l/raju.

S esja  Rady N ajw yższej ZSRR
MOSKW A (PAP). —  Na ponie- 

dziąłkowym posiedzeniu Rady Naro 
dowośdi —  drugiej Izby Rady 
Najwyższej ZSRR — toczyła się w 
dalszym ciągu dyskusja nad projek 
tern budżetu na rok 1949. Dyskusję 
podsumował minister finansów 
ZSRR Zwieriew, stwierdzając,- że 
preliminarz budżetowy spotkał się 
z pełną aprobatą deputowanych obu 
Izb Rady Najwyższej ZSRR. Dysku 
sja nad budżetem —  podkreślił 
mówca —  wykazała, że odpowiada

on w  całej pełni zadaniom, stoją
cym przed państwem radzieckim w 
roku 1949.

Pracujący Paryż 
ratyfikire deklarację Thoreza

(K o r e s p o n d e n c j a  w ł a sna )
Paryż, w  marcu.

W ub. niedzielę 6 bm otwarta zo 
stała oficjalnie kampania wyborcza 
w  związku z mającymi się odbyć 
w  niedziele 20 marca wyborami 
do tzw. Rad Generalnych, które za 
rządzają gospodarką poszczegól
nych departamentów. Ogólna ilość 
radców generalnych, z których każ 
dy reprezentuje jeden kanton (je
dnostka administracyjna w  depar
tamencie) wynosi we Francji 3.028, 
w wyborach 20 marca wybierze się 
jednak tylko około 1.500 radców. 
Chodzi o to, że konstytucja prze
widuje odnowienie połowy składu 
każdej Rady Generalnej co 3 lata. 
Ostatnie wybory do Rad General
nych odbyły się w końcu roku 
1945. Normalnie wybory miały się 
odbyć w październiku 1948 r., ale 
socjaliści i MRP bali się wyników 
wyborów Zostały one więc po dłu 
gich dyskusjach odłożone do marca 
bież. roku. Należy zaznaczyć, że w 
Paryżu i w  całym departamencie 
Sekwany wyborów nie będzie.

Wybory kantonalne uchodziły za 
wsze we Francji za mniej ważne. 
Radcy kantonalni nie zajmują się 
bowiem sprawami „wielkiej polity 
ki1, lecz sprawami, dziejącymi się 
„na podwórku" własnego kantonu. 
Stąd też zawsze partie burżuazyj- 
ne usiłowały zamienić wybory kan 
tonalne w  wyścigi za „stołkami" i 
posadkami. Wybory te były zazwy 
czaj polem do małych manewrów, 
intryg i osobistych rywalizacji mię 
dzy radykałami, socjalistami 1 ugru 
powaniami klerykalnymi.

W tym roku Jednak wybory kan

tonalne zapowiadają się jako w iel 
ka batalia polityczna. Ponad wszy
stkimi bowiem zagadnieniami góru 
je  wielkie zagadnienie pokoju po
stawione z całą jasnością i ostro
ścią przez francuską partię komu
nistyczną i je j sekretarza general
nego Maurice Thoreza.

Jak bardzo sprawa pokoju bliska 
jest szerokim masom ludzi pracy 
we Francji można się było prze
konać w  ostatnich dniach na 2-ch 
wielkich wiecach urządzonych w 
Paryżu przez partię komunistycz
ną. Pierwszy z nich odbył się w 
wielkim Welodromie Zimowym, a 
drugi na stadionie Buffallo z oka
zji Międzynarodowego Dnia Ko
biet.

W Welodromie przemawiali Ca- 
chin, Duclos 1 Thorez.

Dawno już Paryż nie widział ta 
kich tłumów na zgromadzeniu po
litycznym Welodrom był tak 
szczelnie wypełniony, że tysiące lu 
dzi pozostało jeszcze na ulicach W 
promieniu kilometra od Welodro
mu szli robotnicy całymi fabryka
mi z czerwonymi sztandarami, śpię 
wając rewolucyjne pieśni i rzuca
jąc okrzyki przeciw wojnie i  na 
cześć Stalina i ZSRR.

Atmosfera na sali była bardzo 
bojowa. Największy entuzjazm wy 
wołał cytat z przemówienia Jaure 
sa przytoczony przez Thorez‘a. 
Gdy Thorez zaczął czytać słowa 
Jauresa a gdy pewnego dnia 
dadzą wam do ręki karabiny bę
dziecie wiedzieli przeciwko komu 
je zwrócić11, sala Welodromu 
grzmiała od oklasków

Przez 10 minut nie było końca 
owacjom. Ludzie podrzucali czapki 
do góry, krzyczeli „V ive Stalin!11 
„V ive la Revoiution!“ , śpiewali 
Marsyliankę i Międzynarodówkę.

Manifestacja o podobnym chara 
kterze miała miejsce w  niedzielę 
z okazji Międzynarodowego Dnia 
Kobiet. Moch zakazał manifestacji 
ulicznej, jaką kobiety zamierzały 
urządzić. Dlatego urządziły one 
wiec na stadionie Buffallo. N ie
dziela była mrcżna j śnieżysta 
Zdawało się, że kobiety nie przyj
dą na wiec urządzony pod gołym 
niebem W dodatku samochody po
licyjne krążyły cały dzień po mie
ście, „gotowe do boju*', przeciw 
kobietom, protestującym przeciw 
przygotował, iom wojennym

A le o godz. 13-ej dziesiątki ty
sięcy kobiet zaległy metro i wypeł
niły stadion. Nie pomógł terror 
Mocha ani mróz. Przez blisko 2 
1 pół godziny tłumy kobiet słucha
ły przemówień i entuzjastycznie 
manifestowały na rzecz pokoju.

Aczko'wiek oba wiece komuni
styczne odbyły się poza ramami 
kampanii wybo. czej prasa paryska 
wskazuje że właściwa kampania 
wyborcza właśnie tu została rozpo 
czętrf. *

W wyborach kantonalnych naród 
francuski wykaże bowiem raz jesz 
cze, że nie chce aby jego kraj zo
stał wciągnięty do wojny, że nie 
chce dopomóc imperialistom ame
rykańskim w zbrodniczej wojnie 
przygotowanej przeciw państwu so 
cjalizmu. bchaleiom nieśmiertelny 
epopei Stalingradu A L  Walski.

P r o t e s t y
prmimli paKiiwi allznljiilraa
w D a n i i

KOPENHAGA (PAP j, —  Robo* 
nicy kopenhaskiej fabryki papiero
sów powzięli rezolucję, ‘ w  której 
„kategorycznie protestują przeciw? 
ko przystąpieniu Danii do paktu 

 ̂ atlantyckiego",
t Jesteśmy przekonani —  głosi re- 
. zolucja —  że przystąpienie Danii 

do paktu atlantyckiego narazi 
szwank sprawę pokoju 1 zagrozi bki 
pieczeAstwu naszego kraju. Dlategc 
też wzywamy rząd 1 wszystkie par
tie polityczne, aby wzmogły wysił
ki w  kierunku utrzymania pokoju.: 
umożliwienia pokojowej współpra
cy w  ramach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych. ' " ‘ ■'?

----- O-----  ’

Stra jk gó rn ików  
amery kańskich

NOW Y JORK <PAP). -  We wto 
rek rozpoczyna się strajk 425 tys. 
górników amerykańskich we wszy
stkich kopaln:ach, położonych na 
wschód od Mississipi. Strajk pro
klamowany został na znak protestu 
przeciwko mianowaniu przez prezy 
denta Trumana Jamesa Boyda na 
stanowisko dyrektora urzędu górni 
czego.

»■ . o •

Obsługa pocztowa 
na Międzynarodowych 
largach Poznańskie!.

Dyrekcja Okręgowa Poczt i Tele 
grafów w. celu usprawnienia obsiu- 
gi publiczności na tegorocznych Mię 
dzynarodowych Targach Poznań
skich uruchamia obok stałej agen
cji pocztowo -  telegraficznej m.es? 
czącej się w pawilonie poczto vym 
przy głównym wejściu, 3 oddziały 
w ambulansach pocztowych oraz 3 
w specjalnych kioskach, rozrzuco
nych po terenie targów.

Niezależnie od tego projektuje tię 
zorganizowanie specjalnego oddziału 
pocztowego wraz z centralą telefo-, 
niczną przeznaczoną wyłącznie dla 
dziennikarzy.

Dzięki centrali sprawozdawcy pra 
sowi i dziennikarze zarówno krajo
wi jak i zagraniczni w każdej chwi 
ii będą mogli otrzymać, połączenie, 
ze swoimi redakcjami w celu prze
kazania najświeższych wiadwnościl
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PRZYGOTOWANIA
do wiosennej ofensywy
mm h m g sB u f& sz t& w sS c śe

Szewcy z  T y s z o w ie c

lalniiii włam; SptaMi Prac?
(fk) Powstanie Spółdzielni P ia ty  

„Tyszow ian..a" świaut/y o uświado 
mieniu społecznym i  zrozumieniu 
interesów współczesnego rzemiosła 
przez tamtejszych szewców. Spół
dzielnia liczy 100 członków i korzy 
sta z przydziałów surowca z Cen
trali Przemysłu Skórzanego. Wyro
by spółdzielni mogą nabywać bez 
ograniczeń wszyscy obywatele po 
ąmiarkowanych cenach. Położy to 
kres płaceniu lichwiarskich cen war 
sztatom prywatnym, którym chodal 
przede wszystkm o ciągnięcie naj
większych zysków z uprawianego 
rzemiosła.

ZA MORDERSTWO 
skazany na karę śm ierci

TASELA flTGBASYSH 55 LOTERII
2 -g i  d z ień  c ią gn ien ia  l l l- e ;  k iasy

śmierci, utratę mienia i  praw oby
watelskich. Aleksander Hanys otrzj 
,nał karę 8 lat więzienia,

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

Os nnjtt tinnnMi
Redakcja' ,,Sztandaru Ludu" pro

si swoich korespondentów o umiesz 
czanie na korespondencjach imienia 
i nazwiska, oraz adresu, gdyż brak 
takowych uniemożliwia dokładną 
rejestrację nadsyłanej korespondeo ■ 
cji.

.........“  1

Ł L i i l i i z m l l i U i
w kontraktowaniu 
tuczn ików

(rz) —  Akcja kontraktowania 
tuczników w  województwie lu
belskim zai*'"?* coraz szersze
kręgi i  przybiera formę współsa 
wodu*ęc-a. Cs teinie pracownicy 
G a . Spółdzielni S. C’h. w Murpa- 
tyczŁch po we hrubieszowsk ego 
wezwali do wspóizawsunictwa w  
akcji kcoi>ak»o wania G. S, w 
Wierzbicy pow. cheims.i-.lego. 
Obydwie aminy mają zbliżoną 
liczbę gromad i  mieszkańców, 
przy czym w  Moniatyerach nale 
,.y zakontraktować 1700, a w 
Wierzbicy I.2uv sztuk Wyniki 
kontraktowania. wskażą, w  któ
rej z tych dwóch *p .'„uziclni spi 
jzą się lepiej pracownicy zatrud 
nieoi przy kontraktowaniu.

3 0  k u «  2 « ?

|b’# pow. chełmskim
Po ostatniej konferencji aktywu 

fcMP Zarząd Powiatowy w  Chełmie 
j-ozwinął ożywiona działalność ma
jącą na celu zakładanie nowych 
kół Z25P i-werbowanie większej iio 
gci członków do kół już zorgamzo^ 
Widiy ch. W miesiącu lutyin aktywi 
&ci szkolni 7MP  założyli w  powie
lcie chełmskim 30 nowycn kól liczą
cych raz im  270 chłopców i  dziew
cząt. (O. S.)

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

Uczniowie szkś! średnich
f *  T c n u ? » s a o w a  

ipropRjuj^ spore na wsi
(rz) —  W związku z popularyzo

waniem i  krzewieniem sportu na 
kvdi. Pow. Inspektorat Kultury F i
zycznej w  Tomaszowie Lub.^ zorga
nizował przy Gimnazjum i Liceum 
IPańctw. sekcję bokserską. Wyjeżdża

ia 13 marca br. na wieś, celem zor 
^ .l.zowania walk pokazowych.

Sekcja bokserska z Tomaszowa 
Lub. ma w  planie urządzenie poka 
|ów walk bokserskich w  szeregu 
irćejir* wośd, między innymi w  Ty 
kaowcach, Bełżcu, Krynicach i  Tar
nawatce.

W  Krasnym stawie odbyło się 
aebranie przedstawicieli władz, 
partii politycznych oraz orgamza 
e j i  społecznych i  gospodarczych, 
yia którym  powołano do życia Po 
W a to w y  Kom itet K inofikacyjny.

Calem nowo utworzonego K o 
m itetu  będzie szerzenie kultury 
na wsi przez w yśw ietlan ie f i l
c ó w  wartościowych pod w zg lę
dem artystycznym, oraz film ów  
naukowych, ula mieszkańców o- 
sied li wiejskich. Zebrani uchwa
l i l i  zorganizowanie spółdzielni o 
wkładach sięgających wysokości 
500 tys. zł, której zadaniem bę
dzie utrzymanie kina. objazdowe
go zmontowanego na samocho-

(J) —  Z wiosną 19*9 r. rozpoczy
nają Państwowe Majątki Ziemskie 
wielką akcję likwidacji ugorów w 
powiatach hrubieszowskim i toma
szowskim. W pierwszym etapie uru 
chorai się na tych terenach 250 tra- 
ktoiów Sprawność pracy tej „bry
gady" uzależniona jest od dokładne 
go przygotowania baz dla maszyn, 
ludzi i materiałów pędnych.

Skoordynowanie prac przygoto
wawczych do likwidacji ugorów by 
łc przedmiotem narady w Wydziale 
Rolnym Woj. Komitetu PZPR  w 
Lublinie, w której wzięli udział dy
rektorzy Centrali Przemysłu Nafto
wego, TOR i Spółdzielni Budownic
twa Wiejskiego pod przewodnic
twem tow. Kity.

BAZY W YPADOW E

Największe połacie ugorów, leżą w 
południowej części powiatu hrubie
szowskiego oraz tomaszowskiego i 
tam zakłada się trzy bazy tzw. Pomoc 
nicze Ośrodki Maszynowe, skupia
jące ludzi i maszyny. Powstaną one 
w  Szyszkowicach, Bortatyczach i Lu 
byczy Królewskiej. Oddział lu b e l
ski SBW rozpoczął już na miejscu 
budowę baraków mieszkalnych dla 
personelu obsługującego maszyny, i 
pomieśzczeń na warsztaty. W ostat
niej dekadzie marca zadymią w  
oś-cćkach kominy kuchni polowych, 
gdyż przybędą tam traktorzyści, 
monterzy z TOR i personel admini
stracyjny, by przygotować tabor do 
rozpoczęcia orki i w  razie uszko
dzeń dokonywać napraw na miej
scu.

STACJE ZAO PATRZENIA  
W  M ATE R IAŁY  PĘDNE

Sprawność w  zaorywaniu odłogów 
uzależniona jest ściśle od regular-

dde  i  zaopatrzenie go w  świeże 
film y w  porozumieniu z  Film em  
Polskim  w  Warszawie.

Jedno okienko kasowe w  kinie 

„S ty low y " w  Zamościu utrudnia

ło  nabywanie b iletów  na seanse. 

M łodzież szkolha musiała w ycze

kiwać całymi godzinami w  kolej 

ce, aby zdobyć bilet. P rzy  kasie 

panował taki tłok, że często przy 

woływano m ilic ję  dla zaprowa

dzenia porządku. Ostatnio dyrek-

i nych dostaw materiałów pędnych.
j Zapewni się je przez utworzenie 
| trzech punktów zaopatrywania w 

Bełżcu, Uhnowie i Zabużu, skąd do
wozić się będzie płynne paliwo do 
Pomocniczych Ośrodków Maszyno
wych. Regularny dowóz do stacji 
zaopatrzenia odbywać się będzie 6 
wagonami - cysternami, oddanymi 
przez Centralę Przemysłu Naftowe
go do wyłącznego użytku w  akcji 
likwidacji ugorów.

„STALINCE" PRZEJMOWAĆ 
BĘDZIEMY W  ZABUŻU

Liczba traktorów likwidujących 
odiogi w  południowo - wschodniej 
części naszego województwa wzroś
nie do liczby 5(10 przez stały do
pływ nowych ma3zyn krajowych i 
radzieckich. Dla ułatwienia przejmo 
wania dostaw ze Związku Radziec
kiego zostanie wybudowana czołowa 
rampa przeładunkowa na stacji Za- 
buże, gdzie założy się również bocz 
nicę i zainstaluje wagę kolejową.

Milionowe kredyty państwowe, 
szkolenie personelu i przebieg prac

B E Ł Ż Y C E  
zmienią na wiosnę 
swój wygląd

Miasteczko Bełżyce miało dotych 
czas wygląd zaniedbany, co w  znacz 
nym stopniu przypisać należy znisz 
czeniom wojennym. Z wiosną br. 

przystępuje Urząd Gminny w  Beł

życach do prac mających na celu 

poprawę wyglądu miasteczka. Du

ży plac, znajdujący się w  centrum, 
wyłoży się wokoło chodnikami, a po 

kryje trawnikami. Ponadto wTszyscy 

właściciele domów będą obowiąza

ni do odnowienia ich z zewnątrz. 

Na prace nad podniesieniem wyglą 

1 du'miasteczka przeznaczono pół mi 

liona zł. Znaczna część robót będzie 

wykonaną przez drużyny junaków 
w  ramach „trzydniówek SP“ .

cja kina rozw iązała szczęśliwie 

sprawę przez wprowadzenie spe

cjalnych seansów szkolnych po 

porozumieniu się z  władzam i 

szkolnvmi. W  ten sposób uniknie 

się tłoku przy kasie i  niepotrzeb 

nego marnowania czasu na w y 

czekiwanie w  kolejkach, (sz)

traktorów
1 1 9 0 1 * 9

przygotowawczych na przewidzia
nych bazach i stacjach zaopatrzenia 

dają rękojmię, że z końcem rok j 
1849, jak to przewiduje się w planie, 

znikną ugory w dwóch najbardziej 
zniszczonych działaniami wojennymi 

powiatach naszego województwa.

Sąd Okręgowy w  Zamościu rozpa 
trzy! sprawy Zdzisława Kamińsk ie- 
go i Aleksandra Hanysa, którzy 
zgłosili swą przynależność do naro 
du niemieckiego, uczestniczyli w ak 
cjach, prowadzonych przeciw party 
zantom i  w  łapankach ulicznych. 
Między innymi brali oni udział w 
akcji, prowadzonej przez okupanta 
w  roku 1943 przed w ludności wsi 
Krasne pow. zamojskiego. Wówczas 
Zdzisław Kamiński zastrzelił z ka
rabinu, uciekającego Stanisława Pa 
tronia. Sąd Okręgowy w Zamościu 
skazał Kanrrńskiego łącznie na karę

Wygrane po 200.000 zł padły na 
Nr Nr 2i402 w  Warszawie, 38781 w 
Piotrkowie, 87759 w  Lublinie*

Wygrane pa 100.060 zł padły na
Nr Nr 104 3331 12501 15538 18327 
26170 31561 37,999 39695 48734 50969 
68394,

Wygrane po 40.000 zł padły nn Nr
Nr 74 12522 15D71 33050 57202 70591 
71085 7480* 77235 80794 87929.

Wygrane po 16 000 U padły na Nr 
N r 403 2730 6843 6957 7787 8803 
11307 14108 14457 17501 20945 21013 
21076 21244 22627 26626 26973
28021 28819 41167 42887 43464 47984 
48035 50191 50212 50218 504S0 54142 
59890 61425 63015 65418 69567 71939 
72531 72815 77880 79079 80649 82960 
84347 85394 85405 86243 89735 94313.

Wygrane po 8,000 zł. . 2014
2892 4165 5048 5134 5577 6215 
VI48 7852 8310 11579 12:>63 14832
16201 16609 17175 17450 17660 17677 
18611 21678 22354 23534 26071 28484 
28504 31. 32939 33317 33443 34367

“ 35431 35812 36554 36737 33567 33571 
40696 41088 4,439 42038 43082 44433 
44754 45338 45472 46659 44951 47691 
47730 47733 47895 48356 50246 50673 
52C66 54134 565S1 57492 58535 59216 
61317 63017 65376 654C3 66579 G8S31 
70178 71979 72152 72763 75874
77435 79424 80082 80155 81367 83021 
S3370 87873 88219 88837 20544 90762 
S2152.

Wygrane po 4,000 zł 922 951
1150 778 843 2103 243 479 435 
491 £84 829 880 S43 !731 4015
505 537 D10 5523 657 747 842 6151 
399 418 494 510 542 588 8409 584 896 
9564 703 796 914 10009 173 472 510 
112C4 900 12037 293 600 13132 449 
493 991 14208 313 14879 15093 314 
325 805 864 893 902 16125 846 17037 
182,15 19831 977 20137 186 299 343 
510 760 22458 23181 24043 312 379 
641 25355 404 818 26330 529 540

27215 281 532 29541 30876 31166 518
303 32034 737 34164 422 25175 181 
528 874* 36793 37211 410 420 439 507 
605 610 870 885 38466 605 822 89« 
995 39193 358 967 40109 41638 S44 
42144 414 441 898 924 43185 395 516 
523 598 982 45025 117 305 431 54« 
833 359 48292 556 722 778 49187 222 
400 469 502 773.

50146 234 279 582 668 51259 339 343 
623 794 838 52C40 157 350 551 811 
55488 693 929 963 58027 107 316 716
57152 213 2b2 293 44-4 656 58124 327,
523 680 59054 657 61419 872 62259 37« 
507 635 63409 828 64323 65019 66257! 
310 572 67245 807 68286 370 396 6916« 
266 907 71178 623 69? 73708 934 74324 
492 587 674 763 75077 162 384 72« 
793 882 77064 31* 561 817 79395 629
962 89168 1C4 346 869 81098 508 648
730 750 82477 83614 840 84001 318 
380 443 593 85236 264 429 631 743 
86083 158 286 345 469 640 87560 697 
798 89415 963 987 90509 91617 9223« 
832 93774 94437 518-

Dalszy ciąg wygranych po 1.000 A
16025 047 9 75 106 36 53 2S8 

473 652 81 715 800 17 901 2 17 93 
17004 42 127 383 460 520 35 78 881 
98 770 858 86 9<39 b9 18028 250 317 
423 30 58 502 50 601 33 56 735 «8
6S0q 51 72 19052 116 81 206 11 23 83 
48 52 333 42 479 693 750 874 964. 
20024 24 90 143 531 68 625 893 950 
52 56 66 21056 110 41 77 231 83 95 
583 676 739 93 821 904 22167 77 2C2
16 61 62 397 438 51 55 82 503 46 48 
653 93 713 39 42 809 24 914 37 23081 
97 163 212 25 47 343 63 429 67 521 31 
43 619 68 713 74 816 838 69 77 91 902 
83 24041 61 259 95 301 11 19 67 401 
25 53 76 91 659 756 88 810 815 25053 
79 161 71 290 617 714 35 63 81 82 803
17 43 44 958 86 26025 153 351 465 609 
55 713 88 838 39 68 27115 52 220 92 
310 82 479 514 68 72 712 13 1» 37 99 
815 79 903 57 58 23042 75 127 691 
705 2654 88 850 934 50 87 29101 28 S3

Dalszy ciąg wygranych podany będzie jutro

Spółdzielcze kino objazdowe
w  p o w . k ra sn o s ta w s k im

Ostanie tłok w kinie zamojskim

11111111111 wiMinmii ■ 1 ■iTiriir- i m— 1 1 1 1 1 - 1

UNIEWAŻNIA się legity- ZAGUBIONO kartę reje- 
mację Związku Zawado- stracyjną • wydaną przez 
wego Metalowców w  Lu RKU L” blin - Miasto na 
blinie na nazwisko For- nazwisko Eugeniusz Vła 

^naleski Edward. 479 G dvsław Cbmiel 48t G

Zarząd Okręgowy

nfeimiA
W  LUBL1N'E UL. RADklWlŁ* OWSKA NR 3 

zatrudni 120 łr-»ktorzystów i pomocników.

Kandydaci nieposiadający prawa jazdy 
wydanego przez TOB zostaną skierowani 
na kurs traktorzystów7. Przyjmuje się tyl
ko z praktyką jazdy na traktorach,
Odjazd na kurs dnia 26 bm 457

UNIEWAŻNIAM zagubi® 
ny dowód osobisty wyda 
ny przez Zarząd Gminy 
Bełżyce na nazwisko Su 
lenta Maria zam. Lublin, 
1-go Maja 6 ra. 12,

478 G

UNIE WAŹNIĄM V zabraną 
przez Obywatela Muszyń 
skiego pieczątkę podłuż
ną z napisem- Gminna 
Spółdzielnia „Samopomoc 
Chłopska" Zemborzyce 
oraz książeczkę przele
wową na B. G. S. Lublin 
Nr. konta 511. Zarząd.

165 G

ZAGUBIONO karlę rozpo 
znawczą Nr. 37 wydaną 
przez Zarząd gminy w 
Jastkowie pow. Lublin 
na nazwisko Ocbai Alek 
sander zam. w Piotrowi 
nie pow. Lublin 472 G

ZGUBIONO karlę rozpo
znawczą wyd. przez Za
rząd Miejski Lublin na 
nazwisko Wojt»s;cwicz 
Roman zam. Lublin. Prze 
mvs»owa 27/3. 473 G

ZAGUBIONO kartę rozpo 
znawczą wyd przez Za
rząd Gminy Samoklęski 
na nazwisko Bogusz Wfa 
dysław zam kol Starościn 
rww. Lubartów. 470 G

ZGUBIONO tymczasowy 
dowód o demobilizacji.wy 
dany przez RKU Lublin- 
rniasto na nazwisko Pa
welec Jerzy zam. Lublin, 
1-go Maja 43. 469 G

ZAGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin - Powiat ra 
nazwisko Poleszak Wa
cław- zamieszkały w 
Piotrkowie pow. Lublin.

482 G

ZGUBIONO legitymację 
partyzancką wydaną 
przez 7,w, Partyzantów 
w Lnhl.nie na nazwisko 
Ozon Józefa zam. Dolna 
Panny Marii Nr. 10 m. 
19, 480 G

UNIEW AŻNIAM  końce 
sję 405 handlową prowa 
dzenia przemysłu Ga- 
Stronomiczno - Cukier
niczego w Puławach wy 
daną 3, n i. 48 Urząd 
Wojewódzki Wydział 
Przemysłu i Handlu Lu 
blin na nazwisko Mazur 
ka Antoniego. 468 G

R O Ż N E

POSZUKUJĘ pokoju w 
śródpaieściu — dobrze wy 
nagrodzę. Zgłoszenia Lu 
blin, Szopena 28 m. 1 do 
10-iei raJio< 4S3 .G

KUPCA spożywczego P. 
Jana Bukowskiego w Sła 
winku prosi o ureguiowa 
nie rachunku za pieczy
wo Piekarnia . Matusiak 
Sławinek 6 oraz o zwrot 
kosztów ogłoszeń. 476 G

MŁODY małżonek, Paa 
Winiarski Zbigniew pro 
szony jest o wpłacenie 
600 zł na odbudowę Ka 
tedry. Sumę powyższą wi 
nien jest od dwóch lal 
Mazurkowi Zbigniewowi, 
oraz zwrot kosztów oglu 
szeuuf, 492 K
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Zawrotny rytm oberka
i r z e w n a  nuta p io s e n k i  l u d o w e j
na popisach młodych talentów

Na estradzie w  sali Towarzystwa l oklaskach domaga się bisów. Po wy

Muzycznego w  Lublinie pojawia się 

grupa chłopców i dwoje dziewcząt 

To przyjęci przez komisję egzamina 

cyjną do kształcenia się w  szkołach 
państwowych będą popisywać się 

przed przybyłą tłumnie publiczno
ścią. Grają po raz pierwszy w  życiu 

melodie zasłyszane w  zapadłych 

wioskach I oddalonych miastecz

kach. „

NAJMŁODSZY GRA PIERW SZY

Popis otwiera 13-letni ' drobny 

chłopczyna z Parczewa. Nie wiele 

większy od własnego akordeonu, 

zdradza pewne zakłopotanie. Prot. 

Osmołowski zapowiada oberka. Dro 

fcne paluszki biegają z zadziwiającą 

wprawą po klawiaturze a mała sto

pa pomaga wybijając takt. Gdy 
ihłopak zaczyna grać znika zakłopo 

anie a na czole pojawia się zmar

szczka skupienia Nie istnieje już 

lia niego publiczność, żyje melodią

rytmem, wyczarowywanym zinstru 

uientu. W odpowiedzi na huczne 

brawa gra walca z popularnej ope

retki zwalniając na zakończenie 

‘ empa z wysokim wyczuciem arty

stycznym.

PRZYSZŁY M ISTRZ TECHNIKI 
SKRZYPCOWEJ

Leon Kempa, syn małorolnego 

::hłopa z Polanówki w  powiecie lu

belskim gra na skrzypcach jyalczy- 

jta. Lecz prawdziwy swój talent 

wykazuje dopiero w  oberku. Jego 
Dociągnięcie smyczkiem zdradza 

kandydata na wirtuoza. Ten samouk 

jtotrafił sobie już wytworzyć własny 

styl gry, nacechowany bogata or

namentyką.

SOPRAN JAKICH M AŁO

Stanisława Wielomska z Nałęczo
wa śpiewa przy akompaniamencie 

fortepianowym piosenkę Niewiadom 

sklego „Otwórz Jasiu drzwi dębo
we*', wykazując się bardzo pięknym 

w barwie, miękkim sopranem. In
terpretacja pieśni zdradza wielką 

wrażliwość artystyczną, t pewne w y

szkolenie. Publiczność ocenia ten 

„skarb w  gardle* i po burzliwych

szkoleniu Wielomska będzie ozdobą 

naszych solistek.

SAMORODNY KOMPOZYTOR

Mieczysław Piwkowski, repa

triant z Tomaszowa Lubelskiego — 

to zadatek na kompozytora. Gra 

własny utwór, polkę „Drobne liście*' 

z wielką brawurą i biegłością. Z 

pieśni ludowej „Umarł Maciek, 

umarł" zrobił w  swej interpretacji 

miniaturowy poemacik muzyczny, 

zdradzając przy tym olbrzymi zasób 

intuicji muzycznej. Posługuje się 

swobodnie szeregiem efektów dyna 

micznych, nie obce mu jest również 

i transponowanie melodii. Talent 

bez wątpienia nieprzeciętny. Jest i 

solista na trąbce Romuald Kmitek. 

Przy akompaniamencie prof. Kola- 

sińskiego gra z temperamentem po
leczkę i krakowiaka, zachowując 

idealny rytm i czystość tonu.

ZESPÓŁ N A  POCZEKANIU

Popis zamyka numer wykonany 

przez zespół, stworzony w czasie e- 

gzaminów. Talenty muzyczne z róż

nych okolic znalazły od razu 

„wspólny język" w  krainie dźwię

ków. Przyszły mistrz staccata smy

czkowego i kornecista prowadzą me 

lodie w zgodnym rytmie a akompa

niuje z wielką dozą muzykalności 

przyszły kompozytor. Publiczność 

bije brawa i jakoś nie śpieszy się 
z opuszczeniem sali. Bezinteresowny 
trud profesorów nie poszedł na mar 

ne. Młodzi samoucy prowadzeni do

tychczas intuicją s szukający po o- 
macku formy wypowiadania się, wy 
kazali się jako materiał wysokowar- 
tościowy.

Ile wkładają nadziei i jakim 
szczęściem dla nich jest niespodzie
wana okazja kształcenia się, świad
czy pytanie skrzypka z Polanówki, 
który po odczytaniu wyników egza
minów i po popisie nie wierzy jesz
cze, że został przyjęty do szkoły 
muzycznej i pyt*: —  A  więc na 
pewno zostałem przyjęty i będę się 
uczył w  Lublinie lub w  Warszawie?

Marcin Rata.

Kontraktacja— to zloty interes
Na spędzie w Milejowie
W  gminie Milejów jest dzisiaj 

wielki ruch, odbywa się po raz 
drugi na tym terenie skup trzo
dy chlewnej przez gminną spół 
dzielnię Samopomocy Chłop
skiej. Od samego ranka ze wszyst 
kich stron zdążają furmanki do 
punktu skupu.

Kierownik skupu ob. Jerzy 
Żurowicz udziela wszystkim zain 
teresowanym szczegółowych in
formacji dotyczących wagi, ce 
ny i co najważniejsze gatunku 
i jakości sprzedanego tucznika 
Wszystko bo decyduje o cenie 
jaką może otrzymać gospodarz 
za sprzedaną sztukę.

Właśnie gdy rozmawialiśmy z 
kierownikiem skupu na temat

14-letnia Maria Fiut- 

kówna, c ó r k a  mało

rolnego gospodarza ze 

wsi Brzeźnica Bychaw- 

ska. Jedyna kandydat

ka zdająca e g z a m i n  

przed komisją instru

mentów smyczkowych.

Trzeba s*e uczyć na doświadczeniach
i n n y c h  n o t f f o f ó i c
Na należyte wypełnianie akcji 

kontraktowania w  poszczególnych 
powiatach składa się w e le  elemen
tów  jak: odpowiednie przygotowa
nie terenu przez pouczające zebra
nia, sesje sołtysów, zaznajomienie 
rolników z warunkami i korzyścią 
mi kontraktowania, rozklejanie pla 
katów itp. Zasadniczo elementy te 
powinny już mieć Gminne Spółdziel

tów czy gmin jeszcze nie została 
przeprowadzona.

*  *  *

W ubiegłym tygodniu odwiedzili
śmy gminę Bychawę. Nie tyle dla 
samego zaznajomienia się z' akcją 
kontraktowan a ile przyjrzenia się 
zakupowi trzody chlewnej prowa
dzonemu przez Gm. Sp. SCh. W b>u 
rze spółdzielni było już kilku rolni

nie Samopomoc Chłopska poza s r \  ków nadeszłych właśnie w  tej spra- 
bą. Żle jest jeśli akcja propagando- wie. Ich wypowiedzi i zapytania po 
wa na terenie poszczególnych pow'a zwoliły się nam zorientować, że_̂

Z e  z jazd u  starostów  powiatowych
(dokończenie ze str. 1)

Rolnicy radzieccy, czechołło 
waccy potrafią tak nastawić pro 
rlukcję hodowlaną, że podaż iest 
r ównomierna w ciągu wszyst
kich miesięcy całego reku. Chło 
pi polscy nie wykazali więk 
szych starań w tej dziedzinie. Ci 
więc, którzy podejmą trud, za
bezpieczający ciągłość dostaw, 
otrzymują premię. Ustalona ona 
została po bo, by zachęcić rolni 
ków do zawierania umów na do 
■ftawy w okresie mniejszej posła 
?v.

Inną formą opłacalności ho
li wli są zniżki podatkowe. Kwe 
s’ i;i opłacalności wiąże się ści" 
śle z podziałem dochodów i o- 
brotu nieniężnego. Wykluczono 
z handlu trzodą i bydłem speku 
1 tów. Jakie były metody tych 
i tatnieli wiemy dobrze. Nierząd 
ko zdarzało się, że przy zdejmo 
\ -."liu tucznika z wozu starano 
s;ę lak go zdjąć by złamał nogę 
c < zmuszało chłopa do sprzeda
ży po niskiej cenie. Obecnie -po 
łeezny aparat handlowy dociera 
wprost do chłopa skraca iac łań 

no4redników.

Zaliczkowanie hodowli trzo
dy ma na celu zwiększenie iloś 
ci sztuk trzody. Pieniądze te 
przeznaczone są dla chłopów, 
którzy chcą hodować a nie ma
ją za co. Czy to dlatego, że go
spodarstwo im się spaliło, wzglę 
dnie inne klęski ich dotknęły, 
albo też świnie padły na róży- 
cę, albo pomór. W  takich warun 
kach małorolny chłop, który aa 
wet posiada paszę dla trzody nie 
jest w stanie kup ć prosiaka. Pa 
ra bowiem prosiaków kosztuje 
12 dio 14 tys. zł. co równa się 
wartości fi ćto 7 q żyta. Dla tych 
więc rolników, którzy nie mają 
pieniędzy przeznaczone są za 
liczki.

Ceny dla chłopa są korzystne. 
Ci, którzy nie ma ją pieniędzy na 
kupno prosiąt otrzymują zalicz
kę. Pasze treściwe potrzebne do 
tuczu można nabyć w spółdziel
ni po stosunkowo niskiej cenie. 
Uważali więc wszyscy, że wobec 
tak dobrych warunków kontrak 
towanie zrobi się samo i to jest 
główną przyczyną dlaczego ak
cja ta nie nabrała właściwego 
rozmachu. Szeptana propagan
da. również zahamowała w pe

wnym stopniu rozwój tej akcji. 
Najbardziej jednak zawiniły 
spółdzielnie, które uważają, że 
są do „handlowania" i nie chcą 
planować produkcji.

Należyty sposób dopilnowania 
akcji kontraktowania znaleziono 
w powiecie włodawskim. Za ca
łość akcji na terenie powiatu od 
powiada prezes PZGS. ma on do 
pomccy grono ludzi, z których 
każdy kontroluje i odpowiada 
za jedną gminę. Órgan'zuje on 
w każdej gminie komitet. Człon 
kowie komitetu gminnego bon 
trolują wsie.

W  każdej wiosce znajdzie się 
chłop i^świadonrony w sensie po 
litycznym i zna jący się na ho
dowli. Zadaniem jego byłoby u- 
świadanuanie sąsiadów.

Sprawa kontraktowania jest 
rzeczą *»fożną, trzeba więc ko
niecznie nadrobić dotychczaso
we braki i akcję kontrakt wa- 
nia wykonać w 100°/» w terminie 
do dnia 1 kwietnia — zakończył 
swe przemówienie poseł Klecha

(Dalszy ciąg sprawozdania ze 
Zjazdu Starostów podamy w nu 
merze Jutrzejszym).

w  Bychawie jest coś nie w  porząd
ku.

Wszyscy rolrlcy, a było ich w  
tym momencie sześciu prosili o za 
liczki, zapewniając jednocześnie, że 
peniędzy potrzebują na zakup war 
chlaków Między zebranymi był i 
gospodarz, który posiadał 12 ha 
gruntu. Gdy dowiedzieli Mę, że 
wszyscy zaliczek nie mogą dostać 
odeszli. Zainteresował mnie wykaz 
gospodarzy, którzy zakontraktowali 
trzodę. W dniu 8. III. było ich 26. 
Z liczby tej 13 gospodarzy zakon
traktowało świnie, których jeszcze 
nie mają i pod warunkiem otrzy
mania zaliczki.

Zapytałem prezesa czy jest pew 
ny, że gospodarze ci otrzymają za
liczki. Odpowiedział, że nie. Co za 
tern będzie, gdy komisyjnie zosta
nie ustalone, że zaliczki im nie przy 
sługują? Niepotrzebne rozgoryczenie 
i  zamęt.

W międzyczasie ,nadszedł gospo
darz Gierko Michał z sąsiedniej 
gminy Piotrowice. Przyszedł w  celu 
kontraktacji. „Przeczytałem w  gazę 
cie, że się kontraktuje —  powie
dział —  więc przyszedłem do By
chawy".

—  Dlaczego nie do swojej gminy 
— zapytaliśmy z kolei.

— Bo u nas jakoś o tym nie sły
chać.

Oczywiście Michał Gierko odszedł 
z niczym. Nam nasunęły się jednak 
pytania, na które znaleźl śmy odpo 
wiedź, właśnie dzięki gospodarzowi 
z gminy Piotrowice. Rolnicy nie są 
powiadomieni o kontraktacji przez 
sołtysów. W w !e!u wypadkach gdyby 
nie gazety n;cbv o kontraktowaniu 
nie wiedzieli. Nie wiedzą również 
o korzyścach wypływających z kon 
traktowania. Za mało uwagi kładą 
Gminne Spółdzielnie Piotrowic i 

Bychawy na spopularyzowanie kon 
traktacji. Przydałoby się również 
wysianie swoich ludzi w  teren. Ak 
cja taka w  Nieliszu dała 800 kon
traktów tylko za jeden dzień z obo 
oó>nvm zadowoleniem.

Prezesi Gm. Spółdz. SCh. Piotro
wic i Bvchawy, a gdyby tak i u 
was spróbować? 0 #

Wykonania kontraktacji w gms„ 
nie Milejów, ważono z boje? 
wieprzaka należącego db ob. Fe 
liksa Scbiścijańskieg© pochodzą 
cego z Milejowa. Wieprzak Sobiś 
cijańskiego zaważył aż 248 kg.—  
co jak ranie poinformowano 
jest do pewnego stopnia rekor
dem, gdyż waga przeciętnie ku
powanej trzody chlewnej waha 
się od 80 do 180 kg. Z tego txx 
łytuhi kier. handlowy gm. spół" 
dzielni Sam. Chł. ob. Franciszek 
Kot postanowił premiować sztu
kę Sobiścijańskiego w wysoko# 
ci 1000 zł. W  wyniku czego go
spodarz Sobiścijański otrzymał 
57 040 zł. za tucznika +  1000 zł. 
tytułem p»emii, w sumie uzy
skał 58.040 zł. Na twarzy Sobi
ścijańskiego maluje się radość, 
zapytany, czy z zawartej trans
akcji jest zadowolony, odpowia
da żywo —  „Widzę teraz, że n» 
prawdę spółdzielnia płaci cenę 
wyższą niż dotychczas chłop o”; 
trżymy rał od prywatnego kup
ca i na wadze nie jesteśmy oszu 
kiwani. Z tych pieniędzy jakie 
otrzymałem za wieprzaka, ku
pię zaraz —  mówi Sobiścijański 
—  trzy prosiaki, które zakontrafc 
tuje, by za jakieś 5 względnie 6 
miesięcy sprzedać spółdzielni.

Na spędzie w Milejowie są nić 
tylko chłopi, którzy przyjechali 
sprzedawać. Wielu jest takich 
którzy w tym dniu nie sprzeda
ją nic, a przyjechali tylko by pc 
gawędzić z sąsiadami i zobaczyć 
jak odbyta się kontraktacja, 
Otto urywek ich rozmowy.

—  „Widzicie kumie —  zwraca 
się Feliks Kasprzak do swego są 
siada. —  Sobiścijański to chytra 
bestia. Oprócz tego że otrzymał 
pieniądze, dostał też jeszcze pr# 
mięl"

—  „A chyba" —  odpowiada za 
gadnięty ćmiąc grubego własnej 
roboty papierosa,—  „ I od po= 
datku zostanie częściowo zwob 
niony. Chyba i my dzisia j zakon 
traktujemy, a?“

—  „I mnie się tak widzi" -=» 
odpowiada Kasprzak. —  N>e oy 
glądajmy się na zaliczkę ze spół 
dzielni tylko kupu jmy za własną 
pieniądze wieprzaki i przystępu 
jemy do kontraktacji Ido to jest 
złoty intere"'*

Jest godzina 14. Kierownik 
spędu ob. Żurowicz wysłał już 
jeden samochód załadowany ku 
pionn trzodą chlewną do Lubli* 
na. W  buchcie na miejscu o* 
stała jeszcze duża ilość świń, cię 
ląt oraz kilka baranów, któr« 
czekają na następny transport.

Chłopi z okolicy Bełżyc
M l  [udzieame Ś n i j  n u

Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska w  Bełżycach prowadzi w  
pobliskiej wsi Wzgórze własną pie
karnię, uruchomioną 7 lutego bi< 
Początkowo wypiekała ona 200 kg 
na dobę, obecnie zwiększa wypiek 
do 500 kg dziennie, a przewiduje 
się w  przyszłości, że dzienny w y
piek będzie wynosił 1.200 kg. P ie
karnia zaopatruje codziennie w  
świeży Chleb nie tylko ludność s? 
Bełżyc, ale głównie chłopów z oko-1 
licznych wsi jak Wzgórze, Krężni* 
ca, Babin i  Chmielnik. W wymie
nionych punktach otwarto specjal
ne sklepy z pieczywem. Ludność 
miejscowa przyjęła otwarcie pie
karni z  wielkim zadowoleniem, 
gc^yż możność codziennego nabywa
nia pieczywa uwalnia ją od kłopo
tów przy nabywaniu drzewa do w y 
pieku, ponieważ okolice Bełżyc nie 
posiadają lasów i są tibógie w  drze 
wo. Poza tym gospodynie wypiek? 
ją chleb raz na dłuższy okres cza
su, tak że ludzie żywią się przeważ 
nie chiebem czerstwym, a w  piekar 
ni otrzymać można codziennie św i« 
że pieczywo, (re)
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Podwoimy w tym roku swe wysiłki
Apel wiosenny SP pow.

Po przeprowadzeniu we wszystkich hufcach Powszechnej Organizacji „Służba Poisce“ podsumowania 
osiągnięć dotychczasowych i uchwaleniu planów na rok bieżący, delegaci hufców gminnych i szkolnych 
pow. lubelskiego w  liczbie około 300 aktywistów 1 aktywistek zebrali się na „apel wiosenny" Komendy
Powiatowej w  Domu Żołnierza w  Lublinie. Konferencja ta, swoim 
innym organizacjom za przykład urządzania podobnych imprez.

sprawnym przebiegiem może służyć

Keferat na temat sytuacji polity
cznej i aktualnych zadań SP wygło
si! kier. Wydziału Szkoleniowego 
Komendy Głównej, pik. Bilewski. 
Następnie komendant powiatowy 
ppor. Dybus odczytał wyczerpujące 
sprawozdanie z działalności SP pow 
lubelskiego w r. ub. Zebrani na sali 
aktywiści usłyszeli z dumą, że współ 
nym wysiłkiem ich gromady, liczą-

JDCZYT O MICKIEWICZU
W środę, dnia 16 bm. o godz. 18 

w sali 29 KUL odbędzie się w ramach 
„Roku Mickiewiczowskiego" zorga
nizowany przez Lub. Oddział Zw. 
Literatów Polskich i Tow. Literac
kie im. A. Mickiewicza W Lublinie 
odczyt prof. dr. Stefana Kawyna pt. 
„W  kręgu kultu Mickiewicza". — 
Wstęp wolny dla wszystkich.

WIECZÓR DYSKUSYJNY 
W  ZW. B. z F.

Zarząd oddziału Związku Bojow
ników z faszyzmem i najazdem hi
tlerowskim o Niepodległość i De
mokrację w Lublinie urządza w dn. 
15 marca 1949 r. o godz. 17-tej w 
lokalu świetlicy przy ul. Krak. 
Przedm. 32 kolejny „Wieczór dysku 
syjny" na temat sytuacji międzyna 
rodowej, na który zaprasza wszyst 
kich członków Zw. Inw. Woj. RP., 
TPZ, Zw. b. Więź. Pd., Zw. Boj. z 
Pasz., oraz osoby niezrzeszone w  po 
Wyższych związkach.

dokąd dziś idziemy
K I N A

„Dzwonnik NatręAPOLLO:
Damę"
godz. 15, 17,30, 20

BAŁTYK : „Na granicy^ 
pocz. godz. 15, 17, 19

RrALTO: „Symfonia pastoralna" 
pocz. godz. 15, 17,30, 20

T E A T R !

TEATR M lŁ iS K l:
„Lisie Gniazdo" 2odz. 19,90 

TEATR M UZYCZN Y :
.Chata za wsią” godz. 19,30

r m r K Y  A P T K K

Dziś w  nocy dyżurują aptek! przy 
j ]  ; Krak. Przedm. 47, Narutowi
cza 27, Nowej 23 i M. Buczka 23.

WTOREK, 15 marca 

UWAGA: Warszawa I z P^yczyn 
technicznych rozpoczyna s J 
gram o godz. 15 30. Od 
13.10 program ogólnopolski transml
tuje Warszawa II- 

Sygnał czasu- 5.10, U  5‘ - ,
W.adomości: 5-10, 6.10, 7.00, ' ’

12.00, 16.00, 17.45, 20.00, 2S.00. 
Wszechnica: 9,30, 19.40.
5.20 Koncert poranny (Transm. ^ 

Czechosłowacji). 6.00 Muzyka. *30 
Dal :ko od Moskwy (2). H-40 Krom 
ka węgierska. 12 20 Na swojską nu 
tę. 12.45 Aud. dla wsi. 15_30 Kiedy 
•wif Iki Jaś był małym Jas'em 
aud. dla dzieci. 16.15 Snlewy i tań 
ce podhalańskie -  aud. dla mło
dzieży, 17.05 Koncert muzyki °Pero 
v e j. 18 00 Lekcja rosyjskiego. 1815 
Aud. z okazji Święta Narodowego 
Yęgier. 18.50 Montaż z odczytu „O 
Komunie Paryskiej^ urządzonego
staraniem KC PZPR- 19 0°. And. dla 
wojska — montaż z okazji dotarcia 
I Armii do morza -  opracowany 
na podstawie wyjątków z pam ęt- 
n>a Aloizego Srogi -  oficera I  Ar 
mii 20 45 Koncert symfoniczny 
(Transm. z Budapesztu). 22.00 Kon
cert Krak Grk. P. R. 23,10 Muzyka 
taneczna.

cej 4.332 osoby, przysporzono Polsce 
Ludowej aż 4 mil. 373 tys. zł osz
czędności.

Po owacyjnie przyjętych wytycz
nych planu pracy na rok bież. na
stąpiło wreczenie odznak wyróżnia
jącym się junaczkom i junakom 
Złotą odznakę otrzymał junak Ber
nard Bakowski z Pszczelej Woli za 
swą pracę społeczną i organizacyj
ną. Srebrną odznakę dostało z rąk 
komendanta wojew „SP" —  mjra 
Strzępka — 19 junaków I 5 juna- 
czek, brązową zaś — 31 junaków i 
14 junaczek.

Z kolei nastąpiła najmilsza dla u- 
czestników część uroczystości: wrę
czenie hufcom sprzętu świetlicowe
go, ufundowanego przez Woj. Ko
mendę SP Były to zarazem nagro
dy dla poszczególnych hufców za 
ich osiągnięcia i pomoc władz „SP“ 
dla tych hufców, które tego najbar
dziej potrzebują. Tak więc hufiec 
w  Chodlu otrzymał biblioteczkę 
42-tomową. domino i głośnik, hufiec 
zemborzycki — -biblioteczkę i domi
no, junacy z Wólki —  radioodbior
nik i domino, z Jaszczowa — radiood 
biomik, hufiec z Bychawy — większą 
biblioteczkę i domino, z Piotrowic — 
większą biblioteczkę, dużą mapę Pol 
skl I warcaby, hufiec niedrzwicki — 
takąż mapę i domino, a hufce w 
Jastkowie, Krzczonowie i Bełżycach 
— po komplecie gier: warcabów i 
domina.

W atmosferze ogólnego entuzjaz
mu rozpoczęli teraz kolejno przed
stawiciele wszystkich hufców powia 
tu odczytywać uchwały, powzięte na 
hufcowych apelach wiosennych. 
Szczególnie silnymi oklaskami w i
tała sala zobowiązania konkretne, 
dotyczące wykonania jakiejś pracy, 
jak np.: budowy kąpieliska, drogi, 
mostu, przystani itp.

Po przeiwie obiadowej nastąpiła 
żywa dyskusja, w  której junaczki i 
junacy śmiało poruszali zagadnienia

pracy
renie.

organizacyjnej w  swoim te-

Zakończenie apelu stanowiły uda
ne popisy artystycznych zespołów 
hufców „SP“ z Bychawy i Milejo
wa, które wystąpiły z urozmaico
nym programem zbiorowych recyta
cji, tańców ludowych i inscenizacyj.

• J. D.

Przychodn e i Ośrodki Zdrowia
będą udostępnione dla świata pracy
W  trosce o zdrowie ludzi pracy 

stwarza się dla nich coraz większe 
możliwości lecznictwa i udostępnia no 
we placówki lecznicze. Ubezpieczeni 
będą mogli obecnie korzystać z porno 
cy lekarskiej w Ośrodkach Zdrowia 
oraz w przyszpitalnych przychodniach 
specjalistycznych.

Przy każdym szpitalu będą w  tym 
celu uruchomione przychodnie specja 
listyczne dzielące się na różne porad 
nie (chirurgiczną, chorób wewnętrz
nych, ginekologiczną, okulistyczną 
■tP.l.

W przychodniach tych będą sptcjal 
lic godz-nv przyjęć dla ludzi pracy i 
ich rodzin. Do przychoduj przyszpi 
talnych kierować będą chorych powia 
towe i rejonowe Ośrodki Zdrowia. 
Do niektórych przychodni jak np.

Z w ią z k i  Z a w o d o w e
pomnażają szeregi spółdzielcze
W dniu 12 bm. w  OKZZ odbyło 

się zwołane przez Referat Spółdziel 
czy Okręgowej Komisji zberanie po 
świecone sprawie umasowienia ru
chu spółdz'elczego, na które stawili 
się wszyscy przewodniczący związ
kowych z a r z ą d ó w  okręgo
wych i miejskich. W zebraniu tym 
uczestniczył także przedstawiciel 
KCZZ tow. Kuciński oraz przedsta
wiciel LŚS.

Referat o aktualnych zadaniach 
spółdzielczości w  rozwoju gospodai 
czym państwa wygłosił sekretarz 
OKZZ tow. Święcicki, podkreślając 
rolę aktywu związkowego w  popula 
ryzacji ruchu spółdzielczego.

W wyniku obrad postanowiono 
zwołać na dzień 25 bm. następne 
takie zebranie, na którym poszcze
gólne . związki zawodowe przedłożą 
cyfrowo sprawozdanie z wyników 
akcji werbunkowej członków dla 
spółdzielni, (pl)

chirurgicznej i ginekologicznej, bę
dzie można zwracać się indywidual
nie.

US zawrze z właścicielami placó
wek Społecznej Służby Zdrowia (.Wy
działem Powiatowym, Zarządem Miej 
skini itp.) umowy umożliwiające ubcz 
pieczonym Lecznictwo w  ośrodkach i 
przychodniach przyszpitalnych.

Na terenie Lublina, poza już istnie 
jącymi placówkami US, centralnego 
ambulatorium poliklmicznego i rejo 
nowego ambulatorium przy ul. Młvó 
skiej, będą dla ubezp.eczonycb udo
stępnione przychodnie przy Szpitala 
Miejskim jana Bożego oraz przy szpi 
talu św. Wincentego a Paulo. Przy
chodnia przv Szpitalu Miejskim zo
stanie uruchomiona już w najbliź* 
szych dniach. Ubezpieczeni będą mo
gli również korzystać z akcji profi
laktycznej w przychodniach przeciw
gruźliczych oraz Opieki nad Matką i 
Dzieckiem, które do tej pory nie by
ty dla nich dostępne.

Ważną inowacją jest wprowadze
nie w  każdym mieście nocnych dyżu
rów lekarskich. T  im gdzie Pogotowi* 
Ratunkowe jest czynne całą noc —■ 
lekarze będą dyżurowali tylko do 
godz. 24, w innych zaś przez całą noc. 
Lekarz będzie mógł pełnić nocną służ 
hę u siebie w gab:necie, przy Ośrcd- 
ku względnie ambulatorium. Nazwi
sko j adres lekarza będzie można o- 
trzymać od telefonistki na poczcie, w 
MO, UB i aptece.

Nin. Komunikacji przestrzega
W ostatnim czasie coraz częściej 

zgłaszają się do Ministerstwa Komu
nikacji posiadacze zaświadczeń, u- 
prawniających do uzyskania ulg prze 
jazdowych na urlop wypoczynkowy, z 
prośbą o zezwolenie na korzystanie 
z ulgi na przejazd powrotny przed u-

Ulgowe ceny lamp radiowych
t ł ł a  c z ł o n k ó w  S K F t k
Społeczny Komitet Radiofonizacji 

Kraju w  porozumieniu z Polskim 
Radio, dążąc do utrzymania w  ru
chu najstarszych nawet radioodbior 
ników będących w posiadaniu oby
wateli w całym kraju, zorganizował 
dla swych członków sprzedaż ul
gową lamp radiowych wszystkich 
typów.

2 5 - l e t n i  j u b i l e u s z
pracowników Ubezpieczaini Spot.
W świetlicy Zw. Zawodowego Pra 

cowników Instytucji Ubezpieczeń 

Społecznych przy ul. Hipotecznej 4 

odbyła się 12 marca br. uroczystość 

jublieszu 25 -letnie} nieprzerwanej 

pracy siedmiu pracowników US w 

Lublinie: tow. Józefa Szydłowskie
go, dyrektora Ubezpieczaini Społecz 

nej, ob. Stanisława Zielińskiego — 

kierownika wydz. finansowo - go

spodarczego, ob. Józefa Kubackiego 

kier. sekcji rachunkowości, ob. Ma 

rti Król kowskiej —  kierowniczki 

personalnej, ob. Czesławy Tapkow- 

skiej —  starszej księgowej, tow. Jó 

zefa Tedorowskiego —  starszego 

księgowego, oraz woźnego tow. Win 

centego Iwanka.

Wszyscy wyżej wymienieni otrzy

mali dyplomy uznania oraz po 35 

tys. zł premii.

Po  wręczeniu nagród jubilatom 

uroczystość zakończyły występy chó 

ru pracowników US pod dyr. Ste

fana Dudka oraz deklamacje w  wy 

konaniu ob. Chojnowskiej, (rj)

Lampy radiowe sprzedają wszyst
kie dyrekcje okręgowe Polskiego Ra 
dia, kasując jednocześnie odpowied
nie kupony legitymacji członkow
skich SKRK.

Przydziałowe ceny lamp są znacz
nie, nieraz pięciokrotnie niższe, od 
cen nd wolnym rynku. Do dyspo
zycji członków SKRK znajdują się 
w  magazynach dyrekcji okręgowych 
P. R. lampy potrzebne nawet do naj 
starszych typów odbiorników, a 
zwłaszcza bardzo poszukiwane lam
py DKE.

Sprzedaż lamp radiowych po ce
nach ulgowych zastrzeżona jest wy
łącznie dla czionków SKRK, każdy 
radioabonent może jednak zapisać 
się na członka SKRK przy zakupie 
lamp. Po otrzymaniu legitymacji na 
leży ją przy kupnie lampy przed
stawić wraz z pokwitowaniem za 
uiszczony abonament radiowy na 
bieżący miesiąc.

Nowy regulamin 
szpi t al ny

Już w  najbliższym czasie zostanie 
opracowany jednolity regulamin dln 
wszystkich szpitali na terenie całej 
Polski. Chodzi o usunięcie wszelkiej 
niepotrzebnej biurokracji, a rzeczowe 
podejście przy przyjmowaniu i Wy pi 
sywaniu chorych, o udostępnienie che 
rym szybkiej pomocy.

Regulamin będzie opracowany w 
oparciu o dotychczasowe doświadcz* 
nia, o opinię zasięgniętą w terenie oraz 
przy uwzelednieożu lokalnych warun 
M ię  (g)

Staraniem Samorządu Szkoły Pra 
cy Społecznej przy współudziale 
Zw. Zaw. Pracown. Instytucji Spo
łecznych został zorganizowany w  u- 
bieglą niedzielę w  sali TUR-u wie
czór poświęcony Mickiewiczowi. Pu 
bliczność składała się przeważnie ze 
słuchaczy Szkoły Społecznej i ich 
rodzin.

Na wstępie ob. Klaezyński omó

w ił twórczość literacką Adama Mic 
kiewicza, oraz działalność publicy
styczną i  rewolucyjną wielkiego 
poety. Następnie zespół ZZPIS wy
konał montaż sceniczny pod hasłem 
„Mickiewicz jako rewolucjonista".

Starannie przygotowana całość mo 
że być przykładem dobrze zorgani
zowanej w'eczornicy Mickiewiczów 
skiej. (G. S.)

M i W i i  W w i m  „ m i  a U  a i i m h "
zawiadamia, że wobec wyczerpania 
Kalendarza Robotniczego na rok 194$

o c f f  t i u .  2 8 .  1 1 .  n i e  p r z y i m u / e  

U a  i  s z y c i a  z a m ó w i e ń .

pływem 5 dni od daty wyjazdu piefr 
wolnego. Zapytywane o powody wcze 
śniejszego powrotu osoby te oświad
czają, że przyjechały do Warszawy nie 
celem spędzenia urlopu, lecz dla za
łatwienia spraw osobistych.

Ministerstwo Komunikacji odmawia, 
w  takich przypadkach zezwoleń na z« 
stosowanie ulgi w terminie wcześniej 
szym, uważając, że osoby te już j przy 
przejeździe pierwotnym korzystały ? 
ulgi bezprawnie. Na swoje usprawio- 
dliw enie osoby te oświadczają, ź« 
pracownicy zarządó-w związków za
wodowych wystawiający wspomniani 
zaświadczenia nie zapytują przy ich 
wydawaniu czy dany pracownik wy
jeżdża na urlop wypoczynkowy, czy 
też zamierza skorzystać z. nlgi dl* 
innych celów. v

Ministerstwo Komunikacji podaje 
powyższe do ogólnej wiadomości, po
rozumiawszy się równocześnie z tere
nowymi władzami związków za wodo 
wych, aby przed wydaniem takich za 
świadczeń pracownicy zarządów Zw. 
Zaw. upewnili się co do celu w ja kina 
członkowie związku Zamierzają korzy 
stać z ulgi albo też aby wydały inne 
zarządzenia zmierzające do ukrócenie 
tych nadużyć.

P racow nicy sądów* 
członkami LSS

W sali Sądu Apelacyjnego w 
w dniu 12 bm. odbyło się pod prze 
wodmetwem ob. Andrzejewskiego 
walne zebranie Zw. Zawodowego 
Prac. Sądowych i  Prokurator
skich, na którjlm wszyscy uczest
nicy zadeklarowali przystąpienie 
do LSS. W toku narad uchwalo
no stworzyć grupę szkolenia ideo 
logicznego, której kierownictwo 
powierzono asesorowi sądu 3 
Opalińskiemu. Na zakończenie za
brania sędzia Sądu Najwyższego 

-ob. Zygmiint Rossowski wygłosił 
okolicznościowe przemówienie * 
okazji trwającego Tygodnia Pogłę 
bienia Przyjaźni Polsko -  Czechc 
słowackiej.

Na KTPD
Zamiast kwiatów w  dniu imleniA 

I sekretarza PZPR tow, Wojciechów 
■ikiego Grzegorza: koło PZPR przy 
Centrali Handlowej Przemysłu Skó 
rżanego (Ekspozytura 3) wpłaciło 
zł 1000, a I Komisariat MO zł 2000

Czytajcie
prasę PZPR

/
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Kim są doradcy papieża?
Włoski dziennikarz Marco Ce 

sarini Sforza opublikował nieda 
w mi w dzień. „Republica“  oraz 
tyg. „Omnibus", wychodzą 
cym w Rzymie, dwa artykuły, 
które ujawniają ważną rolę ja 
ką odgrywają niemieckie osobi 
stości faszystowskie w aparacie 
propagandowym Watykanu.

Język niemiecki jest językiem 
najwięcej używanym w 'osobis
tych apartamentach papieża. 
Papież Pius XII, który przed o* 
bjęciem obecnych funkcji przez 
(długie lata był przedstawicielem 
Stolicy Apostolskiej w Niem-

ŚTAK02YTNI ZNALI METODY 
PRODUKOWANIA STALI 
NIERDZEWNEJ

Umiemy już dzisiaj produkować 
jróżne gatunki stali nierdzewnej i 
| metody nadawania żelazu tej ce
chy, są powszechnie znane. Nikt 
(jednak nie w ie jakim zabiegom pod 
■dawali żelazo ludzie w  epoce w  
Starożytnej dla uzyskania tego sa
rniego celu. W Delhi w  Indiach stoi 
<na przykład wysoka kolumna z ku 
[tego żelaza całkowicie wolna od 
(rdzy, pomimo, że stoi pod gołym 
Webem, jak stwierdzają zapiski — 
{już ponad 2300 lat.

SIERP —  NAJSTARSZYM  
PRZEDMIOTEM ŻELAZNYM

Najstarszym znanym nam przed- * 
miotem żelaznym z kutego żelaza j 
jest sierp wykopany u podnóża i 
| egipskiego Sfinksa, który obecnie ] 
można oglądać w  British Museum ! 
w  Londynie, Wiek jego należy okre j 
ślić na ponad 3500 lat.

ODY PIECHOTA IDZIE PRZEZ 
MOST R YTM ICZNYM  KROKIEM.

■ Nawet żelazny most nie wytrzy
m a drgań jakie powstają w  nim na 
iskutek rytmicznego kroku idących po 
mim Większych oddziałów piechoty. W 
jfeońcu IX  wieku sensacją był wypa 
jdek zerwania się wiszącego mostu 
(W Niemczech, kiedy maszerujący po 
(nim batalion piechoty zlekceważył 
Przepisy nakazujące „mieszanie kro 
ku“ na mostach 1 idąc równym kro
Ide:sm — wpadł wraz z mostem do

czech, włada tym językiem do
skonale. Jego najbliższe otocze
nie zaś składa się prawie wyłącz 
nie z Niemców.

Spośród osób, które prawie o 
każdej porze dnia mają dostęp 
do papieża, na pierwsze miejsce 
wybija się siostra Pasąualina, 
zakonnica z Alp Bawarskich, któ 
ra od 40 lat czuwa nad zdro
wiem i potrzebami materialny
mi ojca świętego. Ma ona też o* 
gromny wpływ na niego. Obok 
niej warta wspomnieć jezuitę 
Roberta Leibnera, sekretarza o- 
sobistego papieża, który jest ró 
wnież profesorem historii w Col 
legium Gregoriańskim, oraz spo 
wiednika osobistego Piusa X II 
Ojca Bea, którego przemożny 
wpływ na papieża jest ogólnie 
znany.

Osoby te związane są s^oiin 
pochodzeniem oraz poglądami 
ze środowiskiem wielkich właś 
cicieli ziemskich i przemysłow
ców niemieckich z tym środowi 
sldem, które współpracując ści 
śle ze Slanami Zjednoczonymi 
i Wielką Brytanią, dąży do odbu 
dowy agresywnych Niemiec.

Dziennikarz włoski z kolei wy 
liczą osobistości bezpośrednio 
kierujące oficjalnymi organami 
propagandy stolicy apostolskiej, 
jak „Uffcio Documentazioni Va- 
ticane" i „Pontificia CommHo- 
ne Vaticana“a których zada
niem jest zbieranie dokumentów 
i informacji dotyczących krajów 
Europy Wschodniej.

Na czele „U fficio" —  instytu
cji, która specjalizuje się w spra 
wach dotyczących krajów demo
kracji ludowej stoi mgr. Wue- 
stenberg, rodem z Nadrenii, zna 
ny ze swych sympatii prohitle- 
rowskich. Jego najbliższymi 
współpracownikami są ksiądz 
irlandzki 0 ‘Flaherty, jeden z 
najżarliwszych obrońców spra
wy Niemiec w Watykanie, 
ksiądz kroacki Draganovic i 
dwóch Niemców: Zeiger i Schmi 
der. Ten ostatni jest łącznikiem 
między „Ufficio", a sekretaria
tem stanu Watykanu.

Jeśli chodzi o „Pontiticia Có. 
mmisione di Assislenza", to na
leży stwierdzić, że w kierownic
twie jej nie ma Niemców. Jed
nakże osobistości piastujące w 
niej czołowe stanowiska zasłu
gują również na uwagę.

Na pierwsze miejsce wybija 
się Monsignore Baldelli. Jego 
dwaj najbliżsi współpracownicy, 
którzy posiadają ważki głos w 
tej instytucji są: Carlo Manzia, 
były przywódca „Balilla" or
ganizacji młodzieży faszy
stowskiej i Pasąualle Penzini, 
były profesor doktryny faszyz
mu na Uniwersytecie w Mezza- 
sova.

Takie jest, według relacji 
dziennikarza włoskiego towaray 
stwo, które wyciska spoiste pięt 
no na żyrin i działalności Waty 
kanu.

L. M.

Prasa brytyjska publikuje ko
munikat Ministerstwa Zaopatrzę 
nia, że uczonym bryt, zatrud
nionym na stacji dla badań nad 
energią atomową w Harwell, u- 
dało się wydzielić nowy pierwia 
stek Plutonium.

Daiennik liberalny, „News 
Chronicie", pisze na marginesie 
powyższej wiadomości, co nastę 
puje:

„Informacja ta jest interesują 
ca z  jednego tylko względu. Jest 
to mianowicie pierwsze urzędo
we stwierdzenie faktu, jak sta
rannie Amerykanie strzegą 
swych tajemnic z zakresu badań 
nad energią atomową, nawet wo 
bec Brytyjczyków i  Kanadyjczy 
ków, którzy wydawali się pełno
prawnymi partnerami w  roku 
1945, w  „uświęconym trójprzy- 
mierzu": Truman, Attlee i  Mac- 
kenzie King.

Robotnicy kolejowi San Salva 
doru zagrozili urządzeniem straj 
ku, jeżeli Międzynarodowe To
warzystwo Kolejowe Ameryki 
Łacińskiej nie wymówi pracy 
swojemu dyrektorowi w  Salva- 
dorze, J. M. Wilsonowi obywate
lowi amerykańskiemu. Związek 
robotników motywował swoje 
żądanie tym, że Wilson jest naj
gorszego gatunku „wyzyskiwa
czem klasy robotniczej".

Rząd USA rozpoczął rokowa
na z  Arabią Saudyjską na temat 
amerykańskiej bazy lotniczej w  
Dhaahram, w  Zatoce Perskiej. 
Wspomniane lotnisko —  jedno 
z największych na Środkowym 
Wschodzie dostosowane do lądo
wania ciężkich bombowców słu
ży jako baza dla amerykańskie
go lotnictwa, dla „lotów szkole
niowych z Zachodnich Niemiec**.

ł p o r t  ®  ( p o r t
Kula wygrywa dwa konkursy skoków 

w Zakopanem
W trzecim dniu zawodów o me

moriał śp. Bronisława Czecha roze
grano na Krokwi konkurs skoków. 
Oprócz konkursu Skoków do czwór- 
meczu rozegrano również konkurs 
skoków otwartych z udziałem zawo 
dników śląskich —  Tajnera i Wę- 
grzynkiewicza. Tajner uzyskał naj
dłuższy skok dnia —  71,5 m„ jednak 
miał pierwszy skok z upadkiem i 
zajął ostatecznie 7-me miejsce.

W  konkursie nie startował St, 
Marusarz.

W  konkursie skoków do czwórme 
czu wzięło udział 9 zawodników. 
Zwyciężył Kula (SNPTT) skoki 64 i 
65 m. Nota do czwórmeczu 15,5.
2) Krzeptowski Danie] (SNPTT) sko 
ki 58 i 60,5 m, nota 24,4. 3) Gąsie- 
nica-Ciaptak —  skoki 56 i 60 m, 
nota 34,8, 4) Dziedzic (H KN ) skoki 
54 i 53 m — nota 47,7. 5) Holy (Gwa 
rdia-Wisła) skoki 54 t 54 m, nota 
52,2.

W  konkursie otwartym skoków 
triumfował również Kula, uzysku
jąc skoki 70,5 l  71 m, oraz notę (za 
otwarty konkurs skoków) — 225 pkt

Dalsze miejsca zajęli: 2) Gąsieni- 
ca-Ciaptak —  skoki 68 i 68 m, nota 
207,5 m, 3) Węgrzynkiewicz (H KN  
Bielsko) —  skoki 65,5 i 65 m, nota 
193,5, 4) Klamerus Jan, 5) Karpiel, 
6)- Dziedzic.

Warunki atmosferyczne poprawiły 
się znacznie.

Po trzech konkurencjach na czoło 
w  klasyfikacji indywidualnej prowa 
dzi Daniel Krzeptowski —  43,25 pkt. 
przed Dziedzicem —  58,45 pkt.,
Kwapieniem —  75,50 pkt. i Kulą — 
104,26 pkt.

W  klasyfikacji drużynowej pro
wadzi nadal SNPTT 225,26 pkt., 
przed H KN  —  365,91 pkt.

X
W drugim dniu czwórmeczu o me 

moriał śp. Bronisława Czecha roze
grano bieg zjazdowy na trasie FIS 
II. Mimo dobrych warunków tere

nowych, bieg spowodował au?e truć 
ności dla zawodników, z  uwagi ns 
konieczność wejścia na szczyt Kas
prowego (od Myślinieckich Turni) 
gdyż silny wiatr w  górach uniemo 
liw ił wjazd kolejką linową, ęiężjęk 
warunki wchodzenia pod górę spo 
tęgowało ponadto niebezpieczeń
stwo lawin. Jedna z nich poranili 
nawet trzech zawodników. Trudno
ści dostania się na start biegu spo
wodowały, że na 67-miu zgłoszo
nych zawodników, startowało jedy 
nię 33-ch. Wycofał się m. in. Gąsit 
nica - Fronek, dekompletując druży 
nę Gwardii -  Wisły tak, że w  zesp< 
łowej punktacji czwórmeczu nie zi 
stała ona sklasyfikowana. W bieg 
startował St. Marusarz, który jęa 
nak nie brał udziału w  biegu pła
skim i nie może odegrać żadnej ro i 
w  końcowej klasyfikacji lwjysri 
dualnej.

Wynikł techniczne biegu zjazdów, 
go: 1) Gąsienica -  Ciaptak (SNPTT; 
3:46, 2) Wawrytko I I  (SNPTT) 3:51,4
3) Dziedziec (H KN  Zakopane) 3:52
4) Marusarz St. (SNPTT) 3:53,6, 5' 
Bachleda - Córuś (SNPTT) 3:54,4, 6 
Szczepaniak (Gwardia -  Wisła), 7; 
Gąsienica - Samek (Gwardia - Wi 
sła), 8) Kwapień (Gwardia - Wisła 
9) Popieluch (HKN), 10) Krzoptew 
ski Daniel (SNPTT).

NIESPODZIANKI W  MIKSTACH 
W  SIATKÓWCE

Popołudniowe rozgrywki niedziel 
ne w  grze siatkowej (miksty) przy j 
niosły kilka niespodzianek. Do n ić  
w  pierwszym rzędzie należy zali 
czyć przegraną AZS I  z MKS D

Wyniki poszczególnych gier był: 
następujące:

Cukrownia I  —  Czyn I I  2:0 (U:9 
10:8). MKS I I  —  AZS I  2:0 (10:5, 
10:8). AZS I I  —  M KS I 2:0 (13:11: 
10:8). Czyn I  —  Lubltnianka I  2.1 
(4:10; 10:8; 10:7). Lublinianka —] 
C zjn  IV  2:0 (10:5; 10:5). MKS I I I  -  
Czyn I I I  2:0 «0 :6 ; 10:3).

Zainteresowanie zawodami słabe

Pięściarze ZZK Poznań
Poznański zespół pięściarzy ZZK  

ujrzymy w  dniu 20 bm. w  walce 
z Lhblinianką. Wojskowi poważnie

ZIELIŃSKI PODDAŁ SIĘ 
OPERACJI

Ulubieniec publiczności —  Zieliń
ski (Lublinianka) w  walce z Garba
czem (Kadomiak) uderzony został 
przez radomianina głową w  nos, od
nosząc kontuzję. W  tych dniach 
pięściarz Lubltnianki poddał się za

biegowi chirurgicznemu,

walczyć beto w  Lublinie
traktują niedzielne spotkanie f go
śćmi, czego dowodem jest ściągnię
cie Głębockiego z odległej jednostk 
wojskowej Skład wojskowych zasi 
lony zostanie dwoma zawodnikaąn 
z Orła. Kontuzjowanego w  meczu ? 
Radomiakiem Zielińskiego zastąpi 
Romański, który podobno poczynił 
w  pięściarstwie dalszy postęp. W 
wadze półciężkiej wystąpi odważnie 
walczący Kwiatkowski.

Niedzielny mecz pięściarski roze
grany zostanie w  sali kina „Apollo" 
o godzinie 10.30.

Wybierał się na palowanie i wybrał się. Zamierzał 
Pb jechać chaty górników, ale nie miał komu zosta
j e  szpitala wciąż porody (dziw, ile zaczęto ro
dzić w Arktyce), i  do chat górniczych pojechał fel- 
Joz-er. Raz tylko jesienią, gdy płynęły wyży, przycze
pił się doktór na połów da młodzieży, ale tylko 
(wszystkim przeszkadzał, przemókł, o mały włos nie 
Wypuścił sieci i mokry, ale bardzo zadowolony, wy
lazł na brzeg. Za to, gdy wyży znalazły się już na 
brzegu, w otoczeniu niemal wszystkiej ludności zi
mowiska zaczął prepaiować nożem zwierzę morskie 
(„chce zobaczyć, czy wyz nie ma wyrostka robacz
kowego" —  śmiała się młodzież). Doświadczoną rę
ką otwierał wnętrzności i pokazywał zebranym płu- 
fca i żołądek ryby: „Wszystko to, nieprawdaż, dość 
podiobne do organów ludzkich".

Słuchano go bardzo uważnie i z zajęciem, choć 
zająkiwał się jak mało kto i występując publicznie 
'plątał się i gubił.

Pewnego razu po wieczornej kawie, gdy w kajut-
■ ' ■ ' ■ -------------------------- ----

kompani było jakoś osobliwie c iep ło  i przytulnie, 
magnitolog Modorow przysiadł się do doktora:

Nie obrazicie się, Sergiuszu Matwiejewiczu? Po
wiedzcie mi: po coście przyjechał do Arktyki?

Sergiusz Matwiejewicz skonfudował się i rozłożył
ręce:

—  Jakby wam to powiedzieć, nieprawdaż 
mruknął. —  Wszyscy mówią: Arktyka, Arktyka... 
Myślę sobie; a więc i ja.. Przecież nie jestem stary. 
Jak sądzicie: nie jestem przecież jeszcze stary? —  
zuchowato podkręcił wąsy. —  Potem, w>em, zjawił się 
w naszym szpitalu lekarz. Dopiero co z północy. Ta
ki pełen zapału. Duże pole do popisu, powiada. Inte
resujące wypadki... Dlaczego więc nie posłużyć? By
łem i na froncie... Rozmaicie ze mną bywało... I wre
szcie, —  z'vrócił na rozmówcę swe uczciwe niebies
kawe oczy i dodał po prostu: —  I wreszcie —  bar
dzo dobre warunki materialne. Przezimuję dwa lata 
~7 przecież to kapitał, nieprawdaż? Myślę sobie ku
pić domek pod Moskwą. Wiecie, taki ogródek... ha- 
maczak,.. kloonby... Przepadam za nasturcjami. I je
szcze —  fiołek nocny przy oknie...

Po tej rozmowie doktór wydał się wszystkim je* 
szcze bardziej nudny i prozaiczny.

Ale jakikolwiek był, codzienny i prozaiczny, ale 
laki właśnie, —  z dużymi czerwonymi rękoma, z 
brzuszkiem pod fartuchem, z zapachem karbolu i jo
dyny, był mimo wszystkiego- jednym człowiekiem 
na_ zimowisku, który mógłby pomóc kobiecie rodzą
cej na Ziemi Ogórkowej, choć właściwie nie wyobra
żano sobie, jak to maże uczynić.

Organizator partyjny zimowiska, wujaszek Wa

si.3* poszedł do doktora do szpitala i  zamknął wę z 
mm w gabinecie...

—  Trzeba pomóc, *— powiedział, —»  zwracając 
na doktora zmęczone oczy.

Przepraszam, przepraszam! Nieprawdaż, — 
zdziwił się Sergiusz Matwiejewicz. —  Mówicie po
móc. Dajcie mi więc tę waszą ch orą. Proszę tardzo, 
Ale przecież nie mogę pomagać przy porodzie, któ 
ry, przepraszam., odbywa się he —  he —  he... gdzieś 
tam w przystrzeni.

—  Ale trzeba pomóc, doktorze, —  powtórzył or
ganizator partyjny.

—  Nie. Ależ to cudowne, doprawdy! —  rozelmku 
się doktór i nawet klasnął w dłonie. —  Dajcie mi rę
ce długości tysiąca kilometrów, żebym mógł je wy
ciągnąć... he... do łóżka chorej. Dajcie mi, niepraw
daż, oczy— teleskopy... he... he.., żebym zobaczył z odh 
głości tysiąca kPometrów, i gotów jestem, gotów.

—  Damy wam takie ręce i takie oczy, doktorze. 
—  rzekł organizator partyjny. —  A wtedy...

—  Nie rozumiem was, nieprawdaż... jakie ręce': 
jakie oczy?

—  Radio. Będę wam mówić o  stanie chorej i C 
tym, jakże to, o położeniu płodu, a wy będziecie, mJ 
cóż, kierownikiem.

Zmieszany Se-giusz Matwiejewicz patrzał długd 
w milczeniu na organizatora partyjnego.

—  Jak tó, wy to... poważnie? —  spytał wreszcie
szeptem.

—  Najzupełniej. Nie ma innej rady.
Sergiusz Matwiejewicz wstał, włożył fartuch'

ruszył stanowczo ku drzwiom,
C. (]. u.
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