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Droga planowej oszczędności
to d r o g a  d o  s o c j a l i z m u
M in is te r  M inc p o d s u m o w u je  d y s k u s ję

21 bm. eały dzień trwała dyskusja nad referatami tow. tow. | Po końcowych słowach mów- 
0**łtaba. Szyra, Dąbrowskiego i Jędrychowsk'ego. Przemawiało cy, który stwierdza, ii jeśli po- 
kilkudziesięciu uczestników Narady, przedstawiając osiągnięcia trafimy uświadomić masy, 4e 
I zamierzania w dziedzinie watki o nrzedterimnowe wykonanie 
pipnn rocznego i zadań oszczędnościowych. Wyniki dyskusji 
podsumował w dłuższym przemówienia przew. Komitetu Eko
nomicznego Rady Ministrów tow Hilary Minc,.Powitany bu-zilwą 
owacją, mówca podda! ocenie obecną syfbację gospodarczą 
krają, wzywając do zrealizowania w naszej gospodarce żelazne
go prawa oszczędzania.
Wytykając jako brak w dy

skusji pominięcie zagadnień po
stępu technicznego, tow. min. 
Minc stwierdził, że wśród na
szych działaczy technicznych wi 
doczne jest niedocenianie pol
skiego dorobku w dz edzinie po
stępu technicznego, istnieje nie

Pękł A'lanły(ki
b e z  m t f s h i
Bezpośrednio po podpisaniu 

Paktu Atlantyckiego propaganda 
anglo - amerykańska cały swój 
aparat Skierowała i nastawiła r  
nrzekonanie opinii publicznej, że 
nakt ten ma rzekomo charakter 
defensywny 1 jest zgodny z Kartą 
Narodów Zjedn. Jest to sta
ry sposób maskowania' się, czę
sto używany przez czarodziejów 
: Wall Street i londyńskiej City

Nie łatwo jest jednak przeko
nań wszystkich, te czarne to bia 
'e. Nawet w powodzi hałaśliwych 
krzyków prasy Imperialistycznej, 
zachwalającej ostatni towar a- 
merykański. zdarzają się głowy, 
oceniające w soosób trzeźwy wy 
darzenia polityczne.

Przykładem tego Jest m. In,. 
»łos konserwatywnego, reakcyj
nego dziennika angielskiego 
PaHy Express", którego nie mo 

-na przecież oosadzać o jakieś po 
-tonowe tendencje. ,.Daily Ex- 
iress" zamieścił artykuł o pak- 
-!e atlantyckim, w którym bez 
ow^iania w bawełnę ujawnia 
•stotne cele tego paktu.

.Pakt Atlantycki — stwierdza 
bierno — zbudowano na minach 
ONZ**.

Palet Atlantycki — pisze da
lej” „Daily Express“ — jest w 
'stocie instrumentem polityki 
USA. Tekst paktu odsłania, że 
wszystko wypływa z Waszyngto 
nu I przypływa tam z powro- 
tem“. A więc nawet niektórzy 
konserwatyści angielscy zdają 
!uż sobie sprawę z zachłanności 
monopolistów amerykańskich i z 
'aktu. że dążą do panowania nau 
Światem.

Da!ly Express" nie ogranicza 
się do podania źródła nlebez- 
oieczeństwa. lecz podaje również 
'ego skutki przestrzegając, że 
. niebezp!oczeństwem paktu a- 
tlantyckiego Jest artykuł 4, który 
może stać się pretekstem do da
leko Idącej ingerencji Jednego 
krato (chodzi tu o USA —przyp. 
red.) w sprawy Jego sojuszni
ków*'. Jest to znamienne ostrze
żenie pod adresem sygnatariu 
„jry Paktu Atlantyckiego, zmar- 
sbnWzowanych państw Europy 
zachodniej.

Pozorne posłuszeństwo słowne 
— podkreśla leszcze „Daily Ex- 
or(,ss« _  zadeklarowane przez 
autorów nowego paktu wobec za 
-ad Karty ONZ. nie oszuka niko

A wlec panowie kucharze z 
nrooagandowei garkuchni Wall-
Street. Nie łudźcie się, że naiw
ni Tudz'e uwierzą w wasze goło 
słowne zapewnienia. Wasz pakt 
dawno ittż oceniła postępowa o- 
oinla publiczna całego świata, 
n obecnie niepokoi on luń nawet 
pewne koła konserwatywne

(Eah)

*y?ara we własne siły, n!echęć do 
kioirzysłania t  olbrzymich osiąg
nięć nauki j techniki w Związku 
Radzieckim. Równocześnie sze
rzy się bałwochwalczy kul; ka
pitalistycznej nauki , i techniki, 
zwłaszcza angłoamerykańsklej. 
Gdy mówca woła: „Dosyć bał
wochwalczego stosunku do kra
jów kapitalistycznych! Więcej 
wiary w siły Związku Radziec
kiego i w siły Poiski!“ — sała 
Opowiada huraganowymi okla
skami.

Ogromny. entuzjazm wybu
cha. gdy tow. min. M'nc przed
stawia potrzeby naszej gwałtów 
nie rosnącej gospodarki.

Nowa burza oklar.ków zrywa 
się, gdy mówca wskazuje, że 
marnotrawstwo i brak dyscypli
ny w naszym ustroju — to spra
wa każdego, snrawa mas pracu
jących, snrawa 24-m ilionow egn 
narodu! Kto marnotrawi mate
riał i czas—ten odbiera w szyst
kim nie tylko domy^fabryki i 
szkoły, ale i codzienny chleb!

droga planowej oszczędności, to 
droga do socjalizmu — mnożyć 
się będą szeregi przodowników 
nowego typu — mistrzów osz
czędności, znikać będą bolączki 
życia 1 dźwigać się będzie w 
górę gmach socjalistycznej Pol
ski — długo nie milkną owacje 
i okrzyki: „Niech źvje!“ zgro
madzonych na Naradzie przed
stawicieli polskiego śwata pracy.
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TYM CZASOW E WYNIKI
w yborów  sam orządowych

t w e  F r a n c j i
PARYŻ (TAP). Komunikat francus 

skiego ministerstwa spr»w wewnętrz 
aych podaje następujące wyniki 
pierwszej tury wyborów radców 
generalnych kantonów, które odby 
ły się w niedzielę. (Kantony stano
wią okręg! administracyjne obej
mujące po kilka gmin).

Komuniści i ugrupowania zaprzy

jażnlone — 23.54 dręcent głosowi 
SFIO (socjal - demokraci)—16,81*/«, 
MRP (partia republikańsko • ludo
wa) — 8,21’/». Radykałowie—16.5%, 
Prawicowi republikanie — 1,95%, 
RPF (partia de Gauile'a) — 17,33*/#. 
Socjaliści niezależni — 2,51%. Ra
dykałowie niezależni — 12.91*/#. Nie 
zależni — 0.24%.

Robotnicy [ubeiscy popierają oświadczenie Rządu
W dniu wczorajszym za przy

kładem swych towarzyszy ro
botnicy dalszych zakładów mia 
sta manifestacyjnie wypowie
dzieli się za oświadczeniem Rzą
du RP w spraw’e konieczności 
uregulowana wzajemnych sto
sunków Kościoła katolickiego i 
Rzeczypospolitej Ludowej. Oko
ło 6 tyc robotników 1 inteligen 
cji pracującej, zebranych na 
wiecach w cukrowni „Lublin", 
w parowozowni dworca koteio- 
wego, w Zakładach PMT, PMS. 
w fabryce cukierków „Veritas‘‘,

Idea pokoju musi zwycięży!
Oświadczenie Zarządu Pen Clubu

ty związku z apelem Międzynarodowego 
Intelektualistów w sprawie poko u Zarząd 
następujące oświadczenie: ^

Komitetu Łączności 
PENclubu ogłasza

„Opierając #lę na podstawowych 
zasadach swojego slaiutn, który 
zobowiązuje członków, aby „czy
nili wszystko, eo tylko jest w Ich 
mocy dią zażegnania rasowych, 
klasowych ł narodowych nienawi
ści I sby walczyli o świat Jednej 
ludzkości żyjącej w pokoju*1 PEN- 
eiub Polski ra  wszystkich przed
wojennych i powojennych kon
gresach międzynarodowych i w 
ciągli catej 25-IetnieJ działalności 
głosił hasło pokojn \ braterstwa.

Nawoływał pisarzy całego świa
ta, by temu hasłu służyli, by *ł«- 
weip j przykładem zwatezali wszel 
kie dążenia do wojny, wszelką myśl 
o wojnie, jako środku do rozstrzy 
gania sporów międzynarodowych. 
Czynił to i czyni z głęboką wia
rą. że wbrew szaleństwu lub ra 
chubom, znajdującym posłuszne 
albo nieodpowiedzialne pióra, idea 
pokoju musi zwyciężyć, tak Jak 
zwyciężyły Inne idee, które pro
wadziły człowieka od barbarzyń
stwa do cywilizacji i postępu.

Dziś pn uajokruiniejszyeh do
świadczeniach najazdu hiltorow- 
ektego, który spustoszył uesz kon 
tynent, a całą epokę napiętnował 
hańbą, nie woluo zaniedbywać ni
czego, co może wzmocnić ideę 
braterstwa narodów. Walka o po
kój jest obowiązkiem wszystkich, 
•  awiaszcza twórców lutituu. 2ad

we Ich n?owo nie może być w nle- 
egodzle z sumieniem świata.** 

Oświadczeń'© podpisali człon
kowie Zarządu Penelubu: Jan 
Parandowski, prezes, Maria Dą 
browska — wiceprezes, Zofia 
Nałkowska — wiceprezes, Mi
chał Rusinek — sekretarz gene
ralny, czfionlnowie zarządu: Ta
deusz Breza. Jarosław Iwasz
kiewicz, Irena Krzywicka. Jan 
Nonomucen Miller, Maria B**ch- 
czyc-Rudnłcka, Aleksander Wat, 
Jerzy Zawieyski

w Rzeźni Miejskiej, w „Benga- 
lu“ i Spółdzielni Konfekcyjnej 
„Przell in“, wypowiadało się 
przez usta licznych mówców w 
dyskusji za oświadczeniem, zglo 
smnym w imieniu Rządu RP 
przez min. Wolskiego. I tak jak 
w dniu poprzednim w swobod
nych wypowiedziach wierzących 
przedstawicieli świata pracy do 
minował len sam nurt, który 
chara kiery żuje całe szczerze pa 
triotyczne społeczeństwo Lubcl 
szezyzny: „Kościół winien się 
trzymać z dala od polityki'*.

Posłuchajmy głosów tych wie
rzących 1 praktykujących kato
lików. jak oni dzisiaj określają 
swoje stanowisko w sprawie za
wartej w oświadczeniu rządo
wym.

KOLEJARZ OB. JAWORSK* — 
„Nam, wierzącym łodziom ciężko 
było czytać w gazetach o takich 
księżach jak Fertuk i Ortolowskl. 
którzy wkładali broń do ręki mło
dzieńcom i kaaali im mordować 
niewinną kobietę za to tylko, żr 
je j mąż był komendantem „SP** 
Myśmy wprost cierpieli z tego po
woda — ż« pod przykrywką wi»ry 
szerzy *lę hasła bratobójercj wal
ki, Czyż ci księża zapomnieli o 
przykazaniu „nie zabijaj**, którego 
Sami uezyll w kąteehtżmle? Czy to 
przykazanie stało się dl* nich tyl
ko czczym frazesem? Rząd ma ra
cję, że ehce położyć kres samo. 
wolt nłcktóryeh księży. Wierzy
my. że wszv*rko eo Jest w naszym 
duchowieństwie paTiotyczne | uca. 
ciur# pójdzie za naszym Rządem 
przeciwko rwymdn'ałym jrdnost- 
kom.“ W *ym samym duchu wy-

21 lokom otyw ponad plan
w yk on a  za ło g a  „ F ab loku  “

Załoga „Fabloku** przyjęła w dniu 
16 bin. zobowiązanie wykonania 
przedłożonego przez Partię ł dyrek
cję planu produkcyjnego, który w 
produkcji parowozów wynosi 179 lo 
komotyw, 11-tu różnych typów, do 

, 12 listopada fcr. i planu oszczędno
ściowego w wysokości 197 milionów 
zł. do końca 1949 r.

Walka o zwiększanie produkcji i 
podniesienie jakości prowadzona be 
dzle poprzez upowszechnienie współ 
zawodnictwa pracy, udoskonalenie 
Organizacji pracy i szeroką akcję 
racjonalizatorską. Pracownicy „Fa
bloku" zobowiązali się dalej do wy
konania ponad plan 21 lokomotyw.

„Wszyscy czJonkowia taioal przy

rzekli dołożyć wszystkich sił, aby zo 
bowiązania, jakie podejmują, były 
wykonane a nawet przekroczone. 
Zwrócili się przy tym z apelem do 
Huty Bankowej i Huty w Myszko
wie, aby odlewy, przez nie dostar
czane wykonywane były staranniej, 
gdyż wielka ilość złych odlewów z 
łych hut utrudnia prace, a niejedno 
krotnie wpływa na opóźnienia wyko 
nania planu produkcyjnego.

„200 lokomotyw, w tym 21 ponad 
plan — powiedział na zakończenie 
tow. Golec — to odpowiedź o.ilitycz 
na załogi „Fabloku" nosicielom woj 
ny, to aktywny wkład pod'budowę 
fundamentów socjalizmu w Polsce 
Ludowej*** ,

powiadało się kilkunastu dalszych 
mówców spośród kolejarzy, gorącą 
popierając stanowisko R.ądu.

OB MALIK Z PMS TAK MOWlf
— „Nieprawdą Jest, że ktokolwiek 
w Polsce zwalcza relitfię Prawdą 
jest natomiast, że Rząd dąży do
0- rsnlczen’a rozpolitykowania d u j 
chnwtońs'wn. W naszym spoieJ 
czeństwle nikt nie wystąpi przeJ 
ęlwfco księżom, którzy żyją z lu j 
dem i dia jevo dobra działają. TaJ 
kich księży nie tylko Rząd ale I ca-i 
ły naród będzie popierał.”

W CUKROWNI LUBLIN OB,' 
OLESZCZUK: „Mamy pełną swo
bodę praktyk religijnych. Wolno 
nam chodzić do kościoła, brać Siu 
by, urządzać pogrzeby \ nawet 
procesje, cze-wt nie zobaczycie u*: 
państwach Zachodniej Europy,' 
Rząd Polski Lodowej podejmując 
wielkie reformy po wyzwolenia 
oddal przecie*: rletnię — chłopom, 
fabryki — robotnikom, a kościoły
— duchowieństwu, I dzisiaj Rząd 
nie zamierza tych kojSci-łów dn- 
chowieóswu odebrać. Prnenle tyl 
k«, aby nie wykraczało ono pozo 
ramy swoich powinności.**

OB. PANIKIEWICZ Z „PRZE? 
ŁOMU** — „Ksiądz Jest takim sa
mym człowiekiem, jak i wszystkie 
Inne osoby cywPne. Ja wierzę W 
Bora, ale nie nfara dsłetaj kslę^ 
inni bo zbyt wielu spośród nich 
a*i'uje iawnie lub po cichu peżec 
ciwko Zw. Radzieckiemu. Jest 1«' 
nieczysta robota, bo przecież sam 

*P-n Jezus był najlepozym komu-j 
nlslą.**

PRACOWNICA IZBY SKARBOj  
tvi:j  OR PARFENIUKOWA: „wi 
duchownym należy s*alc widzieć: 
dwie osoby: — duchowne-n I oby
watela. Jako dnrhowny jest nn po 
wołany do czera innego, al? jako 
obywatel. Jest oo zohuwiązany!' 
Jak nsjlojalnief pode-wządkoweć 
się ustawom państwowym**

OR. ZlOf.EK Z RZEŹNI 3UE.Ta 
SKIEJ: — „Wieln s nn« pamięta^ 
Jak w niedawnym czasie powo-; 
Jennym w wielo kośrtołaeh odby
wamy ste mc ’!t rn bandytów, :■ -a! 
czających w podstępnej walce ora 
gapa władzy ludowej. Trudno na
zwać patriotami *yeh księży, któ
rzy takie nabożeństwa odprawiać 
H. Dzisiaj naród prze* usta swych 
przed#lawielrli w Rządzie t prze* 
nasze usta domara aię i prarnlą 
współpracy a tą częścią durltow 
wieństwa, której naątnwienle jesl 
naprawdę patrloteezne,”

OB. CHYROWSKL CZŁONEK
1- SS „Duchowieństwo nasze
musi zrozumieć, żr funkcją rzą- 
tłzenłn nic należy do klern ieez do 
państwa. Ja jestem sam wierzący 
i praktykujący, ale z dalatalnoScł 
niektórych księży odnoszę wrażeni* 
że chcą się przeciwstawić pos*ę- 
powl i gotowi są nawę! zostać mę
czennikami te! przeoranej «prar
.WaL
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CAŁA KLASA ROBOTNICZA POLSKI DO WALKI
o przedterminowe wykonanie planu trzyletniego

Załoga, budującej się walcow
ni średniej, zobowiązała się do 
uruchomienia pełnej zdolności 
produkcyjnej na dzień 22 lipca 
oraz do pełnego wykonania 
swego planu.

W ramach planu oszczędno
ściowego załoga huty „Kościu- 
«zko“ postanowiła:

1. podnieść wydajność liczo
ną w złotych przedwojennych z 
roku 1937 z 18,93 zł. na praco- 
godzinę do 22,4 zł. na pracogo- 
dźinę, począwszy od września 
br.

2. Zamiast planowanych przez 
dyrekcję 599.155 tys. zł oszczęd
ności, osiągnąć na podstawie 
kontrplanu załogi 742.604 tys. 
zł. Oświadczenie to uczestnicy 
narady przyjmują długotrwały
mi oklaskami.

Załoga huty „Kościuszko" zo
bowiązuje się wykonać plan pro 
dukcji -o wartości ponad 252 md. 
zł. przedwojennych w; terminie 
do 22 listopada 1949 r. Koksow
nia, wielkie piece, aglomerow
nia, stalownia, walcownie. Naw. 
Kolejowa wyprodukują łącznie 
1.364 800 ton.

Załoga huty „Kościuszko" zo
bowiązuje się również osiągnąć 
wyższy poziom jakości produk
cji, zapewnić reeulame dosta
wy dla innych zakładów pracv. 
co nmożliwi Im podwyższenie 
wyda jności, podnieść ogólny pro 
cent współzawodniczących z 76 
na 95°/# załogi., zmniejszyć nie
obecność w pracy z 6% na 3% i 
zmniejszyć stan załogi o 150 lu 
dzi. którzv przydadzą się w in
nych zakładach pracy. Ponadto 
załoga zobowiązała się jak naj
szybciej usprawnić pracę aglo
merowni tak, aby podięła 1 lip
ca nełną produkcję. Dla jak naj 
szybszego zaopatrzenia kraju w 
wyroby walcowane drobnych 
profili załoga hutv zobowiązała 
się doprowadzić walcownię śred 
nią w (tnin 22 linca rb. db peł
nej zdolności produkcyjnej, wy
noszącej 200 tys. ton rocznie.

 ̂Z gorącymi oklaskami spotyka 
ftię zobowiązanie oddania do uży 
tkn przodowników pracy 27 mie 
szkań w dniu 1 mała br.. 54 mie 
szkań w dniu 22 lipca br., oraz 
22 mieszkań w rocznicę Czynu 
Kongresowego.

Przedkładając niniejsze zobo
wiązania — kończy mówca — 
hula „Kościuszko" wzywa wszy
stkie zakłady w Polsce do prze
prowadzenia wielkiej kamnanii 
oszczędnościowej i przedtermi
nowego wykonania planu 1949 r. 
oraz planu 3-letn’ego. Niechaj 
nikiosjo nie zabraknie w tvm szła 
chętnym wyścigu, który ma 
Stworzyć podstawy pomyślnego 
rozpoczęcia fi-letniego planu bu 
dowy fundamentów socjalizmu 
w Polsce.

K o rt** F»H*vw v R

IROMłizWe cala ?»łoge 
do nowych zadań

Następnie tow. Nowak, prze
wodniczący Komitetu PZPR hu
ty „Ostrowiec" omawia jak 
Komitet Fabryczny PZPR po
przez organizację, liczącą 75% 
całej załogi przy ścisłej współ
pracy z administracją fabrycz
ną przystąpił do mobilizowania 
całej załogi dla wykonania 
uchwał Rady Ministrów z dnia 
19 lutego br.

Załoga huty „Ostrowiec" bo
gata w doświadczenia Czynu 
Kongresowego postanowiła na 
eebran'u w dniu 17 tńarca 1949 
roku na podstawie zgłoszonych 
zobowiązań poszczególnych dzia 
łów, wykonać plan na rok 1949, 
qod wzgladaca y ra r to k i  n *  d r i tń

20 listopada 1949 r. Poszczegól
ne wydziały postanowiły ponad 
to wykonać ponad plan: 3 tys. 
ton surówki, 3 tys. ton stali 
martenowskiej, 4 tys. ton wyro
bów walcowanych, 600 ton obrę 
czy, 600 sztuk wagonów. 300 ton 
konstrukcji stalowej, 2.500 szt. 
resorów, 360 ton odlewów stalo
wych, 430 ton odlewów żeliw
nych. 1300 ton rur. 90 tys. ma- 
szynogodzin, 2 miłiruy kilowa- 
togodzłn, 1 wiele innych doko
nań. Wartość tej ponadplano
wej produkcji wyniesie przeszło 
14 m'Hornów złotych przedwo
jennych.

Ponadto załoga huty „Ostro
wiec" zobowiązała się do stoso
wania Sci«łvch zasad oszczędno
ści w całej gospodarce nakła
du: na transporcie, remontach, 
paliwie, smarach, parze, prądzie 
— dzięki usprawnieniom, wy
nalazkom itp. Da to łączną osz
czędność w wysokości 400 mil. 
złotych.

W tym momencie na sałi zer
wała sie burza oklasków, którą 
uczestnicy narady nrzyięli to 
how'azania oszczędnościowe ro 
botników huty ..Ostrowiec".

Aby podkreślić swą solidar
ność w dążeniu dh jak najszyb
szego stworzenia gosnodarki so
cjalistycznej załooa huty „Ostro 
w*ec“ zobowiązała się ponadto 
dokonać oszczędności dla ucz
czen i Święta 1 Maia. Dadzą one 
łącznie we wszystkich działach 
neodukcji 76.300 ty». zł. Dla ucz
czenia Kongresu Zw. Zaw. huta 
„Ostrowiec" zaoszczędzi do dnia 
25. 5. rb. 103.510 000 zł Robot
nicy huty „Ostrowiec" wzywają 
załogi wszystkich zakładów nra 
cy, pracuiaevch w m istach i 
na wsi. które dążą do rozwotn 
nnwei sociaHstycznej Polski. bv 
zmobilizowały swo?e siły dla na? 
szybszego wykonania nlanu 1949 
roku i dały naństwn lak nałwiek 
sze oszczędności. które po«foża 
do dalszej odhod-wy 1 poprawy 
bytu mas pracujących.

W zyw **"*
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Następnie na trybunę wcho
dzi oh. Gościmińska '— przo
downica nracy w zakładach włó 
kienniezych.

Pracuję, jake prządka — oś
wiadcza — 17 lat w jednej fa
bryce. Obsługiwałam. 540 wrzę- 
ćiom, lecz doszłam do wniosku, 
iż mogę obsłużyć więcej i przy
stąpiłam do obsługi 810 wrze
cion.

Słowo oszczędność daje nam 
dużo do zrozumienia. Myśmy 
musieli przed wojną oszczędzać, 
ho nas usuwano z pracy, a dziś 
kiedy cały przemysł jest nasz. 
to mv z tego sob’e nie zd-iemy 
sprawy. Oszczędzać musimy 
każdą n!tkę przy pracy, musi
my uważać na postnie maszyn, 
na obciąganie. Prządka, która na 
czas przekręci nitkę już przez to 
zaoszczędzi surowiec i zmniejszy 
w ten sposób odpadki.

Chcąc wyszkolić nrządkę, któ
ra będzie pracowała dobrze i 
oszczędnie, musimy ją uczyć 
przynajmniej przez rok. Nauka 
jest bardzo ważną rzeczą dla 
uzyskania oszczędności.

Od 1 stycznia 1949 r. jestem 
instruktorem całej przędzalni • 
wiem, że prządki wykonu ią nor 
my w 100%. Ja zobowiązuje się 
wyszkolić je tak, aby dn 1 maja 
osiągnąć 103%, do 22 lipca — 
105%, do 1 listopada — 108%. 
do 31 grudnia — 12% (oklask1).

Obecnie primy jest 87% do 
dnia 1 maja będzie 88%, do dnia 
22 lipca — 89%  do dnia 81 grud 
a f c —>4SLŁ*

Op!ekuję się całą przędzalnią, 
w której pracują 1.162 osoby i 
wzywam wszystkie instruktorki 
do współzawodnictwa ze mną. 
ażeby poznały całt ść pracy i 
były tym wskaźnikiem ilości, 
jakości i oszczędności, (oklaski) 

Ob. Bochenek — przodownik 
pracy — górnik z Sosnowca. — 
Hutnicy i metalowcy! Widzę, że 
dotychczas towarzysze dysku
tanci wcale się nie krytykują, 
lecz mówią o tym ile milionów 
złotych w swoich zakładach 
pracy zaoszczędzili, ale żaden 
z nich nie wspomniał, ile zmar
notrawili. My, jako górnicy de
pczemy po zlocie, bo przecież 
węgiel jest naszym złotem.

Przemówienie ob. Bochenka 
wielokrotnie przerywano gorą
cymi oklaskami.

Ob. Padnch, warszawski mu
rarz, przodownik pracy dziel1 
się swym doświadczeniem w za 
kresie murowania zespołowego. 
Dzięki pomocy instrukcyjnej 
znanego racjonalizatora metod 
budownictwa Krajewsik:ego, ob. 
Paducb uzyskał, pracując przy 
odbudowie gmachu Politechniki 
Warszawskiej, zwiększenie za
robków o 100 proc. przy mniei- 
szym niż dotychczas wysiłku fi
zycznym.

W roku bież. mówca zobo
wiązuje się wykonać 1000 m* 
muru i osiągnąć normę 15 metr® 
na 8-godzinny dzień pracy. Zo
bowiązanie to uczestnicy Narady 
nrzyjmują burzliwymi oklaska
mi .które pirnawiają się, gdy ob. 
Paducb wzywa wszystkich to
warzyszy budowlanych do prze
kroczenia jego zobowiązań. Koń 
cząe mówca stwierdza, że przez 
podniesienie wydajności pracy 
zrob:my wielki krrk naprzód na 
drodze, którą kroczymy ku so
cjalizmowi.

f iw ę ^ j ł  ? ’p

ifo m e w o  rs’czeJzania
Ostatnia zabiera głos w pierw

szym dniu Narady o b . Halina 
Krysanka, członek Prezydhim 
Związku Mł°dzieży Polskiej. 
Podkreśla m a, że dla młodzie
ży — walka o oszczędność jest 
nie tylko walką o wykonanie 
nlami, ale jest przede wszyst
kim przejawem nowego, ludo
wego patriotyzmu.

Mówczyni zwraca uwagę na 
zaniedbane pole wałki o osz
czędność, jakim są szkoły i wyż 
sze uczelnie. Toczyć tam trzeba 
watkę o poziom nauki, o wy
niesienie ze szkoły maksimum 
wiedzy i rzetelnych kwalifika
cji. Musi zniknąć typ wieczne
go studenta i powtarzających 

kurs uczniów — słowa te spo
tykają się z ogólną aprobatą 
Fabryki, urzędy, szkoły i szni- 
tale czekają na nowe kadry fa
chowców. Kadr tych trzeba do
starczyć w jak najkrótszym ter 
minie.

Praca ze^oPhwa to źrńcfło 
os?c?Pdnoś'i na usi

Wielokrotnie oklaskiwano prze 
mówienie następnego uczestni
ka dyskusji. Był nim mł'dv 
chłop, Jan Sędek ze wsi Wil
czków. pow. Środa Śląska, woj 
dolno-śląskie. Mówił on o wy
nikach akcii hodowlanej w swo 
jej gromadzie, gdzie na 400 szt 
nierogac:zny zakontraktowano 
już 208 tuczników.

Jan Sędek podkreśla dalei 
ogromną oszczędność pracy Ind? 
kiej, dzięki ośrodkom maszyno
wym, które nie tylko wyzwala
ją biednego chłopa z niewoli 
bogacza wiejskiego, ale przede 
w u w riu n  Aoawakjft akoócurć

z w'elkim marnotrawstwem pra
cy ręcznej.

Teraz jesteśmy pewni — oś
wiadcza mówca — że w naszej 
gromadzie nie będzie ani jed
nego hektara nieobsianegó siew 
nikiem rządowym, dzięk' czemu 
uzyskamy znaczne oszczędności.

Jan Sędek apeluje w imieniu 
chłopów do robotników, by 
produkowali więcej traktorów, 
gdyż dzięki temu zagospodaruje 
się ugory, będzie więcej chleba, 
mięsa, tłuszczu i mleka, a byt 
robotnika znacznie się polepszy 
Sala gorącymi oklaskam’ soli
daryzuje się z tym szczerym i 
prostym apelem.

Zdaniem mówcy, walka o osz
czędność zyska bardzo na wciąg 
nięciu do niej kobiet wiejskich- 
Wyzyskiwany dotychczas b'ed- 

ny chłop — mówi nastęnnie 
wśród powszechnych oklasków 
przedstawiciel wsi — wie już 
dobrze, że przez pracę zesprIo
wą osiągnie lepszy byt, będz'e 
mógł podnieść swój poz'om kul
turalny. W naszej gromadzie— 
dodaje Jan Sędek — myśli się 
iuż bardzo poważnie o utworze
niu zesprłu wytwórczego.

Na mównicy — Paweł Kocoń, 
przodownik pracy — maszyni
sta kolejowy. Mówi głównie o 
ogromnych możliwcśc'ach osz
czędzania węgla, który nazywa 
skarbem udostępniającym nam 
potrzebne maszyny 1 towary za 
graniczne. Paweł Ktrcoń wyli- 
czr. że dzienna oszczędność jed
nej łonaty węgla w jednym pa
rowozie daje miesięcznie dla se 
tek parowozów całe wagony zao- 
oszczędzonego węgla. Na sali 
zrywa się burza oklasków kiedy 
Paweł Kocoń melduje, że jego 
stary parowóz da je do 50 ton za 
oszczędzonego węgla miesięcz
nie. Źródłem tych oszczędności 
?est świadomość, że parowóz 
jest własnością klasy robnłni- 
czej! Świadomość ta każe na
tychmiast usuwać każdą uster
kę. Mówca szczegółowo podaje 
w jaki sposób uzysk nie oszczęd 
nnśęł — głównie dzięki należy
temu nadzorowi nad pracą ca
łego zesprłu. Ogólne poruszenie 
i oklaski wywołuią słowna Paw
ła Koconia: „Maszynista, jak 
nonełni marnotrawstwa to cały 
naród go widzi: czarny dym z 
kruninów parowozowych to do
wód niewłaściwego sna1an:a wę
gla, to dowód nieoszczędnej 
pracy maszynisty".

Ko1*»?J»rre
wykpnaa o?an tzvletni 

do 30 września
Przedstawiciel węzła kolejo

wego poznańskiego, Wacław Sia 
dak melduje, że na zebraniach 
koleiarzy w dniach 15 i 16 hm. 
orzyjęto rezolucję w sprawie 
nlanu oszczędnościowego. Ko
lejarze poznańscy dzięki swemu 
obywatelskiemu stosunkowi do 
pracy, wysunęli się na czmło ko
lejarzy polskich, a obecnie prag 
ną jeszcze wzmóc wysiłki by 
wykonać plan frzv!etn: na 30-go 
września br. Zapowiedź tę ucze
stnicy r.aradv nagradzają dłu
gotrwałą owacją.

W rezolucji swej kHejarze p0. 
znańscy wyrażają głębokie prze 
kosian;e. iż gospodarkę socjali
styczną powinna cechować wzra 
stająca wydajność pracy przy 
obniżających się kosztach pro
dukcji. Dlatego też postanaw'a- 
:ą wzmóc wysiłki w zakresie 
podniesienia wydajności pracy 
skrócenia terminów wykonania 
nlanów produkcyjnych i prze
wozowych, przy jednoczesnym 
jak najszerszym zastosowaniu 
ujiad oszczcdnoioi-

Niezaleźnie od zobowiązani! 
przedterminowegio ukończenia 
planu trzyletniego (do dnia 36 
września br) pracownicy głów- 
nych warsztatów pierwszej kia* 
sy w Poznan:u postanowili osiąg 
nąć 34.6 miliona zł. oszczędno
ści przez racjonalne wykorzysta
nie obrabiarek, narzędzi itp.

Podejmując te zobowiązania 
pracownicy poznańskiego węzła 
kolejowego zwracają snę do pra* 
cown:ków kolejowych całej sio- 
ci PKP z wezwaniem do wzięcia 
udziału w akcji wsDÓłzawrdni- 
ctwa pracy i racjonalnej oszczę
dności, jako podstawowego wa
runku poprawy bytu szerokich 
mas pracujących oraz przyśpie
szenia odbudrwy kraju!

Na sali rozlegają się huczn* 
oklaski, gdy Wacław Siadak 
kończy zapewnieniem, że wysi
łek ten będzie najlepszą wdno- 
wiedzią j wyrazem stanowiska 
mas ludowych Polski, w^bec 
podżegaczy wojennych — bedzie 
dalszym wkładem w dzieło 
utrwalenia pokoju światowego

Mtefrto fdmWstraul 
to**\ Wofski 

v zvwa ttrs*ystvfe 
irrirs^rstwa cfo vra!lcl

0 orzczcdna gosoedsr’ ę
Zabierając głos na Krajowej Na* 

radzie Oszczędnościowej jako przed
stawiciel administracji publicznej, 
chcę oświadczyć z tej trybuny, ska.d 
padały zobowiązania oszczędnościo
we, zobowiązania wytężonej pracy 
dla przedterminowego wykonania 
planu w różnych gałęziach naszego 
życia gospodarczego — chcę oświad 
czyć, te  administracja jest aparatem, 
wymagającym specjalnego skontroio 
wania z punktu widzenia jej spraw
ności i oszczędnej gospodarki

Administracja jest aparatem, ogar 
niającym cały kraj, aparatem nad
zwyczaj rozbudowanym i rozgałę
zionym. Administracja nasza nie 
zawsze jeszcze dobrze wykonuje za 
dania służenia ludziom w ich codzien 
nych sprawach i kłopotach.

Sprawa usprawnienia tego aparatu 
wyplenienia chwastów biurokratyz
mu, uproszczenia i uczynienia jej 
bardziej giętką — jest jedna-ześnie 
sprawą uczynienia administracji tań 
szą.

Aparat administracyjny Polski Lu 
dowej winien być całkowicie pedpo 
rządkowany interesom politycznvm
1 klasowym mas pracujących.

KRYTYKA T KONTROLA 
AKTYWU SPOŁECZNEGO

Aby uczynić administrację tańszą 
aby skasować przerosty biurokraty  
mu, zmobilizujemy w akcji oszczęd
nościowej wszystkich urzędników 
od najwyższych do najniższych.

W akcji tej, idąc za przykładem 
robotników przemysłowych, rozwi
niemy szeroko współzawodnictwo, 
gdyż przesądem jest, że wśród urzęd 
ników organizacja współzawodnic
twa jest n*emożliwa. Jest może trud 
na, ale tym niemniej konieczna.

Dla wypełnienia tych wszystkie** 
zadań musimy w większym n-ż do
tychczas stopniu wciągnąć do apara 
hi administracji najlepszych przedsta 
wicieli robotników t chłopów i wy
suwać Ich na odpowiedzialne sta
nowiska.

Oni to będą dbać, o każdy gros* 
zdobyty ciężką pracą klasy pracują
cej. A klasa robotnicza posiada wy
bitnych organizatorów — trzena ich 
tylko znaleźć.

80« MILIONÓW OSZCZĘDNOŚCI
Towarzysze! W imieniu własnym 

i całego kolektywu pracowników ad 
ministraćji, zobowiązuję się do Zao
szczędzenia w budżecie administracji 
— poza gospodarką samorządową v— 
sumy 800 milionów zł. — tj. 11 proc. 
budżetu.

Wzywam wszystkie ministerstwa 
do współzawodnictwa w wielkiej 
akcji oszczędności w administracji 
yażstwowaj.
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Stoi przed nami zadanie codziennej walki
o  s y s t e m  o s z c z ę t f z o n i o

Przemówienie tow. min. E. Szyra na Krajowej Naradzie Oszczędnościowej
je Kongres PZPR i  „Czyn Konąre- 

j|'vry“ wskazały kierunek nowego 
etapu, którego cechami charaktery 
stycznymi są: zaostrzenie form i

r, treści walki klasowej, szeroki roz- 
'  mach twórczej krytyki i samokry- 
V tyki, wzmożona rola klasy robotni

czej, partii klasy robotniczej i 
, związków zawodowych, masowy 

udział milionów mas pracujących 
w rządzeniu państwem i w twór
czym kształtowaniu gospodarki na 
rodowej, nowe formy i wysoki po- 

. dom współzawodnictwa pracy, 
sźybko rosnąca dyscyplina pracy, 
szybko rosnąca działalność nowa- 
iorska i wynalazcza robotników, 

A techników i Inżynierów, wzrost ro 
• ti i znaczenia narad wytwórczych, 

zespołowej pracy uczonych, kon
struktorów, techników i przodow
ników pracy, rozmach budownic
twa inwestycyjnego 1 burzliwy po
stęp techniczny.

Kongres Zjednoczeniowy wska
zał również zadania na rok 1949 — 
rok przełomu — rok kończący zwy 
cięsko bitwę o plan trzyletni i rok 
intensywnych przygotowań do rea
lizacji planu 6-letniego, planu budo 
wy fundamentów socjalizmu, pln- 

jj nu podniesienia dobrobytu mas pra 
trujących, rozkwitu kultury i oświa

Zadania te przewidują możli- 
'y' wość skuteczniejszej, niż dotych- 

czas mobilizacji ukrytych rezerw i 
v .: s^bszego niż dotychczas usuwania 
^ marnotrawstwa i szkodnictwa go- 

spodarczego.
tu. Zadania te brzmią: wykonać przed 
A;'terminowo plan 3 -  letni i plan 

produkcji na rok 1949, w  oparciu 
r"’’ o konsekwentną realizację hasła: 

oszczędność codziennym prawem 
naszej gospodarki, oszczędność cza 
su, środków 1 ludzi Jako droga do 

„ osiągnięcia większego dochodu na
grodow ego, wyższych plac, szybszej 

realizacji planów inwestycyjnych.
Błędem jest tworzenie sloganów 

w rodzaju „Akcja 0 ‘\  błędem okre 
sienie: akcja oszczędnościowa. 

v‘ Stoją przed nami zadania co dzień 
" nej, stałej, systematycznej pracy, a 

ale „akcji", nie „dnia", ani „mie
siąca'' oszczędności.

Na nowym etapie zmieniają się 
formy i treść walki o wykonanie 
planu. Wymagania są o wiele o- 
strzejsze Jako wyraz dążenia do o- 
siągnięcia wyższej kultury produk 
cji, wyższego poziomu dyscypliny 
pracy, dyscypliny w przestrzeganiu 
przepisów technologicznych, dyscy
pliny w realizacji programów pro
dukcyjnych, sprawności, precyzji 
i bojowości w działaniu aparatu 
kierownictwa gospodarczego. Plan 
musi być wykonany nie tylko we
dług ilości, ale również ;według a- 
sortymentów, zgodnie z wymogami 
dobrej jakości, nie tylko na czas i 
przed terminem, ale w pełnej zgod 
ności z planem obniżenia kosztów 
własnych i zwiększenia dochodów 
przedsiębiorstw.

Skończyć trzeba z liberalizmem, 
z lekkomyślnością, panującymi jesz 
cze w niektórych organach plano
wania, a które polegają na świado 
mym zniżaniu planów produkcyj
nych, na podawaniu fałszywych cyfr 
zdolności produkcyjnej i fałszywych 
ocen możliwości jej wyzyskania, z 
teoriami o nieprzekraczalnych gra 
ntcach możliwości produkcyjnych

Za parawanem kategorycznych 
twierdzeń o nieprzekraczalnych 
granicach kryją się oportuniści i 
szkodnicy, kryje się niewiara w si
ły 1 możliwości polskiej klasy ro
botniczej, polskich inżynierów i 
techników i wyraża wpływ kapita
listycznych pojęć o sposobach i me 
lodach produkcji.
Czy potrafimy, stawiając sobie tak 

ostre wymagania, przedterminowo 
wykonać plan i to zgodnie z wymaga 
niaml jakościowymi, gospodarczy 
mi i finansowymi, Nie, o ile bądzle 
my pracować tak samo jak w 1949 
roku. tak, o Ile wprowadzimy w peł 
ni zasady systemu oszczędzania do 
gospodarki narodowej, o ile osiąg
nięty zostanie 1 przewyższony po
ziom napięcia woli 1 entuzjazmu, 
jaki charakteryzował „Czyn Kon
gresowy".

Przechodzę z kolei do właściwej 
treści referatu, do zadań oszczęd
nościowych uspołecznionych przed
siębiorstw na rok 1949.

Od
tr-'.
fC" Wstępny plan oszczędnościowy

Na podstawie szczegółowych wy 
tycznych, w  oparciu o wytężoną 
pracę aktywu gospodarczego przed 
siębiorstw uspołecznionych opraoo- 

f wane zostało zestawienie zbiorcze 
' wstępnych planów oszczędnościo-
- wych. Do zestawienia przyjęto w 

7 zasadzie tylko te kwoty finanso
wych oszczędności, Które dadzą się

7 obliczyć w formie wzrostu prelimi 
'  iłowanych na rok 1949 dochodów 1 
Z obniżenia pozycji preliminowanych 
1 na rok 1949 rozchodów lub w for- 
l  :,nie obniżenia planowanych na rok 

bieżący kosztów własnych produk- 
. "4L

- • Wynika z tego. że rzeczywiste o- 
; oszczędności rozumiane jako zmruej 
i- Ozenie kosztów własnych produkcji 
-v'i kosztów usług produkcyjnych bę-
* rlą znacznie większe.

Mimo jednak dość surowego po- 
r  dejścia do analizy planów przedło

żonych, mimo braku dostatecz
nych danych dla pełnego uwzględ
nienia wszystkich elementów osz
czędności, która przyniesie ze so
ją  żywiołowy rozwój oddolnej, ma 
puwe}, powszechnej mobilizacji mas 

^pracujących, możemy przedstawić u- 
"ezestnikom Narady, jako wynik 

Stowstępnych opracowań na rok 1949, 
cyfrę równą 76 miliardów 342 miln.
zł!

Uchwała Rady Ministrów zobo- 
^W iązywała przedsięb;orstwa uspo-
• lecznione do osiągnięcia sumy osz
c z ę d n o ś c i  równej 77 miliardom zł.

Dziś możemy z całą pewnością
«lvfctfdxUL te udania postawio

ne przez Rząd będzie nie tylko wy 
konane, ale znacznie przewyższo
ne.

Dyrekcje przedsiębiorstw prze
mysłowych podległych Min. Prze
mysłu i Handlu zgłaszają 42 mi
liardy 285 milionów zł, przedsię
biorstwa monopolowe 2.094 miliar
da zł, Polskie Koleje Państwowe 
10.552 miliardy zł, inne przedsię
biorstwa komunikacyjne 942 millio 
ny zł, przedsiębiorstwa podlegle 
Ministerstwu Żeglugi 1.922 milio
nów z!, Ministerstwu Poczt 1 Tele
grafów 418 milionów zł. Minister
stwu Lasów 1922 milionów zl, Mi
nisterstwu Rolnictwa i R. R. 926 
milionów zl, przedsiębiorstwa han
dlu państwowego 8.303 miliony zł, 
centrale spółdzielcze 6.433 miliony 
zl, przedsiębiorstwa różne, podle
głe pozostałym resortom 1.350 milio 
nów zł.

Analizując cyfry wyżej podane 
nie możemy pominąć faktu zbyt 
niskiego planu i słabości opracowa
nia zagadnień oszczędnościowych 
w dwóch podstawowych działach 
gospodarki uspołecznionej, a miano 
wicie w handlu państwowym i spół 
dzielczym oraz w Państwowych Go 
spodarstwach Rolnych i Technicz
nej Obsłudze Rolnictwa.

Tyle o próbie ujęcia finansowych 
wyników zobowiązań oszczędnościo 
wych, podjętych przez dyrekcję 
przedsiębiorstw.

Nas interesuje jednak przede 
wszystkim zagadnienie form mobi
lizacji m u  pracujących zagadnie

nie form codziennej, wytężonej 
działalności robotników, techników, 
inżynierów i pracowników admini
stracyjnych.

Na pierwszy plan wysuwa się za 
danie zbadania rezerw ukrytych w 
gospodarce każdego przedsiębior
stwa. marnotrawstwa ukrytego 1 wi 
docznego, biurokracji hamującej 
.inicjatywę i opóźniającej decyzję, 
szkodnictwa utajonego ł dostrzegał 
nego.

Rezerwy te są olbrzymie, olbrzy
mie rozmiary marnotrawstwa. Roz- 
nabrzmy następujące grupy zagad
nień:

1) walka o pełne wykorzystanie 
czasu pracy 1 zdolności produkcyj
nej maszyn 1 urządzeń,

2) walka o realizację postępu 
technicznego w oparciu o inicjaty
wę nowatorów produkcji, racjonall 
zatorów i wynalazców,

3) walka o skrócenie cyklu pro
dukcyjnego i wprowadzenie ele
mentów tzw. produkcji potokowej 
do naszych zakładów pracy,

4) wałka o podniesienie kwalifi
kacji załóg, o właśctwe wykorzysta 
nie absolwentów szkół i kursów 
przysposobienia zawodowego,

5) walka o oszczędności materia
łowe i usprawnienie zaopatrzenia.

6) walka o potanienie i uspraw
nienie aparatu gospodarczego.

Walka o pełne wykorzy
stanie czasu pracy

Najprostszą formą usuwania mar 
notrawstwa w tej dziedzinie jest 
wdrożenie elementarnej dyscypliny 
pracy. Nieusprawiedliwione opusz
czanie dniówek i godzin, nieuzasad
nione przerwy w pracy narażają 
gospodarkę narodową na straty wie 
lomiliardowe. Każdy procent godzin 
pracy opuszczonych w ciągu roku 
w skali całego gospodarstwa narodo 
wego oznacza stratę co najmniej ck 
8 — 9 miliardów złotych.

Naruszenie dyscypliny pracy rowo 
duje równocześnie dezorgan-.zację 
produkcji 1 duże postoje. O wiele 
większe Jednak straty przynoszą 
przerwy i postoje w pracy, spowodo 
wane przez awarie maszyn, urządzeń 
1 instalacji

Walkę •  doprowadzenie do mini
mum bezczynności maszyn 1 ludzi 
trzeba toczyć w świadomości faktu, 
te w prawdziwie nowoczesnym aocla 
Hstycznym przemyśle dopuszczalne 
są tylko postoje, związane a pr/.epro 
wadzeniem remontów. Trzeba rów
nocześnie wszędzie organizować eki
py pogotowia przeciwawaryjnego 1 
do tych ekip kierować najlepszych 
1 najbardziej bojowych, uświadomio
nych robotników, techników i Inży
nierów.

Systematyczny okresowy przegląd 
maszyn 1 systematyczny z góry pla
nowany remont zapobiegawczy u- 
chronią wiele zakładów od strat 1 
zniszczeń, pochłaniających miliardy 
złotych. Skończyć trzeba z brakiem 
odpowiednich instrukcji eksploata
cyjnych I przepisów obsługi maszyn 
I urządzeń w wielu przedsiębior
stwach.

Zagadnienie walki o ekonomię cza 
su łączy się z zagadnieniem ochiony 
bezpieczeństwa, higieny i warunków 
pracy. Mniej wypadków w pracy, 
lepsze warunki oświetlenia, lepsza 
organizacja miejsca pracy, mniej ku 
rzu, wyziewów, oparów, stała troska 
o usunięcie szkodliwego dla zdrowia 
działania kwasów, wysokiej tempe
ratury, nadmiernej wilgoci — oto 
drogi i środki oszczędności czasu 
pracy.oszczędności w tym wypadku 
nic przez ograniczenie, * oo-
większenie wydatków.

W przyszłości nie należy zatwier-1 widują środków ochrony 1 poprawy 
dzać żadnego planu produkcji 1 ka- waruków pracy, 
pitalnych remontów, które nie p n e-

Wykorz\ stanie maszyn i urządzeń
Zagadnienie likwidacji postojów 

— to nie tylko problem remontów 1 
właściwej obsługi maszyn i urzą
dzeń. Setki milionów godzin robo
czych tracimy w gospodarce narodo 
wej z powodu zbyt słabego obciążę 
nia maszyn produkcyjnych, zlej or
ganizacji pracy, braków w zaopatrzę 
niu, nierównomiernego wykonywa
nia 1 złego opracowania programów 
dla poszczególnych oddziałów i od
cinków produkcyjnych.

Warsztaty kolejowe wykorzystują 
maszyny 1 urządzenia w zasadzie na

jedną zmianę, co wymownie lłuatru* 
je stan niewykorzystanych rezerw 
produkcyjnych. Najniższe wskaźniki 
wykorzystania czasu roboczego ma
szyn i sprzętu wykazuje budownic
two l transport samochodowy. Poeta 
je samochodów ciężarowych trakto
wane są jako zjawisko normalne. 
Koszt kilometra przebiegu sanmeho-j 
du osobowego w związku z niskim 
stopniem wykorzystania, równa sio' 
w przemyśle taboru kolejowego dwu. 
krotnej cenie płaconej za kilometr1 
przebiegu taksówki.

O modernizację maszyn i urządzeń
Częstym zjawiskiem jest utyski

wanie części inżynierów i specjali
stów starej daty na tzw. forsowa
nie zdolności produkcyjnej maszyn i 
urządzeń, na nieliczenie się z do
świadczeniami okresu przedwojen
nego, okresu kapitalistycznej p ro ' 
dukcjL

Ujawnia się to również w pogard 
llwym stosunku do starych maszyn, 
w określaniu tysięcy maszyn jako 
„szmelc'*, w dążeniu do niecelowego 
zamawiania nowych maszyn 1 przed 
wczesnego wycofania zupełnie jesz
cze zdatnych do produkcji maszyn i 
urządzeń, w niechętnym stosunku 
do leczenia „chorych" uszkodzonych 
maszyn, w twierdzeniu, że maszyny 
„stare'1, które przekroczyły granicę 
wieku, należy bezwzględnie wycofać 
i oddawać na złom.

Taki stosunek świadczy o nawy
kach myślenia l przyzwyczajeniach

kapitalistycznego okresu. W ustroju* 
kapitalistycznym wprowadza się no
wą maszynę o ile Jej wykorzystanie 
przynosi większy zysk lub chroni otf 
konkurencji.

Nie sposób pominąć niezwykle po 
ważnego zagadnienia tzw. „zbęd
nych" maszyn i urządzeń. Kapitali
styczne nawyki egoizmu 1 niechęd 
w stosunku do „konkurentów" spro 
wiają, że dyrekcje wielu zakładów, 
magazynów, warsztatów nis zgła
szają do odstąpienia u nich zbęd
nych, ale dla innych niezbędnych 
jednostek produkcyjnych, aparatów 
i sprzętu.

Trzeba będzie domagać się co mie 
siąe wykazu maszyn i urządztń do 
zbycia, uruchomienia wszystkich 
lednostek produkcji i stosować san
kcje za nieprzestrzeganie zarządzeń 
w tej dziedzinie.

Walka o realizację postępu technicznego
W roku 1948 zarejestrowano w 

przemysłach podległych Minister
stwu Przemysłu i Hąndlu tylko 6.500 
usprawnień wniesionych przez ro
botników i techników, a kwotę osz
czędności tą drogą osiągniętych oce 
nla się na 870 milionów złotych.

W ZSRR w 1947 r. co 7 pracow
nik przemysłu wnosił jakieś uspraw 
nienie lub wynalazek. W 1948 r„ na 
terenie przemysłu samochodowego i 
stoczniowego co trzeci robotnik oprą 
cowal jakiś wynalazek lub uspraw
nienie. Ale w ZSRR nieznane są ta 
kie metody.jak przetrzymywanie 
wniosków przez wiele miesięcy, jak 
niechętny stosunek do wynalazców. 
ZSRR nie ma już takich inżynierów, 
którzy by nie wierzyli w koniecz
ność, celowość i niezbędność stałej 
współpracy konstruktora, technolo
ga, kierownika biura fabrykacji, la
boratorium, a nawet Instytutu Ba
dawczego z przodownikami p-acy, 
ze starymi fachowcami, z robotnika 
mi — mistrzami w,swoim zawodzie.

Rok 194» przyniesie równ e! i u 
nas przełom w tej dziedzinie, a 
szczególnie wzmożona zostame pra
ca nad szybkim zastosowaniem 
usprawnień ,1 wynalazków, nad na
tychmiastowym najszybszym ich 
upowszechnieniem.

Biura usprawnień muszą się po
zbyć balastu biurokratów, a zapeł
nić rzeczywistymi entuzisstami. r-io 
nierami nowej techniki. Również żół 
wie tempo Urzędu Patentowego sta 
nowi hamulec postępu. Trzeba zreor 
ganizować ten Urząd, dać mu środki 
finansowe i materialne do dyspo
zycji, odmłodzić kadry. Szczególną 
opieką otoczyć należy zagadnienie 
mechanizacji pracy. Praca ręczna, 
ręczny załadunek i wyładunek, dżwi 
ganię ciężarów, popychanie taczek i 
ręczne operacje przy obróbce metali,

i blach, krajaniu skór, tkanin itd. —' 
to dziedzictwo ponure ustroju kapi
talistycznego w Polsce.

Zamiana, mechanizacja takich ma 
tod pracy stanowi historyczne zada
nie naszego pokolenia.

Olbrzymi wpływ na postęp tech
niczny i uwolnienie środków obro
towych rzędu miliardów złotych mo 
że mieć walka o skrócenie cyklu 
produkcyjnego, tzn. o zmniejszenie 
ilości miesięcy, dni, godzin, minut w 
ciągu których zaczyna się, przecho
dzi i kończy proces produkcyjny.

Cykl produkcyjny parowozu Ty 
— 45 w Chrzanowie wynosi! 219 
dni, u „Cegielskiego" w Poznaniu 
240 dni. Węglarka bez hamulca pro 
dukowała się w PaFaWaGu przez 63 
dni, a w Ostrowcu, mimo olbrzy
miej przewagi technicznej wroclaw 
skich zakładów, tylko o 12 dni dłu
żej.

Skrócić te terminy, to znaczy wal 
czyć o skrócenie czasów poszczegól 
nych rodzajów operacji — przede 
wszystkim obróbki mechanicznej i 
montażu.

Mechanizacja procesów produkcyf 
nych, elektryfikacja, chemizacja i 
automatyzacja jako technika oro- 
dukeji przyszłości — zadecydują 9 
rewolucyjnych zmianach cyklu. Trze 
ba jednak stworzyć przesłanki iloś
ciowe dla rewolucyjnych zmian, 
trzeba przechodzić stopniowo 1 czę
ściowo do wprowadzenia elementów 
produkcji ciągłej, do wprowadzenie 
metod produkcji potokowej.

Utarło się w Polsce mniemanie, 
że przedwcześnie jest mówić o pra
cy systemem potokowym. Pojęcie 
tej metody organizacji produkcji tg 
czy się z pojęciem zakładów gigan
tów typu „fordowskiego", z produk
cją masową na olbrzymią skalą. 
Jest to jednak opinia błędna.

O metody tzw. produkcji potokowej
Wprowadzać elementy produkcji 

potokowej, tzn. przede wszystkim 
ustawiać maszyny i urządzenia wg. 
kolejności operacji, tzn. zerwać z 
systemem usta\vian!a maszyn w 
przestrzeni wedłus typów i rodza
jów.

Na dzień 1 maja planuje się uru
chomienie gniazda obróbki kół zę
batych w fabryce obrabiarek „Ce
gielski" w Poznaniu, jako próbę 
wprowadzenia pewnych elementów 
potokowej produkcji.

(dokończenie na ato. (
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O aktywny u d z ia ł  człowieka pracy
nsr k ierow aniu  gosp od ark ą  nsrodonrą

p r z e m ó w i e n i a  t o  w. S z y r a
ces niszczenia, psucia, wilgotnienia.

Szczury, myszy, pasożyty wszel 
kiego rodzaju, jak wołek zbożowy, 
kornik, mole, zarazki wszelkiego ro 
dzaju systematycznie co rok pobie 
rają swój haracz niszcząc duże iloś 
ci zboża, drzewostanu, drewna, zże
rając warzywa i owoce, powodują 
choroby bydła, trzody i koni. Źle 
zorganizowany transport żywca, 
mięsa, ryb, jaj i innych szybko psu 
jących się produktów pozbawia na? 
co roku tysięcy ton n!ezbędnych ar 
tykułów pierwszej potrzeby.

Niewłaściwe opakowanie, sortowa 
nie, niewłaściwe zabiegi konserwa
cyjne i szereg innych braków powo 
dują, że w procesie obrotu towaro 
wego powstają dodatkowe olbrzy
mie straty. Do dnia dzisiejszego nie 
uregulowano dla wielu towarów 
handlowych surowców i materia
łów pomocn*czych, problemu t. zw. 
mąnca, czyli maksymalnej granicy 
dopuszczalnego ubytku, której prze 
kroczenie winno spowodować do
chodzenie, dla ustalenia odpowie
dzialności materialnej i karnej win

Nadmierne zapasy
Brak właściwej kontroli finanso

wej i właściwie opracowanych norm 
zużycia, spowodował zjawsko nad
miernych zapasów, gromadzonych 
przez poszczególne przedsiębior
stwa, przy czym zanasy te roczna 
podzielić na $ kategorii.

Do kategorii pierwszej zaliczamy 
wszelk’e remanenty, szczególnie po 
niemieckie leżące bezużytecznie, czę 
sto nawet niszczejące na wolnym 
powietrzu.

Drugą kategorię nadmiernych re 
manentów stanowią surowce i ma
teriały pomocnicze. przekraczające 
normalny i niezbędny stan zapasu.
1 tak Fabryka Sztucznego Włókna 
Nr 7 w Jeleniej Górze zaopatrzyła 
się w -talk na 82 lata, w amoniak 
na 16 lat, w  ług potasowy na 12 
lat.

Ponadplanowy zakup materiałów 
pomocniczych wyniósł w przemyśle 
willowym w 4-ym kwartale około
2 miliardów złotych. Ponad norma
tywne zapasy w przemyśle metale 
wym wyn'osłv na koniec roku 6,5 
mhiarda złotych.

Trzec!ą kategorię nadmiernych 
zaoasów stanowią tak zwane 
towary niecbodliwe, to znaczy źle 
wykonane, lub niedostosowane do
zamówień odbiorców.

O potanienie i usprawnienie aparatu 
gospodarczego

' nych marnotrawstwa majątku uspo
lecznionego.
.^Obniżenie t. zw. manca zwyczajo 
wo przyjętego dla buraków cukro
wych, dostarczonych do cukrowni 

I z 2% do l.l°/o, daje oszczędność 250 
milionów złotych. Obniżenie manca 
cukru i strat w cukrowniach z przy 
jętej dotąd i praktycznie istnieją
cej wysokości strat 3% do 2,71%), 
do których zobowiązuje się Cen
tralny Zarząd Przemysłu Cukrow
niczego — daje oszczędność 1.275 
ton cukru, t. zn. z górą 200 miln. 
zł. Zmniejszenie manca w Centrali 
Rybnej i odpisów na towarach, pre 
liminowane z nadmierną ostrożnoS 
cią tylko 0.62*/», daje 60 miln zł.

O powadze pr >h!etnu świadczy 
wstęony plan Centrali Jajczarsko- 
Mleczarskiej, którv przewiduie nsz 
czędności, z tytułu zmniejszenia 
manca i odpisów strat w dystnhu 
cii 89 miln. zł. i w przetwórstwie 
68 miln. zł., oo w łącznej kwocie 
157 miln. ,zł. stanowi 25•/» sumy 
oszczędności, planowanych na rok 
1949 i powiększenie o taką kwotę 
ilości mleka, masła i jaj.

Czwartą kategorię nadmiernych
zapasów stanowią ponadplanowe 
zapasy międzyoperacyjne, powstałe 
w wyniku złej organizacji produk
cji i nierównomierności w wykony 
wan'u planów.

Piątą kategorię stanowią rema
nenty wyrobów gotowych, nieodbie 
ranę z winy złej działalności orga
nizacji handlowych, co powoduje 
zamrożenie miliardów złotych ze 
szkodą dla gospodarki narodowej.

Dane te mórwią same za siebie. 
Mówią o tym, że dla realizacji za
dań oszczędnościowych na rok 1949 
trzeba będzie wprowadzić nowy sy 
stem regulacji zagadnienia rema
nentów. a mianowicie:

a) bezwzględne zgłaszanie co mie 
siąc przez każde przedsiębiorstwo 
zbędnrch materiałów i zastosowa
nie odpowiednich sankcji za niewy 
konanie tego zarządzenia

b) wprowadzenie rzeczywiście su 
rowo opracowanych norm zużycia 
na jednostkę wyrobu, oraz norm 
minimalnego i przejściowego (sezo
nowego) zanasu,

c) wyciągniecie odpowiednich 
wniosków z faktu naerr>:nnego po
dawania przez poszczególne przemy 
sły, a nawet resorty nadmiernych 
zapotrzebowań materiałowych.

Obok pewnego poziomu osiągnię
tego już w „PaFaWaGu**, w „Ursu 
sie‘‘, obok montażu taśmowego, orga 
nizowanego w fabryce „Kraj1' w 
Kutnie, obok taśm zespołowych fa
bryk obuwia typu „Bata" obok po
tokowej organizacji produkcyjnej 
w szeregu konfekcyjnych zakładów

Równie szczerze jak w stosunku 
do uprzednio omówionych działów 
przyznajemy się do poważnych bra
ków w naszej gospodarce materiało 
węj, stwierdzamy brak technicznie 
opracowanych norm zużycia dla wie 
lu materiałów i tolerowanie przesta 
rzałych rozrzutnych norm przedwo
jennych.

Jednym z poważniejszych środ
ków osiągnięcia dużych oszczędności 
żelaza, stali, drewna, cementu, belo 
nu itp. jest szybka rewizja przesta
rzałych norm budowlanych. Przykła 
dem możliwości w tej dziedzinie mo 
Że być zmniejszenie o 20 proc. wy
datków na budowę sieci napowietrz 
nej po wprowadzeniu zmian w prze 
pisach obowiązujących dla tego typu 
robót.

Szczególnie ważnym jest zastoso
wanie wszystkich możliwych srod- 
ków dla zmniejszenia zużycia i mar 
notrawstwa żelaza i stali, metali 
kolorowych, energii elektrycznej i 
cieplnej, węgla i dręwna, bawełny 
wełny i skóry.

Przeprowadzenie standaryzacji sto 
liarki budowlanej i innych półfabry
katów, zmiany norm długości slu
pów sieci przewodowej, rozmiarów 
podkładów kolejowych, grubości de 
pek — przyniosłoby dalsze oszczęd
ności rzędu setek tysięcy metrów 
przestrzennych.

Podwyższenie jakości stali i że
laza, zmniejszenie tzw. naddatków, 
przewidzianych w hutnictwie jako 
rezerwy w związku z częstym zja
wiskiem braku dostatecznej precyzji 
wyrobów, generalne zmniejszenie, od 
padków I braków w samym hutnic
twie, zmiany norm stosowania stali 
g żelaza w budownictwie, zastępowa 
jato .ta lu*  knaatrukeyineeo betonem

D a l s z y  c i ą g
wyłaniają się dalsze szersze, bogate 
możliwości dla inicjatyw w kierun
ku unowocześnienia organizacji pro 
dukcji. Trzeba w walce o oszczęd
ności i uruchomienie rezerw Doma
gać tym wysiłkom, czuwać nad ni
mi, popularyzować je, upowszech
niać.

Koleje państwowe zaoszczędziły w 
1948 r. — 1,700 tysięcy ton węgla w 
stosunku do 1947 r. Zdawałoby się, 
że na 1949 r. możliwości są wyczer
pane, jednak po opracowaniu żądań 
oszczędnościowych okazało się, że 
można zmniejszyć zużycie węgla o 
dalsze 643.0J0 ton.

Plan oszczędnościowy Centralnego 
Zarządu Energetyki przewiduje 
zmianę wskaźnika zużycia węgla na 
1 KWH z 1.040 kg. na 980 gr. Ta 
drobna stosunkowo zmiana wskaźni 
ka (o 80 gr.) daje blisko 300.000 ton 
zaoszczędzonego węgla.

Miarą rezerw ukrytych w gospo
darce energetycznej jest plan Cen
tralnego Zarządu Przemysłu Węglo
wego, który przewiduje uzyskanie 
1.230 milionów zł. oszczędności w 
ciągu 1949 r. tylko dzięki zmniejszę 
niu kosztów energii elektrycznej, 
pary i sprężonego powietrza.

Marnotrawstwo w zakresie gospo
darki drewnem należy szacować na 
z górą 1,5 miliona m sześć.

przedsprężonym, uporczywa walka o 
lżejsze, mniej żelazo - chłonne kon
strukcje, energiczna walka w celu 
przeciwdziałania korozji, bezwzględ
na walka z nadużyciami w dziedzi
nie dystrybucji żelaza i stali — win , 
ny łącznie przyczynić się do utwo
rzenia dodatkowych rezerw dziesiąt 
ków tysięcy ton tych kluczowych 
decydujących dla rozwoju przemys
łu surowców.

Nader ostrożny w tej dziedzinie 
plan oszczędnościowy przemysłu me 
talowego przewiduje obniżkę o 1,5 
proc. ilości odpadków W|1949 r., co 
jednak daje już pokaźną kwotę 
485,5 milionów zł. i wiele tysięcy ton 
Żelazn i stali

Plan CZP Włókienniczego przewi
duje podniesienie wskaźnika ilości 
przędzy na każde 100 kg surowca i 
osiągnięcie tą drogą dodatkowych 
ilości 1 882 ton bawełny, 576 ton 
wełny, 89 ton lnu, 310 ton juty, 979 
ton celulozy — wartości łącznej 2 
miliardów zł. oraz zwiększenie ilości 
tkanin na jednostkę przędzy drogą 
zmniejszenia odpadków co daje do
datkowe 1.416 kg. różnej przędzy, 
wartości 435 milionów zł.

Już te kilka przykładów z frontu 
walki nie tylko o oszczędności w zło 
tówkach i dodatkowych ilościach su 
rowca oraz gotowej produkcji, ale 
również o zmniejszenie ilośpi wy
datkowanych przez Państwo dewiz, 
ilustruje dostatecznie zarówno wa
gę zagadnienia, jak i możliwości do 
osfagnięcia

Braki produkcyjne — to następ
ny element strat i marnotrawstwa- 
Braki w gotowych wyrobach ozna
czają często całkowitą utratę war
tości użytkowej przedmiotu — a 
jest ich nie mało. Braki półfabryka 
tów i surowców powodują dodatko
we wydatki pracy i energii.

Centralny Zarząd Przemysłu Me
talowego podaje odsetek braków na 
około 6 proc. w 1948 r. i przewidu
je obniżenie do 4,8 proc. Spadek 
wiec tylko o 1,2 proc. co jednak 
zgodnie z obliczeniem winno dać 1 
miliard 52 miliony zł. oszczędności. 
Braki w odlewach wynosiły u nas 
w 1948 r. 8.3 proc. w stosunku do 
3 proc, w Związku Radzieckim.

Materiały zastępcze
Następnym elementem w walce o

oszczędności materiałowe jest szero
kie zastosowanie materiałów za
stępczych.

Zastąpienie skór importowanych 
skórami świńskimi, przyniosło już w 
1948 r. oszczędność 1.600 000 dola
rów. W 1949 r. oszczędność z tego 
tytułu przewidziana* jest na około 
2.800.000 dolarów.

Zastąpienie miedzi aluminium i 
stopami cynkowo - aluminiowymi, 
zastąpienie miałem węgla grubego 
do spalania w piecach zwykłych, 
które umożliwi nam wynalazek ebec 
nie opracowany w górnictwie, sze
rokie stosowanie materiałów zastęp 
czych w budownictwie — oraz cały 
szereg innych możliwych rozwiązań 
wymaga uporczywego wysiłku pra
cowników przemysłu i pomocy in
stytutów naukowych.

Utylizacja odpadków
Brak jest dostatecznej ilości urzą

dzeń dla zbierania i sortowania od
padków w przemyśle metalowym i 
elektrotechnicznym. T. zw. śmiecie 
fabryczne kryją zbyt dużą ilość od
padków użytkowych, o których prze 
robienie we własnym zakresie lub 
przekazanie właściwym wytwórniom 
winny się troszczyć dyrekcja, admi 
nistracja i załoga zakładów.

Z inicjatywy grupy robotników i 
techników wybudowano w Zakła
dach Monopolu Spirytusowego w 
Żyrardowie piec dla produkcji wę
gla wywarowego z wywaru, który 
dotąd tracono bezużytecznie. Daje 
to oszczędność 15 milionów zł. po 
pokryciu kosztów inwestycji ł 
eksploatacji.

Daleko posunięto już wykorzysta
nie ługów posiarczanowych, pozosta 
łych po produkcji włókien celulozo
wych.

Z tych dawniej bezużytecznych 
odpadków, ściekających do kanałów 
— 420 tys. ton przerobiono w 1948 
r. na spirytus etylowy, 3.000 ton na
garbniki.

0  racjonalną gospodarkę
magazynową

Jednak nie tylko w procesie pro
dukcji powstają straty materiałowe
1 obserwuje się marnotrawstwo po
legające na nadmiernym zużyciu su 
rowców i materiałów. W magazy
nach fabrycznych, składach i maga
zynach handlowych, w magazynach 
kolejowych, w elewatorach i mły
nach, silosach i stodołach — wszę
dzie gdzie leżą przez dłuższy okres 
czasu źle zmagazynowane towary, 
' • ‘ttedrSe odbywa sle nieustanny pro

Przechodzimy z kolei do zadań 
oszczędnościowych w dziedzinie po 
tanienia i usprawnienia aparatu l§ie 
rownictwa gospodarczego. Pierw
szym elementem oszczędności w tej 
dziedzinie jest normalizacja prac 
biurowych i organizacja planowa
nia prac oraz kontroli wykonania 
wewnątrz aparatu kierownictwa go 
spodarczego. Czynności manipula
cyjne mogą być z powodzeniem na
wet zaakordowane, czynności kon
cepcyjne ujęte w  ramy planów ter 
minowych tak aby doprowadzić do 
powstania nowego stylu pracy, ety 
iu. opartego o świadomą, żelazną 
dvscvnlinę pracowników którzy zda 
ją sobie z tego snrawę, że każde za 
nipdbanie korespondenci), każde o- 
późpienie wydajna decvzji, każde 
zan^dbanie załatwienia snraw 
przedsiębiorstw produkcv/nych — 
powodule stratv materialne i pod
rywa równocześnie zaufanie do wła 
dzy ludowej .

Uproszczenie organizacji oznacza 
ograniczenie zbyt dużvch kompe
tencji t, zw komórek funkcional- 
nych i umocnienia jedności władzy 
dvspozvevinei tzn. umocnienia po
zycji dyrektora naczelnego przv 
równoczesnvm rozszerzeniu metod 
pracy ze smołowe i. polegaiace na sta 
łym informowaniu naib1(ższvch 
współpracowników i czvnnika soo- 
łecznego, na wysłuchiwaniu oninfi, 
krvtvki i dyskusji kolegiów dorad
czych.

Z kolei trzeba bedzie doprowa
dzić do rzeczywistego uproszczenia 
sprawozdawezości. do jej rzeczy
wistego ujednolicenia.

W walce oszczędności odegrają 
wymienione tutaj czynniki olbrzy
mią roię. Współzawodnictwo pra
cowników przemysłowych oparte o 
normalizację i planowanie, może 
wydobyć ukryte siły i zdolności, 

i które dotąd marnują się z powodu 
i braku właściwego systemu kontro-' 
li wydajności pracy

*  *  *

Na zakończenie chciałbym zwró
cić uwagę 'na głębszy sens te) nara 
dy, który polega na mobil!zacji ak
tywności i inicjatywy mas pracują 
cych, który oznacza walkę o rzeczy 
wiście aktywny udział człowieka 
pracy w codziennym zarządzaniu 1 
kierowaniu gospodarką narodową.

Walka z przeżytkami kapitalizmu 
w świadomości ludzi jest walką 
długotrwałą i trudną, jednak właś 
nie mobilizacja tego typu, jak ta, 
którą zapoczątkuje dzisiejsza nara
da, może dokonać olbrzym!ego dzie 
la, może wpłynąć na znaczne przy- 

| śpieszenie procesu podnoszenia świa 
domości społecznej i politycznej, na 
rozwój nowego stosunku do pracy 
i do majątku społecznego, na po
głębienie ideowej treści stosunku 
każdego szeregowego pracownika 
do pracy, która przestaje być przy 
musem, narzucanym w ustroju ka 
pital!stvcznym drogą stosowania 
kija i głodu, a staje się w miarę roz 
woju dobrobytu materialnego I go
spodarczego treścią żvcia człowie
ka. źródłem ciągle większego zado 
wolenia i celem ciągle większego, 
bardziej twórczego wysiłku.

Stawiamy dooiero pierwsze kro
ki na drodze do socjalizmu, do u- 
stroiu, który nie zna wyzysku czło 
wieka przez człowieka, ale dzięki 
wspaniałym oriagnietfom uzyska

nym na wsiennvm etanie, może
my sobie już w pełni zdać snrswę 
z potęgi, iaka jest świadomość, ak 
tywność, twórczy wvs'łek, instynkt 
kasowy i patriotyzm mas pracują 
cych.

Pobudzić tę aktywność, donomóc 
twórczym wysiłkom; podnieść po
ziom techniczny i kulturalny ma* 
nracuiacvch i równocześnie uczyć 
sie od n’eh. wzbogacać swą w'edzą 

! ich doświadczeniem, in<ciatywą 
■ krytyką — oto zadanie aktywu go
spodarczego i  kierownictwa gospo 
1 dąrczogo. *

Walka o upowszechnienie doświadczeń 
przodowników pracy, o właściwe rozmie

szczenie kadr i właściwe wykorzystanie 
młodego narybku

Szybkie podnoszenie kwalifikacji 
załóg jest jednym z warunków mo
bilizacji ukrytych rezerw produlccyj 
nych, skutecznej walki o usunięcie 
marnotrawstwa. Masowe przekracza 
nie norm pracy ustalonych na 1949 
r. jest możliwe i niezbędne. Przo
downicy pracy jako instruktarzy 
nowych metod produkcji jako kie
rownicy szkolenia bezpośrednio przy 
warsztacie pracy, zdali zwycięsko 
egzamin w przemyśle węglowym. 
Niektórzy brygadziści potrafili w cią 
gu 2 dni nauczyć zespoły górników 
jak przekraczać o 80 — 40 proc. nor 
my, których oni uprzednio nie po
trafili nawet osiągnąć. Tek np. tow. 
Krawczyk na kopalni „Kazimierz*1 
podniósł wydajność instruowanych 
orzcz siebie zespołów o 54 proc.

Trzeba, aby również majstrowie 
stali się bardziej aktywnym czyn
nikiem doszkalania przy warsztacie 
pracy i równocześnie aktywnym 
czynnikiem organizacji i planowania 
produkcji, trzeba również, aby inży 
nierowie i technicy nadążali z roz
pracowaniem metod pracy przodow 
ników i zabezpieczeniem warunków 
powszechnego ich stosowania.

Inaczej niż dotąd należy zainte
resować się przydziałem prac dla 
kwalifikowanych robotników. Jest 
tych robotników mało i lekkomyśl
ne przydzielanie im, jak to się oka 
zało w wielu przemysłach, czyn
ności nie odpowiadających ich moż
liwościom wiedzy i wprawie zawo
dowej, stanowi przykład jaskrawe
go marnotrawstwa kadr. Cenić 
kadry, w tym wypadku to znaczy 
przede wszystkim dbać'O prawldło-

| we ich rozmieszczenie. Gorzej jesz- 
i cze jest z marnotrawstwem kadr 
i inżynierów, techników, specjalistów 
! wszelkiego rodzaju. W centralnych 
i przedsiębiorstw ach chemicznych 
I brak jest inżynierów, wówczas gdy 
j można ich znaleźć we fabryczkach 
i mydła, olejków lub perfum. Skoń- 
, czyć trzeba z tym stanem rzeczy — 
| i rozpocząć systematyczną pracę nad 
i przemyślanym, celowym rozstawie

niem kadr i skupieniem najlepszych 
ludzi na węzłowych, najtrudniej
szych odcinkach frontu gospodar
czego.

Trzecim zagadnieniem w tej dzie
dzinie jest prawidłowe wykorzysta
nie młodego narybku absolwentów 
szkół zawodowych i kursów przy
sposobienia zawodowego.

Miliardy złotych wydatkowane na 
ten cel przez Państwo i zakłady pra 
cy pójdą na marne, jeśli nie wpro
wadzi się systemu opieki nad absol 
wentami.

Przy tej okazji trzeba publicznie 
potępić konserwatyzm, jaki dotąd 
panuje w zawodzie drukarskim 
wyraża się w wykoślawionym sto
sunku do szkolenia młodego na
rybku.

Czwartym zagadnieniem w tej 
dziedzinie jest marnotrawstwo kadr 
polegające na zatrudnieniu ludzi 
bez faktycznej potrzeby. Ci pozornie 
..zbędni1* pracownicy mogą gdzie in 
dziej z pożytkiem znaleźć zatrudnię 
nie, trzeba tylko z jednej strony 
skłonić ich do tego, z drugiej zaś 
strony odpowiednio przygotować 
przesunięcia w zatrudnieniu.

Waika o oszczędną gospodarkę materiałową

Poprawa w  zakresie gospodarki drzewem  
może dać prawie % miliona m3 oszczędności
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W Milejowie spotkały M e  ekipy
Z pobytu grup łączności w Ośrodku Maszynowym

Niedziela 20 marca była 
czwartą z rzędu niedzielą, ktń 
rą 17-oso-bowa ekipa techniczna 
pracowników Urzędu Wojewódz 
kiego Lubelskiego spędziła w 
Milejowie przy naprawie sprzę 
tu tamtejszego ośrodka maszyno 
wego.

Członkowie ekipy to przeważ 
nie szoferzy i monterzy. Kierów 
nikiem jej jest tow Franciszek 
Wójcikiewicz —  elektromon
ter.

Ażeby bliżej zapoznać się z 
przebiegiem prac wybraliśmy się 
wraz z ekipą do Milejowa.

Po przeszło godzinnej podró
ży jesteśmy na miejscu. K’erow 
nik ośrodka toiw. Michał Kędzio 
}a otwiera wrota magazynu, 
gdzie mieści się wyremontowany 
ł przeznaczony do remontu 
sprzęt.

Cztery błyszczące siewniki sto 
ją gotowe do użytku. Dwa jesz
cze czekają na remont. Naprze
ciw widzimy 5 różnych pługów, 
które już naprawiono i zakonser 
wowano. Obok stoją 4 brony i 
'dwa -obsypniki. One również 
lśnią jak nowe. Dalej w głębi 
magazynu stoją dwie kosiarki, 
'dwie żniwiarki i duża młockar 
nia. Dziś stan tych maszyn po 
zostawia wiele do życzenia, lecz 
za parę tygodni £ cne będą wy
glądały jak nowe.

Tow. Wójcikiewicz, mimo iż 
jest elektromonter, m umie po 
kierować pracami. To samo moż

na powiedzieć i o  innych człon
kach ekipy. I tak ap. tow. Jó
zef Limek i -ob. Henryk Koło
dziejski — szoferzy oraz ob. Ste 
fan KHmczewski — monter nig 
dy dotychczas nie mieli do czy
nienia z maszynami rolniczymi, 
a jednak mogą śmiało stanąć do 
współzawodnictwa z niejednym 
z pracowników „Plonu“ lub 
„Wolskiego". Pozostali członko 
wie ekipy łeż nie pozostają w 
tyle. Ci, którzy nie potrafią ob
chodzić się z pilnikiem, klu
czem, śrttłyoikrętem, młotkiem 
i innym sprzętem ślusarskim peł 
nią nie mniej ważną i pożytecz 
ną funkcję koi lerwatorów. Czv 
szczą ori i oliwią masz'r v, za 
bezpieczając je w ten sposób 
przed rdzewieniem^ Nawiasem 
mówiąc, powinni to byli zrobić 
sami użytkownicy sprzętu ośrod 
ka i to nie teraz tuż przed nad
chodzącą wiosną, lecz przed na 
staniem zimy, no. zakończeniu 
robót polnych. Świadczy to nię 
szczególnie o  poszanowaniu ma 
iątkn snołecznego przez użytko 
wników.

Członkowie ekipy pracują z 
in i

W A R U N K I
kontraktowania maku

Gminne Spółdzielnie S./ Ch. przy 
stąpiły niedawno do kontraktowania 
maku. Warunki kontraktowania są 
następujące. Po podpisaniu kon
traktu rolnik otrzymuje 15 tys. zł.
jaliezkl od każdego, zakontraktowa
nego ha, na nabycie nasion i nawo
jów sztucznych w G. S. Obowiązuje 
go dostarczenie z każ jo zakon
traktowanego ha ziemi 5 q maku 1 
^ q makówek.

Wkrótce również rozpocznie się 
kontraktowanie grochu i fasoli, przy 
czym rolnicy będą otrzymywać po 
15 tys. zaliczki od każdego zakon
traktowanego ha na zakup nasion i 
nawozów sztucznych. Zaznaczamy, 
że podpisujący kontrakty na upra
wę roślin przemysłowych, mają 
pierwszeństwo w nabywaniu nawo
zów sztucznych w Gminnych Spół
dzielniach S. Ch. (rz)

zapałem. Paru ubranych w kom 
binezonv pracowników ogląda 
zaniedbany duży opryskiwacz 
sadowniczy, który da się jesz
cze wyremontować. Naprawy 
nie da się jednak na miejscu 
przeprowadzić. Krótka decyzja 
i opryskiwacz jest już na samo

chodzie, który go zawiezie do 
Lublina, do warsztatów Urzędu 
Wojewódzkiego.

Ok. gicdz. 1 po południu zamy 
kają się wrota magazynu. Na 
dziś pracy dość. A zrobiono wie 
le: naprawiono i zakonserwowa 
n.o trzy siewniki, trzy pługi, 
dwa obsypniki. Obejrzano i przy 
gotowano do remontu kosiarkę. 
Dokonano szczegółowych oglę
dzin żniwiarki, której remont 
w nrywatr.ym warsztacie koszto
wałby wiele tysięcy.

•  * *
W czasie gdy w magazynie o- 

środka wre praca, do Milejowa 
przyjeżdża inna ekipa przedsta 
wicieli lubelskiego świata pral- 
cy: dwudziestokilkoosobowy zV 
spół artystyczny Państwowej Fa 
brvki Cukierków „Veritas“.

'Młode, delikatne dziewczęta 
mimo że nie pptrafią naprawić 
pługa czy słownika, też pragną 
wziąć udział w realizowaniu 
łączności miasta ze wsią wier
szem i pieśnią, wesołym ske
czem i tańcem.

Sala miejscowego Domu Ludo 
wego wypełniła się po brzegi. 
Na przedstawienie przybyło ok. 
700 — 800 osób.

Entuzjastyczne przyjęcie przez 
ludność Milejowa występu lube! 
skich robotnic świadczy o tym 
że na tej drodze, poprzez scenę 
najłatwiej znaleźć wspólny ję
zyk. F. Praszczak

Dlaczego p. Ryba uznał
b e z p r a w n e  w y b o r y

Wito-tdowi Ciela
kowi — szoferowi 
Urzędu Wlojewódz 
kiego wyremonto
wanie i konserwa
cja paru skibowego 
pługa nie sprawia 
więcej trudności niż 
założenie nowej o- 
pony lub wymiana 
świecy w zamocho 
dzie. Kierownik O. 
środka Maszynowe
go w Milejowie tow 
M. Kędzioła i kie 
równik ekipy tech 
nicznej UWL są 
dumni z takich prą 
cowników.

Z Głuska pow. Lublin dostali
śmy list o dziwnych wyborach 
do Zarządu Kasy Stefczyka.

W niedzielę 20 marca br. od
było się zebrania członków Kasy 
Stefczyka w Głusku. Na 718 
członków na zebranie przybyło 
ok. 50 chłopów przeważnie boga 
czy wiejskich. Reszta chłopów 
nie przyszła ponieważ o wybo
rach nie została zawiadomiona. 
Nie zawiadomiono również ani 
partii politycznych, ani Zw. Sam. 
Chł. Takie to wybory obmyślili 
przeprowadzić bogacze, którzy 
dotychczas czeroali wielkie ko
rzyści z Kasy. Przypadkowo zna 
lazł się na tym zebraniu sekre
tarz gminnego komitetu PZPR, 
który zaprotestował wobec bez
prawia tego zebrania. Mimo to 
Zarząd został wybnany.

Dziwne stanowisko zajął lustra 
tor z BGS z Lublina p. Ryba, 
który z uznaniem wysłuchał spra 
wozdania kasjera p. Potemskiego

tego samego o którym biedni 
chłopi mówią, że każdą prośbę o 
pożyczkę trzeba poprzeć wódką. 
P. Ryba uznaje zebranie za pra
womocne, zgodne ze statutem a 
na uwagi sekretarza komitetu 
gminnego PZPR odpowiada, ża 
jest to „wiecowanie". W ten spo
sób ilością 50 głosów na 718 człon 
ków został wybrany zarząd i Ra 
da Nadzorcza. Nawiasem mówiąc, 
nasza Kasa Stefczyka do dziś 
dnia pracuje bez planu, nie ma 
nawet opracowanego budżetu. Ca 
ły wysiłek Zarządu skierowany 
jest tylko w tym kierunku by 
pieniądze przyznane przez Pań- 

jfetwo dla mało i średniorolnych 
chłopów zaghrnąć w swoje ręce

Milion dwieście tys. zł.
n a  z a lic z k i

Centrala Spółdzielni Rolni
czych S. Ch. przekazała pierw
szą ratę kredytów na zaliczki 
dla kontraktujących uprawę rze 
oaku. Ogółem przyznano na ten 
cel w pow. lubelskim 1 milj. 200 
tys. zł. Cena nasion rzenaku dla 
kontraktujących w Gminnych 
Snółdzielniach S. Ch. wynosi 7 
tys. zł. za 1 q, przy czym soół- 
dzieinle nie mała żadnych zysków 
ze snrzedażyt (rz)

OD REDAKCJI:
Dziwnym nam się wydaje, prze 

de wszystkim to, że lustrator 
BGS, który orientuje się jak po
winno wyglądać prawomocne ze 
branie, dopuszcza do wyboru za 
rządu przy obecności tak małej 
ilości członków. Czyżby i w tym  
wypadku zgoda p. Ryby została 
przeprowadzona przez bufet. Je
steśmy pewni, że kompetentne 
władze unieważnia bezprawne 
wybory w Kasie Stefczyka tr 
w Głusku.

ODPOWIEDZI REDAKCJI:
Do ob F. W. i ob. K. S. GorSv 

kowa. List Wasz otrzymaliśmy. 
Przesyłamy go do odpowiednich 
władz, które na pewno wyciągną 
z niego odnowiednie wnioski 
Piszcie do nas często.

Dstkonałe wyniki syitema Matrosowa
w  p rod u k cji ob u w ia  ”

(Mik) — Począwszy od listopada 
ub. roku, Radomskie Zakłady Obu
wia prowadzące oprócz fabryk w 
Radomiu 1 Warszawie również za
kład produkcyjny w Lublinie, za
stosowały na oddziale wierzchów 
fabryki Nr 1 racjonalizatorski sy
stem W, Matrosowa — znanego przo 
downika radzieckiego. Po zastosowa 
niu w formie eksperymentalnej me
tody Matrosowa, pracownicy zatrud 
nient przy krojeniu wierzchów nie

Chciałbym tak żyć jak kołchoźnicy na Ukrainie -
m ów i Miko aj Popielnicki, uczestnik w ycieczki do ZSRR

Wzdłuż długiej prostej drogi ciąg
ną Si» liczne zabudowania wsi Maj
dan pow, Chełm. Po grząskim błocie 
■wolno kroczy lekko pochylony siwv 
eblop Zda się dzwięa on na barkach 
brzemię lat ciężkiej pracy na roli. 
Mikołaj Popielnicki — tak się nazy
wa jeden z uczestników wycieczki 
polskiej na Ukrainę.

— Dużo widziałem — powiedział, 
_  Bvłem zdumiony bo to się inaczej 
mówiło, a inaczej tam było w rze
czywistości. W naszej wycieczce byli 
J jacy którzy nie wierzyli do ostat
niej chwili dopóki nie przekroczyli 
„ranicy państwa kołchozów. Po obej
rzeniu kilku z innvm przekonaniem 
wrócili do Kraju. Na wycieczce byt: 
7ótni ludzie. Z PSL, z SL, ZMP, 
PZPR bezpartyjni, nauczyciele, ro
botnicy, studenci. Reprezentowali oni 
wszystkie warstwy społeczne Polski.

— Bardzo im bieda tym kołchoź 
nikom?

—  Życzyłbym sobie taWej biedy do 
imierci — odparł chłop. Chciałbym 
tak żvć 1 to mieć co kołchoźnicy na 
Ukrainie. Wszystko to co się tu u nas 
o kołchozach mówi to kłamstwo.,

_A czy to prawda, że wszyscy
pod jednym dachem w kołchozie 
tyją  i na dzwonek do roboty idą?

Popielnicki spojrzał na mnie z dziw 
kym n (tu i ech cm, na poły ironicznym, 
P l»ły pobłażliwym, <Ba

— Dzwonków żadnych nie ma. Każ
dy stara się zrobić jak najwięcej 
jak najlepiej. A zapal do pracy u 
wszystkich jest duży. Mieszkania 
mają oddzielne tak jak i u nas we 
wsi, tylko większe i piękniejsze. Ume 
blowanie wprost śliczne. Żyją sobie 
wygodnie. Każdy ma światło, radio, w 
oknach firanki, ot jak w mieście. By
liśmy u kołchoźników w domach. Po 
zwiedzeniu gospodarstwa proszono 
nas zawsze na obiad do kołchoźni
ków. A tam już czekał stół zastawio
ny, Na stole wódka, ryby, wędliny,' 
mięso.

Mieszkania mają różne, dwu trzy, 
a nawet i czteroizbowe To już zależy 
od zamożności kołchozu. Przy domu 
kołchoźnik ma budynek gospodarczy, 
trzyma w nim własną krowę, a cza
sem dwie, nierzadko z przychów
kiem. Dwie trzy świnie, do 10 owiec 
i kur ile chce. Niezależnie od tego 
kołchoz posiada własny inwentarz ź,y 
wy, który znajduje się w tzw. fer
mach, oddzielnych dla krów, świń i 
drobiu. Konie i woły jako siła po
ciągowa znajdują się przeważnie w 
jednej fermie.

Kołchoźnik ma niemniej jak pól 
ha gruntu przyzagrodowego naturalnie 
Odliczając ziemię pod budynek. W nie 
których kołchozach mają nawet po 
hektarze gruntu.

— He też otrzymują oni za swą 
pracą?

platę jednego z nich.' Więc mogę po
dać — mówi Popielnicki. — Ko-nop- 
czenko z rodziną miał 1305 dni, za 
co otrzymał 4690 rubli gotówką, 5 ton 
pszenicy, kilka ton ziemniaków ile 
to dokładnie nie pamiętam, prócz tego 
warzywa, ale to się nie liczy. Każdy 
z nich bierze ile chce.

— Na wsi jak tam ludzie 
ubrani? *

— Tak jak u nas oberwanych nie
widać. Każdy ma przyzwoity garni
tur, na nogach walonki i kalosze, taki 
u nich zwyczaj ,a!bo kamasze. Kobiety 
tak jak i u nas po miastach — opo
wiada Popielnicki.

— A żywność droga? — pytam
ciekawie.

— Wprawdzie nie kupowaliśmy żyw 
ności, ale przez ciekawość chodziliś
my pytać. Słonina na półtorej dioni 
gruba kosztuje 80 rubli 1 kg.

— Jak Wygląda i jak jest zor
ganizowany kołchoz?

— Ulice szerokie^ równe. W wielu 
kołchozach są brukowane jezdnie i 
poukładane równiutkie chodniki. Bu
dynki mieszkalne tworzą jakby to 
powiedzieć wieś j centrum kołchozu. 
Poza ws:ąvznajduią się fermy hodow. 
inne pięknie urządzone. Przy wejściu 
do każdej fermy stoi przy drzwiach 
skrzynka wapna dla dezynfekcji obu. 
wia, żeby nie zawlec choroby — do
daje Popielnicki, Do fermy mają 
wsteD lyiko..cL. którzy sa zatrudnieni.

Wszędzie czyściutko, wybielone ele
mentowe chodniki i ścieki. Przy 
każdej takiej fermie jest pokoik z te
lefonem, radiem. Tutaj wpisują do 
ksiąg swoje uwagi pracownicy fermy, 
a także odpoczywają w wolnych 
chwilach od pracy. W jednej z ferm 
widzieliśmy nawet kąpiele dla świń. 
Wszędzie w fermach są motorki elek 
tryczne, które poruszają maszyny do 
tłuczenia kartofli dla świń. siekania 
buraków dla krów itp Widzieliśmy 
także maszyny elektryczne do doje
nia krów i automatyczne poidła. Jak 
krowa naciśnie pyskiem takie poiiłto 
to leci woda, i może się ona jej tyle 
napić ile zechce. .

Ludzie zatrudnieni w kołchozie po
dzieleni sa na brygady. A brygady na 
ogniwa. W ogniwie pracuje 8 do t£ 
osób. Co tydzień wszyscy kołchoźnicy 
zbierają się i ustalają plan pracy. 

Już teraz wzystkie kołchozy mają 
robione orki wiosenne. Zrobiły to 

aszyny z MTS-u (motorowo-trakto. 
rowe stacje). Aby tylko podeschło i 
można było wyjść w pole to wystarczy 
3—4 dni i siew będzie skończony. 
Kombinaty MTS-u zbierają w czasie 
żniw zboże z pola dokonując podo- 
rywek, orek głębokich oraz siewów 
jesiennego i wiosennego.

Zwiedzając kołchozy często' widzia
łem na piersiach kołchoźników me
dale za wyzwolenie WaTszawy, — 
mówi na zakończenie naszej rozmowy 
Mikołaj Popielnicki. 

RozmowąjJizeDrowadiał Paweł Bed.

tylko że przekroczyli dzienną nor
mę, wynoszącą 150 par wierzchów 
damskich lub 120 męskich, lecą 
ostatnio osiągnęli -wydajność dochc 
dzącą do 460 par wierzchów damskicl 
dziennie. Poziom produkcji wierz
chów męskich również wzrósł do 15( 
par dziennie.

System Matrosowa polega ni 
tym, że czynności pomocnicze, jal 
kompletowanie wysiekanych części 
sortowanie odpadków itp. nie obar
czają sztancera, lecz wykonuje }<

£

siła pomocnicza, która obsługuje kil 
ku sztancerów. Z przodujących 
sztancerów radomskich wysunęli 
się na czoło ob. Cz. Biernacik i ob. 
Władysław Gmistrzykowskl. Wed
ług opinii fachowców o wydajności 
pracy systemem Matrosowa dccydu 
je w znacznym stopniu jakość matę 
riału. Fabryka Nr 1 w Radomiu 
planuje rozszerzenie produkcji me
todą Matrosowa w miarę nadejścii 
odpowiedniego surowca i projektuje 
zastosowanie tego systemu również 
przy krojeniu wierzchów obuwia 
przemysłowego, oraz i$51buc!ków 
męskich i chłopięcych, jjrifleży pod
kreślić, że znaczne pod jhfeienie wy 
dajności pracy, wskutek^ 
nia systemu Matrosowa,^ 
się znacznie do poprawy -bytu ra
domskich matrosowców, których 
zarobki sięgnęty wyższego poziomu

gtosowa- 
zy czyniła

U „ ii T
m u n d u r y

(LL) — Zainicjowana w począł 
kach stycznia bieżącego roku ak 
cja oszczędnościowa na terenie 
Liceum i Gimnazjum im. Zamoj 
skiego w Zamościu odbywała się 
pod hasłem „zbieramy niepotrzeb 
ne złotówki". Do chwili obecnej 
przyniosła ona 8 tys. zł. Pienią
dze te przeznaczono na zakup 3 
mundurów dla najbiedniejszych 

junaków hufca Jołużba Polsce",
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WYKŁADOWCY I SŁUCHACZE
b a r d z o  z a d o w o l e n i  
z  kursu rachunkowości rolnej
v  G a r d z i e n i c a e h

W Gardzienicach pow. krasnostaw
skiego odbyło się w niedzielę 20 bm 
ttroczyste zakończenie kursu rachun
kowości rolnej, przeprowadzonego 
tein dla 65 uczestników z woj. lu
belskiego. Program wykładów miał 
na' celu zaznajomienie słuchaczy z 
budżetem gospodarstw rolnych orzą 
dzianiem bilansów, księgowania oraz 
■ formami pracy w spółdzielczości 
produkcyjnej.' Kierownikiem kursu 
był inap. min. R. i R. R. ob. Pniew-1 
•ki.

Kurs e1rupil słuchaczy, zarówno 
e a ł o n k ó w  p a r t i i  politycz
nych jak i bezpartyjnych i odbył się 
w bardzo —tiłej a ‘mosferze, co świad 
Szyi o coraz ściślejszej współpracy 
mas chłopskich ze sobą. Penie w? ż w 
Gardzienicach istnieje Liceum Rolni
czy uroczystość zakończenia kursu 
przygotowano wspólnie. Przybyli na 
nią naczelnik Wydziału 0 |w  Roln. 
ob. Konieczny i przedstawiciel Wv.lz 
Rolnego przy Woj. Komitecie nZPR 
Iow. Kita. Po odśpiewaniu „Między
narodówki" ł przemówieniach kie
rownika kursu i przybyłych gości, 
nastąpiła część artystyczna, na którą 
tłoiyły się pieśni ludowe i tańce, w 
wykonaniu uczestników kursu 1 ucz
niów Liceum Rolniczego.

Wśród słuchaczy kursu wyróżnili 
tlę zdolnościami i pra- rwitośeią tow. 
Iow. Wójcik, Stanisław Wnuk, Gustaw

Warda, wszyscy z PZPR, ob. Regima 
Warmińska z SL i bezpartyjna ob. 
Zofia Szewczyk.

Serdeczny nasfrój, wielkie zainte
resowanie słuchaczy przekazywanym, 
im wiadomościami i zżycie się - sobą 
w ciągu kilku dni dowodzą, że chłop 
lubelski rozumie coraz lepiej nie tyłku 
znaczenie oświaty rolniczej, ale wza
jemnej współpracy członków partu 
politycznych i bezpartyjnych. (rz>

W iosenny apel „Służby P olsce”
w  Z a m o ś c i u

(II) — W udekorowanej god
łami państwowymi i emblema
tami „SP“ auli Starej Akademii 
Zamojskiej, Wiosenny Apel SP 
zgromadził 20 marca br. ponad 
"100 delegatów z hufców wiej
skich i miejskich powiatu za
mojskiego.

O godzinie 10-ej Pow. Ko
mendant „SP“ zagaił zebranie i 
oowołał do prezydium przedsta
wicieli władz administracyj
nych, wojskowych, partii poli
tycznych i organizacji młodzie-

Cenne szkielety wymarłych zwierząt
C m entarzysko m am utów
m iędzy C ichoborzem  a M as’om yczam i
i'jp) Jeszcze w czasie okupacji 

Nl-mcy natrafili w okolicach Werb 
k< wic pow, zamojskiego, na kości 
mamutów. Nic dziwnego, że prowa
dzili tam energiczne poszukiwania 1 
w rezultacie wywieźli kilka cennych 
szkieletów. Bieżącej wiosny rozpocz
nie się w Werbkowicach prace ba
dawcze, gdyż przy kopanin plasku na 
nasyp kolejki Ciehoborz—Masłomycc 
koło Werbkowie, wykopano na głę
bokości (I m kość m imnh, eo po
twierdza jeszcze raz fakt, że In znaj
duje się cmentarzysko mamutów. Wed 
Ing opinii rzeczoznawców, jest to

kość przedniej kończyny mamuta. 
Znajduje się ona obecnie w Muzejiin 
Regionalnym w Zamościa.

żowych. Przemówienia okolicz
nościowe wygłosili starosta po
wiatowy, przedstawiciele Woj
ska, PZPR, SL, i ZMP. Referat 
polityczny wygłosił mjr. Wyso
cki, zaś ppor. Kiljan pow. ko
mendant SP, podsumował osiąg
nięcia junaków z powiatu za
mojskiego. Na pierwsze miejsce 
wysunął się hufiec SP przy Gim 
nazjum im. Zamojskiego, który 
może poszczycić się piowaźnymi 
osiągnięciami w pracy fizycznej 
oraz społeczno-kulturalnej. Ppor 
Kiljan podkreślił wybitne za
sługi komendanta hufca prof. 
Hajkowskiegu, dzięki którego 
pracy hufiec jest znany całemu 
miastu i na terenie powiatu, 
przez swoje Uczne wystąpienia 
jako hufiec reprezentacyjny.

Po ożywionej dyskusji, w 
której zabierali głos junacy i 
członkowie partii politycznych,

V  TURNUS SZKOLENIOW Y  
d l  a  t r a k t o r z y s t ó w
zakończyły lubelskie warsztaty TOR

(wj) Przed kilku dniami hd- i spodarstw Rolnych. Prowadził
były się w Lublinie egzaminy 
dla traktorzystów, obsługują 
eych zespoły Państwowych Go-

Koło Zw. S. Ch.
i k i Mi i  m i M i a i

(kt) W gromadzie Stefan ko wice, 
gm. Moniatycze zostało zorganizowane 
nowe Koło Zw. Samopomocy Chłop
skiej, do którego zapisało się 48-miu 
Członków. Na przewodniczącego Koła 
wybrano tow. Józefa Rudnickiego. 
Sttóry zapewnił obecnych, że będzie 
przełamywać wszelkie trudności na 
potykane w rozwoju Z. S. Ch.

je kierownik kursu dla 
Bolesław

trakto-
Kowalrzystów, tow 

czyk, który nie sizezędzi pracy i 
wykorzystuje swu zdolności przy 
szkoleniu nowych kadr obsługi 
traktorów. Ogółem w lubelskich 
warsztatach TOR przeszkolono 
14 traktorzystów dla Związku 
S. Ch. — 1-go dla Państw. Za
kładów Chowu Koni i 49 dla 
Państwowych -Gospodarstw Rol
nych. Spośród przeszkolonych 
traktorzystów odzndczył się 
wybitnymi zdolnościami ob. Zyg 
munt Jankowski, członek zespo
łu Starogard.

zkola i ogródki iordanowtlfe
eci robotniczych i chłopskich

<r) Pou 
do zrobi)

asnostawskl ma dużo ■ 
w dziedzinie opieki

Bad dzlećfcwfn. Odczuwa się tu szcze 
gólnic b r S  przedszkoli i ogródków 
Jordanowskich, które objęłyby opie
ką dzieci od 3—14 lat zwalniając 
przez to wiele rąk do pracy.

Docenił wagę tego zagadnienia 
Zarząd Miejski w Krasnymstawie, 
ktJry preliminował na ten cef 2 
mil. zł.

Przedszkola i ogródki jordanow
skie przeznaczone -są przedewszyst- 
kłem dla dzieci robotników.

39 kursów sooSeuno-gsspodarczycti
ci/ p o w *  łu h ® w u s k im
(fk) 50 aktywistów partii politycz

nych i ZMP z powiatu łukowskiego 
bierze udział w obsłudze 30 tu kur
sów społeczno-gospodarczych, orga
nizowanych na ter-nie powiatu łu
kowskiego dla ludności wiejskiej, W 
każdej gminie odbędą się dwa takie 
kursy, na których Ludność zapozna 
się nie tylko z organizacją świetlic, 
ale i z zagadnieniami gospodarczymi, 
a w szczególności z hodowlą trzody 
chlewnej i bydła w ramach akcji „H‘\  
uprawą roślin przemysłowych i na
leżytym wykorzystaniem ośrodków 
maszynowych.

W poszczególnych kursach bierze 
udział od 5 do 300 osób, zależnie od 
wielkości pomieszczenia, w kórym od

bywają się wykłady. Zaznaczyć trze
ba, że w dmie świąteczne, wolne od 
pracy, frekwencja na kursach jest 
większa.

przedstawiciele ptoszczególnycB 
hufców odczytali rezolucje, przy 
rzekając dołożyć wszelkich sta
rań, aby dźwignąć kraj z ruin. 
Następnie wśród niemilknącej 
burzy oklasków odczytano treść 
listu, wysłanego przez zamoj
skich junaków „SP“ do Prężyć 
denta RP oraz teksty trzech de
pesz dio Prezydenta RP Bolesfa 
wa Bieruta, Ministra Obrony N* 
rodowej — marszałka Polski 
Żymierskiego i do płk. Edwarda 
Branieckiego—komendanta głów 
nego „SP‘\

Uroczystej dekoracji 87 Juna« 
ków odznakami „za pracę spo
łeczną" dokonał mjr. Wysocki, 
który wręczył hufcom sprzęt 
świetlicowy. Po odśpiewaniu 
hymnu SFMD nastąpiła przem 
wa obiadowa.

Po południu odbyły się wy
stępy artystyczne zespołów ju
naków i junaczek i  hufców 
szkolnych, wśród których wy
różnił się numer 1-go hufca mę
skiego SP z Zamościa. Licznymi 
brawami nagrodzono trójkę ju
naków SP, która wykonała wią
zankę pieśni żołnierskich i 
marsz „Serce generała"-

Wyrodny ojciec zamordował
t r o j e  w ł a s n y c h  d z i e c i
(rj) Przed kilku dniami mieszkań

cy wsi Jasienice, gm. Dubienka po-, 
wiat Hrubieszów, zostali zelektryzo
wani wieścią o tragicznym wypadku 
jaki miał tam miejsce.

Stanisław Łata, mieszkaniec wsi 
Jasienica, z zawodu stolarz, po sprze 
czce z żoną udał »ię do pracy silnie 
wzburzony. Jedno z jego dzieci mają-

Zdradliwa ślizgawka na środku ulicy
' W Zamościu na ulicy Lwowskiej, 
naprzeciw nowowybudowanej hali 
wystawowej P. Z.eS. Ch. znajduje sie 
tzw. zajazd dla , furmanek. Wielka 
ilość zajeżdżających i wyjeżdżających 
z niego wozów, powoduje tworzenie 
się lenkieao błota które zalewa chód

im iui nojiwiilKiw i lastjiM
w  Ł u k o w i e  
protestuje przeciw
podżegaczom wojennym

(rz) Członkowie Związku Bojowni
ków z faszyzmem i najazdem hitle
rowskim o N. D. w Łukowie uchwa
lili w ón*'0 20 bm. aa walnym zebra
niu rezolucję, w której p#yłączyli się 
do wyrażanych w całym kraju i in
nych państwach demokracji ludowej 
protestów oraz demonstracji przeciw 
blokowi państw imperialistycznych i 
podżegaczy wojennych. Rezolucja wy
raża gorące poparcie i uznanie dla 
Światowego Kongresu Pokoju, który 
odbędzie się w Paryżu w kwietniu br

oe lat 6 poszło za ojcem dty wararłatą 
i jak zwykle, bawiło się narzędziami 
stolarskimi. W pewnym momencie 
ojciec kazał dziecku położyć trzyma
ną piłę, lecz dziecko nie usłuchała 
Wtedy' Stanisław Łatą podszedł doń f 
uderzył go, zabijając na miejscu. W 
lym momencie nadbiegła córka, a e  
jąca lat 10 z krzykiem „tatusiu cot 
ty zrobił!" — wówczas Stanisław Ls*ł 
podbiegł do niej i takie uderzył ją 
młotkiem w głowę, zabijając na miej. 
scu. Po dokonaniu bestialskiego mor
du wyrodny ojciec udał się do domu 
i tam z premedytacją zabił trzeci- 
dziecko mające lat 8.

Na krzyki żony oraz sąsiadów nad
biegły patrol stacjonującej tam jed- 

wypadkow, które na szczę- ni>st£j wojskowej, który unieszkodli
wił szaleńca. Po obezwtudmemo 
ł.ata został przekazany Pow. Milicji 
Obywatelskiej w Hrubieszowie.

Zwyrodniałemu ojcu grozi surowy 
iar kary. Przyczyny bestialskiej 

rodni są badane przez organy Mi
licji Obywatelskiej.

nik. Roznoszą je liczni przechodnie n» 
znacznej przestrzeni, pokrywając na 
wierzchnią śliską masą. Spowodowało 
to kilka
ście zakończyły się tylko potłucze
niami lub zniszczeniem odzieży. Gdy 
by Zarząd Miejski zatroszczył się o 
zasypanie dołu w bramie zajazdu, 
wypełnionego rozrobioną gliną, uni
knęłoby się wypadków, a wspom
niany odcinek ulicy Lwowskiej wy
glądałby inaczej.

---- O-----
W ykończen ie  b a s e n u
w Zatnośc*u
zalety od oliamSfl

(LL) Komitet budowy basenu w 
Zamościu rozpoczyna ga wiosnę dal 
sze prace. Najważniejszą przeszkoda 
w ich prowadzeniu jest brak fundu
szów, gdyż nie przewiduje się ża
dnych subsydiów na ten cel. Wy
kończenie i oddanie pływalni do 
użytku na wiosnę b. r. zależy od 
ofiarności społeczeństwa zamojskie
go.

Odpowiedzi
korespondentom

Tow. Wierliński, Zabłocie —
.nadesłaną ostatnio korespondent 
cję przekazaliśmy redaktorowi 
działu „Czytelnicy mają glut" <U 
opracowania, gdyż ze względu 
na treść nie nadają się do tęgi 
kącika. Prawdopodobnie ukażą 
się one w najbliższej przyszłości 

'Prosimy o przysyłanie wiadomoi 
ci o wydarzeniach w gminie i po 
dawanie faktów konkretnych 
przy nadsr/łaniu korespondencji,

D R O B N E  O G Ł O S Z E N I A

M A U R A '£ G U P V

KURSY pisania na ma- 
izynie Marii Wierzbic
kiej Lublin, Kościuszki 
10 telefon 20-84 przyj
muje zapisy codziennie 
od godz. 8 do 20. 546 K

ZGUBIONO metrykę u- 
rodzenia wydaną przez 
Parafię Trzęsówka, kar 
tę rozpoznawczą wyda
ną przez gminę Cmolaś 
na nazwisko Magda 
Michał oraz dowód oso
bisty wyd. przez gmi

no Cmolaś. 652 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Chełm wraz z do 
kumeotami na nazwisko 
Drozd Stanisław, za
mieszkały w Podhor- 
cach, gmina Werbkowi 
ce. 547 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Siedlce na nażwis 
ko Pachecki Stanisław, 
zamieszkały Lublin ul. 
Skłodowskie] 10. 661 G

ZGUBIONO książkę woj 
skową, legitymację ko
lejową nr 523263. legity 
mację PPR, kartę rze
mieślniczą, książkę na 
konia oraz umowę kup
na domu na nazwisko 
Mielnicki Mikołaj, za
mieszkały w Gozdawie, 
powiat Hrubieszów.

646 a

UNIEWAŻNIAM zgubio 
ną kartę rejestracyjną 
wydaną przez R^U Lu 
blin Powiat, legitymację 
partyjną wydaną przez 
Pow. Komitet PPR w 
Lubartowie na nazwis
ko Fryszkowski Jan, za 
mieszkały wieś Kaz- 
nów, gmina Sernild. po 
wiat Lubartów. 548 Q

ZGUBIONO zaświadczę 
nie wojskowe wydane 
przez RKU Chełm na na 
zwisko Tataiski Kazi
mierz, zamieszkały kolo 
nia Maryn:n. gnvna Sie 
dliszcze, powiat Chełm.

530 G

R O 2 N E

Wszystkim co. ogon. v 
Urzędu Portow ego w 
Li blinie oraz znajomym 
którzy w zięb- udział w 
pogrzebie ś. p. Kur Leo 
narda — sktida serdeca 
ne podziękowanie żona.

553 O

Czytajcie prasę PZ^R
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J kił m:ej - 2 ran winni inni idlniów"
Na marginesie usamodzielnienia „nomocy gisersk;ei“

ROBOTNICY LUBELSCY
praktyku!acy katolicy
o stosunku Kościoła do Państwa

W ramach dyskusji na ostatniej 
naradzie wytwórczej w Lubelskiej 
Fabryce Maszyn Rolniczych odlewni
cy, stanowiący swojego rodzaju „ary 
słokrację fabryki1*, krytykowali decy 
zję Zjednoczenia Przemysłu Metalo
wego, pozbawiającą tch korzystania

POSIEDZENIE NAUKOWE 
TOW. GEOGRAFICZNEGO
- Dtra 24 bm. (we czwartek) o godz 
17-tej w sali ćwiczeń Zakładu Geo
grafii UMCS (Narutowicza 30 — II 
p.) odbędzie się posiedzenie nauk i- 
we Lubelskiego Oddziału Polskiogo 
Tow. Geograficznego — z referatem 
mgr. Henryka Maruszczaka pt. 
„Zmiany w zaludnieniu woj. lubel
skiego w latach 1822 — 1948“. Goście 
mile widziani.
KOMUNIKAT UMCS.

Prezydent R.P. zamianował dr Sta 
nisława Liebharta profesorem nad
zwyczajnym Ginekologii 1 Położnic
twa na Wydziale Lekarskim UMCS.

53-LETNI JUBILEUSZ PRACY 
SCENICZNEJ DYR.
M. CHMIELARCZYKA

W piątek 25 bm. mija 35 lat pra
cy scenicznej dyrektora Miejskiego 
Teatru w Lublinie Maksymiliana 
Chmielarczyka. Z nkazii tego Jubi
leuszu w dniu tym odbędzie się o 
godz. 19,30 premiera sztuki Moliera 
>t. „Skąpiec" w przekładzie Tadeu
sza Boya -  Żeleńskiego, (rj)

Dokąd dziś idtiemy
K f N A

APOLLO: „Dzwonnik z Notre 
Damę"
godz. 15, 17,30, 20 

BAŁTYK: „Noc w Casablance** 
(amer.)
pocz. godz, 15, 17, 19 

RTALTO: „Wiosna" (radz> 
pocz. godz, 15, 17,30, 20

T E A T R Y
TEATR MIEJSKI:

„Lis'e Gniazdo" eodz. 19.3« 
TEATR MUZYCZNY:

„Chata za wsią" godz. 19,30 
SALA TOW. MUZYCZNEGO 
„1000 taktów muzyki jazzowej"

pogotowie Ratunkowe 
Straż Pożarna
'rJomorda Miasta M. O.

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

teł 22- w 
teł. 0« 

teL 23-8?

z pomocy uczniów i „pomocników**.
Wysunęli oni mianowicie argument, 

że przez powierzenie dawnym kh  
uczniom 1 pomocnikom samodzielnej
pracy (z rodzaju łatwiejszych) — fa

bryka obecnie traci na sumie wypro 
dukowanych odlewów.

Ilustracją tego twierdzenia miało 
być porównanie liczby 15 kół zęba
tych do kieratu odlewanych dzisiaj 
przez jednego gisera w ciągu tygodnia 
przy pracy „w pojedynkę" — z licz
bą 22 takich samych kół, osiąganych 
dawniej z pomocą ucznia a pomoc
nika.

Pozornie zdawałoby się, że formie- 
rzy mają rację — że fabryka w ciągu 
tygodnia traci obecnie ok. 50% war
tości produkcji odlewni. Staram,a 
analiza wykazuje jednak, że argu
ment formierzy jest tendencyjny i 
oozbawiony podstaw kalkulacyjnych. 
Spróbujmy bowiem policzyć z ołów. 
kiem w ręku sumę robocizny zwią
zanej z produkcją owych kół zęba, 
tych.

DzisSaj formier.z z pewnym nawet 
przekroczeniem normy osiąga łatwo 
owych 15 jednostek odlewu, zużywa
jąc na to 46 godzin pracy w tygod
niu. Wobec nowych stawek koszta 
robocizny jednego koła wynoszą za
tem równowartość płacy formierza za 
3,07 godziny, czyli — 254.81 zł. (przy 
ś-edniej wartości stawki godzinowej 
83 zł.)

Dawniej ten sam formierz z po
mocnikiem i uczniem wyrabiał w ty
godniu w istocie 22 takich odlewów 
na co składało się 46 jego własnych 
godzin pracy, 46 godzin pracy po
mocnika j 13 godzin pracy ucznia. 
Koszta wypcodnkowantn jednego od
lewu przy tym systemie pracy wy
niosłyby więc dz!ś: 2,1 godzin pracy 
formierza po 83 zł. *=* 174,3 zł.: 
2.1 godzin pracy pomocnika po 63 zl 
=* 132.3 zł. oraz t.04 godzin pracy 
ucznia po 29.5 zł *= 30,7 zł„ czyli w 
sumie wyprodukowanie jednego koła 
przv dzisiejszych stawkach koszto
wałoby 337,3 zł. przy zużyciu łącznie 
5.24 roboczogodzin (o przeszło 2 go
dzin więcej).

Widzimy stąd więc, że wprowadze
nie nowego systemu pracy odlewni
ków daje na jednvm kole zębatym od 
k,e>,a,n oszczędność gotówkową równa 
37,3 zł. — 254 81 zł. =  82.5 zł. Jes' 
to zvsk Istotny, któreto nie jest w 
stania zaćmić błyskotliwe porówna
nie osiąganych ilości odlewów 1 któ
ry dostatecznie wykazuje celowość 
za rządzenia usamodzielniającego „po 
moc giserską".

Wprawdzie mógłby jeszcze ktoś

L e n i u c h y
Zmienna aura płata złośliwe figle. 

Deszcz i śnieg popadują, tworząc na 
jezdniach i chodnikach kałuże, roz
lewiska, bajora i bagienka. Już od 
6 rano nlice zapełniają się ludźmi, 
którzy śpieszą do pracy. Nieprzerwa
ne tłumy przechodniów ciągną do 
centrum miasta, brnąc po kostki nie
raz w śniegu i rozba branym błocie 
jakie pokrywa chodniki.

Dobrotliwi dozorcy śpią jeszcze o

O l* !  RY A PTFK  
Oz^ś w nocy dyżurują apteki przy

„I.. Krak.-Przedm. 3, Lubartowskiej —......... .......... „ -r ~, -----
16 Bychawskiej 42, Kalinowszczyź- [ tej porze pod pierzynami i ani myślą 

’ . .  zabierać się do pracy. Dopiero o go-
nle 5 '  ’ dżinie 9 rano lub później, gdy już

1 największa fala przechodniów odpły
nęła, mistrze miotły ustawiają sśę 
przed bramami domów. Dobrze by
łoby gdyby tak dzielnicowi MO zwró 
ciii baczniejszą uwagę na nieporząd
ki panujące zwłaszcza na peryferiach 
miasta. Upartych leniuchów należy 
wcześniej budzić i zapędzać do obo
wiązującej ich roboty.

»i ! ; i
Środa 23. IR. 1949 

Wiadomości: 7.00, 8.00, 12.00, 16.00, 
17.45, 20.00, 23.00.

Wszechnica: 9.30, 18.00.
a.20 Koncert porań, dla świata pra

sy 6.10 Dz. porań. 8.55 Szkolna ga- 
setka radiowa. U 40 Audycja szkolna 
Przez Wiekowe okno". 12.30 Audycja 

dla szkól. 15.30 „Lubimy śpiewać 
piękne pieśni" — koncert dla dzieci. 
,5 50 Muzyka. 16.15 Skrzynka techn 
w oprać. In i .  Cz. Klimczewskiego. 
,6.30 „Gramy w szachy". 16.45 Wi
told Friemann — Suita Mazowiecka 
17 10 Aud. literacka. 17.25 „Daleko 
od Moskwy" — powieść. 18.30 „Żywe 
wydanie dzieł Chopina" gra B. Woy- 
towicz. 19.1« „Liryka Słowackiego".
21 00 Opowieść o Chopinie. 21.15 Aud. 
chopinowska- 21.40 Fragmenty po
ematu Tuwima „Kwicty polski*
22 00 Muz. U a*o» _

L u d z i e
lit ttiriil rn  Jest u lenia

Że nie brak u nas w Lublinie ama
torów wyrobów PMŚ potwierdza len 
fakt wykaz osób zatrzymanych za 
awanturowanie się oraz opilstwo:

H. Kowalski (Archi diakońska 9) 
lał 26, piekarz, pracownik piekarni 
Paździora (Narutowicza 50), E. Ka
sperek (Mełgiewska 2) lat 28, pra
cownik fizyczny, J. Bojdorz. lat 24 
pomocnik murarski z PPB, Józef Ko
zak (Młyńska 9) lał 35, tragarz, 
I. Andrzejek, lat 26, spawacz z firmy 
„Lechia", St. Kowalski (Byohawska 
43) łat 20, ślusarz PKP, Wł. Jarosz 
'Majdanek 158) lal 48, stolarz. B. 
Śmiech (wieś Antoniówka) lat 36

— - ■ _____ rolnik, J. PUkttła (Lubairtowska 67)
28,16 Beecart I ^  3,  ocień szoferaka s  firmy Ztm-

Na onegdajszych wiecach, na których lubelski świat pracy g* 
rąco zamanifestował swe poparcie dla oświadczenia rządowego w spn 
wie Kościoła szczególny wydźwięk miały wypowiedzi wierzących ro
botników 1 robotnic. Oto słowa robotników z Fabryki Obuwia im 
OL Buczka:

upierać się, że „taniej to taniej — ale 
dzisiaj o siedem kół mniej". Może
my mu na to odpowiedzieć, że cał
kowity kierat wyrabiany w LFMH 
wymaga nie tylko wielkiego koła zę- 
balego, ale i całego szeregu części 
drobniejszych, które także muszą 
być przez kogoś odlane. Dla rozpro
szenia łych wątpliwości policzmy je
szcze: 7 dodatkowych kół po 254,8 zl. 
(dzisiejsze stawki płacy) *= oznacza 
robociznę formierza w wysokości 
1583,6 zł. Faktycznie zaś wypłacana 
dziś usamodzielnionemu pomocnikowi 
(za 46 godz.) i uczniowi (za ł3 godz.) 
tygodniowa robocizna wynosi 3281,5 
zł. — czyli, że wartość tego co oni 
obecnie we dwóch produkują samo
dzielnie w c 'ą 'u  tygodnia jest dwu
krotnie większa od wartości owych 
7 kół, k’óre wyrabiali ant dawniej 
orzez tydzień jako „przyprzążka** do 
formierza.

Plan produkcyjny fabryki został 
obecnie tak opracowany, ii nie tylko 
że nie ma spadku produkcji, — lecz 
wprost przeciwnie — nastąpił znacz
ny jej wzrost. Zostało to osiągnięte 
przez racjonalniejsze zestawienie lu
dzi w łańcuchu produkcyjnym ‘twych 
brakujących nam do rachunku 7 kól 
kieratowych robi dziś inny formierz. 
tak, że we dwóch 'bez pomocy) wyra
biają 39 takich kół w tygodniu, cze
go przed tym nie wykonałby dawny 
trzyosobowy zespół: formierz + po
mocnik + uczeń, czy nawet zwię
kszony przez jeszcze jednego ucznia 
do liczby czterech osób.

Dzisiaj dawni pomocnicy formierzr 
(a i większość uczniów) pracują na 
swoje własne karty procy, wckomi- 
iac „maszynkowe" odlewy drobnych 
składowych części maszyn i są w ten 
snosób znacznie rac jeno In-ej wyko
rzystani w ogólnym procesie produk
cyjnym fabryki, niż dawniej, kiedv 
wiele ich czasu pracy upływało w 
sposób nieprodukcyjny,

Jan Dęga

Ob. BUCZKOWSKA — .Jes
tem katoliczką wierzącą i prak
tykującą, ale uważam, że księża 
nie powinni politykowat w koś
ciele, ani też oddziaływać na dzie 
ci w szkołach w kierunku wro
gim obecnej rzeczywistości. Niech 
pilnują swego powołania, a poli 
tykę zostawią politykom. Ten 
sam papież Pius XII, który współ 
pracował z Niemcami i nie ujmo 
wał się za naszym narodem, kie
dy hitlerowcy palili nas i masa
krowali — dzisiaj każe nam mo 
dlić się za Mindszenttfego. Ja
kież on ma sumienie występować 
w obronie przestępcy? Nie chce
my tego, by Watykan mieszał się 
do naszej polityki!''

Tow. FELSKA: „Jestem w Par 
tii już 4 lata i nie słyszałam ani 
razu, aby Partia zabraniała swym 
członkom wierzyć albo chodzić do 
kościoła. To jest prirwatna srrra- 
wa każdego z nas. Ale Kościół nie 
ma prawa wtrącać się do polity
ki, bo nie po to został przez Chry 
stusa ustanowiony".

Ob. RUDZKI: „Jestem szczerze 
wierzący, ale muszę się sprzeci
wić nadużywaniu sutanny przez 
księży. Oni mówią, że nie upra
wiają polityki, a ja sam słysza
łem niedawno na kazaniu: Fran
cja upada, bo nie ma Boga w ser 
cu, a że u nas dzisiaj jest ile i

bieda, to z tego powodu, że do 
władzy doszło zbyt wielu ludzi 
bezbożnych. Czy to nie jest mie
szanie się do polityki? Czy to nie 
jest propaganda antyrządowa2“

Ob. BOGACKA: — „Ja wie
rzyłam od dziecka i wierzyłam w 
księży jak w ludzi świętych. W 
obozie koncentracyjnym, patrząc 
jak zachowywali się wśród nass 
przestaliśmy wszyscy w nich Wie 
rzyć. Otumaniają tvlko ludzi. A 
że dziś mieszaią się do polityki i 
nam aw iała ludzi do mordowania 
demokratów — to tylko wina 
władz kościelnych, że patrzą na 
to wszystko przez palce l nie po
tępiają takich księży".

o — '

On^Hrw’
iesi i h Y iit dli M n

Wydział Kultury i Sztuki Zarządu 
Miejskiego czvni energiczne starania' 
o przydział lokalu na skład dla Archi 
wum Państwowego mieszczącego się 
orzv ni, Narutowicza 4. w dwóch nie 
dużych salach przyległych do Sali 
Wystawowej Ciasnota obecnego po
mieszczenia odbija się ha rdzo szkód- 
Iiw!« na stanie dokumentów archi- 
wolnych, którvm nie można zapewnił 
należytej pielęgnacji. Jak dowiadu
jemy się są pewne widofai na n*vdkar* 
nie dla Archiwum lokal) po CKOS-ja 
przy ul. Dominikańskiej.

W

XV Koncert Filharmonii i recital chopinowski
wydarzeniem tygodnia muzycznego
Ostatni tydzień przyniósł mieszkań 

com Lublina dwa ciekawe koncerty. 
Pierwszy z nich — to piątkowy kon 
cert Filharmonii Lubelskiej, rozpo
częty błyskotliwą uwerturą do ope
ry Mozarta „Wesele Figara**, stano
wiącą jedno z, trzech arcydzieł ope
rowych tego genialnego muv.j*k9, 
którego nazwisko na równi z nazwi
skiem Chopina nie straciło w prze
ciągu wieków nic ze swej świetności 
Oś programu koncertowego stanowił 
jednak Koncert G-dur tego samego 
kompozytora, w wykonaniu znako- 
m i tego skrzypka Tadeusza Wrońsk-c 
go. Grę jego cechował piękny, śpiew 
ny ton i wspaniała technika, nie 
mająca nic wspólnego z olśniewa
niem słuchacza zewnętrznymi efek
tami, a stanowiącą w grze Wrońskle 
go jedynie środek do pogłęoienia 
wyrazu muzycznego. Koncert G-dur 
Mozarta w wykonaniu Wrońskiego 
łączy rozmach istotnie wirtuozowski 
z typowo mozartowską poezlą dzw ę 
kową 1 płynną kantyleną. Wykona
na na skutek długotrwałych owacji 
Sarabanda Bacha dowiodła raz jesz 
eze upodobań skrzypka do niezrów
nanych klasyków muzycznych, wy
magających od wykonawcy wszech
stronnego opanowania instrumentu 
1 Interpretacji która wyklucza wszel 
ką pogoń za tanim efektem.

Walc - Fantazja rosyjskiego kom
pozytora Glinki o. delikatnym jak 
koronka motywie, snującym się 
przez cały utwór 1 poemat symfo
niczny Noskowskiego w wykonaniu 
orkiestry fllharmonieznej pod dy
rekcją Prof. Wyleżyńskiego zakoń
czyły XV-ty koncert Filharmonii 
Lubelskiej. Nadmienić trzeba, że 
„Step" Noskowskiego to pierwszy 
w polskiej literaturze muzycznej pre 
mat symfoniczny, odznaczający się 
znakomitą techniką i barwnością In 
strumentacji, dzięki którym słyszy
my go często na naszych estradach 
koncertowych.

* =» *
Niedzielny recital fortepianowy 

Prof. Pawła Lewieckiego był drugim 
koncertem z cyklu „Żywe wydanie 
dzieł Chopina'*. Poprzedziły go wy
jaśnienia ob. Konrada Bielskiego, 
dotyczące wykonywanych utworów 
No0vą formą z twórczości Chopina 
wprowadzoną w tym koncercie był 
polonez — w którym najwcześniej 
wyraził się talent kompozytorski 

Xł>ojjtoa. Rozbudował on go późnie4

do rozmiarów rapsodii o najwyższym 
polocie natchnienia przy jednoczes
nym zachowaniu pierwiastków rdzeń 
nie narodowych. Formę poloneza re 
prezentowały w ramach koncertu 
dwa utwory: napisany w młodości 
przez Chopina polonez B-dur 1 sta
nowiący niejako drugi hymn naroio 
wy polonez A-dur, którego pierwsze 
takty przyjęła warszawska rozgłoś
nia radiowa jako swój sygnał.

Poza tym usłyszeliśmy pełną kon
trastów, zaczynającą się piosenką o 
sielankowej prostocie a następnie 
przelewającą się w fale gwałtowne
go wzburzenia ! Jaskrawych dyso
nansów oraz tragicznego patosu Bil 
ladę F-dur, którą Chopin oso liście 
grał Schumannowi Przypomnieć 
przy tej okazji trzeba, te  Schumnnn 
pierwszy odkrył geniusz Chopina 
pisząc w swej krytyce muzycznej1

W tych dniach organa MO roz 
poczęły w naszym mieście ty
dzień nauki chodzenia. Na waż 
niejszych skrzyżowaniach i pin 
cach wymalowano na jezdniach 
wapnem specjalne pasy, po któ 
rych wolno przechodniom chodzić 
przy przejściu z jednej strony 
ulicy na drugą. Cierpliwi mili
cjanci z uśmiechem na ustach 
pouczają niesfornych przechod
niów o zasadach prawidłowego 
chodzenia po jezdni. Wszystkich 
lublinian prosimy więc o pilne 
przestrzeganie przepisów, gdyż 
niesforni, niezadowoleni, malkon 
tenci lub złośliwi będą naraże
ni na zapłacenie mandatu kar-

ZAMIAST KWIATÓW

Koło P.Z.P.R. przy Ubezpieezalni 
Społecznej w dniu imienin swojego 
dyrektora Tow. Szydłowskiego Jó
zefa ofiarowało kwotę 2770 zł. na 
rzecz Towarzystwa Przyjaźni Pol
sko-Radzieckiej zamiast kwiatów.

.Panowie zdjąć kapelusze! — ge
niusz przed nami". Resztę progra
mu wypełniły dwa mazurki G-dur 
1 G-moIl, Walc Des-dur I Scherz® 
op. 39 cis-moll. Mieni się ono świa
tłem naibarwnlejszych efektów or- 
kiestralnych. a pod względem kon
strukcji jest jedną z najbardziej 
zwięzłych kompozycji chopinowskich 
opartą na dwóch tylko motywach J 
snującą z nich niewyczerpaną mo* 
pomysłów.

Paweł Lewieckl, doskonale znany 
publiczności lubelskiej ze swych wy 
stepów w naszym Towarzystwie Mu 
rycznym 1 przed mikrofonem Pol
skiego Radia, wykonał powierzmy 
mu program z wielką kulturą 1 poe
tyckim polotem, wykazując J 
tym razem bogatą skalę inwencji 
muzycznej przy doskonałym opano
waniu techniki gry. (rz)

nego. Nadmienić trzeba, że eaty 
szereg wypadków na jezdni, ja
kie wydarzyły się w ostatnich 
miesiącach w ynikł właśnie dzię 
ki niewłaściwemu zachowaniu 
się dorosłych i małoletnich przy 
przechodzeniu ulicy. Uczmy stę 
więc chodzićI 

- ..

Narada
oszczędnościowa
w Centrali Produktów 
N a f t o w y c h

W dniu 18 bm, odbyło się w lokalu 
biura Centrali Produktów Naftowych 
Ekspoz. Okr. Lublin zebranie oszczę. 
dnościowe przy udziale wszystkich 
pracowników Centrali. Referat o moż
liwościach oszczędnościowych przed
siębiorstwa wygłosił kierownik ekspo 
zytury tow. Nowiński. Po dyskusji 
zebrani postanowili wprowadzić Jak 
najdalej idącą oszczędność w zużyciu 
papieru, elektryyzoości. ograniczenie 
rozmów telefonicznych, oraz podjąć 
akcję zbierania odpadków w skła
dach ( w biuru*.

fi- F. N» t t

N a u h u  c h i o d l z e n i a
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T a j e m n i c e  p r z y r o d y
Ś w i e c ą c e  o w a d y  i p t ak i

Otaczająca nas przyroda martwa 
t ływa pełna jest jeszcze tajemni
czych, niezbadanych bliżej przeja 
wów, wywołujących u niewtajemni 
czonych, fanatycznych t zabobon
nych ludzi dziwnv lek. Jednym z 
wielu takich odwiecznych, jakbyś
my to określili „praw natury" — 
to świecenie, czyń w języku uczo-

POWIETRZNI MYftLIWI 
SAMOLOTEM NA WILKI

Z lotniska w Omsku (Syberia! 
wystartował samolot, kierowany 
przez lotniKa T. Szyszko, Na pokła 
dzie samolotu znajdował się do
świadczony myśliwy Aksienow. któ 
ry wyleciał, aby polować na wilki 
a powietrza.

Miasto znikło we mgle oddalenia 
W dole ciągną się niezmierzone ste 
py. Oto na śniegu ukazały się dwa 
ciemne punkciki; Były to wilki. 
Już przy pierwszym okrążeniu sa
molotu Aksienow trafił w drapież
ników.

„SZKOŁA ŻON*'
Kobiety amerykańskie są poważ 

Ule zaniepokojone niebezpieczni1'
*twem zagrażającym im ze strony 
kontynentu europejskiego Nie cho 
dzj w tym wypadku o jakąś nową 
broń. o Jakieś wybryki mody, któ
rym nie potrafiłyby sprostać, ale 
po prostu o konkurencję ze strony 
kobiet europejskich W okresie po
wojennym bowiem żołnierze amery 
kańscy, którzy odbyli kampanię w 
krajach europejskich nie objawiają 
chęci ożenku z własnymi rodaczka 
mi. e obdarzają względami Europej 
id. Stąd inwazia młodych żon. spro 
Wadzonych przez O I. (żołnierzy 
amerykańskich) z Europy, stąd wie 
Te rozwodów i  tragedii małżeń
skich.

Przedsiębiorcze Amerykanki po
stanowiły jednak nie dań się zdy
stansować kobietom ze starego lą
du. W tym celu amerykańskie orga 
nizacje kobiece zorganizowały w 
eałvm kraju szereg kursów, na któ 
ryeh wykładane są zasady „kobie
cości" oraz obyczaje i przyzwycza
jenia życia rodzinnego w Europie 
które tak bardzo podobają się G 
t.-om.

Aby program nauczania oparty 
był na „naukowych podstawach" 
imerykańsk'e organizacje kobiet 
przeprowadziły anktetę wśród kil- 
cuset żołnierzy i oficerów, którzy 
miel! się wypowiedzieć dlaczego po 
dobały Im się kob'etv europejskie 

. Odpowiedzi na tę ankietę małą siu 
żyć za podstawę programu tej ory 
ginalnai amerykańskiej szkoły żon

nych biologów, luminlscencja przed 
miotów na pozór martwych, jak 
kryształy górskie kandyzowany eu 
kier. zwykły kawałek spróchniałe
go drewna — lub zwierząt, Jak roz 
maltych ryb morskich, owadów i 
ptaków. Człowiek pierwotny dopa
trywał się w tym zjawisku zawsze 
jakiegoś bóstwa, otaczając przed
miot świecący czcią, podobnie, jak 
czcił słońce.

Jeszcze dziś zdarza się. że świe
cące próchno drzewne napotkane 
nocą gdzieś w wilgotnym lesie po
trafi wywołać paniczny strach u 
człowieka Drogiego, stykającego się 
pierwszy raz w życtu z tym dziw
nym zjawiskiem. Tymczasem „świe 
ci* *‘ tu bynajmniej nie drzewo, lecz 
rozkładające to drzewo pleśnie 
które mają kształt nitkowatych, go 
łym okiem trudno dostrzegalnych 
grzybków. Drzewo próchnieiące za 
ezyna wiec świecić gdy tylko nit
ki te wyrosną ponad powierzchnię 
swego żywiciela — drzewa. Gdv 
drzewo takie wysuszymy — prze
stanie ono świecić, gdyż pleśnie nie 
mając już potrzebnej do swego roz 
woju wilgoci, giną.

Podobnie surawn przedstawia się 
z świeceniem ryb morskich nawet 
w kilkanaście godzin po ich złowię 
niu Przyczyną tego zjawiska Sa w
tym wypadku pewne bakterie N'- . 
które związki organiczne zaczyna- 
ią również świecić, gdy tylko połą 
czą się z tlenem.

Znane u nas powszechnie świece 
nie robaczków świętojańskich pod
czas pamvch nocy letnich nie iest 
bynalmniej wynikiem procesu spala 
nla w organizmie owada pewnych 
substancji, Jak początkowo przypu
szczano — lecz rezultatem Tornadu 
pewnego kryształu który w formie 
oraw*e płynnej matdute słe w nod 
brzusznej części odw’oku robaczka 
Obecno*' te»p j?roś-toHl stwierdzi
li uczeni nrzy pomocy prze«w!“tłe 
nla organizmu robaczka śWetojań 
ąfcieuo oromientami Roentgena.

i Niektóre zwierzęta przy pomocy 
rfntłą wn^ztelajarego *ie z icb or 
nizmu wabją swe ofiary, który
mi się żywią. T°H fosforyzując* 

wahlk no*ri»<tq również żuraw któ 
oy tym SnoSpbom stoiac W wodzie
nleruchonw ei-zr-dawn do siekła ry
hv i pastennie ie łanie pewneen 
razu rybak er>»<*-qia(- noc na Jezio
rze w łodzi zaiiwa*vł w ciami kil
ku nncv fajemnieze ia«ne mmkty 
nad brzegiem Pezvr>u” czatec Że 
to wilki oddał W kierunku *W!at->
kilka strzałów. Światła nagle zni
kły Zaciekawiony — ttdał się nad 
ran»m w to mieisce i znalazł dwa 
błękitne żurawie trafione kulami 
■Tak gię półniei okazało posiadały 
one pod skrzydłami smusl dziwnie 
błyszczące. Ryły to miejsca, które 
nocą silnie fosforyzowały — a po
nieważ znajdowały się one pod 
skrzydłami — żurawie miały moż

ność odsłaniać 1e tylko w  razie po 
trzeby, tj. gdy pyły głodne i  polo
wały na ryby. Których pięściarzy uczymy 

w niedzielnym spotkaniu 
repr. Krakowa i Lublina

Stany Ziednoczone zawarty 
pięcioletni układ o dzierżawie 
bazy lotniczej w Arabii Saudyj
skiej. Na zasadzie tego układu 
wydzierżawione zostało lotnisko 
w Dharah, gdzie stacjonuje ame 
■yński szwadron bombowy 
Za każdy samolot, korzystający 
ze wspomnianego lotniska, Sta
ny Zjednoczone płacić będą spe 
cjalny podatek królowi Ibn Sau 
dowi.

• • *
Prasa ateńska donosi, że cena 

oliwy na czarnym rynku monar 
chnfaszystowskiej stolicy, wzro
sła od przeszłego roku dwuna- 
stokrotnie. Na marginesie war
to podkreślić, że Grecla jest 
trzecim z kolei światowym pro
ducentem oliwy

Radio ateńskie donosi, że ze 
Stanów Zjednoczonych wysłano 
do zmarsha»5!zowanej Grecji 
170,000 ton t*uS7<-$u rybiego.

* * *
Władzę amerykańskie we 

Frankfurcie podały do w1 a dom o 
ści. że kantyny armii USA w 
zcahodnich Niemczech sprzeda
wać będą towary za westmarkt.

Uzyskana w ten sposób walu
ta sprzedana będzie prywatnym 
amerykańskim kapitalistom, któ 
rzy pragną inwestować kapitały 
w zachodn'eh Niemczech.

tywie prezesa

Jednym z tych 
nielicznych Z w. 
sportowych, któ 
re przejawiają 
żywotność na te 
renie Lublina 
J e s t  Lubelski 
Okręgowy Zw. 
Bokserski.

Dzięki taicja- 
LOZB ob. Szezerhl- 

ka, który osobiście bawił w Krako
wie — dojdzie wreszcie do intere
sującego spotkania pięściarzy oby
dwu tych miast.

Krakowianie nie bagatelizują plę 
ściarzy lublina i przysyłają swój 
najsilniejszy zespół/

W wadze muszej dojdzie do spot 
kania Wojtysiaka z Kukierem Kra 
kowian>n po Wszołku (przeniósł się 
do Wrocławia) dzierży prymat w 
tej kategorii.

W koguciej Leja spotka w Mie
czysław >  Baranie z pewnością god 
neso przeciwnika

W piórkowej Gromala miałby za 
nrzedwnika Choinę. O ile nie zaj
dą wyjątkowe okoliczności, jak np 
,.niespodz'ewana choroba" naszego 
Jasia — publiczność na dług- prze

— A io CO? t
— To mój mąż. Widzi pani on 

się tak zabezpiecza przed zazię
bieniem.

żywalaby momenty tej walki. K ra
kowianina zaliezją do asów swjję-. ( 
go zespołu. Może tym razem Choi
na nie zrobi już zawodu swo;m licz 
nym sympatykom i stanie w nie
dzielnym spotkaniu do walki i  gro 
żnym Gromalą?

W lekkiej, Piszczyka przeegza
minuje Marciniak. Po ostatniej) 
walce lublinianina, w której wyka 
zał on z Wytykiem doskonałą kon
dycję — nie przepowiadamy krako 
wianinowi sukcesu.

W półśredniej Stysiał zmierzy ste 
z Kuczyńskim (Garbarnia). Ponie
waż lublinianin poczyni! w pięściar 
stwie duże postępy, należy przypu
szczać. że nie skapituluje przed kra 
kowianinem zbyt szybko.

W średniej, która obok walki w 
wadze piórkowej będzie punktem 
kulminacyjnym całego spotkania 
zmierzą swoje umiejętności: Matn
ia i Głębocki.

W półciężkiej Szymula spotka się 
z Dobrosielskim (Dęblin).

W ciężkiej kroczący od zwycię
stwa do zwycięstw Ryś zmierzy 
się z Kosiadą. Zawody te odbędą 
sie w sali kina „Apollo" o god?., 
10.30.

Propagandowe walki bokserskie dla wsi
W związku z popularyzowaniem 

1 krzewieniem sportu na wsi, Powia 
towy Inspektorat Kultury Fizycznej 
w Tomaszowie Lubelskim zorgani
zował przy miejscowym gimnazjum 
sekcję bokserską.

W dniu 13.111.49 r. sekcja ta wy
jechała wraz z opiekunem sekcji 
prof. Ignacym Malcem, prof. W. F 
Witoldem Goralem, trenerem Wa
lentym Karpulem t Inspektorem 
Kultury Fizycznej W. Vogeigesan- 
giem do gminy Tyszowce, celem 
zademonstrowania miejscowej lud
ności walk bokserskich.

Wyniki poszczególnych walk:
Waga papierowa: Podgórski zwy

cięży! na pkt. Siymustaka.
Waga musza I: Jaworski zwycię

żył na pkt. Bednarskiego.
Waga musza II: Kędalerskl zremi 

Sował ze Szczawińskim.
Waga kogucia' Konfederat zremi

sował ze Świątkiem.

Wega piórkowa I: Szahajko zwy
ciężył na pkt. Rybaka.

Waga piórkowa II: Jactdmoskl
zwyciężył na pkt. Jabłońskiego.

Waga lekka: Yogeigesang zremi
sował z Biruntem.

Waga półśrednia: Szczawiński iw f  
ciężył na pkt. Jabłońskiego.

Po zakończeniu walk odczytani 
były referaty pt. „Kultura Fizyczna 
Czynnikiem Sił Ludowych" i „Celo 
Wychowania Fizycznego'*.

Podobne imprezy przewidziane są 
także w innych gminach pow. To
maszowskiego.

PIŁKARZE „GWARDII"
W ZAKOPANEM 

Znany zespół piłkarzy lubelskiej 
„Gwardii" przehywa obecnie na o- 
bozie kondycyjnym w Zakopanem. 
Sportowcy nasi czują się świetnie j 
z zapałem uprawiają sporty zimowe. 
Wczoraj otrzymaliśmy kartkę z po
zdrowieniami od sympatycznych 
tych piłkarzy podpisaną przez cały 
zespół z trenerem Tymosławskira 
na czele.

W ielka w o d a  *)
W roku polarnym jest jeden miesiąc nie nada

jący się do podróży, w dosłownym łych wyrazów
znaczeniu.

I kłóry ,jak wam się zda je? To... lipiec. Ściślej: 
od 20 czerwca do 20 lipca. Właśnie w tym okresie 
Dickson staje się wyspą.

Parowce jeszcze nie kursują, samoloty już nie 
łatają, psy nie ciągną Słowem, w lipcu ludzie siedzą 
po dom ach i czekają Lipiec to miesiąc zupełnego 
bezdrża. ale za to i przeczucia wielkich dróg.

Nie należy się d/iwić: w kalendarzu polarnym 
wszystko jest na odwrót. Na jśłoneczniejszym miesią
cem jest tułaj kwiecień, a najhardziej didżdyslym. — 
lierpień. W październiku tu już zima a wiosna, nie
śmiała i zmęczona daleką podróżą, dotrze tu dopie-

•) tRzecs ukaże się nakładem Spótdz. Wyd, „Książka 
j Wiedza".

ro w końcu czerwca. I lipiec tutaj to miesiąc przej
ściowy, grzbiet roku, miesiąc wielkich oczekiwań i  
nieokreślonego niepokoju.

Właśnie w tym czasie wujaszek Teren z wybrze
ża Wschodniego wkłada białe buty ze skóry delfina, 
smaruje je gęsto tranem, bierze strzelbę, laskę i tytoń, 
zarzuca na plecy worek podróżny i rusza w dregę.

__ Dokąd się wybrałeś wujaszku Tereniu? —■
spyta go zdziwiony sąsiad młody chłopiec zimujący 
po raz pierwszy. —  Któż to widział iść w taką po
godę-__Ja, idę, — odpowiedział zwyczajnie wujaszek
Tereń, — trzynasty rok chodzę

— Dokąd idziesz wujaszku Tereniu! .
— A na Dick son. —
__ Zwariowałeś, starcze! 150 kilometrów! Zo

stań w domu Wkrótce zaczną kursować parowce.
— Miły człowieku. — dziwi się wujaszek padyr-

kę Tereń, — jakżeż mogę nie iść? Jeśli nie pójdę, kto 
pójdzie za mnie? i

—- Ale pocóż masz iść?
— Muszę, dziwaku .la. bracie chodzę przez ca

łe życie. I na wsi, bywało oh -dziłem. Ale któż inny 
pójdzie? — mruczy spoglądając niecierpliwie na dro
gę Nudzi go to objaśnienie. —- A nie będzie jakiej 
poczty do Dioksanu9 — pvła ożywiając się. — W ta
kim razie zabiorę i rhvba już pójdę.

— Poozły? — mówi sąsiad zmies7anv — Nie, 
gdzieżby... No i lak idziesz, to weź z sobą^.tdyrkę') 
odbij tam... i szeptem dodaje: — Niech przyjdzie, no, 
Naścią...

i) padryka — Ust (niemieck.)

Wujaszek Tereń uśmiecha się, zabiera radiogram 
i rusza w drogę.

Idzie i śpiewa pod wąsem pieśń, którą sam uło-
Ć- *

Długa droga <Jo modrego morza... Ech!
Ciężka droga do skalistej wyspy... Ech!
Gdzieś ly, maszcie upragniony?
E — ech!

Na tundrze — wiosna. Bełkocą duże t małe stru
myki. Z jękiem włamują się rzeczułki w górach Drżą 
pąkryte cienką błoną przymrozków pomarszczone je
ziorka. kałuże, roztopy odtajałej stojącej wody pach
nące mchem ł ziemią.

Woda wszędzie. Stąpniesz nogą do mchu -— i ż  
mchu sączv się. Dotkniesz mszysłej kępki — i z kępki 
sączy się. Staniesz nieśmiało n^gą na łodzie — i spod 
lodu bryznie woda. dźwięczna, wiosenna Cała bindra 
obecnie to nieprzerwane moczary. Błnln chlupocze ży
wo pod bułami, nrękkie, podałr.e, pokryte żółtą ze
szłoroczną trawą i delikatnym wiosennym mchem po* 
dobnvm do puchu pisklęcia.

Wiosna wkracza na tundrę nieśmiało j niepew
nie. Zatrzymuje się. Ogląda się. Zamiera z przestrachu 
od nieoczekiwanego uderzenia północnego wiatru, 
kuli się pod zacnoduim. prószącym zamiecią a jed
nak idzie, idzie.. .łuż spełznął śnieg do wąwozów, ale 
jeszc/.e nie stopniał Już otwarła się woda przy brze
gu. ałe lód jeszcze mocny. Już ukazała się gęś, ale jesz 
cze nie ma komara.

Pod loderr na rzece, zachodzi niewidzialny dla oka 
wielki ruch Hydroli dzy notują podwyższenie tempe
ratury i spadek zasolenia wody w zatoce, —- niezawod 
■ ne oznaki, zbliżającej się wiosny. (c. d. ł.l
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