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Partii Robotniczej

Dochód narodowy w Polsce
w zra sta

niż w krajach kapitalistycznych

Z powrotu II delegacji chłopów polskich
z Ukrainy

Z Sejmowej Komisji Planu Gospodarczego
WARSZAWA (PAP). — Dobiegają już końca prace Sejmowej Komisji 

Planu Gospodarczego nad projekt m ustawy o Narodowym Planie Go
spodarczym na rok 1949. W dniu 21 bm. wygłoszony będzie referat ge
neralny.
Na posiedzeniu w dniu 16 bm. 

przewodniczący Komisji, pos. Cie
ślak (SL) złożył sprawozdanie z koń 
cowych rozdziałów projektu ustawy 
o planie, dotyczących dochodu naro 
dowego, inwestycji i planu finanso-

P le iw a traktermtka
Lubelszczyzny

Irena Milczarek jest pierwszą 
irak tar zystką na Lubelszczyżnle. 
Kwalifikacje nabyła na kursie w 
Lubelskich Warsztatach TOR, któ
ry  został zakończony przed dwoma 
dniami. 18-letnia Irena Milczarek 
zwróciła na siebie uwagę zdolno
ściami i pilnością. Zdała egzamin 

z wynikiem bardzo dobrym.
Na pytanie korespondenta „Sztan

daru Ludu", co będzie robiła teraz, 
gdy już jest po egzaminie Irena 
Milczarek odpowiada: „Będę praco 
wała wraz z moim mężem w zespo 
łe Chorobrów (pow. Hrubieszów), 
W którym mąż mój jest mechani
kiem zespołowym**. „J**

wego. Obecni byli m. in. wiceprezes 
CUP dr Jędrychowski i wicemini
ster Skarbu, Drożniak.

Poseł Cieślak oświadczył na wstę
pie, że przyrost dochodu narodowe
go, planowany u nas, jest bez po
równania wyższy niż w przodują
cych krajach kapitalistycznych w 
okresie ich silnego uprzemysłowie
nia, przeprowadzone wielkie refor
my gospodarcze i społeczne umo
żliwiły bowiem Polsce takie wylfb- 
rzystanie i taki wzrost sił wytwór
czych, jakie są nie do osiągnięcia 
w ustroju kapitalistycznym.

Czynnikiem stałego wzrostu dobro 
bytu i kultury w systemie gospo
darki planowej jest obok pełnego 
wykorzystania sił wytwórczych, cią 
głe wzmaganie tych sił przez odpo
wiednią politykę inwestycyjną. W 
roku 1949 odsetek dochodu narodo
wego, przeznaczony na inwestycje i 
przyrost rezerw, przekroczy 26 proc. 
W państwach kapitalistycznych zdol 
ność inwestowania jest znacznie sła 
bsza, a to wskutek nadmiernej, ni
czym nieusprawiedliwionej nadkon- 
suw ejr bardzo poważnej tSęSc] do
chodu narodowego przęz garstkę wy 
zyskiwaczy kapitalistycznych. W Pol 
sce przedwoiennej 14 tysięcy obszar 
nikó\» przywłaszczało sobie dochody 
z 1/4 użytków rolnych, podczas gdy 
3.000.000 gospodarstw chłopskich ży
ło z 3/4 powierzchni ornej. W Sta
nach Zjednoczonych w roku 1929, 
wg. oficjalnych danych, l  proc. oby
wateli zagarniał 83 proc. czystego 
dochodu narodowego.

W naszych warunkach walka o 
właściwy podział dochodu narodo
wego i ograniczenie elementów ka
pitalistycznych jest walką o ostate
czne zlikwidowanie wielowiekowego 
zacofania gospodarczego 1 kultural
nego Polski, które dokonać się mo
że jedynie na drodze wzrastających 
inwestycji.

(C. d, na str. 2-ej)

D o  C z a t e ł n i k ó w  !
Redakcja „Sztandaru Ludu“ zwraca się do 

W'szystk'ch swoich Czytelników o nadsyłanie p-ojek 
tów, pomysłów Hp  ̂ w sprawie przeprowadzanej 
obecnie w fabrykach i biurach akcji oszczędnościowej.

Ankieta zaw iera  ty lko  I pytanie s

lakie ostnefncści należslobv prieewwetizic 
w miejscu mojego zatrudnienia?

Na zdj. kier. delegacji Zygmunt Kratko opowiada w Prezydium 
Rady Ministrów o wycieczce.

Powołanie stałych Komisji
Likw idacji O dłogów

I sekr. Pow. Kom. PZPR, Preae*

Prasa radziecka 
o d elegacji

ch opów polskich
MOSKWA (PAP). — „Prawda" i 

„Izwies-ti-a", donosząc w obszernych 
korespondencjach własnych z War 
szawy o powrocie z Ukrainy dele
gacji chłopów polskich, podkrę
cają niezwykle serdeczne powitą 
nie w kraju członków delegacji. 
Oba dzienniki zamieszczają wywie 
dy swoich korespondentów z kie
rownikiem delegacji ob. Kratko 
oraz wypowiedzi członków delega 
cji ob. ob. Kazimierza Stróżka, 
Franciszka Pawłowskiego, Jana Ko 
złowskiego i innych.

Zarządzeniem Wojewody Lubel
skiego tow. Dąbka i Przewodniczą
cego Wojewódzkiej Rady Narodo
wej tow. Czugały powołane zostały 
w  powiatach i gminach stałe Ko
misje Likwidacji Odłogów.

W skład powiatowych Komisji 
wchodzą- przewodniczący Pow. Ra
dy Narodowej, Starosta Powiatowy,

Pow. Zarządu SL., Prezes Pow. 2 i  
rządu ZSCh., Dyrektorzy PZGS % 
KKO oraz agronom powiatowy: 
Skład gminnych komisji jest ana
logiczny. Celem komisji jest opra
cowanie planu, organizowanie Śród 
ków 1 czuwanie nad pracami zmie
rzającymi do całkowitej likwidacji 
odłogów.

f f z a m a  w u  w  o a a o w i  pokosu
Niepowodzenie kampanii rekrutacyjne) w Anglii
LONDYN (PAP) Minister woj

ny Shinwell, przemawiając na kon
ferencji prasowej, wyrazi! ponow

nie swe rozczarowanie z  powodu

nej do armii terytorialnej. Od cza
su rozpoczęcia tej kampanii w ze
szłym roku, przy użyciu bardzo in
tensywnej propagandy, nie oslągnię 
to do dnia dzisiejszego nawet poło
wy minimalnej normy 150 tysięcy 
rekrutów. Mlinister Shinwell przy
znał, że kampania jest już właści
wie ukończona.

Koła rządowe usiłują obarczyć 
całą odpowiedzialnością za fiasko 
tej akcji okręgowe rady związkowe, 
uskarżając się na panujące w  nich 
wpływy komunistyczne. Prawicowi

przywódcy TUC zamierzają wyko
rzystać tę kwestię jako argument 
w swej walce z radami związkowy

SZTOKHOLM (PAP). — Zarząd duń 
skiej partii radykalnej powziął uchwa 
ię( w której domaga sćę przeprowadzę 
nła referendum ludowego w sprawie 
paktu atlantyckiego w wypadku, gdy

rekrutacyjnej nie ograniczają 
do stanowiska rad  związkowych,, 
lecz należy Ich szukać przede wszy 
stkim w n’epopulamości tej kanapa

by rząd WTaz z większością parleuftwi 
hi zadecydował o przystąpieniu Danii 
do tego paktu nie uzyskując dla swej 
decyzji poparcia wszystkich partii 
litycznych.

*

mi. wiadomo jeanas SKącimąci, ze
przyersy f.y rkp„»...c.-A- i; .'.rzttponU nil wśród najsBfcjezyciz mści.

RADYK AŁO W IE DUŃSCY  
dom agają  s*ę re ferendum
w sprawie paktu atlantyckiego

H o len d rzy  nie ch cą  jech ać  
na wojnę do Indonezji
HAGA (PAP). - J  Według infor

macji prasy, policja w wielu mia
stach Holandii przeprowadza obła
wy w celu aresztowania wojsko
wych, którzy odmawiają wyjazdu 
na wojnę do Indonezji. Aresztowań 
dezerterów dokonano w Hadze, HU 
versum i w  innych miastach.

W Zaanaam odbył filę tłumny 
wiec, na którym protestowano prze

nialnej. Domagano się równocze
śnie uwolnienia a więzienia areszto 
wanych wojskowych.

W jednym z obozów wojskowych 
doszło do prawdziwego buntu. Żoł
nierze odmawiali kategorycznie u- 
działu w  wojn!e indonezyjskiej. W 
koszarach rozchwytywano ulotki, 
zawierające hasła pokoju i potępię 
nie wojny. W związku z tym doko-

KOPENHAGA (PAP). — Dzieomi 
„PoliLiken" ogłasza artykuł, podkreśla
jący niebezpieczeństwa, związane r 
ewentualnym akcesem Danii do paktu 
atlantyckiego. W miastach Gestelev,; 
Hastrup, Erslev i innych odbyły df 
zebrania protestacyjne. Domagano się 
m. łn. głosowania ludowego nad kwe. 
stią, czy Dania powinna przystąpić d. 
paktu.

------O— -

A e z o l c f c j a  
Komunistycznej Partii 
F in la n d i i

Odpowiedzi czytelników* bę
dziemy umieszczali w specjał 
nej rubryce pt. „Ankieta Sztnn 
daru Ludu w sprawie oszczę
dzania". Jesteśmy pewni, że 
racjonalne wypowiedzi czytel
ników zostaną w praktyce za
stosowane.

Czytelnicy mogą również 
nadsyłać krytyczne uwagi o 
sposobie przeprowadzania o- 
szezędności w fabrykach czy 
nrzedneh, gdzie pą zatrydn’cn’.

Wa’ka o oszczędną gospodar 
Itę w zakładach pracy i urzę
dach jest jednocześnie walką 
o potanienie produkcii, a tvm 
samym i o podniesienie dobro 
bytn materialnego najszerszych 
mas pracujących. W interesie 
yiec każdego pracującego jest

pomóc w osiągnięciu jak naj
większych sukcesów w dziedzi 
nie oszczędności

Oszczędności mogą być prze 
prowadzane w najrozmaitszych 
dziedzinach: — w* zmniejsze
niu ilości odpadków przy pro
dukcji, w zużyciu surowca, w 
skróceniu czasu pracy na icd 
nostkę produkcii, w skróceniu 
do minimum opóźnień, w za 
stąpaniu deficytowych surow 
ców innymi, w zużyciu pal iwa 
i energii elektrycznej* usuwa
niu przerostów biurokratycz
nych itp.

Odpowiedzi nu naszą unkU- 
łe prosimy nadsyłać na adres 
redakcji „Sztandaru Ludu“ ■— 
Lublin, ok 3 Maia Nr. 14.

B B i»  A K C J A

izby deputowanych nadeszła wia
domość, że w Terni, w odległości 
80 km na północ od lizymu, jedna 
osoba została zabita, a 9. odniosło 
ciężki?- rany podczas natarcia policji 
,na uczestników demonstracji prze
ciwko paktowi atlantyckiemu.

I W czwartek wieczorem policja za 
atakowała tłum, kierujący się ku 
izbie deputowanych, by zapro-testo-

Iwac przeciwko wciąganiu Włoch do 
paktu atlantyckiego. Natarcie poli- 

odbywało «1$. oa samochodach*

używających eyren alarmowych. 
Kilka osób zostało rannych.

*
RZYM (PAP). — Posiedzenie iz

by deputowanych w sprawie paktu 
atlantyckiego trwało całą noc i prze 
c isn ę ło  się do rana. W piątek o 
świcie obliczano, że obrady trwają 
już blisko 40 godzin. Na liście mów 
ców, którzy mają zabrać głos w 
dniu dzisiejszym, figuruje 45 na
zwisk. Dotychczas przemawiało 
przeszło 100 «ł°»»!towsn.vcb z  ramie 
ai* eooarciŁ

SZTOKHOLM (PAP). — W OSfarf 
nim dniu obrad rady naczelnej ko
munistycznej partii Finlandii pow
zięta została rezolucja w sprawie 
walki o pokój i niepodległość naro
dową Finlandii.

Komunistyczna partia FinlandB 
— głosi rezolucja — czyni wszystko 
co w jej mocy, aby zmobilizować 
postępowe siły Itraju do walki a 
próbami wciągnięcia Finlandii w 
sidła lmneria''stycznych podżegaczy 
wojennych. Partia komunistyczna 
wzvwa robotników, chłopstwo pra
cujące i wszystkie postępowe siły 
kraju do walki o likwidację bezro
bocia i poprawę sytuacji w gospo 
darce wiejskiej, do walki o przyjaźń 
między Finlandią i Związkiem Ra
dzieckim, o pokój, chleb 1 oieood- 

, Jwdtośń MKtfłwKA Kinlaarift-.

ciwko kontynuowaniu wojny kolo- nano aresztowań.

B*aSicja w ło sk a  
tłu m i krwawo dem onstracje
RZYM (PAP), — W toku Obrad

1i
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miuisii
■Niemcy Zachodnie stały się tere

nem, na którym krzyżują się inte
resy rozmaitych grup kapitalistycz
nych. Pozbicie Niemiec i utworzenie 
Bizonii nie wpłynęło łagodząco na 
tarcia, jakie istnieją pomiędzy inte
resami zachodnich okupantów. Prze 
ciwnie, tarcia te z biegiem czasu 
wzrastają. Do tej pory nie doszli do 
porozumienia w sprawie tzw. statu
tu okupacyjnego.

Rzekoma jedność pogląddfty zacho 
dnich okupantów w sprawie Niemiec 
okazuje się politycznym bluffem, za 
którym kryją się coraz bardziej na
rastające sprzeczności. Wielkie gru
py kapitalistyczne, pragnące prze
kształcić Niemcy Zachodnie w swą 
kolonię i bazę dla nowej agresji 
walczą jednocześnie między sobą o 
zagarnięcie najbardziej tłustych i 
dochodowych kęsków.

Najbardziej zachłannym jest, jak 
Wiadomo, kapitał amerykański. Ame 
rykanie pragną, jak się wyraz*ł nie 
dawno znany publicysta Pertinax, 
uczynić z Niemiec Zachodnich „swą 
ziemię**. Dawne, przedwojenne jesz 
cze w.ęzy współpracy monopoli nie 
mieckich i amerykańskich zostały 
znów zadzierzgnięte i wzmocnione. 
Magnaci Wall Street bratają się z 
magnatami Ruhry pod hasłem „ame 
rykańsko-niemieckiej wspólnoty in
teresów", co nie może oczywiście 
być bez uszczerbku dla interesów 
monopolistów Anglii i Francji.

Odbudowa potencjału wojennego 
Niemiec Zachodnich pod egidą Ame 
ryki wywołuje zrozumiały niepokój 
i oburzenie narodów Europy. Należy 
jednak również zwrócić uwagę na 
to, że mające przy tym miejsce wy 
pieranie innych grup kapitalistycz
nych prowadzi do konfliktów i żar
cia się w samym obozie imperiali
stycznym.

Ostatnię^jądania amerykańskie w 
sprawie statutu okupacyjnego, które 
zmierzają do zupełnego podporząd
kowania Niemiec Zachodnich kon
troli Stanów Zjednoczonych, spotka 
ły się ze sprzeciwem kół londyń
skich, zwłaszcza kół wielkiego ka
pitału.

Żądania amerykańskie godzą w in 
teresy londyńskiej City. Amerykanie 
bowiem domagają się rozszerzenia 
uprawnień Agencji Eksportowo- 
Importowej, co dałoby im całkowitą 
kontrolę nad produkcją Niemiec Za 
chodnich, gdyż głos każdego pań
stwa w tej agencji uzależniony jest 
od wkładów, a Amerykanie posiada 
ją lwią ich część. W tych warunkach 
wpływy brytyjskie zmalałyby do mi 
nimum, zaś Francja zostałaby wła
ściwie zupełnie wyeliminowana.

Amerykanie projektują również 
zniesienie zakazu inwestycji zagrani 
cznych w  Niemczech. Wiadomo, 
czym pachnie ten projekt. W wy
padku wprowadzenia go w życie, 
kapitał amerykański rzuciłby od ra
zu olbrzymie sumy, zwłaszcza na in
westycje Zagłębia Ruhry i w ten

sposób opanowałby ten największy 
ośrodek przemysłowy w Europie, 
wypierając jednocześnie wpływy 
brytyjskie. »

Brytyjczycy obawiają się również 
żądań amerykańskich, dotyczących 
zezwolenia Niemcom budowy stat
ków handlowych Zezwolenie takie 
godziłoby w brytyjski przemysł okrę 
towy, który i tak jest skrępowany 
klauzulami dwustronnej umowy w 
ramach planu Marshalla.

Dalszym punktetn spornym jest 
sprawa poziomu produkcji stali. 
Amerykanie, którzy już bardzo głę 
boko wniknęli w niemiecki przemysł 
stalowy, pragną podwyższyć roczną
produkcję stali w Niemczech Zach. 
do minimum 15,3 mil. ton, gdy tym
czasem na podstawie poprzedniego 
porozumienia pomiędzy okupantami 
wysokość ta byia określona na 10,7 
milionów ton Brytyjczycy obawiają 
się, że z chwilą podwyższenia pro
dukcji stali, amerykański kapitał 
opanuje cały przemysł stalowy w 
Niemczech i wykupi go.

Tarcia pomiędzy państwami impe
rialistycznymi w Niemczech Zacho
dnich stale wzrastają. Na tzw. soli

raz głębsze pęknięcia. Poszczególne 
wielkie grupy kapitalistyczne walczą 
o wpływy, o opanowanie wielkiego 
przemysłu niemieckiego. Nic więc 
dziwnego, że podczas długich roko
wań min. Bevina z ambasadorem 
amerykańskim Douglasem nie osią
gnięto porozumienia w sprawie za
leceń tzw. komitetu Humphrey‘a, dy 
skutowano jedynie nad sposobem, w 
jaki ma on być rozpatrywany.

Problem Niemiec Zachodnich jest 
mimo pozorów, kością niezgody mię 
dzy państwami okupacyjnymi. Uwy 
datnia on, jak wielkie przeciwności 
istnieją w samym obozie imperiali
stycznym i jak brutalną i agresyw
ną politykę prowadzi kapitał ame
rykański, dążący do podporządkowa 
nia sobie wszystkich krajów świata.
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Burzliwa dabata w parlamencie włoskim
RZYM (Telepress). — Podczas 

■wczorajszej sesji parlamentu wło
skiego, przed przystąpieniem do gło 
sowania każdy socjal’'styczny i ko
mun In tyczny deputowany prosił 
przewodniczącego o głos. pragnąc 
wyrazić swój sprzeciw wobec za
miarów chrześcijańsko - demokra
tycznego rządu włączenia Włoch do 
amerykańskich przygotowań wojen 
nych. Dziś o godz. 8.00 rano, po ca-

. łonocnej sesji jeszcze około 100 de-
darności marshallowskiej widać co- putowanych, pragnących przema-

S z w w e f a r f r M  
a n u  M a r s h a l l a
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SZTOKHOLM (PAP).. — Szwedzki 
minister finansów Wigforss, który brał 
udział w posiedzeniu tzw. komitetu 
ośmiu ministrów paryskiej organiza
cji planu Marshalla w wygłoszonym 
po powrocie do Sztokholmu przemó
wieniu stwierdził, że realizacja planu 
Marshalla nie przyczyni się do stabi
lizacji gospodarczej krajów Europy 
zachodniej a w szczególności nic usu

nie niedoboru dolarowego w handlu 
między krajami marshallowskitni a 
Stanami Zjednoczonym1. Do konklu
zji powyższej minister Wigforss do
szedł na podstawie przedstawionych 
na konferencji długoterminowych pla 
nów gospodarczych 19 krajów mir- 
shaltowsklch które njawniły w całej 
pełni ciężką sytuację ekonomiczną 
Europy zachodniej.

KOLEJNA KAI ASTROFA
n a  „ - n o ś c i e  n o w i e t r z r y m 11

BERLIN (PAP). — W piątek uległ 
katastrofie na lotnisku Tempelhof 
samolot amerykański, obsługujący 
„most powietrzny". Jest to piętna
sty rcdohny wyoadek od czerwca 
ub. roku. Dotychczas Amerykanie 
stracili na ,,mośc!e pow!etrznym“ 

9 samolotów, przy czym zginęło 23

lotników wojskowych i 3 osoby cy 
wilne. Anglicy stracili 5 samo’otów, 
13 zabitych lotn;ków RAF 1 7 osób 
cywilnych. W ciągu ostatniej doby 
loty na „moście pow;etrznym" ule
gły zahamowaniu wskutek niepo-
m --’nych warunków atmosferycz
nych.

wlać, czekało na swą kolejkę.
Na zakończenie Togliatti i Nenni 

zabiorą prawdopodobnie głos w 
obronie pokoju. Cały kraj śledzi 
obiady parlamentu z zapartym 
oddechem, doceniając całkowicie po 
wagę chwili.

Kiedy de Gasperi podniósł się 
dziś o godz. 1.30, ażeby wygłosić 
ostateczne ośw!adczenie na temat 
Paktu Atlantyck;ego, powitały go 
głośne okrzyki deputowanych komu 
nistycznych i socjalistycznych: 
„Precz z wojną!'*

Lewicowi posłowie zagłuszyli pre 
młera i zaintonowali Międzynaro
dówkę, po czym przewodniczący Iz 
by, G'ovenni (lewicowy chrześcijań 
ski demokrata, który, jak wiadomo 
jest przeciwnikiem przystąpienia 
„Włoch do Paktu Atlantyckiego") 
zawiesił posiedzenie. Kiedy obrady 
zosta,y wznowione, atmosfera na sa 
li była tak wzburzona, że de Gasnę 
rl potrzebował b'isvo sodz!nę na to, 
by wygłosć „przemówienie", składa 
jące się z kilkuset słów. Saragat 
usiłował przyjść premierowi z po
mocą i uciszyć podn'ećonych oo- 
słów. Skoro tylko zabrał on głos, 
rozlewy =ie okrzyki: „Szpieg, zdraj 
ca. judasą!*'

Do Gasneri początkowo Starał się 
przekonać ,Tzbe o żvczł 'wvm nasta
wieniu rządu wobec Związku Ra- 
■s^WMotro Wkrótce jednak prze
szedł dp zwykłej ofensywy przec;w
vo ZSRR. K:«dv nr»mii>r zaczął mó 
w,A o .ta iny-b  do'-um°ntach „Ko- 
mfpfnrrnu", To",5ottJ przerwa! mu 
oVr7vk?em — „clown".

Na żad"0’-e nrzewe-łnlczneeeo Iz
by, by odwołał swe *łnwa. pwywdd 
ca krmv*p*stv— pio t—u-o pie eop 

es’-or—op Teez do^oł*
..W'*em coś n'ecoś o tvch ts ’nveh do 
borpapt-pH. w-oe-odi^-z-wanych w

.-,,--1, ó„ pi-'„—r.—- r,—n Użyte on» zo 
ery., o—'anizowaniu zamachu 

na moje źyde'1.

Wczoraj większość rządowa czy? , 
niła wszelkie możliwe wysiłki, aby * 
jak najprędzej zakończyć debatę. 
Wniosek komunistów, aby odłożyć i 
dyskusję do piątku lub soboty, kie ? 
dy, jak to się oczekuje, zostanie opu , 
blikowany tekst Paktu Atlantyckie
go, został odrzucony. Opozycja wyra ■ 
ża pogląd że rząd pragnie uniemoż 
liwić debatę nad naiważmejszym • 
przedsięwzięciem władz włoskich, 
podjętych od czasu pokonania fa- : 
szyzmu. : -j

i %

C z ł o n k o w i e
pulu ii imgnii t t t m )
u mm. Wozniesieńsuega

MOSKWA (PAP). — Minister oś-„,g 
wiaty RFSRR Wozniesienski wydał-. £ 
w czwartek przyjęcie na cześć ba-f^j) 
wiącej w ZSRR delegacji polskich (¾ 
działaczy oświatowych,

Na przyjęciu obecni byli członkory? 
wie delegacji polskiej z ministren^jtg 
Skrzeszewskim na czele, ambasad* 
dor RP w Moskwie Naszkowskipyi. 
radca Zambrowicz i inni cżlpnkos ■>*» 
wie ambasady polskiej. '

Ponadto w przyjęciu wzięli u d z ia ł-¾ 
wiceministrowie oświaty RFSRR.i - O 
wyżsi urzędn;cy nrnisterstwa spraws®) 
za■nranłcznych ZSRR. członek AkoosS 
demii Nauk prof. Tarle, prze wodni 
czący Ronrtetu Słowiańskiego ZSBToA 
gen. Gundorow, prezydent At-ade- V 
mii Nauk Pedagogicznych RRSRR .% 
Kairów, artvsta ludowy RRSTtR <Ą 
Obrazcow i inni. ),1¾¾

------o------  nrJs
Z Se;mnwei K em Sjl

Cała Polska na Kongresie Pokoju

: hhb
Planu Gospodarczego ^

7(:311¾
m

Uniew inn enie
syna Hindenburga

jtK  auuimiimmiimiiiiini mmuiniuiiimimimiir iit!iim tttim iiiii!iiiiM in<'ii!iitiim tiititin!iitinnt mniimiimimttunmtiu nmmrnmHoimłtitmiiiifiiiiniitimHiiiimMnuiinimflwiummnnmniTmmrmnttmiii' __
*  (Dokończenie ze str. I-ej)

Wzrost wkładów inwestycyinveh 
Państwa, w okresie planu trz-d-tnc? 
go, przedstawia się następująco:
1947 r. — 115 miliardów zł. w l§ji 
— 221 miliardów zł, w 1949 — 31 
miliardów zł. Jeśli dodamy inw^^y, 
cie pozaplanowe to w roku 1949 bę 
dziemy inwestować 2 i pół razy wię
cej na głowę ludności riż  przed wo.i'-,: 
ną przy jednoczesnym stałym wzro-r«ś 
ście stopy życiowej mas pracują-,^ 
cych. . «-0

Plan inwestycyjny na rok !94f ‘ 
znajduje fnccne pok-yc<e w szybciej 
niż produkcja artykułów konsum* 
cyinych, rosnącej produkcji inwestR i: 
cyjnej. ! & f;

Z ogólnej kwoty nakładów Jnwe* 
stycyjnych ze środków lim itow ać

-------------- , , , . • , i  nych w roku bieżącym — na przdA®
= T- . ——— . . „ „ jest p rzygo tow yw any  z upo rem  docvz}e so b d o ry z in a re  się z ha = mysł> górnictwo i rzem!os’o przy v
i  K ongresie we W rocław iu  były  p ak t A tlantycki. słam b pod .inkrnii będzie obra §  pada 40,3, na rolnictwo, leśnictwo mi= TUT̂iS ło iołr n rneła en cłnw ro__ — •« • . . • —

= Kiedy w sierpniu ub. ro- łecznych. robotnicy, chłopi i in krtw 7aw o d 'w y rh , Li«a Ko- =
§ Ku r"izpi''czynał s’ę we W rocła teligenci prącuiąey, b. wojsko b 'e t, Zw:nzpk M^-dzieży Pol- g
g w u Kongres Intelektualistów  wi, inwalidzi. jednvm  słi wern sklei. Związek Nauczycielstwa i
g w obronie p rk o iu  — trudno bv ci wszyscy, dla których walka Polskiego, 7 w'nzek Zawodowy =
|  ło sob'c zdać snrawę ze znaczę o trw ały nokój jest walką o ży I.Neratów. Związek b. Więź- j
= nia tego wydarzenia. Hasła rzu cie i' popraw ę w arunków  ma- n ’ów Politycznych hłfierow- 3
|  c n e  we W rocławiu przez czo teriałnvch i kulturalnych. sk ;ch wip^jeń ; obozów k^ncen g
|  łowycb prncown ków nauki, Kongres Paryski różni się trncyjnvch. Związek łnw ali- |
|  ku ltury  i sztuki. byłv wyrazem tym leszcze od W rocławskiego, dów, profesorow ie wyższych |

myśli i u cz u ć  wszystkich ludzi że w clagti kilku ostatnich mie uczelni. Tow arzystw o Przvia- p
i  szczerze m iłuiących pokój i sjecV aw an tu rn :cze grupy im- d ó ł  Żołnierza. Zw:ązek A lty. i

telektuałistów zebranych na

BERLIN (PAP). — Trybunał de- 
nacyfikacyjny w Welsen (strefa bry 
tyjska) uznał syna b. prezydenta 
eon Hindenburga za nominalnego 
członka partii hitlerowskiej i  ska
zał jedynie na opłatę kosztów postę 
oowania sądowego w wysokości 5 
tys. marek niemieckich.

Hindenburg jak wiadomo oskar
żony był m. in. o sfałszowanie testa 
mentu politycznego ojca na korzyść 
Hitlera oraz o udz;ał w spisku, któ 
ry umożliwił Hitlerowi doiście do 
sSadzY

i  proste, jak proste są słowa — 
S PoKój, postęp i poprawa bytu 
g i tak przyjęte zostały przez^sze 
U rpLie masy ludowe świata.

Światowy d"wać w kwietniu rybołówstwo — 12,6 proc., na łącz
ność i komunikację — 21,8 proc., ni 
obrót towarowy — 4,7 proc., na u ^  
sługi socjalne — 8 proc, na budow
nictwo mieszkaniowe — 8,4 prqc.

n  . , r, , i-i w au w R w in iiiu  W P a r \TŻU H
ł ,  Pr^kniu "hAd* "" Pn” ^w'R,nwv Kongres Zwclenni- indców Fokom będzie zorgani , , p . . g

_ zowaną odorwiedzlą setek mi- • ' 1
1  ' "z'a kilka' tygodiiródbędde się łudzi mib.fącvch pokój Ten masowy ruch w obrome |  __________  ____ _
s  w Paryżu Światowy Kongres na ma<̂ vnacje ^ni^ek imneria trwałego pokom szczero1 ^ na urządzenia administracji publi
I  Zwolenników P kioju orsanizo 11 tycznych przeciwko pokojo- nie źvwv w tych kraiach, któ |  cznej -  2,4 proc, oraz na urządzi'"'
|  wany przez Międzynarodowy wL re nai^łKl w'ei r-stMy do- g nia użyteczności publicznej — 1,1
I  Komitet Łączności Intelekhmli Jeśli się zanalizuje listę orsn 7 °'™ ' I
§ stów, powołany na Kongresie nizacji polskich, które mi zgło  ̂ n rvcłl " n'na b>h tragicz =g  Referent zatrzymuje się dłużej nnó"
|  Wrocławskim. Kwietniowy Ifcn siły t>rzysfąnien?e da Światowe " , Iał* 1 za2adn'eniem inwestycji rolniczymi
|  gres Paryski różnić się będz:e go Kongresu Zwolenników Po .lak 'm własme krajem iest m. |  procentowy udział rołnlctyra w in$e •; 
|  od Wrocławskiego tym przede koju, można stwierdzić, iż ca ,n\  . 3 e5?°  ca:'T ,u” I  stycjach u nas odpowiada mniej wjćL
|  wszystkim, że obok pisarza i ła Polska p-my i postępu bę- ^  Jędz e renrezentowany |  cej poziomowi radzieekiemu, prẑ  
*” naukowca, zasiądą przedstawi dzie reprezentowana w Pary- onsresie Paryskim.

ciele matowych organizacji spo żu. Komisja Centralna Zwią?-
g  wyższa zaś znacznie poziom CzechoA

G, słewacjt i(S
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Komitet Gminny w Annopolu
niw i uto: mit iIj  ktnl t t i i  tiuli tiitini

Komitet Gminny PZPR w An 
oopolu n. Wisłą pot*. kraśnic- 
Jłiego zaalarmowany został tym. 
ł e  akcja kontraktacji trzody 
chlewnej odbywa ŝ ę na terenie 
gminy zbyt powoli. Jest to tym 
dziwniejsze, że na ogólną ilość 
15 gromad, w 14 pracują organi 
tacie partyjne. Zwołano nndzwy 
eza jne zebranie Komitetu Gmin 
nego. Na porządku dziennym sta 
nęła tvlko jedna sprawa — ak- 
tja „H". Członkowie Komitetu 
Sm!nnego zdawali sprawozdania 
S tego, jak obsługiwać gromady 
w sprawie kontraktowania.

I wtedy dopiero wyjaśniło się. 
dlaczego akcja kontraktowania 
rozwija się ospale.

Tow. Jabłoński miał obsłużyć 
tebranie w Grabówce © godz. 10 
rano. Chłopi zebrali się licznie i 
czekali aż do godz. 12. Potem ro 
reszli się i wtedy dopiero o godz. 
S po połudn'u tow. Jabłoński 
jłrzsrjechał na zebranie.

Tow Gonder obsłużył gromadę 
Suchą Wólkę. Przybyło 42 chło
pów. Wielu z nich chciało na 
miejscu już zakontraktować trao 
dę chlewną, ale tow. Gonder nie 
miał ze sobą druków 5 do kon
traktowania nie doszło.

Na Małym Rachowie zakon
traktowano od razu na zebraniu 
18 sztuk. Stało się to dlatego, że 
pierwszy podpisał kontrakt se
kretarz gromadzkiej organiza- 
cjf partyjnej i sołtys. Podczas dy 
skasji okazało się, że jedną z 
przyczyn hamuiącveh prawidło 
wy rozwój akcji „H“ na_ terenie 
gminy Annopol jest rozbicie spół 
dzielni istniejących na torenie 
gminy. Działają tu bowiem trzy 
spółdzielnie, które coprawda 
zmieniły swój szyld na samopo
mocowy, ale nie połączyły się 
faktycznie i nie posiadają jednej 
Gminnej Snółdzielni, klóraby 
koordynowała akcję filii. W o- 
becnej chwili na terenie gminy 
Annoool niepotrzebnie istnieią 
dodatkowe dwa Zarządy spół
dzielni, które rocznie pochłania 
ją koszty 7 mil. zł., nie l'cząc 
diet i kosztów podróży. Po
stanowiono do dn'a 14 marca ze 
brać w Annopolu zarządy spół
dzielni gm. celem skoordyno
wania ich działalności na terenie 
gminy, postanowiono również, 
Je pierwszymi w akcji kontrak

towania powinni być aktywiści 
partyjni, aby swo:m przykładem 
zachęcili innych do akcji kon
traktowania. Podczas dyskusji 

wyszło na jaw, że robotnicy fa 
bryki wyrobów metalowych z 
Budzynia już od kilku tygodni 
remontują narzędzia w ośrodku 
maszynowym na terenie gminy 
Annopol, a komitet gminny nie 
zna tej akcji i nie interesuje się 
nią. Komitet Gminny doszedł do

wniosku, że należy lepiej współ 
pracować z robotnikami z Bu
dzynia. W najbliższych dniach 
zorganizuje się uroczyste prze
kazanie wyiemontowanych ma
szyn dla ośrodka maszynowego i 
specjalna delegacja chłopów z 
Annopola wraz z zespołem arty 
stycznym gromady Św:eciechów 
u8a się do fabryki w Budzyniu, 
by umocnić łączność robotników 
i chłopów.

żelBzrym prawem naszej gotnethrki
C z a s  s k o ń c z y ć  z m a r n o t r a w s t w e m  
w g o s p o d a r c e  s k ó r a m i  Ś w i ń s k i m i

o b y w a j ą c y
kwal-fikownne zboża s !ew ne
winni zaopatrzyć się w zaświadczenia ZSCh
Rozprowadzanie siewnych zbóż 

kwalifikowanych przez Gminne 
Spółdzielnie S. Ch. jest w peł
nym toku. W marcu br. PZGS w 
Lublinie otrzymał z Centrali 
Spółdz. Rolniczych 50 t. owsa 
jednolitego, 19 t. oryginalnego 
owsa „Przebój", 4,5 t. elitarne
go owsa „białego antionińskie- 
gaf‘, 8 t. oryginalnego browarnia 
nego i 25 t. pszenicy jarej. Ogó
łem w G. S. powiatu lubelskiego 
znajduje się 129 t. zboża siew
nego dla rolników.

Zboża jednolite j pierwsze od 
siewy zbóż są sprzedawane drób 
morolnym i średniorolnym chło 
pom na zlecenie Gminnych Za
rządów Z. S. Ch„ natomiast zbo

ża oryginalne i elitarne są roz
prowadzane wyłącznie do zasnę 
wów w blokach nasiennych. Obo 
wiązujące ceny za zboża kwalifi 
kowane są bardzte niskie, nawet 
niższe od cen za zboża konsum- 
cyjne. Wynoszą one: za 1 q ow 
sa i jęczmienia 2.117 zł., a za 
pszenicę jarą 3.486 zł.

Rolnicy, chcący nabyć kwal: 
fikowane zboża siewne, winn’ 
przed udaniem się do Spółdzie’ 
ni Gminnej zaopatrzyć się w za 
świadczenia Zarządów Gmrn- 
nych Z. S. Ch., stwierdzające, że 
przysługuje im prawo zakupu 
maetriału nasiennego. Ułatwi to 
w wysclkim stopniu rozprowa 
dzanie zboża i zaoszczędzi czas.

Z Lubelskiego Oddziału Spółdziel 
ni Zbytu Produktów Zwierzęcych 
wyruszają prawie codzień samocho
dy ciężarowe do miejsc skupu, ce
lem przewiezienia bydła t trzody 
chlewnej do Rzeźni Miejskiej w Lu 
blinie. Kierowca jednego z 5-tono- 
wych Fiatów PKS, wynajętych do 
przewozu, dowiedzieliśmy się, że wy 
bieram się na taki skup rzekł:

— Wartoby było i przejechać się 
na miejsce wyładunku w Rzeźni 
Miejskiej i zwrócić uwagę na to, w 
jaki sposób wyładowuje się tam 
zwierzęta. Świnie — jak świnie, nie 
zawsze są posłuszne, a cielaki roz
sądne, ale to nie powód żeby bić i 
kopać — to uwłacza godności ludz
kiej. Tak samo źle jest, gdy ładuje 
się trzodę chlewną razem z cielęta
mi. Pewnego razu 200-kilogramowy 
tucznik przygn’ótł mi takie biedac
two 1 gdybym spóźnił się kilka mi
nut z pomocą, jużby nie żyło.

Kierowca samochodu lubił zwie
rzęta i oceniał sprawę tylko z pun
ktu widzenia sanitarnego. N<e zwró
cił uwagi na to, że złe obchodzenie 
się ze zwierzętami w czasie tran
sportu naraża naszą gospodarkę na 
wielkie szkody, gdyż bicie i brak 
nadzoru powoduje kaleczenie skóry.

OBOWIĄZEK ŚCIĄGANIA SKÓR
Jak wiemy, handel skórami jest 

^reglamentowany, a surowe skóry 
bydlęce, cielęce i końskie muszą być 
sprzedawane wyłącznie placówkom 
Centrali Skór Surowych, która prze 
kazuje je państwowym garbarniom. 
Nie podlega jednak reglamentacji 
skóra świńska. Dotychczas nie ist
niał przymus jej ściągania z bitych

Ha pierwszym ireiscu „Gromada** i „Chłopska D;cga
W kład listonoszy wiejskich w upowszechnienie czytelnictwa

najmniej pod-

I I

Gmina Bełżyce
m  i i im t im f  W!Ęt8l

Przebieg kontraktowania u- \ 
praw roślin przemysłowych w 
gminie Bełżyce jest bardao po
myślny. Według planu na rok 
1949 zanlarecwano zakontrakto 
wanie 60 ha oprawy ziemnia
ków przemysłowych, a podpisa
po kontrakty z nadwyżką. Pome 
waż do G. S. zgłaszają się Hcznie 
chłopi do podpisywania kontrak 
łów, zw rócono się do Zrzesze
nia Przeds. Gorzelni Rolniczych 
o zwiększenie powierzchni kon
traktowania o 100®/« tj. do 120 
hektarów.

Podobnie przedstawia się spra 
*a  z uprawą lnu, minro że kon
traktuje się go po raz pierwszy 
w bW. roku. W  plan’e kon- j 
traktowania przewidziano 5 ha, 
g zakontraktowano jitż 10 ha.

Słabiej odbywa się kontrakto
wanie rzepaku, czesjo powodem 
jest okoliczna ziemia, nie wyda 
jąca dobrych plonów przy uprą 
wie tej rośliny. Przebieg kon
traktowania roślin przemysło
wych w bełźyckiej G. S. d-wo- 
dzi. że miejscowy chłop przeko 
dał się na faktach, jak korzystną 
jest uprawa roślin przemyśla-1 

w ramach kontraktacji.

<rz) — Listonosz wiejski jest wi 
tany chętnie w każdej zagrodzie, 
gdyż przynoti wieści od najbliż
szych i jeąt osobą, która pośredni 
czy między zapadłą wsią a „szero 
kim światem*'. Toteż odgrywa on 
poważną rolę w upowszechnieniu 
czytelnictwa na wsi, zachęcając 
ludzi do prenumeraty gazet i cza 
sooism. Dzięki pracy tysięcy listo 
noszy, przemierzniąeych drogi S 

ścieżyny naszej prowincji, wzrasta 
ilość prenumerowanych pism, a 
ludność wieiska nrzyzwyczaja się 
do gazety i książki.

Listonosze Wiejscy okręgu lu
belskiego wykazali sie w dotych
czasowej pracy doskonałymi wy
nikami w upowszechnianiu czytel 
nietwa na wsi przez zjednywanie 
prenumeratorów. Pełny wyraz zro 
zumienia dla poczynań Rządu, 
zmierzających do podniesienia kul 
tury i oświaty na wst znajdujemy 
jednak w uchwałach, powz'ętvch 
przez listonoszy wiejskich naszego 
okręgu. na okraw ach  w Ohwodo 
wych Urzędach P. i T. Postano
wili oni, że przystąpi do współza
wodnictwa w zjednywaniu jak naj 
większej ilości prenumeratorów 
pism. Konkretną jego formą jest 
zobowiązanie do zjednania w mar 
eu 26 707 prenumeratorów nowo- 
wydawanego czasopisma ,,Groma
da" ! podwojenia teł liczby do koń 
ca bieżącego roku Wobec zaplano 
wania ziednania 50 prenumerato 
rów przez jednego listonosza, nad 
weżka zobowiązań na podstawie 
zgłoszeń sięga 15*/». Godnym ood 
kreślenia jest fakt. że niekiórzv 
listonosze zobowiązali sie dobro
wolnie do wykonania olanu w 
300°/«. Naie-v do nich ob. Mazu
rek s  Turobina, ob. Lisowski z 
Kraśniczyna, ob. Rewerski i ob. 
Rókfrckt z ?Wkiew1d.

Przy ziednywan'u prenumera
torów cro-ry-iemą ..C^łnr.eira Dro
ga" zobowiązano sie do ziednania 
w marcu 5 809 nowych prenume
ratorów. tj. dO awtetewit* ich
liczby O 1O0*/# w da«,nl-it do lu
tego. a M*!* w sfos',nini do z-,r>ia.  
nowanię Pewnie* j te liczb» zo
bowiązali się listonosze wiejscy

do końca br. co 
woić.

Indywidualnie zobowiązali się wy 
konać plan przewidziany na ma
rzec z nadwyżką 500“/»: ob. Jaku
bowski z Pawłowa, ob. Oleszczuk 
i ob. Borowik z Dorohuska, ob. 
Sa»ka z Wierzbicy k. Chełma, ob. 
Kądziela z Sawina i ob. Guz z 
Gorzkowa. L-'sł a łlcłonoaz^ którzy 
zobow*azali sie do wykonania pla 
nu z kilkakrotną nadwyżką, nie 
kończy się na tych nazwiskactu 
Poza tym wszyscy zobowiązali się 
do zwiększenia liczby prenumera

torów innych czasopism o 100°/» 
w stosunku do stanu z 1 stycznia 
1949 r.

Na odprawach wręczono nagro 
dy tym, którzy osiągnęli najlepsze 
wyniki w jednaniu prenumerato
rów w I kwartale br., o czym już 
pisaliśmy.

Jak wydatnie przyczyniają się 
V<j*enosze wiejscy do upowszech
nienia czytelnictwa na wsi świad 
czy wzrost o 300"/# ilości prenume 
rowanych cz.asopism na terenie 
okręgu w okres!o od 1 październi
ka 1948 do X lutego 1949 r.

zwierząt i nie przeprowadzano scL 
słej kontroli obrotów tym artyku
łem. Jednakowoż Lubelski Oddział 
Centrali Skór Surowych opierają< 
się na zaleceniu ściągania w rzeź
niach skór świńskich zorganizował 
ich skup dostarczając państwowym 
garbarniom znaczne ilości tego Su
rowca. Dane szacunkowe wykazują 
jednak, że nawet połowa skór świń
skich nie została wykorzystana jako 
cenny surowiec, a z większej części 
bitej trzody chlewnej skór nie ścią
gnięto, na skutek czego uległy zmar 
nowaniu duże ilości surowca.

Od 1 stycznia br. weszło w życie 
rozporządzenie, które zmniejszy w 
znacznym stopniu rozmiary marno
trawstwa. Od tego czasu wszystkie 
rzeźnie mają obowiązek — a nie za 
lecenie, jak było dotychczas, skóro- 
wania świń. Rzeźnia Miejska w Lu
blinie zainstalowała odpowiednie u- 
rządzenia, konieczne do masowego 
ściągania skór. Na pokrycie kosztów 
założenia urządzeń pobiera się od do 
stawcy opłatę 20 z! od sztuki. Ponle 
waż nielegalny ubój jest w stanie 
likwidacji, sprawę skńrowania nale
żałoby uważać teoretycznie za »««• 
łatwioną.
STRATY POWODOWANE 
ZŁYM OBCHODZENIEM SIĘ

Chodzi jednak o to, w jakim Ste
nie są dostarczane zwierzęta do u-> 
boju. Skóry świńskie dzieli się ns 
5 klas. Za 1 kg skóry pierwszej kla
sy, bez uszkodzeń, płaci Centrala 
Skór Surowych 600 zł, podczas gdy 
za 1 kg skóry 5-tej klasy mocno 
zniszczonej — 100 zł. Przeciętni* 
skóra świńska waży 2 — 3 kg, więc 
różnica między ceną skóry pierwszej 
i piątej klasy waha się od 1.000—1.506 
zł. Wynika z tego, że każdy konwo
jent niesumiennie spełniający obo
wiązki i zaniedbujący się w dozorz* 
zwierząt w czasie transportu, naraża 
gospodarkę państwową na szkodę 
1.000—1.500 zł na sztuce. Przy 20 
sztukach suma wynosi 20—25 tys. *Ł 
a przy transportach z całego woje
wództwa sięga miliondw złotych.

Dlatego też Gminne Spółdzielnie 
SCh, Spółdzielnie Zbytu Produktów 
Zwierzęcych i Oddział Centrali Mię
snej w Lublinie, powinny zwróetć 
baczniejszą uwagę na załadowywa
nie, transport I wyładowywanie 
zwierząt z dwóch powodów: Pierw
szy to względy humanitarne, któ
rymi kierował się szofer PKS, a 
drugie — to wielkie szkody, na jakie 
naraża gospodarkę państwową nie
ludzkie i niedbałe obchodzenie ste 
ze zwierzętami.

Marcin Rot*

KoHiota w  i na w si

RoMke lubelskie z chłopkami z Jabłonne!
obchodziły „Św ięto K o b :e l“

W ubiegłą niedzielę wyruszył ze
spól świetlicowy PMS z Lublina do 
miejscowości Jabłonna, gm. Piotr
ków, by wspólnie z tamtejszymi ko 
bietami obchodzić Święto Kobiet.

Punktualnie o godz. t5-ej w zapeł 
nionej sali dawnego pałacu, przewo-

Liga Kobiet w Chełmie
w akcji szkolenia

Liga Kobiet prowadzi w Chełmie 
kilka placówek szkoleniowych. Ostat 
nio powiększyła je o kurs hafciar
ski, w którym kształci się 15 dziew
cząt, sierot i półsierot. Na kursie wy 
głaszane są pogadanki o aktualnych 
zagadnieniach społecznych 1 państwo 
wych.

Kurs spotkał się z dużym zaintere 
sowaniem i poparciem dyrektorki 
szkoły muzycznej Mączyńskiej-Za- 
rębskiej, która ofiarowała "bezpłatną 
naukę w szkole muzycznej dla naj
bardziej umuzykalnionej kursistki. 
Umożliwiła również bezpłatne szko
lenie ob. Borowskiej, wyróżniającej 
się pięknym głosem Ze swej strony 
LK zobowiązała się do opłacania 
nauki muzyki za dwi» uzdolnione 
i pilne kursistki

dntcząca LK Piotrkowa złożyła spra 
wozdanie z dotychczasowej działał 
ności Koła podkreślając szczególnie 
wyniki osiągnięte przy kształceniu 
kobiet wiejskich. Tow. Dobrowolska 
z ekipy PMS wygłosiła referat, w 
którym nakreśliła zdobyczy, i zada
nia kobiet w Polsce Ludowej.

Część artystyczną wypełniły pro
dukcje zespołu teatralnego z Piotr

kowa oraz zespołu PMS z Lublina. 
Huczne brawa publiczności były naj 
lepszym dowodem, że program na 
prawdę podobał się.

W doskonałym nastroju opuszczali 
uczestnicy Święta Kobiet salę, pro
sząc zespół PMS. by jak najczęścle) 
do nich przyjeżdżał, by nie zapom
niał o Jabłonnej.

Kobiety czynnie pracują
w Związku Pracawn ków Rolnych

W iżyciu związkowym ZZ Robotni 
ków Rolnych biorą kobiety żywy 
udział. W rozmaitych Komisjach 
Rolniczych oraz w kierownictwie 
komitetów folwarcznych, w mająt
kach i zespołach PGR, są czynne ko 
biety. 415 robotnic rolnych jest 
członkiniami Komitetów Folwarcz
nych.

Członkinie' ZZ Robotników Rol
nych prowadzą szeroką akcję opieki 
nad matką i dzieckiem. Założono 
395 przedszkoli i 38 dziecińców, w 
którym dzieci pozostają pod należy
tą opieką w czasie kiedy ich matki 
pracują.

Coraz nowe działaczki związkowe 
wstępują do aktywnej pracy. Ostat
nio przeszkolono 439 kobiet na roz
maitych kursach kulturalno-oświato 
wych,

Wśród robotnic PGR szeroko za
krojony jest ruch współzawodnictwa 
pracy, który wzmógł się jeszcze w 
toku akcji „H“ i objął wszystkie 
załogi i zespoły. Coraz więcej kobiet 
zrzeszonych w Związku Pracowni
ków Rolnych wybija się jako przo
downice pracy

W roku bieżącym zostaną założo
ne dla dzieci robotnic rolnych nowe 
przedszkola i dzlecińce, kolonie i 
półkolonie oraz stacje opieki nad 
matką i dzieckiem Rozbuduje Się 
również szkolenie kobiet. Setki ko
biet przejdzie rozmaite kursy, wiele 
z nich zostanie wyszkolonych na ad
ministratorów, rządców i księgo
wych w majątkach państwowych, 
Myśl, że pracują dla siebie i u sie. 
bie dodaje kobietom bodźca do co
raz wiakszych osiągnięć w pracy.
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(td) — Dnia 16 marca Lr. od
był się w sali Poniatowej Rady 
Narodowej w Tomaszowie Lubel 
skim. zjazd przewodniczących 
Gminnych Rad Narodowych, 
wójtów, sołtysów i sekretarzy z 
całego powiatu, celem omówie
nia spraw gospodarczych i akcji 
hodowli jtrzody chlewnej. O- 
prócz tego omówiono szczegóło 
wo sprawę pom/ocy sąsiedzkiej i 
likwidacji odłogów na terenie po 
wiatn. W wiosennej akcji siew
nej dążyć się będzie do tego, aby 
ani jeden ar ziemi nie leżał odło 
gieni.

Obradom przewodniczył pre- 
*•-, PRN oł>. Typek. Referat o 
organizacji pc<mocy sąsiedzkiej 
wygłosił II-gi sekretarz Pow. Ko 
mitetu PZPR toiw. Ozepiel, zaś 
w wprawie likwidacji odłogów i 
ak > siewnej mówił starosta po 
wistowy ob. Krzaczek oraz po

wiatowy agronom inź. Piotr Tor.

ROZRASTAJĄ SIĘ PLANTACJE
buraków cukrowych dla Ktemehsowa
(pj) — Obecnie w całym kraju 

prowadzi się kontraktowanie upra
wy buraków cukrowych. Cukrow-

W zieździe wzięło udział ponad I nia Xtemensów rozpoczęta tę akcję
500 osób.

Należy się spodziewać ,że po 
tej, zakrojonej na szeroką skalę 
naradzie, praca nad zagospoda
rowaniem powiatu przybierze 
żywsze tempo.

w pierwszych dniach lutego a za
kończy ją 20 kwietnia br. Na pod
stawie zawartych dotychczas kon
traktów można śmiało stwierdzić, 
iż plan na rok bieżący, mimo że 
znacznie przewyższa lata ubiegłe.

OSZCZĘDNA GOSPODARKA
ę m j  8  c a s  e s c  S b  g P i E z a s t i w o w y c f a  

n a  L u b e l s z c z y ź n i e
(r) — Tematem obrad Zjazdu Nad 

leśniczych OLręgu Lubelskiego, któ 
ry odbył się onegdaj w Lublinie, 
było omówienie nowyoh zajad go
spodarki leśnej, dostosować ej do 
systemu siedliskowo - bezzrłbowe
go. Plan rałesień na rok 1949 wy
nosi dla okręgu lubelskiego 11 tys.

ytłespleciaSniti SatfetiM w Zamościa
szkoli pracow ników

(eg) —i Zamojska Ubezpiecza tnia 
Społecra* urządziła kursy szkolenie 
sra dla psaooarników, celem zapozna
nia ich ze amiimauu sr -sbezpiecze- 
asoch społecznych. Kursy te obejmą 
również zapadnieurin spółdzielczość; i 
ezyaneyo udziału pracowników w ży
ciu społeczno -  wychowawczym. Nie 
należnie <m! tego opracowano plan obu 
wiązujący do końca br., który prze
widuje po dwa zebrania tygodniowo 
w zakładach pracy na terenie powia

K rasn ystaw
» misi;; śnili
e —• W awiązku z akcją „H* ak
tuefną jest sprawa szczepienia świń 
przeciw rdtycy. Ponieważ pogłowie 
świń na terenie Krasnegostawu, 
s*łot®onych <ło szczepienia wynosi 
<dc. 10.000, a szczepienia mają być 
ukoótaone nnioóżniej do 10 kwiet
nia 1(149 r. personel lekarsko - wete 
rjm*rą/jny stara się. aby jak naj
szybciej obsłużyć zgłaszających się 
Oprócz lekarzy miejscowych biorą 
w niej równie* udział lekarze za-

Lubeiakie

tów, należących do okręgu zamojskie 
go. W zebraniach łycli wezmą udział 
wszyscy pracownicy zakładu ze Zw. 
Zawodowym i Radą Zakładową na 
czele ora* p’ • odstawidele Ubezpie
czało! Społecznej i Zw. Zatw. Pracow 
ników U. S.

Wspólne zebrania dają możność po 
ruszenia wielu spraw dla dobra ludzi 
pracy, albowiem przyczynią się do u- 
simięda usterek j dokładnego mfnrmo 
wania robotników o och uprawnie
niach,

W Dniu Kobiet zamojska Uberpie- 
CtoJnia wyróżniła 8 pracownic wypła 
cając mi premie, wręczone przez dy 
rektora zakładu w obecności wszyst
kich pracowników.

Ubezpieozalnia w Zamościa przy go 
towuje znany i wyróżniający rę  Ośro 
dek Krasnobród do przyjęcia dzieci 
i młodzieży na gezom letni przy czym 
dążyć się będzie do uruchomienia go 
u« cały rok, Z wiosną wyruszy w te
ren ruchomy ambulans t  lekarzami 
specjalistami, aby udzielać pomocy 
ubezpieezomym w większych saupis- 
kach, a przede wszystkim w miastach

ha, tj. o 3 tys. ha więcej jak w ro
ku ubiegłym. W związku z tym wy 
siłek leśnika musi być zwiększony 
znacznie.

W ramach oszczędnościowej gos
podarki leśnej, leśnicy okręgu lu
belskiego zobowiązali się przekro
czyć tegoroczny plan zalesiem W 
gospodarce leśnej będzie się stoso 
wać lepszą organizację pracy i wię 
ksze oszczędności w zużyciu mate
riałów, przez co zaoszczędzi się mi 
Iiony złotych dla dalszej rozbudowy 
gospodarstwa narodowego,

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

będzie przekroczony. Przykładem 
wzrostu obszaru uprawnego pod bu 
raki cukrowe w okolicach Klemen- 
sowa są następujące dane: Gmina 
Miączyn, mająca w kampanii 
1948/49 r. — S97 plantatorów i 4.960 
arów plantacji, zakontraktowała do 
tychezas. 6.135 arów, uprawianych 
F~zez 513 gospodarzy. Podobnie gmi 
na Suchowola w ubiegłej kampanii 
miała 115 plantatorów 1 1.360 za
kontraktowanych arów, a obecnie 

ma Już 191 plantatorów uprawiają
cych buraki cukrowe na 2.130 arach. 
Wieś Dąbrowa pow. zamojskiego, 
która miała dotychczas 6 plantato
rów i 75 arów uprawy, ma obecnie 
1.2 plantatorów 1 150 arów uprawy. 
Wieś Nlewirków Kolonia pow. to
maszowskiego zwiększyła liczbę 
plantatorów % 17 do 4L

Komitet „Akcji Plantacyjnej" przy 
cukrowni nie zawiódł się w nudzie 
jach pokładanych w rolniku 1 dzię 
ki temu zostanie przekroczony 
plan, zakreślony dla Klcmcnsowa 
na kampanię cukrowniczą 1949/50 r.

lisinjtltlstit i pot M i
stud u e marksizm

(ZO) — Na ostatniej konferencji 
rejonowej w Krasnem, gm. Paw
łów, nauczycielstwo szkół pow
szechnych postanowiło zapoznać się 
z nauką marksistowsko -  leninow
ską. W tym celu wybrano komisję, 
która zajmie się zakupieniem- po
trzebnych dzieł i broszur oraz bę
dzie je wypożyczała poszczególnym 
osobom.

N O W E  K O Ł O
Tow. Prz¥i?ź<ii Polsko-Radzieckiej
w  Z a m o ś c i u

F a ch o w e p od ręczn ik i 
dla sportowców zamojskich

(LL) — Powiatowy Inspektorat
Kultury Fizycznej w Zamościu od
da wkrótce do użytku miłośników 
soortu biblioteczkę sportową. W bi 
blioteczce tej znajduje się 26 pod 
ręczników z zakresu sportu, oraz kil 
kadzi esiąt powieść1 o tematyc® spor 
towej. Biblioteczka przyczyni się 
do pogłębienia wiadomości sporto
wych twśród młodzieży i dorosłych.

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

proazem z Uniwersytetu ------------ - ---  .
go, absolwenci i studenci lat iwyi- | powiatowych Jak Hrubieszów i Kra
szych, 
ca

•nysta.w.

Nie bedzie wioski 
bez Koła ZMP— 
h a słem  ZM P-owców  
z  O p ó i e r

Zarząd ZMP w Opolu przejawia 
■wielką ruchliwość. Szkolny aktyw 
ZMP w liczbie 70-ciu członków za 
łeżył około 40 Kół ZMP, a dąży do 
liczby 100 Kół. Ponadto stawia so 
bie za cel likwidację analfabetyz
mu wśród młodzieży wiejskiej, co 
da się urzeczywistnić drogą objęcia 
całej młodzieży przez organizację 
ZMP.

(Iw) — Z inicjatywy dyrektora 
Państw. Liceum Pedagogicznego 
w Zamościu, ob. Henryka Rogus 
kiegoy zo-ganizowano przy szko 
le Koło Tow. Przyjaźni Polsko- 
Radzieckiej, które rozwija się 
bardzo pomyślnie i prenumeruje

wiele czasopism. Obecnie należy 
do niego 115 członków. W pla 
nie pracy Koła są przewidziane 
wyjazdy na wieś, celem wygłasza 
nia odczytów o przyjaźni poi. 
sko - radzieckiej.

D laczeg o  kas jer kolejowy  
nie snrzgdaje bietów zniżkowych uanioml
w ftfotycz&i Leśnym?
13 marca br. kasjer kolejowy, 

sprzedający bilety dla podróżnych 
na stacji Motycz Leśny odmówił do 
jeżdżającej do szkół lubelskich mło

nie powinno to stać na przeszkodzie 
w sprzedaży zniżkowych biletów 
dla uczniów.

dzieży szkolnej, sprzedaży biletów j Odpowiedzi 
zniżkowych według taryfy, obowią ; . ,
żującej uczniów. Oświadczył on, iż K O Ie S p O fld e iu O IT l
nie otrzymał odpowiednich instruk 
cji, a przedłożone legitymacje nie 
uprawniają go do wydania zniżek. 
Młodzież szkolna z Motycza Leśne
go uskarża się również na to, że 
na tej stacji nie może nabywać bi
letów miesięcznych, a w Lubanie 
musi wyczekiwać iw długich ogon
kach na ich wydanie.

Wprawdzie Motycz Leśny nie 
jest stacją kolejową, tylko przystań 
kiem dla pociągów osobowych, ale

W związku ze zbliżającą się ak 
cją siewną, prosimy o podawani« 
wiadomości o przygotowaniach u  
ośrodkach maszynowych, rozpro
wadzaniu nawozów sztucznych, 
zboża kwalifikowanego przez G, 
S., kontraktowaniu roślin prze
mysłowych i trzody chlewnej. <3 
działalności Komitetów Pomoc% 

Sąsiedzkiej w wiosen:lej akcji sil 
wnej i rozpoczęciu siewów noto 
ży zawiadamiać bezzwłocznie.

OGŁOSZENIE O PRZEIARGć
Wydeu ł Powiatowy w Hrubieszowie ogftsza 

przetarg ofertowy nieograniczony na dostawę 
2.390 ton kamienia brukowca lub kamienia polne, 
•o o wymiarach 15 do 30 cm na budowę drogi po
wiatowej Hrubieszów — Grabowiec,

Kamień tan wanien być dostarczony do stacji 
wyładowczej Koniuehy na trasie kolejowej Za
wada — Hrubieszów w terminie do dnia 3i maja 
1949 roku.

Oferty wraz « kwitem na złożone w Urzędzie 
Skarbowym wadium w wysokości 1,5•/« sumy ofer
towej należy składać, lub przesyłać w zalakowa
nych kopertach do Powiatowego Zarządu Drogo
wego w Hrubieszowie,

Ot warcie ofert nastąpi w dniu 2 kwietnia 
1949 r. o godz t2 w lokalu Zarządu Drogowego w 
Hrubieszowie pokój Nr. 10.

Bliższych wyjaśnień w sprawie tej dostawy 
udzieli Powiatowy Zr.rząd Drogowy.

W końcu Wydział Powiatowy zastrzega sobie 
prawo do:

1) Unieważniania przetargu be* podania przy
czyny i bez zobowiązania ponoszenia jakichkol
wiek odszkodowań.

SJ Częściowego skorzystania 2 oferty.
8) Wyboru oferenta be? względu na wyniki 

pntetargu.
-Prtewodnłczący Wydmtu Po.wiafcvwt«o 

(—) M. Jemielniak
520 11 Starosta Powiatowy
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SaGMINNA Spółdzielnia 
niopomocy Chłopskiej 
Jastkowie przyjmie wy
kwalifikowanego sklepo
wego lub sklepową do 
Filii Jastków od zaraz.

524 G

PODZIĘKOWANIE. Wszy
stkim znajomyię i kolegom 
ś. p. Teodora AraszkiewL 
cza za okazaną pomoc i 
współczucie serd-czne po 
dziękowania składa Ro
dzina. 530 G

WSZYSTKIM, którzy wzię 
li udział w pogrzebie mę 
źa mego ś. p. Franciszka 
Stańko — składam ser
deczne podziękowania — 
żona. 526 O
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lflf8TO!3tiS! Bank PKO w Warszawie 
_ _ _ _ _ _ _ _  (jjgjjgiy PKO i PCH w miastach

wojewódzkich. 2%

ZGUBIONO kartę u ja w. 
nienia wydaną na nazwi. 
sko Krupa Józef, roczn. 
1921, przez RKU Chełm, 
którą unieważniam. 519 G

SKRADZIONO dowód o- 
sob;sty wydany przez Za 
rząd gminy Opole Lubel
skie, zaświadczenie o re 
-jestracji wojskowej oraz 
inne dokumenty na na
zwisko Tuszko Zygmunt 
zamieszkały w Opolu Lu 
bełskim. 523 G

ZAGUBIONO kartę roepo 
znawczą wydaną przeć 
Zarząd Gminy Konopnica 
na nazwiako Zydek Broni 
sława zamieszkała Rada 
wiec Mały. 625 G
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O O  H Ą 3 Z Ł %J 
Svm  Zywokostowo- Podbiałowy

w yrab ia b „ O R F A ' ’ Lublin
żądać w aptekach S12K

Kierownictwo Kursów 
Pisania na Maszynie 
1 9'enografll Zgrom, 
Kupców m. Lublina
zawiadamia, że 2 kwiet 
ma 1919 rozpocznie 
się nowy Kurs Pisa
nia na Maszynie i 
Stenografii dla począt 
kujących i zaawanso 
wanych. Zapisy przyj 
muje Sekretariat — 
Bernardyńska 14 (Gim 
nazjum Handl. Veile 
rów) w gocLz. 15,30 — 
19.-30. 517 K

—

UNIEWAŻNIAM zgubio
ną rejestrację wojskową 
RKU Gdańsk nazwisko 
Mazurkiewicz Stanisław- 
Bogdan rocznik 1924 do 
wód osobisty oraz odci
nek wymeldowania z So 
pot, 529 G

ZGUBIONO książeczkę 
inwalidzką wydaną przez 
Starostwo Bef. Inwalidz
ki w Lublinie i dekret 
Izby Skarbowej na na
zwisko Szparo Bogusław.

512 G
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UNIEWAŻNIAM zgubfo- 
ną kartę rejestracyjną

OGUmjCIE Ul
— — w

wydaną przez RKU Siedl 
ee na nazwisko Czarnecki 
Franciszek rocznik 1922 
zamieszkały JsoJ. Wygnan 
k» san. Białobrzegi.

Sztandarze
L ą d u

to. -

Al« G ^ iiu u iiU U m iu th iiiH *
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Przodownik pracy 
lubelskich warsztatów

T O K

W wyniku bytności przedstawicie 
a Zarządu Miejskiego w Warszawie 
Samorząd naszego miasta otrzymał 
c Min. Adm. Publicznej przyrzecze

NOWE ZARZĄD KOŁA 
T. P. P .-R . PRZY UMCS.

W dniu 16. III. br. odbyło się w 
auli Uniwersytetu Walne Zebranie 
Członków Towarzystwa -Przyjaźni 
Polsko -  Radzieckiej przy UMCS. 
Zebranie zagaił Rektor prof. dr T. 
Kielanowski, po czym prof. dr Ziem 
nowicz przedstawił zebranym cele 
i zadania T-wa Przyjaźni Polsko- 
Radzieckiej. Po złożeniu sprawozda 
ni a przez władze koła przeprowa
dzono wybory do Zarządu Koła, w 
Skład którego -weszli: Rektor prof. 
dr T. K'elanowski, ob. Dyr. Adm. 
Pr. Czyżewski, ob. Wł Skoczylas, 
ob. S t Czuczwar i ob. Br. Wasilew
ska.
PORANEK ARTYSTYCZNY 
W ŚWIETLICY MIĘDZYZWIĄZ
KOWEJ

Zarząd Związku Bojowników z 
Faszyzmem i najazdem hitlerow
skim o Niepodległość i Demokrację 
wawiadamia, że w niedzielę, dnia 
20 bm. o godz. 12 00 w świetlicy

zterech organizacji paramilitar
nych (Krak. Przedm. 32) odbędzie 
sle zorganizowany z inicjatywy 
ZZPIS przez „Artos” koncert, po któ 
rym zostanie wygłoszony przez ob. 
A. Klaczyńskiego odczyt na temat 
„Komuna paryska'’. Na zakończenie 
^esoół artystyczny ZZPIS wystawi 
montaż pt. „Mickiewicz rewolucjo
nista".

Wszyscy członkowie TPŻ. PZbWP, 
Z - Tnw. Woj. RP i Zw. Bojowni
ków z faszyzmem oraz goście pro
szeni są o jak nałkczniejsze przy
bycie. Wstęp bezpłatny.
ZEBRANIE B. WYCHOWANKÓW 
CIMN. J. ZAMOJSKIEGO

W n'edzjelę, dnia 20 bm. o godzi 
nie 11-tej w gimn. im. Jana Zamoi- 
sk*ego w Lublinie — Ogrodowa 14 
odbędzie się zebranie b. wychowan
ków gimnazjum w  związku z pro- 
je’' łowanym ziazdwn.

Prosimy o orzybyce 4rszysfkich 
kcleców znakujących Się na tere
nie T,uM;na. (b)

Dokąd dzii idziemy
cjiŁijuoj ijiyyrrrao-i h.łu »i ■ i eros.

K I N A
APOLLO: „Dzwonnik z Notre 

Damę"
godz. 15, 17,30, 20

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

RIALTO: „Symfonia pastor-'-na" 
pocz. godz. 15, 17,30, 2ń

1 M I B I
rEATR MIEJSKI:

„Lisie Gniazdo" godz. 19.30 
IF.ATR MUZYCZNY:

,Chata za wsią" godz. 19,30

DYZI RY APTKK
Dz'ś w nocv dyżurują apteki przy 

u l: Krak. Przedm. 3, Krak.Przedm. 
54, Bychawska 42, Kalinowszczy- 
zna 44.

nie upłynnienia jeszcze w bm. kwo 
ty 18 mil *1 dotacji na cele inwe
stycyjne. Naczelnik Woj. Wydz. Od 
budowy inż. Fąfrowicz bawi jeszcze 
w obecnej chwili w Warszawie, 
gdzie zabiega o wcześniejsze upłyn
nienie 12.000 000 zł dotacji na inwe 
stycje w Dzielnicy Uniwersyteckiej, 
aby jeszcze przed rozpoczęciem se
zonu budowlanego zaopatrzyć się w 
materia! do uzbrojenia budowanych 
obecnie ulic w tej dzielnicy (rury 
wodociągowe i kanalizacyjne).

De’e<racja Zarządu Miejskiego u- 
zyskala również zapewnienie, że 
Min. Obrony Narodowej zleciło lu
belskim władzom administracji woj 
skowej sprawę przekazania miastu 
placu przy Al. Rakowickich, na któ 
rym Zakład Osiedli Robotniczych 
ma w br. pobudować bl«k miesz
kalny dla rędzin pracowniczych. (v)

Związkowy aktyw partyjny
obraduje nad akra oszrzednośriowa
W sali konferencyjnej KW PZPR I cy. Tow. Klementowski szeroko orać

Tow. Stefan Jakubik, monter, który 
w ciągu ubiegłych 2 miesięcy wy
remontował 5 różnych traktorów.

8.09,

SOBOTA, 19 marc*
Sygnał czasu- 5.10, H-M. 
Wiadomości: 5.10, 6.10, 7J|U,

12.00, 16.00, 17.45. 20.00, 2390.
5,20 Koncert poranny (Trans:m- 

Czechoćśowacji). 6,30 Muzyka. , 
Daleko od Moskwy. 8,55 Muzyka. 
9,15 Aud. ZNP. 9,30 Wszechnica. 
1220 Koncert solistów, *2-43 
dla wsi. 15,30 „Umoopo 
fon" -  aud. dla dzieci 16 15 O mlo
dych sportowcach czeskich P°Z-
16.30 Aud. świetlicowa. 16,4j  Przy 
sobocie po robocie. 13,15
S g z W  « S  m'c'ęiewic20w
ski 19 30 Utwory Ben'amina 
tena. 20 50 W te b -ra t^ u m  
azeso uczonego redz'eck‘ • R-
21,00 Koncert Krak. ° _  „ d
2145 „Kabaret paryski . •
irozr 92.00—050 Karnaws

r  #f c  ( |
W t r o s c e  o z d r o w i e  
c z ł o w i e k * *  p
W ubiegłym tygodniu odbyła się w 

OKZZ konferencja w sprawie bezpie. 
czeństwa i higieny pracy, w której 
wzięli udział referenci BHP oraz 
przedstawiciele Inspekcji oraz Rad Za 
kładowych.

Inż, Nawrocki omówił szczegółowo 
zadania akcji BHP, która ma na celu 
roztoczenie jak największej oipieki 
nad masami pracującymi. Inspekcja 
Pracy i Z w. Zawodowe w Polsce Lu 
dowej mają zadanie przede wszystkim 
zająć się robotnikiem. Rady Zakładu 
we powinny występować z wnioskami 
zmierzającymi do poprawy stosunków 
istniejących na zakładach pracy i do 
magać się od dyrekcji realizacji tych 
postulatów.

Dr. Brzozowski wygłosił referat na 
lemat najczęściej występujących cho
rób zawodowych (ołowica, pylica itp.) 
z niebezpieczeństwa których chorzy

Na KTPD
Z okazji Imienin Głównego Komen 

danta MO gen. Józefa Konarzew
skiego pracownicy garażu przy Ko
mendzie Wojewódzkiej MO w Lu- 
bbrde składają sumę 2.250 »ł na 
RTPD. 514 G.* » •

Zgodnie z uchwałą podjętą w okre 
sie Czynu Kongresowego Woj. Za
rząd Zw. Samopomocy Chłopsldej 
w Lublinie złożył dobrowolną skład 
kę pracowników z poborów stycz
niowych wg nowej siatki płac — 
7.762 zł.

Otrzymane za wykład w  szkole 
partyjnej honorarum  ob. Konstan
ty Zborowski — 600 zł.

Zamiast kw'atów w dniu imienin 
tow. Józefa Parnasa — Sara i An
drzej Przytyk — 1.500 zł.

często nie zdają sobie sprawy. Należy 
uświadamiać załogi fabryczne, że ba
danie lekarskie dla tylko wówczas na 
leżyte rezultaty, jeśli pracownik bę
dzie wiedział z jakich powodów i w 
jakich warunkach może zapaść na da 
ną chorobę.

Po referatach wywiązała się dysku 
sja. w której obecni brali żywy u- 
dział, W podsumowaniu inspektor 
GHP tow. Kucharski udzielił zebranym 
wskazówek jak należy przeprowadzać 
lustrację zakładów pracy i wskazał 
jakie usterki można usunąć bez spe
cjalnych nakładów pieniężnych wzglę 
dnie sposobem gospodarczym. (g)

odbyło się zebranie aktywistów z wiąz 
kowych, na które przybyli przewod
niczący i sekretarze Pow. Rady Zw. 
Zawodowych oraz Zarządów Oddzia
łów i Okręgów Zw. Zawodowych z 
Lublina. Zebranie to miało na celu 
uzgodnienie sposobów realizacji akcji 
oszczędnościowej oraz omówienie 
spraw związanych z opieką i ubezpie 
czeniem społecznym.

Wygłoszono dwa referaty. O akcji 
„0“ mówił tow. Woźniak, o nowych 
zadaniach opieki społecznej, nbezpie 
czenru społecznej i powszechnej Służ 
bie Zdrowia — tow. Peret.

Po referatach wywiązała się oży wio 
na dyskusja. Jednak nie były w niej 
poruszone właściwe tematy oszczęd
nościowe. Dyskusja ograniczała się 
do biadolenia nad brakami w poszczę 
gólnych zakładach pracy. Podkreślił 
to w podsumowaniu dyskusji tow. Kle 
mentowski, który wskazał również na 
błędy i niewłaściwe podejście do ak
cji „O” w niektórych zakładach pra

wił zasady, sens i znaczenie akcji. 
Jest to zagadnienie nowe, do którego 
Związkowy aktyw partyjny powinien 
podejść z należytym zrozumieniem i 
przygotowaniem i przyczynić się do 
tego, by aikcja oszczędnościowa znała 
zła szeroki oddźwięk w masach pra- 
cyjących, aby była odpowiednio rea
lizowana na wszystkich odcinkach na 
sze; pracy.

5  f i l i * *

M iejsk iej B .b lio tek i 
powstan ę na Eronowicach

Z początkiem przyszłego miesią 
ca Miejski Wydział Kultury i Sztu 
ki otwiera piątą z kolei filię 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w 
dzielnicy robotniczej przy ul. Czer
wonej Armii 11. Biblioteka już zo
stała wyposażona w 1000-tomowy 
księgozbiór. Kierowniczka bibliotc 

ki również jest już zaangażowana 
W obecnej chwili lokal biblioteczny 
podlega gruntownemu remontowi:

„Żywe wydanie dzieł Chopina1 
11. Koncert w Tow. Muzycznym

W niedzielę, 20 bm. o godz. 19 minut 30 w sali Towarzystwa Mu
zycznego odbędzie się drugi koncert z cyklu „Żywe wydanie dzieł Che 
plna", przewidziany w ramach „Roku Chopinowskiego". Wykonawcą bt 
dzie znany publiczności lubelskiej ze swej pełnej walorów artystyczny** 
gry prof. Paweł Łowiecki. Wykona on dwa nokturny op. 9 nr 1 b-moli 
i op. 37 nr 2 G-dur, Rondo a la Mazurka polonez op.71 nr 2 B-dur, po
lonez op. 40 nr 1 A-dur, balladę F-dur, Fantasie-Impromtu op. 66 ois- 
moll, mazurki op. 67 G-dur i op. 67 nr 2 g-moli, walc op. 70 nr 3 Des* 
dur 1 scherzo op. 39 cis-moll. (*"*)•

Rade i pomoc simouk otrzyma
w O kręgow ej Poradni S am okszta łcen ia
Edward Purzak syn małorolnego 

chtopa ze wsi Dya pow. lubartow
skiego czyta? z zainteresowaniem 
książki Gustawa Morcinka o życiu 
górników. Wielkie wrażenie robiły na 
nim również audycje radiowe poświę 
oone przodownikom pracy w kopal
niach węgla. Ale nade wszystko u-

Podziękow aaie
W imieniu oficerów, podofice 

rów i szeregowców jednostki 
chełmskiej O. P. dowództwo jej 
składa za pośrednictwem Towa
rzystwa Przyjaciół Żołnierza w 
Lublinie podziękowanie dla spo 

łeczeństwa wojew. lubelskiego 
za ofiarowane 17 szt. bibliote
czek.

rzekł go „żywot wykuty kilofem" Win 
centego Pstrowskiego.

„Chcę być górnikiem” — zaczął my 
śleć z uporem. Ale dokąd się zwrócić 
i komu ofiarować swoje siły- i swój za 
pal do pracy górniczej? Wreszcie zde 
cydowa? się.

Dnia 17 marca br. przyszedł do 
Wojewódzkiej Rady Narodowej '■ 
Lublinie rezolutny chociaż trochę za 
kłopotany chłopiec i oświadczył, że 
chce być górnikiem. Niechaj mu po 
radzą co ma robić Skierowano go do 
Okręgowej Poradni Samokształcenia 
nrzy Kuratorium. Tutaj przyjęto ąjo 
życzliwie i cierni i wie wysłuchano je 
go zwierzeń. Pow-jedzia.no mu, że le
żeli chce bvć górnikiem i to kwaT-fi- 
kowanvm jak powiada, musi skoń
czyć szkołę górniczą. W naszym O- 
kręgu Szkolnym nie ma takich szkół. 
Ale Poradnia posiada spis szkół gór
niczych znajdujących się w woj. kra 
kowskim | na Śląsku.

Koncert 
18.45 Aud.

Brit-
nalstar

ergł robotni-

Z  ZA K ŁA D Ó W  P R A C Y
PRACOWNICY C.T. UCHWALAJĄ 
PLAN OSZCZĘDNOŚCI

Onegdaj odbyło się w Biurze 
Sprzedaży Wyrobów Bawełnianych 
Centrali Tekstylnej ogólne zebra
nie pracowników, w celu omówie
nia planu oszczędności, który prze 
widuje zaoszczędzenie w bieżącym 
roku 4 mil. zł.

Podsumowano również dotychcza 
sowę osiągnięcia Centrali. Obroty, 
Stóre we wrześniu ub. r. wyno
siły 48 mil. zł, w lutym bież roku 
wzrosły do 250 mil. zł Rynek obe
cnie został prawie W 100 proc. za
opatrzony w bawełnę. Wspomnia
no również o pożytecznej inicja
tywie, jaką podjęła Centrala, orga 
nizując dwa sklepy - samochody, 
które pracują w terenie, ułatwiając 
w ten sposób ludności wiejskiej za 
opatrywanie się w towary baweł
niane.

W ożywionej dyskusji, w której 
brali udział wszyscy pracownicy 
postanowiono wykonać przedtermi 
nowo plan trzyletni na odcinku o- 
brotów l oszczędności, wzmóc dy
scyplinę pracy i ulepszyć metody 
pracy. (Kom.).
Z ŻYCIA ZW. ZAW. PRAC. 
SIADOWYCH

Dnia 12 marca br. w sali Sądtt

Apelacyjnego odbyło się zebranie 
członków Związku Zawodowego 
Pracowników Sądowych i Prokura 
torskich, na którym z okazji Ty
godnia Przyjaźni Polsko-Czecho
słowackiej sędzia Rossowski, Pre
zes Izby Karnej Sądu Najwyższe
go w Lublinie, wygłosił refcrat na 
temat pogłębienia przyjaźni mię
dzy Polską a Czechosłowacją.

Po omówieniu następnie spraw 
natury organizacyjnej, sekretarz 
Związku — Nafalski odczytał ze
branym komunikat KCZZ w spra
wie społeczno-politycznego szkole 
nia członków Związku. Szkolenie 
to ma odbywać się systemem semi 
naryjnym i ma objąć wszystkich 
członków Związku. Program prze
widuje zapoznanie się z marksi
stowską analiza państwa, historią 
ruchu robotniczego i zdobyczami 
Związku Radzieckiego. W najbliż
szym czasie Zarząd Związku ustali 
termin rozpoczęcia się kursów szko 
leniowych i stronę techniczną ich 
prowadzenia.
MŁYN NR 2 ZAOSZCZĘDZI 
W BIEŻ. ROKU 4.134.900 ZŁ

W ramach ogólnej akcji oszczę
dnościowej przemysłu państwowe
go, młyn Nf 2 opracował na 1949 r. 
plan oszczędnościowy, który prze

widuje możliwości zaoszczędzenia 
w  ogólnej gospodarce ponad 
4.134 000 zł. Najpoważniejszą po
zycja zaplanowanych oszczędności 
jest kwota złotych 2200.000 — 
która ma być uzyskana przez 
zmniejszenie o 20 zł kosztów pro
dukcji 100 kg przemielonego ziar
na, na które złożą się poważne 
oszczędności w zużyciu paliwa i 
smarów. Z innych pozycji oszczę
dnościowych należy podkreślić z 
uznaniem postanowienie zmniejszę 
nia rozkurzu o 0,2 proc., co wyra
ża zaoszczędzoną sumę zł 1.100 000.

Dalsze pozycje oszczędności — to 
współzawodnictwo pracy, wzmożo
na czujność na wszelkie przejawy 
marnotrawstwa.

Koresp. Fabr. Nr 57.

NOWA RADA ZAKŁADOWA 
W C. H. M. B.

W dniu 12 bm. na terenie Cen
trali Handlowej Materiałów Budo 
wlanych w Lublinie została wy
brana nowa Rada Zakładowa, w 
skład której weszli: ob. Piotrowski 
Zdzisław, tow. tow. Grzegorczyk, 
Dzikowski; Boczek i Dudek, oraz 
zastępcy: Iwanowska, Kałuszyński 
* Wawrzynka

fC. F, Nr fl*.

Wskazano mu szkolę do której w 
nien się zgłosić. Poinformowano go o 
warunkach przyjęcia i kandydal do 
stanu górniczego wyszedł z rozja
śnioną twarzą obiecując, napisać do 
Poradni o swoich dalszych losach o» 
raz powiedzieć innym, że istnieje 
Lublinie taka placówka, która w wie 
lu sprawach może poradzić i pomóc.

Okręgowa Poradnia Samokształce
nia obejmuje opieką i poradnictwem 
tych wszystkich, którzy nie mogąc ko 
rzystać z nauczania systematycznego, 
zdobywają wiedzę na drodze samouc 
twa i czytelnictwa.

Poradnia posiada spis szkół wszel
kiego typa wedany staraniem Związ
ku Nauczvc.iels'wa Polskiego. Można 
ram też otrzymać adresy kursów ko 
resoandencyjm-ch, wskazówki progra 
mowę. ST>is podręczników i lektury po 
mncniczei, oraz wszelkie inform-cje 
tyczą-o składania eszaiminów w cha
rakterze ckstemistów,

W Porad n; można również zazna- 
iomić się z bibliografią dzieł marksi
stowsko - leninowskich, jak również 
książek z dziedziny samokształcenia 
i techniki nraev umysłowej. Można 
też tu obejrzeć okazowe egzempla
rze tvch książek w bibliotece pod 
rocznej. Okrecowa Por-dnia sgsrmł- 
nracure z Ośrodk-mi Dydaktyczny
mi, których zadaniem jest orcanizo* 
wanie pomocy w nauce dla uczniów 
Gimn. i Liceum korespondencyjnego.

Okręgowa Poradnia Samokształcę■* 
nia mięści sie w gmachu Kuratorium 
OSL 3 Maja 6 II p -

r, s.

II) Ujfjtti ilfta list u tnó
O«tatnio patrolowi MO zatrzyma 

li następujące osoby, którym sporzą 
dzono protokóły za opilstwo i awan 
turowanie się:

K. Dominko (Sierakowszczyzna 5) 
lat 56. pracownik fizyczny, H. Lu
cjan (Zamojska 37) lat 27, bez za
jęć'a, A. Zachara lat 29, ekspedient 

firmy „Barwochemia" (Królewska 
5), IC. Nowosad (Królewska 5) lat 
21, uczeń szoferski, ^M azu rek  (Lu 
burtowska 58) lat 58 dorożkarz, W. 
Szuba (Drobna 11) lat 50 pracuje do 
rywczo, K. Pawlak (I-go Maja 24) 
lat 42, ślusarz.



Nowe radzieckie tkaniny jedwabne
U /  roku 1948 radziecki przemysł 
”  jedwabniczy znacznie zwięk

szył produkcję tkanin, wypełniając 
swój program roczny już w dniu 
17 grudnia. Do tego czasu wyprodu
kowano o 21 proc. więcej towarów 
jedwabnych, niż w ciągu całego po
przedniego roku.

Zw iększając produkcję tkanin je 
^  dwabnych starano się jedno

cześnie o urozmaicenie produkcji

W CIĄGU 50 LAT WYDOBYLI8MY 
ŻELAZA WIĘCEJ NlZ W CIĄGU
fCAŁEJ „e r y  Że l a z n e j  *

Od roku 1900 do dzisiaj wyprodu
kowano na całym świecie więcej że
laza i stali niż w całym poprzednim 
okresie istnienia ludzkości Całkowi
ta ilość żelaza wytworzona w histo 
tycznym okresie „żelaznym" aż po 
rok 1900 obliczana jest przez nau
kowców na około 900 mil. ton. W 
ciągu ostatnich 48 lat zaś dokładne

Pzenia wykazują, że w hutach i 
iach całego świata przerobiono 
około 3.000 miL ton. W ciągu XIX 

stulecia produkcja żelaza wzrosła 
25-krotnie, osiągając w końcowych 
latach tego wieku wysokość 50 mil. 
ton rocznej produkcji Dzisiaj prze
ciętna produkcja roczna żelaza l sta 
li przekracza 100 milionów ton, z 
czego więcej niż połowę produkują 
w USA.
W CIĄGU JEDNEJ MINUTY

Według danych statystycznych li
czba robotników i urzędników w 
Związku Radzieckim wzrasta w cią 
gu jednej minuty o 4 osoby. .

Natomiast w Ameryce w ciągu tej 
samej minuty 6 osób traci pracę.

Jeden obrót małej wskazówki se
kundnika — i czworo młodych lu
dzi w ZSRR wchodzi do fabryki 
lub urzędu, a sześciu ludzi w Amery 
ce zwiększa szeregi armii bezrobot
nych.
NAJWIĘKSZA MAPA ŚWIATA

Jedną z największych map świata 
jest mapa państwowa Związku Ra
dzieckiego. Została ona wykonana 
przez około stu specjalistów-karto- 
grafów w okresie ostatniej wojny i 
po wojnie. >

Powierzchnia mapy wynosi 54 me 
f,ry kwadratowe i równa się trzem 
grubym tomom, obejmującym 180 
arkuszy druku.

Nowa mapa, wykonana w pięciu 
kolorach przedstawia jak najdokład 
niej terytorium rozległego państwa 
radzieckiego z uwzględnieniem wła 
ściwości fizycznych jego powierzchni 
i linii komunikacyjnych. Znajduje
my na niej niemal wszystkie miejsce 
.vości geograficzne ZSRR.

przez wprowadzenie nowych gatun
ków tkanin, nowych wzorów i barw. 
Z tkanin nowych, nie wyrabianych 
przed wojną, należy wymienić m. in. 
„eponge" w kratkę. Produkcja tej 
pięknej tkaniny, wyróżnionej na wy 
stawach i znajdującej wielu nabyw 
ców — zwiększa się coraz bardziej. 
Poza tym przedsiębiorstwa radziec
kie zwiększają produkcję i drugiej 
nowości, cieszącej się wielkim powo 
dzeniem — koronkowej crópe-geor- 
gette, o bardzo skomplikowanym, 
subtelnym wzorze.

1 /  ombinat im, Szczerbakowa przy 
** gotowuje się obecnie do ma

sowej produkcji tkaniny ze skręco
nego włókna, przy czym farbuje się 
nie tkaninę, lecz przędzę. Dzięki te
mu można produkować materiały 
pasiaste, najrozmaitszych kolorów 
me uciekając się do wytłaczania 
wzoru.R ozpoczyna się też produkcja 

tkanin z wiskozy, z domieszką 
jedwabiu octowanego, nadającego 
jedwabiom miękkość i elastyczność. 
Przy barwieniu tych tkanin osiąga 
się bardzo interesujący elekt. Tło 
zabarwia się, natomiast prążki po
zostają białe, względnie mają inny 
odcień.

7  astosowanie nowej techniki o- 
^  raz twórcza praca racjonali

zatorów produkcji pozwoii w roku 
1949 udoskonalić wykańczanie tka
nin. Wprowadzenie metody fotogra- 
wiurowej na walcach drukarskich 
pozwoli drukować na tkaninach nie 
zwykle subtelne wzory podobne do 
ręcznych, co da wspaniałe efekty 
kolorystyczne.

W wykańczalni fabryki jedwabiu 
im. Swierdłowa montuje się już od
powiednie urządzenia fotograwiuro-
we.

i

Humor

W  roku 1949 w największych 
™  przedsiębiorstwach produkcji 

tkanin jedwabnych w republikach 
środkowo-azjatyckich i zakaukas
kich zwiększy się zdolność produk
cyjna oddziałów barwienia tkanin. 
W kombinacie margielańskim i le- 
ninabadzkim oraz w kutajskiej fa
bryce tkacko-jedwabniczej zostaną 
uruchomione potężne zespoły ma
szyn do wytłaczania wzorów. Umo
żliwi to znaczne urozmaicenie asor
tymentu i produkowanie tkanin nie 
tylko gładkich, lecz i wytłaczanych, 
które będą odpowiadać gustowi na
rodowemu i lokalnym warunkom 
klimatycznym.

W Dusseldorfie tysiące rodzin 
niemieckich jest całkowicie bez 
domnych, lub mieszka .w opła
kanych warunkach. Jednocześ
nie, Brytyjczycy, kosztem pół 
miliona funtów urządzili w tym 
mieście „ośrodek" dla rodzin an 
gielskŁch żołnierzy, przebywają 
cych na terytorium Zagłębia 
Ruhry. Ośrodek, którego celem 
jest odosobnienie obywateli bry 
tyjskich od Niemców, zajął prze 
szło 1 milę kwadratową.

Mieszkańcy Dusseldorfu och
rzcili już główny budynek „ośro 
dka‘* jako „pałac dżinu". Jak 
wiadomo personel brytyjskich 
sił okupacyjnych spożywa nie
prawdopodobne wprost ilości 
dżinu, produkowanego w Niem
czech. * * *

W dniu 26 lutego, ilość bezro 
botnych w  zachodnich sektorach 
Berlina wynosiła ponad 56.0(10 
osób. 6.500 zakładów pracy i fa
bryk jest unieruchomionych. 
12.000 fabryk 1 przedsiębiorstw 
handlowych pracuje niepełny ty 
dzień. * *' *

W najbliższym czasie Izbie Re 
prezentantów przedłożony zosta 
nie projekt ustawy, mocą której 
Centralna Agencja Wywiadu o- 
fcrzyma całkowite „carte blan
che" w organizowaniu zagranicz 
nej sieci szpiegowskiej. Central
na Agencja Wywiadu nie będzie 
potrzebowała wyliczać sic z przy 
znanych jej nieograniczonych 
funduszy.

Projekt ustawy przeszedł już 
przez Komisję Prawną i Komi- 
się Wojskowa Izby Renrezentan 
tów Przewodniczący tej ostat
niej, Carl Vinson stwierdził, iż 
projektowana ustawa ma charak 
ter tajny. Powinna ona przeto 
fcyć zatwierdzona bez przedkła
dania jej pod obrady Reprezen
tantów.

Wielkie zawody ping-pongowe 
o drużynowe mistrzostwo Polski

Dzisiaj w sali Wojewódzkiego 
Ośrodka Kultury Fizycznej (Dom 
Żołnierza) rozpoczynają się za
wody o mistrzostwa drużynowe 
Polski w tenisie Stołowym.

Do tej pory zgłoszono już za
wodników z Warszawy, Łodzi, 
Pomorza, Radomia, Gdańska, 
Olsztyna i Lublina. Zespół war
szawski przybędzie w swym naj

silniejszym składzie z mistrzem 
Gajem na czele. Istnieje wielkie 
prawdopodobieństwo, że drużyna 
warszawska zajmie I miejsce 
Start zespołu olsztyńskiego jest 
wątpliwy. Początek zawodów w 
sobotę, tj. dzisiaj o godz. 10,30 i  
16. W niedzielę natomiast o 10,30 
i 15-tej.

LTK otwiera sezon kolarski
Znane z  ruchliwości Lubelskie 

Towarzystwo Kolarskie otwiera 
sezon kolarski 1949 r. już w nie
dzielę 20 bm. — organizując wy
ścig na przełaj na dystansie oko 
ło 20 km.

Start do wyścigu znajduje się 
przed Domem Żołnierza przy u l 
Żwirki. Trasa prowadzić będzie: 
AL Długosza, ul. Snopkowską na 
Czechów Górny, objazdem dooko

ła i zejściem schodkami, po czym 
szosą od Czechowa Dolnego 
przez Sławinek, do szosy war
szawskiej, a tą do Jastkowa, 
gdzie znajdować się będzie meta

Zbiórka zawodników w nie
dzielę 20 marca o godz. 8 rano 
w lokalu klubowym LTK (Zielo
na 5).

Start nastąpi punktualnie o g<> 
dżinie 10 rano.

O tytuł mistrza Polski w koszykówce
Decydujący o tytule mistrza 

Polski w koszykówce męskiej 
mecz rozegrany zostanie w nad
chodzącą niedzielę na neutral
nym terenie — we Wrocławia 
O zaszczytny tytuł walczyć będą 
drużyny: ZZK (Poznań) i  YMCA 
(Łódź). Drużyny wystąpią w na
stępujących składach: ZZK: Grze 
chowiak, Kolaśniewski, Kasprzak, 
Jarczyński, Śmigielski, Matysiak.

YMCA: Żyliński, Dowgird, Bar 
szczewhki, Ulatowski, Maciejew
ski, Kozłowski, Limanowicz. Sę
dziami spotkania będą Bruśnic- 
ki (Kraków) i Ujma (Warszawa). 

* * *
Mistrzostwa Polski w koszy

kówce żeńskiej rozegrane zosta
ną w Grudziądzu w dniach 25— 
27 marca br. Walczą 4 drużyny: 
Wisła (Kraków), Zryw (Łódź), 
SKS (Warszawa) i Polonia (Y/ar- 
szawa)

* * *
Przed meczem Polska — Cze

chosłowacja w ( koszykówce mę

skiej, jaki odbędzie się 26 marca 
zorganizowany zostanie w War
szawie kilkudniowy obóz. Na 
obóz ten z o s t a l i  p o w o 
ł a n i :  Jarczyński Kolaśniewski. 
Grzecłiowiak z ZZK (Poznań), Ży 
liński, Dowgird, Barszczewski; 
Ulatowski, Maciejewski z YMCA 
(Łódź), Pawlak z łódzkiego 
TUR-u. Lelonkiewicz (Zryw 
Gdańsk), Dąbrowski (Wisła Kra
ków), Bartosiewicz (AZS Warsz * 
wa).

■----O----
UCZNIOWIE ZAMOJSCY 
GRAJĄ W KOSZYKÓWKĘ

(U ) ’ — Ubiegłej niedzieli w san 
gimnastycznej Gimn. im. Zamojski* 
go w Zamościu, odbyło się towarzy
skie spotkanie między najlepszym 
drużynami szkolnymi; wydziałów 
matematycznego i humanistycznego 
Zwyciężyli matematycy w wy soku s 
stosunku 30:2. Poziom gier nie by! 
wysoki. W drużynie matematyków 
wyróżniał śię Godlewski, w drużynił 
zaś humanistów grali najlepiej: Li- 
twin, Sokołowski i Łupina.

Na Ziemi Ogórkowej tak sama zgromadzili się. 
wokół radiotelegrafisty zaniepokojeni ludzie. Mąż 
położnicy, spocony, rozczochrany biegał tam i z po
wrotem od aparatu do łóżka chorej. Podawał dokto
rowi radiogram, wysłuchiwał odpowiedzi, pędził z 
powrotem da aparatu powtarzając dc siebie słowa 
doktora w obawie, że może je zapomnieć i poplątać.

Doktór był zdenerwowany, ale pomfoc Sergiu
sza Matwiejewicza dodawała mu otuchy.

Widział zwrócone na siebie pełne łez i cierpie
nia oczy położnicy.

— Nie, nie — mruczał. — My z Sergiuszem Ivla-
twiejewiczem pomożemy wam... Nie... O, mam już 
piętkę... jaka delikatna. /

„Trzymam za nóżkęiŁ, — nadszedł do. Sergiusza 
Matwiejewicza radiogram.

— Aha, — powiedział. — Trzyma już za nó^kę. 
Zuch.

I po pokoju rozniosło się szeptem przygłuszone, 
radosne:' „Trzyma za nóżkę. Trzyma za nóżkę“. 
Wszyscy zaczęli się ruszać, uśmiechać, gotowi byli 
winszować sobie wzajemnie, /ile twarz Sergiusza 
Matwejewicza sposępniała już znowu i  wszyscy 
ucichli.

Zapomniał już «  przestrzeni. Jak gdyby stał 
przy łóżku położnicy i rzucał asystentowi krótkie 
wskazówki. „Ale to zuch! — myślał przy tym o asy
stencie. — Chociaż terapeuta, ale chłop dta rzeczy. 
Zuch", I rosła już w nim pewność, że wszystko za
kończy się pomyślnie. I już zdawało mu się, że i 
przed tym był pewny, że się uda w zupełności. Przy 
szedł wreszcie spokój właściwy pracy- Znowu znaj
dował się w zwykłym otoczeniu.

Mijały minufy, które wydawały się Ariecznością. 
Już upłynęła godzina, jak Sergiusz Matwiejewicz sie 
dział przy aparacie.

„Czy przewidziałem wszystko? Czy nie można 
oczekiwać jakichś niespodzianek? Czy terapeuta da 
sobie radę? Ach, czemu tam nie jestem. Czy o wszyst 
ko pytam V

Rzucił wzrok na radioaparat, jakby miał otrzy
mać od niego odpowiedź.

I usłyszał: kropki, kreski, kropki, kreski... chiń 
szczyzna. Spojrzał przez ramię radiotelegrafisty 
na blankiet.

— Ob-rót, —- czytał śledząc gryzmtoły, — do- 
ko-na-ny po-myśl...

— Pomyślnie! — krzyknął nie mogąc się po
wstrzymać radiotelegrafista.

— Pomyślnie, pomyślnie, — poruszyli się wszys

cy w pokoju. — Doktorze! Sergiuszu Matwiejewtozu' 
Kochanie!

— Proszę obserwo-wać bicie serca dziecka, 
krzyknął gniewnie doktór.

To na siebie się tak złości, że sam był ucieszony 
treścią radiogramu jak student z pierwszego roku, 
jak medyk na pierwszej operacji.

..Wstyd! Wstyd, i to lekarz! Hańba!“
— Pnoszę obserwować bicie serca dziecka, 

krzyknął znowu do radiotelegrafisty, a ten opamię' 
tał się. i zaczął wystukiwać.

— Jeszcze nie urodziła. No tak. Wcześnie, nie* 
prawdaż, wcześnie, — rzekł Sergiusz Matwiejewici 
z wyrzutem pod adresem wszystkich. I w pokoju znc 
wu zapanowała cisza. — Wcześnie, — mruknął jui 
ciszej i wparł wznak w radioaparat.

I nagle uczuł, że pragnie gorąco, aż do bólu, aż 
do wściekłości, ^by dziecko urodziło się żywe. Żywe, 
żywe — i chłopczyk! Taki kędzierzawy... Marzył o 
nim, jakby sam był jego ojcem... Kobieta uratowa 
na, ale dziecko, dziecko...

— Obserwujcie bicie serca młodego człowieku 
Uważnie obserwujcie bicie serca!

— Bije wyraźnie jasno, —  usłyszał słowa radio
telegrafisty.

Nie, nie, to nie słowa radiotelegrafisty. To on 
usłyszał bicie serca znajdującego się jeszcze w łonie 
maiki. To b ło serce człowieka, który jeszcze nie przy 
szedł na świat. Ale człowiek ukaże się zaraz i krzyk 
nic z triumfem, podkreślając swoje prawa, prawa 
obywatela świata.
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