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Nota Ministerstwa $;raw Zagranicznych
w sprawie bezpieczeństwa pracy

górników polskich we Francji

Robotnicy pomagają wsi

WARSZAWA (PAP). 
Wkło następującą notę:

—  Ministerstwo Spraw Zagranicznych wystoso-

„Ministersłwo Spraw Zagranicznych 
przesyła wyrazy szacunku Atubasa- 
jdzie Francuskiej i ma zaszczyt żako 
tnunikować Jej, co następuje:

Wiadomości o niepokojącym wztoś 
ale liczby wypadków w kopalniach 
francuskich, których ofiarą są, nie
stety, aż nazbyt często obywatele poi 
scy," zwróciły szczególną uwagę rządu 
Jjolskiego.

W  dwóch tylko departamentach

316.621 szt.
trzody chlewnej 
zakontraktowano 

w ciągu 2 3  dni
WARSZAWA (PAP). — Według 

oficjalnych danych komisarza do 
apraw akcji „H“  do dnia 18 
lutego br. tj. od dnia rozpoczę
t a  akcji kontraktowania trzo
dy chlewnej, do dnia-13 marca br. 
zakontraktowano w całym kraju 
316.621 sztuk trzody chlewnej.

Na czoło akcji kontrf&tacyjncj 
wysuwa się woj, krokowsJup w któ 
rym zatoctraktowano 
tj. 79,3 proc. ogólnej ilości świń, 
przewidzianej na kontraktowiMiie.

Poza województwem krakow
skim szczególnie ożywiona jest ak. 
cja kontraktowania w woj rze
szowskim, w woj. łódzkim, war
szawskim, katowickim i szczeciń
skim. W  innych/ województwach 
kontraktowanie przebiega po
myślnie. Przeważający udział w 
tej akcji biorą chłopi mało i śred
niorolni.

Pierwsze dostawy zakon Irak'o. 
wanycb tuczników przewiduje się 
na maj br.

STATEK „LUBLIN" 
przywiózł drób 
h o d o w l a n y

GDYNIA (PAP). —  Polskim stat
kiem „Lublin" przybył z Londynu do 
Gdyni I-szy transport importowanego 
drobiu hodowlanego. Wśród 190 sztuk 
znajduje się 170 indyków, rasy „ma- 
inuth" i  20 kogutów, rasy „sussex“ . 
Indyki o drobnej kości, dochodzące 
do 20 kg. wagi, rozprowadzone zosta
ną do stacji kopulacyjnych, w  celu 
podniesienia jakości indyków krajo
wych.

Drób umieszczony został w Pań
stwowej Lecznicy w Gdańsku gdzie po 
zostanie przez określony czas, przy
stosowując się do polskiego klimatu. 
Po okresie przymusowej kwarantan
ny drób przekazany będzie stacjom 
kopulacyjnym.

Nord i Pas de Calato miało miejsce w 
okresie od 1. 7. 48 r. do 25. 1. 49 r, 
około 220 wypadków, których ofiarą 
padlj obywatele polscy. Wypadki te 
pociągnęły za sobą śmierć lub ciężkie 
kalectwo.

Ministerstwo może podać dla przy 
kładu kilka nazwisk górników dol
skich, którzy ponieśli śmierć w kopal 
niach francuskich na terenie wyżej 
wyiriienionycb departamentów:
, 1) Mikołajczyk Antoni, Kwiecień 

Jan (groupe Valenciennes),
2) Wierciok Michał, Lipowicz Raj

mund (groupe Aniche).
3) Książkiewicz Ignacy (groupe 

Escarpelles).
4) Obarowski Jan (groupe Ostrd- 

eourt).
5) Szymańskiewicz Floria, Łoboda 

Helena (groupe Courrieres),
6) Sowiński Wacław (groupe Lens).
7) Paruch Jan (groupe Bruay).
8) Wojcieszek Stefan (groupe Billy. 

Grena y).
9) Rybarczyk Ludwik (groupe Noe- 

aux - Les .  MLnes).
10) Dominiczak Leon, Morgiel Frań 

ciszek (groupe Lievin).
11) Baran Józef (Puits Auchel)

Jednocześnie ministerstwo może po 
dać nazwiska górników polskich, któ 
rzy padli ofiarą wypadków w tymże 
rejonie w ciągu zaledwie jednego mie 
siąca:

i )  Baran Józef, został zabity pod

czas pracy w  kopalni Auchel. Ojciec 
dwojga dzieci.

2) Waslak Marian ojciec czworga
dzieci.

(Dokończenie na etr. 2)

polskiego gćrnika
uje F ro n c  fi

P A R Y 2 (PAP). — W miejscowo

ści Monceau les Mines odbył się 
pogrzeb polskiego górnika Jana Wa 

wrzynkowskiego, który padł ofiarą 
wypadku przy pracy. Za trumną 

zmarłego kroczyło 2.500 górników.

Robotnicy CS PPB a Warszawy wyremontowali 2 traktory I młoc

karnię Ośrodka Maszynowe** gminy Joniec pow. płońskiego.

Na zdjęciu mechanicy tow. tow E Rok, J Szamotulski i Cz. Górski 

montują wyremontowane w warsztatach części traktorów.

PRZODOWNICA PRACY 
członkiem Woj. Rady Narodowej

W dniu wczorajszym odbyło się w
Lublioi- 33 plenarne posiedzenie Wo 
jewódzkiej Rady Narodowej W obra 
dach wzięli udział przedstawiciele i

M ędzynarodowyZw.Dz ennikarzy
zgłoszą akces do Kongresu Pokoju

PRAG A (PAP). — Sekretariat ge 
neralny Międzynarodowego Związ
ku Dziennikarzy przesłał depeszę 
do Komitetu Organizacyjnego Swia 
towego Kongresu Zwolenników Po
koju w  Paryżu. Międzynarodowy 
Związek Dziennikarzy zapowiada 
udział w  pracach przygotowaw

czych i na samym Kongresie Wy
stępując w  imieniu dzienn.karzy z 
23 pańsrtw, związek podkreśla, że 
głównym jego zadan!em jest walka 
przeciwko propagandzie wojennej i 
dążenie do realizacji przyjaciel
skich sto&urjków pomiędzy dzienni
karzami wszystkich narodów.

Nauka w ZSRR — dorobkiem mas
Wywiad min. Skrzeszewskiego udzielony korespondentowi TASS’a

MOSKWA (PAP). —  Przewodniczący przebywającej obecnie w  

Związku Radzieckim delegacji polskich działaczy oświatowych —  mi

nister Stanisław Skrzeszewski udzielił wywiadu korespondentowi agen 
cjł Tass, w którym stwierdził m. in.:

WARSZAWA (PAP). —  Sekre
tariat Międzynarodowego Komitetu 
Łączności Intelektualistów w  O- 
bronie Pokoju — w Polsce, komu 
nikuje, że wszelkie oświadczenia i 
zgłoszenia związano 2 Kongresem 
Paryskim należy kierować na a- 
dres Sekretariatu: Warszawa,
ul. Wiejska 12a — Sekretarz Gene 
rslny, Jerzy Borejsza.

„Delegacja nasza wszechstronnie i
głęboko zaznajomiła się z zagadnie
niem oświaty i wychowania młode
go pokolenia w Związku Radziec
kim. Zwiedziliśmy liczne zakłady 
wychowawcze ł naukowe, domy 
dziecka, szkoły początkowe i śred
nie, instytuty techniczne i biblioteki. 
Przeprowadziliśmy rozmowy z mini
strem oświaty RFSRR Woźniesień- 
skim, ministrem szkół wyższych 
ZSRR Kaftanowym, ministrem kadr 
pracy ZSRR Prońinem, prezydentem 
akademii nauk ZSRR Wawilowem, 
prezydentem akademii nauk peda
gogicznych Rairowem. Przeprowa
dziliśmy również rozmowy z wielu 
pracownikami oświatowymi.

Jednym z najważniejszych osiąg
nięć szkoły radzieckiej są dobre wy
niki uczących się, wytrwałość w 
zdobywaniu wiedzy Zwróciliśmy u- 
wagę na wspaniale zorganizowany

proces nauczania, który charaktery
zuje wszechstronna troska o uczą
cych się i wysokie zadania tm sta
wiane. Uczeń i student radziecki ma 
wszelkie możliwości, by stać się

wszechstronnie wykształconym człon 
kiem społeczeństwa socjalistyczne
go, uzbrojonym w przodującą, po
stępową wiedzę. Świadczy o tym 
przemyślany we wszystkich detalach 
proces nauki, programy szkolne, 
wspaniałe urządzenia szkół i insty
tutów, ogromna ilość pomocy nau
kowych.

(Ciąg dalszy na 8tr. 2-ej)

Amnestia dla francuskich
kolaboracjom stów...
PAR YŻ  (PAP), — Francuski mini 

ster sprawiedliwości Lecourt po
twierdził wiadomość o zamiarze zli 
kwidowania sądów dla kolaboracjo 
nistów z dn. I czerwca rb. Mini
ster zapowiedział amnestię dla ko- 

laboracjonistów w  „szczególnie przy 
krych wypadkach**. W przemówie
niu w  Limoges b. minister Bidault 
domagał się jak najszerszej amne
stii dla osób współpracujących w

Spóźniona propozycja rządu
wt? SS sm o* m  a e
LONDYN (PAP). —  Jak podaje z 

Rangunu agencja Reutera, rząd Bur 
my wyraził zgodę na utworzenie w 
południowej części kraju odrębne
go państewka Karenow. Należy 
przypomnieć, że szczep Karenów 
zbuntował się we wrześniu ub, ro
ku i  odniósł w  ostatnich tygodniach 
szereg wielkich sukcesów w  walce 
z wojskami rządowymi. Czołowe od 
działy" Karenów dotarły na odle
głość 49 km na północ cd Rangunu.

r i l  l  bkiKUc k

nej sytuacji', rząd w  Rangunie w y
raża spóźnioną zgodę na przyjęcie 
dawnych postulatów karenów pod j 
warunkiem, że „złożą oni najwyżej 
do czwartku broń'*. Rząd w  Rangu 
nie, sprawujący praktycznie władzę 
zaledwie nad stolicą, obiecał rów
nież wspaniałomyślnie amnestię dla 
wszystkich innych powstańców. 
Ostatnie wiadomości z frontu wska 
żują, że wojska rządowe doznały 
na wszystkich odcinkach ciężkich

czasie okupacji z Niemnami, twier
dząc, £e ludzie ci „mogli się także 
pomylić*1,

...i n r  wata bujóareb
guillistowskich

PA R YŻ  (PAP). —  300 bojówkarzy 
z gaullist.owskiej RPF przybyło sa
mochodami na przedmieście Pary
ża Argenteuil, dopuszczając się pro 
wokacji wobec sprzedawców dzień 
ników postępowych. Jednego z kol
porterów pobito kastetem. Oburze
ni mieszkańcy przedmieścia przepę 
dzili bojówkarzy.

Młodzież francuska 
waScay © pókóf;

PA R YŻ  (PAP). —  Zarząd głów
ny związku młodzieży republikań
skiej uchwalił tekst odezwy do mło 
dzieży całego kraju, w  której wzy
wa ją do wzięcia udziału w  akcji 
na rzecz pokoju i wykorzystania 
Światowego Tygodnia Młodzieży do 
walki o pokój. Odpowiednią rezo
lucję przesiano również do 1

delegaci Rad Narodowych z poszew* 
gólnych powiatów woje»ó  dziwa lu
belskiego.

Po zagajeniu obrad przez przewód 
nlezącego tow Czugałę przyjęto ślu
bowanie nowoprzy jętych członków 
\VRV r>o WRN powołano: Macieja
Lucia. Mieczysławę Kobus — przo
downicę pracy z Lubelskich Zakła
dów P. M T., Józefa Declinika, Sta
nisława Oznnua i Jana Kleszcza.

Poza tyin jako delegatów do WRN 
powołano z Chełma Włodzimierza Ter 
pliza i Zofię Nowicką, a * Hrubieszo 
wa Józef* Mielnika.

W dalszym ciągu obrad przewodni 
czący WRN złożył sprawozdanie a 
działalności Rady Woji-«ńdz*iej. oraz 
Rad Powiatowych ’ Miejskich miast 
wydzielonych.

Sprawozdanie obrazuje wkład Rad 
Narodowych w dzieło 'oźffihdowy Lu
belszczyzny na odcinku gospodarki
rolnej, budowy dróg j mostów, kolej
nictwa, elektryfikacji i rad ofouizacjś 
oraz oświaty, kultury i sztuki.

W  dalszym ciągu sprawozdania tow, 
Czugala omówił osiągnięcia Powia
towych Rad Narodowych po czym oh 
Łuszczewski złożył sprawozdanie z 
wykonania budżetu WRN.

BRUKSELA (PAP). —  Donoszą ł 

Liege o wielkiej demonstracji bez

robotnych, jaka odbyła się w tym
mieście w  niedzielę. Tysiące bezro

botnych przeszły przez ulice mia* 
sta, domagając się głośno dania im 

zatrudnienia. Demonstranci wystę
powali również przeciwko znacznej

zwyżce cen i  żądali wypłaty zasil 
ków.

BERLIŃSKA CDU 
p r z e c i w k o
pallowi M i i i n

BERLIN (PAP). Jak donosi agencja 
ADN, kicrwoaiic!wo berlińskiej org. 
partii chrześcijańsko _ demokratycz
nej przyjęło rezolucję, sprzeciwiającą 
się włączeniu Berlina zachodniego do 
paktu atlantyckiego. „Włączenie Be* 
lina do paktu atlantyckiego — brzmi 
rezolucja — przekształcMohy miasto 
w bazę, skierowaną przeciwko Zwiąż 
kowi Radzieckiemu. Berlin jest stolicą 
zjednoczonych Niemiec, które pragną 
być krajem miłującym pokój, i zająć 
miejsce wśród narodów pok jowych**. 
Kierownictwo CDU wskazuje, że jedy
nie przyjaźń z krajami wschodniej » 
południowo ź wschodniej Europy za. 
gwarantować modę przyszłość' Niaj
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Troska o Polaków na obczyźnie
Nota rządu polskiego skierowana do Pranej] w  sprawie licznych wy 

padków często śmiertelnych, których ofiarą padają polscy górnicy za
trudnieni w  kopalniach francuskch, jest wyrazem zaniepokojenia całego 
narodu polskiego losem francuskiej Polonii.

. polska emigracja we Francji jest 
w  przeważającej części emigracją za 
robkową. Bezrobocie i głód w  Pol
sce przedwrześniowej zmusiły dzie
siątki 1 setki tysięcy Polaków do

Na marginesie

D U L L E S
zmien ia  ton

Osoby mister John Foster Dul
lesa nie trzeba zbyt szczegółowo 
przypominać. Wystarczy zazna
czyć, że przed dwoma laty zo
stał ’ on określony przez ministra 
Wyszyńskiego jako czołowy pod 

żegacz wojenny w  Stanach Zjed 
noczonych. Do dzisiejszego dnia 
mister Dulles pełni jednocześnie 
funkcje głównego doradcy poli
tycznego wielkich monopoli ame 
rykańskich i  Departamentu Sta 
nu USA oraz jest przedstawicie
lem rządu USA w  Organizacji 
Narodów Zjednoczonych.

Jest rzeczą bardzo charaktery
styczną, że John Foster Dulles 
uważał za wskazane ostatnio 
zmienip ton swoich wypowiedzi. 
Dla przykładu przytoczymy jego 
wywiad udzielony naczelnemu 
redaktorowi amerykańskiego ty
godnika „US News and World 
Report", który to tygodnik jest 
organem nowojorskich kół prze
mysłowych.

Pytan*e: Jak rozwija się sy
tuacja międzynarodowa w  okre 

sie najbliższych kilku lat?
Odpowiedź: Wyjąwszy wypa

dek lub głupotę, nie ulega wąt
pliwości, że nastąpi osłabienie 
naprężenia międzynarodowego.

Pytanie: USA wydają 15 mi
liardów dolarów na zbrojenia 
rocznie i 6 miliardów dolarów 
ha wydatki międzynarodowe. Sy 
tuacja taka nie może przecież 
ciągnąć ślę w  nieskończoność?

Odpowiedź: Nie. Zdecydowa
nie nie. Myślę, że przesadzamy 
w  sumach wydawanych na zbro 
jenia i pomoc wojskową.

Powyższa wymiana zdań jest 
niezwykle ciekawa. Oczyw iści 
nie oznacza to, że mister Dulles 
lub jego mocodawcy — wielcy 
monopoliści amerykańscy — stra 
ciii apetyty imperialistyczne i 
zrezygnowali z panowania nad 
światem. Nie. Zdecydowanie nie. 
A le znaczy to, że zdecydwoana 
postawa narodów miłujących po 
kój i  gotowych walczyć o utrwa 
lenie pokoju, zmusza ich do pow 
tómego zastanowienia się nad 

możliwością realizacji tych ola- 
nów. T. A.

poszukiwania chleba i pracy na ob
czyźnie. Polscy górnicy we Francji 
rozbudowali francuski przemysł gór 
niczy po pierwszej wojnie świato
wej i w łożyli ogromny wkład w Je
go uruchomienie po drugiej wojnie 
światowej. A  jaką za to otrzymują 
zapłatę?

Długa lista górników polskich za
bitych lub okaleczonych w  czasie 
pracy na kopalniach francuskich, 
jest aż nadto wymowną odpowiedzią 
na to pytanie.

Wiemy —  i o tym nie potrzebuje 
nas zapewniać ani radio paryskie, 
ani londyńskie BBC — że górnicy 
francuscy, którzy pracują pod zie
mią, jak pracuje większość polskich 
górników we Francji, mają „takie 
same warunki pracy, jak górnicy 
Polacy" wiemy, że „takie same wa
runki pracy" oznaczają dta górni
ków francuskich równie złe warun
ki pracy w  jakich muszą pracować 
górnicy polscy. O lepsze warunki 
pracy dla wszystkich górników wal 
czy Generalna Konfederacja Pracy 
CGT. .

Ponieważ górnicy polscy narażeni 
są na specjalne szykany administra 
cji francuskiej, jest prawem i obo
wiązkiem rządu polskiego wystąpić 
w  obronę swoich obywateli.

Pisaliśmy niedawno w  związku z 
odmową rządu francuskiego przedłu 
żenią umowy repatriacyjnej z Pol
ską o trudnościach, jakie na każdym 
kroku stawia administracja frncu- 
ska Polakom, pragnącym powrócić 
do kraju. Pisaliśmy o wypadkach, 
kiedy Polacy, którzy wyrazili chęć 
powrotu do kraiu byli poddawani 
długotrwałemu śledztwu policyjne
mu, zwalniani z pracy lub nawet 
wyrzucani do strefy okupacyjnej 
Niemiec, co łączyło się z utiatą zdo
bytego ciężką pracą całego dobytku 
górnika.

Dlatego właśnie, że rząd francuski 
wbrew zobowiązaniom i prawnie 
zawartym układom nie daje możno 
ści Polakom zamieszkałym we Frań 
cji powrotu do Ojczyzny, sprawa 
opieki rządu polskiego nad Polonią 
francuską nabiera większego niż 
przed tym znaczenia.

Społeczeństwo polskie solidaryzu
jąc się w pełni z notą rządu polskie 
go, widzi w niej przejaw prawdzi
wej troski rządu ludowego o los ro
daków, którym szykany reakcyjne
go rządu francuskiego uniemożliwia 
ją chwilowo powrót do Ojczyzny.

Ust postępowej młodzieży USA 
do młodzieży Leningradu
MOSKWA (PAP). — Agencja 

TASS opublikowała tekst listu 
Komitetu Wykonawczego „Postę
powej młodzieży Ameryki“ w sta 
nie Pensylwania do młodzieży Le 
ningradu.

Stwierdzając, że pakt północno - 
atlantycki, plan Marshalla, plan Ei 
senhowera i powszechny obowiązek 
służby wojskowej stanowią ogniwa 
spisku, zmierzającego do rozpęta
nia nowej wojny, w  której najbar
dziej ucierpi właśnie młodzież ame 
rykańska. autorzy listu piszą:

„Demaskowaliśmy i nadal 
demaskować będziemy tych

Strajk 425 tys. górników 
ui Stanach Z j edno cz ony ch

NOW Y YORK (PAP). —  H  bm. ' 

rozpoczął się w USA strajk 425 tys 

górników, który, zgodnie z zapowie

dzią przywódcy Związku Zawodo

wego Górników Johna Lewisa, po

trwa 2 tygodnie.
Bezpośrednią przyczyną strajku 

jest nominacja dr Jamesa Boyda na

i HijiW’ flfiłsi®! delipl!
chłopów polskich

MOSKWA (PAP ) —  Dnia 13 bm. 
minister rolnictwa USRR Mackie
wicz wydał w gmachu Rady Najwyż 
szej USRR przyjęcie na cześć dele
gacji chłopów polskich. Na przyjęciu 
obecni byli członkowie rządu USRR 
i Biura Politycznego Komitetu Cen
tralnego KP (b) U, a także wicekon- 
sul R. P. w Kijow ie — ob Włoński.

MOSKWA (PAP). — Dnia 13 bm.. 
po 2-tygodniowym pobycie na Ukrai 
nie. druga delegacja chłopów pol
skich opuściła K ijów, udając się do 
Polski.

stanowisko dyrektora państwowego 
urzędu kopalń. Związek Zawodowy 
Górników sprzeciwił się tej nomina
cji, gdyż uważa Boyda za osobę, 
która ponosi główną odpowiedzial
ność za śmierć około tysiąca górni
ków i kalectwo prawie 50 tys. gór
ników w roku 1948. Równocześnie 
jednak celem strajku jest wywalczę 
nie lepszych warunków nowej umo
wy zbiorowej.

Strajk górników wywołał wielkie 
wrażenie w całym kraju.

wszystkich, którzy nie chcą 
przyjąć propozycji Związku Ha 
dzieckiego w sprawie podjęcia 
rozmów, którzy zamiast tego, 
uciekają się do paktów i poto-, 
zumień wojskowych, rozprawia.$ 
jąc jednocześnie obłudnie „o po, 
koju“. . .)

Młodzież amerykańska —r pod 
kreślają dalej autorzy listu j 
pragnie pokoju i podobnie ja} 
to było dawniej znowu powró
ci na drogę postępu. Potrzebu*} 
jemy pracy, oświaty i miesza 
kań, a nie wojny. Potrzebujei, 
my masła, a nie armat. Potrze»; 
bujemy równości dla młodzieży 
murzyńskiej w naszym kraju/, 
a nie eksportu prawa linczu do 
Europy.
Potrafimy osiągnąć cele, do któ 
tych dążymy — stwierdzają v>' 
konkluzji autorzy listu — jeśli 
połączymy się w przyjaźni i) 
współpracy z młodzieżą radziec
ką i z młodzieżą całego świata.]

Manifestach nokoiowa
kobiet wiedeńskich

o
WIEDEŃ (PAP). —  Związek De

mokratycznych Kobiet Austrii we
zwał wiedenki do wielkiej manife
stacji na rzecz pokoju. Manifesta
cja ta odbędzie się 27 marca rb. -'•"*!

Zamknięcie sesji
z .  s .

MOSKWA (PAP). 14 marca wieczo 
rem odbyło się na Kremlu końcowe 
posadzenie Rady Związku Rady Naj 
wyższej ZSRR. Na posiedzeniu tym 
zakończono dyskusję nad referatem 
o państwowym budżecie ZSRR na 
rok 1949 i nad sprawozdaniem o wy 
konaniu budżetu w  r. 1948.

Budżet wynosi po stronie wpły
wów 446.043 miliona rubli, zaś po

W Ł O S K I E  M A S Y  L U D O W E  
iMniiestoh pneiiwko paktowi atiantyckiemn

RZYM  (PAP ) — Podczas gdy w 
Izbie Deputowanych Nenni wygła
szał mowę potępiającą projekt pak 
tu atlantyckiego, masy ludowe w 
całym kraju urządziły manifestacje 
protestując przeciwko we!ąganiu 
Włoch do tego bloku militarnego.

W RZYMIE... .

W Rzymie tłumy kobiet i młodzie 
ży zgromadziły się przed minister-

Kauka w ZSSR— dorobkiem mas
(Dokończenie ze str. 1-ej)

Z zachwytem oglądaliśmy W szko
łach średnich i  wyższych, w  labo
ratoriach najnowsze przybory nau
kowe i maszyny, które w  pełni gwa 
rantują uczącym się zastosowanie 
wiedzy w  praktyce. Wielkim osią
gnięciem instytutów technicznych 
jest fakt, że studenci uczą się na 
tych maszynach, z którymi spotyka
ją się na fabrykach.

Wyjątkowe znaczenie ma tu ści
ęły związek między szkołą wyższą i 
przemysłem,

W  przeciwieństwie do sytuacji na 
Zachodzie, gdzie istnieje tylko pozór 
możliwości nauki dla wszystkich 
dzieci biednych, w  istocie w  rezul
tacie ciężkich warunków material
nych dzieci biedne pozbawione są 
możliwości kształcenia — w  Zwią
zku Radzieckim o wszystkich za
gadnieniach oświaty decyduje pań
stwo.

W Związku Radzieckim nauka 
stała się rzeczywiście dorobkiem 
szerokich mas ludności".

W  dalszym ciągu wywiadu minl- 
Skrzeszewski oświadczył: „W iel

kie wrażenie wywarło na nas przy
gotowanie kadr zawodowych i w y
kwalifikowanych robotników dla 
rozmaitych gałęzi przemysłu, czym 
kieruje się przede wszystkim Mini
sterstwo Kadr Pracy. Istniejąca w 
Związku Radzieckim szeroka sieć 
szkół rzemieślniczych i fabrycznych, 
zabezpieczenie uczących się w  tych 
szkołach w  ubranie, bieliznę 1 je
dzenie — wszystko to świadczy, że 
zagadnienie przygotowania kadr ro
botników kwalifikowanych w Zwią
zku Radzieckim rozwiązano z - powo 
dzeniem.

Z wielkim zadowoleniem przepro
wadziliśmy rozmowy z uczonymi ra
dzieckimi, którym rząd ZSRR udo
stępnił wszelkie możi wości i stwo
rzył wspaniałe warunki materialne 
dla dalszego rozwoju przodującej 
nauki radzieckiej.

J es ion y  przekonani —  powie

dział na zakończenie minister Skrze 

szewski, że tak bogate doświadcze

nia Związku Radzieckiego, kraju bu 

dującego komunizm będą ogromną 

pomocą dla nas pracowników oświa 

towyeh Polski Ludowej",

stwem spraw zagranicznych wzno
sząc okrzyki przeciwko wojnie. Do 
manifestujących przyłączali się stop 
mowo wszyscy niemal przechodnie. 
Władze bezpieczeństwa, zaalarmo
wane tą spontaniczną demonstracją 
wysiały l;czne oddziały policji zmo 
toryzowanej, która wjeżdżając w 
szybkim pędzie pomiędzy tłum, usi 
łowała zmusić ludność do wycofa
nia się.

Akcja ta trwała kilka godzin wo 
bec zdecydowanego oporu manife
stantów. Aresztowano i osadzono w 
więzieniu około 60 osób. Wśród tłu 
mu było wielu rannych i pobitych. 
Pomiędzy nimi znalazł się przypad 
kowo dziennikarz amerykański Ja
mes Green, reporter agencji Asso
ciated Press, który został odwiezio 
ny do szpitala.

„.MEDIOLANIE...

W Mediolanie manifestacje prote 
stu wybuchły w  wielkich przedsię 
biorstwach przemysłowych Pirelli. 
Breda, A lfa  Romeo i Montecatini, 
obejmując również ośrodek przemy 
słowy Sesto San Giovanni,

...NEAPOLU...

Również w  Neapolu ustała praca 
we wszystkich prawie fabrykach. 
Robotnicy wzięli udział w  wielkich 
manifestacjach protestacyjnych, zor 
ganizowanych przez Front Ziem Po 
fudniowych.

W Piacenzo proklamowany został 
strajk generalny.

...GENUL

W zakładt-b przemysłowych 1 w 
porcie Genui praca uległa przer
wie Ruch tramwajowy i autobuso 
wy został wstrzymany. O demon
stracyjnym przerwaniu pracy donn 
szą również ze wszystkich innych 
ośrodków przemysłowych królu.

jak: Turyn, Livomo, Pistoia, Piom 
bino, Torni, Peruggia, Ar.ccna, Pe- 
saro itd.

Debata w parlamencie
RZYM  (PAP). — Debatę w  Izbie 

Deputowanych nad deklaracją rzą
dową w  sprawie przystąpienia eto 
paktu atlantyckiego oiwoizył przy
wódca socjalistów — Nenni.

W dniu, w którym rząd podpisze 
pakt atlantycki — oświadczył Non 
ni — Włochy stracą de facto nie 
zależność zdając się na łaskę Ame
ryki.

Po Nennim zabrał głos Giancar- 
lo Pajetta z włoskiej partii komuni 
stycznej, który dokona) przede wszy 
stkim analizy Strategii amerykań
skiej.

Podczas wojny armia amerykań
ska przybyła do Europy dopiero 
wtedy, kiedy wojska hitlerowskie 
były już pokonane przez armię ra 
dziecką. Ameryka — ciągnie mów
ca — jest pewnego rodzaju poto
pem i nie wiem czy Wy, Panowie z 
rządu pomyśleliście już o przygoto 
waniu dla siebie arki Noego?

Kiedy Amerykanie walczyli z ta 
szyzmem mieli po swej stronie sym 
patię wszystkich ruchów wyzwoleń 
czych. Dz;siaj jednak Amerykanie 
wskrzeszają hitleryzm niemiecki i 
mają swoich zauszników wśród fa
szystów całego świata. Przewodni
czący komisji wojskowej Izby Re
prezentantów USA oświadcza, że H- 
szpania frankistowska jest' najlep 
szym sprzymierzeńcem USA. Oto 
front, do którego przystępuje rząd 
de Gasperi‘ego!

Pajetta przestrzega rząd włoski 
przed tym krokiem i stwierdza, że 
Włosi praeną, aby Amerykanie wie 
dzieli, że pakt, jaki zamierza zaw
rzeć rząd włoski nie będzie miał 
rzeezvwistej wartości, albowiem 
przeciwna mu jest większość wło
skich mas pracujących Żaden uczc-' 
wy Włoch — kończy mówca nie bę
dzie na żołdzie Stanów Zjednoczo
nych

Rady Najwyższej;
' vCt

TO
stronie wydatków —  415 355 mtticK, 
nów rubli, co oznacza saldo dodaf;J 
nie w  wysokości ponad. 30 mi li ar- * 
dów rubli, lU

________________________ ■ ad
ri*

i t t

i

Kota Min sierstwa 
Swata Zagraniizityrt

(Dokończemę ze str. 1)

3) Janowski, zginął w kopalni Frais- 
Marais koło de Douai.

4) Parek Ignacy, zginął w Marłeś-1 
Les-Mines, ojciec dwojga dzieci, .-7¾

Jeśli chodzi o rejon wschodni Frtek 
cji, to ministerstwo może podać 
stępujące wypadki:

! )  Ratużny Jan uległ śmiertelnemu 
wypadkowi w maju 1948 r, na kopał 
ni „Anna'‘w Wittcnheim.

2) Szymfeld Alfred zginą) pod^ZaŁ 
pracy w kopalni „Simon" w Sl;rirf| 
Wendel w miesiącu styczniu 1949 r. 
Podczas ostatniej wojny walczył Vf 
armii polskiej we Francji.

3l Kozak Józef, lat 52, zamieszkały 
w Bollwiller, uległ w kopalnj, dn-,a 19̂  
5. 45. r. wypadkowi, który spowodo^ 
wał złamanie krzvża*

4) Truchan Andrzej, lat 49, zam. ^
R illwiller padł ofiarą wypadku. kt(r 
ry wydarzył się 15. 1. 49 r. i który, 
spowodował obrażenia głowy OjcjeŁ 
3 dzieci. ,-v '

5) Kasprzyk Paweł, ranny w konaj 
tts Onnaing,

6) Budcniarski uległ wypadków' 
śmiertelnemu w  kopalni Ledoux • 
Vieux - Conde. ,

71 Findka Franciszek ranny w ko
palni Onnaing.

Rząd polski wyraża głębokie zanie 
pokojenie o los górników polskich we 
Francji i prosi Ambasadę, by zostały 
zastosowane środki ostrożności w 
celu zapobieżenia temu stanowi rze
czy, który naraża na niebez-p eeżeń- 
stwo życie górników polskich, zairud 
nionvcli w kopalniach, stanowiących 
własność Republiki Francuskiej

Górnicy Dolscy przybyli do Francji 
na mocy konwencji emigracyjno .  itni 
gracyjnej, zawartej w dniu 3. 9 I91S 
roku. która przewiduje opiekę nad ro 
botn knmi polskimi.

Z powyżej przytoczonych wyp^kdw 
wynika jednak, że górnicy ci nie ko
rzystają z opieki, ani nie maja zape
wnionego bezpieczeństwa pracy, /dc 
czego zobowązane jest każde pań
stwo w stosunku do robotnika.

Ten stan rzeczy jest zaostrzony 
nrzez fakt, iż rząd francuski. łanrąi 
konw-ncję z 3. 9. 1919 r. uniemożli
wia tymże górnikom powrót do dol
ski. j.

Mm sterstwo prosi Ambasadę «  psrir. 
formowanip o środkach, jakie rząd 
francuski przedsięweżmie w celu Za
pewnienia odpowiedniego bezpieężeć- 
stwa Kórnikom polskim wre Fransji"

>- f
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Mieszkańcy wsi i miasteczek
BfZjrSwwaia t ł umni e na w y s t ę p y
1  c c s t a *sm ® il» § a jz tB « > w v $ sq i>  @ W Z I

(ra) —  Słyszane często przed woj
ną zdanie; że chłop i robotnik prze
jawie. mało zainteresowania dis

Lisłsnosz tórisW
z  L ip s k a  n / W is łą

p r z ę f iu i e  iv  z j t d n y  juan  u 

p j & t i u t n e r n f o r ó a

(rz) — Listonosze wiejscy przy
czyniają się znacznie do rozsze
rzenia czytelnictwa w najdalszych 
zakątkach krnju, Rozumie to Usto 
nos. wiejski z Urzędu Pocztowego 
w Lip-kn nad Wisłą, ab. Bronisław 
Dąbrowski, który wyróżnia się w 
zjednywaniu czytelników gazę'. 
W  ciąga 5 dni zjednał on 70 pre
numeratorów czasopisma „Groma
da*, za co Dyrekcja Okręgu Poczt 
i Telegraiów w Lublinie przyznała 
mu nagrodę pieniężne. Spodziewa, 
my się, że oh. Dąbrowski znajdzie 
licznych współzawodników wśród 
swokb kolegów.

IlKil SUdlEMUiKkl
w  D o m u  V.f y j łO Ł ły n k a w y m

M ia łk i  i D z i e c k a

O wydajnej pracy młodzieży 
szkolnej dla społeczeństwa 
świadczą wiecziory literackie, u- 
rządzatne w D o m u  Wypo
czynkowym Matki i Dziecka w 
gwidnfou, w wykonaniu uczeń 
nic Państw. Liceum Pedagogicz 
nego iwi. Estliowskiego. Na jed 
nym z nich, po^w-ęoonym twór 
części Adama Mickiewicza, tr  
czennka wspomnianego !ice- 
um kol. Alina Broniewska poda 
la życiorys poety j wygłosiła sze 
reg utworów. Ta sama uczenni
ca recytowała na drugim wieczo 
rze utwOTy Leopolda Staffa. Bez 
interesowna praca kol. Broniew 
sklej stanowi przykład godny na 
Słodowania dla innych.

sztuki « kultury, zostało ukute przez 
ludzi, którzy chcieli ze szuki zrobić 
monopol dla klas posiadających 
Obalaja je niezbicie sukcesy, jakie 
odnosi na prowincji lubelskiej Teatr 
Objazdowy OKZZ na pierwszych 
swoich występach. Wyruszył on 
przed kilku tygodniami do odle
głych miasteczek i wsi ze sztuką 
Uspieńskiego „Przyjaciele". Jak ży
wo zareagowała ludność na to pierw 
sze bezpośrednie zetknięcie się ze 
sceną zawodową, świadczy szereg 
listów, nadesłanych z miejscowości, 
w  których odbywały się pierwsze 
występy.

Z cukrowni Strzyżów piszą: „Gdy 
grano sztukę Uspienskiego w naszej 
sali teatralnej, panowała wielka za
wieja śnieżna i sądziliśmy, że z oko 
licznych wiosek przyjdzie niewielka 
garstka ludzi Tymczasem sala była 
wypełniona na godzinę przed rozpo
częciem przedstawienia, a huczne 
oklaski po każdym akcie, zradzały 
żywy udział w  akcji 1 zadowolenie 
przybyłych z mile spędzonego wie
czoru. Pod adresem artystów prze
syłano prośby, by częściej odwie
dzali naszą cukrownię".

Na przedstawieniu w  Strzyżowie 
byli obecni mieszkańcy wsi Husyn- 
ne. Hrebenne, Strzyżów, Kolonia Ro 
galin, Zosin i 300 członków osady 
fabrycznej ze Strzyżowa.

Z Komitetu Gminnego PZPR  w  
Szczebrzeszynie wpłynęło do Woj. 
Komitetu PZPR w  Lublinie, pismo 
z podziękowaniem za skierowanie 
teatru w  tamte strony Podkreślono 
wielkie zainteresowanie młodzieży 
graną sztuką i również wypowie
dziano prośbę, aby teatr nie pomijał 
Szczebrzeszyna.

Ze Zwierzyńca w  pow. zamojskim 
przysłano list z dyrekcji Państw. L i 
ceum Leśnego w  którym wyrażono 
uznanie i wdzięczność dla OKZZ za 
skierowanie tam teatru. Sztukę gra 
no dwukrotnie w  sali liceum 9 i  10 
marca Dr.

„Tłumnie przybyła publiczność 
składała się z uczniów miejscowych 
szkół i robotników zakładów prze
mysłowych, browaru l nadleśnic
twa, a zasłużony, gorący aplauz 
świadczył wymownie o trafnym do
borze sztuki i wysokim poziomie 
gry artystów. Impreza stanowiła 
prawdziwą strawę duchową dla 
mieszkańców Zwierzyńca i okolic, 
pozbawionych możności korzystania 
z tego rodzaju wrażeń natury este
tycznej i kulturalnej'1.

W 'pierwszych dniach kwietnia za
gra Teatr Objazdowy OKZZ dla pu 
bllczności lubelskiej i będziemy mie 
U możność oceny jego pierwszego 
wys ępu. Miasteczka i wsie lubel
skie prżyjęły go z wielkim zaintere 
sownnlem, składając niezbite dowo
dy, lak silny jest głód wrażeń arty
stycznych w  szerokich masach, po
zbawionych duchowej rozrywki.

Zamość manifestuje
na rzecz polco/n
Sala kina „Stylowy" w Zamo 

§ciu z trudem pomieściła kilka
set osób, przybyłych w niedzielą 
13 bm. na wiec, zorganizowany 
przez Pow. Komisję Koordyna
cyjną Organizacji Społecznych, 
dla uświadomienia społeczeń
stwa o sytuacji politycznej w 
związku z agresywnymi dążenia 
mi anglo-anierykańskich impe
rialistów.

Po krótkim zagajeniu przez

Isjsiiii lila fiiasljfm
dla użytku młodzieży

Jednostka wojskowa stacjonująca 
w  Zamościu posiada bardzo dobrze 
wyposażoną salę gimnastyczną, — 
Ostatnio wojsko pozwoliło w ozna
czonych godzinach na kor?-, elanie z 
sali młodzieży zorganizowanej w 
hufcach SP. Młodzież szkolna z 
wdzięcznością przyjęła propozycję i 
dlatego też w  godzinach wolnych 
od zajęć sala gimnastrezna jest sta 
le zapełniona junakami.

Odpowiedzi 
. korespondentom

Nowy burmistrz w Zamościu
(cm) —  Dn>a 12 marca br. od 

było się w Zamościu nadzwyczaj 
ne posiedzenie członków Miej
skiej Rady Narodowej, celem do 
konania wyboru nowego bur
mistrza. Posiedzenie odbyło się 
w poważnym nastroju i w obec 
ności zaproszonych przedstawi
cieli Rządu, PZPR i Zarządu 
Miejskiego. Na początku obrad 
przewodniczący MRN tow. Jan 
Syta wyjaśnił cel, w jakim ze
brali się członkowie MRN i scha 
rakteryzował osoby kandydatów 
na stanowisko burmistrza. W  
wyniku tajnego głosowania wy
brano na burmistrza miasta Za 
mościa tow. Kazimierza Kolbę. 
Jest to znany powszechnie aktv 
wista partyjny, dobry samorzą 
dowiec, zajmujący do niedawna 
stanowsko burmistrza w Szczc 
brzeszynie. Osoba nowego bur
mistrza budzi duże zainterenowa

nie wśród mieszkańców Zamoś 
cia, którzy spodziewają się pod
niesienia stanu gospodarki miej 
skiej pod energicznym jego kie 
rownictwem.

ZNP otwiera 
Rok Chopinowski 
w C h e ł mi e

Uroczystości związane z' obcho
dem Roku Chopinowskiego w  Chel 
mie otworzył poranek muzyczny, 
zorganizowany przez Związek Nau 
czycielstwa Polskiego w czasie kon 
ferencji rejonowej nauczycielstwa z 
powiatu. Program jego wypełniły 
polonez 1 preludium A-dur, prelu
dium Des-dur i Nokturn Es-dur, 
odegrane przez zespół muzyczny 
pod dyrekcją ob. Niteckiego. Este
tyczne dekoracje i muzyka Chopina 
pozostawiły uczestnikom konferen
cji miłe wspomnienia.

tow. Dubiela I-go sekretarza
PZPR w Zamościu, który udzie
lił głosu ob. Zygmuntowi Bra- 
nickiemu, prezesowi Pow. Ko
mitetu Stronnictwa Demokra
tycznego w Zamościu, zebrani 
wysłuchali odczytu pt. „W  o- 
bozie pokoju'*. Prelegent na tle 
głębokiej, jasno sprecyzowanej 
analizy historycznej, istoty 
wszystkich wojen agresywnych 
zapoiznał słuchaczy z druzgocą
cym aktem oskarżenia przeciw 
ko anglosaskim podżegaczom 
wojennym. Uchwalona po odczy 
cie rezolucja stwierdza, że poJi 
tyka Związku Radzieckiego i 
krajów demokracji ludowej sta 
nowi najlepszą tamę przeciw po 
wodzi pogróżek i prowokacji, 
stosowanych przez podżegaczy 
wojennych.

Część napływających koretpon 
dencji nie może być zamieszczo
na, z tego powodu, że korespon
denci wysuwają r.a pierwszy piat 
zasługi osób zatruanionych no 
różnych stanowiskach w urzę
dach i instytucjach. Dobre speł
nianie swoich obowiązków nale
ży do każdego obywatela i nt« 
jest tematem do omawiania w 
prasie. Dlatego też prosimy poru
szać w nadsyłanych korespon den 
cjach działalność placówek, urzę 
dów, instytucji, wydajność pracy 
fabryk, wyniki współzawodnic
twa lub wyjątkowe wyniki w 
pracy. Z wymienionych na wstę
pie powodów nie zamieszczone 
notatek ob. Kołtuna z Kawęczy
na.

Maria Nowak z Chełma I J. Ka 
sprzak z Zamościa. — Nie reflek
tujemy, prosimy jednak pisać do 
naszej kolumny młodzieżowej, 
przy czym zamieszczone artykuły 
będą opłacane.

D>« udostępnienia szerokim masom pracującym podstawo
wych dzieł klasyków marksizmu.

Siritdiigiira ggdstrakzB „ttsiaita HSieto”
przygotowała komplet 15 dcieł w p o p u l a r n y m  wydaniu 
„Marksistowskiej Biblioteki Jedności*4 w cenie 1000 zl za całość.

MARKSISTOWSKA biblioteka jedności
f .  - -  Historia WKP (b)
3. K. Marks — Wojna Jonkowa we Francji
3, W. I. Lenin •— Dziecięca choroba „lewieownśei" w zomnnizmie
4. K. Marks i F. Engels— O materisliśmie historycznym
5. K. Marks — Płaca, cena i zysk
ó. X. Marks j F. Engels— Manifest Komunistyczny
7. W. I. Lenii^ — Imperializm jako najwyższe stadium kapitalizmu
6, K. Marks — Praca najemna f kapitał
9, K. Marką’’  —  18 Brumaire1? Ludwika Bonaparte

10 X. Marks —  Walki klasowe we Francji
11. F. Engels —  PozwojsocjaLzmu od utopii do nauki
12. F. Engels —  Ludwik Feuerbach
13. F. Engels • — Pochodzenie rodziny, własności prywatnej

i [HUi.itwS
14. J. Stalin — Zagadnienia Łeninlzitm
15. W . I. Lentu — Karol Marks.

Do nabycia we wszystkich księgarniach Sp. Wyd. „KSIĄIKA I WIEDZA'

Cenunla Księgarska Spółdzielni Wydewniczej „Książka i Wiedza**, 
Warjzawa, ul. Lwowska 5, załatwia będzie zamówienia tylko po uprz^d 
mm wpłaceniu należności na konto PKO Nr. 1-5912.
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zawiadamia, że wobec wyczerpania 
Kalendarza Robotniczego na rok 1949
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SPRZEDAM kredens, stół 
rozsuwany, krzesła. 1-go 
Maja 41/6 Piotrowski.

491 G

Z G U B Y

UNIEWAŻNIAM zgubio
na w lipcu 1948 r. kenn- 
kartę wydaną na nazwi
sko Leokadii Dycztow- 
skiej, zamieszkałej w Ko 
rosrynie, poczta Tere
spol n/B. pcw. Biała Pod 
laska. 484 G

ZAGUBIONO dekret orar 
orzeczenie na pobieranie 
r nty rodzicielskiej wy
dane przez Inwalidzką 
Komisję Rewizyjno - Le 
karską w  Lublinie na na 
nazwisko Czechowski Pa
weł. 485 G

DNIA 26-go lulego skra 
dziono dowód tożsamoś
ci konia, który się unie 
ważnie wydany na na
zwisko Bielak Stanisław 
zam. Bychawka B. Gmina 
Piotrowice, powiat Łu- 
1)1 i n________________ 486 O

ZGUBIONO kartę rejestra 
cyjna Nr. 064538 na na 
zwisko Krętowicz Zdzi
sław Newo rybna 1 wy
daną prze/ I Urząd Skar 
bowy w Lublinie. 487 G

ZGUBIONO kartę reje 
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin .  Powiat na 
nazwisko Bielak Ignacy 
zam. wieś Głuszrzyzna 
pow. Lublin. 488 G

ZGUBIONO kartę rozpo
znawczą na nazwisko 
Kostrzewska Helena zam. 
Lublin, Lubartowska t. 
_______________  489 Ci |

ZGUBIONO indeks Nr.
9061 wydany przez Wy- t 
dział Prawa KUL na na
zwisko Krauze Zbigniew,

494 G

TABELA mSBASTCa 55 L0IEKE7
3-ci dzień ciągnienia lll-ej klasy

Wygrane po 560.000 a  padły na nr
40183 548/1 71007.

Wygrana 200.909 zł padła na nr
9215. .

Wygrane po 100.000 zl padły na
nr nr: 937 5(81 11501 16425 18044 
23123 42829 52821 669/Ó 75521 81/09.

Wygrane po 4C.t50 padły na ur nr 
1562 1591 2844 3210 11935 18212
53516 57541 5/356 58058 83996 63157 
75483 78881 80596 89693.

Wygrane po 16.000 padły ua ar ur
3363 5126 0503 0931 1071» 15297 16082 
16718 I71S1 627 18660 20576
21195 22400 25009 27373 27833 28993 
30142 43380 43839 44335 50413 53050 
70327 73217 76542 81430" 31402 85991 
89873 93521 94489.

Wygrane po 8.000 padły na nr nr 
763 1048 2110 4688 6378 8u38 8712 

9349 9880 11267 12038 12143 12861 
13325 13636 16030 21688 21732 24711 
25873 32451 35541 36019 36324 41268 
43031 43953 43981 45151 45860 46621 
49609 50205 50443 52037 53312 53865 
54339 54907 55131 56803 59959 61537 
61306 81991 65173 85302 66410 66976 
67246 67289 69084 70118 71580 71802 
71818 72059 73255 74940 75992 77624 
79470 79821 64890 85984 86126 8600U 
87494 91283 91324 91582 91598 93181 
93943 94155.

Wygrane po 4.000 zł padły ua nr
nr: 147 168 723 861 1272 2759 3638 
740 841 4313 b»3 764 901 5082 264 
6752 7465 749 8099 S23 „97 489 899 
0081 261 10144 336 3b3 414 565 623 
638 820 1158 0586 833 12837 13093 467 
494 497 14114 259 603 860 16174 953 
17289 817 18364 19480 20171 224 646 
21318 446 565 22422 544 685 884 23080 
948 24076 957 25176 230 100 783 813 
638 980 28387 563 666 710 995 25650 
628 879 31?18 786 33692 843 31050 
199 35044 378 573 35696 37039 38267 
412 38323 40576 610 109 41C95 201 
522 884 42160 166 606 718 778 826

44257 616 938 45169 335 573 77S 465T3
564 47274 869 9/2 48037 431 907 1*075 
276 879 866 50232 772 51698 / 80 
52044 618 882 53182 241 335 346 391 
488 987 54194 542 846 855 55050 233
850 611 623 729 55341 364 456 57u*9
234 338 917 58023 Oito 294 310 495
505 821 59325 459 880 30742 796 31643 
932 • 62253 387 763 -6./99 825 64182 
620 645 862 931 65461 729 63654 714
819 834 970 67051 130 68253 500 68T
69246 330 70068 112 181 357 511 532
71077 096 697 72233 470 635 684 8".«
73234 266 969 932 74675 837 970 993
75 529 76198 348 405 858 737 77'CJ 
432 974 78978 170 773 79241 020
80105 421 474 827 934 81528 505 837 
82176 83135 917 84150 230 85297 554 
591 86199 578 87129 197 513 863
88610 90299 91495 93342 923 81100
322.

Dalszy ciąg wygranych po 1.000 sL
30098 119 294 345 410 8 646 95 706 60 
803 23 31013 14 21 72 114 33 74 326
430 97 500 758 818 32103 09 250 69 
511 7 635 732 82 807 89 »01 4« 33005
125 81 9 279 301 52 9 82 480 576 60( 
78 860 908 32 34157 73 88 239 00 610 
730 49 63 805 82 35001 89 119 2e 27£ 
335 403 598 747 8°S 939 63 36030 16 
102 341 472 760 94 830 72 941 89 }? 
93 370003 11 89 248 532 53 347 383 03 
38029 86 98 145 75 86 257 311 4 5 00» 
468 75 702 23 39 65 834 986 39017 71 
195 202 37 89 517 600 33 794 851 04# 
40035 44 130 246 89 93 443 64 71 9S 
544 721 52 826 42 *9 333 61 41011 5J 
128 63 73 87 234 367 32 95 415 32 «  
530 32 75 614 50 737 51 820 096 42036
126 36 255 71 324 43 573 52 95 664 
705 67 839 43309 34 195 255 71 98 370 
422 507 25 748 80 875 988 44068 137 
43 71 200 91 331 74 87 409 43 612 8« 
816 24 51 45030 31 53 109 39 93 311 
811 92 563 98 609 721 35 36 84 888 
4Ó083 205 30 93 97 312 442 530 73 8C9
68 78 740 57 817 18 59 955 69 01 41048
69 81 231 55 76 354 443 543 47 723 
45 95 815 919 50 55 5S 48029 47 172

Ditiszy ciast wysranych podamy b&fóe jgiró
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Lubelska Fabryka Maszyn Rolniczych
walczy o wykonanie planu

W  dniu 14 bm. w Biurze Tech 
Biernym Lubelskiej Fabryki Ma 
szyn Rolniczych odbyła się mie 
sięczna narada wytwórcza z u- 
działem przewodn. Zw. Zaw. Me 
ta lonów  tow. Jarszaka, dyrek 
cji, wydziałów: produkcji, zao
patrzenia, personalnego oraz 
liczne rzesze majstrów, bryga
dzistów i przodowników pracy. 
Obrady przeciągnęły się do pó
źnej godziny. Ale też było nad 
czym radzić. Kluczowymi punk 
tami obrad były: roczny plan o- 
szczędnościowy i współzawod
nictwo pracy.

KRYTYKA BYŁA SŁUSZNA
Robotnicy LFMR wciąż jesz

cze żyją pod wraźen;em śmiałej 
)  rzeczowej analizy której na 
niedawnej konferencji Miejskie 
go Komitetu Partii tow. Łuć 
poddał stosunki panujące w  
ich fabryce. Wielu jest rozża
lonych, ale dyskusja wykazała, 
ie zdecydowana większość przy 
jęła krytykę pozytywnie i obec 
nie szuka dróg dla poprawienia 
niedociągnięć. Zresztą plan pro 
Aukcji za pierwszą dekadę bm. 
•ostał wykonany wartościowo 
fuś w 110*/g.

Ostrożnie i logicznie skalku
lowany przez dyrekcję plan o- 
siczędnościowy zakładów prze
widuje poważną sumę 27 mil. zl 
oszczędności w dziale produk
cyjnym na tzw. „nakładach o- 
peracyjnych". Dyskusja ujawni 
ła w jaki sposób te oszczędnoś
ci można będzie uzyskać. Trze 
ba będzie więc oszczędzać surow 
ców, artykułów technicznych, na 
rsędzi, opału 1 materiałów pęd
nych przez usprawnione normy 
zużycia. Przy należytym wyko 
rzystaniu odpadków zyska się 
12 mil. zl, a może i więcej.

Przeprowadzenie tego planu 
wymaga oczywiście znacznego 
zwiększenia dyscypl'ny pracy i 
całkowitego zniesienia godzin 
nadliczbowych. Referent planu 
tow. dyr. Hirszfeld z naciskiem 
podkreśla, ie duże możliwość'

Nowe ko)o ZMP 
we ws! Staw Ujazdowski

Młodzieżowy ruch organizacyjny 
Jociera do najdalszych zakątków 
Lubelszczyzny. Ostatnio zawiązało 
się Koło ZMP we wsi Staw Ujaz
dowski w  pow. zamojskim. Na ze- 
granie organizacyjne przybył dele- 
gał Zarządu Pow. ZMP w Zamościu 
kol. Kowatenko, który wyjaśnił ja- 
Ide cele i  zadanie ma przed sobą 
ZMP. Na priewodniczącego nowo- 
lorgenlzowanege Koła wybrano kol. 
Terzego Króle.

zaoszczędzenia dodatkowych I 
sum tkwią w wynalazczości sa- j 
mych robotników, w ulepsze
niach często na pozór drobnych, 
które bądź przez skrócenie cza 
su, bądź przez zmniejszenie zu
życia materiału dają dodatkowe 
oszczędności.

WYKONANIE PLANU  
TO SPRAWA HONORU 
WSZYSTKICH

I tu przodownicy pracy, kł4- 
rym zalety na jak najrychlej
szej rehabilitacji fabryki, odpo 
wiadają referentowi w sposób, 
świadczący o tym, że wykona 
nie postawionego im planu trak 
tują jako wspólną sprawę hono 
ru.

Formierz ob. Kosior z miejsca 
wysuwa projekt, aby obijanie od 
lewów było dokonywane po 
skończonej pracy (kiedy się je 
wylewa) przez specjalnie wyzna 
czonych ludzi. Przy dotychcza
sowym systemie pracy każdy z 
giserów tracił na tę czynność co 
rano ok. 1 godziny, (czasu wy- 
kwal fikowanego fachowca), któ 
ry przepadał dla produkcji. ..Wy 
walaczv“ jest za mało by mogli 
ło zrobić. Logika argumentacji 
Koniora przekonuje wszystkich 
W  lot chwytają, że zwiększenie 
produkcji —  to przecież także 
oszczędność.

Ob. Tryczyński śpieszy z pro 
jektem uzyskania dużych oszrzę 
dności na drzewie przez staran
niejsze kwalifikowanie odpad
ków. Ob. Zegarski widzi znów 
możliwość zaoszczędzenia czasu 
marnotrawionego „na wyczeki
wanie pod kantorkiem" z kwi
tami materiałowymi. —  „Za du 
żo wystawia się kwitów. Na byle 
parę śrubek —  zaraz kw't —  i 
czekaj pół godziny na wydanie! 
Czy majstrowie nie mogą obli
czyć sobie zapotrzebowania na 
materiał z góry na cały miesiąc 
i pobrać go odrazu na jeden 
kwit?" —  zapytuje.

Tow. H :rszfeld potakuje. Ilość 
wysławianych kwitów m żńa 
zmniejszyć pięciokrotnie, jak ró 
wnież zredukować poważnie o- 
bieg papierów. Wpływają dal
sze projekty. Przewodn. Rady 
Zakładowej, tow. Kmieć wyczu 
wa, że zbliża się właściwy mo
ment, aby wykazać zebranym, 
iż akcja planowego oszczędza 
nia doskonale uzupełnia się ze 
współzawodnictwem ąracy.

LISTĘ OTWIERA  
ZOFIA PAŚNIK

Po omówieniu przez tow 
Kmiecia regulaminu współza

wodnictwa który, wywieszony 
w obu działach fabryki, nie spot 
kał się i żadnym projektem po
prawek —  korzyści ogólne i in
dywidualne płynące ze współza 
wodnictwa przedstawił szczegó
łowo z ramienia Zw. Zaw. tow. 
Jarszak, podkreślając, ie w re
gulaminie najwyżej punktowana 
jest dyscyplina pracy i oszczęd 
ność materiałowa.

Istotnie ścisłej więzi między 
akcją planowego oszczędzania a 
podniesieniem produkcji przez 
współzawodnictwo stało się ja 
sne dla zebranych. Z początku 
nieśmiało, potem coraz żywiej 
zgłaszają się do współzawodn'c 
twa. Listę otwiera Zofia Paśnik, 
po niej zapisuje się Szeląg., za 
nim czwarty, piąty... jedenasty. 
Reszta jeszcze się namyśla. „Ma 
my jeszcze czas —  i tak ta spra 
wa będzie jeszcze postawiona na 
najbliższym ogólnym zebraniu 
załogi" —  mówią na odchod
nym.

• * •

Widać, że w załodze tej fabry 
ki zaczyna dokonywać się już 
przełom. Ale sposób potraktowa 
nia współzawodnictwa przez 
większość uczestników narady 
wskazuje wyraźnie, ie tak orga 
nizacja partyjna, jak i Rada Za 
kładowa niewiele na tym odcin 
ku uczyniły od pamiętnego dnia 
ich krytyki na szerokim forum 
partyjnym.

Jan Dęga

______________________________ *L!
!Ma f r a n c i e  a k c j i  Mff<#

Kontraktujemy bekony
Głównym terenem dostaw beko

nów do Państwowej Przetwórni 
Mięsnej w  Lublinie, były dotych
czas powiaty lubelski i krasnostaw
ski 1 to zadecydowało o wyznacze
niu Ich na tereny kontraktowania 
bekonów W ostatnich dniach Spół
dzielnie Gminne SCh przystąpiły do 
podpisywania kontraktów we wszy
stkich gminach wymienionych po
wiatów, przy czym w powiecie lu
belskim zaplanowano zakontrakto
wanie 10 tysięcy sztuk Wspomniane 
powiaty będą stanowić w  przyszło
ści bazę hodowli świni rasy w iel
kiej białej angielskej, którą zapo
czątkowano tu już przed kilkoma 
laty, lecz nie rozwinięto w należyty 
sposób Doświadczenia przetwórni 
PPM wykazały Jednak, że 1 skrzyżo 
wania świni angielskiej z naszą 
ostrouchą lub zwisłouchą na
dają się doskonale do w y
robów konserwowych i mają wiel
kie powodzenie zagranicą Dlatego 
do czasu umasowienia hodowli świ
ni W BA, będą kontraktowane rów
nież sztuki pochodzące ze skrzyżo
wania wymienionych ras.

Ponieważ na bekony nadają się 
sztuki o specyficznym układzie mię- 
sno-słonirtowym i o określonej wa
dze, w każdej Gminnej Spółdzielni 
SCh będzie czynny przedstawiciel 
PPM. którego zadaniem jest ustala
nie, czy kontraktowaną sztukę mo
żna zaliczyć do bekonów, oraz kon
trola przez cały czas chowu Odpo
wiednich luczi na to stanowisko wy 
znaczy się po wspólnym porozumie 
niu GS i PPM

Umowa na dostawę bekonów ró
żni się nieco od umów na dostawę 
tuczników. Jako najkrótszy okres 
hodowli przewiduje się w niej 2 
miesiące. Waga bekonu nie może 
być n.niejsza od 86 kg, a nie może

Ponad 317 mil. zaow zedza w r. b.
cukrownie Lubelszczyzny

Załogi 11 cukrowni podle’ 
glycb Zjednoczeniu Przemy
słu Cukrowniczego w Lubli
nie powzięły na specjalnie w 
tym celu zwołanych zebra
niach uchwały o oszczędnoś
ciach w okresie od 1. IV. do 
31. Xlł. br.

C u k r o w n i e :
Częstocice 30.809 tys.
Garbów 22 044 N
Klemensów 18.838 H
Lublin 47.006 »ł
Lubna 27.439 9»
Opole 23.806 99
Przeworsk 50.267 99
Rejowiec 25 049 99
Strzyżów 36 904 99
Włosłów 18415 99.
Wożuczyn 16 920 »9

zł.

Da 6o razem sumę 317.127 
tys. zł. oszczędności.

Oszczędności te dadzą się 
przeprowadzić poprzez współ 
zawodnictwo pracy, przez ra
cjonalizację i wynalazczość, 
przez zmniejszenie strat w 
cukrze, właściwe wykorzysta 
nie transportu (nośność i po- 
jemność wozów), racjonalne 
magazynowanie celem zmniej 
szenia manca, zmniejszenie 
postojowego przy wyładun
kach, oszczędne i racjonalne 
opakowanie i wreszcie przez 
zmniejszenie kosztów admini
stracyjnych.

przekraczać 100 kg Umowa sastn*
ga, że przy odbiorze wagi żywej 
strata ubojowa me może przekra
czać 24 proc. W razie stwierdzenia 
wyższej straty, producent płaci 
równoważnik przekarmienia, tzn, 
jeżeli rolnik dostawi sztukę wagi 
100 kg, a po uboju będzie ona wa
żyć 74 kg, musi zwrócić PPM war
tość 2 kg żywej wagi.

Cena za 1 kg wag żywej przy od 
biorze nie może być niższa od ceny 
obowiązującej w  dniu podpisanie 
kontraktu. Dla powiatu lubelskiego 
wynosi ona 195 zł za 1 kg. Po zabi
ciu będzie ustalana klasa bekonu i 
w  zależności od niej otrzymają ho
dowcy premie poubojowe. Dla klasy 
pierwszej przewidziano 19 zł, dla 
2-giej —  15 zł i dla 3-ciej —  9 ał 
premii od kilograma żywej wagi.

Po podpisaniu umowy może pro
ducent otrzymać zaliczkę w  wyso
kości 6 tys. zł, wypłacanych gotów
ką lub wydawanych jako materia) 
zarodowy lub pasza. Listy otrzymu
jących zaliczki ustala GS wspólnie a 
PPM. przy czym uwzględni się naj
bardziej potrzebujących pomocy ho
dowców. Dla uniknięcia nieporozu
mień, które zdarzały się przy kon
traktowaniu tuczników, zaznaczamy, 
że wypłacanie zaliczek nie może 
mieć charakteru masowego, ale ma 
na celu niesienie pomocy rolnikom 
nie będącym w  stanie własnymi 
środkami zaopatrzyć się w  materiał 
hodowlany Zakontraktowane sztuki 
są ubezpieczane na koszt producen
ta. Opłata za ubezpieifeenia, jak rów 
nież opłata na rzecz Zrzeszenia Ho
dowców i Producentów Trzody 
Chlewnej będą potrącane przy do
stawie. Zrzeszenie dostarcza za to 
instruktorów i fachowej opićki dis 
kontraktujących.

W promieniu 10 km od przetwór
ni PPM rolnicy są obowiązani do do 
stawy bekonów do przetwórni, zaś 
w miejscowościach dalej położonych 
do wyznaczonych w  kontrakcie 
miejsc spędu. W gminach, gdzie h<K 
dowla bekonów rozwinie się najpo
ważniej. działać będą asystenci 
PPM, którzy przez cały czas trwa
nia umów będą służyć radami I 
wskazówkami hodowcom.

<ra).

Małorolni z gm. Bełżyce
wykuDi i nawozy azotowe

Przebcg zakupów nawozów 
sztucznych w Gminnej Spólilziel 
ni S. Ch. świadczy o wielkim 
zainteresowaniu d: ohnorolnych, 
którzy nabywali je do 1 marca 
br. Z wiosennych przydziałów., 
w ilości 200 t. wykupiono cały 
przydział nawozów azotowych, 
lak ie spółdzielnia sprzedaje o- 
beenie azotniak z rezerw otrzy
manych z P. Z. G. S. w Lublinie 
tylko tym. którzy podpisali koa 
trakty na uprawę roślin przemy 
słowych.

T U  K S Z T A Ł C Ą  S I Ę  M Ł O D E  T A L E N T Y
Fr*y ul. Szopena w dwóch nie

zbyt obszernych salach mieści się 
Liceom Sztuk Plastycznych. Pro
gram nauki obejmuje opróca pized
miotów ogólnokształcących, rów
nież przedmioty specjalne I ćwt- 
eaeaia, które wpływają na rozwój 
zdolności artystycznych w kierun
ku malarskim I rzeźbiarskim. Pa 
ostatniej reformie szkolnej Jest to 
Ueeum czteroletnie, które obecnie 
m  pierwszą klasę Ueeum nowego 
typu i ostatnią klasę dawnego li
ceum dwuletniego. Ogółem w  
tych dwóch klasach jest obecnie 
87 uczniów 1 uczennic.

W PRACOWNI RZEŹBIARSKIEJ

Zastajemy ta grupę uczniów, 
którzy pod kierunkiem prof. Pu
dełko modelują w  glinie głowę. 
Jest to studium z natury, które 
ma na wdu zaznajomienie się no* 
alów z budową anatomiczną gło
wy. Jeden z uczniów cierpliwie po 
yale hotecom tako żywy model

Zamiast przenośnych stojaków 
do modelowania są ta zwyczajne 
deski ustawione w  czworobok. 
Prof. Pudełko zatrzymuje się przy 
każdej głowic korygując kilkoma 
zręcznymi ruchami zasadnicze blę 
dy anatomiczne.

Jest zadowolony u  swoich ucz
niów, u których podoba mu się 
nie tylko ich niewątpliwy talent, 
ale też entuzjazm do pracy nie 
słabnący mimo trudnych warun
ków.

Zapytuję uczni eo zamierzają ro 
bić po skończeniu tej szkoły Spój 
rżeli na mnie ze zdziwieniem. To 
przecież wiadomo: —

„Wszyty idziemy do Akzdemli 
Sztuk Pięknych* — mówią.

Wybr*łl dragę ale łatwą, ale wie

mą, Ie  Polaka Ludowa przyjmie 
ich pracę t talent jako cenny 
wkład de dziele odbudowy.

OPIEKA NAD TALENTEM

Departament Szkolnictwa Sztuk 
Pięknych Min. Kultury I Sztuki,

prowadzący ewidencję młodzieży 
uzdolnionej w kierunku plastycz
nym, przysłał do dyrekcji wykaz 
młodzieży woj. lab. którą należy 
się zaopiekować. W tym celu odbę 
dzir się egzamin kwalifikacyjny 
do którego zgloezą się:

Czesław Skrzypiec lat 16. ze wsi 
Łążek Ordynacki (otrzymał nagro 

dę na konkursie ceramiki w roku 
1948). Helena Pasztelanleć lat 16 

z tej samej wsi. uzdolniona w kie 
runku zdobnictwa na ceramice ł

Tadeusz Mitruz lat U  posiadający 
wybitne zdolności do rysunków.

W  PRACOWNI MALARSKIEJ '

Uczniowie I uczennice malują 
akwarelą „martwą naturę". Dział 
ton prowadzi dyr. Milosiowa któ

ra zna dobrze swych wychowan
ków, ich zdolności i marzenia.

Nie wszyscy uczniowie mają pie 
niądze na farby, które są dosyć 
drogie. Brak też pieniędzy na wy
cieczki do muzeów dla zaznajomię 
nia uczniów z twórczością wiel
kich malarzy i rzeźbiarzy. Brak 
też kaset, z którymi idzie się na 
ćwiczenia w  plenerze. ,,W ogóle 
mamy wiele potrzeb a nasze moż 
tiwnśet finansowe zą bardzo ogra
niczone, ale mamy zapal do pracy 
I wiarą, to  waayatkto to trudncócł

zostaną zwycięsko pokonane* +  
mówi dyr. Milooiowa.

BRAK INTERNATU 
I  ŚW IE TL IC !

Uczniowie mieszkają kątem t o  
prywatnych lichych stancjaelą 
gdzie często nie mają swego atole 
do odrabiania lekcjL

Świetlica szkolna zaopatrzona 
w  pomoce naukowe i czasopisma 
oddaiihy tym uczniom wielkie U- 
■ługi. ale niestety brak lokalu pa 
r i e  wszelką lnlejatywą w tym 
kierunku.

„Najbardziej pafąeą potrzebą U  
szej szkoły jest internat. Nasi nc* 
niowie na stanejaeh mają częato 
niewłaściwe otoczenie. Chcielibyś
my ich wydobyć ze środowiska a* 
oofanego. Pragniemy .stworzyć w 
internacie takie warunki, w któ 
rych można w całej pełni realia# 
wać wychowanie nowego człowie
ka zdolnego do budowania tycia 
socjalistycznego* —  mówi dyrek
torka MUoatow*. a  •

W Liceum Sztuk Plastycznych
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X X V II POSIEDZENIE 
TOW. F1LOZOFICZNEGO

W dniu 18 bm. o godz. 19 w  Sali 
Żaki. Psychologii UMCS (Skłodow
skiej 2 — I p.) odbędzie się X X V II 
"posadzenie naukowe Tow. Filozo
ficznego i  Psychologicznego, na któ 
rym dr J. Kalinowski wygłosi refe
rat „O  naukach praktycznych".

XV KONCERT FILH ARM O NII
W piątek, dnia 18 bm. o godz. 

i9,30 na koncercie Filharmonii Lu
belskiej usłyszymy znakomitego 
skrzypka Tadeusza Wrońskiego, któ 
ry  po powrocie z zagranicy rozpo
czyna w  kraju turę koncertów wir
tuozowskich. W programie koncer
tu znajdują się arcydzieła muzyki 
symfonicznej i solowej różnych kom 
pozytorów ze „Stepem" Noskowskie 
go na czele. Programy wieczorowe 
obejmują jak zwykle także objaś
nienia wykonywanych utworów.

Dokąd dziś idziemy
«jUtfX»UX)QUggOQCroJOCOOOOttXX30QQQQQOOOPBOi

K I N A

APOLLO: „Dzwonnik z  Notre 
Damę" \ 
godz. 13, 17,30, 20

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

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

I  B A 1 B Y

TEATR MIEJSKI:
„Lisie Gniazdo" godz. 19.30

TEATR MUZYCZNY:
„Chata za wsią" godz. 19,30

DYŻURY APTKK
Dziś w  nocy dyżurują apteki przy 

uL: Krak. Przedni. 3, Lubartow
skiej 16, Bychawskiej 42 i  Kalinorw 
ezczyzna 44.

ŚRODA, 16 marca
Sygnał czasu: 5,10, 11.57. 
Wiadomości: 5.10, 6.10, 7.00, 8.00, 

12.00, 16.00, 17.45. 20.00. 23.00. 
Wszechnica: 9.30, 18.00.

5.20 Koncert por 6.30 Muzyka. 8.55 
Gazetka szkolna. 11.40 Aud. dla klas 
młodszych. 12.30 Koncert dla szkół. 
15 30 Ze świata muzyki dziecięcej.
16.15 Skrzynka techn’czna, 16.30
Gramy w szac.'*y. 16.45 Koncert. 
17.20 Daleko od Moskwy (3). 18.20
O zapaleniu szpiku kostnego. 18.30 
Żywe wydanie dzieł Chopina — 
Koncert VII. fW przerwie o 19.10 
„Młodzieńcze wiersze J. -Słowackie
go"). 21 00 Ooowieść o Chopin!e (4).
21.15 Aud. chopinowska. 21.40 Wier 
sze ukraińskiego poety Tarasa 
Szewczenki. 22.00 Muz. taneczna.

Główny Komitet „Dnia Lasu”  ogła 
sza w br. Konkurs Prasowy na roajle 
piej opracowany artykuł n. t. zwią 
zany z tegoroczną akcją „Dnia Lasu", 
a w szczególności z akcją zadrzewia
nia i zalesiania osiedli robotniczych, 
nieużytków, gruntów porolnych o nis 
klej wydajności oraz ze znaczeniem 
lasu dla gospodarki ogólnonarodo
wej w Polsce Ludowej, jak również 
z koniecznością uaktywnienia szero
kich mas społeczeństwa polskiego w 
akcji „Dnia Lasu".

Warunki Koukursu:

1) udział w Konkursie może wziąć 
każdy obywatel R. P.,

2) artykuł musi być opublikowany 
w jednym z dzienników lub innych cza 
sopism krajowych w  terminie od 1— 
30 kwietnia br.,

3) uczestnik Konkursu winien nade
słać po 1 egzemplarzu czasopisma z 
opublikowanym artykułem konkurso
wym do Głównego Komitetu „Dnia 
Lasu", Warszawa, ul. Wawelska 52/54 
w terminie do dnia 10 maja br. z za
znaczeniem „Konkurs prasowy" i do 
tączyć swoje imię i nazwisko oraz 
dokładny adres,

4) na najlepiej opracowane artyku
ły Główny Komitet „Dnia Lasu" przy 
znaje 6 nagród pieniężnych w  wyso

Czwórka lubelska
wystąpi niezadługo

Popularna „Czwórka lubelska" po 
niosła ciężką stratę w  osobie zmar
łego barytona P. Piotrowskiego. Po 
uzupełnieniu zespołu nowym bary
tonem prowadzi ona jednak dalej 
swoje próby, aby już z początkiem 
kwietnia wystąpić z nowym progra 
mem.

„Czwórka lubelska" ma za sobą 
bogaty dorobek. W r. 1948/49 (do 
20 lutego br.) —  odbyła ogółem 64 
występy, na których prześpiewała 
267 piosenek w ciągu 640 godzm au 
dycji, poprzedzonych 2080 godzina 
mi prób. Zespół Instrumentalny 
„Czwórki" wykonał w  tym samym 
czasie 34 różne utwory, (pl)

W ubiegłym tygodniu odbyło się 
w  Szkole Pracy Społecznej zebranie 
organizacyjne ZMP. Zgromadziło 
ono większość uczniów, którzy z 
wielką uwagą wysłuchali referatu 
kol. Wojtowicza o podstawach ideo 
logicznych ZMP.

Koledzy i  koleżanki brali żywy 
udział w  dyskusji, która się rozwi
nęła w  związku z referatem. Kol 
Zarajczyk zwrócił uwagę na to, że

kości: nagroda I — 150.000 zł„ 2 na
grody II po 100.000 zł., 3 nagrody 111 
po 50 000 zł.

Wynik konkursu ogłoszony zostanie 
w dniu 25 maja br. W skład jury 
wchodzą przedstawiciele Głównego 
Komitetu „Dnia Lasu" oraz Związku 
Zawodowego Dziennikarzy R. P.

WYSTAWA

W  dniu 20 bm. w sali wystawo
wej Miejskiego Muzeum zostanie 
otwarta wystawa prac samouków, 
plastyków spośród łudzi świata 
pracy naszego wojewódziwa. Wy- 
siawę organizuje Wydz. Kultural
no „ Oświatowy OKZZ wspólnie 
ze Zw. Plastyków.

Prace (kredka, pastele, olej, a- 
kwarela, ołówek, węgiel cwent. 
rzeźba czy Inna technika) można 
zgłaszać zarówno poprzez Związ
ki Zawodowe i zrzeszenia jak 1 
Indywidualnie do Wydz. Kult.- 
Ośw. OKZZ (Krak. Przcdm. 29). 
Czas trwania wystawy przewiduje 
się od dnia 20 bm. do 1 kwietnia 
br. (pi)

S A LA  „POCZTOWCÓW" NIE 
BĘDZIE W YNA1M OW ANA

Zarząd Okręgowy Zw. Zaw. Prac. 
Poczt i Tel. w  Lublinie podaje do 
ogólnej wiadomości, że ze względów 
zasadniczych sala „Pocztowców" 
przy ul. Peowiaków 13 nie będzie 
odnajmowana instytucjom i urzę
dom z terenu m. Lublina na żadne 
imprezy.

Dnia 9 marca br. została przepro
wadzona przez Insp. tow. Szczepa
na Murczaka z Katowic kontrola w 
Centrali Handl. Żelaza > Stali. Na 
wstępie sekretarz koła PZPR  tow.

uczniowie ze względu na charakter 
tej szkoły powinni nie tylko należeć 
do ZMP, ale też brać czynny udział 
w jej pracach.

Na zakończenie zebrania ukonsty 
tuował się Zarząd nowego Koła. 
Przewodniczącym został kol. Wójto 
wicz, wiceprzewodniczącym kol. Bo 
gusz, sekretarzem Mana Gańska, a 
skarbnikiem Maria Sołonia.

PROPAGANDA KULTURY 
FIZYCZNEJ I SPORTU 
W TERENIE

Przy Wojewódzkim Urzędzie Kul
tury Fizycznej w Lublinie powstała 
sekcja propagandowa, której zada
niem jest piopagowanie kultury fi
zycznej i sportu w terenie przez po
kazy Przy organizowaniu sekcji gim 
nastycznej duże zasługi położył jej 
założyciel, ob. A  Gteraś.

Pokazowa grupa propagandowa 
udaje się w  dniu 20 bm. do Cheł
ma, gdzie o godz 14-ej w  sali miej
scowej jednostki wojskowej wystąpi 
z programem sportowo-gimnastycz- 
nym. Jako pierwszy punkt tego 
programu będzie rozegrane spotka
nie w piłce siatkowej między zespo 
łem propagandowym a siatkarzami 
tamtejszej jedn. wojsk. Następnie 
będą wykonane pokazowo. 1) ćwi
czenia wolne, 2) gimnastyka przy
rządowa, 3) pokazy ciężkoatletyczne 
i 4) piramidy

W skład ekipy wchodzą następu
jący sportowcy: Pastusiak, Wojtaś, 
Sobczak, Malinowski, Skubiszewski, 
Mazur, Bielecki. Urban, Majewski, 
Dziubek, Starobrat i inni.

LUBELSCY KOLARZE 
ROZPOCZNĄ SEZON 
WYŚCIGIEM NA PRZEŁAJ

Lubelskie Towarzystwo Kolarskie 
organizuje na otwarcie sezonu dnia 
20 bm. wyścig Kolarski na przełaj 
na dystansie 20 km.

Start nastąpi sprzed Domu 2ołnie 
rza o godz. 10-tej —  meta w Jastko 
wie.

O ile dopisze pogoda, impreza ta

Kotłowski zaznajomił tow. Murcza 
ka z warunkami pracy poddając ró 
wnocześnie krytyce organizację pra 
cy w  zakładzie i zwracając uwagę 
na konieczność podniesienia poczu
cia obowiązkowości u niektórych 

pracowników zakładu. Zdanie tow. 
Kotłowskiego poparł przodownik pra 
cy tow. Cencora.

W związku z tym tow. Murczak 
w  porozumieniu z dyr. Skalskim 
zwołał zebranie wszystkich pra co w 

ników, na którym omówił koniecz
ność zwiększenia dyscypliny pracy, 
obowiązki i prawa obywateli w De 
mokracji Ludowej oraz znaczenie 
Rad Zakładowych i aktywu partyj
nego na terenie zakładów pracy.

K. F. Nr 70

może wypaść bardzo interesująco, 
gdyż trasa na dużym odcinku prze
biegać będzie przez tereny górzyste 
i pola.

Narazie jednak, z winy iście 
„marcowej* pogody perspektywy u- 
danla się wyścigu są poważnie 
zamglone.

Z KAŻMIERCZAKIEM, 
WYTYKIEM I KUPCZYKIEM 
PRZYJADĄ PIĘŚCIARZE 
ZZK POZNAN DO LUBLINA

Niedzielny mecz pięściarski Lubli* 
nianki z poznańskimi kolejarzami 
winien dostarczyć publiczności spo
ro emocji.

W drużynie gości znajdują się dwa 
znane nazwiska, o których w  świat
ku pięściarskim dużo się słyszało. 
Pierwszym pięściarzem jest Wytyk, 
z którym przegrał Antkiewfcz po od 
niesionych sukcesach na Olimpia
dzie. Obecnie poznańczyk startuje o 
kategorię wyżej Walka jego z Mar
ciniakiem z pewnością nie będzie 
nużyła widowni.

Drugim pięściarze n  bardziej zna
nym, jest juniorKażmierczak, wal
czący w  wadze półśredniej.

Największym jego sukcesem jest 
uzyskanie zwycięstwa nad reprezen 
tantem Węgier — Martonem przez 
t. k. o. w  drugiej rundzie. Niestety, 
tak się już złożyłó, że do pojedynku 
Zielińskiego z Kaźmierczakiem nie 
dojdzie. Diagnoza lekarska wzbrania 
Zielińskiemu uprawiania sportu pię
ściarskiego jeszcze przez pewien 
czas.

Również pewnym jaśniejszym 
punktem w  zespole pięściarzy po
znańskich jest Kupczyk, odznacza
jący się silnym ciosem. Analizując 
możliwości obu drużyn, oceniamy, 
że uzyskanie zwycięstwa leży raczej 
jednak w możliwościach gospodarzy, 
jeśli wystąpią oni w  normalnym 
składzie.

Gospodarze winr.i zdecydowanie 
przeważać w  wagach lżejszych. Go
ście natomiast mają silniejszą obsa
dę w  wagach cięższych.

Przypuszczalne składy obydwu 
drużyn (od wagi muszej do ciężkiej):

Kukler — Kliczborg;
Baran — Januszek;
Choina — Macie je ivskt;
Marciniak —■ Wytyk;
Romański —  Każmierczak;
Głębocki —  Kupczyk;
Kwiatkowski — Misiak:
Kosiada —  Talarczyk.

Zawody pięściarskie odbędą się 
w sali kina „Apollo" o godz. lO.SOt

Kolo ZMP w Szkole Pracy Społecznej

0  podniesienie dyscypliny
u/  „ C e n t r o s t u l i ' *

—  Chodźmy do chorej, —  powiedział. Potem 
zatrzymał się. —  Zresztą po co fartuch? No, wszyst* 
ko jedno. Ależ dziwności na świ cie, nieprawdaż. 
Pierwszy wypadek w mojej praktyce... he... he... za
oczny połóg. Połóg przez radio. Wyobrażam sobie 
zdum'enie swoich kolegów... No, wszystko jedno, 
Chodźmy.
•  Wezwano do aparatu Ziemię Ogórkową. Dyżur
ny ogłosił wszystkim stacjom polarnym: „Ponieważ 
rad iow ęze ł będzie cały czas pracować z Ziemią Ogór
kową, łączność z pozostałymi stacjami zostaje na pe
w ien  czas przerwana aź do... zakończenia porodu**.

Wszyscy zamarli. W  eterze zapanowała cie/a. 
Arktyka z zapartym tchem śledziła przebieg porodu 
na dalekiej Ziemi Ogórkowej. Sergiusz Matwiejewicz 
podszedł do aparatu.

—  No, —  powiedział załoźywszy ręce za pasem, 
fartucha i strapił się.

©  m a ły  w łos  n ie  ząpyiaS ą, m z yatwyesąjjenłas JN+,

jak się tam czujemy, chora niewiasto?**, ale przy
pomniał sobie, że właściwie żadnej chorej przed sio* 
bą nie ma. Pustka. Eter. Pewnego rodzaju... he... 
przestrzeń.

Wyraźnie nie był w swoim sosie. Nie miał tego 
zwykłego otoczenia pracy, otoczenia, które mu da
wało n e/będny spokój Powinien był widzieć położ
nicę, słyszeć jej jęki, błaganie, a z przyzwyczajenia 
współczuć jej mękom, widzieć krew w miednicy, do
tykać rękoma płodu, —  tego malutkiego, śliskiego, 
bezradnego c'ałka.

Teraz nie było nic podobnego. I czuł się jak 
stary żołnierz spokojny pod kulami, ale lękający się 
złowieszczej, niedobrej c'szy, zasadzki; jak młynarz, 
który może spokojnie drzemać przy hałasie kół, ale 
budzi się. gdy zapadnie cisza.

—  Tutaj, na radiostacji, czuł się jak wyż na 
brzegu. Jednostajnym światłem pł nęły lampy. Po
trzask wało coś w odbiorniku. I cisza. I ani chorej, 
ani jęków, ani mąk.

Ani mąk. Ale ona męczy się tam... w przestrze
ni. Męczy się bardzo/ i oczekuje pomocy. I wszyscy 
dokoła czekają. Cóż, doktorze, Sergiuszu Matwieje* 
wjezu, cóż?

Schylił się do radiotelegrafisty i powiedział:
—  He., nieprawdaż... zapytajcie doktora: a w 

jakim położeniu znajduje się płód obecnie.
I z ciekawością zobaczył, jak słowa jego rozsy

pały się niby groch na kropki i kreski i popędziły 
przez eter. Po kilku minutach była już odpowiedź.

Sergiusz MaWiejewicz przeczytał i zmarszczył 
/woła, Tak staczał sie ten niezwykły „zaoczny poród**

—  Płód ma położenie poprzeczne, —  rozmyślał 
głośno doktór. —  Tak —  tak... wypadekl

—  Zapytajcie, —  zwrócił się do radiotelegrafi
sty, —  m jego kolegę, czy zna choćby ze słyszenia 
obrót płodu według metody BraKston Higstona.

—  He, a skąd by znał? Młody... I do tego tera
peuta. —  rozmyślał sam z. sobą.

Terapeuta! Jak wszyscy chirurdzy odnosił sią 
do nich z lekkim niedowierzeniem.

Odpowiedź nadeszła taka, jakiej właściwie Ser 
giusz Matwiejewicz oczekiwał. „Znam ze słyszenia, 
ale proszę we wszystkim kierować mną bez żadnego 
skrępowania**.

—- Wymyjcie ręce w spirytus'e i jedynie. Wszys! 
kie palce posmarujcie jodyną Myjcie z dziesięć, nie
prawdaż minut, —  dyktował doktór i radiotelegra
fista posłusznie i jakby celebrując powtórzył wszyst
ko nie wyłączając „nieprawdaż**. Kto go tam wią 
nr że to „nieprawdaż** ma jakieś znaczenie me
dyczne.

Doktór Ziemi Ogórkowej doniósł z szacunkiem, 
że ręce są wymyte.

—  Taki — z zadowoleniem k’wnął głową dok
tór. —  Teraz aseptyka kobiety. — Napisał szczegółu 
wo instrukcje na kartce i podał telegrafiście. I znów 
z zaciekawieniem przyglądał się zdziwiony —  jak 
słowa jego, myśli, które jeszcze przed chwilą znajdf 
wały się w jego mózgu, przenoszą się s'łą czarodziej
ską w tym momencie o tysiące kilometrów. I po raj 
pierwszy spojrzał z szacunkiem na telegrafistę.

C, A  e»
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lizani
w trosce o interesy młodzieży

Studenci wezmą udział
w budowie Miasteczka Uniwersyteckiego

Zbliża się pierwsza rocznica, gdy 

ruch studencki wkroczy! na nowe 

drogi rozwoju, powołując do żyda 

w  dniach od 19 do 21 marca 48 r. 

Federacją Polskich Organizacji Stu 

denckich. W szeregach jej pracuje 

więc już rok czasu młodzież zrze

szona w organizacji ideowo-wycho- 

wawczej Zw. Akademickiej Mł. 
Polskiej, w  Bratnich Pomocach, w  

Kołach Naukowych, i Akademic

kich Związkach Sportowych.

Warto się pokrótce zastanowić, 
jaki cel przyświeca l  jakie zadania 

powzięła ta nowa organizacja o 

charakterze ogólnostudenckm. Zada 
nia te uważam za wskazane wymie

nić, gdyż współżycie z młodzieżą 

akademicką przekonało mnie, iż czę 

sto nie docenia się tej nowej orga

nizacji, błędnie Interpretuje się Jej 

założenia. A  przecież zadaniem Fe

deracji jest dbać o prawa i interesy 
młodzieży akademickiej, troszczyć się 

o poprawę jej bytu, o zaspokojenie 

jej potrzeb, polepszenia zdrowia i 

rozwój sił fizycznych. Jej zadaniem 

jest również wymiana kulturalna i 

wymiana studentów z zagranicą, roz 
dział miejsc na wczasy akademic

kie itp. FPOS reprezentuje więc 

wszystkich studentów. Prowadzi ko
ordynację działalności Kół Nauko

wych i Bratnich Pomocy. Interesuje

Każdy student
prenumeruje tygodnik 

społeczno-literacki
„ P o p r o s < w M

się całym odcinkiem życia studen
tów ze wszystkich uniwersytetów w 
Polsce. Federacja ma za zadanie wy 
chować nowego studenta, studenta 
demokratycznego i wciągnąć go w 
orbitę tych wszystkich przemian ide 
ologicznych, politycznych, gospodar 
czych i społecznych, które zaszły i 
zachodzą nadal' w  naszym kraju. 
Dzisiejszy student musi być związa-

W  listopadzie 1948 r. z inicjatywy 
Zarządu Głównego ZAMP powstał pro 
jekt stworzenia naukowej organiza
cji studentów obejmującej młodych, 
postępowych naukowców rekrutują
cych się ze wszystkich środowisk aka 
demickicht której zadaniem byłoby 
propagowanie nowych teorii nauko
wych, krytyczna analiza teorii daw
nych, oraz ocena j krytyka ukazują, 
cych się podręczników i skryptów uni 
wersyteckich. -

Powyższy projekt, którego celowość 
wobec często spotykanego na naszych 
wyższych uczelniach zjawiska „kon
serwatyzmu" naukowego nie ulega 
najmniejszej wątpliwości, został zrea 
lizowany w styczniu br. przez powoła 
nie Centralnego Zespołu Naukowego.

Centralny Zespół Naukowy dzieli 
się na poszczególne sekcje, z których 
każda obejmuje najczęściej studen
tów z kilku pokrewnych sobie wydaia 
łów. Istnieją zatem sekcje: fizyko - 
chemiczna, prawno ekonomiczna, zdro 
wia, której członkami są studenci me 
dycyny, farmacji i stomatologii, sek
cja biologiczna i inne. Członkowie po 
szczególnych sekcji zostali wyznaczę 
ni przez środowiskowe Koła Naukowe 
oraz zarząd Okręgowy ZAMP spośród 
wybijających się pod względem nauko 
wym studentów i to zarówno zorganj 
zowanych jak i  niezorganizowanych.

Zebrania każdej sekcji Centralnego

akademickiej
ny z masami, z których wyszedł i 
które w  codziennym trudzie budują 
i umacniają gmach Polski Ludowej, 
Polski zdążającej do socjalizmu. Fe
deracja nawiązuje do bogatych tra
dycji postępowych odłamów mło
dzieży studiującej aa przestrzeni 
dziesięcioleci, które zajmowały przo 
dujące miejsce w ruchach wolno
ściowych. SL.

Zespołu Naukowego odbywają się w 
Warszawie jeden raz w miesiącu. Do 
chwilj obecnej w większości sekcyj 
odbyły się po dwa zebrania, z któ
rych pierwsze miało charakter orga
nizacyjny, drugie zaś było już poświę 
cone normalnej pracy naukowej.

Sekcja fizyko - chemiczna rozpra
cowała następujące referaty. „Deter- 
minizim i indeterminizm w świetle po 
glądów Planck‘a " oraz „Niektóre pro 
bierny filozoficzne fizyki współczes
nej". Na ostatnim zebraniu sekcji 
zdrowia przedyskutowano referat pt. 
„Kryzys genetyki formalnej" oraz re
ferat: „Biochemiczne aspekty w gene
tyce". Podczas dyskusji, w któiej- ży 
wy udział brali delegaci z Lublina wy 
jaśntono szereg wątpliwości, a następ 
nie solidaryzując się z założeniami ge 
netyki miczurinowskjej postanowiono 
rozpracowane referaty przekazać śro 
dowiskowym Kołom Naukowym przy 
czyniając się tym samym do popula
ryzacji postępowych teorii biologicz
nych.

Krótki okres czasu, jaki upłynął od 
chwili powstania Centralnego Zespc 
łu Naukowego nie pozwala na prze 
prowadzenie dokładnej krytyki jego 
działalności. Należy jednak mieć na 
dzieję, ie  zda swój egzamin i  stanie 
się poważnym czynnikiem w  życiu 
naukowym wyższych uczelni w Pol
sce. (Emka)

Na jednym z zebrań na Kursie 
Przygotowawczym słuchacze powzięli 
decyzję, która jest sformułowana w  
rezolucji następującej treśd: 1) Każ 
dy słuchacz Uniwersyteckiego Kursu 
Przygotowawczego ofiaruje 5 godzin 
pracy fizycznej przy budowie Mia
steczka Uniwersyteckiego i wzywa Stu 
dśum Wstępne do podobnęj inicjaty

wy.
2) Każdy słuchacz oddaje jeden 

dzień, wolny od zajęć lekcyjnych do 
dyspozycji ZMP.

3) Do dnia X maja br. słuchacze u- 
porządkują plac j założą skwer przy 
ul. Krak. Przedmieście i Daszyńskie 
go, przed nowobudującym arię gma-

I chem bursy Kursów Przygotowaw
czych.

* *  •
Utworzono Studencką Komisję do 

Budowy Miasteczka Uniwersyteckie
go, która składa się z 9 oaób i rekru 
tuje się ze studentów ze wszystkich

Wiedza przyrodnicza zdobywana 
z podręczników i ilustrowana nie 
dającymi wrażenia całości poszcze
gólnymi fragmentami spod mikro
skopu, pozostanie dla studenta su
chą 1 niejasną. Do tego, by nabra
ła’ ona kolorów życia w wyobraźni 
studenta musi się mu dać wrażenie 
kinetyki, wrażenie ciągłości mię
dzy poszczególnymi stanami pewne 
go fizjologicznego procesu, czego 
ani mikroskop, ani rycina z po
dręcznika nie dadzą. To zadanie 
spełnić może tylko odpowiedni film 
naukowy — montowany w  nielicz
nych laboratoriach świata. Na ta
kim filmie śledzić możemy wiele 
procesów fizjologicznych w żywym 
ustroju człowieka czy też zwierzę
cia. Również za jego pomocą mo
żemy uplastyczniać i zobrazować 
schematycznie pewne zawiłe zjawi 
ska z dziedziny przyrodniczej, któ 
rych w  sposób naturalny pokazć 
się nie da.

Mając to na uwadze Wydział 
Naukowy Koła Medyków przedsię
wziął wyświetlanie do końca bie
żącego roku akademickiego całej 
serii filmów naukowych z dzłedzi 
ny lekarskiej. By nie poświęcać 
czasu wyłącznie na oglądanie fil-

Wydziałów UMCS (w  tym 4 ZAMP- j 
crwców).

Pierwszą pracą Komisji będzie za.n 
teresowauie się i zapoznanie się z pla 
nami budowy Domu Akademickiego.

Plenarne zebran ie  
Zarządów Uczelnianych 
KUL i UMCS

Ostatnio odbyły się plenarne zebra
nia Zarządów Uczelnianych Wydzia 
Iowych, i kierowników zespołów.

Dla studentów KUL w  sobotę 15 
marca, dla UMCS w niedzielę 13 mai 
ca. Na pierwszym był referat poli
tyczny nakreślający linię polityczną 
ZAMP, wygłoszony przez kol. Stawano 
gę. na drugim referat o podobnej tre 
ści wygłoszony przez kod. Markiewi
cza.

Po dyskusji były jeszcze referaty
sprawozdawcze przewodniczących Za 
rządów Uczelnianych, podsumowanie 
dotychczasowych wyników pracy i wy 
tyczne na przyszłość.

mów, przewiduje się wyświetlanie 
ich po referacie dyskusyjnym przy, 
gotowanym przez Koło. Same fil
my krótkometrażowe wraz z apara 
turą l obsługą techniczną wykupu 
je Koło na dany wieczór od Filmu 
Polskiego. Przewidziane są filmy 
zarówno krajowe, jak i zagranicz
ne.

W ostatnią sobotę po referacie 
kolegi Samikiewicza na temati 
„Cy istnieje problem pracy nauko
wej i społecznej w  nowej struktu
rze koła Hukowego* 1* i dyskusji, 
która potoczyła się w  kierunku 
charakteru przyszłej pracy Koła 
zostały wyświetlone dwa film; 
naukowe produkcji polskiej. Pierw 
szy z nich to promienie Roentgena, 
który nas zapoznał z aparatami ] 
Roentgena, powstawaniem orai 
działaniem, a w  związku z tym i j 
zastosowaniem promieni Roentge
na. Drugi natomiast (łokazał nart 
pracę serca i oddychanie płuc człc 
wieka.

Zdając sobie sprawę z wartości 
kształcących takiego filmu Zarząd 
Koła Medyków gorąco zaprasza na 
następne filmy koleżanki i kolegów 
nie tylko z wydziału lekarskiego, 
ale i z innych. TJ.

GENETYKA MICZURINOWSKA
t e m a t e m  d y s k u s j i

w Centralnym Zespole Naukowym
KOŁO MEDYKÓW 
w y ś w i e t l a  f i l m y  n a u k o w e

Ciche, nieśmiałe pukanie i  w  
szeroko otwartych drzwiach wyro 
sła tęga postać gospodyni wypeł
niając szczelnie przestrzeń od jed 
nej do drugiej futryny, Pętlicki 
wsunąwszy paczkę pod łóżko przy 
siadł na jego starannie zaścielonej 
powierzchni mrugając porozumie- 
twawczo w  stronę porządkującego 
na parapecie okna książki Łukie- 
wicza. Okno było wąskie i ciem
ne, widok z niego był nieciekawy. ■ 
Toteż Łukiewicz odwracał się chęt 
niej w  stronę posprzątanego i wła 
enym przemysłem umeblowanego 
pokoju i  łatwiej mógł dostrzec po 
rozumiewawcze mruganie kolegi. 
Obaj wpatrzyli się w  zaczerwie
nione, ledwie widoczne na grubej 
twarzy oczy i pomyśleli, że to sku 
tek wieloletniej pracy w  żrącym 
pyle tytoniowym. Jako przyszli 
lekarze ocenili również, że jej tu
sza jest nienaturalna, chorobliwa.
I mimo wojny, jaką z nią stoczyli 
wprowadzając się do tego pokoi
ku mieli dla niej szacunek, czeka
li, co powie, po co do nich przy 
szła, gotowi w e wszyśtkim usłu
żyć.

A  gospodyni przyszła wcale nie 
i wrogimi zamiarami. Mówiła o 
iym szeroka, lojalnie uśmiechnię- 
:a twarz i przyjazne błyski oczu.

— Przyszłam zobaczyć, jak się 
oanowie urządzali —  szepnęła za
żenowana nie wiadomo czy po
rządkiem, jaki u nich zastała, czy 
Samymi odwiedzinami, czy też ich

NOWI LUDZIE
milczeniem. —  Nie chciałam was 
przyjąć — zaczęła po Chwili śmie 
lej i  głos jej przybrał zwykłe ni
skie, gardłowe brzmienie — bałam
się studentów.

—  Dlaczego to? — zapytał pod
nosząc nad nią zdziwione oczy 
Pętlicki.

— Ja tam nie wiem — tłuma
czyła — jestem prosta kobieta, 
całe, niekrótkię już życie przepra
cowałam ciężko na kawałek Chle
ba. Jedyną radość mojego żyda 
przyszli i zrabowali mi studenci. 
Tak, mieszkali u mnie —  dodała 
po krótkiej pauzie — było ich tak 
samo dwóich. Psotniki wielkie — 
mówiła już raczej do siebie samej
—  patrzą, aby na złość zrobić, ża
by i różne gadziny pod drzwi pod 
rzucają, dzieciom dokuczają. By
wało, że przychodzę z pracy, a 
mój Franio siedzi i płacze. A  dla 
czego płakał — uniosła się nagle
— bo mu przejść spokojnie nie 
dali. O, niedobre ludzie z tych stu 
dentów.

—  Skąd to wszystko pani wie, 
pani Miłkowska — zagadnął ją 
Łukiewicz.

—  Skąd wiem —  oburzyła się 
prawie — przecież mówiłam, że 
mieszkali u mnie tacy, krzyż pań
ski z nimi miałam.

—  I  dlatego nas pani do miesz
kania wpuśdć nie chciała? Przy
taknęła i już usta otwierała, by 
opowiedzieć dokładnie wszystkie 
swoje, z powodu tamtych studen
tów, nieszczęścia, ale przerwał jej 
Pętlicki krótkim, rzeczowym pyta 
niera:

— Kiedy to było?
—  Przed wojną, mój panie — 

powiedziała tonem bynajmniej nie 
takim, jakim się wspomina lep
sze czasy, raczej przeciwnie 
brzmiała w  nim ulga, że tamto się 
skończyło. Nie zdawała sobie tyl
ko sprawy, że obecnie zmieniło 
się wszystko, nawet i studenci.

— Więc przed wojną, powiada 
pani — zaczął Pętlicki wstając z 
łóżka.

Przytaknęła Zdziwiona ich na
głemu podnieceniu, bo i Łukiewicz 
przesunął się od okna na środek 
pokoju.

— To niech pani wie, że my dziś

nie jesteśmy wyjątkiem —  akcen 
tując starannie słowo po słowie 
powiedział Pętlicki -

— Tał^, to prawda —  przytak
nął Łukiewicz, jako że powolniej
szy był i do rozmowy mniej sko
ry.

— Wy też —  przestraszyła się 
nie na żarty.

—  Skądże znowu —  zaprzeczyli 
—  pani nas nie zrozumiała.

—  Więc co?
— Dziś większość studentów to 

inni, nowi ludzie.
— Inni, nowi? nie rozumiem.
—  No — zaczął Łukiewicz i  u- 

milkł zamyślony.
— Dziś — pośpieszył z wyjaś

nieniem Pętlicki — może chodzić 
na uniwersytet każdy, chłop, ro
botnik, czy inteligent pracujący. 
Są to ludzie nowi, z doświadcze
niem życiowym, świadomi swego 
celu.

— A  tamci? —  wybąkała.
— Tamci — zastanowił się i rę

ką po czole powiódł — tamci chcie 
li sie bawić, dowcipkować, byle 
się nie uczyć, bo i po co, kiedy 
bogaty papa forsę dawał.

—  To może i mój syn mógłby te 
raz?

—  Naturalnie! a co robi?
—  Nie żyje— jęknęła — a tak 

pragnął być studentem i  tak tam
ci panowie śmiali się z  niego, do
kuczali mu.

Obaj studenci schwydli teraz 
kłębek, z którego snuła się nić nie 
chęci do nich i jej wypowiedzi 
stały się więcej zrozumiałe i jesz
cze więcej szacunku poczuli do 
tej kobiety.

—  A  Jak nie ma kto pieniędzy*
—  wykrzyknęła Miłkowska — pra 
gnąc odpędzić od siebie smutne 
przypomnienie syna.

— Dostaje stypendium —  spo
kojnie. powiedział Pętlicki i spoj
rzał na Łuki ewieża — my obaj 
nie mamy, nasi rodzice biedni.

-— Tak, biedna —  przytaknął 
znowu Łukiewicz.

—  Inni, nowi —  mruczała pod 
nosem gospodwni — widać ta na- v 
sza Polska cała inna i nowa jest
— dodała głośniej.

—  To pani o tym nie wiedziałat
—  Et — machnęła ręką — za du 

io  człowiek przeżył, by to po nim 
ot tak spłynęło, jak woda z fTęai.

— Trzeba, żeby spłynęło — po
wiedział jeden.

— Trzeba życie nowe budować, 
inne, lepsze — dorzucił drugi.

—  Inne, nowe, lepsze — powtó
rzyła jak echo Miłkowska i z ros 
pogodzoną t\yarzą cofnęła się na 
korytarz. Z. S
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