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p i i tn i i i i !  wnoeanie
i realizacje zadań oszczędnościowych

Wezwanie Krajowej Narady Oszczędnościowej
DO ROBOTNIKÓW I PRACOWNIKÓW FABRYK, KOPALŃ, HUT, 

TRANSPORTU I WSZYSTKICH PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWO
WYCH I SPÓŁDZIELCZYCH. DO CHŁOPÓW MAŁO I ŚREDNIOROL
NYCH, DO PRACOWNIKÓW BIUR. INSTYTUCJI I URZĘDÓW, DO 
OGÓŁU LUDNOŚCI PRACUJĄCEJ KRAJU WEZWANIE KRAJOWEJ 
NARADY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ, KIÓRA SIĘ ODBYŁA W WAR
SZAWIE W DN. 20 I 21 MARCA 1949 R. — BRZMIĄ PIERWSZE SŁO 
WA REZOLUCJI, KTÓRA PRZYPOMINA NASTĘPNIE WIELKIE 
OSIĄGNIĘCIA UZYSKANE DZIĘKI ZDOBYCIU WŁADZY PRZEZ 
LUD PRACUJĄCY, Z KLASĄ ROBOTNICZĄ NA CZELE I DZIĘKI 
GOSPODARCE PLANOWEJ.

Produkcja
przekroczyła

przemysłowa Połskj 
już poziom przedwo-

Z wystawy 
atn atorów-plaslyków

„Głowa mężczyzny*' — jedna * prac 
amatora Knz!mierza Ignalowicza pocr 
łowco z Włodawy, nadesłanych na 
W ystawę A ma orskich P rac P!as'yc*. 

«yćh zor"flnizowan(ł rrz ez  OKZZ V 
Muzeum Lubelskim. Obraz? nadeskł- 
ne przez lenatowieza zdradzała wiel
ki talent i wsżerhstronueść uzdolnień 
o czym najlepiej świadczy podana 
reprodukcja , $

jenny, nasz transport kolejowy prze 
wozi o 43°/n wiecej tonażu, niż przed 
wojną; również obroty portów 
kształtują się na poziomie wyższym 
od przedwojennego.

Rolnictwo nie rozwiązawszy jesz 
cze co prawda sprawy zaopatrzenia 
kraju w tłuszcz i białko awlerzęce. 
przekroczyło jednak w roku 1948 
przeciętny poziom przedwojennej 
produkcji zbóż na głowę ludności.

Ten szybki i silny rozwój pro
dukcji we wszystkich dziedzinach 
gospodarki narodowej — czytamy 
dalej w, rezolucji — umożliwił wy 
datną pdprawę bytu mas pracują
cych, czego wyrazem jest systema
tyczny wzrost realnych zarobków 
śu.-Uta pracy, Jtc-moy Jo
chód rodziny robotniczej' kształtuje 
się dziś na poziomie wyższym niż 
przed wojną.

Te ósłągrdnefą naezoj ludowej 
gospodarki świadczą wybitnie o jej

wyższości nad gospodarką krajów
kapitalistycznych — stwierdza re
zolucja.

(Ciąg dalszy na str. 21

KOMITET WOJEWÓDZKI 
Stronnictwa Pracy w Lublinie

solidaryzuje sie z oświadczeniem
ministra Wolskiego

Komitet Wojewódzki Stronnictwa 
Pracy w Lublinie powziął uchwałę 
sordaryzującą się z oświadczeniem 
Rządu w sprawie uregulowania sto
sunków między Państwem a Ko
ściołem

„Działając w takim kierunku — 
czy lamy w och wale — Stronnictwo 
Pracy szczególnie boleśnie odczuwało 
nieprzejednany wręcz stosunek czę
ści duehowleńs'wa do budownictwa 
naszej Ludowej Ojczyzny.

Zdecydowanie, ehof ze szczegól
nym bólem protestowaliśmy prze
ciwko alanowtskn zajętemu przez 
Stolicę Apostolską w sprawią na
szych granic znehodnt-h, popierają
cemu srowintstyezne roszczenia nie 
mleekte. Niepokoiliśmy się na każdą 
wiadomość o poi»lcra"ru orzez część 
księży ernp antypaństwowych j an- 
glosn-tieh agentów idawaliśmy te
mu nubticily wyraz.

Toteż z prawdziwym zadowole
niem Stronnictwo Pracy przyjmuje

isi; um p m  urn i
cfo Światowego Kongresu Pokoju

Zebrani w dniu 12. III. 4# r. w 
Colle-ium Phnrmaceutleum UMCS
Profesorowie Uniwersyle'u Mari| Cu

rie  Skłodowskiej I Katolickiego Uni
wersytetu Lubelskiego członkowie 
Związku Zawodowego Pracowników 
Kauki wyrażają całkowitą solidarność 
z treścią odezwy Międzynarodowego 
Koraitclu Łączności Intcleklualnej w

sprnwle pokoju światowego co stwler 
dzają własnoręcznym podpisom

UMCS: prof dr Henryk Raabe, pr̂ of. 
dr YVit«Id Chodźko, prof, dr Malicki 
Adam, prof. d r Stanisław Waśniew- 
skl, prof. dr Gabriel Brzęk, prof, dr 
Jarząb Józef.

KUL.: prof. dr Kleiner Juliusz, prnf. 
dr Morelowskl Marian, dr Volt Mi
chał.

oświadczenie Rządu Rzeccypospołl^ 
tej Polskiej z dnia 14 bm. w spraw 
wie całokształtu stosunków po mię*' 
dzy Państwem a Kościołem.

Stronnictwo Pracy widzi w tyn>( 
oświadczeniu wyraźną I realną pla*, 
szczyznę dla ostatecznego wyjaśnię 
ula tyeh stosunków*'.

W z-koń-zenln uehwała głosi: 
„Stronnictwo Pr.iey slol zdeeydoĄ 

wanie na s'anowiskn. żc miejsce*, 
wszystkich Polaków, niezależnie od( 
sprawy wiary i rrlląłl, jest z Polską 
a,n ie przeciw Polsce z postępem * 
nie przeciw postępowi, z. ludem poł^ 
Sklm ą nie przeciw ludowi,"

— o ....
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w sprawie Chin
NOWY JORK, (PAP). Komisja spratż 

zagranicznych senatu USA przesłu
chała generała Davida Barr, szefa 
grupy amerykańskich doradców woj 
skowych w sprawach Chin. ■>

Barr oświadczył, że armia demo* 
kralyczna może opanować całe Chiny 
południowe, kiedy tylko zdecyduje 
na takie posunięcie. Armia Kuominr 
tangu — zdaniem Barra — jest są 
stanie rozkładu.

Generał podkreślił, że Chińczycjj 
pragną pokoju i że Stany Zjednoczo
ne skompromitowały się ostatecznie wj 
ich oczach.

I

List do Prezydenta Rzeczypospolitej
ud cneslnikdi Krajowej Hirady Osztzędncśtiswej

Obywatelu Prezydencie!

Nasady 0.,£czę- 
dnościowej, zebrani w Warszawie w 
dniach 20 i 21 marca hr. zapewniają 
Cię, Obywatelu Prezydencie, że dołożą 
wszelkich wysiłków, aby* System 
oszczędzania, prawo ekonomiczne

Starcia demonstrantów z policją 
przed parlamentem duńskim
KOPENHAGA (PAP) Jak już do

nosiliśmy w parlamencie duńskim 
trwają obrady nad rządowym wnios 
kiom przystąpienia Danii do paktu 
atlantyckiego.

„N r  Chirrch II wracaj do dr muł"
Demonstracje pr-eciwko Church.Iłowi 

Ul o w  tf wn J o r k uw
NOWY JORK (PAP) Z związku z i cy wznosili okrzyki: 

przybyciem Winstona Churchilla do 
USA, w porcie nowojorskim odby
ła się demonstracja, której uczestni

„mr Churchill 
wracaj do domu", .Amerykanie 
pragną pokoju", „precz z paktem 
atlantyckim", „precz z Churchillem"

Delegacja  polska
na K o n g re s In telek tu alistó w  
przybyła do Nowego Jorku

NOWY JORK, (PAP). Przybyła tu 
samolotem z Kopenhagi 3-osobowfi 
delegacja polska na konferencję in
telektualistów amerykańskich w obco-

1 ttiiii 10 'ni tulą tzis 11 i
WARSZAWA, (PAP). Minister Ad

ministracji Publicznej zarządził wpro 
wadzenie czasu letniego z dniem 
JO kwietnia 1949 roku.

W związku z tym w niedzielę, dnia 
10 kwietnia br. o godzinie 2 m o. 00 
oależy przesunąć wskazówki zegara o 

Jpdaą podm ę naprzód

nie pokoju, w skład której wchodzą 
pisarz Leon Kruczkowski, prof. Sta
nisław Ossowski i red. Paweł Hof
man.

Na lotnisku delegacja polska była 
witana przez przedstawicieli komitetu 
organizacyjnego konferencji, oraz 
członków ambasady RP w USA.

Prof. Ossowski oświadczył przed
stawicielom prasy, że delegacja pol
ska z radością skorzystała z zapro
szenia kó! amerykańskich, pragną
cych pokoju, i wyraził nadzieje, że 
prace konferencji przyczynią się do 
zmniejszenia napięcia międzynaro
dowego.

W czasie obrad parlamentu odby
ła się na placu przed budynkiem 
wielka demonstracja na rzecz po
koju, oraz przeciwko paktowi atlan 
tycktemu, w której wzięło udział 
około 75 tys. ludzi. Demonstracje 
zorganizowała duńska Rada Pokoju, 
w komitecie organizacyjnym któ
rej zasiadają liczni przedstawiciele 
partii komunistycznej. Uczestnicy 
demonstracji nieśli transparenty z 
napisami: „Chcemy mieszkań, a nie 
bunkrów, chcemy budowy szkół, a 
nie koszar. Nie chcemy nmteraó za 
Wal! Street",

Przywódcy duńskiej partii komu
nistycznej Larsenowt, który ukazał 
się w oknie parlamentu, zgotowano 
entuzjastyczną owację. Manifestan
ci wyłonili delegację, która przedło
żyła przewodniczącemu parlamentu 
Bomholtowi rezolucję, wzywającą 
parlament do przekazania decyzji 
w sprawie paktu aitantyckiego re
ferendum ludowemu. BojnhoH przy
rzekł skontaktować delegację ze 
specjalną komisją parlamentu, która 
rozpatrzy projekt zdrganizowanla 
referendum w  sprawie paktu atlan
tyckiego.

Po rtzwiązaniu demonstracji, któ
ra odbyła się w spokoju, doszło do 
starcia części uczestników ze specjał, 
nie skonsygnowaną policją. Jedna 
osoba została ranna, a kilka osób po 
licia aresztowała. Demonstranci 
wznosili okrzyki przeciwko rządowi, 
domagając się dopuszczenia kamu- 

do władsy.

naszej gospodarki i niezbędny ele
ment bud„ownictwa eocjaKatyruncgo, 
zapanował w całym naszym życiu 
gospodarczym, społecznym i pań
stwowym.

W toku obrad przedstawiciele ro
botników, chłopów, inteligencji pra
cującej, przodownicy pracy, racjona
lizatorzy procesów produkcyjnych — 
omówił* dotychczasowe doświadcze
nie w dziedzńnia ruchów współza
wodnictwa pracy, wynalazczości ro
botniczej { oszczędności, ujawnili 
istniejące wypadki marnotrawstwa, 
krytykowali braki dotychczasowej 
ptacy, nakreślili zadania na przysz
łość.

Doszliśmy jednomyślnie do wnios
ku, że we wszystkich gałęziach na
szej gospodarki narodowej, w dzia
łalności eksploatacyjnej przedsię
biorstw uspołecznionych w admini
stracji publicznej I w działnlnoci in
westycyjnej, kryją się olbrzymie, nie. 
wykorzystane obecnie albo marnotra
wione rezerwy. Racjonalne wykorzy
stanie rezerw pozwoli na p rż r ' (>t. 
minowe wykonanie planów gospodar
czych, a tym samym na znaczne przy 
pieszenie rozwoju gospodarczego Pol
ski, na szybsze podniesienie dobro
bytu i kultury mas pracujących, na 
przypiesżenie budowy podstaw soc
jalizmu w naszym kraju.

Zapewniamy Cię Obywatelu Prezy
dencie, ie po powrocie do naszych 
miejsc pracy, wszyscy dołożymy swych 
sil i energii, aby zobowiązania te sta-

nlśły się powszechne, aby klasa robot 
cza, chłopu , in tiigencja pracującą 
wzięli masowy, czynny udział w wielą 
kim ruchu wprowadzenia, stałego sy« 
slemu oszczędzania, a więc dalszego 
rozwoju współzawodnictwa pracy I 
zapewnienia przedterminowego wyk<K 
nanja planu trzyletniego.

Zapewniamy Cię, Obywatelu Pre=ł 
zydenoie, że polskie masy pracująca! 
potrafią nie tylko wcielić w czyn) 
uchwały Rządu o stałym systemie 
oszczędzania, ale także przekroczyć 
wyznaczone w tej uchwale zadania 
oszczędnościowe na rok 1949.

W ten sposób przyczynimy się do 
szybszego rozwoju naszej Ojczyzny, 
aby ją przekształcać w kraj bogaty » 
szczęśliwy.

O tfirckr iowa narada
w obronie pokoju

Wczoraj, dnia 24 marca w sale 
ZNP w Warszawie odbyta się ogól
nopolska narada poświęcona Kon., 
gresowi Obrony Pokoju tr Paryżu, 
Na naradzie tow. Jerzy Borejsza 
wygłosił referat pt.: „Od Wrocławia 
do Paryża" po czym ukonstytuował* t
się Krajowy Komitet Obrony Pokoju 
oraz dokonano wyboru delegacji 

na JCongres Obrony Pokoju w Paryżu.

--------- ------------------------ k

Działalność. partyzantów
ww H i s z p a n i i

tym zginęło kilku gwar '̂PARYŻ, (PAP). Jak donoszą z gra
nicy hiszpańskiej w ciągu oslatóich 
dni na obszarach północno-zachod
nich Hiszpanii nastąpiły poważne 
starcia między grapami partyzantów 
a oddziałami gwardii cywilnej.

Partyzaoc; wyparli m. in. oddziały 
gwardii cywilnej z gór, otaczających 
tic ja o groać Pfcooa w gotoUiw

W siarom
dzistów.

Jednocześnie grupa partyzantów 
zaatakowała miejscowość Oriol aby( 
ukarać znajdujących zię tam denun- 
cjattorów faszystowskich. Miejscowy! 
przywódca falangi faszystowskiej zci 
Stał stracony. Partyzany* ai* po«ia^ 
Śn ia d y c h
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O przedterminowe wykonanie plany! Tydzień walczącej Grecji
i rea'izac;ę zadań oszczędnościowych

Wezwanie Krajowej Narady Os:czędnościowej
(Dokończenie ze str. 1-szej)

Osiągnięcia te umożliwiają przej 
Icie od odbudowy do planowej roz 
budowy sil wytwórczych kraju, 
wytyczonej przez plan gospodar
czy Sia r. 1949 i przede wszystkim 
przez plan 6-letni. Dzięki reali
zacji tych planów Polska prze
kształci się ostatecznie w kraj 
irzemysłowo -  rolniczy.

Dzięki realizacji tych planów 
wzrośnie znacznie dobrobyt ma
terialny najszerszych mas i  sto
pień ich kultury.

Dzięki realizacji tych planów 
obecne pokolenie Polaków zbudu 
je w swoim kraju fundamenty u- 
stroju socjalistycznego.

Ażeby osiągnąć jednak wielkie 
zamierzenia planu — podkreśla 
rezolucja — aby zbudować setki 
i  tysiące nowych zakładów prze
mysłowych, domów mieszkal
nych, szpitali, szkół, teatrów itp., 
aby uzbroić nasze rolnictwo w 
nowoczesną technikę — gospodar 
ka polska musi zmobilizować śród 
ki materialne.

Nagromadzenie środków ma
terialnych odbędzie się u nas w 
sposób zasadniczo odmienny od 
kapitalistycznego. Nie przez ob
niżkę realnych plac robotniczych 
lecz przy ich systematycznej i dal 
szej poprawie.

Nie w drodze wyzysku wsi, 
lecz — dzięki sojuszowi robotni
czo -  chłopskiemu — w drodze 
równoległego wzrostu dobrobytu 

zarówno w mieście jak i na wsi.
Nie przez • wyzysk innych naro 

<iów, a przy szczerej współpracy 
gospodarczej z nimi.

|  nie w drodze zaprzedania się, 
śladem burżuazji krajów Europy 
zachodniej imperializmowi amery 
kańskiemu, lecz o własnych si
łach, wspartych braterską pomocą 
potężnego Związku Radzieckiego.

Wewnątrz naszej gospodarki kry 
ją się potężne, niewyzyskane re
zerwy. Nie wyzyskujemy dotąd 
tw/pełni dnia roboczego i tracimy 
■w ten sposób miliony złotych 
Tocznie.

Częste są jeszcze postoje. Nasze 
maszyny ł urządzenia nie pracują 
jeszcze na pełnym obciążeniu, a 
czas ich wyzyskania nie osiąga 
często nawet 500/0.

Produkujemy, a zwłaszcza bu
dujemy zbyt wolno, zamrażając w 
ten sposób wielkie środki finan
sowe.

Wydajność pracy w naszych za 
kładach jest nierzadko niższa niż 
przed wojną.

Nagminne są wypadki nadmier 
aego zużycia surowców i materia 
łów pomocrp>7vch, węgla i ener
gii elektrycznej.

W setki tysięcy ton. miliony me 
irów i sztuk gotowego towaru i 
półfabrykatów urasta corocznie 
Ilość odpadków i braków w na 
szym orzemyśle, transporcie i roi 
nictwie.

Ogromne sumy traci nasza go
spodarka na Skutek wielkiej iloś
ci produkcji niższych gatunkrky j 
•złego magazynowania towarów.

Aparat aduunistracyiny pań
stwa i samorządu, który przy wła 
dzy robotników i chłonńw w;nien 
być tani i spraiwny, wciąż jeszcze

Podróż Edena
MOSKWA (PAP) Jak donosi z 

Delhi Agencja TASS, Drzybył ‘ tam 
z Singapore Anthony Eden. odbywa 
jący podróż po krajach imperium 
brytyjskiego. Eden spotka się z ge
neralnym gubernatorem Hindustanu 
i z innymi miejscowymi politykami, 
po czym uda się do Pakistanu, gdzi» 
również będzie pertraktował z człon 
feiuni miejscowego rządu

kosztuje nas zbyt drogo z powo
du przerostów biurokratycznych.

Nie ząwsze dobrze i właściwie 
wykorzystujemy wielki kapitał 
umiejętności robotników, techni
ków, inżynierów i uczonych.

Nie wyzyskujemy dotychczas na 
leżycie twórczej inicjatywy tysię 
cy racjonalizatorów i wynalaz
ców spośród klasy robotniczej i 
inteligencji pracującej.

Wykorzystać te ogromne rezer- 
»<wy dla realizacji planów dobroby 
tu  i budowy fundamentów socja
lizmu — oto centralne zadanie, 
stojące dzisiaj przed nami w dzie 
dżinie gospodarczej — stwierdza 
rezolucja**

Kongres Polskiej Zjednoczonej 
Partii Robotniczej wskazał jasno, 
jak wykonać to zadanie.

Podejmując in;cjatywę Kongre
su Rada Ministrów uchwaliła ja
ko zadan’e na rok 1949 osiągnię
cie co ńaimniej 115 .miliardów zl 
oszczędności.

Realizacja tego zadania umożlł 
wi nam:

1) rozszerzenie produkcji towa
rowej masowego spożycia,

2) zbudowanie dodatkowej iloś
ci osiedli robotniczych, urzą 
dzeń socjalnych i kultural
nych,

3) wzmocnienie waluty,
4) przyśpieszenie realizacji na- 

szveh planów.
Zadanie to może i powinno być 

wykonane i przekroczone. Świad
czy o tym doświadczenie czynu 
kongresowego oraz cały dotychcza 
sowy dorobek bohaterskiego ru
chu wsnółzawodnictwa pracy.

,,Robotnicy, techn*cy, inżyniero 
wie. nr»c«wnicy biur, instytucji 
i urzędów!

Krajowa Narada Oszczędnoś
ciowa wzywń was DO WALKI 
O PPZEDTERiTINOsyE WYKO 

plantt I RE \L TZ \C.TT 
Z \ n  AN OSZr'rFEDvrOŚCIO-
WYCH na rok 1949. Rozszerz
my w tym celu ruch wspótzawo 
dn!ctwa i wznieśmy go na wyż
szy poziom Niechaj każdy za
kład oddział, brygada, każdy 
pracownik podejmą konkretne, 
ujęto w cyfry i terminy zobo
wiązania które zane^nlą k-ót- 
sze terminy wykonania pań
stwowych planów i wtoksze. od 
zaplanowanych przez państwo 
oszczędności darda, ryłm'ozna i 
równomierną pracę zakładów 
produkcyjnych, podniesienie ja 
kości. oszczędność surowca, opa 
łu, eneroii zmnłełszcnie precen 
tu odpadków i braków, skrócenie 
czasu postoju maszvn uspraw
nienie i ułeoszenie pracy.

tYzmeenljmy świadoma dyscy 
pUne n-acy. władelwa wolnemu 
Wyfwń-cs i yw-ńWenftśfirzaaj 
w zakładzie. Rozwidlać ruch

współzawodnictwa w pełni i ce 
Iowo wykorzystajmy wszystkie 
środki, przyznane na podniesie
nie bezpieczeństwa i higieny pra 
cy, ulepszajmy pomieszczenia i 
warsztaty pracy, w których pra 
eownik przebywa.

Za przykładem załóg hut ..Ko
ściuszko" i ..Ostrowiec1-, koleja
rzy węzła poznańskiego oraz in
nych zakładów, które podjęły na 
Naradzie uroczyste zobowiązania 
produkcyjne i oszczędnościowe 
organizujmy potężny, powszech
ny ruch współzawodnictwa.

To bodzie nasz wkład w umoc 
nienie frentu pokoju i nasza od 
powiedź tym. którzy drogą na
cisku i dyskryminacji gospodar
czej nsiłują zahamować nasz 
marsz po drodze postępu i do
brobytu.

Niech żyje masowe współza
wodnictwo pracy!

Niech żyje budownictwo socja 
listyczne!

Niech żyje Polska Ludowa!

WARSZAWA (PAP). W związku z trwającym „Tygodniem W alczą-1 
eej Grecji*1 organizowane są zebrań*a, mające na celu zaznajomienie"; 
społeczeństwa polskiego z walką wyzwoleńczą narodu greckiego.

W Warszawie w dniu 25 bm w 128-rocznicę wyzwolenia Grecji spod' 
jarzma tureckiego, odbędzie się akademia urządzona staraniem Związ
ków Zawodowych, Ligi Kobiet i Polskiego Towarzystwa Przyjaciół De-ir 
mokratycznej Grecji. W czasie uroczystości przemawiać będą Prof. MiSę 
czyslaw Michałowicz, ob. Ostap Dłuski, ob. Stanisława Zawadecka,. 
i przedstawiciel Wolnej Grecji ob. Gieorgiu Vassos.

Akademie oraz zbiórki pieniężne na rzecz wdów i sierot po pole-t: 
glych demokratach Grecji odbędą się w całym kraju. .

Miśtizowie oszczędności to budow niczow ie
Polski Socjalistycznej

Przemówienie min. Minca na Kra:owej Naradzie Oszczędnościowej!
/ O o l i o n c z e n i e  z  p o p r z e d n i e g o  n u m e r u )

Trajrivm uczonych 
dawnej Polski

W okresie carskim naród rosyjski 
posiadał wielu utalentowanych wy
nalazców, uczonych techników Wy
starczy wspomnieć dwa tak wielkie 
nazwiska jak chemika Mendelejewa i 
nazwisko odkrywcy radia Popowa. 
Ale system carski dusił rozwój fiauk; 
i techniki i dopiero rewolucja, która 
otworzyła szerokie perspektywy bu
downictwa soejali/ityczneeo, wydoby
ła na wierzch wielkie talenty i siły, 
'tó re  stworzyły teraz potężną naukę 
i technikę Związku Radzieckiego. 
Naród polski wydał wielu utalento
wanych uczonych i wynalazców Wy
starczy przvoomnieć Olszewskiego i 
Wróblewskiego dwóch profesorów
Uniwersytetu Krakowskiego, którzy 
dokonali po raz pierwszy w świe^ie 
skroplenia powietrza. Wystarczy
ws-oomnieć o wielkiej Polce Marii 
Skłodowskiet, która wraz ze swym 
mężem odkryła rad. Wvstarczv wspom 
nieć o Polaku Karolu Funku, odkryw 
cv witamin. Wystarczy wsnomnieć 
inżyniera Szczepanika, który byl
nierwszym wynalazcą i konstrukto
rem aparahi telewizyjnego. ,

Jest tragizm w tym, że Szczepanik

«

yb

dokonał swoich odkryć w Aińeryce, f t l i s t r Z O W ie  O S /C Z e d tlO Ś C i 
Maria Skłodowska we Francji, a Ka- ~
roi Funk w Niemczech Nie było w 
Polsce warunków do rozkwitu wie
dzy, nauki i techniki. I tak jak szli 
za chlebem wówczas na emigracje 
ludzie nracy. tak wyjeżdżali z Polski 
za chlebem nauki ludzie nauki; Ale 
o ezvm mówią te wielkie nazwiska? 
Mówią one o hm, że bvłv i są wici 
kie twórcze siły w narodzie polskim 
Dla tych wielkich twórczych sil zo
stały teraz stworzone warunki dzia
łania.

I wydaje się. że in»mv pełne 
prawo z tej Narady, na której jest 
tylu prostych, nieuczonych ludzi, 
co naprężają swoją wolę i rozum, 
by nrzysnnrzyć krajowi ho"actwa 
— że mamy prawo z tej Narady 
powtęd-leć naukowc-om i techni
kom polskim: dość baiwoehwnł- 
eze-o stosunku do kratow kapita. 
l'stvc*nyoh (d,u"c'trwa,e oklaski). 
Wtoeci wiary w sity Związku Ra
dzieckiego i w siłv Polski, (długo
trwałe oklaski), Wfeeei wiary w
po’ska naukę
w!"Cej wiary we wł°sną naukową 
petską t, n,łv,,'ę. (huczne, diugo- 
trwa'e ckla«ki).

oo'sk| naród i )  szym kapitałem jest człowiek.

Profesorowie Akademii Lekarsk:ej
uj S z c z e c f n j e

zgłosili akces do Kongresu PokoTu
Dnia 22 bm w Szczecinie odbyło się ( Akademii Handlowej, Szkoły Inżynier 

zebranie przedstawicieli: Akademii I skiej  j Państwowej Szkoły Morskiej

W w d a l e n i e  z  P o l s k i
u r z ę d n ik a  ambasady USA
Oświadczenie ministra Wiktora Grosza
Rzecznik Ministerstwa Spraw Zn 

"rantoznych minister pełnomocny 
Wiktor Grosz złożył na konfe
rencji prasowej w Warszawie oświad 
czenie w sorawie działalność: pla
cówki informacyjnej ambasady USA 
w Warszawie (USTS).

Działalność wspomnianej placów
ki która powołana została do infor
mowania społeczeństwa polskiego o 
życiu narodu amerykańskiego, nie 
licząc się z przyjętymi zasadami 
przestrzegania praw gościnności usi 
łowała i usiłuje przemycić infor
macje służące wyłącznie szkalowa
niu zaprzyjaźnionych z Polską 
państw sąsiednich.

Ostatnio biuletyn placówki infor-

przedstawicieli
Lekarskiej Im. gen. Świerczewskiego, J Po przemówieniach rektora Akademii 
____________________________ 1 _  I

Lekarskiej prof. dr. Węgierko, pro
rektora Akademii — prof. dr. Zub
rzyckiego i rektora Akademii Handlo-l
wej prof. dr. Babińskiego, uchwalono 
rezolucję, w której m. in. czytamy: 
„My, pracownicy wyższych zakładów 
naukowych m. Szczecina, w najgłęb
szym oburzeniu piętnujemy wojenną 
propagandę zachodniego imperialz- 
mu. Chcemy, ażeby nasz głos doszedł 
do wszystkich postępowych warstw 
intelektualnych Zachodu, aby porzu
ciły one bierną postawę wobec pod
żegaczy wojennych. Wierzymy, że 
dookoła Światowego Kongresu Poko
ju skupiają się prawdziwe postępowe 
siiy, które pomogą w urzeczywistnię 
niu haseł pokojowych. Zgłaszamy 
nasz akces do Światowego Kongresu 
Pokoju'5,,

raacyjnej USA (USTS) pozwolił so
bie na poważny ntotakt w stosunku 
do rządu polskiego. Nie mogąc dłu
żej tolerować tego rodzaju brutal
ności rząd polski był zmuszony za
żądać aby p. Chester Opal pracow
nik dyplomatyczny ambasady USA, 
odpowiedzialny za ten biuletyn, 
opuścił Potskę.

Rząd Polski został zmuszony do 
opublikowania tej wiadomości z po 
wodu kłamliwej i oszczerczej kam
panii prasy i radia USA w związku 
z tą sprawą.

*  *  *

Jak się dowiaduje PAP p. Che
ster Opal w najbliższej przyszłości 
opuszcza Polskę

Towarzysze! Chciałbym już zakońyd 
rzyć.

Lenin pisał kiedyś: „Talentów ttr-,, 
ganiza-cyjnych wśród ludu, tj wśród1 
robotników j -htopów, nie wyzysk u-* 
jącvch cudzej pracy, jest dużo. Ka.^ 
pita! tysiące tych talentów dławił, njfs 
szczyt, wyrzucał, zaś my nie umiemy 
ich jeszcze odszukać, dodać im otu
chy, postawić ich na nogi i wysuną?.® 
lecz nauczymy się tego, gdy zabierze
my się do nauki z całym rewolucyjni- 
nym zapałem, bez którego nie mą.7[ 
zwycięskich rewolucji".

Takich ludzi — takich ludzi wśrócr 
robotników i chłopów, ktorych kapii® 
tał dławił, niszczył i wyrzucał —- ta«| 
kich ludzi widzieliśmy dużo na na m  
dzie. Przeszły nam w czasie dyskusji,, 
przed oczyma postocie towarzysza; 
Kudelskiego, organizatora brygady*-' 
remontowej tow. M ohaKka z fabryk® 
Cegielskiego, tow. Witosławskieco, rtg> 
remontowej, tow. Michałka z fabryką. 
„Kabel" w Bydgoszczy, tow. Mańce-' 
wieża i wielu, wielu innych.

Słusznie mówi się, że najcenniej-

Jeżeli zbrodnią i. grzechem jest 
marnotrawstwo to r ntrójną zbrodnią 
i grzechem jest marnotrawienie zdoi 
nych, uczciwych i utalentowanych 
łudź] (oklaski).

Nie wołno już więcej w Itolscf 
nta-ncw e ludzi, dtowić ludzi, za
pycha ich do kątów, (brawa i 
oklaski'. Nie wolno. Trzeba tych 
ludzi, kU>rzv wotą i ener-ią. rozu
mem, wiedzą i dośwladczenl-W 
starają się Państwu zaoszczędzić 
miliony i miliardy — trzeba ićb5* 
otoczyć opieką, pomocą i poważa
niem. -ł
Na naszych oczach na dzisiejszej# 

Naradzie urodziła się nowa ka'egoriai:| 
przodowników pracy. Miel śmy do--ę 
tvchczas przodowników, mieliśmy do
tychczas racjonalizatorów i nowato
rów — urodziła się dziś nowa kitę-'- 
aorto: kategoria mistrzów oszczędno-i* 
ści. :</

Mistrzów oszczędności będziemy!; 
otaczać opieką, pomocą, szacunkiem,* 
i poważaniem i nie nozwolimy nlko-- 
nitt dl-wić ich talentów. .,

Jeżek, towarzysze i obywatole, wy. 
ciągaiąc wszystkie wnioski z obecnej 
Narady potrafimy uświadomić sjtero.® 
k:e masy o nierozerwalnej lącznośc*,$ 
która istnieje między walką z marca 
notrawslwem i systemem oszczędza-* 
n:a a źródłami dobrobytu i potęgi)) 
kraju, jeżeli wyciągając wszystkiej 
wnioski z obecnej Narady, po*raUmvf, 
uświadomić masy, że droga planowe-,’ 
go systemu oszczędzania — i-o dToea? 
do socjalizmu, jeżeli potrafimy stwó-* 
rzyć klimat, w którym marnotrawca1*' 
to wróg, a system oszczędzania 
potężna broń, to mnożyć się będą. 
szeregi mistrzów oszczędności, znikać* 
będą prędzej bolączki naszego życia 
i dźwigać się będzie w górę gmachy 
Polski Socjalistycznej, (długotrwale,, 
huczne oklaski), .V
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In. W ili ml i lny mili i n u U
W  kraśnickiej fabryce wyrobów metalowych

W hali nr. 6 kraśnickiej fa
bryki wyrobów metalowych 
warczą maszyny tak gł śno, że 
rozmowy’ nie można prowadzić 
głosem normalnym. Aby się po- 
ncztimieć, trzeba przekrzyczeć 
stukot żelaza. Nic dziwnego. 
Praca wre w najwyższym na 
pięciu, a zatrudnieni tam lu
dzie nie mają chwili do strace
nia. pracując i 'Obsługując ma
szyny. Są nawet tak zajęci, że 
nie zawsze zauważają naszą 
obecność

Przy najdalej wysuniętej ma
szynie stoi stary, szczupły to
warzysz. Czapkę niedbale zesu
nął na ieden bok i z upcrem 
woatruje się przez swoje grube 
Sikła w jakiś precyzyjny, bły
szczący oo dopiero obrębiona 
powierzchnią — przejJnUot. Z 
olbrzymich okien umieszczo
nych w górze,' w dachu hali, 
pada dzienne światło i era re
fleksami na wypolerowanych 
częściach maszyny. Stojący przv 
niej robotnik jest tak pmehło- 
niętv swoimi myślami i pracą. 
te  nie spostrzega naszegio na
dejścia.

To nasz wynalazca — krzy
czy mi do ucha oprowadzający 
•as po fabryce przewodniczący 
Radv Zakładhwej tow. Nowak 
Słowa jego w szumie maszyn 
dochodzą do mo'ch uszu jak ci- 
«hv szept.

Na nasze głośne „dzteńdobry' 
tow. Krzysztofiak podnosi głk- 
wę. Na twarzy rysuję mu sie 
napięcie. Oderwany od biegu 
#woich mvśli chce sobie przy- 
pomn;eć czy nas zna. Gdy przy
chodzi do przekonania, że nie 
wyciąga rękę. Wymieniamy na
zwiska.

Od tiow. Krzysztofiaka — jak 
!ttd człowieka, który nigdy nie 
*na za dużo czasu — szvbko 
tizyskujemy informacje, o które 
nam chodziło. Tow. Krzyszto
fiak pracując u Cegielskiego w 
Poznaniu wynalazł już jeden 
przyrząd, za co otrzymał z Mi
nisterstwa Przemysłu 20 tys. 
nagrody. Od tego momentu za 
czyna go cechować jakby ma
fii* wynalazczości, w efekcie

prowadząca do dobrych wyni
ków.

Tow. Krzysztofiak nawet w 
nocy pracuje nad ulepszeniami 
i wynalazkami — wtrąca tow. 
Nowak. W Budzyniu jego wy
trwałość i pomysłowość nagro
dzona została w dwóch wypad
kach pozytywnymi rezultatami 
Za pierwszym razem skon
struował znakiownik, a jego 
drugi wynalazek to automatycz 
ny podajnik pierścień' do dal
szej obróbki. Ten ostatni zwła
szcza wynalazek zaoszczędza 
pracownikowi wiele czasu i 
wzmacnia precyzyjność dotych
czas ręcznego podawania.

* * *
Ryłem obecny na jednym z 

zebrań V-go koła. Na' zebra
niu szczególnie uderzyły mnie 
wszechstronne zainteresowania 
członków koła i doskonałe wy
powiedzi w sprawach organiza
cyjnych fabrvki.

Oprócz PZPR i Rady Zakła
dowej w Kraśnickiej Faliryce 
Wyrobów Metalowych istnieją

jeszcze inne organizacje jak 
ZMP i Liga Kobiet. ZMP posia
da 60 członków. Żywotność tej 
organizacji przejawia się cho
ciażby w utworzeniu klubu 
sportowego z kilkoma sekcja
mi, chóru i koła dramatycznego.

Mniej liczna jest organizacja 
Ligi Kobiet. Jej przewodni
cząca twierdzi jednak, że w naj
bliższym czasie wszystkie ko
biety w fabryce zapiszą się do 
lej kobiecej organizacji.

Ten na ogół dobry stan poli
tycznego wyrobienia załogi fa
brycznej znalazł swój wyraz w 
nawiązaniu łączności ze ws’ą.

Pierwsza nić tej łączności za~ 
dzierżgneła się 28 lutego br., z 
wsiami Gościeradowem, Annopo 
lem i Kosinem. Obecnie fabry 
ka chce zaopiekować się gro 
madą P nnkowice. Każdą z tych 
wsi odwiedziły już no dwa razv 
zespoły fahnczne składające sie 
z 7 do 8 osób zajmując się na 
miejscu, głównie remontem ma 
szyn.

Jerzy Kondratowicz

S ttE lH lC Y

Kierownik Gm. Sp. SCh.
k tó r y  f a łs z u j e  m ąk ę

Z gm. Annopol dostaliśmy I 
list od kilku naszych czytelni- 
ków. Ponieważ nie byliśmy 
pewni czy fakty w nim podane 
odpowiadają prawdzie, spraw
dziliśmy je przez naszego kores 
p ondenta.

W Gm. Spółdz. S. Ch. w Anno
polu kierownikiem jest ob. Orzeł 
Robert, syn byłego właściciela pi 
wiami. Sam bogaty posiada 8 ha 
z:emi i warsztat masarski. Pan 
kierownik zaniedbuje celowo swo 
je obowiązki i w filii naszej w 
Opoce brak jest artykułów pierw 
szej potrzeby. Niektóre towary są 
nawet u nas podrabiane Na przy 
kład mąka. która podana jest za 
671/0 i pobierana za nią cena 72 
zł za 1 kg okazała się mąką 80?ó 
— żytnią. Sklepowa tłumaczy, że 
dostała tę mąkę od kierownika 
Orła z poleceniem rozprowadzę-

Lubelski Zakład U praw y Tytoniu
budzi zainteresowanie za granicą

Po wyzwoleniu kraju polski prze
mysł tytoniowy znalazł się w ciężkiej 
sytuacji, gdyż nie było żadnych za
pasów, ani dostatecznej ilości odpo
wiednich gatunków nasion. Lecz jak 
na stosunkowo krótki okres łat po
wojennych, szybko zdołano zaspokoić 
najniezbędniejsze potrzeby w tej dzie 
dżinie gospodarki narodowej. W ro
ku 1947 zbioTy nasze wyniosły już 
17,5 mil kg. tytoniu, w wyniku czego 
przekroczyliśmy produkcję przedwo
jenną.

Polski Monopol Tytoniowy o-parł 
produkcję swoją wyłącznie na su
rowcu krajowym, którego jakość 
stale jest podnoszona.

Doskonałe wyniki uzyskane w tak 
krótkim czasie są zasługą Polskiego 
Zakładu Doświadczalniclwa Tytonio
wego, który uszlachetnia rośliny ty
toniowe własne hodowli. Poczyna
nia PMT zainteresowały kraje eks

portujące tytoń, Toteż coraz częściej 
zakłady PMT zwiedzane są przez de
legacje monopoli zagranicznych. W 
tym roku grupa naukowców i wy
bitnych fachowców słowackich przy
jechała do Polski w celu przestu
diowania polskich naukowo-doświod- 
czalnych metod uprawy i produkcji 
oraz warunków rozwoju plantacji ty
toniowych. Polskim tytoniem intere
suje się też przemysł angielski. Zna
mienne jest, Iż przed wojną spro
wadzaliśmy do Polski z Anglii żyły 
liści tytoniowych, obecnie zaś prze
mysł brytyjski reflektuje na naszą 
odmianę liści szlachetnych „Virgi- 
nva“. Polskii sposób przyśpieszonej 
fermentacji! „komorowej“ znalazł 
szerokie zastosowanie za granicą jak 
w Rumunii oraz częściowo Grecii. 
Rząd bułgarski szczególnie interesuje 
się metodami Zakłpdu Fermenalc ji. W 
tym to celu w Polsce, a właściwie w

lubelskim Zakładzie Uprawy Tytoniu 
dokonuje się prób nowej fermenta
cji sprowadzonej do tego celu pew
nej partii bułgarskiego sunowca. Z 
ramienia generalnej dyrekcji Bułgar
skiego Monopolu Tytoniowego w Pol
sce przebywa ob Dymitrow.

n:ia wśród konsumentów. W spra
wie tej kapral M. O. ob. Wolak 
Czesław sporządził protokół j prze 
słał do Delegatury Kormsji Spe
cjalnej w Kraśniku, My gospo
darze Gromady Opoka gm. Kosin 
chcielibyśmy aby jak najszybciej 
został zmieniony kierownik nasze! 
Gm, Spóidz. w Annopolu.

Sumienie bogacza
Od nasżego czytelnika gm. 

Nielisz dostaliśmy następujący 
list.

„W Ruskich Piaskach gm. Nie
lisz powiatu zamojskiego mieszka 
bogacz wiejski ob. Gorzwła Jan, 
Jest on bardzo zamożny i kształci 
troje swoich dzieci w szkołach w 
Lublinie. Projektuje nawet w tym 
roku szkolnym posłać dc szkoły 
4 swoje dziecko. Oczywiście, że Je 
go stosunek do zagadnienia ksztai 
cenią dzieci należ/ tylko pochwa 
lić. Tym bardziej nieludzkie wy
daje się zachowanie jego wobec 
zatrudnionego u siebie w charak
terze pastucha Ii) 'etnirgo chłop
ca s.orf,ty, któremu nie pozwala 
chodzić do szl oły nawet zimą,

OD REDAKCJI:
Koniecznym jest zaintereso

wanie się 11-eioletnim chłop
cem, bo jak wid a': nie można go 
zostawić na lasce i niełasce bo
gacza wiejskiego.

| 3U£Z?7C@1@ I Ł - w  o M u la
W dniach 19 i 20 marca br. odby 1 

ła się w Lublinie wojewódzka kon
ferencja nauczycielstwa zrzeszone
go w Stronnictwie Ludowym. Obra 
dom przewodniczył ob. Steliga.

Na proeram konferencji złożyły 
się referaty: „Drogi rozw oju, spo
łeczno gospodarczego wsi polskiej" 
— omówił ob. Sobieraj, „Zagadnie
nia oświatowo -  kulturalne wsi‘‘ — 
ób. Steliga, „Marksizm, leninizm — 
ideologią klasy robotniczej'1 — tow. 
Pypno, (PZPR) i „Zw. Radziecki

„Krzywa naszego planu produkcyjnego
I d z i e  citftjie aw t | ó r ę “

Z w i z y t ą  w m a t y m  t a r t a k u  w e  W ł o d a w i e
Każde przedsiębiorstwo posiada 1 

ywój specyficzny zapach. Odlewnia 
łachnie gorącym metalem, garbar
nia skórą, a tartak żywicą.

Piętrzące się setki metrów ku- 
bicznych sosnowych kloców, pryz
my prostych l gładkich desek, stoż
ki kory i trocin roztaczają leśny 
żywiczny arom at

Z podłużnego drewnianego budyń 
ku dobiega jazgot pil l syk Pary- ; 
Czarna kiść dymu zwisa z metalo
wego komina, górującego nad oko
licą. Tu przy skrzyżowaniu dróg 
Wiodących do Lublina i Chełma 
mieści się duma małej Włodawy — 
^>rtak.

Po gruntownym remoncie uru
chomiony on został w dniu 1-go 
grudnia ub. r. na miesiąc przed ter 
gtinem, na cześć Kongresu Zjedno 
czeniowego. Od tego czasu tempo 
pracy w nim nie zmniejszyło się, 
it-B* zwiększyło. Zapoczątkowany 
W ramach czynu przedkongresowe
go wyScig pracy z dnia na dzień, z 
tygodnia na tydzień, z miesiąca na 
miesiąc nabiera coraz większego 
rozmachu.
pilan i  kontrplan

_  438 metrów kublcznych — to 
miesięczny plan przetarcia surow
ca drzewnego przesłany nam z „gó 
jy “, — Mówi kierownik tartaku 
fpW, Franciszek Pupko grzebiąc w

dokumentach. Znalazł, wyciągnął 
i pokazał mi dane ilustrujące pro
dukcję za okres ubiegłych trzech 
miesięcy. W grudniu ub. roku więc 
tartak przetarł 614 m. kub. Styczeń 
pobił rekord grudniowy — 662 m. 
k., w lutym zaś — liczącym 28 dni 
— przetarło 715 m. k.

— Krzywa Idzie w górę. Nasz 
kontrplan w najbliższym czasie bę
dzie opiewał na 800 m. kub.

Sukcesy wytwórcze tartaku by
najmniej nie są osłonięte jakąś ta
jemnicą. Nie dokonano albowiem 
żadnych zmian technicznym w za
kładzie, nie zwiększyła się też za
łoga robotnicza, a jednak wydaj
ność produkcji wciąż wzrasta. Tłu
maczy się to poprostu: załoga zaczę 
ła lepiej pracować. Mniej tract się 
czasu na pustą gadaninę, znikły 
całkowicie spóźnienia się do pracy, 
a nawet mniej się pali papierosów. 
We współzawodnictwie pracy wybi 
li się na czoło całej załogi jako 
przodownicy pracy i mistrzowie 
oszczędności czasu trakowi Szymon 
Szajuk i Aleksander Bednarczuk, 
oraz ślusarz Józef Ze-rski. Owi par 

I tyjni i bezpartyjni robotnicy potra
fili dobrze organizować pracę za
łogi

— Nie wysiłkiem mięśni, raczej 
wysiłkiem mózgu staramy się osiąg 
nąć coraz większą wydajność pro

dukcyjną naszego zakładu — powie 
dział w rozmowie Szajuk.

CO MOŻE ZAWIERAĆ W SOBIE 
DĘBOWA KŁODA?

Zauważyłem jak jeden z robotni
ków o barczystych plecach pilnie 
przypatrywał się dębowej kłodzie. 
Obracał ją pchnięciem nogi, próbo
wał paznokciem korę i dłubał, jak 
dzięcioł.

Podeszłem do niego.
— Na wszelki wypadek — wy

jaśnił robotnik, — zawsze należy 
zbadać każde zadraśnięcie na korze. 
Tam bowiem może tkwić odłamek 
pocisku. Ile to razy zdarza się, kie 
dy w jednym ułamku sekundy 
przez taki oto kawałeczek metalu 
wylatują wszystkie zęby w pile.

Obracał w palcach chropowaty 
kawałeczek metalu.

— Jeszcze miesiąc temu prawie 
codziennie zdarzały się takie wy
padki. Powodowało to pół godziny 
przerwy w pracy.

— A teraz?
— Ho, teraz rzadko kiedy.
Pochylił się nad kłodą, odepchnął

ją na stronę. Może iść na warsztat.
Tartak rozbrzmiewa hukiem war 

sztatów. Jakąś chwilę obserwuję 
pracę robotników. Nawiązuje roz- 

! mowę. Każdy robotnik wie jak pra 
cował tartak wczoraj. Wieczorem i po pracy dowie sie od członków

Rady Zakładowej jak pracował Za 
kład w dniu dzisiejszym. A w koń
cu każdego miesiąca na radzie wy
twórczej, zwoływanej przez kierów 
nictwo tartaku, Radę Zakładową i 
organizację partyjną dowiaduje się 
jak został wykonany plan mie
sięczny.
CZYŻBY OBIECANKA 
CACANKA?

O sukcesach wytwórczych tartaku 
„Włodawa" powinny dowiedzieć się 
pozostałe 27 tartaków znajdujących 
się pod zarządem Dyrekcji Lasów 
Państwowych w Lublinie. Tartak 
ten nie jest duży. Jest on o wiele 
mniejszy od podobnego zakładu w 
Zawadówce, czy w Werbkowicach. 
Nie mniej jednak wskazane byłoby, 
żeby Dyrekcja Lasów wnikała rów
nież w potrzeby i tych „małych" 
zakładów. Skład surowca drzewne
go przy tartaku „Włodawa" nie jest 
ogrodzony. Cenny surowiec leży po 
prostu na otwartym polu. Obieca
no jakoby kierownictwu tartaku 
udzielić kredytów na ogrodzenie 
składu w wysokości 400 tys. zł. ale 
obiecanka Dyrekcji nie została speł 
niona. Przydział nagle cofnięto i 
przydzielono innemu tartakowi. Ro 
botnicy tartaku „Włodawa" i o tym 
wiedzą. Toteż jeden z nich na te- 

' mat ten powiedział ironicznie: ,obie 
canka cacanka" — I ma oczywiście 

i racją.

przewodnik sił pokoju i  sojuszu 
Polski" — ob. Gilas.

Po ożywionej dyskusji, która ro2 
winęła się w związku z referatami, 
zebrani uchwalili rezolucję następu 
jącej treści:

Nauczycielstwo zrzeszone w  Stron 
nictwie Ludowym , postanawia:

„Ooierając się na tradycjach ra
dykalnego ruchu ludowego, Zarania 
Wyzwolenia, Niezależnej Partii 
Chłopskiej i Woli Ludu, dążyć do 
przebudowy Polski Ludowej na 
Polskę Socjalistyczną. W ścisłym 
sojuszu chłopsko robotniczym pogłą 
biać w masach narodu polskiego 
sojusz ze' Zw. Radzieckim t z kra
jami demokracji ludowej oraz nie
złomnie walczyć o utrzymanie po
koju. Brać jak najliczniejszy udział 
w pracach oświatowych, społecz
nych, gospodarczo spółdzielczych, e, 
w szczególności: W Komisjach
Oświatowych Rad Narodowych ! w 
Komitetach Rodzicielskich, w refe
ratach kobiecych ognisk ZNP, w Li 
dz« Kobiet, w Kotach Gospodyń,' 
CHTPD oraz we wszystkich pra
cach mających na celu uspołecznie
nie i upolitycznienie kobiet, w li
kwidacji analfabetyzmu książkowe
go i obywatelskiego, w organizowa- 
waniu pomocy zdolnej a niezamoż
nej młodzieży chłopskiej, oraz w 
intensywnym popieraniu akcji „H‘‘.

Oil! i ra lidiei psMdattt
i r i j s e f s w  r o z b u r z  m a v |  

w irhrie „Central"
(<!«•) Młyn ,,CentralM Nr 3 w 

Lublinie dąży do zmniejszenia 
rozkurzu mąki przez zastosowa
nie lepszych urządzeń I spraw
niejsze Ich obslnżeiiic. Wskutek 
tego rozkurz mąki, kióry wynosi! 
w roku 1948 2,7*/« zmniejszył sie 
w roku 1949 przy przemiale żyta 
do 1,9*/«, a pszenicy do 2%, 
W ślady załogi młyna „Central" 
powinni pójść ł inni pracownicy 
branży młyńskiej, a wówczas 
zaoszczędzimy poważne ilości 
marnowanej w czasie przemiału 
mąki.
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Ludność miast i wsi Lubelszczyzny
solidaryzuje się z oświadczeniem Rządu 
w s p ra w ie  u re g u lo w a n ia  s to s u n k ó w  
m ię d zy  P a ń s tw e m  a K o śc io łe m

Żywiołowe poparcie udzielone 
przez świat pracy miasta Lub
lina oświadczeniu rządowe
mu w sprawie konieczności 
uregulowania stosunków mię
dzy Państwem a Kościołem zna 
lazło niezwłoczny i silny od
dźwięk na terenie całej Lubel
szczyzny. Świadczą o tym odby 
wające s*ę w różnych miejsco
wościach naszego województwa 
liczne wiece, na których lud
ność w rzeczowych wypowie
dziach dała wyraz swemu prag-. 
nimi u ustalenia stosunków mię 
dzy Państwem a Kościołem na 
płaszczyźnie oświadczenia Rzą
du.

W dniu 22 bm. odbył się wiec 
w Puławach przy udziale kilku
set osób. W dyskusji zabrało 
głos 6 mężczyzn i 1 kobieta. Re
zolucja, w której zebrani wy
powiadają się za jak najszyb
szym unormowaniem stosunków 
między Państwem a Kościołem 
została przyjęta jednomyślnie.

W powiecie puławskim odby
ły się również w dniu 22 hm. 
wiece w Opolu i Garbowie, na 
które tłumnie przybyła miejsco
wa ludność.

O B R A D Y  
nauczycielstwa 
w pow. big-ralslite

(łj) Dnia 18 bm. no by to się w Bił
goraju zebranie nauczycielstwa z ca
łego powiatu. Przybyli na nie mimo 
poważnych przeszkód w komunikacji 
nauczyciele zatrudnieni w najodleg
lejszych zakątkach p. biłgorajskiego. 
Tematem obrad były zagadnienia nur 
tające obecnie całe społeczeństwo. 
Między żnnynti omówiono dokładnie 
sprawę organizacji nowych Komite
tów Rodzicielskich, do których po
stanowiono powołać ludzl-społeczni- 
ków, reprezentujących interesy naj
szerszych warstw ludności i interesu
jących się żywo sprawami wycliowa- 
nia pożytecznego dla ustroju demo
kratycznego obywatela.

W Tucliowiczu (pow łukow
ski! w wiecu wzięło udział po
nad 300 osób. Godnym podkre
śleniu jest fakt, że w dyskusji 
zabrało głos również dwóch 
miejscowych księży, którzy wv 
kazali swą przychylną postawę 
winbec oświadczenia rządowego, 
co podkreślili też położeniem 
swych podnisów pod uchwalo
ną rezolucją.

Wiec w Krzeszowie (pow. 
b;Horn piki) miał przebieg szcze 
eólnie uroczysty. W obszernej 
lecz rzeczowej dyskusji zabrał’ 
głos 10 mieszkańców — wierzą
cych i praktykujących katoli
ków. Wszyscy oni opowiedzieli 
się po skronie oświadczenia rzą 
d owego. Po entuzjastycznym, 
jednomyślnym przyjęciu reao-

(td) W Tomaszowie Lub. odbywa 
się kurs ogólno lotniczy, prowadzony 
dla najszerszych mas pracujących i 
młodzieży szkolnej. Kurs odbywa się 
w świetlicy starostwa powiatowego, 
a bierze w nam najliczniejszy udział 
młodzież szkolna, zdradzając wiel
kie zainteresowanie zagadnieniami 
lotnictwa. Ogółem słucha wykładów 
70 uczestników."

Otwarcia kursu dokonał prezes 
Obwodu L. L. mgr Dusitnok, pod
kreślając znaczenie lotnictwa w czasie 
pokoju { wojny. Pierwszy wykład 
wygłosił prof. Cichocki, mówiąc o

(sh) — Na terenie gminy Wohyń 
pow. radzyńsklego cdbywają się kur 
sy sadownicze, na których zaznaja
mia się rolników ze zwalczaniem 
szkodników drzew owocowych. Bie
rze w nich udział 60 gospodarzy, za

luęji wszyscy zebrani odśpiewa
li „Rotę"

Sala Domu Społecznego w 
Hrubieszowie z trudniością pa- 
mieściła przybyłych na wiec 
ponad 700 osób.

W Izbicy pow. krasnystawski 
w wiecu wzięło udział około 
500 osób.

Podobnie na wiecach w Kra
śniku, Białej Podlaskiej, Roma
nowie (pow. włodawski) i Pia
skach (pow. lubelski) duża frek 
wencja, pozytywne wypowiedzi 
w dyskusjach oraz jednogłośne 
przyjmowanie rezolucji były na j 
lepszym dowodem, że ludność 
Lubelszczyzny popiera zajęte 
przez Państwo stanowisko w 
sprawie uregulowania stosun
ków z Kościołem.

historii odrodzonego lotnictwa pol
skiego. Kurs zakończy się dnia 25-go 
kwietnia br. egzaminem dla słucha
czy, którzy otrzymają świadectwa z 
ukończenia kursu.

----- O-----*

Odczyt w Puławach
(rt) Polskie Tow. Krajoznawcze w 

Puławach prowadzi oprócz budowy 
przysłani kajakowej, również szeroko 
zakrojoną akcję odczytową. W jej ra
mach odbył się 20 bm. w sali ,.ka
miennej" PINGW odczyt dr. Zielnie
wicza pt. „Walory krajoznawcze Lu
belszczyzny''. Prelegent zapoznał pub 
liczność z geologią, florą, fauną i za
bytkami Lubelszczyzny, podkreślając 
walory turystyczne okolicy. Odczyt 
był ilustrowany przezroczami.

poznając się nietylko teoretycznie z 
wzorowym prowadzeniem sadów i 
pielęgnowaniem drzew owocowych, 
nie również z przyrządami i chemi
kaliami służącymi do zwalczania 
szkodników.

Otwarcie kursu lo tn iczego  
w Tomaszowie

Kursy sadownicze w Wohyniu

Bbwb mliii iciiEiiii tlornh isjiliimii
Z w i z y t ą  w A b r a m o w i c a c h

Radio gra dyskretnie. Płyną to
ny smętnego tanga. W nowocześnie 
i estetycznie urządzonym hallu ko
biety 1 mężczyźni siedzą w wygod
nych fotelach i zabawiają się roz
mową. Piękna, blada kobieta opo
wiada coś z przejęciem, słuchające 
mu z uwagą mężczyźnie w sporto
wym ubraniu. Tuż obok młodzie
niec wyglądający na ucznia szkoły 
średniej siedzi z miną znużoną w 
głębokim fotelu i z  nikim nie roz
mawia.

„To są chorzy nieszkodliwi dla 
otoczenia — tłumaczy nam doktór 
Ossendowskl. dyrektor szpitala psy 
cniatrycznego, który właśnie zwie
dzamy. „Staramy sćę stworzyć Im 
złudę pobytu na wczasach. Pozor
nie mają tu zupełną swobodę Czy
tają, uprawiają gry towarzyskie 
przechadzała sfę po parku. W lecie 
mają więcej możliwości. Pracują w 
ogrodzie, grają w piłkę nożną, w 
siatkówkę itp. Oczyw;śeie, że stale 
*o "od opieką, choć tego nie odczu 
wają".

W małym pokoiku wrsoki męż
czyzna o czarnych Opboko obudzo
nych oczach, w których czai sle 
lęk, wita sie- serdecznie z dr. Oss®n 
dowsfcim. Na łóżku leży chory od
wrócony twarzą do Ściany.

Jak się' pan czuje? — pyta go dr 
Osaendowskł,

Powoli, jak gdyby niechętnie od 
wraca chory twarz pooraną głęboki 
mi bruzdami, ściągniętą wewnątrz 
nym cierpieniem. W oczach maluje 
-Je bezbrzeżny smutek.

— Dziękuję, lepiej —  brzmi lako 
niczna odpowiedź i chory znowu 
odwraca się do ściany.

To alkoholik — tłumaczy nam dr 
Ossendowski — od dwóch dni jest 
u nas na kuracji. Mamy więcej ta
kich pacjentów.

Na I piętrze są umieszczeni rekon 
walescenci. Są tu pokoje dla kobiet 
i mężczyzn. Óni również mają zu
pełną swobodę. Dyskretnie czuwają 
nad nimf pielęgniarki Jeden z cho 
rych zatrzymuje nas.

„Panie doktorze chciałbym już do 
domu. Czas na mnie. Już wiosna. 
Rozpoczynają się prace w polu'*.

Zupełnie inna atmosfera panuje 
na salach dia chorych niebezpiecz
nych dla otoczenia. Smutny i depry 
muiący widok. Tragiczne wprost 
wrażenie czvnia dzieci — ofiary 
własnych rodziców — alkoholików.

Chorzy są leczeni naibardzie) no
woczesnymi metodami. Wszelkie za 
biegi przeprowadza sie na miejscu. 
Są tu wszystkie potrzebne aparaty 
i urządzenia, które stale się jeszcze 
uzunełnia nowymi.

Przy szritabj rna powstać. Pierw 
»za w  Polsce klinika neurochirur
giczna. Bedzie sie tam nrzenrowa- 
dzać przy ciężkich przypadkach 
nsychozy skomnUkowanę j precyzyj 
ne oneracie mózgu, centralnego u- 
kładu nerwowego i rdzenia. Uru
chomienie tej kliniki bidzie olbrzy 
mim osiągnięciem na odcinku lecz
nictwa psychiatrycznego. Budynek 
jest już pod dachem. Przystąpiono 
nawet do prac wewnątrz. Minister 

Utwo Zdrowia i  Odbudowy przyzna,.

ło już na ten cel 5 mil. zł. Jednak 
na całkowite wykończenie i odpo
wiednie wyposażenie kiliniki po
trzeba co najmniej jeszcze drugie 
tyle. Klinika będzie mogła być jesz 
cze w tym roku oddana do użytku 
jeśli dopiszą kredyty.

Ciekawą inowacją, pomysłu dr. 
Ossendowskiego, który kładzie du
ży nacisk na terapię zajęcia, są 
przyszpitalne warsztaty tkackie, w 
których pracują chorzy. Praca dżia 
ła na nich kojąco, wraca im ochota 
do życia. Warsztaty przebudowano 
ze starej palmiami, sposobem go- 
snodarezvm, kosztem zaledwie 300 
tys. zł. Dużą pomoc okazała LSS. 
która udzieliła pół miliona kredy
tów, na zakup surowca i odbiera 
całą produkcję. Wyroby abramowic 
k?e są ładne i doskonale wykonane. 
Warsztaty są pomyślane również 
jako placówka dochodowa i mają 
zasilić słabe finanse szpitala.

70 proc. chorych wychodzi stad 
uleczonych 1 wraca do normalnego 
życia. Około 30 proc to nieułeczal 
ni i nie ma w województwie na- 
szvm zakładu, w którym moglibr 
być umieszczeni.

Powstał wiec projekt uruchomię 
nia specjalnego oddziału dla nieu
leczalnie ehorvch. Ma on powstań w 
54 hektarowym ośrodku rolnym 
Siedlisko -  Grabowiec w powiecie 
hrubieszowskim. Byłby on ściśle 
związany ze szpitalem abramowic- 
kim. Chorzy pod odpowiednią opie 
ką mogliby hvó zatrudnieni w pra
cy na roli

Gog.

llisitm elisa lito w i
w ą j g e ź d z t a

do PafiDw. Ośrodków Mstzynowydi
(wj) Dnia 22 marca br. odby

ła się w świetlicy TOR w Lubli
nie odprawa montęrów-trakio- 
rzystów, którzy zgłosili się jako 
ochotnicy do pracy w nowozor- 
ganzowanych Państwowych Oś
rodkach Maszynowych w Bora- 
tynie, Szyehicwicach i Lubyczy 
Królewskiej. Przybyli na nią 
dyrektor Warsztatów Okręgo
wych TOR oh. Szczepański, 
przedstawiciel Wydziału Rolne-

Urlratla BKdnDiiMu
w  H i o n i a t y c z a c h

(ks) — Przed kilkoma dniami od
była się w Urzędzie Gminnym w 
Moniatyczach pow. hrubieszowskie
go międzypartyjna konferencja go
spodarcza, na którą przybyło 100 
osób z najbliższych gromad. W obra 
dach wziął udział przewodniczący 
Pow. Rady Narodowej ob. Hulak, 
który zreferował sprawy gospodar
cze gminy, podkreślając znaczenie 
oszczędności w gospodarce 1 hodow 
li trzody chlewnej w ramach 
akcji „H“,

go Woj. Komitetu PZPR tow. 
Kita, oraz 30 monterów z watM
sztatu Nr 75.

Wyjazd ekipy nastąpi 28 bm. 
Na miejscu oczekują ją baraki 
mieszkalne, składające się z sy
pialni, jadalni, świetlicy i po
mieszczeń na biura. Dostaw żyw 
ności dla personelu zatrudnio
nego w Państw. Ośrodkach Ma
szynowych podiął się Związek 
Samopomocy Chłopskiej, tak, że 
pracownicy mają tam zapew
nione odpowiednie p  mieszcze
nie, wyżywienie, opiekę lekar
ską, a nawet rozrywkę, gdyż 
według zapewnień tow. Kity, 
do św:etlic będą dostarczane 
książki i pisma, a także przewi
duje się odwiedziny kin objaz- 
dowvch i Teatru Objazdowego 
OKZZ.

Wśród zebranych monterów 
panował wesoły nastrój i dawa
ły się słyszeć głosy, że zaraz po 
przvjeździe staną do współza
wodnictwa, walcząc o najwięk-. 
szą dość zaoranych hektarów.

P R O P A G A N D O W E  
walki bokserskie dla wsi
w pow. tomaszowskim
Pow. Inspektorat Kultury Fizycz- I 

nej w Tomaszowie Lub. zorganizo- I 
wal sekcję bokserską przy tamtej- j 
szym Państw. Gimnazjum i Liceum. 
Sekcja ta między innymi ma za cel 
propagandę sportu na wsi. Pierw
szy wyjazd sekcji odbył się 
13 bm. do gminy Tyszowce, gdzie 
witano przybyłą młodzież z wielką 
radością. Na pokaz walk bokser
skich przybyło około 300 widzów. 
Podkreślić należy, że sekcja skorzy 
stała z bezinteresownej pomocy na
czelnika miejscowej agencji poczto
wej, ob. Wiśniewskiego, który zajał 
się przygotowaniem sali i posiłku 
dla młodych sportowców. Również 
jeden z pracowników ZEOL-u zain

Odpowiedzi Redakcji
Do ob. z PKP w Lipie. Listu 

Waszego niestety nie możemy 
umieścić w naszej gazecie. Nie 
dlatego, że nam brak odwagi, 
o której sami mówiliście, że „je 
źli nie zawahaliście się potępić 
samego dyrektora kolei, to i w j 
tej sprawie nie będziecie się ba j 
li zająć stanowiska", ale dlate ( 
go, że list jest nie podpisany, a 
my anonimowych listów umiesz 
czać nie mamy prawa. Przyrze 
kamy Wam jednak, że w tych 
dniach wyślemy naszego dzień 
nikarza, który sam na miejscu 
sprawdzi fakty o których pi
szecie.

1)0 Czytelnika Kor. R. List 
Wasz zawiera dużo ciekawych 
wiadomości o wsi Liszno gm. 
Pawłów pow. ęhełm. Napisaliś
cie go jak mogliście najlepiej, 
ale nie podaliście swego naz
wiska, a bez tego listu wukorzu 
stać nie możemy. Przyślijcie 
nam swoje nazwisko', które po
zostanie tylko do naszej wiado
mości.

stalcwał bezinteresowni# światłą 
elektryczne na sali, gdzie odbywały 
się walki. Brało w nich udział M 
zawodników wagi papierowej, mu
szej, koguciej .piórkowej, lekkiej I 
półśredniej. Po zakończeniu walk, 
insp. Kultury Fizycznej wygłosił re 
ferat o znaczeniu kultury fizycznej. 
W najbliższym czasie odbędą się P* 
dobne walki w innych gminach po
wiatu tomaszowskiego.

Inicjatywa Pow. Inspektoratu Kul 
tury Fizycznej w Tomaszowie Lub. 
powinna być bodźcem dla Innych 
powiatów w szerzeniu zamiłowania 
sportn na wsi. Bezpośrednie zet
knięcie się sportowej młodzieży 
szkolnej z Tomaszowa Lnb. z mło
dzieżą wiejską jest najlepszym śród 
kiem propagandowym i da bezwąt- 
pienia doskonałe wyniki.

Opiekunem sekcji młodzieżowej 
dajacej pokazy dla młodzieży wiej
skiej jest Prof. Ignacy Malec, ponad 
to wkładają wiele pracy przy orga
nizowaniu wyjazdów prof. wychów* 
nia fizycznego ob. Walenty Karp ul 
i inspektor kultury fiz. ob. Fogel- 
grsang. Dziwić się tylko należy, że 
na pokazie w Tyszowcach nie zja
wił się nauczyciel prowadzący tam 
wychowanie fizyczne w szkołach. 
Widocznię mało interesuje się spor 
tern.

Odpowiedzi
korespondentom

Kolonia Pawłów — Sprawę W 
gienicznego szczepienia świń po 
mszyliśmy we wczorajszym arty
kule. Zasięgnęliśmy również toia 
domości u specjalistów, co do nie 
zdrowych świń. Okazuje się, że 
czasami szczepione świnie w naj 
lepszych warunkach sanitarnych 
choruia później kilka dni, gdyż 
w organiżmie są zwalczane ist
niejące zarazki. Zasadniczo igłę 
powinno sie odkażać przy szcze
pieniu każdego gniazda świń.

N *  1’ K \

KTTPSY nisanfa na ma 
«zvnie Maefi Wierzb'e 
klei T/nblin Knścfu«zV: 
10 telefon 20-84 nrzyi 
mule zapis" codzienni® 
od godz 8 do 20 545 K
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ZGUBIONO książeczkę 
Ubezpieczalni Społecz
nej w Lublinie na naz
wisko Bażenc Heleny za 
m'eszkałej Lublin Lu
bartowska 52. 570 G

to u ew AŻNtam  zaro
biony dowód osob’stv 
bonnkarto wydaną przez 
Zarząd Gm5nv Konopni
ca na naziwdako Batm an 
dra Janim , zamieszka 

ła w  Cze-bowie. 567 G

UNIEWAŻNIAM zguti5o 
nv dowód osobisty wyda 
nv przez Zarząd w Jar! 
czowie, pow. Tomaszów 
Lubelski na nazwisko1 
Smaleuga Jan, zamiesz
kały jak wyżej. 568 G'

ZAGUBIONO książeczkę 
wołskowa wydana prze2 
RKU Lublin — M'asto, 
nazwisko Kot Tadeusz 
Lublin Orla 4. 586 O

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin — Powiat, 
kartę rozpoznawczą Wy 
daną przez Zarząd C ni 
ny w Bełżycach ora* le 
gitymację strażacką M  
nazwisko Koziński Jad  

6 «  G
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PROREKTOR PARNAS 
CZŁONKIEM NACZELNYCH WŁADZ 
TPPR

Rada Naczelna TPRR powołała do 
Życia 4 komisje: programową wiej
ską. młodzieżową, oraz komisję współ 
pracy jnteleklualno-kulturalnej mię
dzy Polską a ZSRR.

W skład komisji programowej
weszli ob. ob. J. Grubecki, S. Jędry- 
chowskij L. Kruczkowski J. Parnas, 
S. Trojanowski i J Tuwim.

Do trzech pozostałych komisji po
wołani zostali wybitni działacze wiej 
sey, młodzieżowi, oraz działacze na 
polu kulturalno-oświatowym. Pro
rektor Parnas przyjął wybór d« ko
misji programowej.

N ł DZWYC7 » JNE ZEBRANIE 
NAUCZYCIELI

Zarząd Oddziału Grodzkiego ZN“P 
W Lublinie zawiadamia, że w dniu 
56 marca 1949 r. o godz. 17 w sali 
Pocztowców odbędzie się nadzwy
czajne zebranie członków, na którym 
Prof. UMCS dr Adam Bielecki wy
głosi referat pt. ..Zadania wychowaw
cze nauczyciela",

WAT NE ZFRRANIE
TOW. OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

ZArząd T-wa Opieki nad Zwierzęta
mi Oddział w Lublinie przypomina 
swoim członkom i sympatykom, że 
Roczne Walne Zebranie T-wa odbędzie 
się w dniu 27 marca {niedzielaj br. o 
godzinie 10,30 w pierwszym terminie, 
a o godzinie Ii-ej w drugim terminie 
w sali Posiedzeń Sądu Apelacyjnego w 
Lublinie przy ni. Krak. Przedm. 43.

Dokąd dziś idziemy |
k i n a

APOTTA5: „Dzwonnik 2 Notre 
Damę"
godz. 15, 17 30. 20 

BAŁTYK: „Noc w Casablance"
(amer.)
poez. godz. 15, 17, 19 

RIALTO- „Wiosna" (radź.) 
pocą. godz. 15, 17,30, 20

T E A T R Y
TTdTR MIRSKI-

„Skąpiec" godz. 19.30 
TEATR MUZYCZNY:

„Chata za ws*a“ godz. 19.30 
SAT.A TOW. MUZYCZNEGO 
„1000 taktów muzyki jazzowej"

pV?rr»Y APTFK
Dziś w nocv dyżurują nastennjarp 

antpli: nrzv ni. Kmk. Przedni 47, 
\inr»'owicza 27, Nowej 23 i M. Bucz
ka 23.

jS lii u unii-uluSIS lagiaaitliól
jJubileusz dyrektora Teatru Miejskiego 
la k s y m iE ią n a  C h m le la rc z y k a

W dniu dzisiejszym wystąpi w Teatrze Miejskim w Lublinie w roli tytułowej Harpagona w ..Skąp
cu’* Moliera dyrektor obu teatrów Miejskiego i Muzycznego w Lublinie — Maksymilian Chmielarczyk. 
Rolę tę wybrał sobie na uroczystość jubileuszową 35-lecia pracy scenicznej. Objęcie protektoratu przez 
Ministra Kultury i Sztuki ob. St. Dybowskiego świadczy wymownie o uznaniu władz Polski Ludowej 
dla dorobku pracy scenicznej jubilata.

Konferencja
w sprawie wczasów 
w KCŁZ

W związku [ł konferencją w dn 
23 bm. w sprawie funduszów wcza 
sów robotniczych — referent wcza
sów OKZZ tow. Baranowska wy
jechała do Warszawy. Konferencja 
w ISCZZ jest poświęcona spra

wom związanym z organizacją 
wczasów w roku bieżącym (uchwa

Maksymilian Chmielarczyk -  Cy- 
bu’ski jest dzieckiem artystów i od 
najmłodszych lat styka się ze sce
ną. Dla niej przerywa rozpoczęte 
studia medyczne, idąc za zamiłowa
niem wstępuje do szkoły drama
tycznej w Warszawie. Po jej ukoń
czeniu debiutuje w roli krawca w 
„Madame Sans-Gene" granej wów
czas na scenie Teatru Małego w 
Warszawie. Następnie znany reży
ser Szyfman angażuje go do Teatru 
Polskiego, gdzie pracuje pod kierów 
nictwem takich artystów jak Zel
werowicz, Sosnowski i Węgrzyn, 
aż do wybuchu pierwszej wojny 
światowej. Losy sprowadzają go 
wówczas jako jeńca cywilnego Rosi! 
Carskiej na zesłanie, lecz to nie 
orzeszkadza Chmielarczykowi w 
kontynuowaniu pracy scenicznej. 
W różnych miejscowościach, w któ
rych znajdowały się skupiska Pola
ków, wystawił Chmielarczyk szereg 
utworów Słowackiego, Mickiewicza, 
Fredry, Zapolskiej 1 Przybyszew
skiego.

Drugą wojnę światową przeżył 
Chmielarczyk w Biłgoraju, pełniąc 
w tamtejszej Pow. Spółdzielni Rol
niczo - Handlowej funkcję kasjera.

Po wyzwoleniu Lubelszczyzny ów 
czesny kierownik resortu Kultury i 
Sztuki przy PKWN, Wincenty Rzy
mowski sprowadza go- do Lublina i 
tutaj Chmielarczyk organizuje 
pierwszy teatr w Odrodzonej Pols

ce. Tutaj właśnie powstaje Związek 
Zaw. Artystów Scen Polskich, któ
rego Chmielarczyk zostaje preze
sem. Z chwilą przeniesienia Zarzą
du Głównego ZASP do Lodzi, jubi
lat zostaje prezesem oddziału iubel 
skiego. W czasie pełnienia obowiąz
ków prezesa, Chmielarczyk brał znacz 
ny udział w niesieniu pomocy zespo 
łom artystów dramatycznych w Kra 
kowie l Katowicach, uzyskując dla 
nich przez swe starania subwencje 
od Rządu. Od roku 1947 pełni jubi 
lat obowiązki dyrektora Teatru 
Miejskiego w Lublinie, a w listopa 
dzie 1948 organizuje tutaj Teatr Mu 
zyczny i zaimuje się pracą pedago
giczną wykładając w szkole drama
tycznej w Lublinie.

O wielkiej rozpiętości talentu 
scenicznego jubilata świadczy prze
szło 500 ról w jego dorobku scenicz 
nym. Między innymi kreował on 
Papkina w „Zemście" Fredry, Re
jenta i Dyndalskiego, w „Panu Jo- 
wialskim" rolę główną i szambelana.

W Lublinie wyróżnił się kreacjami 
postaci starca w "'„Nadziei" Heiier- 
mansa, Fikalskiego w „Domu Otwar 
tymi* Bałuckiego, męża - w „Świecz 
niku" Musseta, starego sługi w „Ad 
wokacie i różach" Szaniawskiego, 
człowieka interesu w „Zamachu" 
Brezy i Dygata, Dolittle'a w „Pig- 
malionie" Shaw'a, inspektora w sztu 
ce Priestley‘a „Pan inspektor przy

szedł" i Tyreusza w „Obronie Ksan 
typy Morstina.

Każdy kto śledził przebieg pracy 
jubilata musi dziś przyznać że Ma
ksymilian Chmielarczyk dobrze za
służył sie scenie polskiej: toteż skla 
damy mu serdeczne życzenia dal
szej owocnej pracy dla dobra Polski 
Ludowej, (rz)

!y Prezydium KCZZ z dn. 10 bm.). 
Ponadto przedstawiciele okrę

gów złożą sprawozdania z wykona 
nia planu za styczeń i luty z pro 
centowym uwzględnieniem wyko
rzystywania wczasów przez pracow 
ników fizycznych i umysłowych,

(Pl.)

" Aktywiści bloku demokratycznego
p o p i e r a j ą  i n i c j a t y w ę  R z ę d u
uregulowania ttpunków z Keśttółem

5lmrG Hufców ł“
(rz) W  pocztowym Ośrodku 

Wyszkolenia „SP“ zakończono 
niedawno kurs dla Komendan
tek Pocztowych hufców „SP‘‘. 
Z terenu województwa lubel
skiego ukończyło kurs 6 pra
cownic, z których 2 złożyły kioń 
co\vv egzam;n z odznaczeniem 
Ob. Helena Malinowska z Dy 
rekcji Okreeu Poczt i Telegra
fów w Lublinie kwalifikuje się 
za bardzo debry wynik egzami
nu do nat?pc<dy Ministra Poczi’ 
j Telegrafów, zaś ob. Stanisława 
S/yfner ze Starachowic-Wierz- 
hnika do nagrody dyrektora 
Okręgu P. i T. Absolwentki kur. 
sów będą prowadziły szkolenie 
w Pocztowych żeńskich hufcach

„SP“ przy urzędach w Kozieni
cach, Starachowicach-Wierzbni- 
kû  Ostrowcu, Radomiu i Lubli
nie.

Wieczorem dnia 23 bm. obrado
wa! w sali Urzędu Wojewódzkiego 
licznie zebrany aktyw stronnictw 
bloku demokratycznego, który po
parł oświadczenie Rządu w spra
wie wzajemnych stosunków Kościo 
ła 1 Państwa.

Zebran'u przewodniczył z ramie
nia SD ob. Zieleniewski. Dyskusja 
jaka nastąpiła po referacie ob. 2a- 
kiewicza wykazała, iż wszyscy za
bierający w n!ej głos mówcy całko 
wicie zgadzają się z oceną obecnej 
Sytuacji w dz;edzinie stosunków 
wzajemnych Państwa i  Kościoła, 
zawarta, w ośw'adczeniu min. Wol 
skiego i że domagają się uregulowa 
nia tych stosunków na płaszczyź
nie tego oświadczenia.

Przemawiający aktywiści SD jak 
ob. Laskowski i Zienkowski o':re- 
śliłl akt Rządu jako wybitnie tole
rancyjny wówpv r>ZPR-owev po
dobnie jak ST,-owcy czynią wyraź
nie rozróżnienie pomiędzy lojalną 
czcśe'ą k*eru, a roznohtyh^wanymi 
jego przedstawicielami. Ob. Jęd- 
ryszka (SL) stwierdził wyraźnie, że 
„jest wielu księży, którzy chcą z na 
mi współpracować, ale nie mogą 
nam o tym nawet powiedzieć bo w

hierarchii kościelnej panuje terroi 
i nie wolno im niczego uczynić bez 
uzgodnieni z Kurią. Przyjdzie 
czas, że większość duchowieństwa 
będzie pracowała z nami — ale nam 
chodzi o to, by stało się to jak naj 
rychlej. Dlatego też manifestujemy 
dzisiaj na podobnych zebraniach 
za oświadczeniem rządowym".

Po wyczerpaniu listy mówców zc 
brani w liczbie około 300 osób pęzy 
jęli gorącym* oklaskami rezolucję, 
w której wyrażają pełne poparcie 
dla inicjatywy rządowej, zawartej 
w oświadczeniu Ministra Admini
stracji Publicznej,

I

Zamiesi „Udtfa!owei“ —oilalnia PCH
Z dniem wczorajszym w lokalu * 

dawnej kawiarni „Udzia'owa‘‘ zo
stała uruchomiona „Pijalnia PCH". 
Przejęcie tej placówki z rąk daw 
nego prywatnego właścic!ela odby 
ło się w rekordowym tempie — w 
ciągu jednego dnia, tak. że wielu 
Tegulamvch klientów z<yrentowa*o 
się w zaszłej zm*anle doo*ero przy 
opuszczaniu lokalu, kiedy dowie
dzieli S * e , że do rachunku obecnie 
nie doheza się procentów dla ob
sługi i że szatnia jest bezpłatna.

„Pijalnia PCH" przystosowała 
swój cennik do możliwości świata 
pracy, który może w niej n 'e tylko 
spędzać wolny czas wieczorem przy 
winie, piwie czy też kawie, ale i 
otrzvmść rankiem tani smaczny po 
siłek. Śniadania są wydawane w 
godz. 7 — 10 w cenie od 80 do 125 
zł. Co wieczór przy dźw*ękach do
borowego zespołu dancing od go 

dżiny 19 do 23, a w  niedziele i 
święta poranki muzyczne między 
godz. 12 a 14.

PIĄTEK. 25 III 1949
Wiadomości: 610 7 00, 8.00, 12 00, 

16.00, 17.45, 20.0, 23.00.
5.20 Koncert poranny,’ 6.30 Muzy* 

ka poranna, 8.55 Szkolna gazetka ra 
dlowa dla klas starszych, 9.20 
Skrzynka PCK, 9.30 Muzyka lekka,
11.40 Audycja szkolna dla klas młod 
szych, 12.30 Audycja dla wsi, 15.30 
Utwory kompozytorów polskiej
16.40 „Nad Engelsem" — poemat St, 
Wygodzkiego, 17 00 Koncert dla 
przodowników pracy, 18 00 Mozsuka 
muzyczna, 1835 „Daleko od Mo
skwy" powieść W. Ażajewa, 19 09 
Młodość i życie gen. K. Świerczew
skiego, 1915 Koncert z cyklu „Ży
we wydanie dzieł Chopina", 21.08 
Melodie świata. 2130 Bułgaria prze 
mawia do Polski, 22 00 „Od melodii 
do melodii", 23.10 Muzyka kameral
na — ulubiony kwartet Schuberta

__Tyś i w zeszłym roku m$wlł to samo. Jednakże
myliłeś się.

— A teraz już się nie mylę, nie. Dwa tygodnie, 
roztrząsam tę sprawę. Zebrałem wszystkie listy... Je
den do drugiego, — mruczy Arsen usz. — N'e jem i 
nie pi ję, nie wychodzę z chały... wciąż czytam... Wciąż 
czytam...

— Dorozumiałeś się? — pyta drwiąco wujaszek
Tereń. . .

Ale Arseniusz n!e słyszy drw*n.
_  Oto, — mówi, — masz Sam popatrz, starcze.

Rozkłada na stole listy. Tak sędzia śledczy roz
kłada dowody rzeczowe.

— Oto — krząta się, — list z 20 listopada. Pierw
szy obecnie. Widz:sz przy końcu: „Całuję gorąco go
rąco11? Zauważyłeś? Gorąco, gorąco... A oto — 19-go 
grudnia . O — „Całuję mocno...“ nie gorąco, starcze 
ile  tylko mocno., .zauważyłeś? /

— A co gorzej?

— A tu ostatni radiogram, majowy. Czytamy:
„Całuję". Zwyczajnie — całuję. Bez niczesn. A datę 
zauważyłeś? 3 ma ja. Sprawka majhwa... Zaczęła się 
kręcić, znalazła faceta. Jasne? — pyta triumfująco. 
Gorzki to triumf! Nie, popatrz sam, sam — wty
ka wujaszkowi Tereniowi listy. /

Wujaszek Teren wyjmuje nie śpiesząc się oku
lary z zanadrza, wtyka je na nos. Zagląda do li
stów. Istotnie: 20 listopada — „Całuję gorąco, gorą
c o ', 19 grudnia — „Całuję mocno" a trzeciego ma
ja — zwyczajnie „całuję", bez niczego.

— No? — pyta z niepokojem Arsenuisz.
Jakiej oczekuje odpowiedzi? Pociechy czy po

twierdzenia złego domysłu? Wujaszek Tereń z nad
zwyczajną powagą obraca listy w ręku i milczy.

— No? — pyta znowu Arseniusz.
— To wiosna... mówi wreszcie starzec, — to 

wiosna, chłepcze burzy się w tobie.
—  W osna? — powtarza Arseniusz zakłopotany. 

— Co to ma do wiosny?
Na piecu zaśpiewał imbryk. Wujaszek Teren sta 

wia go na stole i zabiera się <ło jedzenia. Arseniusz 
nie je w 'ale, obraca w ręku listy.

— Nie spieraj się, nie spieraj... — mruczy, — 
ja te listy przeczytałem dokumentnie. Przetrząsnąłem 
w nich, zważyłem każde słowo. Słowa nie mówi s*ę 
przecież na wiatr. Każde słowo ma swoje znaczenie

— To dla ciebie ma cno dzisiaj znaczenie, a, ba
ba twoja pisała je na wiatr. Jakie tylko do głowy 
przyjdzie. V

— Nie zdarza się to starcze, nie zdarza. Słowo, 
pisze się od serca. Ofo list z dwudziestego listopada... 
umiem ao na pamięć. Ciężko jej było na sercu, gdy

go pisała. Tęskniła widocznie za mną, męczyła się_. 
— twarz jego sta je sie pełna dobroci, czuLści, tkli
wość*, s/are oczy nicbieszczeją.

— Męczyła sie? No, widzisz... —• przytakuje wu
jaszek Tereń i śmieje s;ę.

— A potem nadeszły listy wstydliwe... jakby * 
powodu winy. Kryła jakiś grzech przede mną. Krvła 
A ostatni Lst — całkiem pusty. Ot, tak, wysłany bez 
duszy. Pisze: byłam w kinie.

-r- A cóż to j do kina ma nie chodzić?
— Ale p o  co mi o tym pisać? Ja przecież do ki

na nie chodzę. No, chodź sobie do kina — krzy
czy nagle w stronę drzwi, jakby ciągnąc dalej swój 
dawny spór z żoną. — Ale po co, po co, ty mi o tym 
piszesz? Czy przyjemnie mi coś takiego czytać-’

W piecu trzeszczy drzewo, zwęglone głownie roes 
sypują się, po raz ostatni wybuchają olśniewającym 
światłem i gasną. Wujaszek Tereń podkłada polano.

— Wuja szkli Tereniu, idziesz na Dickson? — 
pyta cicho Arseniusz.

— Na Dickson.
Oba i mMczą.
— Weźmiesz pocztę?
— Wezmę
I znowu długie milczenie.

, — I poczekasz na odpowiedź?
— Poczekam.
Wujaszek Tereń wstaje * idzie w stronę łóżka 

Rozściela kożuch, przygotowuje posłanie.
— W tak:m razie napiszę... wujaszku Tereniu, — 

mówi niepewnie i jakby poczuwając się do winv 
Arwnlijsz,

C  «. o.



o M Ł O D Z I  I D Ą  ♦
i  >Świetlica w Gimn. im. StaszicaNaprzód młodzieży świata

27 marca mfodzież m. Lublina zamanifestuje . 
swoją jedność w w a lc e  o p o k ó j  i p o s tę p

Na zakończenie Światowego Tygodnia Młodzieży Demokratycz
n e j odbędzie się wielka manifestacja młodzieży m. Lublina. Dyrek
cje szkqty oraz Dyrekcje zakładów pracy proszone są o pomoc w 
pracy nad przygotowaniem młoda eiy do tej manifestacji,

się na PI. Bernardyńskim punktnal 
nie o godz. 10. Komendantem mło 
dzieży szkolnej jest Prof. Piechota

| P orządek  m anlfentacjl |

W niedzielę 27 marca br. o godz 
10 rano zbiórka młodzieży m. Lu
blina.

Młodzież pracująca w  zakła
dach pracy zbierze się na placu 
Bychawskim o godz. 10. Komen
dantem jest kol. Pawlik, referent 
młodzieżowy przy OKZZ.

Młodzież ucząca się w szkołach 
średnich ł zawodowych zbierze

Zgodnym rytmem
■ „Wszędzie tam, gdzie toczy 

się walka o wolność, jest spra
wa naszej wolności, jest wspól
na wszystkim postępowym lu
dziom idea sprawiedliwości spo 
łecznej, o którą winien walczyć 
każdy człowiek bez względu na 
kolor skóry, wyznanie i narodo 
wość“  —  głosi deklaracja ideo
wa młodzieży,

W myśl lej deklaracji obcho 
dzimy tydzień solidarności mło
dzieży postępowej całego świa
ta. Tegoroczny obchód Świato
wego Tygodnia Młodzieży zbiegi 
się z szeroką ofensywą pokoju 
prowadzoną przez wszystkie po 
stępowe siły świata ze Związ
kiem Radzieckim na czele.

W ciężkich zmaganiach z im
perializmem hartują się siły ot 
ganizacii młodzieżowych zmuszo 
ne w wielu krajach kapitali
stycznych  i kolonialnych do 
działalności nielegalnej.

W  ogniu walki krzepnie też 
poczucie solidarności proletarłac 
kiej wszystkich narodów i świa 
dbmo.ić, że w tych samych sze
regach maszeruje młodzież ra
dziecka zwycięsko budująca 

państwo socjalistyczne i uciska 
ni ale nieustraszeni górnicy 
francuscy, zwycięzcy młodzieżo 
wego wyścigu pracy z kopalń i 
fabryk nolskich t żołnierze Ar 
mii Ludowej Chin, zwycięzcy 
znad Żółtej Rzeki.

Wrednie z thm potężnym nur 
tern idzie w świt nowego życia 
mdedzież robotnicza i chłonska 
Polski ożmaiona duchem gorą- 
ceno Patriotyzmu, umiłowania 

wolności i szczerego entuzjaz
m u do pracy.

Iu ip c v  SP 'ekto
Młodzież Pr.ńsłw. Liceum Rolni. 

ezo-HodoWlnmeso rt Okszowie, ze
brana na konferencji SP uchwaliło 
rezolucję. w której m. in. deklaruje 

„Zobowiązujemy się pracować 
intensywniej w szkole 1 poza szkoła 
w taki snrosóh aby hvć przykładem 
dla na łbt'tszi>eo otoczenia 1 środo- 
wlska społerzneeo.

Praśniem y 9tanać do nraev razem 
z przo^nfacą organizacją młodzie
żową Z 'łp  oraz razem z postępo
wymi siłami narodu polskiego

Będziemy kroczyć ku przyszłość 
nowmni dronam i. będziemy walczyć 
o P - ’~kę snrawtedliwośei społecznej 
— Polskę Socjalistyczną."

PntnsHw Jarosa
Szef P e fes  «P
1 S,e n '- ,ow
Przewodn. Kola ZMP

W ym arsz na w iec

Wiec młodzieżowy odbędzie się 
na placu przy zbiegu ul. Nowej 
Drogi, Chopina, Lipowej, począ
tek Rur Jezuickich oraz Naruto
wicza. Wymarsz młodzieży z punk 
tu zbió-ek nastąpi jednocześnie o 
godz. 10.40. Przybycie na miejsce 
wiecu winno nastąpić o godz. 11. 
Na czele każdej grupy kroczy or
kiestra (dla młodzieży robotniczej 
orkiestra PMT i cukrowni, dla 
młodzieży szkolnej z PI. Bernar
dyńskiego orkiestra KBW).

Młodzież szkolna maszeruje ul. 
Naru*owicza, przy końcu ul. czo
ło pochodu zatrzymuje się ocze
kując dalszych rozkazów. Mło
dzież robotnicza z Pi. Bychawskie 
go maszeruje ul. 1 Maja, na skrzy 
żowaniu ul. Fabrycznej i Zamoj
skiej skręca na lewo w ul. Gen. 
Świer-zewskiego, dalej maszeruje 
Nową Drogą, przy końcu Nowej 
Drogi czoło pochodu zatrzymuje 
się oczekując dalszych rozkazów.

Otwarcie wiecu nastąpi punk
tualnie o godz 11 odegraniem hym 
nu narodowego. Następnie przemó 
wi przedstawiciel młodzieży zagra 
nicznej oraz kol. Ozonek przew. 
ZWZMP. Na zakończenie wiecu 
zostanie odegrany hymn SFMD 
przez orkiestrę i śpiewany przez 
całą młodzież. ’ Pochód skieruje 
się w stronę ul. Lipowej. Pierw
sza maszeruje młodzież z Pi. Bv- 
chawskiego na czele kroczy or
kiestra z PMT, dalej orkiestra z 
cukrowni. Potem dołączy słe m’tr- 
dzłeż szkolna z orkiestrą KBW

T rasa d efila d y

Pochód maszeruje ul. Lipową 
do Krak.-Przedmieścia. Tutaj po
chód wyrównuje się formując 
zwarte szyki i maszeruje w kie
runku Krakowskiej Bramy. Przed 
pocztą będzie ustawiona trybuna 
z której będą przyjmować defila

dę przedstawiciele organizacji m!o 
dzieżowych polskich i zagranicz
nych, przedstawiciele władz pań
stwowych, organizacji politycz
nych oraz zaproszeni goście. Po
chód maszeruje przez ul. Królew
ską, Zamojską, 1 Maja do PI. By- 
chawskiego, gdzie nastąpi rozwią 
zanie pochodu. Młodzież robotni
cza z orkiestrą PMT i cukrowni 
maszeruje dalej ul. 1 Maja nato
miast młodzież szkolna z orkie
strą KBW skieruje się Nową Dro 
gą do ul. Narutowicza, gdzie ro
zejdzie się do domów.

Komendantem całości jest kol. 
Stefan Sikora przew Żarz. Miej
skiego ZMP.

'

St .  RYSZARD DOBROWOLSKI

M Ł O D Y
Nie ma klęski. Gdy strzela grom- 
kiedy z dachu wyrasta łuna,
W y ramieniem wspieracie dom, 
żeby nie runął.

I gdy w miasto uderza szkwak 
kiedy skacze fala potoku, 
z Waszych piersi pierwszy szaniec i wal 
i opór.

Jeszcze mroczne dni będą szły.
Wam — nic, tylko pazurami pj-zywarłszy 
do sztandarów, obnażać kły 
i warczeć, 
tak lwy!

Młodzi! brzask już stoi u bram.
Jeszcze dzień, jeszcze dwa, by noc rozciął 
światłem spłynął do ran —
Wolnością!

TURNIEJ RECYTATORSKI
W Gimnazjum ł Liceum im, Sta

szica zorganizowanego staraniem 
11 ki, human. recytatorski turniej 
poświęcony Mickiewiczowi.

W turnieju wzięło udział 13 uez-

LoUal świejiconry w Gimnazlum i Liceum im. St. Staszica w Lublinie 
mimo, że jest nieco za ciemny i szczupły może się poszczycić nie łylko po
mysłową 1 ciistowna dekoracją lecz i dużą frekwencją. Chwile wolne od 
nauki młodzież chętnie tu spędzą na rzytanin najnowszych czasopism, 
gruch towarzyskich I koleżeńskiej pogawędce.

------------------------------------------------- -X---------------------------------------

B r a t e r s t wo  brom
Już z mostu Poniatowskiego widać 

potężne gmachy Muzeum Narodo
wego i Muzeum Wojska °olskiego. 
Wśród wirujących płatków śnieżnej 
zawiei — ukazały się oczom naszym 
ciemne zarysy armat z groźnie ster
czącymi lufami.

Wchodzimy do gmachu. Szybko 
przebiegamy sale pełne broni śred
niowiecza i renesansu, aby jak naj
prędzej ujrzeć eksponaty poświęco
ne zmaganiom polskich sił zbrojnych 
z najeźdźcą hitlerowskim. Zobaczy
łyśmy płachty z czarnymi swasty
kami, leżące jak zdarty, nikomu 
niepotrzebny łachman. Na ten widok 
przypomniałyśmy sobie, że drapieżna 
potęga germańska niosąca od wieków 
zagładę wolnym ludom, nie po raz 
pierwszy legła pod ciosem oręża 
Słowian. Narzucało się porównanie 
do sztandarów krzyżackich zdoby
tych w triumfie pod Grunwaldem.

Najgłębsze wrażenie wywarta na 
nas saiła poświęcona pamięci gen. 
Świerczewskiego. Jeszcze dziś mam 
przed oczvma splamiony krwią mnn. 
dur hot.atera walk o wolność Indu 
pracującego. 7. głębokim wzrusze
niem patrzyłyśmy na krzyże i bo
jowe odznaczenia zdobyte w Hisz
pan® i w walce o sprawę polską.

Patrząc na nowoczesną broń za
stanawiałyśmy się nad Jej niszczą
cym, a jednocześnie zbawiennym 
działaniem. Wszak z pomocą takiej 
broni pokonaliśmy wroea i zyskali
śmy wolną, niepodległą, demokra
tyczną Polskę, której laką pełnią 
tyczną Polskę, w której taką pełnią 
swobody i wolności oddychać może 

Łobodzińska kt. XI 
Lic. M. Sobolewskiej.

niów odznaczających się talentem 
recytatorskim.

Jury konkursowe wyróżniło ucz
niów: Sierpińskiego, Frąka i Szcze
pańskiego z I grupy, oraz Marka 
Okopińskiego z II grupy.

„Jedziemy na obóz społeczny...“
Strucle x makiem, scept I entuzjastki

„Jed«iemy na obóz społeczny, 
cieszcie się jeśli potraficie. Mnie 
żal odjeżdżać w takim czasie, 
gdy w domu pachnie choinka, 1- 
strucle z makiem. Jechać na wikt 
obozowy nie uśmiecha mi się 
Wcale" -i- kaprysiła Jadzia.

„Więc zostań z twoimi strucla 
mi i rozrzewniaj się choinką. My 
Jedziemy" — powiedziałam.

,,Nie, nie zostanę, bo ja się lu
bię poświęcać" — mówiła Jadzia 
z emfazą.
Inna westchnęła: „Gdyby to jesz 
Cze obóz w górach... Góry dla nas 
mieszkańców Lubelszczyzny to 
kraina pełna czarów niemal e- 
gzotvezna, ale co ciekawego mo
że być w powiecie lubartow 
skim?"

Mimo tych matkontentek wy
jechałyśmy wszystkie w kometę 
cip ł prrvi«et*afyśmv «arr»ochoda 
mi do pałacyku, w którym urzą

dziliśmy mieszkanie.
Na drugi dzień poszłyśmy na 

wieś, na wywiad społeczny.
Idziemy z godnością przez wieś 

przejęte swoją misją. Na nasz 
widok wybiegały dzieci przed 
dom, lub rozpłaszczały sobie no
sy o szyby, przyglądając Się 
nam ciekawie. Przy studni stały 
dwie kobiety. I one spojrzały cie 
kawie.

— W'dzita — to z miasta 
dziewczęta, musi chodzą za han 
dlem'* — powiedziała jedna.

,.Ni — to jakieś Inne próżniold. 
N'c nrzec'eż. nie niosą. — Powie 
działa druga.

Mvliły sie obie. Przywiozłyś
my im z miasta gorące młodzień 
cze serca i entuziazm do pracy 
społecznej. Kob'etv mogły się 
wkrótce o tym przekonać.

Podzieliłyśmy słe wAdłu<r zdol- 
nośęi i zainteresowań na 4 gru

py, które zaraz podjęły ofensywę 
kulturalną w całej gminie. Jed
na grupa urządzała co dzień wie 
czornicę świetlicową. Inna orga 
nizowała zebrania, na których wy 
głaszano referaty społeczno - po 
lityczne. Nawiązałyśmy też współ 
pracę z hufcem SP I z terenowy 
mi kołami ZHP. Kilka dziew
cząt zajęło się zorgan'zowanicm 
Koła Gospodyń Wiejskich. Na ze 
branie organizaeyine przyszły i 
nasze dwie znajome sceptyczki 
posądzające nas o lenistwo, 

Jadź'a. która „poświęcała s’ę,! 
z zanałem mrugnęła do nich po 
roziimiewawczo. Kobieciny jakb*y 
trochę zawstydzone uśnreehnęły 
Sie życzliwie i gorąco ponarły na 
szą in'eiatywę. Złożyliśmy Koło 
Gosn<yivń i nadałyśmy mu roz
pęd zapoczątkowując w nim pra 
¢¢.

Utworzyliśmy również patrol

sanitarny, który oprócz udziela
nia doraźnej pomocy prowadził 
również propagandę higieny.

Pracowałyśmy nad założeniem 
kół ZMP i hufca SP.

Sądzę, że bardzo pożyteczne 
były też dyskusje z miejscową 
ludnością, podczas których wy
jaśniałyśmy wiele trudnych nie 
pokojących wieś problemów jak 
stosunek państwa do religii, 
Spółdzielczość produkcyjna, so
jusz robotmezo -  chłopski.

Praca srydeczna pochłonęła nas 
zunełrde. dawała nam wiele zado 
wolenia Znużyłyśmy gtę do wsi. 
Zrozumiałyśmy jej potrzeby ma 
tertalne i kulturalne, oraz — 
sztprmem zdobvłvśtny serce nde 
szkańców wsi nryełamuiac n !°uf 
ność często odczuwana do ludzi 
przychodzących Z młacta.
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