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System oszczędzania przyspieszy
budowę Polski socjalistycznej

Pismo Prezydenta RP do Prezyd um Narady

Prezydent R. P. Bolesław Blernt

B r y t y j s k i e

plany militarne
na Bliskim Wschodzie

MOSKWA, (PAP). Agencja
Tass dotios z Kairu, źe w strefie _____ _____ _________
kanału Suezkiego -przebywa*
przez szereg dni szef brytyjskie 
g*> sztabn generalnego — mar
szałek Slim. Przeprowadził on 
szereg tajnych rozmów z wyż
szymi oficerami angielskimi. 
Według doniesień prasy egip
skiej. Wielka Brytania zamierza 
gwiększyć liczebność swych 
wojsk w kanale Suezkim i Aka- 
bie do 100 tys. żołnierzy. Rejon 
Faida ma się stać główną bry
tyjską bazą wojskJową na Bli
skim Wschodzie.

Slim złożył wizytę królowi 
Fanikowj oraz konferował z 
kilkoma ministrami egipskimi. 
,W kołach politycznych Kairu 
przewiduje się, że wkrótce Wicl- 
;ka Brytania i Egipt wznowią 
rokowania w sprawie rewizji 
Okładu pomiędzy tymi państwa
mi. zawartego w roku 1936. Mi
nister Bevin miał przesłać rzą
dowi egipskiemu specjalne pis
mo, w którym proponuje przy
łączenie się Egiptu do tzw. „so
juszu obronnego kra jów wschód 
niej części morza Śródziemne-

«4g°-

Drodzy Obywatele!
Przesyłam gorące ł serdeczne 

pozdrowienia wszystkim uczestni 
kom Krajowej Narady działaczy 
związkowych, gospodarczych i ad 
ministracyjnych.

Wasze obrady będą miały wiel 
kie, szczególnie doniosłe znacze
nie dla dalszego rozwoju naszego 
życia gospodarczego, dla uspraw
nienia naszej administracji pań
stwowej, gospodarczej ł samorzą
dowej.

Narada ta zrodziła się z prag
nienia nurtującego w klasie ro
botniczej, aby przyśpieszyć wyko 
nanie naszych planów gospodar
czych, których celem jest przebu 
dowa Polski w kraj wysoce uprze 
mysłowiony i bogaty i zapewnie
nie narodowi polskiemu Jak naj
wyższego poziomu dobrobytu i 
kultury.

W oparciu o swoją władzę lu
dową masy pracujące Polski od
budowały w ciągu 4-ch lat naszą 
gospodarkę narodową z najwięk
szych zniszczeń wojennych, eo wo 
hec potwornych spustoszeń spo-

Jwej na grancie szeregu osiągnięć
społecznych, które klasa robotni 
cza może zdobywać i rozwijać tył 
ko w nowych warunkach władzy 
ludowej, w warunkach demokra
cji ludowej.

Możliwości dalszego, szybszego 
jeszcze dźwigania wzwyż naszego 
życia społeczno - gospodarczego i 
kulturalnego istnieją — i to w 
szerokim zakresie,

Stanowisko rządu
j e s t  jasne

Oświadczenie Rządu Rzeczypo
spolitej w sprawie uregulowania 
stosunków między państwem i 
kościołem powinno być uważnie 
przestudiowane przez wszystkich, 
a zwłaszcza przez wierzących ka
tolików. Wyjaśnia ono bowiem w 
całej pełni jaki jest prawdziwy 
stosunek władzy ludowej w Pol
sce do kościoła.

Dlaczego wyjaśnienie prawdy 
o stosunku państwa do kościoła 
była potrzebne? Dlatego, że od 
kilku miesięcy daje się zauważyć 
wzmożenie nieprzyjaznej w sto
sunku do Rządu i państwa ludo
wego działalności pewnych odła
mów kleru. Jak stwierdza oświsd 
czenie: „część wyższej hierarchii 
kościelnej usiłuie poorzez listy 
pasterskie 1 poufne instrukcje wy 
wołać stan zaniepokojenia i pod
niecenia umysłów z powodu rze
komego zagrożenia reli«ii bez 
żadnych ku temu istotnych po
wodów".

Kto wiedzie prym w tej akcji 
mącenia umysłów? Oświadczenie 
rządowe obciąża odnowiedzialno-Jak wykorzystać te możliwości

jak wzbogacać wydajność naszej I *c ą M działalność pewne od-
pracy, jak pomnożyć nasze osiąg 
nięcia, jak przyśpieszyć dalszy 
wzrost wytwórczości, a przez to 
wzrost ogólnego poziomu dobro
bytu mas pracujących — oto pro 
gram, oto zadania, które staną 
się przedmiotem waszych obrad.

(Dalszy ciąg na str. 2)

łamy kleru i część wyższej hie
rarchii kościelnej. Czy można 
bliżej określić — jaka to część 
kleru i hierarchii najbardziej 
zaangażowała się w tej antrludo 
wej i antynarodowei działal
ności? Można bliżej określić tę 
część kleru. Nie Jest przypad
kiem, stwierdza oświadczenie, te

w tej szerzącej zamęt antyludo-j 
wej akcji wysuwają się na czoło, 
szczególnie ci biskupi którzy w 
okresie okupacji niechlubnie się 
wyróżnili nie tylko pojednaw^ 
czym alg* wręcz służalczym sto* 
sur.kiem do hitlerowskiego oku
panta, jak np. biskup Kaczma
rek 1 ks. biskup Adamski". Obok 
tych ludzi pierwsze skrzypce gra 
ją w tej akcji ci, którzy \ybreW; 
powszechnej opinii^ całego patrto 
tycznego społeczeństwa nie tylko 
nie przeciwstawiali się anvpol- 
skim wypowiedziom Watykanu 
popierającym szowinistyczne rosą 
ezenia niemieckie, ale na odwrót 
wypowiedzi te usprawiedliwiali] 
Obok wreszcie tych ludzi co do 
patriotyzmu których naród maj 
już urobioną opinię, znajdują sięj 
ci przedstawiciele kleru, którzy) 
ze wszystkich sił usiłują zakłócić 
spokój odbudowy którzy patro
nują przestępczym i antypaństwo 
wym grupom, będąc agenturą 
anglo - amerykańskiego imperia<l 
lizmu, a nawet współdziałają * 
nimi. Czy trzeba przypominać 
nazwiska księży skazanych ju t 
przez sądy Rzeczypospolitej za 
organizowanie mordów? Czy trza 
ba przypominać, że faktv te <y 
których mówiła cała Polska nia 
spotkały sie z najmniejszym na
wet potępieniem ze strony hle*1 
rarchii kościelnej.

dalszy ciąg na str. 2

rawski było osiągnięciem nie
zwykłym.

Przyśoieszaląe w  roku bieżą
cym wykonanie 3-letniego planu 
gospodarczego, masy praodaee za 
hezoieezaia przez to człowiekowi 
oracy ciągłą poprawę stopy żydo

D ^ l s ^ e  z ^ o s ^ e n l a  

DO .ŚWIATOWEGO 
KONGRESU POKOJU

BRUKSELA, (PAP). Komllet Wy. 
konawczy Zjednoczonego Związku 
Górników Belgijtkich poparł całko
wicie inicjatywę zwołania do_ Paryża 
kongresu zwolenników pokoju. Po
dobną uchwalę podjęli robotnicy por. 
tu antwerpskiego.

• •  •  /
BUDAPESZT. fPAPj. Związek Pi

sarzy Węgierskich przesiał depeszę 
do Międzynarodowego Biura Intelek 
tu a listów w obronie pokoju, w której 
7apowiada pełne poparcie inicjatywy 
7Wolania kongresu Narodowy Komi
tet Inteligencji Węgierskiej postano- 
wił tis nadzwyczajnym posiedzeniu 
wziąć odział w pracach kongresu.

W sprawie stosunków z Kościołem
Lubelski świat pracy manifestuje solidarność 

z  deklaracją Rządu RP
gało się uregulowania stosun I rych katolików tak' na tych wte-*j 
ltów z duchowieństwem. cach jak i na masowym zebraniu

członków LSS. dając wyraz opiJ 
nij zdecydowanej większości 
uczestników, udzielających p,i>< 
parcia Rządowi Polski Ludowej.

W wyniku postawy, zajętej 
żywiołowo przez masy zebrane 
na wiecach, jednomyślnie aosta. 
ły uchwalone rezolucje podob
nej treści jak poniższa, potwier
dzone tysiącami podpisów ro* 
botników. lubelskich.

Z j a z d  z j e d n o c z e n i o w y
górników  radzieckich

MOSKWA, (PAP). — Rozpoczął 
■!( zjazd zjednoczeniowy związków 
aawodowych górników radzieckich. 
Istniejące dotąd trzy związki zawo 
do we (związek zawodowy górni
ków zagłębi zachodnich, związek 
sawodowy zagłębi wschodnich ł 
rwiązek zawodowy pracowników 
przemysłu opałowego) — postanowi 
ly  połączyć się 1 utworzyć wspólny 
•wiązek zawodowy górników ra 
dzieckich.

Jak wynika z referatu sprawo
zdawczego, wydobycie węgla w Zw. 
Radz'eckim przekroczyło poziom 
przedwojenny o 26.3«/o. Osiągnięto 
to  dzięki mechanizacji pracy 1 dzię 

A l tw fesici M titty w i*  Kórników,

Na konferencji podkreślono prze
łomowi osiągnięcia na odcinku me 
chanizacji pracy w górnictwie ra
dzieckim. Praca wyrębiarska zosta
ła zmechanizowana w 974®/#, ~  
Irnsport węgla na powierzchnię zo 
stał zmechwzowany w 85,9®/*. Me 
chanizacja załadunku węgla do wa 
gonów wzrosła o 10«/« w porówna
niu ze stanem przedwojennym.

Rząd przeznaczył w foku 1948 na 
ubezpieczenia społeczne górników 
półtora millArda rubli oraz setki 
milionów rubli na fundusz ochro
no pracy. Zbudowano dla górni
ków osiedle mieszkaniowe o po
wierzchni wynoszącej przeszło pół
tora iptimpa metrów kw.

Oświadczenie Rządu RP. w 
sprawie uregulowania stosun
ków z.Kościołem wypowiedzia
ne usłsnoi Ministra Administra
cji Publicznej znalazło szeroki 
oddźwięk w masach pracują
cych naszego miasta, czego do
bitnym wyrazem były wiece od
byte w dniu wczorajszym w sze 
regu fabryk 1 instytucji, które 
zgnomadz:łv łącznie ponad 5 ty- 
sdęcy robotników.

Naświetlenie przez prelegen
tów pndłoża tego doniosłego oś
wiadczenia spowodowało zebra
nych do ożywionych , dyskusji, 
których dominujący lon potę- 
nienia dla roznclitvkowanej czę 
ści kleru świadczył niezbicie, że 
masy robotnicze Lublina po
pierają zdecydowanie oświad
czenie Rządu.

Zebrani w sałł Domu Żołnie
rza kolejarze w liczbie ok. 1200 
osób po referacie ob. Steligi 
zgłosili stanowcze żądania pod 
adresem dostojników Kościoła, 
aby zawarli porozumienie t 
Rządem RP na platformie oś
wiadczenia ministra Wolskiego 

W imieniu około 1000 pra
cowników Zarządu Miejskiego 
zebranych w sali MRN, 1! mów
ców zabierających głos w dys
kusji również dało wyraz prze
świadczeniu o słuszności stano, 
wiska Rządu i energicznie doma

Podobnie i szereg pracowni
ków Urzędu Wojewódzkiego 
zebranych w liczbie ponad 800 
o«ób, w swych wypowiedziach 
potwierdziło mocnto wielką to
lerancję władz Polski Ludowej 
w sprawach religijnych obywa
teli i podkreśliło negatywną po
stawę epłstoopatu, uchylającego 
się tod potępienia zbrodniczej 
działalności rozpolitykowanej 
części kleru.

Robotnicy fabryki obuwia Im. 
M. Buczka, obradu jący wespół z 
nraeownłkaml Drożdżowni { 
Spółdzielni Pracy „Współpraca" 
ze szczególną energią wypowia
dali się za uregulowaniem sto
sunków z Kościołem.

Najcharakterystyczniejsze były 
wypowiedzi wierzących bezpar
tyjnych rohntnic jak ob. Czer
wińskiej, która oświadczyła ja
sno: „Są różni księża. Jedni z 
powołania, drudzy z pobudek 
materialnych. Jedni są dobrymi 
sługami Kościoła i pilnują tylko 
spraw rePgii, a inni zapominaj^ 
o swoim powołaniu ł robią źle. 
Rząd ma piawo domagać się, 
aby władze kościelne nie po
zwalały księżtctm na taką dzia
łalność.**

Podobne opinie wyrażało pub 
licznie wielu wierzących szcze-

Rokowania nad rozeimem
f *  es i  ©  $  i  ęg n  i  ew v

LONDYN, (PAP). — Agencja Reu 
tera podaje opinię obserwatorów 
ONZ znajdujących się na wyspie 
Rodos, którzy przewidują zakończę 
nie w przyszłym miesiącu rozmów 
w sprawę trwałego rozejmu w Pa 
lestynie pomiędzy Izraelem a wszy 
stkimi Jego sąsiadami,
.Rokowania izr#ęi* S y b an am  to

czące się w Ras El Nakura, zakoń
czyły się porozumieniem. W ponie 
działek rozpoczęła się druga faza 
rozmów pomiędzy Izraelem i Trans 
Jordanią, ponieważ Syria wyraziła 
również gotowość rokowań. Obec
nie Irak jest jedynym państwem, 
które r.!e przystąpiło Jeszcze do per
tzaktacjć

R E Z O L U C J A
Zebrani wyrażają swoje całkowity 

poparcie dla stanowiska Rządu' 
Polskiego w stosunkn do kośdot&j 
które zapewnia petaą swobodę sn«i 
mienia, wiary I praktyk religij^ 
nych.

Nie eheemy, aby kościół — mlejf-j 
ace knltu reUsijneco — byi wyko/ 
rrystywany dia podburzającej aglt»* 
cli politycznej ze strony c*ęśq 
kiera.

Nie chcemy, aby wiara rełlgljntf 
t godność kapłańska były nnduży^ 
wane dla szerzenia niepokoju, ros» 
palanta fanatyzmu przeciw władzjl 
Indowej a nawet dla popierania pod* 
ciernia.

Nie eheemy aby niektórzy przed ̂  
stawleiele duchowieństwa wykorzyi 
Stywall swoją duszpasterską dział 
łnlncść dla podrywania oflarnegu 
wysiłku 1 twórczej pracy narodź 
budującego dobrobyt ł szczęści* 
Ojczyzny.

Pragniemy, aby kościół zgodnfd 
ze s’anowtsklem Rządu korzystał 1 
ealkowttel swobody, lecz nie używał 
Jrj dla walk) z Rządem l.udowynj 
I nstrojem społecznym Polski. 
Domagamy się od władz teośełrf*) 
nych, ażeby zgodnie z naszym In* 
teresem narodowym | pań siwo wym, 
w imię dobra ogółu zaniechały wią. 
łania się z silami antyludowymi I 
unormowały stosunki s państwem 
na podstawką oświadczenia rząden
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Oszczędność to organiczna część
b u d o w n ic tw a  so cja listy czn eg o
P rzem ów ien ie  prem iera tow . Józefa Cyrankiewicza

Obywatele!
Narada oszczędnolcitgya, którą wi

tam w imieniu Rządu, ma do prze
prowadzenia niezwykle ważną pracę, 
która w sposób zdecydowany zacią
żyć musi na ogólnym obrazie wyko
nania planu trzyletniego, która wnieść 
mug* nowy. węzłowy element realiza
cji sześcioletniego planu budowy fun 
damentów socjalizmu w Po-lsce, 

t będzie na pewno tak, że nie raz w 
toku codziennej bitwy o plan, w toku 
•walki o pełną realizację naszego pla-

Tow. Józef Cyrankiewicz 
Premier Rządu R. P.

KU — o przekroczenie planu — wra
cać będziemy do wytycznych, które 
da ta narada, do referatów, do dys 
kusji j do uchwal — wracać będzie
my myślą do lej sali, w której doj
rzewa dziś decyzja wielkiej, masowej 
walki z marnotrawstwem, wielkiej 
batatii oszczędnościowej, niezbędnego 
czynnika socjalistycznego budowni
ctwa.

Dlaczego będziemy wracać do pierw 
ązej tej ri&iradył

Dlatego przede wszystkim, że na

sza walka z marnotrawstwem, walka 
o oszczędność przeczyłaby swej isto
cie { treści, gdyby była jednorazo
wym zrywem, gdyby miała trwat 
3 miesiące, 6 miesięcy, czy tylko rok 

Walka o oszczędność nie będz.e 
jedntrazowym zrywem, musi być sta 
lym, coraz wyraźniejszym i coraz 
konsekwentniej zaznaczającym się 
czynnikiem w całej gospodarce na 
rodowej, we wszystkich jej dziedzi
nach. Czynnik walki z marnotraw
stwem, czynnik oszczędności musi 
coraz głębiej znajdować swój wyraz 
w planach i w realizacji planów 
Musi być organiczną częścią planów. 
Bez lego czynnika plan jest niepeł
ny, jest niedoskonały, a gospodarka 
narodowa bez tego czynnika oszczęd 
ności wyglądałaby jak dziurawy gar
nek, z którego wciąż cieknie.

Dlatego oszczędność będzie podno

sić dochód narodowy, będzie podno
sić majątek narodowy, a co za tym 
idzie spowoduje wzrost dobrobytu — 
wzrost stopy życiowej mas pracują
cych.

Oszczędność więc jako system, ja
ko organiczna część planu jest rów
nocześnie organiczną częścią socjali

stycznego budownictwa a jest nie
zbędnym j| >twierdzeoiefln wytiszości 
gospodarki uspołecznionej nad cha
osem kapitalistycznym.

Nie do pomyślenia jest budownictwo 
socjalistyczne bez systemu oszczęd
ności.

(Dokończenie na str. 4-ej)

M łodzież holenderska
piotestu.e przeciwko wojnie w Indonezii
HAGA, (PAP). Policja dokonała 

licznych aresztowań wśród młodych 
Holendrów, którzy odmówili wysia
nia ich w korpusie ekspedycyjnym do 
Indonezji Represje przeciwko mto 
dym Holendrom, wrogim wojnie ko
lonialnej, wywołały szereg prote
stów. W Hadze odbył się wielk; wiec. 
po którym młodzież udała się w po 
chodzie do gmachu więzienia, gdzie-

udziału w wojnie indonezyjskiej. Po
licja zaatakowała brutalnie uczestoi- 
ków pochodu, raniąc wielu z nieb 
palkami. Na dzień 23 marca cen
tralny związek młodzieży holender
skiej zwołał do Hagi wielki wiec 
protestacyjny przeciwko wojskowym 
przygotowaniom rządu holenderskie
go, wojnie kolonialnej w Indonezji 
oraz aresztowaniu przedstawicieli or-

znajdują się aresztowani Za odmowę 1 ganizacji młodzieży.

jednością i walką unicestwimy
agresywne plany imperialistów 
T h o rez  o pakc ie  p in . - a t la n ty c k im

PARYŻ, (PAP) — Generalny sekretarz francuskiej partii ko
munistycznej Thorez wygłosił przemówienie w Argentuil, w któ
rym omówił m. in. projekt paktu^ północno - atlantyckiego.

Pakt upoważnia do mieszania 
się obcych w wewnętrzne sprawy 
narodów, winnych nie podpo
rządkowania się woli dolara, 
winnych walki przeciwko woj
nie, walki o pokój, postęp, spra 
wiedliwość i wolność. Francu
ski minister spraw zagranicz
nych oświadczył, że nie musi 
się uważać strajków za „zagro- 
żenie“ p lilycznej n ezawisło- 
ści Francji, którą już i tak plan

System oszczędzaiTa przyspieszy
budowę Polski social stycinal

troską do najwyższego obowiązku 
patriotycznego, czyniąc z wysiłku

(Dokończenie ze str. t-szej) 
v Są to zadania podstawowe i naj
ważniejsze w chwili obecnej. Doo
koła tych .zadań, dookoła wytyczo
nego przez waszą naradę programu 
szybszego wzrostu wytwórczości 
przez racjonalizację pracy, przez 
wzmożenie jej wydajności, przez 
usprawnienie administracji, przez 
•zeroko zastosowany i kontrolowa
ny  system oszczędności, skupia się 
cala klasa robotnicza i najszersze 
masy pracujące naszego kraju, zjed 
noczy .się cały naród.

Zaoszczędzone tą drogą środki zu 
tytkujemy na budowę mieszkań, na 
lepsze urządzenia techniczne, nowe 
fabryki, nowe zakłady użytecz
ności publicznej, nowe osiedla, no
we ogniska życia kulturalnego. 
Nikt, komu droga jest przyszłość

na rzecz wzmożenia naszej gospodar 
ki i kultury, znamię godności i du
my narodowej.

Możemy to osiągnąć walcząc wy
trwale z wszelkimi przejawami mar 
notrawstwa, rozrzutności lub trwo
nienia mienia publicznego, z bra
kiem odpowiedzialności i dyscypli
ny w pracy, z obniżaniem jakości j 
wytworów, z lekceważącym stosun- j 
kłem do powierzonych sobie obo- I 
wiązków, przejawami biurokratyz- | 
mu i nieposzanowanla potrzeb czło
wieka pracującego przez poszczegól 
ne ogniwa aparatu administracyj
nego.

Przejawom sobkostwa, egoizmu, 
obojętności wzs lędem potrzeb ogól
nonarodowych, zorganizowane masy

Marshalla pozbawił niezależno
ści ekonomicznej i politycznej, 
ale* pracujący wiedzą z własne
go doświadczenia, że wystarczy 
przypięcie przez ludzi stających 
teraz u władzy, epitetu „bun
towniczy" do czysto związkowe 
go ruchu, jakim był stra jk gór
ników, aby „usprawiedliwić'* 
„wojsk/ową interwencję USA. 
Ludziiom tym wystarczy, jak to 
m'ało miejsce w październiku 
1948 r. twierdząc kłamnwie jako 
by miano do czynienia z ruchem 
inspirowanym z zewnątrz**, aźe 
by zacząć już krzyczeć o zbroj
nej napaści i uruchomić całą ma 
chinę wojenną paktu atlantyc
kiego.

Tehst paktu dowodzi ie  lu
dzie z"  partii amerykańskiej, 
wszyscy byli współprs.eownicy i 
zwolennicy rządu Vichy, przed

stawiciele „trzeciej siły44 neo  ̂
faszyści, kapitaliści i ich agenci 
boją się panicznie mas pracu
jących.

Boją s’ę oni klasy robotniczej, 
zwolenników pokoju, republi
kanów, patriotów i tych wszyst 
kich, którzy razem z członkami 
organizacji bojowników o po
kój i wolność przeciwni są 
wciągn;ęoiu Francji do tego , 
paktu. Podżegacze wojenni chcą również ochronę uczuć
postawić nasz naród przed fak- 
tem dokonanym. Ostrzegamy 
ich, aby nie stwarzali sobie 
złudzeń. Podpisanie paktu wo
jennego nie oznacza na szczęście 
jeszcze wojny. Nie dojdzie do 
zbrojnego konfliktu — oświad
czył na zakończenie Thorez — 
jeśli wszystkie siły demokracji 
i pokoju wre Francji i na całym 
świcc*e potrafią zjednoczyć się 
i działać. Jcdnośc ą i walką uni
cestwimy agresywne nlany i za
pewnimy światu pokój4*.

Układ o w spółpracy
GOSP ODARCZEJ i KULTURALNEJ
między Związkiem  Kadzieck m a Koreą

Polski, nie będzie szczędził swych i pracujące w Polsce przeciwstawią 
S>ł, aby wzmóc t usprawnić ogól- I skutecznie twórczą energię czynu 
ne wyniki naszej pracy, aby wzbo- zapału i ofiarności, skierowanej na 
gacić jej plony, aby jak najszybciej budowę lepszych t szczęśliwszych
unowocześniać naszą gospodarkę na 
rodową, «by pomnożyć siły 1 bo
gactwa naszego kraju, aby podnieść 
jak najwyżej poziom życia mas lu
dowych.

Wszystko to możemy osiągnąć, 
wykorzystując w pełni wielkie, nie 
wyczerpane jeszcze, rezerwy na
szych sił t środków.

Możemy tc osiągnąć, zjednoczy w 
szy w tym kierunku wolę i wysiłki 
całego narodu, biorąc wzór z na
szych przodowników 1 bohaterów 
pracy,, z wynalazców i racjonaliza
torów naszego przemysłu, z najofiar 
niejszych patriotów naszej gospodar 
ki ogólnonarodowej. Możemy to osiąg 
nąć krzewiąc rzetelną troskę o do- 
dobro publiczne 1 gospodarkę spo
łeczną, jako podstawą bytu t rozwo 
t o  m sm ś  ojczyzny. Podnosząc t

form życia społecznego, zaś najlep
szym wyrazem tego będzie jak naj
szybsze realizowanie naszych pla
nów wytwórczych — planów uprze 
mysłowłenla Polski 1 podniesienia 
na wyższy poziom jej rolnictwa 
oraz oparcia jej rozwoju na funda
mentach socjalizmu.

Drodzy obywatelel
Życzę gorąco waszym obradom 

jak najpomyślniejszych wyników 
Niechaj staną się one nową podnie 
tą w pracy i wysiłkach milionowych 
mas pracujących naszego kraju 
Niech przyczynia się do nowych 
osiągnięć naszej gospodarki i nasze 
go państwa. Niech usprawnia i przy 
spieszą tempo dalszego rozwoju 
PolsfcL,

Bolesław Bierut

MOSKWA. (PAP). — Ogłoszono 
tu oficjalny komunikat o pobycie 
koreańskiej delegacji rządowej w 
Moskwie. Komunikat głosi: „od 3 
do 20 marca br. przebywała w Mo
skwie delegacja rządowa ludowo * 
demokratycznej Republiki Koreań
skiej s  premierem Kim Ir Senem 
na czele. W skład delegacji wcho
dził: wicepremierzy Pak Hen En i 
Hon Nen Hi, przewodniczący pań 
stwowej komisji planownia Ten 
Diun Thiak oraz ministrowie han 
dlu, oświaty i komunikacji. Dele-

Kongres Pokoju
w Nowym Jo rk u

NOWY JORK, (PAP). — Ogloazo 
no pełną listę organizatorów Kon
gresu Pokoju w Nowym Jorku. Na 
liście lej figurują m. in. Henry 
Wallace, Albert Einstein, Tomasz 
Mann, Charlie Chaplin oraz nazwi 
3ka 560 innych wybitnych artystów 
pisarzy, uczonych, dz;ennikarzy, 
nauczycieli, filmowców amerykań
skich.

gacja prowadziła rokowania i kon 
ferencje w których ze strony ra
dzieckiej wzięli udział: premier ra
dy ministrów ZSRR — Stalin, wice 
premierzy Mołotow i Mikojan, mi
nistrowie spraw zagranicznych — 
Wyszyński i handlu zagranicznego 
— Mienszikow. Ponadto w rokowa 
rtlach brali udzia) ambasador ZSRR 
w Korei — Sztynow i ambasador 
Republiki Koreańskiej w ZSRR — 
Diu En Ha.

Szczególną uwagę zwrócono na 
zagadnienia dalszego rozwoju i u- 
mocnienia stosunków ekononrez- 
nych i kulturalnych pomiędzy ZSRR 
i Republiką Koreańską. W wyniku 
rckowań podpisano: układ o współ 
oracy gospodarczej i kulturalnej, 
przewidujący dalszy rozwój współ
pracy w tych dziedzinach między 
>bu państwami, umowę handlową i 
płatniczą. przewdującą znaczne 
zwiększenie wymiany handlowej w 
latach 1949 i 1950. Umowę o przy
znaniu Korei kredytów na zapłatę 
towarów drs*arCzonvch poza umo
wą •  wyrwanie handlowej, oraz po 
rozumienie w spranie udzielania Ko 
rei pomocy technicznej

Rokowania toczyły się w duchu 
«aardajasiej atmosfery i przyjaźni'*

Stanowisko rządu
je s t  j a s n e

(Dokończenie ze str. t-sseji
„Stojąc na straży spokoju I ob

rządku publicznego Rząd nie będzie 
tolerował żadnej akcji niszczyciel
skiej" - stwierdza oświadczenie i za 
stwierdzenia tego wyciąga wnio
sek: ‘'tylko zmiana dotychczasowej 
postawy hierarchii kościelnej i za
niechanie przez nią nieprzyjaznych 
praktyk wobec państwa ludowego, 
może stworzyć podstawę do unor
mowania stosunków z kościołem'*. 
Oto jedyny warunek, jaki stawia 
Rząd — zaniechanie nieprzyjaznych 
praktyk wobec państwa, Jak w 
świetle tego warunku wyglądają 
„argumenty" tych którzy usiłują wy
stąpić w roli obrońców rzekomo 
prześladowanej religii? Nikt, w Pol
sce nie prześladuje i nie zamierza 
prześladować religii i ograniczać ko 
ścielnej działalności kleru: naod- 
wrót Rząd ze swej strony uczynił i 
czyni wszystko, by nastąpiło unor- 
mowanie stosunków między pań
stwem l kościołem. Wystarczy przyj 
rżeć się naszej rzeczywistości, by 
stwierdzić ten powszechnie znany 
fakt. Kler korzysta w Polsce ze 
znacznie większych uprawnień niż 
w wielu krajach Europy zachodniej. 
Rząd nie zamierza uszczuplać swo
bód religjnych. Nikt nie zamierza 
u nas likwidować nauki religii w 
szkołach. Nikt nie zamierza odbie
rać należnych uprawnień kościel
nym zakładom wychowawczym, czy 
niącym zadość wymogom przewi
dzianym w obowiązujących usta
wach I przepisach. To samo doty
czy zakładów dobroczjmnych. Rząd 
nie zamierza wtrącać się ani do 
spraw kultu ani do wewnętrznych 
spraw administracji kościelnej. Do
magamy się jedynie aby religia nić 
była nadużywana dla siania niepo
koju zwłaszcza w umysłach młodzie 
ży i dla podburzania jej przeciw 
władzy państwowej. Domagamy się 
jednym słowem lojalności wobec 
prawa rządzącego w Rzeczypospoli
tej, prawa które chroni równiej 
wszystkich lojalnych przedstawicie
li duchowieństwa i instytucji reli
gijnych. Ochrona prawna obejmuje 

religijnych 
ludności. Wiadomo powszechnie że 
nasze przepisy prawne zapewniają 
taką ochronę. Oświadczenie rządo
we stwierdza, że i w dalszym ciągu 
władze nasze nie osłabią swej dzia
łalności w tym względzie. Rząd „bę 
dzie się stanowczo przeciwstawia! 
wybrykom czy wyskokom obrażają
cym uczucia religijne wierzących, 'i 
naruszającym obowiązujące przepi
sy prawne''. Waga tego punktu jest 
oczywista i zrozumiała dla każdego

O czym świadczą powyższe fakty? 
— Fakty powszechnie znane wszysf 
kim, którzy chcą widzieć i słyszeć? 
Świadczą o tym, że Rząd nasz ma 
szczere Intencje unormowania stor 
sunków z kościołem w duchu lojal
ności t rzetelnej troski o dobro pu
bliczne.

Sekretarz Komisji Episkopatów 
ks. biskup Choromański zgłosi! sle 
na rozmowy do przedstawiciela 
Rządu. Rząd nasz przedstawił pląs? 
czyznę uregulowania stosunków z 
kościołem. Wbrew wichrzycielom i 
siewcom plotek oświadczenie umoż 
liwi milionom ludzi wierzących po
znanie prawdy o stosunkach pań
stwa 1 kościoła Tym mocniejsze bę 
dzie ich pragnienie położenia kresu 
faktom nadużywania religii dla ce
lów antyludowych.

Stanowisko Rządu jest jasne, 
i Rząd w praktyce wykazał swą do

brą wolę Czas by kościół wszedł 
na właściwą drogę.

C h i ń s k a  
prasa demokratyczna
o pakcie atlantyckim

NOWY JORK, (PAP). — Z Pękł 
nu donoszą, że chińska prasa demo 
kratyczna zamieszcza artykuły na 
temat paktu atlanckiego. Prasa da 
mokratyczna chińska określa pakt 
atlantycki, jako pakt agresywny. 
Stany Zjednoczone zamierzają unik 
nąć p-jważnego kryzysu gospodarcza 
go przy pomocy polityki aaresyw- 
ne|.
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Związki Zawodowe wypełnią swoje zadania 
w o b ec  klasy robotniczej i narodu

Przemówienie przewodniczącego KCZZ tow. Ochaba na naradzie oszczędnościowej
Przemówienie przewodniczącego 

KCZZ tow. Ochaba na naradzie.
Dla realizacji gigantycznego zada 

r.ia zaoszczędzenia stukilkudziesię- 
ciu miliardów zł. w ciągu roku 1949, 
przy pełnym wykonaniu planów 
produkcyjnych, przewidzianych na 
ten rok, potrzeba nte tylko rzetelnej 
1 ścisłej analizy ze strony sztabów 
kierowniczych partyjnych, związko
wych i administracyjnych, ale rów 
nież poparcia, zrozumienia, ofiar
ności 1 wysiłku ze strony milionów 
łudzi pracy.

Analizując dotychczasowe wyniki 
współzawodnictwa pracy — mobili 
żującego te miliony — mówca 
stwierdził, że ruch ten, związany 
nierozerwalnie z nazwiskiem nieod 
żałowanej pamięci górnika — ko
munisty, Pstrowskiego, rozwijał się 
w latach 1947—48 z żywiołową siłą, 
ogarniając coraz to nowe dr* klatki 
I setki tysięcy robotników, Którzy 
podobnie jak Pstrowski, kochają 
gorąco Polskę Ludową 1 służą Pol

sce, torując drogę socjalizmowi mi 
lionami ton węgla,' milionami me
trów tkanin, setkami tysięcy ton 
stali i inych produktów ponad plan.

Polityczne Zjednoczenie Klasy 
Robotniczej, 1 Kongres PZPR, naj
szersze masy robotnicze przyjęły 
z głęboką radością i entuzjazmem, 
co znalazło swój wyraz m. inn. w 
słynnym ..czynie kongresowym".

Ruch współzawodnictwa w grud
niu 1948 r. objął niewątpliwie więk 
szość robotników przemysłowych, 
przy czym na szczególne podkreśle
nie zasługują górnicy i kolejarze.

Na ogólną liczbę ponad 900 tys. 
współzawodników, objętych staty
styką, około 3/4 przypada na uczest 
ników współzawodnictwa zespołowe 
go. Całe zespoły, ogniwa ł brygady 
robotników solidarnie i świadomie 
biorą na siebie określone zobowią
zanie produkcyjne, co świadczy o 
zrozumieniu, iż wynik walki o pian 
zalety również od harmonijnej, prze 
myślanej pracy całego zespołu.

Współzawodnictwo pracy 
w C z y n i e  K o n g r e s o w y m

W okresie „czynu kongresowego* 
tuch współzawodnictwa pracy objął 
Knaczną część Inteligencji, zwłaszcza 
-technicznej, która poprzednio bra
ła bardzo słaby udział i wyraźnie 

ynie doceniała siły i znaczenia tego 
ruchu.

Ogromne osiągnięcia produkcyjne 
%•. ub. wspaniały „czyn kongreso
wy". który dał krajowi dodatkowo 
około 6 miliardów zł. oddziałały sil 
lnie ne nleproletariacłrie warstwy 
pracujące, umocniły autorytet i przo 
dującą rolę Klasy Robotniczej w 
społeczeństwie.

Wzrost roli Związków Zawodo
wych, a zwłaszcza rad zakładowych 
i  komitetów współzawodnictwa 
pracy w organizowaniu 1 kierowa
n ia  r u c h e m  współzawodnictwa
jest poważny, lecz wciąż jeszcze nie 
dostateczny stwierdza następnie 
przewodniczący KCZZ.

„Czyn kongresowy", entuzjazm I 
Inicjatywa twórcza mas robotni
czych, nie tylko zaskoczyły naszych 
wrogów klasowych ale również by
ły niespodzianką dla wielu naszych

przyjaciół. Rozmach ruchu przerósł 
nasze przewidywania i przygotowa
nia organizacyjne.

Organizacje związkowe, które na 
ogół zdały egzamin w trudnej pra
cy nad przygotowaniem nowych 
umów zbiorowych, nie potrafiły 
równocześnie zabezpieczyć dalszego 
równomiernego rozwoju współza
wodnictwa pracy. Wiele ogniw 
związkowych nie doceniło również 
wysiłków wroga klasowego, który 
rozwścieczony komunikatami z fron 
tu walki o „Czyn Kongresowy", uru 
chomlł cały skomplikowany aparat 
szeptanej propagandy przeciw współ 
zawodnictwu, posługując się, Jak 
zwykle, plotką 1 oszczerstwem, a 
nawet amboną 1 konfesjonałem.

Trudności te miały oczywiście cha 
rakter przejściowy w lutym, a 
zwłaszcza w drugiej połowie tego 
miesiąca, zaznaczył słę niemal w 
całym kraju nowy poważny wzrost 
ruchu współzawodnictwa pracy, 
osiągając pod względem liczbowym 
poziom okresu kongresowego.

Nowy etap współzawodnictwa oracy
jch współzawodnictwa pracy 
ynia obecnie pewne nowe cechy 
•akterystyczne o wielkiej do-

pół7awodnictwo rozwija się 
ile w oparciu o nowe normy 1 
r system płac, który budzi w 
niku większe zainteresowanie 
stem wydajności pracy.
znacznie szerszym zakresie.

poprzednio, realizuje się hasło 
iesienla Jakości produkcji. Np. 
niarki łódzkie zorganizowały, 

uczczenia Międzynarodowego 
Kobiet, 478 zespołów, stawia- 

:h sobie za cel podniesienie pro 
i produkcji pierwszego gatunku
śnie liczba racjonalizatorów i 
itorów produkcji, którzy wska- 

masom robotniczym realne 
iwoścł szybkiego uruchomienia

wielkich, niewykorzystanych dotych 
czas, rezerw.

Szczególnie doniosłym Jest fakt, 
że szerokie masy robotnicze z ogrom 
nym zainteresowaniem 1 zrozumie
niem przyjęły program t hasła 
oszczędnościowe Rządu. Robotn’ków 
bolało 1 rozgoryczało, te  tak wiele 
było marnotrawstwa, rozrzutności, 
bezładu. Na zebraniach partyjnych 
1 związkowych, na naradach wy
twórczych 1 posiedzeniach komite
tów współzawodnictwa pracy, robot 
nlcy z pasją mówią o dotychczaso
wych brakach 1 błędach, a równo
cześnie z głęboką, gospodarską tros 
ką I powagą stawiają konkretne 
wnioski Jak poprawić obecny stan 
rzeczy, Jak zaoszczędzić surowce 
lepiej wykorzystać maszyny I insta 
lacje, usprawnić organizację i pod
nieść produkcję.

Odpowiedzialne zadania
Nowy, wyższy etap w rozwoju ru 

iu współzawodnictwa pracy stawia 
rzed związkami zawodowymi no- 
v  odpowiedzialne zadania, mówca 
ryrnienia najważniejsze z nich: 
Czołowym zadaniem związków za 

'odowych jest pomoc we wszech- 
ronnym rozwijaniu twórczej ini- 
jatywy mas i kierowanie ruchem 
rspółzawodnlctwa, nie od wypad- 
u do wypadku, *  ramach dlu

Drugie zadanie, to skupienie uwa 
gl na podniesienie jakości wytwo
rów, obniżeniu kosztów własnych, 
na walkę z wszelkiego rodzaju mar
notrawstwem.

Wspólnie z administracją zakła
dów trzeba pracować nad zabezpie 
czeniem warunków niezbędnych dla 
produkcji wysokojakościowej, a 
więc:

systematycznie zwalczać bezład i 
t o l z wnwtttŁ dbać o nodoosaonle

kwalifikacji robotników, ułatwiać 
im poznanie i przyswojenie metod 
pracy przodowników ł racjonaliza
torów, zapewnić przystępny 1 sy
stematyczny instruktaż, organizo
wać różne formy społecznej kontro 
U nad jakością wytworów, wyjaś
niać znaczenie problemu lepszej ja 
kości na konkretnych przykładach.

Trzecie zad an i — te  walka ze 
spóźnieniami, nieusprawiedliwioną 
absencją, oszczędność godzin nad
liczbowych. Trzeba propagować po 
gląd, że pełne 488 minut dniówki na 
leży do państwa 1 społeczeństwa 
budującego socjalizm.

Czwarte zadanie polega na po
świeceniu większej niż dotychczas 
uwagi naradom wytwórczym, ana
lizie ich wvnfków, kontroli wyko
nania uchwał.

Piąte zadanie: pracować nad
tym, aby każda fabryka 1 kopalnia 
każdy oddział 1 zespół, każdy robot 
nik I pracownik znał swój produk
cyjny plan dzienny, miesięczny, 
roczny. Systematycznie kontrolować 
plan i pomagać w  jego wykonywa 
nfu. skupiając szczególną uwagę na 
nlerwszej dekadzie miesiąca, kiedy 
często następule demobilizacja, snn 
wodowana nadzieją nadrobienia 
strat w nastennreh dekadach.

Łamie to  rytm pracy, skłania 
slab ch dyrektorów do forsowania 
pracy w  godzinach nadliczbowych, 
czy nawet do zaniedbania jakości. y 

Szóste zadanie — to popularyzo
wanie przodowników pracy, wlelo- 
v arsztatoweów, racjonalizatorów 
produkcji. Należy p’sać w gazetkach 
ściennych S w prasie związkowe! 
mówić na zebraniach robotniczych 
o tych setkach I tysiącach skrom
nych bohaterów pracz, którzy jak 
Bugdol, czy Anrlas. Enig, czy Ra
mus, Kralewski, Muł, czy Soldek 
ctnrcwia chlubę polskiej klasy ro
botniczej.

O  d o

inteligencji technicznej
Siódmym, szczególnie ważnym 

zadaniem Związków Zawodowych 
na obecnym etapie, Jest wytężona 
praca nad zwiększeniem udziału in 
teltgencji technicznej, a zwłaszcza 
majstrów we współzawodnictwie.

Większość majstrów, czy sztyga
rów nie bierze należytego udziału 
w ruchu współzawodnictwa. A prze 
cięż majster wśród robotników po 
winien być Jak młodszy oficer 
wśród żołnierzy.

Związki Zawodowe wespół z ad
ministracją muszą stale troszczyć 
się o stworzenie należytych warun
ków moralnych i materialnych dla 
inteligencji technicznej, która w 
masie swej nie mogła Jeszcze nie
stety osiągnąć przedwojennego po 
złomu zarobków. Nie ulega wątpił 
wości, że w ustroju socjalistycz
nym, zapewnimy tej Inteligencji 
warunki lepsze, niż dawał Jej ustrój 
kapitalistyczny.

Stwierdzając, że Istnieją dość 
liczne przykłady niewłaściwego sto 
sunku części aktywu związkowego 
do inteligencji, mówca przypomina 
słowa Lenina, który pisał w stycz
niu 1922 r.:

hJeśli wszystkie nasze Instytu
cje kierownicze, tj. zarówno par 
tia komunistyczna, władza ra
dziecka, jak i związki zawodowe 
nie osiągną tego, byśmy jak żre 
nicy oka strzegli każdego specja 
listy, pracującego sumiennie, ze 

znajomością rzeczy I z zamiłowa
niem — choćby nawet zupełnie 
obcego komunizmowi pod wzglę
dem ideowym — to o żadnych po
ważnych

downie trwa socjalistycznego mo
wy oyć nie może. Jeszcze nie prąd 
ko potrafimy to urzeczywistnić, 
ale musimy za wszelką cenę o- 
giągnąć to, by specjaliści, jako 
szczególna warstwa społeczna, 
która pozostanie szczególną war
stwą aż do osiągnięcia najwyższe 
go szczebla rozwoju społeczeń
stwa komunistycznego, żyli lepiej 
w warunkach socjalizmu, niż w wa 
runkach kapitalizmu, zarówno pod 
względem materialnym, jak 1 
prawnym, pod względem koleżeń 
sklej współpracy z robotykami 
i chłopami ,a także pod wzglę
dem ideowym, tj. pod względem 
zadowolenia z własnej pracy 1 
świadomości jej pożytku społecz
nego w warunkach niezależności

od egoistycznych interesów klas? 
kapitalistów. Nikt się nie zgodś 

ać za jako tako zadowalające 
funkcjonowanie urzędu, w którym 
n t. prowadzi się planowej i da
jącej praktyczne wyniki pracy 
nad wszechstronnym zabezpieczę 
niem specjalistów, popieraniem 
najlepszych spośród nich, nad •» 
broną i ochroną Ich interesów 
itd.

Gruntowne przemyślenie i wyciąg* 
nięcie wniosków praktycznych zs 
wskazań danych przez Lenina ro
botnikom rosyjskim przed 27 laty, 
ułatwi i w Polsce w r. 1949 zrealizo
wanie konkretnych zadań, a zwła
szcza ogromnego zadania wykonania 
I przekroczenia planu oseoKcónośero. 
wego. I

O s z c z ę d n o ś c i
w aparacie i w gospodarce związkowej

Przewodniczący KCZZ omawia teł kró 
tko problem oszczędności w aparacie 
i gospodarce związkowej.

Stawiając problem daleko idących 
oszczędności, KCZZ bynajmniej nie 
myśli o jakimkolwiek obcinaniu kre 
dygów ne statutową działalność 
związków, na pracę szkoleniową czy 
kulturalno-oświatową. Istnteje nato
miast poważna możliwość zaoszczę
dzenia wielu milionów złotych w go
spodarce związkowej przez walkę z 
wszelkiego rodzaju marnotrawstwem, 
przez likwidację przerostów admini
stracyjnych, lepszą organizację pra

cy, ściślejszą kontrolę gospodarki 
taborem samochodowym, centraliza
cję planowania inwestycyjnego M  

Lutowe Plenum KCZZ postanowi
ło, te począwszy od dnia t kwietnia 
5 procent składki organizacyjnej bę
dzie wpływać na zablokowane konto 
jako związkowy fundusz inwesty
cyjny do wykorzystania w r. 1950, 

Łącznie z innymi oszczędnościami 
zaplanowanymi przez KCZZ, związki 
zawodowe do końca rb. powinny bez 
żadnej szkody dla swej działalność' 
zaoszczędzić Około 508 milionów *T.

Podstawowe warunki wykonania 
nowych zadań

Z koleś mówca wskazuje kilka pod
stawowych warunków wykonania 
przez związki zawodowe nakreślonych 
poprzednio zadań.

Aktyw związkowy tym lepiej i 
szybciej wywiąże się ze swych zadań 
1 obowiązków, im lepiej i szybciej 
przestudiuje uchwały Kongresu PZPR 
i wykorzysta w praktyce wspaniały 
oręż ideologiczny, dany mu przez ten 
historyczny Kongres,

Związki Zawodowe —- jako maso
wa, bezpartyjna i powszechna orga
nizacja klasy robotniczej mogą nale
życie wypełnić swe zadania tylko przy 
prawidłowym stosunku do awangar
dy, do czołowego zorganizowanego 
oddziału polskiej klasy robotniczej— 
do PZPR, której autorytet i ro
la kierownicza jest bezsporna dla 
wszystkich innych organizacji ro
botniczych.

Związki Zawodowe, stanowiące naj- 
ważniejurą1 łtransmisję Partii do mas,

muszą pamiętać, że «ch siła płynie z 
codziennej 1 jak najściślejszej łączno
ści z masami robotniczymi.

Tak, jak nas uczą Leniu : Stalin, 
musimy śmtalo i rzetelnie stawiać 
przed masami problemy, które wysu
wa żyd# śmiało ł rzetelnie przepro
wadzać samokrytykę własnych błę
dów i niedociągnięć, wskazywać 
masom drogę, na której prze
zwyciężymy ietniejąc* trudności, * 
równocześnie uważnie słuchać krytyki 
ze strony mas, uczyć się od mas.

Właśnie wśród mai robotniczych* 
które nagromadziły ogromne do
świadczenia praktyczne i przepojone 
są pragnieniem Polski Socjałietye*. 
nej, znajdziemy tysiące wskazań 
praktycznych, jak należy realizować! 
plan oszczędnościowy, jak należy 
usuwać przeszkody na drodze do 
dalszego rozwoju współzawodniczę 
pracy.

Przykład radzieckich Zw. Zawodowych
Ważnym warunkiem należytego wy 

wiązania się ze swych zadań przez 
polskie związki zawodowe, jeet »y- 
nemstyczne studiowanie a należyte 
wykorzystanie dożwiadceeń przodu
jących radzieckich związków zawo
dowych, które mogą pochlubić się 
olbrzymimi osiągnięciami we wszyst
kich dziedzinach pracy związkowej 
a zwłaszcza w rozwijani* wapólzawod 
nśctwa socjalistycznego.

O potężnym rozmachu tego współ
zawodnictwa, o jego ogromnym za
sięgu świadczą tysiące faktów. Tak 
np. 95 procent wszystkich związkow
ców obwodu moskiewskiego uczestni
czy w socjalistycznym współzawod
nictwie.

Bez wciągnięcia milionowych mas 
de realizowania ogromnych zadań 
nie możemy ich wykonać.

Jestem głęboko przekonany — koń
czy mówca — że hasła rzucone przez 
Rząd, przez Partię, przez KCJ!Z na
szemu narodowi, przyczynią się do 
jfMacie pełniejszej mnhtUiantt

nów ludzi pracy, do walki o wykona
nie planu oszczędnościowego.

Jestem głęboko przekonany, •* 
realizacja naszego planu goopodaf 
czego stanie się zarazem umocni#' 
ąiem pozycji Polski — będzie ogrom* 
nym krokiem naprzód na drodza do 
budowy aocjalitmu w Polsce.

Jestem głęboko przekonany, i* 
związki zawodowe wypełnią swoje l i  
dania, swoje obowiązki wobec klasy 
robotniczej, wobec narodu.

Wykonanie planu eazczędnsścje- 
wego, zaoszczędzenie w ciągu IM f f, 
ponad stu miliardów złotych, pa* 
mnoży nasze sity, podniesie nt#i do
brobyt, ułatwi dalszy marsa naprzód 
i będzie jeszcze jednym, nowym de- 
wodent, że pod kierownictwem klasy; 
robotniczej śmiałe i pewnie kroczy ku 
socjalizmowi nasz mężny, miłujący 
wolność, zahartowany w bojach, wiet
rzący w swoją przyszłość, etalenłte 
walny i twórcze soUbi. “
Mm— -Al—ŁA
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Plan 3-Ietni na Święto Odrodzenia
HieSkie

W  pierwszym
zobowiązanie hutników
dniu Narady Oszczędnościowej

fTttwódnłczący udziela głosu pre 
mierowi Cyrankiewiczowi (przemó
wienie premiera Cyrankiewicza po
dajemy na str. 2).

Sala reaguje na pojawienie się 
Prezesa Rady M inistrów'na mówni 
cy długotrwałymi oklaskami.

Po zatwierdzeniu przez naradę po 
rządku dziennego, wysłuchano refe
ratu przewodniczącego KCZZ posła 
Edwarda Ochaba, który omówił ro
lę współzawodnictwa pracy na no
wym etapie.

Oszczędność 
codziennym prawem 
naszej gospodarki

Witany gorąco na trybunę wcho
dzi wiceminister przemysłu’ i han
dlu Eugeniusz Szyr, aby wygłosić 
referat na temat: „zadania oszczęd
nościowe w przedsiębiorstwach pań 
twowych".

W głęboką ciszę sali padają sło
wa mówcy, gdy przypomina zebra 
nym zadania Kongresu Zjednocze
niowego na rok 1949 — „wykonać 
przedterminowo plan 3-letni i plan 
produkcji na 1949 r. w  oparciu o 
konsekwentną realizację hasła: 
„oszczędność codzienna — prawem 
naszej gospodarki’*.

Mówca nie zgadza się z terminem 
„akcja O”, wypowiada wojnę chao
tycznym metodom walki o plan, któ 
re przez kolejność okresów stag
nacji i zrywu podrażają koszty 
własne. Uwagę sali przykuwają sło
wa mówcy, gdy przeciwstawia się 
tym planistom, którzy uważają, że 
istnieją w naszych warunkach nie
przekraczalne granice możliwości 
produkcyjnych i plan należy opraco 
wać poniżej tych granic. Za para
wanem tych twierdzeń ukrywają 
Się oportuniści i szkodnicy, ukrywa 
się niewiara w polską klasę robot
niczą.

Mówca informuje zebranych o 
„wstępnym planie oszczędnościo
wym" dla przedsiębiorstw uspolecz 
nionych. Wynik wstępnych opraco
wań na rok 1949 równa się cyfrze 
*76 miliardów 342 milionów złotych. 
Uchwała Rady Ministrów zobowią- 
sała do osiągnięcia sumy 77 miliar
dów.

„Dziś możemy z całą pewnością 
•twierdzić, że zadanie, postawione 
przez Rząd, będzie nie tylko wyko
nane, ale znacznie przewyższone*’ 
— stwierdza mówca wśród gorącej 
aprobaty zebranych.

Planowe oszczędzanie 
w gospodarce 

budżetowej
Następnie minister skarbu Kon

stanty Dąbrowski wygłosił referat 
na temat „zadania planowego sy
stemu oszczędzania w gospodarce 
budżetowej’’.

Z uwagą przysłuchują się zebrani, 
gdy z trybuny padają słowa:

„zainwestowaliśmy w okresie od 
1945 — 1949 w gospodarczą odbudo 
wę kraju 480 miliardów złotych, 
dostarczyliśmy środków obrotowych 
dla aparatu gospodarczego na sumę 
270 miliardów zł. i wydatkowaliśmy 
na szkolnictwo, oświatę, kulturę, 
lecznictwo, opiekę społeczną, admi
nistrację państwową itp. około 650 
miliardów zł.*'.

W dalszym ciągu mówca wyjaś
nia różnicę między gospodarką bu
dżetową w ustroju socjalistycznym. 
i  gospodarką budżetową w ustroju 
kapitalistycznym.

W naszych warunkach „nie cho
dzi o oszczędność, która polegałaby 
na mechanicznym redukowaniu za
dań — celem planowego systemu 
ozczędności jest zrealizowanie wszy 
Stkich zaplanowanych zadań przy 
użyciu Jednak mniejszych kosztów'1.

Po przerwie obiadowej referat pt. 
„zadania oszczędnościowe w zakre
sie inwestycji, objętych planem 1949 
r." — wygłosił min. Jędrychowski. 
Mówca zobrazował szeroka nasze 
dotychczasowe doświadczenia w pro 
jektowaniu, planowaniu i wyko
nawstwie budowlanym, wskazując 
szereg niedociągnięć i braków, któ
re powodują nadmierne koszty i 
marnotrawstwo.

Drugą część swego wnikliwego re 
feratu poświęcił min. Jędrychowski 
wytycznym prawidłowego planowa
nia, projektowania i realizowania 
budownictwa, kładąc nacisk na 
oszczędności materiałowej, organi
zację i mechanizację pracy, prefa- 
brykację elementów budowlanych 
oraz na upowszechnienie ruchu no
watorskiego, wynalazczości i współ 
zawodnictwa pracy.

Zsęscfrrienre oszczednrści 
musi by i  zrozumiale 

dla każdego
Jeżeli więc konieczność walki z 

marnotrawstwem, konieczność walki o 
oszczędność jest sprawą tak jasną, to 
gdzież w takim razie leżą trudności, 
jakaż ru bitwa toczyć się ma o rze
czy jasne i zrozumiale dla każdego?

Rzecz w tym, że dla każdego zro
zumiała jest sama zasada oszczędno
ści i słuszność tej zasady, natomiast 
nie zawsze jasne, nie zawsze widoczne 
są różnorodne sposoby realizacji za
sady walki z marnotrawstwem na od
cinku własnego warsztatu pracy czy 
własnego działu pracy.

Co więcej, można powiedzieć, że 
źle pojęty patriotyzm czy nawet szo
winizm swojego warsztatu pracy, rwo 
jej fabryki, urzędu czy organizacji 
społecznej przeszkadza nie raz wi
dzieć możliwości walki z marnotraw
stwem, możliwości oszczędzania na 
swoim odcinku.

Przykłady: fabryka, która na kilka 
lat zgromadzi z góry nadmierne za
pasy towarów deficytowych, a są ta
kie, gdy brak tych towarów hamuje 
prace innych fabryk — nie jest fa
bryką jakby się na własnym podwór
ku wydawało oszczędną — ale jest 
karygodnym marnotrawcą. Fabryka, 
która dbając tylko o ilościowe wy
konanie phunu nie dba o jakość, nie 
dba o oszczędności materiałów i ener 
gii, nawet gdy przekracza ilościowo 
plan — jest marnotrawcą.

Organy planowania które stosują 
przestarzałe techniczne normy zuży
cia są także inspiratorami marnotraw 
siwa.

Warsztaty pracy, które nie mogą 
wykorzystać swoich kadr, a nadmiaru 
kadr zazdrośnie strzegą, które nie 
umieją wyjkorzytlać swoich możli
wości w celu wychowania nowych 
kadr, są marnotrawcami.

Oczyw:ście w zagadnieniach wyko
rzystania maszyn i należytej eksplo
atacji, w zagadnieniach transportu, 
należytego wykorzystania ulepszeń, 
w możliwościach cięć, tam gdzie są 
przerosty pracowników administra-' 
cyjnych. w należytym planowana

Referat, poparty licznymi przy
kładami z życia, spotkał się z głę
bokim zrozumieniem słuchaczy, a 
zwłasz-.za biorących liczny iw obra
dach udział robotników.

Dyskusia
Pierwszy zabiera głos w dysku

sji przewodniczący Zarządu Głów
nego Związku Zawodowego Pracow 
ników Przemysłu Chemicznego ob. 
Drożdż. Podaje on liczne możliwoś 
ci przeprowadzenia oszczędności. 
Między innymi konieczne jest do
starczanie fabrykom dokładnie ta
kich gatunków surowców, jakie po 
trzebne są do produkcji. Fabryka 
w Chorzowie np. otrzymuje zbyt 
drobny węgiel, który w 20 proc. 
przesypuje się przez ruszty. Dostar 
czenie jej właściwego gatunku wę
gla pozwoli zaoszczędzić 70 milio
nów złotych rocznie.

inwestycji, jest ogromne pole do 
wprowadzenia oszczędności,

A jakże ogromne pole walki z mar 
notrawstwem otwiera się przed wszel
kiego rodzaju urzędami.

Biurokracja 
jest marnotrawstwem 
dwojakiego rodzaju

I) Priaz swój nadmierny niepro
porcjonalny nie raz w stosunku do 
zadań rozrost — jest obciążeniem 
skarbu państwa, 2) przez bezplanową 
nieskoordynowaną, niekontrolowaną 
pracę, przedłużając tok załatwiania 
spraw — powoduje ogromne straty w 
produkcji, albo bezpośrednie, albo 
przez zbyt długie odrywanie od p ra ’y 
tysiącznych rzesz interesantów i tutaj 
jest ogromne pole do wprowadzenia 
oszczędności, nie mówiąc o oszczęd
nościach materiałowych, transporto
wych czy hrtiych. I tutaj z góry trze
ba przyjąć, że instytucja, która akcep 
tując wprawdzie ogólny plan walki z 
marnotrawstwem, walki o oszczęd
ność, równocześnie zakłada, że pa
nuje w niej całkowity porządek, że 
nie ma nic do naprawienia, że nie ma 
przerostu etatów, że nie ma nic do 
zaoszczędzenia — jest marnotrawcą.

Jeszcze większe pole oszczędności 
otwiera się przed niektórymi organi
zacjami społecznymi. Część organiza
cji społecznych ze swoim nie raz nie
dołężnym systemem gospodarowania, 
ze swoimi przerostami, ze swoim sto
sunkiem do subwencji państwowych 
należy określić jako bardzo szerokie 
pole do watki z marnotrawstwem. I 
w toku walki o oszczędności tak je 
będziemy traktować.

Plan bowiem — wielki plan odbu
dowy Polski i przyszły sześcioletni 
plan budowy fundamentów socjaliz
mu, plan w którego skład wejdzie 
jako organiczna część walka z mar
notrawstwem, walka o bszczędnośó 
obejmować musi wszystkie dziedziny 
życia i wszystkie komórki życia spo
łecznego — i miasto j wieś, i fabryki 
i banki, i wszelkiego rodzaju urzędy 
i organizacje społeczne, 1 produkcję, 
j inwestycje j handel i transport. O 
tym będą mówić referenci,

Konieczna jest szeroka 
mobilizacja mas

Pracownicy każdego warsztatu pra
cy, bez względu na jego rodzaj, pa
trzeć muszą na zagadnienie wielkiej 
walki o oszczędność, przede ru jw .-

W przemyśle papierniczym waż
ne jest dostarczenie do tzw. ściera
ków kloców drzewnych o określo
nej długości. Również używanie no 
wych sit przy produkcji gorszego 
papieru jest marnotrastwem. W hu 
tach szklanych polepszyłoby ja
kość szklą zastosowanie wanien z 
piaskowca.

Kończąc, przewodniczący Związ
ku Zawodowego Pracowników Prze 
myshi Chemicznego, stwierdza, że 
zasada oszczędności i walki z mar
notrawstwem spotkała się u robot 
ników z pełnym zrozumieniem i bę 
dzie stosowana w całej rozciągłoś
ci. Na oświadczenie to zebrani od
powiadają hucznymi oklaskami

Tow. Skrzyński z fabryki „Marci 
niak“ omawia wstępny plan oszczęd 
ności' i zlikwidowania marnotraw
stwa, który u „Marciniaka** został 
już opracowany przez kierownictwo 
zakładu wespół z organizacją PZPR 
i Radą Zakładową.

kim poprzez możliwości wielorakiej 
oszczędność; we własnym warsztacie 
pracy.

Wielka generalna masowa walka o 
oszczędność, toczyć się musi poprzez 
wszystkie, bez wyjątku, komórki go
spodarki narodowej i przez wszyst
kich jej pracowników. Tylko wtedy 
zrealizowana zastanie uchwała rzą
du o wprowadzenie planowego syste
mu oszczędzania. Tylko wtedy osiąg
niemy w tym roku co najmniej 
115 miliardów złotych oszczędności, 
tylko rozszerzonym i pogłębionym 
współzawodnictwem pracy wykonamy 
przedterminowo plan gospodarccy 
1949 r. i stworzymy realne warunki 
dla wykonania 6-let-niego planu bu
dowy podstaw socjalizmu.

Tylko wtedy należycie wykorzysta
my ogromne, niewyczerpane możli
wości, które tkwią w gospodarce uspo 
teczoionej i nie zmarnujemy zrodzo
nego w matach nowego socjalistycz
nego stosunku do pracy, którego 
symbolem są osiągnięcia przodowni
ków pracy — najlepszych synów świa 
domej, zwycięskiej, dla siebie pracu 
jącej klasy robotniczej.

Dla realizacji tych zadań mobili
zujemy dziś szerokie masy do walk 
o dalszy rozwój narodu, dobrobyt 1 o 
rozkwit kultury.

Dla realizacji tych zadań wypowia
damy walkę elementom spekulacyj
nym, obcoklasowym, panikarskim i 
antyludowym. W ten to sposób kun 
kretny i realny wzmacniamy Polskę 
Ludową, żywotność i siłę naszej Oj
czyzny, ważnego ogniwa w zespole 
państw budujących lepszą prz-szlość, 
w zespole narodów demokracji ludo
wych, tworzących pod przewodem 
Związku Radzieckiego mocny, ufnie 
patrzący w przyszłość wbrew anglo
saskim i niemieckim imperialislom, 
— obóz pokoju i postępu.

Dlatego to, obywatele, Rząd Rze
czypospolitej tak wielką wagę przy
wiązuje do tej krajowej narady 
oszczędnościowej. Dlatego też w Hnl* 
niu Rządu życzę wam. ażebyście z tej 
narady wynieśli jak najlepsze, kon
kretne wytyczne do walki, która nas 
czeka. Dlatego życzę wam, byście z 
tej narady wynieśli niezachwianą wo
lę realizacji czekających nas zadań, 
wolę walki, żebyście po prostu z tej 
sali wynieśli i wolę, i co równie waż
ne, umiejętność rwyci***—« w walce 
o socjalizm (oktawu;-.

Zwiększenie współczynnika wy
dajności z 3,65 do 4,65 pozwoli za
oszczędzić 87 milionów zł. Czyn 
Kongresowy wykazał, że jest to zu 
pełnie możliwe Dalsze oszczędności 
przyniesie: zwiększenie dyscypliny 
pracy, zmniejszenie liczby godzin 
nadliczbowych, obniżenie strat na 
materiałach, wykorzystanie ścinków 
(szczególnie metali kolorowych), ob 
niżenie strat w energii technicz
nej itp.

Tow. Skrzyński podkreśla z na
ciskiem doniosłe znaczenie uświa
domienia całej załogi każdego za
kładu pracy o znaczeniu walki z 
marnotrawstwem.

Tow. Mól, pf-zodownik pracy fa
bryki celulozy w Kluczach opowia 
da, jak zwiększył przeszło trzykrot 
nie wydajność pracy.

Pierwsze wskazówki otrzymał oa 
przodowników pracy tego samego 
typu fabryki we Włocławku. Przy
wieźli oni udoskonalony przez sie
bie sprzęt i nową, lepszą metodę 
pracy. Narada robotnicza, którą za 
inicjował dyrektor fabryki — jera 
cze do niedawna robotnik — pomo
gła opracować nowe metody pracy 
i zastanowić się, jak usprawnić jej 
system. Zmniejszenie strat przy pro 
dukcji o 15 proc. i dalsze udoskona 
lenie sprzętu przyniosło fabryca 
w Kluczach duże oszczędności, bli
sko trzykrotną poprawę zarobków 
robotniczych oraz przodujące miej
sce w produkcji celulozy.

Następnie przemawiali: przedsta
wiciel Rady Zakładowej huty „Ko 
ściuszko" — Lomżyk, generalny dy 
rektor Centralnego Zarządu Prze
mysłu Hutniczego — inż. Borejdo, 
sekretarz Komitetu PZPR huty „O- 
strowiec’* — tow. Nowak, przewód 
niczący Zarządu Głównego Zw. 
Zaw. Pracowników Przemysłu Hut
niczego — tow. Krawczyk, prezes 
Związku Samopomocy Chłopskiej 
— oo. Ignar. przodownica pracy Za 
kładów '  Włókienniczych w Rudnie 
Pabianickie! — tow. GoScimińska, 
górnikj przodownik pracy kopalni 
„Sosnowiec** — tow. Bochenek, mu 
rarz — przodownik pracy z War
szawy — tow. Paduch i tow. Hali
na Krysanka — członek Prezydium 
Związku Młodzieży Polskiej.

Zobowiązania
hutników

Najważniejszym momentem d y  
skusji były przemówienia tow. tow 
Lomżyka, Borejdy, Nowaka i Klacz 
k i

Tow. Lomżyk ogłosił zobowiążą- 
Ma załogi huty „Kościuszko**; doty
czące przedterminowego wykona
nia planu państwowego na rok 
1949, podniesienia wydajności pra
cy 1 zrealizowania zadań oszczęd
nościowych na rok bieżący.

Tow. Lomżyk oznajmia wśród 
huraganowych oklasków całej sali, 
że wprawdzie administracja huty 
.Kościuszko*’ opracowała plan za
oszczędzania 600 milionów złotych, 
ale załoga wysunęła kontrplan, 
przewidujący ponad 742 miliony 
złotych oszczędności.

Tow. Borejdo, generalny dyrek
tor CZPH w swym przemówieniu 
-.apewnu, że przemysł hutniczy wy 
kona plan trzyletni do dnia 22 lip 
ca 1949 r. oraz zaoszczędzi w tym ro 
ku 8 miliardów złotych.

Tow. Nowak przedstawił zobowią 
zania załogi huty „Ostrowiec" w 
sprawie wykonania rocznego planu 
produkcji do dnia 20 listopada br. 
oraz zaoszczędzenia w 1949 r. 400 
milionów złotych.

Tow. Klaczko, przewodniczący 
Związku Hutników zapewnił zebra
nych na naradzie, że pracownicy 
irzer lysłu hutniczego dotrzymają 

danego słowa i wykonają plan trzy 
letni na piątą rocznicę Manifestu 
Lipcowego.

Tow. Ochab, w imieniu uczestm 
ków narady wyraził hutnikom uzna 
nie, życząc im pomyślnego wykona 
nia zaciągniętych zobowiązań. Zebra 
ni urządzili gorącą manifestację na 
c2eść hutników.

•  •  •
Na zakończenie pierwszego dnia 

obrad wyświetlano dla ucze.a*,,,-'Aw 
zjazdu film -Trzeci Szturm".

Oszczędność to organiczna część
budownictwa socjalistycznego
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Kiedy akcja oszczędnościowa
obejmie fabrykę metalowa w Budzyniu?

Pracownik opuszcza bez uspra
wiedliwienia warsztat pracy. Na li
ście wypisuje się ilość opuszczonych 
godzin. Kierowca otrzymuje polece 
nie odwiezienia samochodem osób, 
do czego nie Jest upoważniony. Wy 
kaz zużycia benzyny wzrasta. Nie- 
konserwowana maszyna pokrywa 
Sie rdzą, w następstwie czego kosz
ty konserwacji powiększają się.

Pracowników .opuszczających bez 
usprawiedliwienia godziny pracy 
Jest tysiące. To samo z szoferami 
szafującymi benzyną. W halach fa
brycznych stoi tysiące niekonserwo 
wanych maszyn. Straty rosną w set 
ki dziennie, w tysiące tygodniowo, 
W miliony miesięcznie.

Braki na polu oszczędności spo
strzegamy prawie w każdej fabry
ce. W jednej tylko w mniejszym 
stopniu w innej w większym. Weź
my chociażby za przykład fabrykę 
wyrobów metalowych w Budzyniu
kolo Kraśnika.

* * * •
W odległości 1,5 km. od fabryki 

Znajduje się kolonia robotnicza. Co 
dziennie zajeżdżają przed nią auta 
ciężarowe które zabierają pracowni 
ków do fabryk. Te same auta odwo 
ią  ich z pracy. Robotników w ko
lonii mieszka przeszło 100. Gdyby 
tylko 3 auta odwoziły pracowników 
( obracały dwukrotnie dziennie, to 
łam koszt benzyny wyniósłby mie
sięcznie ponad 8 tys. zł.

Czy naprawdę przestrzeń półtora 
kilometrowa jest tak uciążliwa do 
przebycia? Czy dotychczasowy stan 
rzeczy nie jest zbytnim szafowa-

Młodzież zamojska 
koresoonduie z kolegami
z Czechosłowacji

<lj) — Z okazji Tygodnia Przyjaź
n i Polsko -  Czechosłowackiej mło
dzież zamojska zorganizowana w 
Kołach PCK wysłała do swoich ko 
lęgów w Czechosłowacji listy, ma
jące na celu nawiązanie stałego 
kontaktu. Młodzi korespondenci cze 
kają niecierpliwie na odpowiedź.

nlem benzyną, kierowcami 1 tabo
rem i czy nie trzeba go zmienić? 
Że trzeba odpowiedzieć i tak Wska 
żują jeszcze na to wypowiedzi człon 
ków fabrycznego komitetu PZPR 
na jednym z zebrań koła domaga
jący się zniesienia dojazdów.

Pewną łączność z poruszonym te
matem ma dowożenie pracowników 
z gminy Urzędów. W niektóre niedzie 
le przy specjalnych zadaniach wy
syła się po nich auta. Przez organi 
zacyjne niedopatrzenie pracownicy 
Ci nie otrzymali przez parę niedziel 
z rzędu poborów, za niedziele. W 
efekcie zniechęceni nie zgłosili się 
w jeden z wolnych dni. Za postój 
pustego wagonu fabryka zapłaciła 
32 tys. zł. Stratą parudziesięciu ty
sięcy złotych odbiło Się organizacyj 
ne niedociągnięcie.

•  •  •
W Wydziale Planowania znajdują 

się wykazy przepracowanych go
dzin wszystkich pracowników, robo 
togodzin opuszczonych, usprawiedli 
wionych i nieusprawiedliwionych 
W rubryce „Nieusprawiedliwone ro 
botogodziny figuruje cyfra 1535. W 
miesiącu lutym br. cyfra ta jeszcze 
wzrosła do 2933. Przyjmując, że za 
jedną robotogodzinę płaci się prze
ciętnie 70 zł. powoduje to stratę dla 
fabryki 208.310 zł. tylko za jeden 
miesiąc.

Podobnie jest z nadgodzinami. W 
miesiącu lutym br. było ich 5400. 
Cyfra ta w istocie wzrasta z dnia 
na dzień. Opuszczając fabrykę o 
godz. 21 umysłowi pracownicy byli 
jeszcze w biurze 1 pracowali. Nie 
wydaje się to usprawiedliwionym 
gdy porównamy stosunek pracowni 
ków umysłowych do fizycznych po
zostający do siebie jak 158 do 320. 
Z drugiej znów strony pracownik 
fabryki — stolarz robi już trzeci 
dzień w godzinach urzędowych me 
ble dla dyrektora Bata.

•  •  *
W Hall Nr 6 znajduje się 14 nie

czynnych obrabiarek. Sprowadzono 
je do fabryki i okazało się że w 
ogóle do tego systemu produkcji 
nie nadają się I nadawać się nie bę 
dą. Dlaczego tak się stało? Maszyny 
sprowadza Się z Gdańska, dokąd 
przyjeżdżają z rewindykacji. Wy- 
eżdża po nie ktoś z inżynierów, 

aszyny znaczone są tylko typami 
bez dokładnego opisu i pozostają 
zabite w skrzyniach, których rozbi

jać w Gdańsku nie można a dopiero 
na miejscu. Jest to pewnego rodza
ju loteria. Loteria kosztowna zwa
żywszy, że transport z Gdańska 
jednej tylko maszyny kosztaje 150 
tys. zł. Czy nie lepiej by było gdyby 
Centralny Zarząd Obrotu maszyna
mi magazyny zrobił powiedzmy w 
Warszawie i stamtąd je rozprowa
dzał ale już nie w paczkach.

*  *
*

Hale Nr 2, 3 i 1 pozostają pod za 
rządem Jednego z zarządów prze

mysłu. Dwie sale — kolosy o po
wierzchni tysięcy metrów stoją 
puste 1 nieszczeją. Przez dach stru 
mieniami cieknie woda i rozlewa 
się kałużami na podłodze. Każda 
spadająca przez otwór w  dachu 
kropla wody wybija nowe złotówki 
straty. W trzeciej hali Nr 1 bodajże 
jeszcze większej, stoi 600 maszyn 
z rewindykacji i pomału — po
krywa się rdzą. Konserwacji na 
nich nie znać.

Jerzy Kondratowicz

Czy tak powinna pracow ać
poradnia przeciw gruźlicza?

jei
M:

Jestem studentem UMCS. Po 
nieważ przechodziłem ciężką 
chorobę grypy więc lekarz skie 
rował mnie na prześwietlenie 
do poradni przeciwgruźliczej. 
3 marca zgłosiłem się do prze
świetlenia. Po załatwieniu for
malności i odczekaniu bitych 5 
godzin, zjawił się w końcu dłu
go oczekiwany „pan doktór*', 
który zarządził prześwietlanie 
hurtem, tzn., że wszyscy mie
liśmy się rozebrać i stanąć do 
kolejki. Jak kolejka to kolejka. 
Chłopcy szybko się rozebrali i 
hajda po jednemu pod aparat. 
Gdy na mnie przyszła kolej 
zwróciłem uwagę lekarza, że je 
stem po ciężkiej grypie, dlatego 
prosiłbym o dokładne prze 
świetlenie. Pan doktór machnął 
ręką, prześwietlił mnie szybko 
i stwierdził, że wszystko jest w 
porządku. Nie miałem jednak 
zaufania do diagnozy lekarza i 
dlatego udałem się do prywat
nego doktora. Tutaj prześwie
tlenie pokazało zupełnie co in
nego. Duży naciek w płucu, z 
którego może się wywiązać jak 
wiadomo szybko gruźlica. Fakt

ten podaje bo uważam, że nie 
tylko ze mną w podobny spo
sób postępuje się w poradni 
przeciwgruźliczej.

OD REDAKCJI. List, który 
dostaliśmy pisany jest na 5 du
żych arkuszach. Podaliśmy go 
tylko w streszczeniu. Chcielibyś 
my, by Wojewódzki \ Wydział 
Zdrowia zainteresował się tą 
sprawą, bo skargi na zbyt lekce 
ważący stosunek do chorych w 
poradni przeciwgruźliczej napły 
nęły już do nas skądinąd rów
nież.

ODPOWIEDZI REDAKCJI
Do tow. Wawryszczuka Ma

cieja. List Wasz w sprawie nie
uczciwego zachowania się kon
trolera autobusu, przesyłamy 
celem wyciąpnięcia wniosków 
do Dyrekcji PKS.

Do ob. Pisarczyka Bronisła
wa. W sprawie zachowania się 
kierownika spółdzielni to Majda 
nie Górnym powinniście się 
zwrócić do sądu, który roz
strzygnie Waszą sprawę.

Przebłyski talentu z za warsztatu pracy
W niedzielę 20 b. m. wicewoje 
da lubelłki ob. Sokołowski do- 
nał otwarcia Wystawy Amator 
ch Prac Plastycznych w Mu- 
um Lubelskim, organizowanej 
tez Okręg OKZZ w Lublinie.

uroczystości wzięli udział na- 
«lnik Woj. Wydz. Kultury i 
iuki ob Kłosowski, kierownik 
X  Propagandy WK PZPR 
w. Korolko oraz przedstawicie 
OKZZ. Wystawa będzie trwać 
3 kwietnia br. Przed jej zamk 

*ciem komisja klasyfikacyjna 
^bierze najbardziej wartościo- 
. eksponaty na Ogólnopolską 
vstawe Plastyków amatorów, 
rganTzowaną w maju br. w 
arszawie. w związku * kcmgre- 
m Związków Zawodowych. 
Wśród 40-tu prac amatorskich 
ajduje się wiele malowideł, sta 
wiących kopie o małej ' 
artystycznej. Jest Jednak i wie 
dzieł oryginalnych, zdradzają- 

ch wiele błędów, ale równocześ 
o j prawdziwe przebłyski talen 

Obok standartowych peizaży, 
otvkamy obrazy, na których od 
rierciadla się wysiłek twórcy 

gzukpniu sposobów wypowie- 
:enia się i przebijania się poo- 
acku przez paszcz trudności tech 
cznvch, do których rozwiązania 
mouk musi dochodzić sam, dro 
, żmudnych prób.

rsrECHPTRONNY TALENT 
ZAPADŁEJ MIEŚCINY

Na czoło biorących udział w 
-ystawie amatorów, wybija się 
•azimierz Ignatoiwicz, pracownik 
5cztowy z Włodawy. Patrząc na 
>2o obrazr podziwiamy wszeeh- 
ropność uzdolnień i wysoką zna 
imość techniki malarskiej. Po 
mstu nie można uwierzyć, ie ten 
złowiek tde studiował malar

stwa. Jego 7 obrazów reprezentują 
pojedynczo różne kierunki, nad 
którymi dominuje silny zmysł de 
koratoisłd. Stylizowane „Kwia
ty" — akwarela na . drzewie, u- 
derzaja ciekawym rozłożeniem 
płaszczyzn f stanowią studium wy 
bitnie dekoracyjne. Wykorzysta
nie rysunku słoja drzewnego, prze 
bijającego przez farbę zdradza 
wielki smak artystyczny, co po
twierdza jeszcze świetnie dosto

OZDOBA PAfłSTW. OGNISKA 
PLASTYKÓW W LUBLINIE

Na nazwę tę zasługuje Euge
niusz Pol, pracownik Lubelskiej 
Spółdzielni Spożywców, który u- 
czy się malarstwa w wymienio
nym ognisku. Cztery pejzaże i dwa 
Studia martwej natury, zdradzają 
już własny styl i opanowanie tech 
niki malarstwa olejnego. Dosko
nały w ujęciu bryły, nie rozbija 
płaszczyzn przez nakładanie barw

Z W Y S T A W Y
amatorskich prac plastycznych

sowana ramka z białego drzewa. 
Rysunek kredką „Fata morgana"* 
— to produkt bujnej fantazji 
zmieszanej z wielkim zmysłem de 
koratorskim. ,,Portretu mężczyz- 
ny‘‘ pozazdrościć może Ignatowi- 
czowi niejeden malarz po ukoń
czeniu studiuów. Wpływ „wyspiań 
szczyzny" znajomość anatomii i 
świetny rozkład płaszczyzn Znów 
potwierdzają przypuszczenie, że 
amator musiał gdzieś zetknąć się 
ze studiami malarskimi. Bakchn- 
nalią ruchu, linij i barw jest kom 
pozycja „Chłopcy biegną za sar
nami", świetna w skrótach pers 
pektywicznych. O tym że i tech
nika farb wodnych nie jest lgną 
towiczowi obcą świadczy ,,Pej
zaż" — akwarela jedna z najiep 
szych na wystawie. Jeśli amator 
z Włodawy doszedł do tych wyni
ków własnymi drogami — stano
wi on niepospolity talent a trzyma 
nie go na posadzie pocztowca rów 
na się marnowaniu wybitnych 
zdolności

i zdradza podejście rasowego ma 
larza.

SKARBOWIEC — RYSOWNIK
Stanisław Wasilewski — to ty

powy grafik. Wielka cierpliwość 
i dokładność w robocie są cha- 
rakterystyeznymi jego cechami. Z 
czterech rysunków piórkiem, wy
bijają się na pierwszy plan bar
dzo ładne ,, Sosny" z gęstwiną 
splątanych konarów i gałęzi, oraz 
„Kościół św. Ducha" z wiernie od 
daną perspektywą ulicy.

ZACIEKŁOŚĆ I PASJA
MALARSKA
MRÓWCZYŃSKIEGO

Wiele prac olejnych nadesłał 
na wystawę pocztowiec Mrów
czyński. Nie zna on techniki mie 
srania barw, nadużywa niew
dzięcznego błękitu pruskiego i to 
wychodzi na szkodę kolorytowi 
Obrazy jego nie mają cech cha
rakterystycznych. Obok typowych

„landszaftów", krzyczących z da
leka jaskrawą wizją kolorów spo 
tykamy surowe w  barwie „Zem- 
borzyce'*, ale stanowiące zadatek 
na malarza i „Majowy poranek", 
który mówi że Mrówczyński po
trafi podpatrzeć i subtelniejszą 
grę kolorów. Temu amatorowi 
brak bardzo wiele, ale zdradza on 
tak zaciekłą pasję do tworzenia, 
te  po nadaniu mu kierunku może 
znajdzie właściwe formy dla swo 
ich uzdolnień.

KOLEJARZ LIZUT ZDRADZA 
ZDOLNOŚCI DO KOMPOZYCJI

Władysław Lizut, pracownik ko 
lejowy zdradza zdolności do kom 
pozycji w obrazie ,.Braterstwo". 
Jest to właściwie prymityw, na 
którym zieleń kłód się wyraźnie 
z czeiwienią, ale prymityw ten 
zdradza zdolności kompozycyjne. 
Jeśli Lizut opanuje kanony pers
pektywy, technikę nakładania 
barw — tworzyć będzie na mia
rę  artyzmu.

Przy oglądaniu wystawy spo
strzegamy. że Plastycy - amatorzy 
wprowadzili do sali wystawowej 
współczesną tematykę. Spotyka
my tu sceny z oswobodzenia Lu
blina, symboliczny zbratanie żoł
nierzy radzieckich i polskich i na 
gruzach Berlina i ciekawą kompo 
zycję „Majdanek".

* * *
W okresie trwania wystawy 

napływać będą jeszcze nowe pra
ce i lista utalentowanych może 
się jeszcze wydłuży. Początek wy 
kazał h’ezbicie, że kilka talentów 
marnowało się dotychczas bez 
warunków rozwoju, gdyż amato
rzy zmiast kształcić się, w kierun 
ku srwolch uzdolnień, walczyli o 
Swój byt przy codziennym w ar
sztacie pracy

Marcin

______ _________ gitr, IR

Złośliw ość
w czasie urzędowania
Hiena icstawii n miem

W czasie ostatniej odprawy lde-i
równików Gminnych Spółdzielni 
S. Ch. w P.Z.G. S. w Lublinie, da 
ły się słyszeć skargi na niewłaści
we postępowanie sekwestratorów 
lubelskiego Urzędu Skarbowego w 
niektórych spółdzielniach S. Ch. 
Kierownicy kwestionowali prawo 
sekwestratora do zabierania pie
niędzy ze sklepów spółdzielni, 
twierdząc że pod płaszczykiem u- 
rzędnika skarbowego mogą doko
nywać rabunków różni przestępcy. 
Drugim ważnym argumentem był 
fakt — że Spółdzielnie S. Ch. tc 
nie przedsiębiorstwa prywatne, 
lecz placówki działające w ramach 
planu państwowego dla dobra spo 
leczeństwa.

Jako przykład niewłaściwego po 
śtępowania urzędników podano na 
stępujące fakty; Kierownictwo G. 
S. w Milejowie uregulowało wszyst 
kle podatki do 1949 r. a sekwestrfc 
torzy mimo to pojawiają się z i \  
daniami zapłaty. Jeden z nich, 
gdy mu na placówce centralnej 
przedłożono dowody zapłaty, spra
wę umorzył, lecz nie omieszkał 
udać się do filii by zrobić tam za
jęcie. W G.S. Biskupice Inkasent 
zjawił się o godz. 7-mej wieczo
rem, żądając wypłaty gotówką, 
mimo iż wszystko było uregulowa 
ne. Od kierownika G.S. w Krzczo-‘ 
nowie zażądano przy wykupieniu 
patentu dla spółdzielni, powtórnie 
uregulowania wpłaconych należ
ności.

Wszystkie te przykre incydenty, 
nastąpiły z dwóch powodów. PierWj 
szy to widocznie wrodzona złośll-, 
wość niektórych pracowników za
trudnionych w Urzędzie Skarbo-i 
wym i brak zrozumienia dla roił 
jaką spełnia spółdzielnia. Druga 
przyczyna leży w braku dokład
ności w sprawozdaniach spółdziel
ni oraz nie przestrzeganiu termlą 
nów wpłat podatkowych, i zwią
zanych z tym formalności. Jeden, 
ż kierowników spółdzielni uważał 
np. posiadanie pocztowych przeka
zów pieniężnych, zaadresowanych 
do Urzędu Skarbowego za dosta
teczny dowód wpłaty. Okazało się’, 
jednak, że przedstawiciel Urzędu 
Skarbowego uważa za jedyny mta 
rodajny dowód pokwitowanie urzę 
dowe swej placówki.

Aby uniknąć tych wszystkich 
przykrości, postanowiono, że Gmin 
ne Spółdzielnie S. Ch. będą ściśle 
przestrzegać terminów wypłat i 
punktualnego przesyłania sprawoz 
dań do P.Z.G.S. przy regulowaniu 
podatków. Na wypadek złośliwości 
któregoś z urzędników, będą prze 
syłać meldunki do P.Z.G.S. i Cen
trali Spółdzielni Rolniczych S. Ch. 
a P.Z.GS. będzie jako placówka 
nadrzędna Interweniował u naczel 
nlka Urzędu Skarbowego w prze
ciągu 24 godzin.

Wymienione incydenty zdarzały 
się sporadycznie i były wywoływa 
ne przez ludzi, nie zdających sobie 
sprawy ze swoich uprawnień i 
obowiązków, a stosujących w spół 
dzielniach metody postępowania 
obowiązujące wobec opornych płat 
ników podatkowych. Tłumaczenia, 
że prawo zabierania pieniędzy ze 
sklepów może stać się powodem 
rabunku jest słuszne, tymbardziej 
że Gminne Spółdzielnie S. Ch. pod 
legają P.Z.G.S. jako władzy nad
rzędnej, która zawsze może dopil
nować ich wypłacalności podatko
wej. (rz)

3,5 mil. zł. na szpital 
w Tomaszowie

Uchwalony przez Wydział Powia
towy w  Tomaszowie Lubelskim bud 
żet dla gmin powiatu tomaszowskie 
go, został zatwierdzony przez Powia 
tową Radę Narodową. Zamyka Się 
on po stronie wydatków Sumą 90 
milionów zł, na którą składa się w 
przeważającej * mierze fundusz wy
równawczy. Największą pozycję w 
budżecie stanowi kwota, przezna
czona na rozpoczęcie robót wstęp
nych przy szpitalu powiatowym w 
Tomaszowie Lub. Na prace te prze
znaczono 3,5 miło. z l
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W cukrowni „Opole"
Sie mm siallanetiw

(rac) — Kierownictwo akcji kul
turalno -  oświatowej w cukrowni 
„Opole" postanowiło sobie w roku 
bieżącym za zadanie, likwidację 
analfabetyzmu wśród robotników. 
Na ogłoszenie otwarcia kursu nauki 
ezytania 1 pisania odpowiedzieli 
pracownicy licznymi zgłoszeniami, 
bez względu na wiek. Niektórzy z 
nieb dobiegają 60 l a t . żyda, lec. 
twierdzą, że „czują się o wiele młod 
si, ponieważ chodzą do szkoły1' Do 
zorganizowania kursu przyczyniło 
Się kierownictwo miejscowej szkoły 
przez udzielenie lokalu 1 pomocy 
naukowej. Siłę wykładową opłaca 
Wydział Kulturalno -  Oświatowy 
Związku Zaw. Prac. Przemysłu Cu 
lorowniczego w Pclsre. Najlepszym 
podziękowaniem dla kierownictwa 
kursu są pełne zadowolenia twarze, 
opanowujących sztukę pisania i czy 
tania robotników

Bezpłatne kursy 
języka rosyjskiego
i w  Z a m o ś c i u

(■z) — Powiatowa Rada Zw. Za
wodowych w Zamościu, arganiecje 
bezpłatny kurs Języka rosyjskiego, 
który będzie się odbywał w godzi
nach wieczorowych w Gimnazjum 
Handlowym przy a l  Łukasińskiego. 
Zapisywać się mogą wszyscy chętni 
do nauki. Zapisuje i udziela infor
macji Referat Kulturalno - Oświa
towy przy Pow. Radzie Zw. Zawo
dowych w Zamościu od godz. II*—12

Funkcjonariusze akcji „H" 
zapominają o swych obowiązkach

(sm) Gminna Spółdzielnia Sa
mopomocy Chłopskiej w Kryni
cach pow. tomaszowskiego roz
wijała się pomyślnie jednak od 
c asu wprowadzenia skupów 
bydła i trzody chlewnej w ra
mach akcji „H“ zaczęło się coś 
psuć w tamtejszym aparacie 
spółdzielczym. Kierownika spól 
dzielni trudno jest zastać, gdyż 
prawie zawsze jest w podróży 
służbowej, a w buchalterii nie 
wypisano jeszcze kwitów za 
grudzień 1948 r. Kontraktowa
nie trzody chlewnej jest prowa
dzone w żółwim tempie i nic 
dziwnego, że z końcem lutego 
zakontraktowano w Krynicach 
7 sztuk świń, podczas gdy są
siednia spółdzielnia w Majdanie 
Górnym miała ich już 135.

Powodów złej gospodarki do
szukać się nie trudno. Aktyw
ność pracowników zamiast na 
miejscu skupu uwidacznia się w 
częstym odwiedzaniu miejsco
wych knajp. Np 25 lutego br 
nrzyjechali na skup dwaj urzęd
nicy i. tomaszowskiej Spółdziel
ni Zbytu Produktów Zwierzę
cych ob. Jan Łopatek i ob. Pa- 
łante. Zamiast udać się do wagi 
powędrowali do szynku i  tam 
spędzali mile czas, podczas gdy 
okoliczni chłopi czekali z przy
wiezionym towarem na ich przy 
bycie. Oczywiście Klasyfikacja 
świń odbyła się z wielką fan 
tazją i ku niezadowoleniu go-

Konferencja rejonowa aktywu ZNP
iw Z  €M nt o ś c f  u

W świetlicy Zarządu Pow. ZMP w 
Zamościu odbyła się konferencja re
jonowa aktywu szkolnego ZMP. 
Wzięli w niej udział aktywiści szkol 
n) z powiatów: tomaszowskle-

W Zamoścu 
ruszy olejarnia
jmc) Ponieważ corocznie zwię

kszamy obszary uprawy rzepa
ku i innych roślin oleistych, ko
nieczne jest zwiększenie liczby 
olejami aa Lubelszczyźnie. W 
najbliższym czasie przybędzie 
nowa olejarnia w Zamościu, 
gdyż tamtejszy PZGS przystąpił 
do odbudowy olejami w budyń 
kach pozostałych po dawnym 
towarzystwie akcyjnym „Zie
mianin". Przy olejami urucho- 
mi ona będzie równocześnie wa
rzelnia pokostu. Otwarcie tego 
nakładu przemysłowego przy
czyni się do wzrostu przemysłu 
m ejscowego. Roboty związane z 
(odbudową są opłacane z kredy
tów przyznanych przez Zarząd 
Główny ZSCh. w Warszawie.

go, hrubieszowsmego, zamoj
skiego, biłgorajskiego ! krasno
stawskiego, oraz przedstawiciele 
PZPR, Wojska Polskiego, Woj. Żarz. 
ZMP i Kuratorium OSL.

Delegat Zarządu Woj. ZMP kol. 
Wojciech Sulewskl zobrazował w 
swoim referacie przebieg walki mło 
dzieży o wolność i podniesienie sto
py życiowej człowieka Przedstawi
ciele PZPR i Kuratorium OSL za
chęcali zebraną młodzież do dalszej 
pracy nad budową nowego ustroju 
sprawiedliwości społecznej. W oży
wionej dyskusji omówiono wytyczne 
pracy dla poszczególnych Kół ZMP 
Obrady zakończono odśpiewaniem 
hymnu Światowej Federacji Mło
dzieży Demokratycznej.

Maifiwka I I P « I i s M s
(rej Zarząd Szkolny ZMP w Gin 

uazjum tomaszowskim zorganizował 
masówkę dla młodzieży celem za
poznania szerszych mas z ideologią 
ZMP,

W iwiąrko s (naftowym jednaniem 
członków ZMP przewiduje się w po
wiecie tomaszowskim zorganizowa
nie całego szeregu wieców młodzie
żowych. _

spodarzy, wskutek czego tran
sakcje nie dochodziły do skut
ku. Jeden gospodarz z gromady 
Żadnoga gminy Krynica, zabrał 
przywiezioną sztukę, odwiózł do 
Zamościa i sprzedał wiele ko
rzystniej, niż zakwalifikowali 
mu ją kryniccy specjaliści po 
wizycie w szynku.

Toteż nic dziwnego, że kon
traktowanie i skupy świń w 
Krynicach przynoszą marne re 
zultaty. Ludność n'e zgadza się 
z klasyfikacją w stanie nietrzeź
wym i odwozi tuczniki do Za
mościa.

W S P Ó L N Y M I  S I Ł A M I  
założyli świetlicę wiejską
We wsi Pisklaki pow. biłgoraj

skiego dokonano uroczystego otwar 
cia świetlicy, mieszczącej się w bu
dynku szkoły, powszechnej. Powsta 
la ona dzięki wspólnym wysiłkom 
gminy, która dostarczyła umeblowa 
nla i podium, oraz młodzieży wiej
skiej i starszego społeczeństwa. W 
świetlicy znajduje się scena, zbudo 
w a na przez młodzież z materiałów 
dostarczonych przez miejscowych 
gospodarzy.

Pierwsze przedstawienie rgroma
dziło ludność * całej wioski, dostar 
czając przybyłym moc wrażeń. Obee 
nie zespół świetlicowy prowadzony 
przez kierownika szkoły ob. Tadeu-

Muzeom regionalne w Zamościu 
przed upaństwowieniem

(sz) W czasie plenarnych 
obrad Miejskiej Rady Narodo
wej w Zamościu, które odbyły 
się przed kilkoma dniami, wy
słuchano sprawozdania s wy
konania budżetu w rokn 1948. 
Na 32 miliony złotych dochodu, 
wydatkowano w r. nb. 43 mil. 
843 tys. zł. Różnica wpłynęła z 
nieprzewidzianych dotacji pań
stwowych i wpływów lokalnych.

W czasie dyskusji postano
wiono zwrócić się do władz o 
upaństwowienie trzech placó
wek, znajdujących się pod opie
ką MRN a mianowicie Muzeum 
Regionalnego, Szkoły Zawodo- 
dej | Niższej Szkoły Muzycznej 
!m. Karola Szymanowskiego. 
Upaństwow'en!c tych trzech pla
cówek oświatowych i kultural
nych, odciążyłoby w znacznej

Niefrg:oirczny sposób
rozwożenia pieczywa
w Tomaszowie

Mieszkańcy Tomaszowa Lub. skar 
żą się na niehigieniczny sposób roz 
wożenia pieczywa do tamtejszych 
piekarnL Wozi się je w odkrytych 
wózkach, a ludzie zatrudnieni przy 
tym nie posiadają fartuchów ani 
czapek, przy czym stan ich ubrań 
pozostawia wiele do życzenia. Nic 
dziwnego, że p‘cezy,.-o nie smakuje 
mieszkańcom Tomaszowa.

Podziękow anie
Miejscowa Jednostka Wojskowa 

składa szczere żołnierskie podzięko
wanie Towarzystwu Przyjaciół Żoł
nierza we Włodawie, za ufundowanie 
dwóch bibliotek dla żołnierzy, oraz 
za pomoc w zorganizowaniu zaba
wy, z której dochód w sumie 25 tys 
zł. został ofiarowany na rzecz na
szych świetlic 1 sprzętu kultural
no -  oświatowego.

mierze budżet miejski I zapew
niło im możność należytego 
rozwoju. Zaznaczyć trzeba, że 
Muzeum Regionalne w Zamościu 
należy do jednego a najlepiej 
zorganizowanych muzeów pro
wincjonalnych na Lubelazczyń- 
nie.

Świetny rozwój 
ork estry s7kolnej
w Z a m o śc iu
(lj) W Państwowej Szkole Prze

mysłowej w Zamościu istnieje 
od 1945 noku orkiestra symfo
niczna, mająca wiele występów 
poza sobą. W ubiegłym roku 
grała ona na Wystawie Ziem 
Odzyskanych we Wrocławiu, 
oraz dała cały szereg kioncertów 
w Zamościu i okolicy. Zespół 
liczący 30-tu członków, wystę
pujących pod dyrekcją założy
ciela prof. Stanisława Bryka, 
który położył wielkie zasługi w 
organizacji i rozwoju orkiestry. 
Obecnie tworzy się w Państwo
wej Szkole Przemysłowej drugi 
zespół orkiestrowy o obsadzie 
instrumentów dętych. Po jego 
zorganizowaniu sizkoła ta będzie 
jedyną placówką, posiadającą 
uczniowską orkiestrę dętą.

n a  MI!czaka przygotowuje B 
iem dragi występ. Świetlica powsta 
la dzięki wapólnym wysiłkom wszy 
•tkłch mieszkańców w*L

W trosce o higienę
osobistą nczntóir

(lw) — Samorząd uczniowski Guz 
nazjum im. Zamojskiego w “Zamoś
ciu zorganizował w łaźni miejskiej 
kąpiele dla młodzieży szkolne] po 
zniżonych cenach. Dotychczas ucz
niowie płacili za okazaniem legity
macji szkolnej 80 zł. za kąpiel, a 
obecnie cena została zniżona do 20 
zł. Zorganizowanie tych kąpieli 
jest prawdziwym dobrodziejstwem 
dla większości uczniów, nie posia
dających w domu łazienek. Łaźnią 
Miejską w Zamościu odwiedza ty
godniowo 250 uczniów.

B IBLIO TEKA  
marksistowska 
w Kole ZMP

(tz) — Samorząd Szkolny przy 
Gimnazjum Im. J. Zamojskiego p n t  
znaczył 3 tys. zł. na zakup książek 
dla Szkolnego Koła ZMP przy 
...asnej szkole. Zarząd Kota zakupfl 
za tę sumę kilkanaście książek I 
dzi-iziay marksizmu — lenmizrau 
Biblioteka daje możność pogłębia
nia wiadomości Ideologicznych człot 
kom Smolnego Koła ZMP.

Odpowiedzi
kotesponaeniom

Tow. Wierliński z Zabłodto — 
zawiadamiamy, te wszystkich ko 
rcspondencji nie jesteśmy to sta
nie zamieszczać ze wzglądu na 
brak miejsca, lub nieodpowied
nią treść. Natomiast wszystkie 
notatki na aktualne tematy uka 
żują się. Nie napisaliście jasno o 
czyje fotografie Wam chodzi, 
Niestety przysłać ich nie może- 
™V, gdyt nie posiadamy fotogrt 
fii korespondentów. Część przy. 
słanego materiału zamieścimy V 
numerze jutrzejszym.

H H » » II li II II
u  w  A G A l  
Numer II tygodnika

„ H  O B  M E T A ”
r o z p o c z y n a  d r u k

nig-dzie niepublikowanych fragmentów z nowej powieści

L U C J A N A  R U D N I C K I E G O
Laureata Państwowej Nagrody Literackiej

KUPNO -  SPRZEDAŻ

KUPUJĘ używane me
ble. Firma Welman Jan 
Lublin. S-to Duska 22, 
tel 25-03. 544 G

Publicznie przepra
szamy ob. Czesława 
Piątkowskiego. Sło
wa wypowiedziane 
przez nas pod adre
sem ob. Piątkowskie 
go nie są zgodne z 
prawdą, co niniej
szym prostujemy: 

Wiatrak Piotr, Wia
trak Józefa, Wło- 
chowtez Tomasz.

538

SPRZEDAM kredens, 
Stół rozsuwany krzesła 
1-go Maja 41/6 Piotrow 
ski 491 G
WÓZEK dziecinny — li 
muzynę w dobrym sta
nie sprzedam Lublin, 
uL Zamojska 23/23.

931 G

Z G U B I

UNIEWAŻNIAM zagu
bione dowody osobiste 
(kenkarty) n a  nazwiska 
Filipek Stefan i żony 
mojej Filipek Frandsz 
ka, zamieszkałych w Lu 
bltoie przy ul. Krak. 
Przedm. Nr 70 m 6.

MS <3

ZAGUBIONO kartę re
jestracyjną w y d a n ą  
przez RKU Kraśnik, 
oraz kartę zwolnienia z 
więzienia ./Zamek" na 
nazwisko Julian Doryło 
zam. wieś Lipiny Gór
ne. 536 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin -  Powiat 
na nazwisko poruczni
ka Głos Stanisław ur. 
dnia 4. V. 1894 r. 335 G

ZGUBIONO dokumen
ty: wojskową kartę re
jestracyjną i dowód oso 
bisty na nazwisko Jaś
kiewicz Wą^taw Lublin 

ął, Aaa je

ZAGUBIONO kennkar- 
tę wydaną przez Zarząd 
Miejski Lublin, legity
mację PPS, świadectwo 
ukończenia szkoły han
dlowej, świadectwo u- 
kcńczenia kursu Przo
downików Drogowych 
nazwisko Furman Józef 
zamieszkały Lublin, Ko 
śdelna 5._______ 534 G
ZGUBIONO papiery 
wciskowe oraz inne do 
kumenty wydane przez 
RKU w Chełmie na na 
zwisko Pasieczny Jan 
zamieszkały w Kras- 
nem gmina Pawłów, po 
wiat Chełm Lubelski 

535 G

ZAGUBIONO dowód O- 
sobisty wydany przez 
Zarząd gminy Mełgiew 
oraz książeczkę Ubezpie 
czalni Społecznej w Lu 
blinie na nazwisko Ga 
jowiak Paweł zamiesz
kały osada Milejów po 
wiat Lublin. 532 G

ZGUBIONO kartę reje 
stracyjną wystawioną 
przez R. K. U. Zamość 
nazwisko Wróblewski 
Marian. 528 G

ZGUBIONO stalą legity 
mację PPR wydaną w 
Puchaczowiie gm. Brze
ziny na nazwisko Trę
bacz Stefan zamieszkały 
v  JPuchacBowie 540 U

UNIEWA2NIAM zgubio 
ny d o w ó d  osoWety, 
ker.nkartę wydaną przea 
Zarząd Gminy Piaski 
na nazwisko Pyc Wa
cław zamieszkały wieś 
Giełczew powiat Lublin.

527 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin -  Powiat, 
legitymację Związku 
Sam. Chłopskiej Lubar 
tów i  kartę rowerową 
z gm. Firlej na nazwd- 
«ko Chudzik Eugenluaz.

* 1  O

UNIEWAŻNIAM zgu
biony dokument tożsa
mości, dwie karty rej* 
etracyjne, umowę dzieł 
żawy i 15.000 zł gotów 
Id na nazwisko Zyza Jó 
zefa zamieszkałego wieś 
Grabowiec 542 0
iniiniiifmiitinłmHmtaiiminiimmnmiinwin
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M łodzież łączy się w walce
o  ś r w a ł ą j  § » & h ó $

Inauguracja III Światowego Tygodnia Młodzieży
Z górą tysięczna kolumna mlo 

dzieży postępowej Lublina, 
maszerująca w niedzielę o godz. 
17,20 w pochodzie od Placu Bern&r 
dy ns kiego Krak. Przedmieściem 
pod pomnik Wdzięczności przy PI. 
Litewskim zwiastowała naszemu 
miastu rozpoczęcie Międzynarodo
wego Tygodnia Światowej Federa
cji Młodzieży Demokratycznej. W 
uroczystym capstrzyku wzięły li
dzie i delegacje ZAMP, kursów przy

.1000 TAKTÓW JAZZU"
Od środy, dnia 23 bm. codziennie 

o godzinie 20-ej w sali Towarzystwa 
Muzycznego odbywać się będą kon
certy pt. ,,1000 nowych taktów pio
senki jazzowej w wykonaniu sił 
krajowych i zagranicznych. Wyko
nawcami będą: Zygmunt Karasiński — 
kompozytor, K. Kaliszewska — arty
stka Polskiego Radia, Jerzy Komo
rowski — piosenkarz Polskiego Ra
dia, Jerzy Kalinowski — humorysła- 
zapowiadacz, Marian Radzik — for
tepian, Imre Szenes — jazz-step. 
Jeanne Johnstone Schiele — śpie
waczka jazzowa, Zbigniew Kurtyce — 
gitara, Włodzimier* Bieżan — wir- 
tonz akordeonista.

NA RTPD
Dziękując koleżankom i kolegom 

pracy za pamięć o dniu imienin — 
Józef Myszkowski z!, 500.

Oekad diii idziemy
K I N A

APOLLO: ,,Dzwonnik z Natrę 
Damę"
godz. 15, 17.30. 20 

BAŁTYK: „Noc w Casablance" 
(amer.)
pocz. godz. 15, 17, 10 

RIALTO: „Wiosna” (radź." 
pocz. godz. 15, 17,30, 2C

T E A T R ?
TEATR MIEJSKI:

„Listo Gniazdo" godz. 13.30 
TEATR MUZYCZNY:

„Chata za wsią" godz. 19.30

pogotowie Ratunkowe teł. 22- 7S 
Straż Pożarna te l 99
Komenda Miasta M. O. te l  » -8?

— O .....

D Y 71R Y  A PTFK  
Dziś w nocy dyżurują spieki: 

przy ul. Krak. Przedm. 47, Naruto
wicza 27 Nowej 23 i M. Buczka 23.

!{(■)•'! i i
I

Wtorek 22. m . 4*.
Wiadomości: 8.00, 16.00, 20.00, 23.00.
Wszechnica: 9,30, 19,40.
5.20 Koncert poranny dla świata 

pracy. 610 Dziennik poranny. 7.00 
Wiadomości dziennika porannego 
8.00 Skrót wiadomości porannych. 
8.20 „Daleko od Moskwy" powieść. 
ft,30 Wszechnica Radiowa. 12.00 Wia 
domojci południowe. 12.20 „Na swoj
ską nutę". 12.45 Audycja dla wsi. 
15.30 „Od Apeninów do Audów". 16.00 
Dziennik popołudniowy. 16.15 Młodz’ 
cmaiorzy muzyki przed mikrofonem 
16 45 Koncert popularny. 17 45 Drug. 
dziennik popołudniowy. 18.15 Utwory 
Andrzeja Klona. 13,35 Miniatury kwar 
tetowe. 19.00 Audycja dla wojska 
19.25. Na dwa fortepiany. 19.40 
Wszechnica radiowa. 21.00 Koncert 
symfoniczny. 22.00 Koncert Krak. Ork. 
P R. 23.00 Ostatnie wiadomości. 23 10 
Muzyka taneczna. 23.60 Program na 
osis t następny

got. do studiów akademickich, 
wszystkich śicunich szkól ogólno
kształcących, oraz miejskiej „SP'‘.

Do zgromadzonej p,zed pomni
kiem młodzieży i licznych tłumów 
dorosłej publiczności przemówił 
przewodu W oj. Żarz. ZMP kol. O- 
zonek, który nawiązując do hasła 
pod jakim 4 lata temu na kongresie 
w Londynie zawiązała się Świat. 
Fed. Mloifa. Demokratycznej, przed 
stawił w treściwym i dobitnym 
przemówieniu wielki dorobek Fede 
racji na przestrzeni lat ubiegłych 
w Walce o trwały pokój światowy. 
Mówca rozwinął następnie cytat z 
deklaracji ideowej Zw. Miedz. Pol
skiej zapowiadając, iż w ramach 
III Światowego Tygodnia Młodzie
ży, postępowe organizacje miodzie 
żowe Polski będą zapoznawać całą 
naszą młodzież z osiągnięciami bo
haterskich jej kolegów w narodach 
kolonialnych 1 w Grecji walczą
cych o niezależność narodową, z 
czynami młodzieży Hiszpanii i Chin 
Ludowych, walczącej o demokrację 
i z wielką walką młodzieży całego 
śwla'a, toczoną w imię pokoju.

ZM~\ ZHP i SP będą nadto w ra 
mach 11' Tygodnia Młodzieży mob' 
lizować cale młode pokolenie Pol
ski do przedterminowego wykona
nia płat u trzyletniego i przygoto
wywać je do uczestnictwa w wiel
kim dziele planu sześcioletniego.

Przemówienie, zakończone hym
nem Świat. Fed. Mlodz. Demokr. 
odegranym przez orkiestrę wojsko
wą, zostało przyjęte rzęsistymi o- 
kla'!:im i, po czym przy dźwiękach

K t o  w i n i e n ?
Przed kilku tygodniami pisa

liśmy o tym, że w dnie przed- i 
poświ ąteczne z reguły brakło 
chleba zarówno w sklepach spół 
dzielczych jak i prywatnych. 
Przez krótki czas dala się zau 
ważyć poprawa, chleba było 
zawsze poi dostatkiem.

Tymczasem ostatniej soboty 
19 bm. już o godz. 15 zabrakło 
w całym mieście chleba. Ludzie 
wracający z pracy nie mogli 
już zaopatrzyć się w pieczywo.

Rzeczy takie są niedopuczal- 
ne. Mąki mamy aż nadto, brak 
chleba w tych warunkach jest 
karygodnym niedbalstwem. Na
leży pociągnąć winnych do od
powiedzialności, a wtedy na- 
pewno sytuacja taka już nie za 
istnieje, fg)

hymnu narodowego nastąpiło skła
danie pod pomnikiem Wdzięcz
ności wii ńców — jednego wspól
ne o cd ZMP, ZHP i SP oraz 2 od 
tieleg. cji szkolnych.

Po złożeniu wieńców kolumna mlo 
dzitży w poprzednim szyku ruszy
ła ul. 1 Armii do Lipowej gdzie na 
stąpiło rozwiązanie pochodu. (v)

HMIillHlUW Lilii!
jest już członkam i
Spółdzielni S p o ż y w c ó w
W dniu t8 bm. o godzinie 10 odby

ła się w sali MRN odprawa przewod
niczących Rad Zakładowych i Zw 
Zawodowych, oraz przedstawicieli 
Spółdzielni Spożywców w sprawie 
akcji werbunkowej do Spółdzielni.

W jebraniu, któremu przewodni
czył tow. Skolimowski kierownik 
Wyd*. Ekonomicznego OKZZ, wzięli

D zieci szk ó ł p od staw ow ych  
n a s z y m  żo łn ie rzo m

żołnierz wiedział, że cale społe
czeństwo polskie jest * nimi. Po
tem rozpoczął się bogaty program 
pieśni i inscenizacji, w której brało 
udział 5 szkól. Udana nad wyraz 
była „Odbudowa Warszawy", pełne 
humoru „Wesele Mazurskie", a 
entuzjazm wywołały „Żołn:erzyki i 
Lalki", gdy ożywione rucliem śpie
wały, maszerowały i tańczyły.

Tańce kujawiaka j krakowiaka 
były żywo oklaskiwane. Na zakoń
czenie żolnierz-delegat obecnych w 
prostych a ciepłych słowach po
dziękował dzieciom } nauczyciel
stwu za piękne widowisko.

Sala teatralna Domu Żołnierza 
gościła w dniu 20 marca br. nie
zwykłych gości. Staraniem Towa
rzystwa Przyjaciół Żołnierza nau 
czycietslwo lubelskie z inspektorem 
Koszykiem na czele stworzyło uda
ną, wzruszającą imprezę dla na
szych żołnierzy.

O godzinie 10.30 Prezes TPŻ 
prof. dr. Ziemnowicz powitał obec
nych żołnierzy garnizonu lubelskie
go, podkreślając, że dzieci polskie 
nawiązują kontakt z żołnierzem 
polskim Przynoszą one w darze 
swoje pieśni, tańce i inscenizacje, 
dają ło co mają najlepszego, aby

udział: delegaci Okr. Zw. Rewizyjne, 
go z Warszawy ob. Michalski, orał 
pełnomocnik woj. nk£ji werbunkowej 
ob Bogusławski. Po podsumowaniu 
osiągniętych rezultatów stw erdzono, 
iż akcja werbunkowa na terenie wo
jewództwa ma bardzo pomyślny prz« 
bieg. Jeszcze tylko w dwóch powia
tach odbywają się zebrania werbun
kowe (Biata Podlaska i Zamość). — 
w innych odbywają się już zebrania 
sprawozdawcze, na podstawie któ
rych można bvło ocenić, że do tej po. 
ry 60®/o ogólnej ilości członków Zvr. 
Zawodowych województwa złożyła 
deklaracje o przystąpieniu do spół
dzielni spożywców.

Na odprrwie postanowiono, ił  w 
poszczególnych zakładach pracy będs 
przyznawane nagrody tym pzłonkon 
Rad Zakładowych, którzy szczególni* 
wyróżnili się w akcji werbunkowej. 
Nagrodami będą dzieła literatury 
marksistowskiej. Na terenie m. Lub
lina spośród wszystkich związków 
wyróżniły się wynikami wprhunk* 
Z w. Zaw. Prac. Poczt i Telegrafów 
oraz Zw Prac. Inst. Społecznych.

fp».)
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Z a ło g a  Warsztatów

T e c h n i c z n e !  Obsługi Rolirctwa
w szeregach członków  LSS
W ubiegłą sobotę w świetlicy Lu

belskich Warsztatów TOR odbyło się 
ogólne zebranie załogi, poświęcone u- 
powszechnieniu idei spółdzielczej P" 
przemówieniach przedstawicieli LSS: 
tow. tow. Buczko, Gałeckiego, oraz 
przewodniczącego ZZ Metalowców 
Iow. Jarszaka obecni, z których tyl
ko 12 do tej pory było członkami 
spółdzielni, uchwalił’ jednogłośnie za
pisać się na członków LSS w termi
nie do dnia 24 bm.

Z koleś ob. Chybowski, prof. UMCS 
wygłosił odczyt pt.: „Wpływ alkoho
lu na ustrój człowieka", ktory spot
kał się z wielkim uznaniem słucna- 
czy, domagających się wygłoszenia 
dalszych wykładów o podobnej ie- 
mctyce. ^

Na zakończenie zebrania tow. Jar- 
szak zaznajomił pracowników TOR i 
regulaminem wyborów do Rady Za
kładowej, które m ają się odbyć w 
dniu 31 bm. („J“)

siu .(linę i los,ii mi
Keierat miudaeżowy OKZZ orga- 

nizuje młodzieżowe brygady kontroli 
warunków pracy. Brygady te pr*j 
wspóipiacy ze Zw.ązkiein Młodzież) 
Polskiej będą zajmować się badaniem 
warunków pracy w tych zakładach, 
w których zatrudniona jest młodzież, 
W kwietniu br. utworzone zostaną 
równ.eż brygady produkcyjne, które 
podejmą współzawodnictwo pracy w 
związku z czynem l-o majowym.

Młodzieżowe brygady produkcyjne 
zostały już utworzone w fabryce wag 
„Caudr", fabryce wag „Hess", fabryce 
obuwia im. Buczka, „Veritasie‘\  PMT, 
w Państwowej Przetwórni Mięsnej, w 
Cementowni, w Lubelskiej Fabryce 
Maszyn Rolniczych } w Fabryce 
„Karwina-Trzyniec".

Szachiści przed mistrzostwami Polski
120 graczy w t u rn i e j u  drużyn l ube l sk i ch
Prowadzone od kilku tygodni dru

żynowe rozgrywki szachowe o mi
strzostwo Lublina gromadzą przv 
szachownicach około 12» amatorów 
gry szachowej spośród dwunastu sek
cji i klubów lubelskich. ,

Sobotnie i niedzielne popołudnia w

K o m unikac ję  sam ochodow ą
winna obowiązywać punktualność
Samochody MKS stanowią najważ 

niejszy środpk lokomocji użyteczności 
miejskiej. Ponieważ jest jeb niewiele 
a ciągle jeszcze nie przychodzą za. 
powiedziane nowe wozy, tym waż- 
nejszyro jest by ębecnia kursowały

l i i f l ł i e

lis ktarfci! M a  ju t tania
W dalszym ciągu podajemy listę 

osób, które zostały zatrzymane za 
o-pAstwo i awantury:

T. Piwowarski (Plac Byehawski 3) 
lał 2», robotnik. M, Piwiński (Bierna 
ta 12) lat 26, fryzjer, St. Golec iBu- 
kowa 11) lat 20, przy rodzicach, M. 
Ochniik (i-go Maja 33) lat 33, wtaści 
ciel restauracji, T Boruch (Firlejów 
ska 28) lal 38, elektryk, Z. Ląskowska l 
(i-go Maja 20) lat 28, bez zajęcia 
A. Włizłs (Zamojska 43) łat 20, 
szklarz, J. Gałek (Zamojska 37) lat 
28, pracownik fizyczny, J. Wałek (1 
Maja 41) lat 28, zwrotniczy PKP, J. 
Janiszewska (Wolska .71 lat 32.

punktualnie i nie narażały swoich 
klientów na stratę czasu. Tak jednak 
nie jest. • a punktualność ostatnio 
szwankuje szczególnie na linii Nr 4. 
Zdarza się często, że na końcowym 
przystanku koło Cegielni spotykają 
się trzy „czwórki" co z pewnością 
nie jest zgodne z rozkładem jazdy 
i naraża oczekujących pasażerów na 
długotrwale oczekiwanie. Stanowcze 
takie wypadki nie powinny mieć miej 
sca gdyż od punktualności samocho
dów zależy czasem wiele, co szcze
gólnie# mogliby zaświadczyć studenci, 
dla których opóźnienie samochodów 
oowoduje cznspm stratę ważnych wy
kładów czv ćwiczeń.

Jest zrozumiałe, że przy nie wiel
kim taborze komunikacyjnym auto
busy są narażone na częste defekty 
i nie zawsze mogą zastosować się do 
obowiązującego rozkładu.

Mamy jednak nadzieję, że w pro
wadzonej na każdym odcinku akcji 
.,0“, Dyrekcja MKS uwzględni rów
nież oszczędność czasu swych pasa
żerów.

(•. « .)

sali Miejskiej Rady Narodowej gro
madzą zazwyczaj tak wielką ilość 
graczy i publiczności szachowej, że 
•uruiej ten zaliczyć należy do pierw
szej z prawdziwego zdarzenia imprezy 
szachowej po wojnie. W dużej mierze 
jest to zasługą kierownika turnieju 
ob. Balickiego, który po przyjaździe z 
Zamościa energiczni przystąpił do 
ożywienia słabo dotychczas rozwija
jącego się szachowego życia w Lubli 
nie. m

Techniczna i organizacyjna oprawa 
turnieju nie przedstawia nic do ży
czenia. Estetycznie urządzona tablica 
rozgrywek informuje widza •  każdo
razowym stanie m»czu, etykinlki 
umieszczone przy stolikach w czas:e 
gry podają nazwy walczących klu
bów. Ustanowione nagrody wpływają 
na wzmożenie wysiłków, przyczynia 
ią się do podniesienia poziomu gry 
dowodzą poważnego stosunku orga. 
nizarorów do tej ciekawej imprezy 
kulturalnej. Oprócz nagrody prze
chodniej dla najlepszego zespołu 
który wespół e drugim najlepszym 
weźmie udział w drużynowych rozg
rywkach o misTzostwo Polski, nn 
uwagę zasługują Irzy indywidua! 
ne nagrody dia graczy którzy uzv 
skają największą ilość punktów, oraz 
— ce jest spec bitnie szachową oso
bliwością. — 3 nagrody „za piękno 
grv" przyznane autorom partii, któ- 
-zv odznaczą się pomysłowością kom 
hinacji, sprawność'* akcji ) c:ekswym 
rozwiązaniem problemów gry.

Ogółem w turnieju przewidziano 
M rund. Ostatnia ma przypaść nn 
tzień 10. IV. rano, po połudu-u za< 
odbędzie się zakończenie turnieju 
rotdanie nagród iwycięzeom. Oh-cni- 
iuź — po trzech rundach — wytypo 
wać możemy zwycięzcę, którvm pra* 
Hopodobnie zos*anie |  zespół Samo. 
rządowe*, prowadzący |7 punktami 
prwciwk# miód— *. ai*

drugiemu zespołowi Gimnazjum Za* 
mojskiego, który osiągnął 14,5 punk* 
la. Dalsze miejsca zajmują: Amator
ski Klub Szachowy (l3'/t), Gimnazjum 
Zamojskiego I (t3'/»). Samorządo
wiec ii i Oficerski Klub Garnizon®* 
wy. RdEgrywk: czwartej i piątej run- 
dy, których nie możemy podać, p®* 
nieważ trwają w chwili oddania nu* 
meru do druku, zm enią kolejność 
dotychczasowych miejsc, o czvm t  
kolei pow.adomimy interesujących sl| 
turniejem amatorów gry szachowej.

O g o n k i

W. Warszawie panuje bardzo pięk. 
ny zwyczaj, którego wprowadzeni 
hardzoby się przydało i u nas. Poległ 
on na udogodnionym sp>>sob.e korzy 
stania z autobusu. Na przystanku auto 
busnwMn pasażerowie ustawiają się 
w równą : spokojną kolejkę, cierpli* 
wie czekając na zjawienie się wozu. 
Z chwilą’ odejścia samochodu już za 
pełnionego następni kolejni amatorzy 
przejazdu stoją w dalszym cagu w ®- 
ronku Wszystko idzie sprawnie i ład 
nie. A u nas?

Wokół słupka przystankowego rfurą, 
Z chwilą nadejścia samochodu do wąj 
kich drzwiczek wszyscy rzucają się 
jednocześnie, a każdy wyładowuje 
swą energię jak kolnięty szydłem. Ln 
dz:e pchają się jeden przez drugiego, 
W rezultacie wóz odjeżdża z nwieszo 
'tymi u stopni pasażerami, a na ,,po 
Sojowisku” pozostaje grupka „wyeli
minowanych w starciu" oraz... pogu
bione kalosze

A nn żeby tak spróbować stawać 9. 
lusleicat
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J a k  powstało m oskiewskie metro?...
Moskiewska kolej podziemna po 

Wstała w ramach opracowanego z 
inicjatywy Stalina, dziesięcttoletnie 
go planu odbudowy stolicy ZSFtll. 
Linie moskiewskiego metra przebie 
gają pod całym miastem: z północ 
nego zachodu na południowy wschód, 
ze wschodu na zachód. Przecinają 
się one w samym centrum miasta. 
Linie metra opasujące stolicę, łączą 
ze sobą w elkie dzielnice przemysło 
we Moskwy,

Budowa pierwszej linii me-

Ma n ia  g o e r in g a
Jedną z namiętności Hermana 

Goeringa było kolekcjonowanie do 
tych kluczy. W celu ich uzyskiwa
nia wpływał na swych przyjaciół, 
by ofiarowywano mu honorowe 
obywatelstwa różnych miast Rze
szy. Ceremonia nadawania takiego 
Obywatelstwa włączała z reguły 
wręczanie Goeringowi złotego klu
cza (symbolicznego) od bram mia
sta, który był wykonywany ściśle 
wedle wzoru, przechowywanych w 
Skarbcach ratusza. Po zajęciu przez 
Armię Czerwoną zamku Goeringa 
W Karinhall, znaleziono w kasie 
pancernej całą kolekcję tych klu
czy w liczbie 187, o ogólnej wadze 
ok. 140 kg. czystego złota.
BUCHT W TRAUNSTEIN

Jak dowodzi agencja Reutera, 
mieszkańcy miejscowości Traun- 
stein w Bawarii zwrócili się do 
Swego proboszcza z prośbą o... wy 
pędzenie złośliwego „ducha", któ
ry nawiedzał jedną z pobożnych ro 
dżin. Ksiądz zastosował wszelkie 
przepisowe egzorcyzny, co odniosło 
jednak skutek tylko połowiczny, 
ten sam „duch" bowiem zjawił się 
następnej nocy w mieszkaniu są

siadów . Niektórzy mieszkańcy 
Traunstelnu twierdzą, te  widzieli 
złośliwego „ducha" na ulicy — i to 
W towarzystwie innego „ducha'-' ro
dzaju żeńskiego. Kto wie, czy w 
końcu obydwa „duchy" nie z>>staną 
„nakryte" w jak ieś  miejscowej 
knajpie przy kuflu bawarskiego 
piwa.

Wszystko to działo się n 'e w 
iredniowieczu, i nie w Jakimś dzi
kim kraju, lecz w listopadzie toku 
1948 w „kulturalnej" i „cywilizo
wanej" Bawarii pod okupacją ome 
iry kańską.

tra moskiewskiego została podjęta w 
1931 roku, według projektu, który 
uwzględniał przyszły rozwój stoli
cy. Zagraniczni inżynierowie twier
dzili wówczas, że na wybudowanie 
pierwszej 1'nii metra potrzeba bę
dzie przynajmniej 4—5 lat, Tme.dze 
nia swoje uzasadniali tym, że w No 
wym Jorku 12 kile metrów tunelu 
budowano przez 7 lat, a 10 kHome- 
trów metra londyńskiego — przez 
4 lata. Okazało się jednak, że za
graniczni eksperci mylili się. Ra
dzieccy inżynierowie ,

ZBUDOWALI 16,8 KILOMETRA 
TUNELU W CIĄGU 
NIECAŁYCH 3 LAT

Tak szybkiego tempa nie znała 
jeszcze dotąd praktyka budowy tu
nelów.

O rozmiarach robót wykonanych 
przy budowie pierwszej Unii mos
kiewskiego metra, mówią następują 
ce cyfry: wydobyto 2.300 tysięcy 
metrów sześć, ziemi ułożono 850 ty 
sięcy metrów sześć, betonu, 26 kilo
metrów szyn kolejowych i taką sa
mą ilość „trzecich" szyn, dostarcza 
jących prądu elektrycznego.

Prócz tego, zmontowano 350 kilo 
metrów kabli 1 przewodów, założo
no 15 taśm ruchomych schodów, 
wybudowano liczne podstacje, remi 
zy i warsztaty.

W jeszcze szybszym tempie pow
stała druga Unia metra Już we 
wrześniu 1938 roku na nowej tra
sie, długości 16 kilometrów, zaczę
ły kuisować pociągi.

Wojna nie wnłynęła na zwolnie
nie tempa pracy budowniczych 
metra. W 1943 roku została oddana

do użytku jeszcze jedna 15-leilame- 
trowa trasa metra,

40 KILOMETRÓW 
PODWÓJNYCH TORÓW 

29 STACJI i 35 HAL
— oto wyniki pracy w ciągu nie
spełna dwunastu lat.

Instalacje i materiały dla metra 
produkowało 540 fabryk radzieck’ch 
Cały kraj, cały naród tworzy! mos
kiewską kolej podziemną — nie by 
ło miasta, fabryki, kopalni, stacji ko 
lejowej, które by pośrednio nie bra 
ły udziału w budowie moskiewskie 
go ’ metra. Sprowadzono tu  najlep
szych w kraju inżynierów ł arty-

WUJ SAM: Nic się nie bój Ko- 
cliasiu i idź spokojnie, już ja cię 
dobrze poprowadzę...

„Daily Worker" donosi, źe zo 
stał zabroniony przywóz komuni 
stycznej literatury na Maltę. Ad 
resaci przesyłek, zawierających 
literaturę komunistyczną, poc ą- 
gani będą ęio odpowiedzialności 
sądowej.

*  • *

Rząd okupowanego przez Bry 
tyjrzyków Szlezwig _ Holsz*ynu 
w.dał do wiadomości, że nonad 
27,/o ludności, czyli 155 397 ko- 
b’et 1 mężczyzn pozostaje Lez 
pracy.

*  * *

„Łe Monde", orean francuskie 
go ministerstwa Spraw Zagra
nicznych, wyjawia, że 500 milio 
nów dolarów. stanowiacvch ooło 
wę Izw. „pomocy" marshallow 
sklej, zostaw nielegalnie ekspor 
towanych z Franci' do Stanów 
Zjednoczonych i innych krajów 
o twardej wwiueie.

Jest to „magnetyczna droga" 
powrotna, którą „darowane" 
Francji dolary no wracają do kie 
szeni Wuja Sama.

• • *

„Duński minister spraw zagra 
nicznycii, Rasmussen, zrozuimał 
już, że może otrzymać od USA 
uziaika artyleryjskie o wartości 
200 milionów dolarów, w zamian 
za bazy wojskowe na Grenlan
dii, które zresztą i tak od zakoń 
czenia ostatniej wojny, okupowa 
ne są przez Stany Zjednoczone1'.

Oto cyniczna wypowiedź oew 
nych wyższych urzędników De- 
oartamentu Stanu, którzy przy
wiązują małą wagę do osoby duń 
skiego socjal - demokratycznego 
ministra spraw zagranicznych i 
jego przybycia do stolicy USA.V

Stów - plastyków. Wraz z całym ko
lektywem tworzyli oni pod ziemią 
budowle, jakich nie widziała jeszcze 
żadna stolica świata. Uczynili wszy 
stko, by każda ze stacji metra by
ła piękna, a jednocześnie oryginal
na.

Weźmy np. stację „Fabryka im. 
Stalina", Jest to wysoka, rozległa 
sala, której sufit " opiera się na 
dwóch rzędach kolumn. „Obro
na  Ojczyzny" — oto temat archi- 
tektomczny stacji. Ściany jej są 
wyłożone białym marmurem. Wy
smukłe kolumny, ozdobione różo
wym marmurem, rozszerzają się ku 
górze przechodząc w wiązania. Tę 
potężną kompozycję architektonicz
ną podkreśla jeszcze tz&my mar
mur cokołów.

Zupełnie inaczej wyglądają sta
cje „Plac Rewolucji" czy „Maja- 
kewska", wybudowane według pro 
jektów arch;tekta Duszkina Różno
rodne wykończenia stacji pozwalają 
pasażerowi moskiewskiej kolei pod 
ziemnej nieomylnie określić ‘*ch 
nazwę, nawet bez pomocy pięknie 
wykonanych napisów.

Moskiewskie metro odznacza sle 
jednak nie tylko pięknem swych 
tonących w świetle stacji. Jest 
ono wyposażone w naibardziei 
nowoczesne urządzenia techniczne 
Ruchome schody bezustannie prze

suwają się w  górę i w dół na głę» 
bokość 40 — 50 metrów. Ich potęż= 
ne mechanizmy zostały wykonaną 
w fabrykach radzieckich.

Cc- 2 — 3 minuty przybywają ł 
odjeżdżają ze stacji dziesiątki pocią 
gów, z których każdy składa się 8 
6 wagonów. Moskiewskie .metro 
zajęło

PIERWSZE W ŚWIECI* 
MIEJSCE POD WZGLĘDEM 
ILOŚCI PRZEWIEZIONYCH 

PASAŻERÓW
przewozi ono codziennie do 3 milio 
nów pasażerów. Ponad 550 tysięcy 
ludzi przejeżdża każdego dnia przei? 
węzłową stację „Plac Swlerdłowa", 
a ponad 400 tys dzienn'e przez sta
cję „Komsomolska". zbudowaną na 
placu, na którym znajduje się trzy 
dworce kolejowe stolicy.

Budowa metra moskiewskiego 
trwa nadal. Obecnie prowadzi się 
prace przy budowie ..wielkiego 
pierścieria" linii okólnej, o długo# 
d  około 20 kilometrów. Linia ta  
k łączy ,7 dworców kolejowych i bę 
dzie przebiegać przez 18 dzielnic 
stolicy. Na trasie tej linii powsta
nie 12 stacji. Budowa jej ukończo
na zostanie w r. 1952. Ale Już w ro 
ku b. bedzie oddany do użvtku od 
cinek ..Kurska" 1 „Park kultury £ 
wyooczynku" Na oddnku tym bu
duje się sześć przepięknych stacJŻ

| p o r t # | p o r t
Wojewódzki IJrzad Kultury Fizycznej 

wyświetla filmy sportowe
Wojewódzki Urząd Kultury 

Fizycznej, organizuje w sali 
gimnastycznej WUKF (Dom Żoł 
nierza) wyświetlanie propagan
dowych filmów sportowych dla 
młodzieży. Związków sporto
wych i wojska.

Filmy wykupuje WUKF na 
poszczególne seanse od Instytu
tu Filmowego. Celem tych sean
sów sportowych, jest przygoto
wanie młodzieży do Biegów Na 
rodowych. Pierwszy seans odbył 
się w dniu 17 bm. o godzinie 18.

Nigdy w iecej kłótni
(O d w łasnego koresponden ta)

Jeszcze nie zamknięto skie 
pów przed rozpoczęciem 

Czeskiej sobc-ty, gdy na wysta
ksach pojawiły się portrety pre
zydenta Bieruta i Gottwalda, w 
oknach zawiały polskie sztanda 
ry, na tablicach ogłoszeniowych 
plakaty głosiły o mających s’ę 
odbyć imprezach kulturalnych 
organizowanych z okazji tygod
nia przyjaźni polsko-czechosło
wackiej, jako uczczenie drugiej 
rocznicy podpisania umowy kul 
turalnej między dwoma naszymi 
państwami.

^ J a  ekrany weszły 4 nasze 
filmy powojenne: „Zaka

zane piosenki**, Ulica graniczna, 
„Stalowe serca** S „Oświęcim** 
(te 2 ostatnie, nota-bene, idą już 
bez przerwy na praskich ekra
nach z olbrzymim powodzeniem 
od listopada ub. r.). Po seansach, 
normalnie (wszystkich wymienio 
nych filmów) w salach kinowych 
rozlegały się niemilknące brawa. 
Objaw rzadki — u stosunkowo 
wybrednej publiczności czeskiej.

I  już nieprzerwanie od 6 
* marca rozpoczęły się ma

towe polskie występy kultural
no - artystyczne. To był bez
sprzecznie najbogatszy punkt 
progrnmu całego tygodnia.

p rzybyła do Pragi delegacja 
‘  rządowa z min. Świątków 

skim na czele, przybyli profeso 
rowie polskich uniwersytetów 
wygłaszając liczne referaty. Ofi 
cjalnym zagajeniem tygodnia by

się to w tramwaju i na ulicach 
podczas rozgrywek sportowych 
w Pradze i Brnie, Bratysławie i 
Ostrawie. Przybywały zespoły 
sportowe, wygrywały lub prze
grywały mecze (nrędzy innymi

ło uroczyste otwarcie Wystawy i z Lublina gościła studentka
Mick:ewiczowskiej we wspania
łej, zwierciadłowej sali uniwersy 
teckiej gmachu „Klementinum“.

Ruszyły kolejne imprezy. 
W pięknym robotniczym 

teatrze związków zawodowych 
wystąpiła grupa taneczna włók
niarzy łódzkich. Otrzymali po
tem z rąk swych praskich kole
gów piękny sztandar. Ale nie to 
było najważniejsze Obok praco 
wników praskich fabryk stanął 
wraz z włókniarzami polskim', 
ambasador Borkowicz. I włedv 
rozległy się huczne oklaski wi
downi. Gospodarzy Czechów i 
gości Polaków.

Przechylali się ku sobie nawza 
jem i z rozogni-cmymi oczyma 
szeptali cudowne słowa: — Te
raz Was dopiero poznajemy. — 

P adały  te słowa w tygodniu 
1 przyjaźni dość często. To 

samo było na wielkiej manifest* 
cji w Lucernie, na studenckich 
występach w Zw:ą/ku Młodzieży 
Czeskiej, podczas śpiewu piose
nek sióstr „Do-Re-Mi‘\  słyszał'-

UMCS kol. Szczawińska będąca 
w reprezentacji siatkarek), ale 
to wszystko przyczyniło się jedy 
n'e do lepszego poznania i zży
cia.'

zakończenie tygodnia urzą
dzr.no w najpiękniejszym 

i najhardziej reprezentacyjnym 
lokalu Pragi — „Lucernie", w'el 
’<-4 polsko - czechosłowacką za
bawę ludową, na którą przybyły 
tysiące ludzi.

Przybyły tam ściągnięte oso
bistymi sympatiami ku Polakom 
zapowiedzią występów Baletu 
Domu Wojska Polskiego no i 
wreszcie reklamowanym na wsze 
strony polskim bigosem i barsz 
czetn (bez kartek).

Co dużo gadać, balet bvł wspa 
niały (dawno czegoś pod- bnegn 
Praga nie widziała i na długo je 
szcze pozostaną tu wspomnienia 
o polskim temperamencie i pol
skim tańcu), jedzenie było do
bre, ludzie mili \ serdeczni. Ra 
zem się tańczyło, razem się ba
wiło.

Razem Polak i Czeszka, Czech 
i Polka.

Siedziałem przy bocznym sto
liku z koleżanką Czeszką.

( )  czym innym można było
^  rozmawiać jeśli nie o sto

sunkach polsko - czeskich. Ko
leżanka choć k-omunistka nie 
mogła darować Polakom przed- 
wrześnioweg-o marszu na Zaolzie

— Nie lubiłam za to Pola
ków, ale teraz widzę, że prze
cież Wy jesteście zupełnie inni 
niż sobie czasem wyobrażaliśmy 
i źe jesteście nam tak bliscy.

— Widzisz, przyczyna tkwiła 
w tym, że sztucznie rozdzielani 
i kłóceni przez nasze rządy nie 
mieliśmy okazii do wzajemnego 
nożna nia się. Po prostu zbvt ma 
ło wiedzieliśmy o Was a Wy o 
nas. Trochę już się znamy, a my 
ślę, że poznairfy się jeszcze le
piej. I myślę, że stosunki między 
nami będą wciąż lepsze i bliższe 
I nie będziemy się kłócili. —

Stojący od kilku minut obok 
naszego stolika kelner uśmiech
nął się całą gębą, wyciągając do 
mnie rękę.

— Ja też tak myślę. Nigdy wię 
cej kłótni.

T^n było moje prywatne u- 
* wieńczenie tygodnia przv 

jaźni polsko .  czechosłowackie' 
I to jest pewnje na jwiększy suk 
ces tych 7 dni n>e tylko mój pry 
wąlny, ale nasz wspólny Polsko- 
Czechosłowacki sukces 7 dni i 
sukces 2 lat. 'A S-za.

Wyświetlone zostały trzy krótttti 
metrażowe filmy sportowe, ora* 
jeden humorystyczny. W czasie 
przerw między filmami zostały 
wygłoszone przez pracowników 
WUKF dwa referaty pt.: „Gim
nastyka jako podstawa rozwoju 
wszystkich dziedzin sportu'% 
oraz drugi referat o biegach. 
Wstęp na obydwa seanse był 
bezpłatny,

— O -■!

„Gwardia" i „Sygnał*
rozegrają  dzisiaj spot

kan ie w grze ten isa  
stołowego o m istrz BkL

w  drużynowych rozgrywkach 
ping-pongowych o  mistrzostwo 
B kf. tabela rozgrywek przedsta
wia się następująco:

1. ZS „Gwardia" gier 2 pfcfc
10:0.

2. ZZK „Sygnał** gier 2 pkt,
!0:6.

8. ZKS „Metalowiec** gier 3 
pkt. 4:10.

4. KS „Czyn** gier 2 pkt. 2:10.
W dniu dzisiejszym w lokalu 

ZS „Gwardii" przy ul. Krótkiej 
o g. 18 odbędzie się spotkanie w 
grze tenisa stołowego między Sy« 
gnałem a Gwardią. Kolejarz! 
wystąpią do tego spotkania w 
'tnocnionym składzie z Hołowitf 
'kim, Łateckim i Małolepszym 
Ba/w „Gwardii" bro-mć będą; 
Wąsik, Wadowski i Sierpień.

Kraków — Lublin 
w boksie

IV dnia 37 bm. odbędzie (tę
definitywnie między miastowy 
mecz pięściarski Kraków — 
Lublin.
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