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Powrót chłopów polskich z Ukrainy
Powitanie w Warszawie

Pismo sekretarza KCKP(b)U 
N. Chruszczowa 

do Prezydenta RP Bolesława Bieruta

Wielce Stanowo; Towarsyseu Bierut!
W dnia dzisiejszymi opuszcza Ki* 

jów, udając się z powrotem do kraju, 
pierwsza delegacja chłopów Demokra 
tycznej Polski, która przybyła do aas 
14 lutego.

Nasi drodzy Goście — Chłopi polscy 
spędzili na Ukrainie 14 dni. Wzięli 
oni udział w republikańskiej nara
dzie przodowników pracy gospodarki 
wiejskiej i zaznajomili się z osiągnię 
ciami pracowników socjalistycznego roi

Dnia 15 bm. « godz. 16 przybyła do 
stolicy wycieczka 166 chłopów pol
skich, którzy zwiedzili Republikę 
Ukraińską. W drodze z Kijowa do 
granicy polsko - radzieckiej towarzy 
szyli wycieczce Iow. to w. wicemini
ster Rolnictwa Ukraińskiej SUR, Ro 
tnaszew, przedstawiciel Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych USRR, Szczer
ba tiuk, przedstawiciele Komitetu Cen
tralnego Komunistycznej Partii Bol
szewików Ukrainy, tow. to w.: Bogdasz 
kin, Majchrowski, Winnik i inni oraz

Premier Cyrankiewicz
podejmuje delegację
chłopów polskich

WARSZAWA (PAP). — W dniu 
15 bm. w godzinach wieczornych 
Premier Józef Cyrankiewicz podej
mował w salonach Rady Ministrów 
165-cio osobową delegację chłopów 
polskich, którzy wrócili z USRR.

W przyjęciu wzięli udział: Mar
szałek Sejmu — Kowalski, członko 
tyle Rządu RP. oraz ambasador 
2SRR — Wiktor Lebiediew.

Delegację powitał serdecznie Pre 
mier Józef Cyrankiewicz. Następnie 
poszczególni członkowie delegacji 
dzielili się wrażeniami ze swego po 
bytu w  USRR.

Obchód 101 rocznicy

gowiiagia nmwrn
w Budapeszcie

BUDAPESZT (PAP). — Z okazji 
101 rocznicy Wiosny Ludów i pow 
stania węgierskiego 1848 r. odbyła 
się 15 marca w Budapeszcie na Pla 
cu Bohaterów wielka manifestacja 
młodzieży węgierskiej, która żarnie 
tliła się w manifestację na rzecz 
wolności 1 pokoju. W manifestacji 
wzięło udział ponad 100 tysięcy mio 
dzieży robotniczej, chłopskiej, pio
nierów i studentów. O godzinie 9 
rano na trybunie honorowej zasiadł 
wicepremier Rak os i, obok niego — 
członkowie rządu. Nieco później 
przybyli prezydent Szakasits i pre
mier Dobi, a w chwilę później owa 
cyjnie witana rządowa delegacja 
bułgarska z wicepremierem Kolaro 
'vem na czele.

Kulminacyjnym punktem mannę 
łtacji byló ślubowanie na wierność 
weg:erskiej demokracji, socjaiizmo 
wi przywódcy ludu węgierskiego — 
Matiasa Rakosi‘ego.

Na zakończenie odbyła się wspa
niała defilada.

attache Polskiego Konsulatu General
nego w Kijowie.

Na granicy polsko - radzieckiej ser 
decznie żegnani chłopi polscy zostali 
obdarowani albumami ze zdjęciami, 
obrazującymi pobyt wycieczki w 
USRR. Konduktorki koiei radzieckich 
WTęczyly wszystkim kobietom — u- 
cze9tniczkom wycieczki własnoręcz
nie wykonane podczas podróży arty
styczne kolorowe kwiaty.

W Warszawie wycieczkę przywita 
|y na dworcu delegacje PZPR, z przed 
stawicielami Kom. Centralnego, tow. 
tow.: Stefanem Matuszewskim, Hila
rym Chełchowskim i Wtodziemierzem 
Reczkiem na czele, delegacja Stron
nictwa Ludowego, z prezesem Zarżą 
du Głównego SL, min. Baranowskim 
— zastępcą sekretarza generalnego, 
posłem Juszkiewiczcm i posłem Dzen 
dzlem na czele, delegacja PSL t  se
kretarzem generalnym Banachem, de 
legacje Związku Samopomocy Chłop 
skiej, Towarzystwa Przyjaźni Polsko- 
Radzieckiej oraz przedstawiciele ro
botników i ludności Warszawy,

W imienin Komitetu Centralnego 
PZPR powitał delegację członek KC, 
tow. Stefan Matuszewski.

(c. d. na słr. 2)

Na budowie Centralnego Domu PZPR

Zatrudnieni przy budowie Centralnego Domu P. Z. P. R„ Krótkopat Hen
ryk (absolwent Liceum Budowlanego), Łoziński Andrzej — kierownik 
i Strzewiekl Władysław, majster, skonstruowali specjalną windę pomocni
czą przy dźwigu do transportu materiałów budowlanych. Urządzenie to 
dało duże oszczędności na Instalacji i transporcie Materiałów hodowlanych.

Kongres Węgierskiego Frontu Ludowego
P rzem ó w ien ie  Rakasi'ego

BUDAPESZT (PAP). — W pierwszym dniu obrad Kongresu Węgier
skiego Niepodległościowego Frontu Ludowego wygłosił programowe prze 
mówienie sekretarz generalny węgierskiej partii pracujących wicepre
mier Matias Rakosi,

Na wstępie mówca podsumował
osiągnięcia demokracji węgierskiej w 
okresie od wyzwolenia kraju, wska 
żując na odbudowę l przekazanie w 
ręce ludu pracującego aparatu pań
stwowego.

Przechodząc do omówienia zagad
nień polityld zagranicznej Rakosi 
podkreślił, że Węgry zajęły należne 
Im miejsce w rodzinie wolnych lu
dów. Mówca uwypuklił duże znaczę 
nie układów o przyjaźni i współ
pracy, zawartych ze Związkiem Ra
dzieckim 1 krajami demokracji lu
dowej,

Z kolei Rakort omówił wykonanie 
planu trzyletniego oraz nakreślił wy 
tyczne planu pięcioletniego.

Plan 5-letni — podkreśla Rakosi

z wielkim uznaniem inicjatywę Mię 
■izynarodowego Komitetu Łączności 
Intelektualistów w  sprawie zwoła-

Artyści Scen Polskich
zgłaszają akces do Kongresu Pokoju

S iS ?  KWU T"’wego Artystów scen Mio Zarząd Główny Zw. Zawodowe
go Artystów Scen Polskich przyłą
cza się równocześnie do tego apelu 
i wyraża w imieniu całego aktor
stwa Rzeczypospolitej Polskiej głę
bokie przekonanie, że Kongres ten 
przyczyni się do rozwinięcia i Spo
tęgowania walki o pokój.

My, aktorstwo polskie, pragniemy 
służyć postępowi, demokracji t po
kojowi, z oburzeniem piętnujemy 
haniebną propagandę nowej wojny 
ówldtoftrej.
Związek Zawodowy.Artystów Scen 

Pol&kięjp postanawia wziąć czynny 
przygotowaniu Swistowe- 

■esu Zwolenników Pokoju 
i jego uchwał, 
niczący Zarządu Główne 
kowskf, wiceprzewodni- 

GŁ Zelwerowicz, sekre- 
iWłkL ainąrhoth Ba-

— posiada jeszcze jedną decydującą 
przesłankę — pokój. Lud węgierski 
chce pokoju i odrzuca wszystko, co 
mogłoby wywołać niebezpieczeństwo 
nowej wojny. Nie jest naszą winą
— njówi tow. Rakosi — te stosunki 
Z obecnymi przywódcami Jugosła
wii, którzy zdradzili front pokoju i 
solidarności międzynarodowej, f 
którzy coraz bardziej przechodzą do 
obozu imperialistów, popsuły, się. 
Wiemy jednak, że lud pracujący Ju 
gosławii mimo zdrady jego awan-

WARSZAWA (PAP). Prezydent R.P. Bolesław Bierni otrzymał «d Sekre- 
t&rza K. C. K. P. (b) U. N. Chrawcaowa pismo treści oaołępająecjt

nic Iwa Ukraińskiej SRR. nawiązali 
znajomość i osobisty kontakt z przo 
dującymi kołchoźnikami, łanowymi* 
brygadierami, przewodniczącymi koł
chozów, uczonymi, specjalistami go
spodarki wiejskiej i pisarzami naszej 
Republiki,

Na zaproszenie uczestników narady 
chłopi polscy chętnie zwiedzili szereg 
kołchozów, stacji niaszynowo-trakto 
rowych, przedsiębiorstw j instytucji 
kulturalnych, W obwodzie kijowskim 
delegaci byli w jednym z najstarszych 
kołchozów „Zdobycze Października", 
w rejonie talnowskim oraz w kołcho 
tie im. Wasiijewa w rejonie dymer 
skim.

W obwodzie zaporoskim, zwiedzili 
kołchoz im. Kirowa — w rejonie wie* 
chnie - charlyckim oraz orechowgfcą 
stację maszynowo - traktorową, za 
snajamiając się szczegółowo z gospo 
darką kołchozów, z zasadami organ) 
zacji i zapłaty za pracę, z życiem : 
warunkami bytu kołchoźników.

Ponadto delegaci obejrzek dniepr# 
wską elektrownię wodną im. La* 
nina oraz zakłady „Komuna*" w Za 
porożu, które produkują dk gospodar 
ki wiejskiej nowoczesne kombajny 
„Staliniec — 6“,
Wiele uwagi poświęcili przedstawicie 

le narodu polskiego poznaniu 
stolicy Ukrainy — Kijowa. Zwiedzili 
oni historyczne zabytki miasta, insty 
tucje naukowe i kulturalne, teatry. 

Nasi kołchoźnicy, robotnicy i inte 
ligencja przyjmowali gości polskich 
serdeczne i gościnnie.

Uczyniliśmy wszystko, aby chłop? 
polscy mogli jak najlepiej i jak najf 
dokładniej zaznajomić się z życiem 
naszych kołchozów, stacji maszy
nowo -  traktorowych ł przed 
siębiorstw, z przodującymi ludźmi n»; 
szej wsi'socjalistycznej 1 na własna 
oczy przekonać się o wyższości wiel 
kiej zespołowej gospodarki nad drób 
nym, indywidualnym gospodarstwem' 
chłopskim.

W jakim stopniu nam się to udało 
opowiedzą Wam sami delegaci. Będzin 
my bardzo radzi, jeśli członkowie de
legacji, po powrocie do domu, opo
wiedzą obszernie narodowi polskiemu., 
jak żyją, pracują i budują nowe żjr 
ci* kołchoźnicy j wszyscy ludzie pw 
cy Związku Radzieckiego.

Przesyłam Wam album ze adjęda 
mi z pobytu delegacji rhtopćw poł 
skich na Ukrainie, małą biblioteczkę 
wiejską f skromny podarek produkcji 
kołchozów Ukrainy Radzieckiej.

Pobyt delegacji chłopów polskich ao 
stał utrwalony na taśmie filmowej,, 
Postanowiliśmy nakręcić niewielki 
film, który prześlemy Wam w najbli? 
szej przyszłości,

Z głębokim poważaniem, 
(—) N. Chruszczów

tumiczych przywódców. Sto! a nami
w jednym szeregu w walce, która 
toczy się o utrzymanie pokoju t dla 
tego wcześniej czy później powróci 
do rodziny demokracji ludowej.

W tym samym czasie, gdy tak bar 
dzo podkreślam pragnienie pokoju 
— ciągnął dalej Rakosi — Jesteśmy 
zdecydowani walczyć o pokój nie 
tylko słowem

By akcja była skuteczna trzeba 
jeszcze bardziej wzmocnić obóz po
koju, trzeba zmobilizować na całym 
świecie zwolenników pokoju i dać 
do zrozumienia imperialistycznym 
podżegaczom wojennym, że tch wy
siłki rozbiją się o niewzruszony 
front żołnierzy pokoju.

PROTESTY W ANGLII

D iiiio  di m ii u  U »

o mwm\i
Zag łę b ia  Ruhry

LONDYN (PAP). — Agencja Reu 
tera donosi z Luksemburga o ubwo 
rżeniu jednolitej organizacji zwią^ 
kowej grupującej hutników i gor-,: 
E w  z Niemiec, Francji i krajów 
Beneluxu. Uczestnicy konferencji 
oowzięli uchwałę, w której wzywsg 
te krajowe związki zawodowe do 
ooparcia akcji na rzecz umiędzynaf 
rodowienia Zagłębia Ruhry oraz ”  
oewnienla udziału robotników 
kierownictw!* j grramjłalew tęgo

LONDYN (PAP). — Skazanie na 
śmierć przez władze ateńskie boha
tera greckiego ruchu oporu i b. reda 
która pisma „Rizospastis‘‘— Glezosa, 
wywołało masowe protesty dziennika 
rzy brytyjskich najróżniejszych kie
runków politycznych i postępowego 
odłamu posłów parlamentu brytyj
skiego. Depesze protestujące prze
ciwko wyrokowi i żądające uwolnię 
nia Glezosa przesłali do premiera 
Sofullsa redaktorzy naczelni i w pół 
pracownicy pism: „Daily Worker’*, 
„News Chronicie'*, „New Statesman 
and Nation", „People**, „Reynolds 
News" i „Daily Telegraph".

W depeszach swych dziennikarze 
brytyjscy przypominają rządowi a- 
teńskiemu, te  Glezos był już raz 
Skazany na śmierć prze* hitlerow
ców w o m U  okupach  eraa

tym, który dokonał w roku 1941 
symbolicznego czynu — zerwania 
swastyki z Akropolu Depesze prote 
stacyjne do Sofulisa wysłała rów
nież grupa 21 posłów labourzystow- 
skich 1 komunistycznych.

Kijów,
/

t. III. 1949«r
•  *  •

Odpowiedź Prezydenta R? 
BOLESŁAWA BIERUTA

n a  p i s m o  

S ekretarza  KC KP(b)V 
N. C h ru sz c z o w a

WARSZAWA (PAP). — W odpo
wiedzi Prezydent R. P, Bolesław* 
Bierut przesłał do S ekre tam  Korni 
tetu Centralnego KP (b) U. N. Cłmi 
szczowa następujące, pismo:

Wielce Szanowny 1 Drogi Towa
rzyszu Chruszczowi

Jestem prawdziwie wzruszony ser 
deczną i wspaniałą gościnnością, z 
iską Rząd Ukraińskiej Socjalistycz
nej Republiki Radzieckiej oraz kol 
chożncy Ukrainy przyjęli delega
cję chłopów polskich, pragnących 
zapoznać się z osiągnięciami rolnic 
twa radzieckiego. Wczoraj uczestni
cy pierwszej delegacji opowiedzie 

(Dokończenie na str. 2)

Organizacje polskie we Francji
p r o f e s f u / c i

przeciwko wstrzymaniu ramtrlacii
PARVŻ (PAP). — Liczne polskie 

organizacje emigracyjne wę Fran
cji uchwalają protesty przeciwko 
zawieszeniu przez rząd francuski 
zbiorowej repatriacji Polaków z 
Francji. Podkreślając swój udział 
we francuskim ruchu oporu t w od 
budowie Francji, polscy robotnicy 

b^tjrokU w  JMUmirt kolo E ujiK  «pe

lują do władz francuskich o umoż 
liwienie Im powrotu do k ra ją  

Podobnej treści petycję uchwalił) 
robotnicy rolni w miejscowości Bel 
lenglise (Aiana), związek Polaków 
b. uczestników ruchu oporu w Cor 
beli - Essones (Seine et Oise), rady 
narodowa departamentu Pm  da 
i *  i
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po powrocie z Ukrainy
(c. d. ze str. 1)

W 165-osobowym składzie w yciecz - 
iki znalazło się 80 chłopów, 14-tu wój 
łów, sołtysów, członków Rad Narodo 
wych, lł- tu  studentów SGGW w War 
szaw-e i WSGW w Łodzi, 2G-ciu nau 
czycieli szkół wiejskich i szkól rolni 
ezych, 4-ch dziennikarzy, oraz 30-tu 
wiejskich działaczy społecznych. U* 
czestaicy wycieczki reprezentowali 
wszystkie okręgi kraju.

Delegacja Chłopów podzielona zo 
wała na 7 grup, z których każda zwie 
dzała inny rejon Republiki Ukraiń
skiej.

Powracający z USRR chłopi polscy 
podzielilj się swymi wrażeniami z 
przedstawicielem PAP. Oto wypowie 
dzi kilku z nich:

Miron Magusiewkz posiada 3 hek 
tary ziemi w Augustowie (pow. Bielsk 
Podlaski). Znał oh Rosję przedrewolu 
cyjną ze służby w carskiej armii. Po 
równując ówczesne stosunki z obecny 
mi mówi:

— Poziom życia ludzi radzieckich 
jest o całe niebo wyższy od dawnego. 
Przed rewolucją chłopi przeważnie 
głodowali, musieli iść na roboty do 
dziedzica alb? do bogatych chłopów, 
trudnili się drobnym rzemiosłem do
mowym, aby zarobić na nędzne życie 
O oświacie nie było w ogóle mowy. 
Obecnie każdy ma pracę, jest dobrze 
ubrany, w każdej wsi jest szkoła.

Wsie są łam wszystkie zelektryfiko
wane, kołchoźnicy żyją w dobrobycie, 
poza tym co otrzymują w kołchozie, 
mają własne krowy, świnie i wielkie 
ilość; drobiu. Po powrocje do domu. 
muszę to wszystko sąsiadom opowie
dzieć,

Tow. Kaźmierz Sruzik, właściciel 4 
hektarów ziemi we wsi Chlebowice na 
Kielecczyźnie, był podczas pierwszej 
wojny światowej na Ukrainie.

— To co było wówczas i co jest o- 
becnie w ogóle nie da się porównać 
— mówi tow. Struzik. — Naród był 
uciskany, ludzie nie znali żadnego ży 
cia poza ciężką pracą na kawałek chle 
ba. Obecnie zaś ludność odczuła peł

nię życia. Chcę opowiedzieć po przy 
jeździe do domu swoim znajomym i 
bliskim om zobaczył. Ja sam zbieram 
z hektara 6—8 metrów zboża, a koł 
chozy Ukrainy zbierają z hektara 4— 
5 razy więcej. W kołchozie im. Chrusz 
czowa, w rejonie achtyrskim czyni 
się przygotowania do uruchomienia 
elektrycznych traktorów.

Ob. Adama Grntynę (SL) ze wsi Za 
lesie pow. elblądzkiego, który rów
nież znał przedrewolucyjną wiei rosyj 
ską, uderzył przede wszystkim wysoki 
poziom kulturalny i stopa życiowa koł 
choźnikó-w radzieckich.

Każdy kołchoz i sowehoz posiada 
ośrodek leczniczy i klub.

Państwowe gospodarstwa rolne
potężną bazą zaopatrzeniow ą

i Reform Rolnych — Tka-

Akcja w obronie pokoju
zatacza coraz szersze kręgi

L i k w i d a c j a
C K O S

WARSZAWA (PAP). — Zarządzę 
niem ministra Pracy i Opieki Spo
łecznej, wydanym tw porozumień’u 
z ministrami: Administracji Publicz 
nej, Oświaty, Zdrowia oraz szercin 
Kancelarii Rady Państwa, nastąpiła 
likwidacja Centralnego Komitetu 
Opieki Społecznej.

Likwidacją CKOS powierzono 
Głównej Komisji Likwidacyjnej po 
wołanej przy Min. Pracy i Opieki 
Społecznej i

Minister Pracy i  Opieki Społecz
nej — Kazimierz Rusinek udzielił 
wywiadu przedstawicielowi agencji 
prasowej PAP, w którym podai mo 
tytwy likwidacji CKOS-u i omówił 
nowy system opieki społecznej w 
kraju.

— W okresie powojennym sytua
cja zniszczonggo kraju — mówi 
minister — wymagała zorganizowa 
nia szybkiej akcji masowego ratow
nictwa dla milionowych rzesz lu
dzi, którzy w wyniku wojny znale
źli się w warunkach kompletnego 
materialnego zniszczenia i  bez po
mocy. Również masowy ruch repa
triacyjny, który rozpoczął się a 
chwilą zakończenia wojny i  objął 
miliony ludzi, wracający en do kia- 
ju, zarówno z zachodu, jak i ze 
wschodu, a także akcja przesiedleń 
cza na Ziemie Odzyskane wymaga
ły zorganizowanej i masowej porno
"*y.

W miarę stabilizacji stosunków 
społecznych i poprawy sytuacji eko 
nomicznej kraju odpadła potrzeba 
masowego ratownictwa. Normalne 
funkcjonowanie opieki społecznej 
wymaga centralizacji akcji i stwo
rzenia jednego ośrodka dyspozycyj
nego. W tym stanie rzeczy odpada 
potrzeba działania odrębnej opie
kuńczej o r g a n i z a c j i  społecz- 

a funkcje opieki, w większym

POZNAN (PAP). — Na pierw
szym krajowym zjeździe robotni
ków i pracowników Rolnych Mająt
ków i pracowmików rolnych Mająt- 
w grudniu 1947 r. w Szczecinie, 585 
delegatów, reprezentujących 200 ty 
sięcy robotników rolnych przyjęło 
następujące zobowiązania:

,,Robotnicy rolni, traktorzyści i 
mechanicy, rządcy i administrato
rzy, pracown:cy okręgów i central 
ślubują wzmożonym wysiłkiem, 
zwiększoną wydajnością pracy, o- 
fiamością i uporczywą walką o więk
sze plony, szerokim ruchem współ- »-
zawodnictwa zabezpieczyć krajowi 
samowystarczalność aprowizacyjną".

Wyniki pracy nad realizacją zo
bowiązań omówiono na zwołanej w
dniu 15 marca br. w Poznaniu ogól 
nopolskiej naradzie produkcyjnej 
z udziałem ok. 600 uczestników. Na 
naradę przybył wiceminister Rol

>\*
nict- 
czow

Przedstawiając zebranym plan 
pracy na rok bieżący dyrektor Do- 
skocz -  Whnowski podkreślił, że 
państwowe gospodarstwa rolne sta 
nowić będą socjalistyczną bazę zao 
patrzeniową dla państwa ludowego. 
Krocząc po linii wytycznych Kon
gresu Zjednoczeniowego Polskiej 
Klasy Robotniczej PGR pomagać 
będą gospodarstwom chłopskim w 
unowocześnieniu gospodarstw. Sta
ną się one dla gospodarstw indywi
dualnych wzorem wielkiej współ
czesnej socjalistycznej i zmechanizo 
wanej gospodarki. W związku z tym 
połączone b. PNZ. PZHHR, PZCHK 
w jedną instytucję pod nazwą Pań 
stwowe Gospodarstwa Rolne podej
mą pracę nad dalszym realnym i 
prawijdłowym planowaniem gospo
darczym, pozwalającym na podnie
sienie produkcji. Opracowane będą 
szczegółowe plany pracy dla każde
go majątku, zakładu warzywnicze
go, hodowlanego itp.

PARYŻ (PAP). — Z całego świa
ta napływają zgłoszenia udz!ału w 
Światowym Kongresie Zwolenni
ków Pokoju.

WĘGRY
Związek pisarzy węgierskich wy 

stosował depeszę do komitetu przy
gotowawczego Światowego Kongre
su Zwolenników Pokoju, w której 
solidaryzując się z akcją kongreso
wą piętnuje z oburzeniem manew
ry podżegaczy wojennych.

CZECHOSŁOWACJA
1.100 delegatów na kongres mło

dzieży czechosłowackiej wyraziło te 
legraficznie całkowite poparcie ko 
mitetowi Kongresu Pokoju i zobo
wiązało się do przeprowadzenia e- 
"nergicznej akcji na rzecz pokoju 
wśi ód młodzieży czechoałpwackjej.

SZWAJCARIA
W Szwajcarii powstał komitet 

przygotowawczy dla spraw Kongre 
su. W ramach przygotowań do Kon 
gresu odbędzie się* również kongres 
w obronie pokoju, zorganizowany 
przez Związek Kobiet szwajcar
skich.

DANIA
Komitety przygotowawcze zostały 

utworzone również w Norwegii, Ho 
landii i Belgii. W Danii odbędzie się 
„Tydzień przygotowawczy do Swia 
towego Kongresu Zwolenników Po 
koju‘‘, zorganizowany przez kobiety 
duńskie.

KUBA
Na Kubie w skład komitetu przy 

gotowawczego weszli: wiceprzewod 
niczący parlamentu pisarz Juan Ma 
rinello, etnolog Fernando Ortis, po 
eta Nicola Guillen oraz wiele in
nych wybitnych osobistości.

BRAZYLIA
W Brazylii zapowiedziała swój 

udział w Kongresie organizacja o- 
brony pokoju i kultury. Entuzjasty 
cznie powitał inicjatywę zwołania

■

dzisiejsze oblicze?
— Harcerstwo przedwojenne — 

oświadczył ob Berek — było polską 
odmianą skautingu Zgodnie z teo 
rią skautingu o odrębności świata

ło dziewczęta i chłopców w oder 
waniu od ich codziennego życia 1 
w całkowitej izolacji od zagadnień 
społecznych. Ogłoszona zasada „apo

*i'iiiinm ininiim itiniiiiM iitim im iim !m m niiiH M iłiiim im ntm ;niiłm ii imnłtiiiniiiim m iH iiłm iim m nm iniHiito •

NOWE DROGI ROZWOJOWE ^
h a r c e r s t w a  p o l s k i e g o  |

WARSZAWA (PAP). — Przewodniczący Związku Harcerstwa Polskie dza ob. Jerzy Borek — wysuwają I
go ob. Jerzy Berek, w wywiadzie udzielonym przedstawicielowi PAP się problemy ideologiczne. O du- i  
nakreślił nowe kierunki rozwoju harcerstwa polskiego w związku z żym postępie na tym odcinku świa § 
poważnymi zmianami organizacyjnymi 1 ideologicznymi, jakie nastą- dczyć może m. in. uchwała grona s  
piły w ZHP. instruktorskiego, w której zebran: a

. . . .  . stwierdzają, że jako wychowawcy f
— Dlaczego polskie harcerstwo ściwe wychowanie w ducha soeja

nie może. pogodzić się z ideologią etycznym  całej młodzieży pol- 
badenpowellizmu i jakie jest jego

najmłodszego pokolenia zrywają z s  
wszelkimi pozostałościami dawne- = 

skiej. Front ten posiada szereg od- g0 wychowania skautowego, a no- s  
cinków, których istnienie uwarun Wą pracę pragną oprzeć na zasa- § 
kowane jest koniecznością stoso- ^ach wychowania socjalistycznego |  
wania odmiennych metod pracy. . _ . s
ZHP jest organizacją młodzieży do „Duz* Przyw^zujemy do =

. . . . . .  , lat 15, zaś ZMP obejmuje mło- która g
Z  dzież starszą. Cele nasze i wypły

wające stąd zadania — są wspólne.
— Czy ZHP współpracuje ze 

szkolą i jaka rola nauczycielstwa

najmocniej łączy naszą młodzież z 1 
życiem kraju. W ramach tych prac I  
harcerki i harcerze przepracował! |  
w akcji letniej w ub. roku ponad |  
4 miliony 300 tysięcy godzin I

nizacjl harcerskiej?
— Drużyna jest ściśle związana

= na łjyla w rzeczywistości przeciw 
| |  dążeniom postępowym,
fl Zaczerpnięte ze skautingu meto- . , . .

,,.J .  funKcje „  w,w m  I  *  „wychowani.- chl.pcow , d .i.w  «  >*°>|>
sabalu, przejąć winno Państwo i j  = «  na wzór zdobywców kolonl.l ^  również f  w ychow ać
samorząd, aby uniknąć dublowania = nych, kierowało wysiłek młodzie- yj y . . wychowa w
pracy polu opieki społecznej i 1 ży w dziedzinę fantastyki i oder- « * ; Nasze zadania wypływają z 
marnowania środków, które można s  wania od życia społecznego. J’c Kamyc Tr ae co zadania no"
zużytkować na cele akcji socjalnej g  Dzisieisze harcerstwo -  mówi wej szkoły , Jesteś™v przekonani, 
w interesie ludzi pracy, wymagają- 1  następnie przewodniczący ZHP _  że nauczycielstwo doceni wagę na- wrzyna 
tych opieki.

Na podstawie zarządzenia mini
stra Pracy i  Opieki Społecznej oraz 
instrukcji, wydanych przez Główną 
Komisję Likwidacyjną, przejęte 
przez Komisję Likwidacyjną placów 
ki i zakłady CKOS, będą przekazy
wane poszczególnym właściwym te 
renowo organom zainteresowanych 
ministerstw, a na wniosek i za zgo 
<łą Kancelarii Rady Państwa posz
czególnym związkom samorządo
wym. Placówek tych jest obecnie 
2.367, wliczając w to ośrodki rolne 
t  przedsiębiorstwa.

Zakończenie całej akcji likwida
cyjnej CKOS przewidziane iest do 
X soada br.

itd . =
wiele nadziei pokładamy w Ra- Chcemy aby swą pracą przyczynia |  
dach Rodzicielskich 1 Komitetach ło się ono do zmian, jakim podlega =

iM t • §
V • * {g-

W tegorocznej akcji letniej — §

f  ZMP?
Jest jeden front walki o wła- — Na pierwszy p ląs —» stwier- 1 wsi.

Kongresu znany fizyk Mario Schom 
berg prof. uniwersytetu w San 
Paulo.

ARGENTYNA
Z Argentyny wpłynęło do komi

tetu Kongresu zgłoszenie od redak 
tora naczelnego czasopisma „La Ho 
va“ pisarza Alfreda Varena. Udział 
swój w Kongresie zapowiedzielir ró 
wnież malarz Hector Boliiec z We 
nezueli oraz pisarz Armoril z Urug 
waju.

FRANCJA
We Francji zgłoszenie nadesłały 

związki zawodowe okręgu paryskie 
go, stowarzyszenie wdów i sierot 
po żołnierzach obu wojen świato
wych orlz związek b. więźniów po
litycznych obozu Chateubrland. Po
nadto napływają dalsze zgłoszenia 
indywidualne od wielu wybitnych 
osob’rtości francuskich.

lityczności1' wychowania skierowa szktłą * âka ,ro a naue,yc'c*" Środowiskiem życia naszej młodzie =stwa w okazywaniu pomocy orga- =iy przestaje być „dzika puszcza § 
staje się klasa szkolna, dom, wieś |  
itd. g

Właściwego sensu nabiera teraz § 
ideał braterstwa tak bardzo pory- § 
wający młodzież swym pięknem, |  
a tak fałszywie dotycnczas pojmo- |  
wany. Dzięki naszej pracy młodzież |  

dostrzegać, że braterstwo s
przezwycięża balast ideologii 1 me- szei pracy 1 Przyid7ie nan> z Jak realizuje się przez walkę ze źródła |
tod pracy tego rodzaju tradycji najda,ej idaCa pomoca mi UCiSkU s^ eczneg0 1 narod°* 1
skautowej. Spodziewamy się troskliwe] opie wega

Nowe harcerstwo jest organiza- k  ̂ szkoły przpz zorganizowanie Nowym problemem dla organiza 1 
cją dzieci i młodzieży szkoły pod- ^ Wlê ,ic harcersklch. udostępnienie ^  .ftst harcerstwa na wsi I
stawowej, wychowując ją w duchu sportowych, pracowni
socjalizmu, przygotowując do po
ważnej działalności w ZMP. Nowe
harcerstwo winno stanowić podbu- OP’ekuńczych. Które niewątpliwie wieś polska, 
dowę dla pracy w ZMP, z którym Przyczyn*ą s'̂  do wzboeaceala na-
związane jest zarówno ideologicz- pracy wy chowa wc: oświadczył na zak.ńczenle^jiłeWd- f
nie, jak i organizacyjnie przez ka- — Do czego sprowadzają się naj- dniczący Związku HatcersfWK'Vó'- a
dry instruktorskie. ważniejsze zadania ZHP w chwili skiego _ która ogarnij około '5

— Jak układa się współpraca a obecnej i jak przebiega ich reali- 100 000 młodzieży, zacieśniłby jesz.- 
Mp" v *acja? -  cze bardziej więź m ło d z ie j f i l u t

,at n a ł

l i l i i  podpisze w H  i i m g t o i l t
p a k t a t la n ty c k i

WASZYNGTON (PAP). — Amba
sador brytyjski Franks oświadczył, 
że minister Bevin przybędzie do 
Stanów Zjednoczonych w końcu 
marca.

Wizyta jego w Stanach Zjedno
czonych ma potrwać około tygod
nia. Podczas jego pobytu przewidy
wane jest podpisanie „paktu atlan
tyckiego''. -

flemomłra<ia bezrobotnych
w L i e g e

BRUKSELA (PAP). ~  Donoszą ,2
Liege o wielkiej demonstracji bezrp 
botnych, jaka odbyła się w tym 
mieście w niedzielę. Tysiące bezro
botnych przeszły przez ulice miaśta, 
domagając się głośno pracy. Demon 
stranci występowali również prze
ciwko znacznej zwyżce cen i żąda
li wypłaty zasiłków. *-- ------

Odpowiedź
Prezydenta B eruta

(Dokończenie ze str. 1) 
li mi z głębokim przejęciem i zach 
wytem swoje wrażenia z wyciecz^ 
po Waszym wspaniałym kraju t  a 
niezapomnianych dla nich spotkali, 
z przodownikami socjalistycznego 
rolnictwa Ukrainy, z , kierów nikaml 
Państwa i Partii, z uczonymi i pisa 
rzami bratniego, gościnnego k ra ją  
Pragnę jak najserdeczniej zarówno 
w ich imieniu, jak \* imieniu Rzął  
du Polskiego podziękować Wam, 
Drogi Towarzyszu, jako inlćjitorc& 
wi tych spotkań i całemu Rządowi 
Republiki Ukraińskiej za tę niezró 
wnaną gościnność, z którą spotkali 
się u Was nasi chłopi, a która jest 
najlepszym wyrazem pogłębiają^ 
cej się przyjaźni naszych krajów } 
-braterstwa narodów słowiańskich.

Nasze delegacje wyniosą z . tych 
wycieczek niezwykle cenne doświad 
czenia, którymi niewątpliwie podiię 
lą się z szerokimi masami polskich 
rolników. Delegaci polscy, jak wy
nika z ich opowiadań, są pod siL 
nym wrażeniem wspaniałych wyni
ków zespołowej gospodarki kołchoż 
ników Ukrainy oraz wysokiego po
ziomu ich życia kulturalnego i do
brobytu. Odwiedziny u Was były dlh' 
nich niewyczerpanym źródłem naj
bogatszych spostrzeżeń, które pozo
staną niezatarte w ich pamięci i po 
mogą im w pracy nad przebudów^ 
życia naszej wsi.

Serdecznie dziękuję Wam, Drogij 
Towarzysfh, za upominki z wylw«« 
rów kołchozowych Ukraińskiej Re*'!

: publiki Radzieckiej.
Będę niezmiernie wdzięczny jSr 

'nadesłanie taśmy filmowej z poby^ 
tu cł|łopów polskich na Ukrainie!*^

Przyjmijcie nasze najgorętsze po*’ 
zdrowienia. <1

(—) B. Bierni.
Warszaw*, o marca 1940 r.

W
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Placówka, którą należy uzdrow ić
Sytuacja w hucie „Tatary" (1)

Komisje Kontroli Społecznej
ii/ a k c j i  99H * 6

Huta szkła „Tatary** figuruje w 
reje*trze handlowym jako spółka ro 
botnicza, w rzeczywistości jednak 
jest przedsiębiorstwem prywatnym. 
Jeszcze w 1946 roku robotnicy do
magali się, w jednogłośnie uchwało 
nej rezolucji, upaństwowienia Hu
ty, jednak sprawa ta z niewiado
mych względów, utknęła na m art
wym punkcie. Na wiele lat przed 
wojną światową zawiązało spółkę 
42 robotników, z których żaden już 
prawie nie tyje. Rodziny ich, które 
na mocy statutu stały się spadko
biercami udziałów, nie otrzymują 
żadnej dywidendy, gdyż przedsię
biorstwo jest... deficytowe. Zyski ł 
korzyści z niego czerpie tylko nie
liczna garstka, składająca się z kil 
tu  „udziałowców**.

Jest więc w pierwszym rzędzie 
dyr. Kuzel, który w  czasie wojny 
dorobił się majątku 1 daleko odbiegł 
od spraw 'robotniczych. Dziś nic go 
już nie łączy z robotnikami. Stali 
mu gię obcy. Dyr. Kuzel należał do 
dawnej PPS, jednak przy weryfi
kacji przed zjednoczeniem został z 
Jej szeregów usunięty, jako obcy 
ideologicznie. Tę obcość wyczuwa 
Się we wszystkich jego' poczyna
niach. Nie troszczy się oni ani o do 
faro robotników, ani o dobro przed
siębiorstwa.

Ciężko 1 w niezdrowych warun
kach pracujący robotnicy (w mate- 
riałowni i  klepami) nie otrzymują 
mleka, jak to nakazuje ustawa. Dyr. 
Kuzel zaindagowany w tej sprawie 
uważa, że mleko powinna tm da
wać US a nie dyrekcja.

WYZYSK ROBOTNIKÓW
82 aałodocianych (poniżej 18 lat) 

uczniów, zatrudnionych bez zezwo
lenia inspektora pracy, pracuje na 
równi % dorosłymi, nie uczęszcza do 
dukaty, wbrew wszelkim przepisom, 
a tylko 4 z nich chodzi na kurs dla 
analfabetów przy świetlicy fabrycz 
nej.

Na uwagę, te  uczniowie powinni 
pracować tylko 28 godzin w fabry
ce, a 18 poświęcać na naukę w  szko 
te, dyr. Kuzel odpowiada; A kto bę 
izle za nich robił?

— Zatrudnicie więcej chłopców. 
Wtedy nie będziecie mieli z tym 
kłopotu.

I mam t a  płacić a  czas spędzo
ny w szkole? — pyta z oburzeniem 
dyr. Kuzel.

Nie ma oczywiście mowy o jakim 
kol wiek funduszu socjalnym.

Robotnicy poza swą płacą nie o-

dla nich nie czyni, nie widzą troski da, która do tej pory nie potrafiła
ani dbałości o człowieka.

Nie ma odpowiedniej dyscypliny 
pracy. Na 156 robotników 20 do 25 
dziennie nie stawia się do pracy. Są 
dnie. te  brak jest 40 robotników. 
Jeszcze do niedawna panoszyło się 
w Hucie nagminnie pijaństwo. Byli 
robotnicy, którzy przychodzili do 
pracy w stanie nietrzeźwym, a zda 
rżało się również, że pili wódkę na 
wet w fabryce. Bardzo energicznie 
wkroczył w to sekretarz PZPR tow. 
Hudoń. Postawa jego zrobiła swoje 
i obecnie robotnicy wystrzegają się 
picia wódki w godżinach pracy.

Zbyt mało jednak czyni organi
zacja partyjna, aby zmienić istnie
jący na Hucie stan rzeczy. Nie dość 
aktywna jest również Rada Zakłado

nakłonić dyrekcji do wprowadze
nia w życie nowej umowy zbioro
wej. Dyrektor Kuzel uważał, że nie 
obowiązuje ona przedsiębiorstw pry 
walnych. Trzeba było dopiero Inter 
weniować w Zarządzie Głównym 
ZZ Chemików w Katowicach. Mi
mo, że Jesteśmy już w drugiej poło 
wie marca, robotnicy Huty nie zo
stali jeszcze zaszeregowani. Dopie
ro obecnie Rada Zakładowa przystą 
piła do opracowania z dyrekcją 
grup.
Huta „Tatary" może pod każdym 

wz^ędem służyć jako klasyczny 
przykład złej i szkodliwej dla robot 
n^ków i państwa gospodarki.

Gog.

wprawdzie nadzwyczaj eleganckim 
wyglądem, nie ustępuje jednak * 
trwałości, a jeśli chodzi o skórę po- 
deszwową, przewyższa nawet obuwie 
czeski«.

Rozprowadzanie obuwia na wsi ha 
muje częściowo mały asortyment, 
spotykany na półkach spółdzielni. 
Jeśli chłop przychodzi kupować i za 
staje zaledwie kilka par w sklepie, 
uprzedza się z góry i jest przekona
ny, że nie kupi tego co chce, lecz 
muSj kupić to co jest. Dlatego wszy
stkie G. S. powinny się zaopatrzyć 
w pełny asortyment wyrobów krajo
wych. gdyż obuwia jest w Centrali 
Sp. ^Rolniczych SCh dość.

M .

Obuwia fest dość w CentraW 
a w Gminnych Soółdzielniatii go brak

Sprawa zaopatrzenia ludności w o- 
buwie, była u nas do niedawua kwe
stią bardzo trudną do rozw.ązania i 
stanowiła przedmiot usiłowań Rzą
du, zdążającego do zaspokojenia po
trzeb w kraju. Stan pogłowia bydła 
po wojnie był za niski, aby dostar
czać w dostatecznych ilościach skóry.
W roku ubiegłym Rząd rozw;ązat 
problem zaopatrzenia ludności w obu 
wie, drogą zapewnienia sobie dostaw 
przez sąsiedni przemysł czeski, ma
jący od dawna świetne tradycje w 
dziedzinie wyrobów skórzanych. Z 
transportów obuwia czeskiego korzy
stała w znacznym stopniu i wieś.

Na naszym rynku krajowym znaj
duje się kilka typów wyrobów, mię
dzy innymi przeznaczone głównie dla 
wsi obuwie robocze. Rozprowadzają 
je Gminne Spółdzielnie SCh, a o tym 
że jest go dość, świadczy fakt, iż dla 
województwa lubelskiego przeznaczo 
no do rozprowadzenia 80 tys. par o- 
buwia i przeznaczono znaczne kre
dyty w gotówce.

Centrala Spółdzielni Rolniczych 
SCh, która zajmuje się rozprowadza 
niem obuwia wśród G. S. spotkała 
się ostatnio ze skargami ludności wiej 
akiej na brak obuwia, podczas gdy 
magazyny centrali są pełne. Sytuację 
tę można nazwać paradoksalną, a do 
powstania »ej przyczyniło się uprze
dzenie ludnoŚC; do wyrobów goto
wych, Wyczekiwanie na transporty o- 
buwia czeskiego i nie dopilnowanie w 
G. S. należytego zaopatrzenia się w 
różne gatunki.

Chłop lubelski jest przyzwyczajony 
do obsta|owvwan:» obuwia u szew
ców, ponieważ je9t uprzedzony do 
wyrobów fabrycznych sądząc, że rów 
nają się one przedwojennej tande
cie, w której często skóra bvła zastę 
powans tekturą. Fabrykowane w kra 
jo obu w je robocze nie odznacza się

Przekazanje przez Centralę Mięs. 
ną Spółdzielniom Gminnym Sanio1- 
pomocy Chłopskiej akcji zawiera
nia kontraktów na hodowlę tuczni 
ków oraz skupu żywca rzeźnego, 
zmusiło Spółdzielnie do zorganizo
wania w krótkim stosunkowo cza
sie odpowiedniego aparatu.

Aparat ten ma na celu obronę 
pracujących chłopów przed wyzy
skiem prywatnych handlarzy i 
zgonników. Osobnicy ci zdołali się 

jednak przecisnąć gdzieniegdzie do 
aparatu skupu, by przy pomocy o- 
szustw ciągnąć sute zyski i parali
żować spółdzielczy obrót żywcem 

oraz szkodzić akcji „H“.
Dowody działalności dawnych haai 

dtarzy w aparacie spółdzielni zna 
leźć można w wielu koresponden
cjach z terenu. Tak np. „Sztandar 
Ludu" z dnie 2. III. donosi o wy
padku w Janowie Podlaskim, gdzie 
klasyfikator Władysław Kawa o- 
cenił tnrowę na 65 zł za kg, a gdy 
jej właścicjel odmówił sprzedaży za 
tę cenę, zjawił się faktor i nabył 
ją za nieco wyższy cenę. Faktor 
przyprowadził tę samą krowę do 
klasyfikatora i wówczżs Kawa oce 
nił ją na 90 zł za kg. Za tę cenę 
nabyła ją spółdzielnia.

Zdarzają się również wypadki, że 
przysięgli klasyfikatorzy w rzeź 
niach ustalają zbyt wysoką cenę ży 
wca na punkcie skupu oraz zezipa 
łają na zakupywanie na rzeź krów 
cielnych w takim sianie, kiedy ciel 
ność można już rozpoznać.

Oba rodzaje tych przekroczeń, 
acz pozornie różne, świadczą, że 
niektórzy klasyfikatorzy Spółdziel 
ni Gminnych nie liczą się zupełnie 
ani z interesami chłopa hodowcy,

M ilionowe oszczędności
dzięki pomysłom robotników
W styczniu i lutym br, wprowadzo 

no w przemyśle chemicznym wiele no 
wych usprawnień, które w stosunku 
rocznym przynoszą oszczędności w 
wysokoścj kilku milionów złotych.

W Wytwórni Związków Nieorga
nicznych, robotnik, Gustaw Makow
ski zgłosił pomysł wykorzystania od 
padków wikliny do budowy beczek. 
W Fabryce Odczynników Chemicz
nych, st. laborant Jan Gala, uspraw
nił działanie wirówki a w Zakładach 
Sodowych dwaj robotnicy: Wiktor
Kreja i Stefan Lazar, usprawnili dz'a 
tanie, filtru obrotowego.

W Państwowej Fabryce Związków 
Azotowych robotnik Feliks Sokołow

ski, skonstruował młynek do miele
nia starych kawałków otulin kor
kowych. Korek nrelony t przesiany 
przez sito zastąpi w zupełnoścj uży 
waną do Izw. izolacji zimnej, trudną 
do nabycia mączkę korkową. W tej 
samej fabryce, dzięki pomysłowi Cze 
sława Decko, usprawniono działanjr 
tokarki, a dzięki wynalazkowi Gła- 
zowskiego — działanie generatora.

W Zjednoczonych Zakładach Gumo 
wych wprowadzono usprawnienie w 
organizacji pracy, dające roczną o- 
szczędność w wysokości ponad 720 
tys. zł. Projektodawca, robolnik — 
Józef Bednarczyk awansował niedaw 
no na stanowisko kierownika produk
ej*.

ani z potrzebami hodowli, ani z Inter* 
sami konsumentów, lecz traktują, 
swe obowiązk; jak okazję do niw* 
legalnych zysków i przeciwdziała'* 
nie akcji „H“.

Dla zwalczenia te j szkodliwej 
działalności spekulantów nie wy
starczy karanie nadużyć ujaw nio
nych. Należy un zapobiec, nie do
puścić do ich powstania. Zadani* 
to wypełnić mają Komisje Kontroli 
Społecznej na punktach skupu, zło> 
żonę z przedstawicieli gromad, do
starczających zwierzęta do danego 
punktu. Wobec tego, że na jeden 
punkt skupu wypada około 30 gro 
mad, jednocaesny udział wszyst

kich przedstawicieli przekształciłby 
Komisję w zgromadzenie niezdolna 
wykonywać swych czynności. Ko
nieczne i celowe jest zatem, ąby 
Komisje składały się każdorazowe 
z trzech przedstawicieli trzech gro 
mad tak, by wszystkie gromady 

obsyłały kolejne spędy.
Partyjne komitety gminne weipót 

s SL, PSL i Samopomocą Chłop
ską winny zająć się organizowa
niem takich komisyj, opracowaniem 
kolejności wysyłania przedstawicieli 
przez wszystkie gromady oraz oto
czyć opieką ich działalność, by do
brze spełń ały swoje obowiązki

Do obowiązków komisji należy 
czuwanie nad sprawiedliwością o- 
ceny | rzetelnością wagi. Komisje 
winny czuwać nad tym, aby nikt 
nie wywierał nacisku na klasyfi
katora w kierunku podnoszenia 
łub obniżania klasyfikacji. Prowa
dziłoby to bowiem do zerwania sta 
łych cen, a to przyniosłoby szkodą 
przede wszystkim chłopom hodow
com 4 sprzyjałoby spekulacji. Ni* 
uczciwy klasyfikator znajdzie bo
wiem zawsze wspólnika, który w 
chlewie, obok punktu skupu, zbio
rze świnie zakupione na oko, prze
karmi je mocno i w takjm stanie 
przypędzi do wagi. Tam otrzyma 

wysoką cenę za całą wagę, * klasy- 
fika tor będzie się tłumaczył, że ko
misja go do tego zmusiła. Najwyż- 
sza cena to nie jest zawsze cen* 
sprawiedliwa, o tym komisja po
winna pamiętać.

Komisje nie powinny zastępować 
klasyfikatora, lecz pilnować, by o- 
cemał wszystkie sziuki według lej 
samej zasady, jaiką wskazuje cen
nik państwowy, by nie nabewał 
sztuk od prywatnych zgonników, 
lecz od chłopów hodowców, a je
dnocześnie komisja winna pilnować, 
by sztuki tzw. przekarmione ni* 
szłv jako posiada jące pełną wagę; 
gdy klasyfikator stosuje strącanie 2 
czy 3 kilogramów za przekarmienie, 
komisja powinna to dobrze rozwa
rz oć i poprzeć klasyfikatora.

Komisja winna .bacznie pilnowaO, 
by me robiono ustępstw na wada* 
lub na cenie — przez kumoter*, 
atwo.

Sprawiedliwa cena jest najkorzy 
stniejszą dla chłopa i dla konsu 

menta robotnika. Komisja -społeczna 
winna się kierować tym interesem 
społecznym

T. SMIńskł.

krzymyrfą niczego s fabryki, nie ma 
iMdnych świadczeń na ich rzecz, 
nikt ale o Ich sprawy nie troszczy.

1'ŁANOWA- DEWASTACJA.
Huta pracuje bez planu, z dnia na 

cizaeń. Dyrekcja wcale nie pragnie 
■wiągnąć jej w ogóiny plan naszej 
gospodarki I choć Huta mogłaby 
się stać jednym a głównych dostaw 
eów PMS nie wywiązuje *łę nawet 
v. tych dostaw, do których się zobo 
wiązała. Produkcja zamiast wzra
stać, spada niemal s dnia na dzień. 
Nie przeprowadza się żadnych re
montów. Druga wanna, któraby po
zwoliła zdwoić produkcję stoi bez
czynna i  celowo nie jest uruchomio 
na. Gospodarka jest nastawiona na 
ogołocenie Huty ae wszelkich zaso 
bów. I tu zaznacza się wyraźnie 
planowość**. Planowo wyciąga się z 
Huty co się tylko da, pozbawia się jej 
wszelkich zapasów w gotowych wy 
robach, Jak i w surowcu, nie licząc 
Cię zupełnie z potrzebami przedsię
biorstwo, ani z interesem robotników 
Surowiec zamawia się nieomal w 
ostatniej chwili, a skutek Jest taki, 
8e w ubiegłym tygodniu nastąpił 36 
godzinny przestój, czym oczywiście 
dyrekcja wcale się ais przejęła.

NIEZDROWA ATMOSFERA
Wszytko to stwarzo w Hucie „Ta 

•ary" niezdrową atmosferę. Robotni 
ty  aa sniachącenL czują, te  u k  się

U odowla świń posiada w gospo-
* * darstwie wiejskim Dardzo waż 

kie znaczenie. Dzięki szybkiemu 1 
doskonałemu zużytkowaniu okopo
wych i wszelkich odpadków gospo
darstwa, jest trzoda najwydatniej
szym dostawcą mięsa i tłuszczu a 
dlatego 1 najwłaściwszym zwierzę
ciem domowym także ł małego go
spodarstwa Świnie ras szybko doj
rzewających osiągają już w wieku 
1 roku 150 kg wagi. Normalnie 
sztuki ras uszlachetnionych nadają 
się do bicia już w wieku 3/4 roku 
przy wadze 100 do 120 kg.

Przy doborze zwierząt do chowu 
baczyć należy, by pochodziły one ze 
znanych źródeł przy czym maciory 
powinny odpowiadać pewnym wa
runkom jak- pochodzić z płodnego 
gniazda i odznaczać się spokojnym 
temperamentem. Zewnętrzną oznaką 
płodności jest ilość sutek, których 
liczba powinna wynosić niemniej 
niż 12. Nie należy zrazić się gdyby 
młoda maciora dałam m otow  pier 
wszym miocie małą ilość prosiąt.

Dobre i wykazujące się płodno
ścią maciory mogą być używane do 
chowu i do 10 roku życia, lepiej 
jednak tuczyć je już po 5—6 mio
tach.

Normalnie winna dać maciora 3 
mioty w ciągu 2 lat Prosięta zimo
we można chować tylko w wypadku 
posiadania ciepłego chlewu bez prze 
ciągów.

Ciąża maciory trwa 116 dni (3 
miesiące, 3 tygodnie i 3 dni). W cza 
sie tym nie należy jej żywić za in
tensywnie — przede wszystkim zaś 
ni* tucząca Pasie powoduiace aa-

H n tlo w S a  śzwiet
twardzenie jak żyto 1 strączkowe 
nie mogą być -adawane. Dawać na 
leży w zależności od posiadanych 
zapasów 1/2 do 1 kg ospy lub śru
ty. Głównym pożywieniem jednak 
winno być (zależnie od pory roku) 
pastwisko lub pasza zielona w ilo
ści 15 kg dziennie. W zimie winna 
otrzymać maciora 10—15 kg bura
ków pastewnych lub liście buraków 
cukrowych z plewami owsianymi 
łub pszennymi z dodatkiem 1/2 do 
1 kg paszy treściwej w tym 15 do 
20*/« paszy białkowej (mączka mięs 
na, mączka z krwi, mączka rybia) 
i 2V« wapna pastewnego. W braku 
śruty dawać należy ziemniaki.

Na 3 tygodnie przed oproszeniem 
otrzymać winna maciora 1 do 2 kg 
mieszanki dla macior karmiących 
(podana niżej), na parę zaś dni przed 
oproszeniem dawki karmy należy 
ogram czyć i podawać je w formie 
lżej strawnej tj. płynnej.

Przed sam ^g oproszeniem należy 
przygotować maciorze suche i mięk 
kie posianie najlepiej z sieczki, po
słanie bowiem z dużej ilości długiej 
słomy spowodować może uduszen;e 
prosiąt.

Oznaką bliskiego proszenia się 
maciory jest na^rznrenie sutek, z 
których daje się wyeskać mleko

Chciałbym i*róaa zwrócić uwagę

na to, że złe traktowanie maciory 
w czasie ciąży i zadawanie jej zep
sutej karmy może spowodować po
ronienie.

Prosięta przychodzą na świat w 
odstępach 5—19 minut, waga ich po 
winna wynosić przeciętnie 1,3 kg 
(1,0—1,8 kg). Wkrótce po urodzeniu 
prosiąt wychodzi łożysko, które tak 
jak i prosięta należy jak najprędzej 
usunąć. Niektóre maciory bowiem | 
zjadają łożysko, i podrażnione tym 
zjadają i prosięta Maciory, które 
zjadają swoje młode, należy z ho
dowli usunąć.

Pępowina odrywa się normalnie 
sama

Natychnrast po urodzeniu należy 
umieścić prosięta w ciepłym koszu, 

i potem przysądzać je do sutek mat
ki. Sutki przednie dają więcej mle 
ka od tylnych, słabsze prosięta umie 
szczać więc należy z przodu. W wy 
padku gdyby mac’ora nie chciała 

j się położyć, nakłaniamy ją do tego ; 
I drapaniem ręką w podbrzusze. Zda 
' rza się duże podrażnienie macior w 
| tym stanie, należy więc obchodzić 
się z n ;ą łagodnie. Niechętnie też 
dopuszczają maciory prosięta do ssa 
nia z powodu ich ostrych zębów. 
Zęby należy wtedy obłamać obcę
gami

Jeżeli madom urodził* wieoęj

prosiąt niż posiada sutek, nadlicz
bowe prosięta należy żywić z bu
telki mlekiem, lub dodać je innej 
maciorze w tym samym mniej wię
cej czasie oproszonej, która ma 
mniejszą ilość prosiąt. By jednak 
maciora przyjęła obce prosięta, na
leży je uprzednio na jakiś czas u- 
mieścić w koszu razem z prosięta
mi od niej pochodzącymi.

Prcyięta wyraźnie słabe l niedo
rozwinięte, należy zabijać. Dobry 
materiał nigdy z nich nie powsta
nie.

Po oproszeniu powinna maciora 
otrzymać lekkostrawną karmę, rząd 
ką i letnią zupę ze śruty Jęczmień 
nej lub owsianej i mleka chudego 
słodkiego lub kwaśnego. Po paru 
dniach otrzymuje normalną karmę jak 
przed oproszeniem. Jako paszę treści 
wą 1 kg mieszanki, a poza tym na 
każde prosię 25 do 30 dkg mieszan
ki. Maciora z 10 prosiętami otrzy
mać powinna zatem dziennie 31/2 
kg mieszanki, składającej się prze
ważnie z równych części śruty jęcz
miennej i ows anej, a dla zwiększę 
nia produkcji mleka ł części ospy 
pszennej, 4—6 1 mleka chudego, a 
w wypadku braku mleka 10- -li*k 
ilości mieszanki, karmy białkowej 
w postaci mączki mięsnej, mączki 
rybiej lub mączki z krwi. Nie na
leży zapominać o dodaniu 1 części 
wapna pastewnego 1 węgla drzewne 
go. W pierwszych tygodniach po o- 
prosznniu nie należy dawać macio
rze śruty z żyta. grochu lub powo
dujących biegunkę niedojrzałych 
owoców, mokrych chwastów, suro
wych ziemniaków itp.

O wychowie prosiąt w następnym 
artykule,

Jerzy Nowakowski 
Puławy PING W.



1J=I psiekeiuja placówki oświatowa
Przekazywanie placówek olwiuto- na propozycją przewodn. Woj. Ra-

fryco, podległych Wojewódzkiemu 
Oddziałowi TUP dobiega końca. O 
przejęciu Gimnazjum i Liceum 
(TUR oraz Szkoły Pracy Społecznej 
już pis%ltóTT'v. Obyd**de szkoły mie 
sąąza sit; nadal w tych samych lo
kalach, i  93 prowadzone pod opieką 
Kurator.um Okrąg". Szkolnego t.u- 
i..k'rlego.

7 marca br. zostały przeka- 
nasLąpujące placówki w Cheł- 
Teatr Amatorski TUR, Uni

wersytet Powszechny TUR, Kurs 
Nauczania Początkowego TUR t bu 
dyntk p -:y ul. Lubelskiej 4. Powyż 
*ze placr- .,ki zostały przejęte przez 
Or-ifcsową Korniej* Zwlązaow Za- 
wooowych w Lublinie, w imienin 
fcriór: występował jako przejmują
cy kierownik Wydziału Oświaty i 
Kultur* UKZZ ob. Stanisław Brudi 
W imie*>lu Zarzącm Głównego TOK 
triołą placówki ob. Maria Bień.

Powiatowa Rada Zw. Zawodo
wych w dhesmie będzie nadal kon
tynuować i rozwijać pracę św ia to 
wą i  ciystyczną. W domu przy ul.
LubelaMej 4, będzie prowadzona
świetlica międzyzwiązkowa, w któ 
rej rozwinie się wszystkie formy 
pracy kulturalno - oświatowej.

dy Narodowej w Lublinie, nic też 
dziwnego, że wśród uczniów znaj
duje się najwięcej pracowników 
Woj. Urzędu oraz Zarządu Miejskie 
go w Lublinie. Ze względu na bli
ską likwidację TUR nie uruchomio 
no klasy I w obecnym roku szkol
nym. To też zadaniem Woj. Rady 
Narodowej będzie doprowadzić tyl
ko uczniów w liczbie 23 do zwycię 
skiej matury.

Po przekazaniu placówek w Pula 
wach i Zamościu w dr.iach 16 i  17 
bm. w ostatnim etapie zostanie 
przekazana, znana wielu mieszkań
com Lublina biblioteka i czytelnia, 
mieszcząca się przy ul. Krakow
skie Przedmieście 21. Termin prze
kazania te j. placówki został wyzna
czony na dzień 21 bm. Czytelnię 1 
bibliotekę TUR przejmie Okręgowa 
Komisja Związków Zawodowych.

Maria Bień.

Centralni Związek Sgcłcfzielczy.
kształci aktywistów
(Kc) — Jedną z trosk Delegatury 

Centralnego Z-.1 trysku Spółdzielcze
go w Lublinie, jest szkolenie aktyw 
nych działaczek społecznych t poli
tycznych dla wsi, a w pierwsijun 
rzędzie dla Gminnych Spółdz elni 
SCh., spółdzielni mleczarskie! i 
spółdzielczych komitetów człon suw 
sfcich. W pierwszej połowie marca 
zorganizowano w:'tym Celu kurs dla 
taranowych d.-' taczek społecznych 
województwa lubelskiego, w któ
rym wzięło udział 42 słuchaczki. 
Zapoznały stę one z aktualnymi za
gadnieniami Społecznymi 1 politycz
nymi, z uwzględnieniem roli kobie 
ty we współczesnym życiu. Nieza-

Dnia 14 marca br. przekazano LI- ■ leżnie od wiadomości z dziedziny
spółdzielczościc?iun Administracyjne dla Poro

wych w Lublinie, Wojewódzkiej Ra 
dzie Narodowej. Było eno zorgani
zowane w  roku szkolnym 1347/48

r h PRłBIib
i ' w  L u b l i n i e

wakiy i priecfcwrtywanfeii 
wrogrtą

Nowe fabryki korków 
i pilników w Lublinie
Z aa lady Metalowe na terenie woje 

Wództwa lubelskiego cierpią na dot
kliwy brak żelaza i stali, natomiast 
fabryki prywatne zaopatrzone są w 
njęlctóte asortymenty na okres dwu
letni, co świadczył że asortymenty te 
zostały zdobyte nrzy pnoareru
protekcjcr.ainym. Jak wykazała
produkcja t.isrn  i stall w Polsce dla 
pełnego erach'/muiua #abryk z zapa
sem trzytnieaijyznyui, racjaoal
r.ym rozdzieleniu w trzech sektoro
wym ustroju upewniłoby sprawną 
produkcję wszystkich fabryk, gdyby 
ule protekcjonalne przechwytywanie 
tak reruntgo do produkcji surowca, 
Zwferaeunie władze powinny sprawą 
tą zająć się energiczniej, w przeciw
nym razie sektor prywatny zahamuje 
całkowicie produkcję państwową. Aże
by przyjść z pomocą bezrobotnym ko 
bietom pa terenie miasta Lublina, Dy
rekcja Przemysłu Miejscowego ,czvni 
6taranWt w Ministerstwie Przemysłu 
i Handlu uruchomieni™ zakładu pro
dukcji szklanuych ozdób choinko
wych T-osnbek. W zakładzie tyią^znaj 
dzie pracę w początkowym oiyrsi^ 
15* kobici. W ccii 'ac joeah itja  wy
korzystania imnortowaneęe korka, 
puijotiuie się uruchomienie fabryki 
herbów dla Przemysłu S^rytuw wegc 
i Win Owocowych.

Czynione starania mają zapewnie
nie realizacji u władz ministerialnych 
W drugim potroczu br. W niedalekiej 
prtyasluAcż Dyrekcja Przomvsłu\Miej 
scowftsjo uruchomi produkcję narzę
dzi jak: narzynki, wiertła, pilniki
ilp„ w jednej z fabryk położonej na 
.'wenie Lublina. Produkcja tego ro- 
daaju uar/.ydzi usprawni pracę w fa
brykach państwowych, dotychczas od 
fczuwających dotkliwy brak tego ro
dzaju produkcji. 501

1  zaznajomiono 3łu  
chaczki z działalnością Ligi Kobiet, 
zadaniami Rad Spółdzielczych Ligi 
Kobiet oraz akcją socjalną związa
ną z higieną matki i dziecka. Uzu
pełnieniem ' wykładów były semina
ria, na których zapoznano się prał: 
tyczi.ic ze sposobami prowadzenia 
posiedzeń Rr.dy Nadzorczj G. S. 1 
Komitetów Członkowskich, oraz ze 
sposobami organizowania świetlic 
wiejskich.

Na zakończenie kursu odbyj„^ię 
pokaz z dziedziny gospodarstwa do 
mowego, urządzony przez Wydział 
Społeczno - Gospodarczy LSS Za-

Junacy „SP“ z Chodia
sp?fcl3 ilitili as w iuttiiti

Junak Itasiński z hufca iszkolne-

demonstrowanó na nim sposony
przyrządzania surówek z warzyw i 
surowych legumin, mających wyso
ką wai-tość odżywczą ze względu na- 
zawartość witamin.

Wiasną pracą do zaoszczędzenia 
kredytów  państw ow ych  
przyczynią się robotnicy 
Państw. Nadleśnictwa w Lubyczy Królewskiej
Zespół pracowników Państw. 

Nadleśnictwa w Lubyczy Królew 
skiej pow. totnaszowskiego pow
ziął na pierwszej naradzie wy
twórczo - gospodarczej szereg 
uchwał, zmierzających &o lepsze
go zagospodarowania powiatu i 
jak najwydatniejszego wykorzy
stania kredytów państwowych. 
Dla osiągnięcia wytkniętego so
bie celu, pracownicy nadleśnic
twa zobowiązali się do dostawy 
surówek do tartaków w 100% do 
1 marca br. i przekroczenia pla
nu zalesień nieużytków w 30% 
w ramach udzielonych kredytów. 
Zwiększenie dochodowości z go-

Wyfcory do Pow. Komitetu PZPR
wr H r w b i e s r o n i e
(rz) — Dnia 13 marca w sali Do 

mu Społecznego im. Wandy WasiL# 
skiej w Hrubieszowie, odbyła się 

pierwsza powiatowa konferencja wy 
borcza PZI-R pod przewodnictwem
tcw, Eugeniusza Grzeszczuka. Fo

H fe s& a ky Zwlenyksa
i o k o l i c
n a  r z e c z  pokoju

go SP w  Chodlu opisuje życie swe
go hufca. Oto co piśza:

,W Chcdiu mamy dwa hufce SP 
liczące razem 150 junaków. Pc3ia- 
dc*" ■ własną świetlicę, której wnę 
trze ozdobiliśmy pomysłowymi de
koracjami. Mamy gazetkę ścienną 
wydawaną przez zespól redakcyj
ny SP Naszą prawdziwą dunflj jest 
radio które samt kupiliśmy i  dzię
ki któremu czas wolny od zajęć mo 
żerny spędzać przyjemnie i pożytecz 
nie shichatąc muzyki 1 wiadomości 
ze świaia“.

0) — W ubiegłą niedzielę odbyło 
sic w Zwierzyńcu pow. zamojskie
go zebranie pod hasłem „Walka o 
pokój", na które stawiło się 300 mle 
sahońców małej osady. Przybyli na 
nie przedstawiciele miejscowych 
władz, partii politycznycn 1 delega j 
cje z okolicznych wiosek. Po wy
słuchaniu referatu o obecnych sto
sunkach międzynarodowych, zebra
ni 'uchwalili rezolucję, popierającą 
dążenia pokojowe Związku Radziec 
liięgo i krajów demokratycznych.

ukonstytuowaniu się prezydium, re 
lerat polityczny wygłosił przedsta
wiciel Woj. Kom. PZPR z Lubiina, 
tow. poseł Klecha. Prelegent omó
wił szczegółowo gospodarczą i poli
tyczną sytuację międz; trądową, 
oraz zwrócił uwagę na zadania, sto 
jące przed partią, a przede wszyst
kim na utrwalenie sojuszu robotni
czo chłopskiego, akcję „H", zagad
nienia młodzieżowe i kobiece. Spra 
wozu arie z działalności Komitetu 
Powiatowego i pian pracy na rok 
1349 omówił tow. Władysław Łya. 
Po przeprowadzeniu dyskusji podsu 
roowal ją tow. Gabara. Na zakończę 
nie dokonano wyborów do Komite
tu Pow. PZPR, do którego weszło 
27 osób. Na konferencję wojewódz
ką wybrano 23 delegatów.

Po konferencji odbyło się pierw
sze posiedzenie Pow. Komitetu 
PZPR, na którym wybrano na 
I-szego sekretarza tow. Władysława 
tysia, na n-go tow. Józefa Rymar- 
czyka.

spodarki leśnej nastąpi przez wyt 
hodowanie o 200% więcej karpia 
kupieckiego w stosunku do zeszło 
rocznego planu, zwiększenie a 
100% dochodowości ze zbioru 
grzybów, jagód oraz ziół leczni
czych, zniesienie wypasu bydła 
na łąkach leśnictwa i ochronę la 
su przed pożarami, szkodnikami 
roślinnymi i zwierzęcymi

Aby zwiększyć dochody dla 
Skarbu Państwa i przyczynić się 
do odbudowy wschodniej częśd 
Lubelszczyzny, pracownicy “nad* 
leśnictwa zobowiązali się do od
budowy cegielni w Bełżcu. Zobo
wiązania powzięte na siebie 
przez zespół pracowników Pań
stwowego Nadleśnictwa w Luby. 
czy Królewskiej, świadczą o i cip 
czynnym udziale w  odbudowie 
zniszczeń i budowie nowego usj 
stroju gospodarczego.

Odpowiedzi
korespondentom

Pmimwy tasiytat Weterynaryjni
23/ €3 $ iC  f Ś  99S S "
Pracownicy 'PIW w Puławach po | akcji „ L ' zwiększyć wysiłek i czas

wysłuc.ianiu przemówienia dyrekto 
ra prof. dr. Trawińsłriego uchwalili 
samorzutnie w  pełnym zrozumieniu

S P R Z Ę T  S P O R T O W Y
Ośrodków Wiej^ldsh

iskupuja PM? Wytli. fczycznega
'w aL €s stt o ś ę l u
Do rozwoju Wiejskich Ośrodków 

Sportowych w powiecie zamojskim 
przyczyni się w znacznej mierze 
zakup sprzętu sportowego przez 
Pow. Radę Wych. Fizycznego i po
kazy gimnastyczne, organizowane 
przez młodzież z zamojskich szkół 
średnich. W najbliższym czasie wy 
jeżdżą do okolicznych wsi z pokaza

mi Szkolny Klub Sposiowy przy
!k m a  lm. Zamojskiego,

pracy w celu przedterminowego wy 
produkowania biopreparatów wete
rynaryjnych, potrzebnych do szcze
pień ochronnych świń i bydła roga 
tego.

Państw. Liceum Sztuk Plastyći 
nych w Zamościu. — Nadesłani 
zdjęcia me nadają się na odiitkk 
Jeśli można, prosimy o przyślą* 
nie taśmy filmowej, a sami spo
rządzimy odpowiednie zdjęcia ł 
umieścimy w gazecie.

W sprawie kontraktowania prą 
siąt. — Miasto Lublin jest topią* 
czone z akcji kontraktowania. W1 
tym wypadku należy zwrócić się 
do najbliższej Gmin. Spółdzielni 
S. Ch. w okolicy, oferując prosię 
ta na sprzedaż.

Komunikat
Oddział RSW „Prasa" w Lubił 

aie, ul. 3-go Maja 14, zawiadamiał 
swoich abonentów i czytelników^ 
że wszelkie zmiany w ilości pre< 
numerowanych egzemplarzy dzieR 
ników i tygodników dokonywany 
będą w dwóch terminach tj. 1-ge 
i 15-go każdego miesiąca. Żawla* 
damia się również, że każda paca 
ka z gazetami zaopatrzona jaslj 
w stempel z numerem pakowa- 
cza, który należy wyciąć i dołą
czyć tło reklamacjL

Dyrekcjo.

ny przez prof. Hajkowskiego. Bez- jprz
recirpośrednie zetknięcie $ię z ćwiczenia 

mi, gimnastycznymi i dostarczenie 
sprzętu sportowego, to najsku
teczniejsze środki w szerzeniu zami 
lowania do sportu wśród młodzieży 
wiejskiej.

MAMA INaiika JiijtU I liiiia
zawiadamia, że wobec wyczerpania 
Kalendarza Robotniczego na rok 1949

o t f  eSsi. 2 8 .  B I .  n i e  p r z y j m u j e
d a l s z y c h  z a m ó w i e ń .  M

aotsaacc. aw¾a:^Ł.#oaa«Jirtlf*>w,

^iliiio lofjtfo  Budowy Pistów Frzimysiowid
ODDZIAŁ w l,L'BLiNlE 

p «  < i  ■ t  u 1 l i
Inżynierów i teełmtłińw ^mdowlanyeb 
Bochaitrrów : kajetowych *
Rlrrownlka Iłziala 5j':trpatr̂ eąla 
Ktlereri.>rr rrykw^Ii{ijj,-',vane 

manzyr.istkl — ker-rspon-i*ea(i.i 
Porłffriia *raz z życiorys#tn, | odpisami ś v' -z. .-a 
należy wnosić o«obiście do Iłrialn Personalnego, 

Lublin, ul, Oimpnwa 2a. \  502 K

Z G U R V

——

.ZAGUBIONO dowód toż 
saim.śyl klaczy wvdnny 
przez Zarząd Gminy Woj 
cicohów, powiat Lublin 
na nazwisko Muciek Raje 
tan zsmieszkaly kolonia 
Maszii ęęwiąjj Lublin.

UNIEWAŻNIAM zagubio 
ny dokument wojskowy 
stwierdzający o całkowi 
tym zwolnieniu od służ 
by wojskowej, wrstąwio 
ny przez RICU w ĆRelmie 
z dnia 25. IV. 1045 r. na 
nazwisko Szalała Windy 
•sław, zara. w Alojzowie, 
gmina Werbkowice, po
wiat Hrubieszów, — >Uro 
dzony dn:a 1. 7. 1920 r. 
we ws' Deszkowice, gml 

5ąióv. oaw. ^azno4ć‘‘

UNIEWAŻNIAM zagubio 
ną kartę . rejestracyjną 
wydaną w Radiomju przez 
RKU Siedlce na nazwisko 
Pawlak Józef zamieszka 
!y wieś i gmina Milanów, 
pow. Had^yń. 495 G

UNIEWAŻNIAM skradzio 
ne zaświadczenie o reje
stracji wydane przez ża 
rząd Miejski Lublin na 
nazwisko Kaniuk Wie- 

«ra* Inne dowody.
• 4ł<8Jł

. -■ . . t

ZAGUBIONO dowód oeo 
bioty wyrlany przez Gmi
nę Mełgiew, « a z  karlę 
rejestracyjną wydaną 
przep RKU Lublin - Po 
wiaj nu nazwisko Ster
nik Jan zam, Zn krzów, 
gni. Mełgiew. Ś99 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną prze*
RKU Lublin - Miasto o-, 
raz zaświadczenie wojską) 
we na nazwisko Mątwik 
juk Władysław zamiosf
szkały Lublin Graniczna 
18/13. 498 0

ZAGURtONO kartę reje
stracyjną wydaną prze* 
RKU LubTL. _ Powiat na 
nazwisko Stąimasiewic* 
Kazimierz zam. Pawłów 
jfwy fałłtiliia^ ifcOJA

Ziąóż datek
na

Pomoc Zim o w a
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l k o ń c e m  s e z o n u
bydwa teatry zostaną uiańsłwowione

Wystawa obraw .au>
w świetlicy fabrycznej '

V ostatnich dniach przedstawicie 
naszego Zarządu Miejskiego ba- 

i w Warszawie załatwiając w in 
tucjach centralnych zasadnicze 
•awy naszego miasta. Uzyskali oni 
in. w Ministerstwie Kultury i 

uki od dyr. Departamentu Przed 
biorstw Artystycznych ob. Boro- 
go zapewnienie, iż we •wrześniu, 
najpóźniej w październiku br.

-LECIE GEN. PROF. DR 
)LESŁAYVA SZARECKIEGO
Staraniem Koła Naukowego lęka 
r wojskowych garnizonu m. Lu
na odbędzie się nadzwyczajne ze 
an:e dla uczczenia 75 rocznicy 
odzin gen. p ro t dr. Bolesława 
areckiego.
Zebranie odbędzie się w dniu 17 
i. o godz. 19 w  sali wykładowej 
pitala Okręgowego (Bobolanum) 
zy Al. Racławickich. W progra- 
e wykład p ro t dr. Feliksa Sku- 
tzewskiego pt. „ Chirurgiczne le- 
;nie ropnego zapalenia otrzewnej1* 
iz referat pt. „Uwagi o ważniej- 
rch praoach naukowych gen. p ro t 
. Szareckiego**.
JRS JĘZYKA ^CZESKIEGO
lak już ptsalśmy, Towarzystwo 
zyjażni Polsko -  Czechosłowac
ji organizuje kurs języka czeskie 

dla początkujących. Otwarcie 
irsu nastąpi w poniedziałek, dnia 
bm. o godz. 19 w gmachu UMCS 

zy Placu Litewskim (sala wykła- 
wa ZAMP).
\  RTPD
Pracownicy Państwowej Fabryki 
buwla im. Buczka — 1.300 zł. Za-
iast kwiatów w dniu imien n I Se 
retarza KW PZPR, tow. Wojcie- 
lowtskiego — Komenda Miasta 
O i III Komisariat MO razem — 
100 zł.

Cokad dziś idziemy
K I N A

APOLLO: ^Dzwonnik z  Natrę 
Dame“
god2. 15, 17,30, 20

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

RIALTO: „Symfonia pastoralna*4 
pocz. godz. 15, 17,30,

1 E A T B  V
TEATR MIF-iSKl:

„Lisie Gniazdo" godz. 19.30 
TEATR' MUZYCZNY:

„Chata za wsią" godz. 19,30

i)Y2l KY APTEK
Dziś w nocy dyżurują apteki przy 

ll.: Krak. Przedm. 29 Rynek 2, Szo 
>ena 15 i 1-go Maja 29.

CZWARTEK, 17 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 poranny (Transm. z 

Czechosłowacji). 6,30 Muzyka. 8,30 
Daleko od Moskwy (3). 9,00 Opo
wieść o Chopinie (4). 11,40 Aud. dla 
przedszkoli. 12,20 Koncert solistów. 
12,45 Aud. dla wsi. 15,30 Mówimy 
ze sobą — pog. Ewy Szelburg - Za 
remb!ny dla dzieci. 16,15 „Archipe
lag ludzi odzyskanych" (15). 16,35
Pog. naukowa. 16 45 Modest Mus 
sorgski (2). 17,30 Poradnik języko
wy. 18.Ś0 Na muzycznej fali. 19,15 
Koncert historyczny Roku Chopi
nowskiego (odtworzenie programu 
I-go koncertu Fryderyka Chopina w 
Wiclkun Teatrze w Warszawie w r. 
1830). — Transmisja z sali ,,Roma" 
do Paryża i Brukseli. 21,15 Paryż 
we krwi — montaż słuchowiskowy. 
22,43 Muzyka popularna 23,10 Ser
giusz Rachmaninow — aud. słow- 
ae-muz

Teatr Miejski w Lublinie zostanie 
upaństwowiony. W razie napotka
nia poważniejszych trudności finan
sowych przed upływem bieżącego 
sezonu — teatr otrzyma niezbędne 
subwencje z funduszów państwo
wych.

W związku z przejęciem admini
stracji naszego teatru przez pań
stwo zostanie także zmieniona w 
przyszłości jego rola i kierunek re
pertuarowy, gdyż teatr lubelski bę
dzie musiał w znaczniejszym niż 
dotychczas stopniu obsługiwać rów
nież i teren województwa.

Dotychczasowy system współpracy 
Teatru Muzycznego z Miejskim zo
stanie utrzymany, gdyż Minister
stwo uważa zachowanie drugiej 
sceny za konieczne dla miasta, jed
nak ze względu na korzystanie przez 
•Teatr Muzyczny z lokalu podlega
jącego administracji wojskowej — 
przejęcie przez państwo tego teatru 
będzie wymagało dodatkowego poro 
zumienia z władzami wojskowymi 
w celu zastąpienia dotychczasowego 
prowizorium przez trwale uregulo
wanie prawne dzierżawy.

Sprawa upaństwowienia Filharmo 
nii pozostaje nadal otwarta. Naez. 
Wydz. Muzycznego w Depart. Przed 
siębiorstw A rtyst, ob. Urbański obie

W ostatnich dniach odbyło" się po 
siedzenie Zarządu Tow. Przyjaźni 
Polsko -  Bułgarskiej w Lublinie z 
udziałem Sekretarza Zarz"ądu Głów 
nego ob. Rubacka. Na zebraniu tym 
Zarząd przedłożył sprawozdanie z 
dotychczasowej działalności Towa
rzystwa, po czym ustalono plan pra 
cy na najbliższą przyszłość, który

NA WYSTAWĄ
piasty ków*saniou!<ó w
naniyw aia e k w o n a iy

Wśród eksponatów zgłoszonych na 
organizowaną przez Wydz. Kult.- 
Oświatowy OKZZ wspólnie ze Zw. 
Plastyków wystawę samouków-pla- 
styków znajduje się już wiele takich 
które znamionuje wielka oryginal
ność i prawdziwy talent. M. in. Wła 
dysław Olszewski, 64-letni chłop j 
analfabeta z Zawadówki nadesłał 
wyrzeźbioną przez siebie laskę.

Precyzyjne rzeźby, pokrywające 
całą długoiść laski, symbolizują w 
swoisty sposób wydarzenia ostatniej 
wojny. Wyrzeźbienie tej laski za
brało staruszkowi kilka miesięcy 
czasu.

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

Poranek artystyczny 
młodzieży PZbWP

W dniu 13 bm. w świetlicy między 
związkowej (Krak. Przedm 32) od
było się posiedzenie sekcji młodzie 
żowej PZbWP, w ramach którego 
zebrani wysłuchali referatu tow. Ko 
rglko o twórczości K. Marksa oraz 
koncertu ludowych pieśń# radziec
kich z płyt.

W drugiej części zebrania odbył 
się poranek Mickiewiczowski obej
mujący deklamacje zespołowe utwo 
rów wielkiego poety w wykonaniu 
sekcji artystycznej przy Okr. Żarz. 
Zw. Za w Prac. Inst. Społ.

liiiitaiiirsij oi
członków LSS

W dniu 15 bm. o godz 16-ej w 
Wielkopolskiej Spółce Handlowej 
przy ul. Fabrycznej 21 odbyło się 
zebranie wszystkich pracowników, 
na którym uczestnicy w liczbie 130 
po referacie tow. Wł. Kreta na te
mat znaczenia spółdzielczości w wal 
ce z wyzyskiem mas pracujących 
wszyscy zadeklarowali przystąpienie 

da LSS. <W. K.l

cał rozstrzygnąć tę kwestię osobi
ście na mi jscu w Lublinie po poro
zumieniu się z właściwymi czynni
kami. Jak wiemy zasadnicze trudno 
ści związane z tym problemem doty
czą kwestii nieposiadania przez Fil 
harmonię Lubelską własnego lokalu. 
W przewidywaniu upaństwowienia 
tej placówki Zarząd Miejski nosi 
się z projektem zużytkowania sum 
preliminowanych na subwencję dla 

'Filharmonii na budowę muszli kon
certowej w Ogrodzie Saskim.

Społeczna Organizacja Imprez Ar 
tystycznych „Artos“ ustaliła nastę
pujący kalendarz audycji upowsze
chniających dla świata pracy na 
ostatni^ dekadę bieżącego miesiąca:

20 marca br. (niedziela) godz. 12 
w świetlicy młodzieżowej Krakow
skie Przedmieście 32, dla członków 
ZZPZS;

22 marca br. (wtorek) godz. 17 w 
świetlicy ZZK ul. 1-go Maja 51 dla 
członków Związku Zawodowego Ko 
lejarzy;

24 marca br. (czwartek) godz. 18

obejmuje: a) odbycie w marcu 1 
kwietniu rb. zebrań w szkołach 
średnich m. Lublina w celu zorga
nizowania szkolnych kół Tow. Przy 
jaźni Polsko - Bułgarskiej. Poga
danki na tych zebran!ach wygłosi 
członek Zarządu Tow. — ob. A. 
Czapski, b) odbycie podobnych ze
brań w zakładach pracy przy współ 
udziale OKZZ, c) w maju rb. ogól
ne zebranie członków Towarzystwa 
i akademie poświęconą zbTżeniu 
p o l s k o - b u ł g a r s k i e m u  z 
udziałem członków poselstwa buł
garskiego z Warszawy, członków Za 
rządu Głównego TPP-B oraz miej
scowego społeczeństwa.

Zarząd LSS przeprasza Członków 
Komitetów Sklepowych, którzy w 
dniu 3. III. 1949 r. przybyli do lo
kalu MRN (Miejskiej Rady Narodo
wej) na zebranie wszystkich Komi
tetów Sklepowych LSS, za to że 
wspomniane zebranie nie doszło do 
skutku.

Nie było to winą ani Zarządu

obecnie objęte planową opirką pań- 
*lwa. Jeden z takich Domów znajduje 
się w Lublinie przy ul. Grodzkiej 11. 
Jest to Dom Młodzieży im. Bańkow
skiego będący pod opieką Woj. Kom. 
Opieki Społecznej.

Mieszka w nim 73 wychowanków 
Są to sieroty pochodzenia chłopskie 
go i robotniczego. Jeden z tych chłop 
ców pisze do nas:

„Nasz dom dał śfchronienie wielu 
bezdomnym chłopcom j zapewnił im 
możność korzystania z nauki. Mamy 
lulaj dobre warunki chocjaż jen nam 
trochę ciasno (w pokoju mieszka 10 
do 12 chłopców). Otrzymujemy książ. 
ki, przybory do pisania, a najbardziej 
potrzebujący otrzymują nawet odzież 
; obuwie**.

Jeśli chodzi o popularyzację sztu
ki wśród mas robotniczych Lublina, 
to wicie zrobiono w dziedzinie muzy 
ki, organizując występy Filharmonii 
Lubelskiej w tutejszych zakładach 
pracy i popularne porank; muzyczne 
po zniżonych cenach. To samo można 
również powiedzieć i o teatrze, gdyż 
członkowie Związków Zawodowych 
korzystają ze zniżek dla świata pra
cy na specjalnie organizowane przed 
stawienia. Natomiast w dziedzinie pla 
styki nie zrobiono dotychczas prawie 
nic dla zapoznania szerokich mas z 
malarstwem i rzeźbą. Jedynie Muzeum 
Lubelskie urządziło kilka wystaw.

Pierwszy krok do zapoznania mas 
robotniczych z plastyką zrobiło 5 ma

w Jali Rady Miejskiej dla pracow
ników Zarządu Miejskiego;

25 m arca br. (piątek) godz. 16 w 
świetlicy fabr. Cukrowni dla pra
cowników tejże fabryki;

26 marca br. (sobota) 17 w sali 
Rady Mf ej sklej dla członków Zw. 
Prac. Leśn 1 Przem. Drzew.;

27 marca br. (niedziela) godz. 12 
w sali Towfrzystwa Muz. dla pra
cowników Inst. społeczn.;

27 marca br. (niedziela) godz. 15 
w sali Towarzystwa Muz. dla śród 
miejskiego świata pracy.

Akcję powyższą organizuje „AR 
TOS** na zlecenie OKZZ, która Ją 
częściowo finansuje.

^ —m m

Siec kolonii leftrth
już opracowana

Na zebraniu Miejskiej Kom’sji 
Wczasów Letnich w dniu 10 bm. 
omówiono sprawę organizacji kolo
nii letnich w roku bież. Sieć punk
tów kolonijnych została już opraco 
wana. Omówiono nadto sposoby 
zdobycia środków finansowych i po 
stanowiono już obecnie przystąpić 
do akcji 'werbunkowej dzieci i mło 
dzieży, kwalifikującej się na kolo
nie. W celu usprawnienia pracy Ko 
misji wyłoniono jako jej organ wy 
konawczy prezydium w osobach ob. 
ob.: iwiz. Zycha, J. Lachowej, A. 
Czapskiego i Grubnerowej.

LSS, ani organizatorów zebrania. 
Woźny Zarządu Miejskiego zapom
niał o terminie zebrania i wyszedł 
na miasto nie zostawiając nigdzie 
kluczy, skutkiem czego wejście na 
salę było uniemożliwione. O termi
nie następnego zebrania będą człon 
kowUs zawiadomieni

Dom Młodzieży posiada samorząd 
który dnieli się na# kilka sekcji. Na j 
żywszą działalność przejawia sekcja 
kulturalno _ oświatowa, która prowa 
dzl bibliotekę, czytelnię czasopism, 
oraz redaguje gazetkę ścienną pt, 
„Nasza gromada".

Dobrze rozwija się również zespół 
artystyczny, w którym wyróżniają sję 
talentem aktorskim Zygfryd, Chmura, 
Oleszczuk 1 Grabski. Zespół ten wy
stępuje podczas uroczystości z boga 
tym repertuarem piosenek, tańców i 
monologów.

Sekcja sportowa organizuje rozryw 
ki bokserskie i szachowe. Ulubioną 
rozrywką chłopców w wolnych ehw; 
lach jen  gra w ping-poaga.

Samorząd wanóżoracnic a kierów-,

larek lubelskich, urządzając w świet
licy robotniczej Lubelskiej Fabryk! 
Maszyn Rolniczych (Oddział „P*(  ̂wy 
stawę obrazów. Składa się ona z oko 
ło dwudziestu malowideł, przeważnie 
olejnych, kilku rysunków węglem i 
kredką.

Obrazy Marii Nowakowskiej stano* 
wją studia portretów — widocznie jej 
specjalność. Wśród 16-tu eksponatów 
zwraca uwagę mocny w wyrazie 
„Przodownik pracy**, bardzo subtel
ny w doborze barw i w kolorycie 
„Dziadek", — obydwa malowane far 
bami olejnymi. Spośród rysunków wę 
glern za najlepszy należy uważać „W* 
lentego" — studium portretowe.

Z prac Janiny Miłosiowej, przeważ 
nie pejzażów, wyróżnia się świeżoś 
cią barw obrazek ,W słońcu", na któ 
rym oddała malarka całą gamę od
cieni świeżej zieleni w oświetleniu 
społecznym. Publiczność lubelska oglą 
dała go już na jesiennej wysuwie pla 
styków w Muzeum Lubelskim. Naj
lepszym eksponatem Pauliny Turów 
skiej jest mała akwarela „Konie" do 
skonała w odtworzeniu ruchu.

Pierwszy krok, zmierzający do spó 
pularyzowania sztuki plastycznej 
wśrćd robotników lubelskich należy 
powitać z wielkim uznaniem. (rz).

Przy poczcie
powstało koło ZMP

•
Z inicjatywy Pocztowego Koła 

SP* odbyło się przed kilku dniami 
zebranie informacyjno - organiza
cyjne, którego celem było zorganizo 
wanie Pocztowego Koła ZMP. O- 
prócz junaków na zebraniu byli 
obecni przedstawiciele ZMP, Ko
mendy Miejskiej SP, oraz Dyrekcji 
Poczt i Telegrafów.

Po zawiązaniu się nowego Koła 
ZMP wybrano Zarząd w skład, któ 
rego weszli: ob. Trofimienko jako 
przewodniczący, Zbigniew Kusiak
— sekretarz i Mieczysław Dziedzic
— skarbnik. %

• ---------O---------

Ulgowe bilety MKS 
na kwiecień

Dyrekcja MKS podaje do w ia
domości, ż e . sprzedaż ulgowych bi
letów miesięcznych na kwiecień 
br. odbywać się będzie od 16 do 30 
bm. Osoby zainteresowane (pra
cownicy urzędów, instytucji i 
przedsiębiorstw jeżeli są członka
mi związku zawodowego, wojsko
wi w służbie czynnej, młodzież 
szkolna i akademicka, inwalidzi o- 
raz osoby pobierające zaopatrzenie 
emerytalne), winny złożyć w biu

rze MKS zamówienia łącznie z go
tówką zbiorowo za pośrednictwem 
zakłi-dów pracy (względnie szkól) 
na odpowiednim blankiecie, który 
można nabyć w MKS w cenie 5 zł.
Do zapotrzebowania na bilety nale
ży dołączyć legitymacje celem ostem 
plowania# kart autobueowych na I  
półrocze br.

nłcłwem zakładu czuwa nad wypeł
nieniem jego życia wartościową ireś 
cią ideowo _ Wychowawczą Dzięki 
temu zakład nie jest placówką izo
lowaną od dążeń i prac społeczeń
stwa lecz bierze w nich czynny »- 
dział. Znaczna część młodzieży na
leży do organiżacjj ZMP, Ligi Lotni 
ezej, Ligi Morskiej i Tow. Przyjaciół 
Żołnierza.

Dom Młodzieży znajduje się poo ' 
opieką WKOS i Wydz. Opieki nad 
Dzieckiem KOSI.. Trzeba jednak aby 
społeczeństwo lubelskie wiedziało, 
że przy ul. Grodzkiej 11 jest Oom Młc 
dzieży, o którym trzeba pamiętać. Ni« 
chodzi tu •  czyny charytalywne, lec:
0 głębsze zainteresowanie się prac*
1 życiem wychowanków.

G.S.

Z życia Towarzystwa Przyjaźni 
G ho-££ u i cg&ir s k i c j

IMPREZY ARTYSTYCZNE
d l a  ś w i a t a  p r a c y

W spraw ie zebrania 
Komitetów Sklepowych LSS

Doroy^łziecka mające dawniej cha
rakter instytucji filantropijnych są

linii, i  któmn im l i  pimietai

1



Dwa punkty widzenia
— „Oni" już zupełnie zwariowali 

~  powiedziała i  ze złością dziabnę 
ta Widelczyldein leżące przed nią 
ciastko. Uchwalają ustawy o spo
łecznym obowiązku bezpłatnej nau 
ki analfabetówl I co z tego za re
zultat? Ze moja Pelagia już mi za
powiedziała, że chce się nauczyć 
czytać. A baba ma 55 lat. Jakby to 
w  tym wieku można kogo było cze 
go nauczyćl Tylko w głowach lu-

POSADA DO OBJĘCIA
Z prasy emigracyjnej dowia

dujemy sią często, że wśród Pola 
ków w Anglii szerzy sie bezrobo 
d e  1 stale pogarszają sie ich wa 
runki materialne. Czym wiec 
tłumaczyć, że pan August Zale
ski, tzw. prezydent rządu londyń 
skiego nie może znaleźć kandyda 
ta na intratne stanowisko tzw. 
„premiera"?

Z bólem serca przyjęliśmy wia 
domość o „kryzysie rządowym". 
Groteska londyńska wyciska 
nam łzy z oczu. Bo pomyślcie 
tylko ileż to zmartwień musi 
mieć biedny p a a  August, konfe
rując z aktorami „szopki londyń 
skiej” i  uzgadniając „program 
przedstawienia'1. Odmówił mu 
już kawalerzysta Bor - Komo
rowski i, o dziwo, odmówił rów
nież p. Józef Różański — wscho 
dząca gwiazda emigracji londyń
skiej, Przy tym ostatnim na
zwisku czytelnik na pewno za
stanowi sie, któż to taki? Otóż z 
żalem musimy stwierdzić, że i 
my również nic bliższego o tvm 
panu nie wiemy. Widocznie wy 
bił sie ostatnio wśród marione
tek londyńskich. Ma jednak wi 
docznie jeszcze za mało odwagi 
i treningu, ażeby podjąć sie roli 
„premiera".

Z wielką niecierpliwością cze 
kamy kto następny odmówi ob
jęcia tej intratnej posady. Może 
Anders, który coraz więcej po
trzebuje obroku dla swego bia
łego konia, gnuśniejącego w staj 
ni angielskiej, a może Zaremba, 
który śladami Bluma, Mocha, 
Spaaka i innych nastawia swój 
„socjalistyczny" wiatrak na po
wiew atlantyckiego wiatru?

Tymczasem posada czeka na 
chętnego. Dowcipniejsi londyń 
czycy twierdzą, że trzeba będzie 
niemało trudu na znalezienie 
kandydata na dyrektora tego 
bankrutującego przedsiębiorstwa 
pogrzebowego (bah)

F e i i e ś a n
dziom przewracają i nic więcej. Już 
wyobrażam sobie, jak to będzie — 
Pelagia nie ugotuje obiadu, Pela* 
gia nie zrobi prania, Pelagia odmó 
wi szorowania podłogi — bo Pela 
gia z elementarzem pod pachą pój
dzie na lekcję — roześmiała się pa 
ni zjadliwie. I na co, pytam ja się 
kogo,, takiej • Pelagii umiejętność 
czytania?

» • *
Świetlica fabryki
Prosto od pracy, w zatłuszczonych 

kombinezonach i  poplamionych far 
tuchach zasiadają robotnicy nad ele 
mentarzem. Rękami stwardniałymi 
od ciężkiej pracy trzymają ołówki 
i pióra i z przejęciem, wielkimi 
niewprawnymi jeszcze literami wy 
pisują dobrze znane słowa: ,,maszy 
na, motor, smar". W wysiłku wy
kwitają równym rzędem litery na 
bieli zeszytu.

Wszyscy uczniowie kursu dla 
analfabetów to ludzie starsi Syno
wie biednych rodzin robotniczych 
i  chłopskich. Od najwcześniejszych 
lat zmuszeni do pracy zarobkowej, 
nie mieli żadnych możliwości ukoń 
czenia bodaj kilku klas szkoły pod 
stawowej. Dzisiaj, w faństwie Lu
dowym nie szczędzą (wysiłku, by 
nadrobić zaległości, być stać się 
światłymi i świadomymi obywatela 
mi.

78-lefml giser, tow. Stanisław An 
drych, pomimo tak podeszłego wie 
ku, nie chciał zrezygnować z nauki 
■Syn małorolnego gospodarza spod 
Sieradza wprzęgnięty od lat naj
młodszych w  kierat twardej pracy, 
borykający się z biedą własną i  ro 
dżiny — nie mógł się uczyć. A lata 
płynęły...

Dziś tow. Andryeh chodal je»t 
r a  kursie najstarszy, czyta Już zu
pełnie płynnie. Gdy poprzez opada 
jące mu na nos okulary bacznie 
wpatrują się w leżącą przed nim 
książkę, gdy uważnie, wolno syla
bizuje zdania z całej jego postaci 
bije zadowolenie.

Dzięki nauce w życiu znajduje 
nową treść, nowe źródło radości 

Jeszcze koniecznie muszę pod
ciągnąć się w rachunkach — mówi 
tow. Andryeh. W giserni to nawet 
na gwoździach sobie liczenie „prze 
powiadam".

* * *
Dwa punkty widzenia. Obumiera 

jący świat wyzysku, dla którego 
ciemnota mas była jednym z warun 
ków jego panowania i nowy, potęż 
ny twórczy nurt budowniczych no
wego życia. Bgr.

Były hitlerowski minister w 
Pradze, Eiseńlohr,' odbył wczo
raj wieczorem swą pierwszą kon 
ferencję we Frankfurcie, wystę
pując w  charakterze „doradcy 
do spraw polityki zagranicznej 
i handlu zagranicznego" niemiec 
kiej administracji Bizonii.

Eiseńlohr, który -w okresie po 
przedzającym Monachium był 
głównym koordynatorem hitle
rowskiej Piątej Kolumny w Cze 
chosłowacji i stał na czele szero 
ko zakrojonej sieci szpiegowskiej 
oświadczył dziennikarzom, że 
„ogranicza swą rolę do udziela
nia rad administracji Bizonii w 
sprawach związanych z Planem 
Marshalla".

Po zwycięstwo czy po porażkę 
wyjadą piłkarze Lublinianki?

W przyszły piątek (18 bm.) w go
dzinach wieczornych wyjedzie do 
Ostrowa Wlkp. drużyna piłkarska 
Lublinianki która w meczu II Ligi 
zmierzy się z Ostrovlą.

Niedzielny występ piłkarzy lubel
skich budzi zrozumiałe zaintereso
wanie. Walka ta będzie dla wojsko
wych wyjątkowo ciężka z dwóch za 
eadniczych powodów. Po pierwsze 
będzie to Ich pierwszy występ na 
boisku w tym roku. Drugą przyczy
ną dla której wojskowi stają do nie 
pewnej walki' — Jest to, że skład 
wojskowych nie jest skonsolidowa
ny.

Powodów do załamywania rąk na 
razie nie ma. Analogiczny wypadek 
miał również miejsce w ubiegłym 
roku, gdy wojskowi udawali się na 
rozegranie meczu o wejście do Ligi 
do odległego Szczecina.

Mimo pewnych obaw o wynik, 
miejscowi uporali się z przeciwni
kiem dość gładko, zwyclężaiąc go
spodarzy w stosunku 4:0

JAK NALE2Y GRAC 
Z OSTROVIĄ?

Lublinianki nie można zaticzyć do 
zespołów piłkarskich, które posia
dają tak zw. rutynę. Częstym ł  to 
przykrym dla widzów zjawiskiem 
były poniesione przez ten zespół 
porażki, mimo dużej Ich przewagi 
w polu. Wszyscy przypominają za
pewne mecze z krakowską Garbar
nią, Gwardią szczecińską w Lubli
nie, WMKS katowickim na Śląsku, 
gdzie mimo posiadanych przez woj
skowych wielu dogodnych pozycji — 
klub ten schodził z boiska pokona

ny. Przyczynę tych porażek różni* 
tłumaczono. Jedną z głównych — 
był niewątpliwie brak ambicji w ns 
padzie u niektórych napastników.

W jaldś czas później cała drużyna 
dała dowody wielkiej ofiarności 
aby... ponownie „osiąść na laurach1’ 

Ostrovia jest drużyną posiadającą 
wyszkolony technicznie napad, sta
nowiący najlepszą część drużyny 
Aby ta broń gospodarzy nie była 
zbyt groźna, wojskowi winni być w 
bezustannym ataku. Stan boiska z 
pewnością będzie fatalny — grząski. 
Dlatego w żadnym wypadku nie ns 
leży stosować kombinacji wszerz 
boiska. Podania piłek winny być 
możliwie długie i to oddawane gó
rą. W ten sposób najprędzej zdoby
wa się teren i stwarza niezbyt mile 
sytuacje pod bramką przeciwnika.

Do niedzielnego spotkania z Ostro 
vią wojskowi wystąpią przypuszczaJ 
nie w następującym składzie: 

Skraińskl; Warchoł, Paprota WZgL 
Kowalski; Bartosz, CłeśllAsld Badał 
cki; Ziółek, Jezierski, Różyio, WÓJ- 

j deki, Siudak.
Sędzią meczu będzie ob Fonia

z Radomia.

IR! M il-IM  M i
9:7 w boksie

Dnia 1S bm. w gm. Janów Podla
ski w sali gimnazjum Gminnej Ra
dy Narodowej odbyły się propagar 
dowe zawody bokserskie dla mło
dzieży szkolnej i wiejskiej, Zawody 
te organizował Wojskowy Klub 
Sportowy w Białej Podlaskie) w po
rozumieniu z Powiatowym Inspektc 
rem Kultury Fizycznej.

Przed rozpoczęciem zawodów po
stał wygłoszony przez Pow. Insp. 
Kultury Fizycznej, referat o znacz* 
nlu pięściarstwa w Polsce, o umaso- 
wientu sportu na wsi 1 powstanie 
Gminnych Rad Sportu Wiejskiego 1 
Ludowych Zespołów Sportowych.

W imprezie tej brali udział zawo 
dnicy z kursu bokserskiego, z któ
rych zostały wybrane dwie reprezer; 
tacje pod nazwą:

1) WKS Włodawa;
2) )WKS Siedlce.
Ogólny wynik zawodów b:7 dL 

WKS Włodawa. Publiczności okok, 
300 osób, w czym przeważała mło
dzież szkolna i dzieci

Ten odczuwając powagę chwili wyprężył się na
wet cały i  poczerwieniał z natężenia. Wyraźnie wy
stukiwał każdą literkę w obawie przed omyłką. Od
bierając sprawozdanie z Ziemi Ogórkowej zapisywał 
je powoli bez tej śmiałej pewności telegrafisty, którą 
popisywał się zawsze. Prosił:

— Wolniej, wolniej. Jedna zmiana litery i moż* 
na zaszkodzić dziecku i położnicy.

— A więc, — powiedział doktór, —- teraz prze
prowadźcie badanie węwnętrzne. Wprowadźcie le
wą rękę...

Oto zbliża się chwila decydująca.
„Co będzie, jeśli szyjka macicy nie jest dosta

tecznie otwarta? myślał doktór zatroskany. — Ach, 
czemu mnie tam nie ma?! Bo do czegóż to podobne... 
Przecież nie mogę do licha, odpowiadać za to, czego 
nawet nie widzę“.

Czekając na odpowiedź i niepokojąc się nie

zwykle odszedł do okna, aby się uspokoić, i zaczął 
patrzeć na ulicę. Zaspa śnieżna pod oknem. Dalej 
Spichlerz, zatoka, a jeszcze dalej — śnieg, śnieg, tyl
ko śnieg. Na dachach składów śnieg, w zatoce śnieg, 
na tundrze śnieg. Zielonkawy. Księżyc?

„Ach, dalekośmy zabrnęli, Sergiuszu Matwiejewi- 
czu“ — pomyślał nagle i zdziwił się nawet, że dostał 
się tak daleko, jakby ta myśl po raz pierwszy przy* 
szła mu do głowy, jakby nie zimował już drugi rok, 
ale dopiero dzisiaj zaczął.

— Sergiuszu Matwiejewiczu!.— zawołał go ktoś 
szeptem.

Obejrzał się. Stały przed nim dwie kobiety: żona 
radiotelegrafisty i tona geofizyka.

— Drogi Sergiuszu Matwiejęyiczu, no jak? —4 
spytała z niepokojem bardziej śmiała żona radiote
legrafisty.

— Co — jak? — rozzłościł się doktór. — Spytaj-1 
cie swego męża, Mario Iliniszno. On tam przy radiu 
czaruje. On wie lepiej ode mnie. A ja nie widzę... nic 
nie widzę... Tylko śnieg.

—- Chciałybyśmy tylko... — powiedziała zmie
szana żona geofizyka. — Widzicie, miałam koleżan
kę. I wiecie, rodziła, taki sam wypadek. Znam wszyst 
kie szczegóły... może się wam przydadzą. Opowiem.

— Oh, — zmarszczył się doktór. — Co was to 
obchodź*? Przecież to nie koleżanka wasza. .Więc 
o co chodzi?

— Jak to o oo? zdziwiła się kobieta. — To 
nawet krzywdzące, Sergiuszu Matwiejewiczu.

Ale telegrafista przyniósł w tym czasie odpo- 
wiedź z Ziemi Ogórkowej. Czy dobrą, czy złą, nie

wiedział. Nie rozumiał się wcale na terminach lekar
skich, ale już zawczasu niepokoił się, jakby wiedział, 
że odpowiedź jest zła.

- -  Aha! —• przeczytał doktór i uśmiechnął się. 
— Otwór na dwa i pół palca. No cóż, kochanie? Bę 
dziemy robili obrót według metody Braksbon-Hig- 
stona.

Podszedł do aparatu. Przysunięto mu z pośpie 
chem krzesło. Wszyscy jakoś rozumieli, że nadszedł 
wrzeszcie m/ment decydujący. Radiotelegrafista 
zbladł. Organizator partyjny chrypnął: „Ciszej",
choć i bez tego cisza, nadzwyczajna cisza panowała 
w pokoju, w którym zgromadziło się tyle osób. 
Wszyscy zamarli. Z nadzieją, trwogą i niepokojem 
patrzyli na doktora.

Temu przeszło przez głowę: „Skąd mam taką 
śmiałość? I taką władzę. Oto zaraz powiem i on tam 
wszystko zrobi. I być może, wszystka odbędzie się 
pomyślnie. I to ja... ja...“

Powiedział;
— Wprowadzić dwa palce ręki i postarajcie się

uchwycić nóżkę dziecka.
Zastukał aparat, rozsypały się w eterze kropki, 

kreski i doktór nie miał już więcej postronnych 
myśli. Widział przed sobą położnicę. To on wprowa 
dzął dwa palce. I słyszał jęki. I czuł miękkość nóżki 
dziecięcej, takiej bezradnej, takiej...

Tylko nie omylcie się! — krzykną! (radiotele
grafista wystukiwał posłusznie). -— Nie poplączcie 
nóżki z rączką. Znajdziecie piętkę, piętkę, niepraw
daż. I ustalcie. Bo jeszcze pociągniecie za rączka 
To się zdarza.

C. d. n.
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