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„POKONAMY ZARAZĘ AGRES|I“
Kontowa sesja Kongresu Intelektualistów w N. Jorku

NOWY JORK (PAP) — W NIEDZIELĘ, 27 MARCA ODBYŁA SIĘ 
KOŃCOWA SESJA PLENARNA KONGRESU INTELEKTUALISTÓW 
W OBRONIE POKOJU.

Kongres uchwalił rezolucję, wyra 
żającą pełne poparcie dia Oiganiza 
cji Narodów Zjednoczonych i zapo- 
w.adającą dalszą pracę w obronie 
pokoju na terenie Stanów Zjedno
czonych w celu uświadomienia ma 
som amerykańskim niebezpieczeń
stwa, wypływającego z polityki pod 
żegaczy wojennych.

Rezolucja będzie przesłana do se 
kretariatu ONZ i do rządu amery
kańskiego. 1

Kongres utworzył stałą komisję, 
która będzie współpracowała ze 
wszystkimi organizacjami wszyst
kich krajów świata, walczącymi o 
utrwalenie pokoju.

POSIEDZENIE KOMISJI 
LITERATURY

Na posiedzeniu komisji literatury 
wygłosił przemówienie pisarz ame
rykański Richard Boyer, podkre
ślając, że pokój nie może być zabez 
pieczony, jeżeli potworne kłamstwo, 
które przenika wszystkie dziedziny 
życia w Stanach Zjednoczonych, nie 
będzie usunięte.

Następnie zabrał głos pisarz ra
dziecki Pawlenko.

„Narody nie chcą wojny — oświad 
ożył Pawlenko. Narody nie Cucą 
wychowywać dzieci po to, by um.e- 
iriy dia interesów jakiegoś obi ŝ-a 

nego polityka w rodzaju Huiera lub 
w interesie podżegaczy wojennych, 
tak czynnych obecnie w wielu kra
jach kapitalistycznych. Dzieci po
winny dorastać dla życia, a nie dla 
śmierci! Obowiązkiem naszym jest 
wpoić młodemu pokoleniu zasadę, 
że zbrojna napaść na inne państwa 
jest takim samym przestępstwem 
jak kradzież lub gwałt. Przeklnij
my wojny! Przekonajmy narody, że 
granice ich ojczyzny są Święte! 
Wówczas zwyciężymy, pokonamy 
zarazę wojny, zdławimy infekcje 
agresji, która szerzy się jak epide
mia dżumy".

Następnie'głos zabrał pisarz ame 
rykański Albert Kahn, który oś
wiadczył m. in., że czuje wdzięcz
ność wobec Związku Radzieckiego 
nie tylko za rolę jaką odegrał w 
wojnie przeciwko faszyzmowi, lecz 
również za rolę jaką odgrywa obec 
nie w awangardzie walki o pokój.

Pisarka Agnes Smedley wezwała 
wszystkich literatów, Ly oddali swe 
talenty na służbę sprawie pokoju.

| UCHWALENIE REZOLUCJI
W zakończeniu obrad Kongres 

uchwalił następującą rezolucję:
„Pisarze nie mogą milczeć! Posta 

nawiamy po zakończeniu Kongresu 
chronić nasze narody przed okrop
nościami wojny. Wzywamy wszyst
kich pisarzy, by podnieśli głos i po 
święcili swe talenty głoszeniu praw 
dy i walce o pokój!1*

OLBRZYMIE POWODZENIE 
KONGRESU

Mimo prób Departamentu Stanu 
storpedowania Kongresu, przeszedł 
on najśmielsze oczekiwania organi
zatorów. We wszystkich zebraniach

komisji Kongresu wzięło udział łą
cznie ponad 8 tys. osób z 21 stanów 
amerykańskich. 83 wyższe uczelnie 
przysłały delegacje.

Witamy XI Zjazd 
K o m s o m o ł u

Dziś rozpoczyna się w Moskwie 
XI Wszechzwiązkowy Zjazd orga
nizacji młodzieży radzieckiej — 
Komsomohi.

Leninowski Komsomol jest bojo
wym pomocnikiem Wszechzwiązko 
wej Komunistycznej Partii (Bolsze 
wików). Komsomol wychował mi
liony ludzi radzieckich, którzy przo 
dują w walce o lepszą przyszłość 
świata, o pokój między narodami, 
o wie’ką międzynarodową sprawę 
Socjalizmu.

Na pierwszym zjeżdzle Komso- 
mołn w październiku 1918 reku or
ganizacja tłeryła zaledwie 22 ty-, 
członków. Obecnie posiada Komso- 
moł w swoich szeregach 9 mli. 
przodującej młodzieży radzieckiej. 
Za heroizm ł bohaterstwo wyka
zane w wojnie wyzwoleńczej 3.500

D E L E G A C JE  Z A G R A N IC Z N E  
na Z j a z d  K o m s o m o ł u
MOSKWA. — Do Moskwy przy

bywają delegacje zagraniczne mło
dzieży demokratycznej na XI Zjazd 
Wszechzwiązkowego Leninowskiego 
Komunistycznego Związku Młodzie
ży. Do niedzieli dnia 27 bm. przy
były delegacje młodzieżowych orga 
nizacji wyzwolonych okręgów Chin, 
Republikańskiej Hiszpanii, Czecho 

Słowacji, Korei północnej, Bułgarii, 
Francji i Polski.

Delegacje witane są serdecznie 
przez przedstawicieli Komitetu Cen 
tralnego Komsomołu, przez antyfa
szystowski Komitet Młodzieży Ra
dzieckiej i przez organizację mos
kiewską Komsomołu. Delegaci za
graniczni zwiedzili Muzeum Leni
na, Muzeum Rewolucji, Metro mos 
kiewskie i byli na przedstawieniu 
w Teatrze Wielkim.

Obłudny i awanturniczy pakt
Debata w senaue włoskim nad paktem atlantyckim

dlaczegoRZYM (PAP).'— W ostatnim dniu debat w senacie włoskim nad paktem 
atlantyckim wygłosił obszerne przemówienie przewodniczący frakcji komu
nistycznej Mąuro Scoccimaro.

Analizując treść paktu atlantyckie
go, mówca podkreślił przede wszyst
kim jeso obłudny charakter. Jeśli ce 
tom naktu — jak on głosi — iesl w
-7 PiywKłości chęć nrrgyniema ,,p<' 
■njii mtodzy ncodam " 'o dtorze<r> 
''?!)'■ Zjednóez^sne 3-krolne obrzuca 

tv pokojowe propozycje Związku Ra 
dzieckiego? — pyta Scoccimaro. Dią 
czego Norwegia odrzuciła propozycję 
radziecką w sprawie zawarcia paklu 
o nieagresji? Dlaczego pakt atlantycki 
przygotowywany bvł w tajemnicy 
przed ZSRR i  kratami Demokracji 
Ludowej? Art, 1 paktu siwierdza. że 
układające się strony zamierzają po 
wstrzymywać się od stosowania siły. 
Dlaczego w takim razie uczestnicy p* 
kru uciekają się do siłv w stosunku 
do narodów Vietnamu, Malajów i Gre 
cji? Czy stworzenie baz wojennych 
w Enronie nie oznacza groźby stoso
wania siły?

Scoccimaro wykazuje c-dkowitą bez 
podslawność j obłudę twierdzeń, jako

P i s a r z e  Austr i i
p rzeciw k o  planom

zainaid p i it Glsion
WIEDEŃ (PAP). — Około 30 wy

bitnych pisarzy austriackich, arty- 
tńw i uczonych skierowało tele

gram dą rządu ateńskiego, protestu 
?aCy przeciwko planowanemu za
mordowaniu dziennikarza greckiego 
— demokraty Glezosa.

Protest przeciwko przyjec'U
H szpanii frankistowsklej do ONZ

PRAGA (PAP). — W niedzielę 
odbyło się walne zebranie Czecho
słowackiego Towarzystwa Przyja-

S p r o s t o w a t r e

W sprawozdaniu z manifestacji 
młodzieży lubelskiej na zakończe
nie III Światowego Tygodnia Mło
dzieży zamieszczonym w numerze 
wczorajszym naszej gazety wkra
dła się pomyłka, którą niniejszym 
prostujemy. Pierwszym mówcą na 
tej manifestacji był wiceorzewodni 
czący Woj. Żarz. ZMP kol. Kleszcz, 
a nie jak owinie podano kol. Ozo-

ciół Demokratycznej Hiszpanii, na 
którym powzięto i przesłano sekre
tarzowi generalnemu ONZ rezolu
cję, domagającą się, aby wszystkie 
państwa zerwały wszelkie stosunki 
z Franco. Czechosłowackie Towa
rzystwo Przyjaciół Demokratycznej 
Hiszpanii — głosi rezolucja — jak 
najenergiczniej protestuje przeciw
ko przyjęciu Hiszpanii frankistow- 
skiej w poczet członków ONZ. Wska 
żując na krwawy terror stosowany 
przez Franco wobec demokratów 
hiszpańskich, rezolucja stwierdza, 
że nie ma dla niego m iejsc  wśród 
cywilizowanych »arodńm

by pakt atlantycki nie był sprzeczny 
z zasadami Organizacji Narodów 
Zjednoczonych, gdyż posiada chara- 
kler ,.reg!onplnv'‘. Art 54 Kar!v NZ 
— r.Iw'nvlorvł Scocr‘marO — ąjyjjłnda 
na sfrony iłł. H r ł : i s i ę  oJyw:a*f»V 
zawiacbiminnia OrrDin:7**rj: Nr>rTvirtxv
Zjednoczonych o tworzeniu sojuszów 
regionalnych. Jednakże Organizacja 
Narodów Zjednoczonych po dziś dzień 
nie została poinformowana oficjalnie 
o pakcie atlantyckim. Karla Narodów 
Zjednoczonych nie pozwala uczesani 
kłm paktów regionalnych na ucieka 
nie się do kroków wojennych, nato
miast pakt atlantycki otwarcie przewi 
duje akcję mililarną.

Zwracając się do przedstawicieli 
większości, ScoccimaTo oświadczył: 
„polityka wasza jest polityką faszy
stowską a nie/ polityka narodową. Wv 
sleoują przeciwko niej masv pra
cujące całych Włoch. Powtarza
cie fatalne Wędy faszystów, któ
rzy sądzili, że potrafią rozwiązać we 
wnęlrzne problemy Włoch i uniknąć 
niezdrowych reform przez udział w 
awanturniczych aktach światowego im 
perializinu, jeśli Włochy będą zmuszę 
ne walczyć nod sztandarem amervkać 
skim, podobnie jak walczyły pod zna 
kłem swastyki — to czeka je taki sam I 
łosi Oto dlaczego przedstawiciele o.pn I 
zycji tak uporczywie i zdecydowanie i

zwalczają politykę rządu, 
watkę tę będą kontynuowali

Podpisując pakt atlantycki — o- 
świadczył w zakończeniu Scoccimaro 
— pakt, dzielący naród na dwa obo
zy,, ściągniecie na siebie przekleństwo 
narodu. Z tą chwilą -Óa Włoch rozpo 
rznie sie nowv okr-s niewoli, ale i je 
dnoezcJnie nowy okres walki wyzwo
leńczej.

Po wyczerpaniu listy mówców se 
on' Przestąpił do głosowania nad 

-wnioskiem upoważniającym rząd do 
podjęcia rokowań w sprawie przy
stąpienia Włoch do paktu atlantyckie 
go. 188 głosami przeciwko 112 przy 
3 powstrzymujących się senat wypo
wiedział się za wnioskiem.

komsomolców otrzymało miano 
„Bohatera Związku Radzieckiego*, 
a 3.500 tys. odznaczono orderami i 
medalami. Odznaczenie za odwagę 
na pola bitwy otrzymało ponad 
100 tys. komsomołek ,

Alekslej Stachanow i Nina Wino 
gradowa — nowatorzy produkcji I 
inicjatorzy socjalistycznego współ
zawodnictwa. Maria Demczenko |  
Pasza Kowardak — budowniczy 
socjalistycznej wsi, Aleksander Ma 
trosow I Zoja Kosmodemlańska — 
bohaterscy bojownicy wojny wy
zwoleńczej — oto nazwiska komso
molców, które są dla całej młodzie 
i y  świata symbolem pi scy I wa'łct. 
s'!y ł wiary, dumy narodowej ł pa
triotyzmu. a jednocześnie p i święcę 
nia 1 ofiarności

Komsomol rósł. krzepł ł rozwijał 
sle poprzez watkę rewolucyjną pro 
łetariatu rosyjskiego z reakcją ( 
armtą interwentów w ciężkiej wal
ce kTasoweJ z siłami bnrinazjł. w 
ofiarnej pracy przy budowie pierw; 
szego socjalistycznego państwa, a  
nastepn'e w heroicznej watce z Ca 
szyzmem w okresie wojny wyzwo
leńczej I w pracy nad budowa go-i 
soodark' socjalistycznej w Związku 
Radzieckim.

Dziś. szczególnie w okresie wztno 
żonych knowań wojennych Imperia 
lizmu amerykańskiego i reakcji 
międzynarodowej, w okresie wzmo 
żonego ucisku kolonialnego — wieł 
ki cel — wa!ka o pokój, watka o 
wyzwolenia społeczne narodów u- 
ciemiężonych zbliża Jeszcze bar
dziej i łączy w duchu proletariac
kiego internacjonalizmu młodzież 
radziecką z całą postępową mło
dzieżą świata.

Młodzież, która buduje podwali
ny ustroju socjalistycznego w  
swoim kraju dnmna jest z tego, że 
idzie w jednym szeregu z Koimo- 
molem ku utrwalenia pokoju, ku 
lepszej przyszłości całej młodzieży 
świata.

W budowie Polski Ludowej na 
drodze do socjalizmu młodzież pot
ska korzysta z doświadczeń i doro
bku pracującej młodzieży radziec
kiej ł jej organizacji Komsomołu 
— korzvs<a z doświadczeń jej ofiar 
nej walki, nauki t nracy, wzoruje 
się na jej patrlotyżmie.

Witamy serdecznie XI Zjazd 
Komsomołu, ł zasyłamy n n  bra
terskie życzenia owocnych obrad 
d!a dobra Związku Radzieckiego ł  
całego postępowego świata.

Przed Światowym Kongresem 
Zwolenników
PRAGA (PAP). — Czechosłowac

ki komitet przygotowawczy Swiato 
wego Kongresu Pokoju podał do 
wiadomości, że delegacja czecho
słowacka na Kongres będzie liczyła 
70-ciu delegatów. Rada „Sokoła" 
czechosłowackiego ogłosiła odezwę, 
stwierdzającą, że setki tysięcy spor 
towców czechosłowackich gorąco 
powitały inicjatywę zwołania Swia

Manifestnia pokojowa młodzieży
U l A m s t e r d a m i e

HAGA (PAP). — W Amsterdamie 
odbyła się potężna demonstoacja po
kojowa pracującej młodzieży holen
derskiej. Demonstranci zebrali się na

W I E C E
w obronie pokoju 
w Rtimunii

BUKARESZT (PAP). — W mia
stach i wsiach rumuńskich odbywa 
ją się wiece, na których uczestnicy 
wyrażają gorące poparcie dla pra
cy komitetu organizacyjnego Kon
gresu Zwolenników Pokoju. Co
dziennie z całego kraju nadchodzą 
depesze, w których przedstawicie
le wszystkich grup społecznych so
lidaryzują się z iniciatvwa organi
zatorów Kongresu.

jednym z głównych płaeów miasta, 
nosząc transparenty, na których wid 
niały m. to. następujące hasła: „Mło 
dzieł Holandii nie będzie walczyć w 
interesie agresorów", „Precz z podże 
gaczami wojennymi", „O pokój na

towego Kongresu Zwolenników Po 
koju. Z inicjatywy związków zawo
dowych we wszystkich większych 
miastach Czech i Słowacji odbędą 
się w najbliższych dniach masowe 
wiece w obronie pokoju.

Wiec protestacyjny 
w  L o n d y n i e

LONDYN (PAP). — W Londynie 
odbył się wiec protestacyjny prze
ciwko rasowej dyskryminacji w 
Unii Południowo - Afrykańskiej. 
Utzestn=cy wiecu przyjęli rezolucję, 
potępiającą „ckrutny uc:sk rasowy 
wobec 9 milionów Hindusów i in
nej ludności kolorowej, stosowany 
przez rząd Maiana w Unii Południa 
wo -  Afrykańskiej".

Konigrrnria 2RP w Mopem
całym śvnecie", „Domagamv -ie po- ,„W . Zakopa" em skończyła się 
wrotu wojsk z Indonezji". ’ ^  1 ogólnopolska

Na odbytym wiecu przemawiaj w 
imieniu krajowego związku młodzieży 
holenderskiej jego sekretarz generał 
ny, który podkreślił, że mkdzież ho 
lenderska nigdy nie weźmie udziału 
w wojnie przeciwko/ ZSRR. Młodzież 
holenderska — oświadczył on — do
maga się energicznej akcji na rzecz 
utrwalenia pokoju.

Uczestnicy wiecu poparli inicjatywę 
zwołania światowego kotwresu zwoi en 
toków pokoju*

konferen
cja prezesów i sekretarzy oddzia
łów ZNP. na której nakreślono plan 
pracy ZNP oraz przedyskutowano 
aktualne zagadnienia ideologiczne 
i organizacyjne.

W dyskusji omawiano m. vn. spra
we podniesienia poziomu ideologicz 
nego kadr nauczycielskich, zagad
nienie pedagogiki marksistowskiej 
snrawe przestrzegania zasady kole
gialności w działaniu, współpracy t  
administracją państwową i inne.

Wicem i n. Jabłonk i, ‘ zabiera jąc 
głos w dyskusji omówił zagadnie
nie oświaty w planie 8-1etnfm Po
seł Pokora nodztolił się z zebranymi 
swoimi wrażeniami a Bohirtu w 
Związku Radzieckim.
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Kolejarze Hiszpanii demokratycznej 
do koleiarzy polskich

WARSZAWA (PAP). Kolejarze Hiszpanii demokratycznej nadesłali t aby wzmocnili kampanię o raprresia
do kolejarzy polskich list, w którym oskarżają reżim gen. Franco o de- 
*orgt'n'zację kolei hiszpańskich, co w reznllacie przy zużyciu nie odna
wianego od 13 lal sprzętu powoduje ogromną Ilość poważnych katastrof 
kolejowych Rząd faszystowski, chcąe zrzucić z siebie odnowiedzia^ość, 
usiłuje wmówić opinii publleznej, źe katastrofy są wynikiem sabotażu 
i stosuje terror w stosunku do kolejarzy.

List stwierdza, że frankści wekorzy 
stując niedawną katastrofę kolejową 
rozstrzelali w 48 godzin po wypadku 
przebywa iących w więzieniu od 1946 
roku działaczy związkowych: Ancela 
Carrero, Pedro Valverde, Joa-mln5' 
Puig, Numena Mestres. Ponadto po pa 
rodii sądu w Bilbao zostali skazani na 
śmierć: MMeo Obra, Salurnin Lope i 
Manuel Fernando*. Po tym wypadku 
skazano również na śmierć Jose .Satue 
Mało, oskarżonego o próbę organizo 
wania w Hiszpanii związków zawo
dowych. Aby usprawiedliwić wyrok 
prasa twierdzić że Jose Satue brał u- 
dział w niedawnym wykolejeniu 
t;xpresu Madryt — Barcelona, mimo, 
że Satue znaiduje się już przeszło 
rok w więzieniu.

Rząd frankisłowski, który zlecił są 
dom wydawanie jak najsurowszych 
wyroków, przygotowuje dalsze zbrod 
nie.

Na podstawie autorytatywnych da
nych — czytamy dalej w liście — zo 
stało stwierdzone, że koleje hiszpań
skie są zupełnie zniszczone i stare, a 
ciągle powtarzające się wypadki są 
iedynie wynikiem złego stanu torów 
i sprzętu. W r 1948 było 68 katastrof 
kolejowych. W dągu 45 dni 1949 i. 
w 11 katastrofach kolejowych zginęło 
ponad 100 osób, 200 odniosło ciężkie 
rany, a 300 lżejsze, Nawet wydawane

przez faszystowską falangę czasopis
mo „Gospodarka światowa" nie może 
ukryć prawdy i stwierdza: ,,Konser
wacja wagonów osobowych i towir o- 
wych jest niewystarczająca a na to, 
aby zaradzić brakom bardzo zużytego 
sprzętu, wiele jednostek uszkodzo
nych jest stale w ruchu".

Raz jeszcze — piszą kolejarze hisz 
pańscy — piętnujemy kataslrofalny 
stan kolei hiszpańskich, za który wy
łączna odpowiedzialność spada ia 
skorumpowany i nieudolny ustrój. 
Oskarżamy gen. Franco o próbę wy
korzystania wypadków na kolejach 
hiszpańskich dla uspraw:cdliwienia 
okrutnych represji i mordowania pa
triotów uwięzionych jako zakładni
ków j korzystających dotąd z zawie 
szenia wyroku, dzięki kampanii demo 
kratycznwch organizacji na całym 
świecie.

Zwracamy się do wszystkich orga 
nizacji kolejarzy na całym świecie.

nie terroru i o zlikwidowanie krwawe 
go ustroju falangi w Hiszpanii dla 
zaprowadzenia ustroju demokratyczne 
go i zapewnienia pokoju i wolności 
ludowi hiszpańskiemu, który pierwszy 
wystąpi! do walki orężnej z faszyz
mem.

W zakończeniu listu, kolejarze Hisz 
panii demokratycznej przesyłają bra
terskie pozdrowienia kolejarzom pol
skim.

List podpisał w jmieniu głównego ko 
mitetu kolejarzy hiszpańskich uchodź 
ców we Francji — sekretarz komitetu 
Jose Castro.

D e m o n s t r a c i a

pr Etw-o pa'tii itiaJjliginD
w  W i e d n i u

yyiEDEN (PAP). — Odbyła się tu 
wielotysięczna demonstracja prze
ciwko wciąganiu Austrii do paktu 
atlantyckiego. Demonstranci nieśli 
transparenty, domagające się rych
łego zawarcia traktatu pokojowego. 
Równocześnie protestowano prze
ciwko tzw. podatkowi okupacyjne
mu, obciążającemu nadmiernie au
striackie masy pracujące.

Intelektualiści polscy
w  ob ozie  pokoju i p o stęp u
Artykił L. Kaczkowskiego w „literaturnei Gazecie”

Demonstracja przeciwko CHurdwihwi
w Nowym Jorku

NOWY JORK (PAP). — Przeszło i którym amerykański magnat praso
3 tysięcy osób pikietowało hotel 
,.Ritz Cariton" w Nowym Jorku, w

Pierwsza w Polsce
f a r m a  h o d o w la n a
indyków kanadyjskich

SZCZECIN (PAP). — Państwowe go 
spodarstwa rolne okręgu szczecińskie 
go uruchomiły pierwszą w Polsce far 
mę hodowlaną indyków w Sierakowie 
koło Szczecina. Farma ta posiada 20 
indyków i 4 indory rasy kanadyjskiej, 
israz kilkadziesiąt indyczek krajowych.

Zadaniem farmy jest rozszerzenie 
hodowli indyka kanadyjskiego przez 
wykorzystanie sprzyjających warun. 
ków klimatycznych, jakie posiada po 
morze szczecińskie.

Farma została wyposażona w nowo 
żzaaae aparaty wylęgowe na 6 tys, jaj.

PARYŻ (PAP). — Londyński ko
respondent „Figaro" potwierdza po 
głoski o możliwości dewaluacji fun 
ta szterlinga w stosunku do dolara. 
Dewaluacja ma być uzasadniona 
zniżką cen w Stanach Zjednoczo
nych oraz trudnośriami eksportowy 
mi Wielkiej Brytanii.

Bankierzy amerykańscy żądają  
dewatuac i funta szterlinga

LONDYN (PAP). Krążą tu  uporczy
we pogłoski o możliwości dewaluacji 
funta szterl., która miałaby nastą
pić w ciągu kilku najbliższych mie 
Sięcy. Rząd Partii Pracy znajduje 
Się od dłuższego czasu pod silną pre 
ają Waszyngtonu, który żąda zdewa 
luowania funta szterlinga do dola
ra. W akcji tej Wall Street znalazło 
sobie sprzymierzeńców w osobach 
kapitalistów brytyjskich, właścicie
li wielkich firm eksportujących ze 
strefy dolarowej. Firmy te wystoso 
wały podobno ostatnio do rządu 
Partii Pracy ultimatum, grożąc re
dukcją lub całkowitym przerwa
niem .eksportu ze strefy dolarowej, 
jeżeli rząd nie zgodzi się na ogłoszę 
nie dewaluacji. Kapitaliści brytyj
scy nie przebierają w środkach, po 
suwając się do szantażowania rzą
du drogą częściowego zamykania fa 
bryk i redukcji robotników.

Ostatnio różne wielkie zakłady 
przemysłowe, jak „Standard Motor** 
w Cowentry, zakłady Fergusson 
łtd., ograniczyły produkcję do 3 dni 
w tygodniu, zwalniając tysiące ro
botników. ' Jednocześnie usiłuje się 
wywrzeć nacisk na rząd na terenie 
parlamentu.

wy, znany podżegacz wojenny Luce 
zorganizował akademię na cześć 
Churchilla. Demonstranci, którzy 
uczestniczyli w pikietach, nosili 
transparenty z napisami: „Chcemy 
pokoju — precz z podżegaczem wo 
jennym!**. „Arrferyka nie chce go
ścić Churchilla — niech wraca do 
domu*1.

Powszechną uwagę zwraca oko
liczność, że Churchill otoczony jest 
olbrzymią ilością policjantów i a- 
gentów. Do hoM u „Ritz Cariton" 
Churchill dostał się bocznym wej
ściem wobec wrogiej postawy tłu
mu.

MOSKWA (PAP). — „Literatumaja 
gazeta** zamieściła artykuł przewodni 
czącego Związku Literatów Polskich 
Leona Kruczkowskiego poświęcony, 
zbliżającemu się Kongresowi Zwoleń 
ników Pokoju w Paryżu.
„Najazd faszystowski i 5 lat hitlerow 

skiej okupacji — pisze tn. in. Krucz
kowski — wiele nauczyły inteligencję 
polską Nawet ej przedstawiciele na
szej inteligencji, którzy dawniej n> 
wychodzili nigdy poza ramy swoich 
„czysto zawodowych" zainteresowań 
naukowych czy artystycznych i nie 
brali udziału w walce sił postępu prze 
ciwko reakcji — nawet oni pojęli, jak 
błędne było tego rodzaju „neutralne" 
stanowisko. Na własnym swoim do
świadczeniu przekonali się oni, jakim 
śmiertelnym niebezpieczeństwem dla 
Istnienia narodu, dla jego dorobku 
kulturalnego i gospodarki byłaby woj 
na, do której podżegają imperialiści, 
dążący do panowania nad światem. 
Nic więc dziwnego, że intelektualiści 
polscy bez wahania określają swoje 
miejsce i stanowisko: Stoją oni całko 
wicie po stronie tych potężnych sil po 
stępu, które mężnie j konsekwentnie 
bronią największego dobra ludzkości 
— pokoju".

Kruczkowski obrazuje ogromny roz 
mach akcji na rzecz pokoju w Polsce 
i stwierdza, że polskie organizacje, 
które zgłosiły akces do Kongresu Zwo 
lenników Pokoju, reprezentują S mi
lionów robotników, chłopów j inteli
gencji pracującej.

Nie ulega wątpliwości — pisze w 
zakończeniu Kruczkowski — że dą
żenia pokojowe ogarniają dziś ogrom 
ną większość narodów kuli ziemskiej. 
Szczególnie doniosłą rolę w tym rucha 
odgrywają narody Związku Radziec
kiego, którego rząd pod wypróbowa
nym kierownictwem Wielkiego Stalina 
prowadzi konsekwentną politykę obr<j 
ny i umocnienia pokoju.

80 tvs. tunaków SP
s t a n ę ł o

do „Apelów Wosemych”
(a) Na terenie całego kraju trwają 

„Apele Wiosenne Młodzieży SP*. Od-
były się one dotychczas w 120 pow:a 
tach ; objęły 80 000 junaczek i juna
ków, najlepszych przedstawicieli hut 
ców wiejskich, miejskich, szkolnych, 
fabrycznych, przodowników pracy, 
społecznej.

Przodownicy pracy i nauki omawia 
ją na apelach dotychczasowe osiągnię 
cia w szeregach SP na swym terenie, 
oraz nakreślają zadania na rok 1949, 
Wszyscy biorący udział w dyskusjach 
zgodnie podkreślają, że rezultaty pra 
cy poszczególnych hufców są tym wy i 
sze — iż więcej jest w nich junaków 
ZMP-owrów.

Młodzież na apelach składa uroczy
ste zobowiązania n a ' ych m i ast ow ego 
przystąpienia do realizacji uchwało-, 
nych zamierzeń, co znajdzie szczegół1 
ny wyraz w masowej akcji prac db 
rywczych, rozpoczynających się na te  
renie całego kraju w dniu 1 kwietnia,.-

Szczególnie entuzjastycznie uchwało 
młodzież na apelach listy do PrezydeS: 
ta Rzeczypospolitej tow. Bolesławą! 
Bieruta. W listach tych młodzież-; 
przyjmuje konkretne zobowiązania^ 
dotyczące jej dalszej pracy. V

R O B O T N IC Y  B E L G IJ S C Y
w  ob ron ie  pokoju

BRUKSELA (PAP). — W całej I Belgii do jedności W walce o pokój. 
»t<*n do demonstracje ro- Stwierdzają oni również, że gdybyBelgii mnożą się demonstracje ro

botnicze w obronie pokoju, prote
stujące przeciwko wciąganiu kraju 
do oaktu atlantyckiego.

W liście otwartym na łamach 
dziennika „Drapeau Rouge" górni
cy belgijscy wtitają z radością zwo- 

-o Skatow ego Kongresu Zwoleń 
ników Pokoju, potępiają pakt atlan 
tycki i wzywają masy pracujące

I s i l m i i t  i i f i r i i m k  i m i t  i p t o ó i l w a
Min. Skrzeszewski o stanie oświaty w ZSRR

WARSZAWA (PAP). — Minister Skrzeszewski, przewodniczący de- 1 mniej dostateczne postępy w nauce
legacji polskich pracowników oświaty, po powrocie do krajn z podróży 
po ZSRR, zapoznał przedstawiciela PAP ze swoimi spostrzeżeniami na 
temat wychowania i nauki młodzieży radzieckiej.

Minister Skrzeszewski na wstępie 
oświadczył:

„Spotkaliśmy Się z niezwykle ży
czliwym przyjęciem. Mieliśmy pełne 
możliwości wszechstronnego zorien
towania się w stanie oświaty, po
cząwszy od przedszkoli do Aka
demii Nauk ZSRR włącznie. Zwie
dziliśmy szkoły, zakłady wychowaw
cze, instytucje naukowe. Ponadto 
otrzymaliśmy wiele bezcennych ma
teriałów, przy pomocy których bę
dziemy mogli wyrobić sobie jasny 
pogląd na zagadnienie nauczania, 
wychowania i organizacji szkolnic
twa"

7 KLASOWE SZKOŁY NA WSI
.Jednym z doniosłych posunięć 

Rządu ZSRR jest zarządzenie o 
wprowadzeniu — poczynając od ro
ku szkolnego 1949/50 — powszech
nego 7-klasoweso nauczania na wsi.
Jeżeli uprzytomniony sobie, że szko
ły powszechne obeimuią 30 m ionów  
dzieci, to stanie się jasne, jak ol
brzymia, wprost gigantyczna praca
zostanie dokonana. j łatwiaią młodzieży rozwój w kierun

Wielki nacisk kładz'e państwo na j ku odpowiadającym zamiłowaniom 
wykształcenie ogolne. R*ąd radziecki i każdej poszczególnej jednostki. W 
wychodzi z założenia, że społeczeń-! szkołach m in dzifl’a 'ą  tzw. towa- 
stwo, które zbudowało socjalizm 1 1 rzystwa naukowe. Przyjmuje się do 
buduie komunizm, mus' otrzymać * nich uczniów, którzy robią co naj-

jak najbardziej wszechstronne wy
kształcenie ogólne. Wymaga tego u- 
dział jak najszerszych mas ludowych
— w pełnym tego słowa znaczeniu
— w budownictwie nowego społe
czeństwa, szeroko stosowana w pro
dukcji radzieckiej udoskonalona te
chnika, automatyzacja procesów pro 
dukcyjnych, i gospodarka planowa.

PROTEKT 11-ET KLASY
w  szk o l e  Śr e d n ie j

Obecnie pedagodzy radzieccy pra
cują nad udoskonaleniem progra
mów i podręczników. Rozważane 
jest również zagadnienie utworzenia 
11-ej klasy w szkole średniej oraz 
wprowadzenie do programów szkol
nych elementów techniki Chodzi bo 
wiem o to, aby dziecko już w szkole 
poznało zasady działania powszech
nie stosowanych narzędzi technicz
nych.

Państwo wszechstronnie popiera 
j rozwój indywidualnych uzdolnień 
młodzieży. Istnieje szereg organiza
cji w szkole i poza szkołą, które u-

1 mogą się wykazać samodzielną pra 
cą. Kandydat do takiego towarzy
stwa musi przedstawić chociażby 
małą pracę samodzielną z obranej 
przez siebie dziedziny.

Wspaniałą zdobyczą szkolnej mło
dzieży radzieckiej są „Domy pionie
rów". Zwiedziliśmy „Dom Pionie
rów" w Leningradzie. Jest to „7-my 
cud świata". Są tam najrozmaitsze 
działv( zarówno z dziedziny nauki 1 
sztuki, jak techniki, sportu itd. 
Wszystkie działy są bo trato wyposa
żone, a kierownikami są wybitni fa 
chowcy i pedagodzy.

„OTWARTE DNI*
NA UNIWERSYTETACH

Na wyższych uczelniach ją irw. 
„otwarte dni". Młodzież starszych 
klas szkół średnich może w tai-im 
dniu uczęszczać na wykłady w uni
wersytecie, zw’edzać laboratoria. 
Asystenci i profesorowie udzielają 
jei wyjaśnień.

Poważnym czynnikiem w rozwoju 
indywidualnych zainteresowań m’o- 
dzieży sa stałe wykłady, specjalnie 
dta młodzi°ży, w instytutach nau
kowych, gdzie wykładowcami są nat 
wybitniejsi profesorowie 1 uczeni 
Związku Radzieckiego.

Równocześnie bardzo wiele uwagi 
zwraca sfe na rozwói poczucia este
tyki i wychowanie fizyczne.

Tak wychowuje Związek Radziec
ki budowniczych nowego społeczeń-! 
stwa komunistycznego", i

miało dojść do agresji przygotowy
wanej przez imperializm anglo- 
amerykański przeciwko krajowi su) 
cjalizmu — górnicy belgijscy n i a 
nie wzięliby udziału w tej agrt 

Grupa robotników odlewni s 
demaskuje również 8gresywny c, 
rakter paktu atlantyckiego i wypo
wiada się stanowczo prze-.-.wko u- 
działowi Belg:i w tym pakcie. -f 

BRUKSELA (PAP) — „Drapeau’ 
Rouge" donosi, że w Leodium powij 
stał komitet organizacyjny, przygo
towujący udział miejscowych kół? 
demokratycznych w Międzynarodowi 
wym Kongresie Zwolenników Pokor 
ju. Towarzystwo Przyjaźń! Belgij
sko -  Radzieckiej, grumiiarcj około... 
15 tvs*ecv członków również zade* 
klarowało akces do tego Kongresu?

w t~tr*atfck?nf 
Parku Narodowym

ZAKOPANE (PAP). — Na terenach! 
należących do tatrzańskiego Parku 
Narodowego pojawiły się rysie Po 
tropie ustalono, że jest ich co naj
mniej 3.

Pojawienie się w Tnłraeh tego rząd 
kiego zwierzęcia świadczy o tym że 
pod ochroną ryś posiada dobre warno 
ki rozmnażania i rozwoju.

5 0 0  łon s m ^ c u
i knlfi daiaifikk

GDYNIA (PAP), — Do portu gdyśę 
skl»oo wołvnełv duński statek s/jf 
,.Fj:»se T,arsen" oraz norweski s /s> 
..Lillv". P:erwszv przvwY,-zł 217 toar! 
sm-ku'm -ku  7. Danii, drugi 278 ton snialAtf) 
ze Szwecji,

--- -O <f/

fw-nl rf(8? Jltmill 0:1 11¾¾
SZCZECIN (PAP). — Z nortu szcze

cińskiego wyszedł do Wioch statek^ 
norweski A,-ke Ladden" z pierw,- 
szym transnortem ponad 3 500 r a j ' 
węgl* v
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Masy pracujące Polski popierają oświadczenie Rządu
w sprawie uregulowania stosunków między Państwem a Kościołem

ą sprawy, wokół których 
^  piętrzą się dziwne zupeł

nie niezrozumiałe trudności. 
Są problemy zdawałby się 
proste i jasne, których nie 
można rozwikłać, choć nie wi
dać co właściwie tak fatalnie je 
gmatwa. Są sytuacje w których 
już zbyt wiele jest niedomówień 
5 przemilczeń. A s«t to problemy, 
które powinny być już rozwiąza 
ne i są to sytuacje, które musizą 
być wyjaśnione bez reszty, gdyż 
istniejące tu cienie i dwuznacz
ności mogą wpłynąć uiemnie na 
tempo odbudowy i rozbudowy 
kraju, opóźnić ostateczne zje
dnoczenie wszystkich jego sil 
twórczych w walce o lepsze .ju
tra
RZECZYWISTOŚĆ 
ZAPRZECZYŁA PLOTKOM

Kiedy w latach 1944/45 Armia- 
Czerwona wkroczyła zwycięsko 
na nasze ziemie, uwalniając nas 
od niemieckiej zmrry, kiedy u- 
tworzony został nowy Rząd Pol 
ski, który przyn:ósł z sobą głębo 
kie przemiany ustrojowe we 
wszystkich dziedzinach żyra go 
spodarczego, kulturalnego i po
litycznego, masy Polaków przy 
tyiązanyeh do relig'i i obrzędów 
katolickich bvłv niepokojone ni 
raym usprawiedliwionymi przy
puszczeniami, że może być za- 
grożicną swoboda działalności 
duszpasterskiej, katolickiego ko 
Scdrła. Rzeczywistość zaprzeczyła 
najzupełniej tym wprowadzają
cym szkodliwy niepokój pod
szeptom. Nie tvtko że żaden ko 
Sciół nie został zamknięty dla 
wiernych, ale przeciwnie, w 
ślad za administracją państwo
wą, obejmującą Ziemie Zachod
nie otwierały się na olbrzymie’■ 
obszarach Ziem Odzyskanych 
nowe kościoły dla polskiego ka 
płana i dla wierzącego Polaka 
4-' których rozległa się polska 
pieśń kościelna i polskie słowo 
— kazania. Z gruzów zaczęto od 
budowvwać kościoły kosztem o’ 
brzymich wkładów rdenięźnycł 
uszczuplając niejednokrotni! 
fundusze na inne inwestycje o 
Kasaćłniczym znaczeniu. Refor- 
jpa polna wywłaszczyła więk
szych posiadaczy ziemskich, u- 
państwowionym został wielki i 
średni przemysł. Ale dobra koś 
cielne pozostały nietknięte, mi
mo, że przez to wielu jeszcze ma 
łonoinych i bezrolnych chłopów 
nie otrzymało ziemi.
ZITPFJ.NA SWOBODA 
PRAKTYK RELIGIJNYCH

Rząd poz)ostaw’ł w rękach du 
cbowieństwa katolickiego szkoły 
S zakłady wychowacze mimo, że 
nie mógł się przecież spodzie
wać aby nastawienie ideologicz 
ne tych szkół pokrywało się za 
wsze w zupełności z ideologią 
rządzących mas robotniczych, 
chłopskich i inteligencji pracu
jącej. Mimo braku papieru i 
trudności drukarskich w cza
sach gdy trudno było w elemen 
tarze, od samego początku za
raz po odzyskaniu niepodległo* 
«i zaczęły wychodzić gazety ka
tolickie, i dziś Kościół jest w 
psiadaniu 62 czasopism. Test to 
liczba, której ani nawet w przv 
biiieniu nie dorównują ilości te 
an rodza ju czasopism np. we_ 
Francji lub Anglii. W państwo
wych szkołach odbywa się bez 
przeszkód nauka religii kątolic 
klej. A już chyba nawet n’e po 
trzrbnym jest podkreślić, że każ 
<fv wierzący i praktykujący ka 
tólik ma zupełną swobodę wyko 
ttywani* praktyk religiiavchA

Dnia 27 bm. o godz. 11 rano odbyto się w Teatrze Miejskim zebranie inteligenaji pracującej 
miasta Lublina. Na żebranin obecnych było ok. 600 osób. Referat o oświadczeniu rządowym w spra
wie uregulowania stosunków między Państwem a Kościołem wygłosił prof. dr A. Bielecki. (Obszerniej
sze fragmenty z przemówienia próf. dr. Bieleckiego podajemy obok).

W dyskusji zabierali głos uczestniczący w zebraniu profesorowie I przedstawiciele miejskich 
szkół w Lublinie

PROF. BOWNIK z Gimn. Vetterów określił oświadczenie Ministra Wolskiego jako wyraz całko
witej dobrej woli Rządu. Prof. Bownik wypowiedział się również przeciwko nadużywaniu ambony 
przez cześć kleru, występującego wrogo wobec demokracji ludowej.

PROF. ZABŁOCKI z Liceum Chemicznego powiedział że oświadczenie Pzadu spotkało sie z uzna
niem szerokich sfer społeczeństwa. W imieniu szkół zawodowych miasta Lublina — powiedział prof. 
Zabłocki — witam oświadczenie Rządu, które jasno wskazuje drogę współpracy między Kościołem 
a Państwem.

PROF. MIKETOWA z Gimn. Unii Lubelskiej oświadczyła, że inicjatywa Rządu jest jak najbar
dziej pożyteczna. Ze strony Kościoła należy sio dla Rządu całkowita lojalność. Jako nauczycielka — 
powiedziała prof. Miketowa — nie zauważyłam, ażeby władze szkolne zabroniły wykładania nauki 
religii w szkołach.

Następnie zabierali głos ob. Janik, Witkowski, ncazelnik Wydziału Szkół Średnich Jędryszko 
i inni.

Zebrani oklaskiwali mówców dajac wyraz swojemu pozytywnemu ustosunkowaniu sie do
oświadczenia Pz-du w sprawie Koś-łola. Na zakończenie zebrania ncbwalnna została rezełucia wita
jącą 7 zadowoleniem oświadczenie Ministra Wolskiego. Rezolucja została jednogłośnie przyjęta przez 
wszystkich zebranych.

podobnie jak kapłan katolicki 
nie jest niczym skrępowany w 
wykonywaniu swych zadań dusz 
pasterskich i kapłańskich. Koś
ciół wychodzi ze swych domów 
na ulice miast w tłumnych pro- 
cesiach i uroczystych pogrze
bach Rząd zapewma, że hedzie 
sie stanowczo przeciwstaw’ał wy
bryk om czv wyskokom obrażają 
cym uczucie religijne wierzą
cych. Należy stwierdzać, że rząd 
Polski Ludowej zapewnił ducho 
w-ieństwu katolickiemu znacznie 
większe przywileje niż te, któ
re posiada oiy» w wielu kapita 
listycznych państwach zachod
nich. I tak np. we Francji nie 
ma nauki religii w szkołach pań 
stwowych i ten stan rzeczy jest 
uważany za zupełnie naturalny.

UEŁNA TOLERANCJA 
WYZNANIOWA

Swobody i przywileje jakimi 
się w naszym kraju cieszy Koś 
"iół katolicki wynikają z zasady 
oełnej tolerancji wyznaniowej, 
a tolerancja wynika z zasadnicze 
710 postulatu:; wierzenia i prak- 
vki religijne są prywatną spra
ą obywateli. Dlatego też dzia- 
dność duehow:eństwa musi 

nieć charakter prywatny i kler

nie może uprawiać działalności 
politycznej, która nie ma nic 
wspólnego z praktykami religij 
nymi. Z prywatnego charakteru 
wszelkich wierzeń i praktyk re 
ligijnych wynika oczywiście to, 
że nauka żadne? religii nie może 
bvć obowiązkową w sokole pań
stwowej. Rygory bowiem doty
czące praktyk religijnych i nau 
ki religij, w formie list obecnoś 
ej w kościele, kartek przy spo
wiedzi i not na świadectwach 
szkolnych z religii były w pol
skiej szkole przedwojennej wy 
razem nietolerancji wobec ucz
niów bądź f* wierzących, ale n’e 
praktykujących, bądź tic zapisa 
nvcb do gnrny wyznaniowej ale 
niewierzących, bądź też wresz
cie wobec uczUiów innych wy
znań religii lub w ogóle bezwy 
znaniowych.

ROZTERKI WIERZĄCYCH 
KATOLIKÓW

Go działo się w duszach głę
boko wierzących katolików, któ 
rzy w czasach na jwiększego na 
silenia hitlerowskiego bestial
stwa, na próżno oczekiwali choć 
jednego znaku protestu ze stro
ny Watykanu. Watykan m;lcznł 
w sprawie Polski, ale sprzyjał 
faszystom włoskim i niemiec

kim. Go przeżywał ten głę
boko wierzący i przywiązany 
serdecznie do Kościoła katolik 
już później i po nd/ysknniu nie 
poidlertłośc’, gdy Wntvkan przer 
wał wieloletnie milczenie w spra 
wic Polski, ale no to tylko, bv 
ujmować sie za Niemcami rzeko 
mo skrzrwdzonyeh pr^z npwrót 
Ziem Zach. dó Polski. Ten wierzą 
cVkato’ik w rozterce wewnętrz
n i  śledził pilnie jakim bedz;e 
odzew duchowieństwa polskie
go. Niestety. Wbrew oninii pa
triotycznego społeczeństwa poi 
skiego większość kleru nie tyl
ko, że nie zajęła wobec antypol 
skich wypowiedzi Watykanu sta 
niwiska negatywnego, ale na
wet starała się je tuszować. Ofi
cjalne czynniki kościelne w Pol 
sce odniosły się na ogół przy
chylnie do Mikołaiczyka, który 

lUsiłował rozłamać jednolity 
front robotniczo - chłopski, któ 
ry wysługiwał się interesom im
perializmu anglo - amerykań
skiego i opóźnił dzieło odbudo
wy, powstającego z gruzów pań
stwa.

MTT GTENTE HIERARCHII
KOŚCIELNEJ

Ale organizacja kośc’elna w 
Polsce nie okazuje zbytniej przy

Dalsze wyrazy solidarności 
z oświadczeniem Rządu w sprawie Kościoła

W arszawa
Na masowych wiecach, odbywają 

cyeh się w dalszym ciągu w celu 
omówienia oświadczenia Rządu w 
sprawie uregulowania stosunków 
pomiędzy Państwem a Kościołem, 
licznie występują robotnicy, chłopi 
1 pracownicy umysłowi, w pełni so
lidaryzując się ze stanowiskiem Rzą 
du wobec Kościoła.

K r a k ó w
Pracownicy naukowi, administra

cyjni oraz studenci Akademii Gór 
niczej w Krakowie zebrani na wie
cu podjęli rezolucje, w pełni popie
rającą stanowisko Rządu wobec Ko 
śoioła. Po referacie wygłoszonym 
przez prorektora Akademii prof. dr 
Biernawskiego. wywiązała się oży
wiona dyskusja. M. in. wystąpił 
student Bogdan Smyla, który po
wiedział: „Jestem wierzącym kato- 
’ikiem, ale nie mogę w żadnym wy 
nadku zgodzić sie na zamaskowane 
nodmicanie kłodv pod nogi hu^ow 
niczym1*. Prof. Kowalczyk stwier
dził, że: „oświadczenie rządowe wy 
raźnie Dostawiło sprawę i każdy ucz 
eiwy katolik powinien to oświad
czenie nrzv1ać z wio’ką radością". 
.T*zef Pabrycy — woźny wvt>ow i 
dział się: „Kier nie nowinien wtrą 
cań się do snraw politycznych".

Prof. J. Cząstka powiedział: „Je1 
stem wierzącym i mam dwóch księ

ży w rodzinie, lecz sprzeciwiam się 
działalności tych księży, których po 
czwiema idą na rękę fmoerialistycz 
nym podżegaczom do nowej wojny".

Na zebraniu w sali konferencyj
nej Uniwersytetu Jagiellońskiego 
wygłosił referat dziekan próf. dr 
Grzybowski, który m. in. powie
dział: „Oświadczenie Rządu nie
ogranicza działalności kleru, jeśli 
chodzi o religię. ale wyklucza jego 
wrogą działalność".

„N’e dopuścimy, by kościoły sta
ły s:e miejscami agitacji przeciw 
demokracji" — powiedział zabiera
jący głos w dyskusji prof. Libarski.

W r o c ł a w
Na zebraniu członków Stronnic

twa Parcy w Legnicy, referat wy
głosił sekretarz Komitetu Wojewódz 
kiego Stronnictwa, ob. Niżyński.

W powziętej uchwale członkowie 
i symnatycy Stronnictwa Pracy so 
lidaryzuja się z oświadczeniem Pre 
zydium Głównego Komitetu Wyko
nawczego Stronnictwa Pracy i wy 
rażają uznanie dla stanowiska za- 
ietetfn orzez Rząd. które — jak pod 
kreślili — jest realną płaszczyzną 
dla właściwego ułożenia stosunków 
Doipiedzy Państwem a Kościołem 
w interesie narodu.

W Jeleniej Górze przemawiał na 
zebraniu zwołanym nrzez Stro-rrc 
two Pracy r>rzewodn:ezaev komite
tu Wojewódzkiego Stronnictwa — 
nos. Lipiński, który p~ł’-reślR że 
Stronnictwo Pracy od dawna ranie

pokojone było wrogim stosunkiem 
części kleru do Polski Ludowej i 
Dopieranie przez niektórych księży 
ośrodków walczących z obecnym 
ustrojem. W ożywionej dyskusji 
oraz w powziętej uchwale, zebrani 
poparli stanowisko, zajęte przez 
władze naczelne Stronnictwa.

Szczecin
Na zebraniu przedstawicieli par

tii politycznych i organizacji spo
łecznych w Szczecinie m. in. prze
mówił znany pisarz Jerzy Andrze
jewski, który oświadczył: „Nie by
ło rzeczą przynadku, że kiedy wybuch 
ła wojna w Hiszpanii ginęli wsnólnie 
od kul komuniści i katolicy, że w gru 
nach ODoru walczyli wsDólnie we 
wszystkich kralach katolicy j mark 
siści-i wreszcie nie było rzeczą 
nrzynadku, że przed pół rokiem, w 
czasie Ziazdu Intelektualistów we 
Wrocławiu, wśród podn’sAw pod de 
klaracją ookoiową wielk’ch uczo
nych i artystów, reprezentujących 
eMz marksistowski.' znakzły się 
donisy ludzi z obozu katolickiego. 
Oi'"cn!5 j-s t tylko jeden podział: 
obóz broniący nokoiu i wolności, 
oraz obóz. dążacv do wojny i do 
niewolnictwa; ludzie, którzy odbu
dowują swoie kraie' i ludzie, którzy 
chcą niszczyć. Można mieć nadzie
lę. że rirzy tym nodz^le olbrzymia 
C7«ść św;ata kotoUcktogo znudzić 
«'•« w  r>osło-m sorawledliwo-
ści społecznej i pokojt£

chylności rządów* ludowemu. 
Przeciwnie. Część wyższego du
chowieństwa usiłuje wywoływań, 
niepokój i podniecenie umysłów 
przez poufne instrukcje lub na  ̂
wet listy pasterskie. I tak się ,drf 
wnie składa, że właśnie ci do
stojnicy Kośc'oła, których zache 
wanie w czasie okupacji pozosta 
wia wiele do życzenia odgrywa
ją w tej akcji szerzenia zamiesza 
nia wyb’tną rolę. Na próżno na1 
tomiast oczekujemy na stanow
czą wypowiedź dostojników kvt 
śeielnveh w sprawie pożałowa
nia godnych wypadków współ
działania księży z podziemiem, 
ze zbrodniczymi bandami, t  ageu 
turami imperializmu anglo - a- 
merykańskiego. Władze koście! 
ne nie starają się przeciwdzia
łać temu, źe macki przestępu 
czycb organizacji podziemnych 
przenikają do stowarzyszeń re
ligijnych.

Robotnicy, przodownicy pra
cy także chodzą do kościoła 
Lecz zapał i poświęcenie naszt 
go robotnika nie znajduią na* 
leźytcgo uznania w oczach du
chowieństwa
SŁUSZNOŚĆ STANOWISKA 
RZĄDU

Dotychczas stan prawny dłecą 
zji i ich granic nie są uporządko 
wane zgodnie z mwwym porząd
kiem prawnym i granicami pań 
stwa. Na tle takiej sytuacji i wc 
hec jej zaostrzenia się w ostat
nich miesiącach w 'których mo
żna zaobserwować nasilenie ni« 
przychylnej rządrwi działalno# 
ci pewnych odłamów h’erarchi? 
kościelnej każdy rozumnie my-> 
ślący Polak katolik i nie-katollk 
z zadowoleniem i ulgą przyjął 
wszechstronne 1* wyczerpując* 
oświadczenie min. Wolski eg*; 
w sprawie całokształtu stosun
ków wzajemifyeh między Pań* 
stwem a Kościołem. Oświadczę 
nie to zawiera w fornre niedefc 
puszcza ?ncei żadnych wątpliwot 
ci potwierdzenie zasad ustosut 
kowania się rządu <ło> zagadnień 
religijnych .które znalazły swój 
oełpy wyraz na Kongresie Zje
dnoczeniowym Polskich Partił 
Robotniczych. Wszelki fanatyzm 
religijny, wszelkie wykroczenie 
przeciw wolności osobistej pr 
jednej czy po drugiej stronie mu 
szą być wyplenione. Ducbowień 
stwo nie pow-nno nadużywać 
wolności nauczania religii w 
szkole dla celów antypaństwo
wych. Niedopuszczalne jest te2 
jako sprzeczne z zasadami tole- 
rancii religijnej stosowanie 
wszelkich metod przymusu nau 
czania religii w szkole. Tego rp 
dzaju działalność nie może być 
tolerowana. Ale z drugiej strony 
nie będą tolerowane wybryki a» 
tyreligijne.

Wiece na fabrykach, na zakłą 
dach pracy, w biurach i rezolu
cje podeimowane tamże nie po 
zostawiają wątpliwości co do te 
go jaki jest stosunek społeczeń
stwa pracującego do rozważne 
go zagadnienia, a w szczególno* 
ci do oświadczenia ministra Wol 
sk’ego. Z tych rezolucji przebija 
głębokie przekonanie o szczeroś 
ci i słuszności stanowiska Rządu, 
i nadzieja, że ze swei strony kler 
prdeimie kroki zmierzające de 
'ostatecznego uregulowania 
spraw Kościoła w Polsce Lu dr 
wei i usun'ęeia nieufności, niep> 
koiu, zamętu, rozgoryczenia,
które zmniejszają potencial
twórczy najofiarniejszych nau 
pracujących.
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Dźwiga się ogrodnictwo
cc/ £&occ/. z u n m i a j s S t ś m

(mc) — Na odcinku ogrodnictwa 
powiat zamojski zajmował w  latach 
przedwojennych jedno z pierw
szych miejsc na Lubelszczyźnie. Po 
wierzchnia pod sadami owocowy
mi wynosiła wówczas 1.200 ha i sku 
piała ponad 250 tys. sztuk drzew 
owocowych różnych gatunków. Oku 
pacja i ostre zimy w 1939—1941 r. 
zniszczyły ponad 70 proc. drzewo
stanu, a pozostałe drzewa przedsta 
wiały stan zaniedbany.

Wracająca z wysiedlenia ludność 
nie mogła od razu wyrównać wyrzą 
ozonych szkód. Dążąc do podniesie 
nia ogrodnictwa i sadownictwa w 
POW. zamojskim. Referat Rolny 
przy starostwie pow. w Zamościu 
zorganizował w 17 punktach powia 
tu akcję szkoleniową w czasie od 
24 lutego do 11 marca br. Na kursy 
gminne przybyło po kilku zaintere
sowanych rolników z każdej groma 
dy. Ogólna liczba przeszkolonych 
gospodarzy sięga 600 osób. Na kur
sach zapoznali się oni z pielęgnowa 
niem drzew, doborem gatunków i 
odmian do odpowiednich gleb, tech 
nlką sadzenia drzewek i krzewów. 
Z działu ochrony roślin opracowa

no sposoby, zwalczania chorób i szko 
dników drzewnych. Szkolenie było 
przeprowadzone rzeczowo i z nale
żytym przygotowaniem oraz spot
kało się ze zrozumieniem uczestni
ków kursów. Świadczyły o tym oży 
wionę dyskusje.

Nąw,„iej licznie zgłosili się gospo
darze ,z gmin Łabunie i Nowa Osa
da, gdzie Zarządy Gminne nie do
ceniają wartości owocarstwa, albo 
powiadomiły teren w niewłaściwym 
terminie o organizowaniu kursów.

Wierszczyca, Ko'. Łubcze i Szlatyn
proszą o pomoc przy melioracji

(łm) Ludność gromad Wiersz 
czyca, Kolonia Łubcze i Szalatyn 
pcw. tomaszowskiego zwracała 
się od dawna do miarodajnych 
władz w sprawie przeprowadzę 
nia melioracji łąk, gdyż corccz 
nic marnuje się na nich wielka 
ilość siana. Przed wojn? rozpo
częto nawet roboty wstępne, ale 
to co było zrobione nie popra
wiło stanu łąk. Ludzie przy siano 
kosach wkładają tak wiele pra-

CO W A Ż N I E J S Z E
Plscóurka ssółtfz elcza czy prywata’ ?
Dlaczego zamknięto tartak w Krzeszowie?

27 stycznia br. zamknięto w Krze 
szowie tartak, prowadzony przez 
tamtejszą Gminną Spółdzielnię Sa
mopomocy Chłopskiej. Obsługiwał 
on około 30 okolicznych wicrek. 
ZamknięHe tartaku w czasie, kfwły 
na wsi istnieje pęd do odbudowy 
zniszczeń powojennych odbiło się 
niezwykle ujemnie na życiu wsi, 
która nie ma gdzie zaopatrywać się 
w potrzebne materiały budowlane.

P r z e w l e k ł a  b i u r o k r a c j a  
a potrzeby uczrrów zamojskich

(II) — Kilkunastu uczniów, po 
chodzących że środowiska chłopskie 
go, a pobierających naukę w szko-

U tfim d t -  Mz m
(rj) — Jan Pikułał mieszkaniec Lu 

bartowa zamieszkały przy ul. Ry
nek Nr 1, jako komisant Centrali 
Produktów Naftowych przywłasz
czył sobie sumę złotych 154.075 oraz 
45 1. oleju i 16 kg. smaru wartości 
76258 zł. Ogółem Pikuła naraził 
Centr. Prod. Naft. na szkodę w wy 
sokości 230.331 zł.

Za dokonanie powyższych nadu
żyć gospodarczych Jan Pikuła zo
stał ukarany przez Komisję Specjał 
ną do Walki z Nadużyciami Gospo
darczymi na 18 miesięcy obozu pra 
ey przymusowej w Milęcinie.

Mimo starań zarządu G. S., Gmin
nej Rady Narodowej i władz nad
rzędnych, nie podano powodu zam 
knięcia tartaku i nie udzielono ze
zwolenia na otwarcie tartaku. Na
tomiast w sąsiedniej gminie Potok 
Górny istnieje tartrk prywatny, 
otworzony w tym czasie, kiedy za
mykano tartak spółdzielczy w Krze
szowie.

łach w Zamościu otrzymuje mie
sięczne stypendia ze Zw. Samopo
mocy Chłopskiej. Nie trzeba o tym 
chyba wspominać, że pieniądze *są 
bardzo potrzebne biednemu ucznio 
wi. Tymczasem stypendia nie są wy 
płacane od stycznia br., przy czym | 
zgłaszającym się po nie tłumaczy 
się, że „trzeba jeszcze załatwić pew 
ne maleńkie formalności". Mija mie 
siąc za miesiącem, uczniowie głodu 
ją i w dalszym ciągu odsyła się ich 
z kwitkiem, polecając zgłosić się za 
tydzień. Ciekawi jesteśmy ile upły 
nie jeszcze takich tygodni nim 
ZSCh. w Zamościu załatwi .wszyst
kie „maleńkie formalności", konie
czne do wypłaty przyznanych sty
pendiów?

Dlatego też pytamy, eo jest waż
niejsze — czy zarobki prywatnego 
kapitalisty, nabijającego łatwo kie
szenie ciężko zapracowanym przez 
chłopa groszem, czy też placówka 
spółdzielcza, zaopatrująca kilka

dziesiąt wsi w materiał potrzebny 
do odbudowy?

cy, że chętnie podjęliby się ro
bót przy melioracji, byleby tyl
ko osuszyć tereny sianokosów. 
Zebranie siana z podmr kłych 
łąk zabiera tyle czasu, że osu
szenie ich zaoszczędziłoby wiele 
godzin pracy i przysporzyłoby 
większe ilości siana. W roku 
1948 zachorowało w czasie sia
nokosów 160 ludzi, z których 
część nabawiła się reumatyzmu, 
a koszty leczenia i leki pochło
nęły wiele pieniędzy. Były nawet 
wypadki że kilku ludzi nabawi
ło się kalectwa. Ludność wymię 
nilMiych gmin prosi miarodajne 
czynniki o przyjście jej z porno 
cą przez dostarczenie inżynierów 
i obsługi technicznej i zobowiązu 
je się wykonać wszelkie związa 
ne z melioracją roboty.

Św ięto  M łodzieży  
Demokratycznej
w Zamościu

(LL) — Młodzież zamojska uczci 
ła Tydzień Światowej Federacji
Młodzieży Demokratycznej uroczy* 
stą akademią w dniu 25 marca br, 
w auli Gimnazjum im. Zamojskie
go.

Referat o SFMD wygłosił znany 
aktywista ZMF kol. Szewczuk, któ
ry zobrazował powstanie i rozwój
tej organizacji w ciągu minionych
lat. Prelegent podkreśli! znaczenia
jedności młodzieży demokratycznej 
świata w walce o pokój. Młodzież 
polska — powiedział kol. Szewczuk 
— dążyć będzie przy boku swych 
radzieckich kolegów konsekwentnie 
do wytyczonych celów.

Po referacie nastąpiła część arty
styczna, w której wystąpił zespół 
instrumentalny I-go Męskiego Huf 
ca SP. Wykonał on szereg utworów 
muzycznych. Uroczystość zakończa
no hymnem Światowej Federacji 
Młodzieży Demokratycznej.

Brygady kontrolne ZH P
w  S S i a ł e j  d z i a ł a j ą
Brygady Kcuntrolne ZMP w 

Białej Podlaskiej f/znowiły znów 
kontrolę prywatnych zakładów 
przemysłowych, zatrudniających 
młodzież. Należy tu wspomnieć, 
że majstrowie po ostatnio pize- 
pnowadznnych kontrolach, wyko 
rzystywali znów młodocianych 
pracowników. Przeprowadzane 
kontrole wykazały jeszcze raz 
różne przekroczenia w stosunku 
do młodocianych pracowników,

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wydział Powiatowy w Chełmie ogłasza prze

targ ofertowy ' nieograniczony na dostawę:
1) 1000 m* brukowca I kl. z kamienia łama

nego, względnie 1000 m* brukowca z ka
mienia polnego o wymiarach 14—20 cm. 
Zamiast brukowca I kl. lub kamienia pol
nego, może być dostarczony tłuczeń o wy
miarach: 40—60 m/m w ilości 1250 ton i 
kliniec o wym. 15—25 m/m w ilości 200 ton.

Kamień ten winien być dostarczony do stacji 
wyładowcze] Chełm — Lub. w terminie do dnia 
20 maja 1949 r.

2) Dostawę tłucznia bazaltowego względnie 
porfirowego o wym. 40 — 60 m/m w ilości 
60p ton i klińca o wymiarach 15 — 25 m/m 
w ilości 123 ton ewentualnie kamienia ła
manego o wym. 15 — 30 cm. w  ilości 720 
ton z dostawą do stacji Chełm w terminie 
do dnia 20 maja 1949 r.

3) Dostawę tłucznia bazaltowego względnie 
porfirowego w ilości 480 ton o wym. 40— 
60 m/m ewentualnie kamienia łamanego 
o wym. 15 — 30 cm w ilości 480 ton z do
stawą do st. kol. Trawniki w terminie do 
20 maja 1949 r.

Oferty wraz z kwitem na złożenie w Urzę
dzie Skarbowym wadium w wysokości 1 5#/„ 
sumy ofertowej należy składać łub przesyłać do 
Powiatowego Zarządu Drogowego w  Chełmie.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 9TV.49 r. o 
godz. 12 w lokalu Pow. Zarządu Drogowego 
w  Chełmie (pokój Nr 20).

Wydział Powiatowy zastrzega sobie prawo do:
a) częściowego skorzystania z oferty,
b) wyboru oferenta bez względu na wyniki 

przetargu.
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Czytajcie
prasę

PZPR

A nnów ka w zyw a B iałobrzeg i 
do tłsadlzaBiodnirtwa w koniraktstsanii

W gromadzie Annówka pow. 
łukowskiego odbyło się onegdaj 
zebranie w sprawie hodowli i

Koncert Cftooin wski
u j  P u f f a w u c B a

(rt) — W ramach obchodu roku 
chopinowskiego odbyt się dnia 24 
bm. w sali starostwa pow. w Puła
wach, koncert poświęcony twórczo 
ści Chopina. Poprzedziła go prelek
cja prof. Kozłowskiego, który zapo 
znal zebranych z życiorysem i for
mami twórczości genialnego muzy
ka. Wykonawcą szeregu utworów 
Chopina, między innymi poloneza 
D-dcr, nokturnu b-moll, Ronda a la 
Mazur, fantazji 1 sherza cis-moll, 
byt znany pianista prof. Paweł Le- 
wieckl.

kontraktacji trzody chlewnej. 
Przyjęto na nim jednogłośnie o- 
bowiązek zakontraktowania na 
każdych 2 ha ziemi ornej w gro 
madzie, po 1 tuczniku, z tym, 
że do 15. IV. br. będzie zakon
traktowanych 1009/o przypadają 
cych na Annówkę sztuk. Chcąc 
przyczynić się wzmożenia ak 
eji kontraktowania, mieszkańcy 
Annówki wezwali gromadę fol 
warczną w Białobrzegach, aby 
ustaliła ilość sztuk do kontrak
towania, według posiadanej . ie 
mi lotrnej w tym samym czasie i 
na takich samych zasadach, jak 
to uczynili mieszkańcy Annów
ki. O zdobyciu pierwszeństwa w 
wyścigu kontraktacji rozstrzyg
nie zgodnie z powziętą na nara 
dz'e uchwałą. Gminna Spółdziel 
nia SCh w Kocku.

które nie powinny mieć miej
sca. I tak u Pawła Osjejuka, pro  
wadzącego zakład krawiecki 
przy ul. Grabanowskiej i załrud 
ma jącego od roku 2 uczniów, do 
tychczas nie podpisania umowy. 
Tym samym nie byli oni ubezp^e 
czeni, a zapłatę otrzymywali we 
dług oceny majstra chociaż praco 
wali po 10 godzin i więcej na da 
hę. U Alfredy Szypruk, właści 
c>eiki restauracji oraz u Jana 
Bołfowicza, właściciela zakładu 
krawieckiego, nie podpisano róyf. 
nież umów z pracownikami.

Dalsze Jgcmtrole będą prowa
dzone w najbliższej przyszłości 
ze zwiększaną energią, aż do zli 
kwidowania wszystkich wypaćk 
ków wykorzystywania młodzie 
ży pracującej.

Odpowiedzi
korespondentom

W związku z nastaniem wios
ny, prosimy korespondentów o 
możliwie najrychlejsze zawiado
mienia o rozpoczęciu siewów wio 
sennych oraz o działalności o śród 
ków maszynowych. Pozą tym  
ważne są dane o rozprowadzeniu 
kredytów wśród drobnorolnych 
na zakup nawozów sztucznych i 
działalności Komitetów Pomocy 

Sąsiedzkiej, Korespondentów z 
miast powiatowych prosimy o 
wiadomości o wyborach do Szkol 
nych Komitetów Rodzicielskich.

P R A C A

CENTRALA Tekstylna — 
Biuro sprzedaży wyrobów 
lnianych Hurtownia Lu
blin, Kościuszki 3 teł. 
44-29 poszukuje główne
go księgowego - bilbnsi- 
sty od zaraz. Warunki do 
omówienia. 559 G

ZGUBIONO książeczkę 
tożsamości konia, ksią
żeczkę wojskową i kartę 
rejestracyjną wydaną 
przez RKU Lublin — Po 
wiat, na nazwisko Zając 
Stanisław, zamieszkały 
wieś Wierzbioż, pow. Hru 
bieszćw. 600 G

ZGUBIONO kartę ewaku 
acyjną Nr 1940 wydaną 
prze* komisję wysiedleń
czą we Włodzimierzu Wo 
łyńskim na nazwisko An
toni Garaj i Jadwiga Osia 
szewska i zaświadczenie 
nasiedlenia wydane przez 
PUR pow. Hrubieszów.

. 588 G

UNIEWAŻNIAM zagubio 
ną kartę rejestracyjną 
■wydaną przez RKU Za
mość na nazwisko Wy- 
łnpek Stefan, zamieszka,, 
ly we wsi Tworyczów 
gminy Sułów. 592 G

Z G U P V

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Zamość na nazwi
sko Łukasik Jan zamie
szkały Lipowiec. 590 G

ZGUBIONO kartę rejestra 
cyjną wydaną przez trze ' 
ci Urząd Skarbowy Lu
blin na nazwisko Żarzyć 
ki Aleksander zamieszka
ły Burv Bonifraterskie 
10. " 595 G

ZGUBIONO zaświadczę" 
nie rwolnienia z wojska 
wydane przez RKU Za
mość oraz dowód osobi
sty na nazwisko Wdowie 
ki Aleksander — Krasny 
*tayz 594 G

W DNIU 14 grudnia 1918 
zgubiłem dowody: ksią
żeczkę wojskową, ęharak 
terysłykę i ró,ne inne pą 
piery pomiędzy Gołębiem 
a stacją kolejową miej
scową — nazwisko Antę 
niak Witold. 589 G

ZGUBIONO kartę rejestra 
cyjną wydaną przez RKU 
Zamość zaświadczenie u- 
jawnienia wv<łęne przez 
Kom. Likw. Zamość, legi 
tymneję Związku Party
zantów wydaną przez 
Związek Part. Zamość, 
zaświadczenie odznacze
nia na Krzyż Partyzanc
ki, dwie legitymacje na 
odznaczenie Grunwaldu, i 
Medal Zwyeięsiwa, na na 
?w.sk» Mielnicki Antoni.

591 G

ZGUBIONO dokumenty: 
wojskowa karę rejestra
cyjną RKU Kraśnik i do 
wód osobisty na nazwisko 
Jaśkiewicz Wacław Lu
blin, Kreta 20. 672 K

ZGUBIONO damski zega
rek na rękę. prostokątny 
na Alejach Racławickich. 
Łaskawy znalazca proszo 
ny jest O zwrot za wyna
grodzeniem Lublin — 
Głowackiego 8 (parter).

593 G

R O Ż N E

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Gniezno na nazwie 
sko Karpiński Stanisław.

60! G
ZGUBIONO książeczkę 
wojskową wydaną przez 
RKU Lublin — Powiat na 
nazwisko Możejko Wi
told zajn Lublin t»l. Rów 
na 14. 6(13 G

KOMITET Wojewódzka 
Stronnictwa Pracy w Lu
blinie zawiadamia, że biu 
ro Stronnictwa mieści się 
obecnie przv ul. Karme
lickiej Nr. '2 m. 1 godz. 
urzęd. od 9—I5-e).

602 Ci

DRUKARNIA „Zwiercia
dło" Chełm, ul, Lubartów 
ska 56 — wykonuje wszeł 
kie druki biurowe i »te« 
ple kauczukowe. 599 G

/
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Klinika wewnętrzna U M C S
walczy z ciasnotą pom eszczenia

Walka z faszyzm em

a i„76 łóżek liczy nasza klinika, 
chorych mamy stale ponad 80‘* — 
mówi prof dr Voit, kierownik II 
Kliniki Wewnętiznei UMCS, opro
wadzając mnie oo lśniących od bieli 
i  czystości salach chorych.

Klinika mieści się w szpitalu Św. 
Wincentego i  Paulo.

Jest stale przepełniona i prawie 
zawsze wyzyskuje się jako „salę cho 
rych" pokój przeznaczony dla asy
stentów klinicznych, a nawet gabi
net kierownika kliniki. Naigoręt- 
Szym życzeniem prof. dra Voita jest 
rozszerzenie kliniki przynajmniej do 
120 łóżek. Jak do tej pory życzenie 
to pozostaje w sferze marzeń.

Sytuacja jest tym trudniejsza, że 
chorzy dość długo blokują łóżka. 
Nie można jednak skrócić czasu po
bytu chorego na klinice bez szkody 
dla jego zdrowia. Na obserwację, le 
czenie. doprowadzenie pacjenta przy 
najmniej do takiego stanu, by mógł

DZIEŁA ARTYSTÓW-SAMOUK0W 
JADĄ NA WYSTAWĘ 
DO WARSZAWY

W sobotę, dnia 26 bm. przy współ 
udziale przedstawiciela Komisji 
Centralnej Związków Zawodowych 
odbyło się posiedzenie Komisji eli 
tninacyjnej, która z urządzonej 
przez Wydział Kulturalno -  Oświa
towy OKZZ w Lublinie wystawy 
artystów - amatorów wybrała eks
ponaty na wystawę ogólnokrajową, 
srgarnzowaną przez KCZZ w War- 
'zawie.

ODPRAWA KIEROWNIKÓW
Św ietlic  zw ią zk o w y c h

Wydział Kulturalno - Oświatowy 
przypomina, że dnia 2 kwietnia o 
godz. ll- te j odbędzie się odprawa 
kierowników świetlic w kancelarii 
Wydziału. Na odprawie kierownicy 
Iwetlic będą zdawali sprawozdania 
Z działalności w marcu br.

pozostać w leczeniu ambulatoryj
nym, trzeba co najmniej 6 do 8 ty
godni.

Poza chorymi z Ubezpieczalnl Spo 
łecznej większość pacjentów to chło 
pi. Charakterystyczne jest, że wśród 
chorych przeważają kobiety. Nieja
ko specjalnością kliniki jest leczenie 
chorób serca, schorzeń w zakresie 
przemiany materii oraz gośćca. Do 
precyzyjnych badań chorób serco
wych pos!ada klinika 3 aparaty 
elektrokardiograficżne, a do badań 
przemiany materii aparat amery
kański „Metabolor**.

Personel lekarski kliniki Składa 
się (prócz kierownika prof. Voita) 
z pięciu starszych asystentów, 
dwóch młodszych oraz 6 wolontariu
szy. Praca jest tak rozdzielona, że 
do prowadzenia pewnych działów 
pomocniczych są kierowani asysten- 
ci-specjaliści, np. w hematologii (ba 
dania krwi), elektrokardiografii, o- 
bliczaniu podstawowej przemiany 
materii itd. Prócz centralnego labo
ratorium analitycznego, obsługujące 
go wszystkie kbriiki znaidujace się 
w gmachu szpitalnym, II KUnika 
Wewnętrzna posiada swoje oddziel
ne laboratorium, w którym dokonu
je sic specjalnych badań hematolo
gicznych.

Przeszło 200 studentów dokształca 
się praktycznie na klinice i korzy
sta z wykładów prof. Voita. Dwa lub 
trzy razy w miesiącu odbywają sle 
nod przewodnictwem kierownika 
kliniki żebrania naukowe asysten
tów, na których omawia się ciekawe

przypadki obserwowane na klinice 
w tym czasie, albo też rozpatruje 
się zagadnienia z najnowocześniej
szej literatury kliniczno-naukowej. 
Niezależn!e od tego stale dokształca 
się również pomocniczy personel sa 
nitarny.

Największą bolączką kliniki jest 
brak dostatecznego pomieszczenia. 
Uniemożliwia to uruchomienie tak 
koniecznego ze względów na potrze
by mieszkańców miasta, jak i dla ce 
lów dydaktycznych ambulatorium 
klinicznego, w którym możnaby le
czyć chorych z Ub. Społ., opiekować 
się chorymi, którzy po wyjściu z kii 
niki muszą pozostać w stałym z 
nią kontakcie i pod kontrola lekarza 
a które ponadto umożliwiałoby śle
dzenie ciekawszych przypadków cho 
robowych już po wyleczeniu. W o- 
becnej sytuacji zagadnienia te spra- 
wiaia wiele trudności.

Dzięki leczeniu na klinice wielu 
chorych, których stan wydawał Sie 
beznadziejny, uzyskało z powrotem 
Zdrowie i mogło powrócić do pracy.

(gog).

W dniu wczorajszym odbyła się w 
Teatrze Miejskim w Lublinie, aka
demia, zorganizowana staraniem P. 
Zw. Boi. z Faszyzmem. P. Z b. W. P„ 
T. P. 2. i Zw. Inwalidów ku ucz
czeniu pamięci gen. Karola Świer
czewskiego. Po ukonstytuowaniu się 
prezydium zabrał głos przedstawi
ciel D. O. W. kpt. Wianfecki, który 
nakreślił życiorys bohaterskiego ge
nerała.

Mówca przedstawił obecnym u- 
dzia! generała w rewolucji paździer
nikowej i walkach o wolność naro
dów radzieckich, a następnie jego 
czyny na polach Hiszpanii, gdzie 
pod przybranym nazwiskiem gene
rała Waltera dowodził 14 brygadą, 
a następnie 35 dywizją międzynaro
dową. Generał Walter tocząc pod 
Madrytem boie o wolność ludu hisz
pańskiego wierzył. że wałczy o swo
ją Ludową CHczyznę 1 o wyzwolenie 
robotnika polskiego, hiszpańskiego, 
włoskiego 1 francuskiego spod ja
rzma wspólnego ich wroga — kapi
talisty. Marzenia generała przybrały 
realne kształty po stworzeniu dy-

Przy sobocie po robocie
dla Zw. Zaw. Prac. Leśnych

W sobotę, dnia 26 bm., w sali Miej 
skiej Rady Narodowej, o godz. 14 30 
odbył się staraniem „Artosu** wie
czór artystyczny przeznaczony dla 
pracowników Związku Zawodowego

Dokąd diii idziemy
a tanjOBBaomota wm n

K I N A

APOLLO: .Jasna droga" 
godz. 15, 17,30. 20 

BAŁTYK: „Guranuszwili'' 
godz. 16,00, 19,30 

RIALTO: „Awantura w zaświa
tach" (prod. amer.) 
pocz: godz. 16, 18, 20

I  I  I  I  I  I
TEATR MIF.iSKI-

„Skąpiec'* godz. 19 30 
pocz. godz. 15, 17,30, 20

TEATR MUZYCZNY:
,,Chata za wsią” godz. 19,30

SALA TOW. MUZYCZNEGO 
„1000 taktów muzyk! Jazzowej”

J e d n o l i t y  r e g u l a m i n
dla zakładowych Kas
zapomogowo - pożyczkowych

;otowte Ratunkowe teL 23-7S 
•ai Pożarna teL 98
menda Miasta M . O . te l 23-8.J

WTOREK. 29 marzec 
Wiadomości: 5.15. 610, 7.00, 8.00, 

S.00, 16.00. 17.45, 20 00 23.00. 
Wszechnica: 9.30, 19.40.
520 Koncert dia Świata Pracy. 
00 Gimnastyka. 6.30 Muzyka roz- 
ywkowa. 7 20 Przegląd prasy sto- 
icznej. 8 30 Daleko od Moskwy. 
1.40 Kronika bułgarska. 12 20 Na 
wojską nutę. 12-45 Audycja dla wsi. 
5 30 „Bitwa o wiosenne kwiaty”. 
8.15 Karol Szymanowski i jego pie
ni kurpiowskie. 16.50 Koncert po- 
ularnv 17.35 Rewolucja koperni- 
owska. 17.45—18.15 Utwory na harf. 
8.35 Pieśni francuskie. 18.50 Prze- 
ląd wiadomości populamo-nauko- 
;ych. 19 00 Audycja poświęcona ró
żnicy śmierci gen. K. Świerczew- 
kiego 2100 Koncert symfoniczny. 
3.10 Muz-ka taneczna

Prezydium Komisji Centralnej 
Związków Zawodowych postanowi
ło, że na terenie zakładów pracy mo 
gą istnieć tylko kasy zapomogowo- 
pożyczkowe, nie posiadaiące osobo
wości prawnej, które jako agendy 
związku zawodowego oprą swą dzia 
łalność na swym statucie. Według 
regulaminu, uchwalonego dla Kas, 
fundusz pożyczkowy tworzyć się bę 
dzie ze składek członków Kasy, fun
dusz zaś zapomogowy — z wpłat 
pracodawcy, przewidzianych w bu
dżecie akcji socjalnej. W wielu za
kładach pracy Istnieją kasy samo
pomocowe o różnych strukturach i 
zakresie działania — wszystkie te 
kasy będą zreorganizowane i uiedno 
licone. a w tych zakładach pracy, 
czy też w związkach, w których nie 
istnieią w ogóle — będą założone na 
zarządzenie związkowych zarządów 
głównych okręgowych, oddziało
wych, lub kół, albo też rad zakłado
wych,

Do założenia kasy wystarczy 40 
członków: jeśli Jakiś zakład Drący 
liczy mniej niż 40 osób, to chcący 
sie zanlsać do kas zanomoeowo-no- 
4vczkowych będą mogli przystaoić 
do kasy „międzyzakładowej**. Regu
laminy kas są iuż wydrukowane i 
do nabycia w KomisU Centralnej 
Związków Zawodowych. Na zamó
wienie. złożone do Wydziału Socjal
nego Z Z można otrzymać za zali
czeniem nocztowym dowolną ilość 
egzemnlarzy.

W Wydziale Ekonomicznym O kr. 
Z. Z. w Lublinie zna Idole się wzór 
deklaracji członkowskiej i można

tam uzyskać bliższe dane informa
cyjne co do celów i zadań wyżej 
wspomnianych kas.

fpL).

Leśników i Pracowników Przemy
słu Drzewnego. Na miłą tę rozrywkę 
złożyły się występy artystów Tea
tru Miejskiego: ob. Ziółkowskiej Ha 
liny i ob. Wiesława Michnikowskie
go, oraz znanej orkiestry pod dy
rekcją Edwarda Szpejdy.

Ob. Halina Ziółkowska recytowa
ła wiersz Tuwima — „Spóźniony 
słowik", poezjo Broniewskiego, bal- 
kę Mickiewicza pt. „Przviaciele‘‘, 
oraz wyjątek z „Pana Tadeusza”. 
Ob. Wiesław Michnikowski wystą
pił z parodią prof. Rutkowskiego 
(Polskie Radio — „Cała Polska śpte- 
wa'*), oraz Orwida (znany aktor poi 
ski).

W.).

Z a m i a s t
Wydziały N erudiomośti Zarżą'o Miejskiego 
Zarząd Nieruchomości Kleistych w bulnie

S z k o le n ie  s a n i t a r n e  
ś w i a t a  p r a c y

Drugi z kolei kurs sanitarno - ra 
towuiczy dla delegatów poszczeaól 
nvch zakładów nracv nasze°o mia
sta roznoczał sie w lokalu PCK _W 
kursie bierze udział 58 osób. Kie
rownikiem kursu jest szef sanitar
ny okresu dr Lesiuk, wykładowca
mi sa łekarze oraz pracownicy okrę 
gu PCK.

Dużej pomocy w zorganizowaniu 
kursu tid-!oiUq Ok" Z Z. Kurs zosta
nie zakończony w dniu 10 kw'e+nia 
br. Absolwenci otrzymają świadec
twa.

Na kwiecień i mai nrzeuddziany 
jest trzeci kurs dla tych zakł. nracv, 
które na poprzednich kursach nie 
mogły przeszkolić swych delega
tów

Wydział Nieruchomości Zarządu 
Miejskiego, który do tej pory spra
wował zarząd nad nieruchomym ma 
jątldem poniemieckim, przekaza
nym przez Okręgowy Urząd Likwi 
dacyjny, działał do tej pory na za
sadach przedsiębiorstwa, toteż zgo 
dnie z  instrukcją Rady Państwa z 
dnia 7 czerwca 1948 r. został on 
obecnie przekształcony w odrębną 
jednostkę organizacyjną Zarządu 
Miejskiego o typie przedsiębiorstwa 
z własnym budżetem, wyodrębnio
nym z budżetu miejskiego związku

Nowa pułapka

samorządowego. W związku z usa
modzielnieniem przedsiębiorstwo to 
uzyskało także nową nazwę Zarzą
du Nieruchomości Miejskich w Lu
blinie.

wizji Kościuszki, a następnie I Kor* 
pusu Odrodzonego Wojska Polskie
go. Gen. Świerczewski był twórcą 
II armii i na jej czele sforsował w 
1945 r. Nyssę, podchodząc aż pod 
Drezno i przyśpieszając w ten spo
sób zakończenie walk o Berlin.

W Polsce Ludowej generał praco
wał niezmordowanie przy tworzeniu 
pierwszych kadr wojskowych kolej
no na stanowiskach: Generalnego In 
spektora Osadnictwa Wojskowego, 
dowódcy D. O. W. Poznań i II Wice
ministra Obrony Narodowej. Życie 
pełne niestrudzonego wysiłku dla 
dobra Polski Ludowej przerwała 
zdradziecka kula faszysty ukraińskie 
go. Generał Świerczewski zginął tak 
jak żył — w wa'ce z faszyzmem o 
nową Polskę Ludową. Jego dążenia 
i ideały są testamentem dla Wojska 
Polskiego i testament ten bedzie wy 
pełniony. W akademii wziął udział 
towarzysz walk gen. Świerczewskie
go w Hiszpanii — ppłk. Maślankie- 
wicz.

W części artystycznej wystąpiły 
chór i orkiestra Zw. Zaw. Kolejarzy, 
Chór pod dyrekdą ob. Waskowskle- 
go wykonał pieśni poświęcone pa
mięci generała, a orkiestra o b sra ła  
kilka utworów, kończąc „Pieśnią 
Pokoju" Nowikowa.

iladam namydl rłvVuł6w

W związku z naszą notatką pt. 
„Kto winien" zamieszczoną w Nr 80 
z dn!a 22 bm. odbyła się dnia 25 bm. 
konferencja przedstawicieli Komisji 
Usprawnienia Zaopatrzenia i LSS w 
celu ustalenia przyczyn sporadycz
nych zakłóceń w dystryoucji chleba. 
Konferencja ta ustaliła, że stwier
dzony brak chleba w skleoaeh pow
stał wyłącznie z braku ln!oiatywy 
kierowników tych sklepów. Zgodnie 
bowiem z wewnętrznymi zarządzę* 
niami LSS w piekarniach tej spół
dzielni istnieje tzw. „małe pogoto
wie chlebowe”, które pozwala na 
zaopatrzenie w pieczywo w razie po 
trzeby każdego sklepu, jeśli jego kie 
równik zgłosi telefonicznie wyczer
panie posiadanego zapasu.

W dniu 19 bm. kierownicy kilko 
sklepów w śródmieściu pomimo wy
czerpania całego zapasu w godzinach 
południowych nie zażądali z pie
karni dodatkowych ilości I stąd po
wstał ów brak. Stwierdzono, że w 
tym samym czasie, kiedy w śródmie 
ściu nie można było kuoić chleha —- 
niektóre sklepy I-ŚS w innych dziel
nicach miasta (iak nn. na 1-go Maja) 
zwracały nierozsprzcdane pieczywo 
do piekarni.

lf<LV
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W mieście naszym. wer tepy róż
nego rodzaju są bardzo popularne. , ,__________________ _ ! zdawała sobie sprawy, ze dla mejNie ma ulicy, gdzie mniejsze lub „. . . ' ...................

Film został nakręcony w roku 
1936. Autorem jego jest reżyser G. 
W. Aleksandrów, jeden z najwybit
niejszych twórców radzieckiej ko
medii filmowej. Aleksandrowowi ki
nematografia radziecka zawdzięcza 
tak znakomite filmy, jak „Świat się 
śmieje'*, „Cyrk”, „Wołga** oraz na
kręconą już po wojnie „Wiosnę".

W .Jasnej Drodze” główną rolę 
młodej dziewczyny Tani Morozowej 
gra Lubow Orłowa. Treścią filmu 
jest życie i awans społeczny Tani, 
która żyjąc na „głuchej" prowincji 
długo nie umiała pisać i czytać, nie

większe mankamenty w chodnikach 
nie stanowiłyby prawdziwej pułap 
ki dla licznvch przechodniów. Ostat 
nio do kolekcji przybyła nowa. 
Znajduje się ona w tunelu Bramy 
Krakowskiej. Na wąskim trotuarze 
czai się tam studzienka telefonicz
na przykryta z wierzchu płytą. Ta 
jednak jest już w takim stanie 
„rozkładu", że przechodzące panie 
pozostawiają w  kratownicy tej pły 
ty obcasy, a płeć brzydka potyka 
się i przewraca przy odpowiedniej 
litanii mało pochlebnych słów pod 
adresem ludzi odpowiedzialnych za 
tego rodzaju porządki.

Pułapkę warto usuna&

również oświata i praca mogą uto
rować jasną drogą do innego życia. 
Toteż gdy wreszcie uświadomi sobie 
tę drogę, pójdzie nią śmiało, wspie
rana przez wszvstkie szanse, jakie 
dale ustrój redzieckfm obywatelom.

Na jasną drogę Tani Morozowej. 
na jej sukcesy patrzymy z tvm wię
kszym zainteresowaniem, gdyż wie
my, że nie jest to literacki wvmvsł, 
lecz artystyczna adaptacja na taśmie 
firnowej rzeczvwłstych stosunków. 
Wiemy, że w ZSRR dzieci Indu na 
drodze nauki i współzawodnictwa 
nracy osiagaią naiwyższe stanowi
ska w państwie i obeirnnią rołe kie 
rownlczą w snołeczeństwie. Istota 
ustroju seriali stycznego bowiem iest 
awans społeczny każdego człowieka 
pracy do sranie, jakie sam ustala

„jasna dro?a“
w kinie „Apollo”

swą użytecznością i dobrą wolą. Ta- 
nla Morozowa weszła w czynne ży* 
cie społeczeństwa radzieckiego, kie
dy realizowało ono pierwsze stali
nowskie pięciolatki i gdy realizacja 
ich obudziła w narodach radzieckich 
niezwykły entuzjazm i energię, co 
znalazło swój wyraz w masowym 
współzawodnictwie pracy. Reżyser 
Aleksandrów umiejętnie przedstawia 
widzom samą istotę współzawodnic
twa. Nadał przy tym swemu utwo
rowi charakter komedii filmowej w 
stylu ludowym, a tym samvm doko
nał trafnego wyboru gatunku lite
rackiego. Pogodny uśmiech i serde
czny śmiech czynią z opowieści c 
Tani Morozowej — kobiecie radziec
kiej — bohaterce o*"acv — prostą, 
miłą, naturalną nowelę filmową, któ 
rej uimulącą prostotę podnosi opra
wa muzvczna Dunajewskiego: jej
melodyjność i ontymistvc-ov nastrój 
seharmon;7.owane są carow ie'o ? 
treścią filmu. Lubow Orłowa tę 
aktorka o bardzo szerokiej skal* in« 
teroretaeli. Jest równie naturalny j 
nrzeknnvwulaca w rodzajowych ses 
oach z małego miasteczka, jak j ia- 

przodownica prqcv. a wreszcie 
'nżvnier j poseł do Rady Nańwż< 
szej. Z Innych aktorów na wyróźnis 
nie zasługują: J. Snmolłow. lako In
żynier Lebiediew, E. Tiapkin i W. 
Wołodin.
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Towarzystwo Burs i Stypendiów Ł P. |
Fundusz stypendialny im. Fr. Chopina

0«fezci/€9 do S p a i e c z * * ń s ś w u
I J  roczystosci związane z Ro-f f T CZCIĆ WIELKIEGO TWÓR i 

kiem Chopinowskim są ma- j ** CĘ MOŻNA NIE TYLKO 
nifestacją uczuć całego Narodu i PRZEZ POPULARYZACJĘ JEGO
Polskiego dla genialnego twórcy, 
który polską pieśń ludową pod
niósł na najwyższy poziom sztuki 
i włączył ją do kultury całego 
świata.

Przez „podniesienie ludowego 
do ludzkości” wskazał Chopin 
niewyczerpane źródła twórczości i 
drogę rozwoju muzyce polskiej.

Ciekawy turniej 
S Z A C H O W Y

Niezależnie od drużynowych roz 
grywek o mistrzostwo Lublina Za 
rząd Okręgowego Związku Szacho 
wego pragnąc rozwinąć życie sza
chowe również na terenie wojewó
dztwa ogłasza indywidualny tur
niej korespondencyjny dla amato
rów gry szachowej. Zgłoszenia na
leży kierować na adres: Ob. Marian 
Balicki Zamość, ul. Czerwonego 
Krzyża 24. Rozgrywki te mogą być 
uznane jako ćwierćfinał przed ko
respondencyjnymi mistrzostwami 

Polski, które odbędą się w roku 
następnym.

Ta forma popularyzacji szachów 
Winna znaleźć szczególny oddźwięk 
*w miejscowościach, gdzie zaintere 
sowanie grą nie może się rozwijać 
ze względu ną brak społecznych 
form orsmnizacii szachowej. 0 ! “tn 
wzbudzenia zainteresowania turnie
jem, komunikujemy, że partie wy
różniające się publikować będzie
my na łamach naszego pisma, (zm)

Najwięcej długowiecznych ludzi 
znajdujemy w  Syberii, w której 
często spotyka się wsie, zamieszka 
te przez stuiatków. Jednym z ta- 
fd<?h 'w
Z w. Radzieckiego jest stukilkunasto 
letni kowal Gruzin, nazwiskiem 
G rslidze Pracuje on w swo:m 
zawodzie codziennie przez kilka go 
izin i cieszy się jak najlepszym 
zdrowiem,

*  *  *

Najwyższy punkt, zamieszkany 
przez ludzi, posiada Związek Ra
dziecki. Jest nim stacja meteorolo
giczna, znatdujaca sie na zboczu 
Elbrusa. Leży ona 4 250 metrów po 
nad poziomem morza.

GENIALNYCH KOMPOZYCJI, 
LECZ RÓWNIEŻ PRZEZ UMO
ŻLIWIENIE STUDIÓW MUZYCZ 
NYCH DZTECIOM TYCH, KTÓ
RZY PIEŚŃ LUDU POLSKIEGO 
PRZECHOWALI ŻYJĄCA DO 
DZTS DNIA!

P  rzy Towarzystwie Burs i Sty 
pendiów utworzony został 

Fundusz Stypendialny t im. Fr. 
Chopina, który ma na celu umo
żliwienie studiów muzycznych nnj 
zdolniejszej, a  niezamożnej mło
dzieży ze sfer robotniczych, chłop 
sk;-l> j inteligencji pracuiacej.

P  UNDTT^Z STYPENDIALNY
* TM FR. CHOPINA STANIE 

SIE ŻYWYM PO^JNIKTEM ZBU
DOWANYM PRZEZ ^POŁECZEN 
STWO POLSKIE GENIUSZOWI 
MUZYKI!

A peluiemy do wszystkich 
Związków, Instytucji, ^to

warzyszeń Artvstvcznych i Nau
kowych — do każd°go, komu mu
zyka Chopina jest droga, o nopar 
pie tei akcii przez zapisywan'° się 
na członków Funduszu, deklaro
wanie wnłat i udziałów fundator 
skich. Wszelką koresnondencję 
kierować prosimy na adres:

§WWWWB» « ! •

Wuj Sam: No senor de Gaspe-
rt jeszcze jedną serenadą...

TOWARZYSTWO BURS I STY i 
PENDIÓW — FUNDUSZ STY-i 
PENDIALNY IM. FRYDERYKA i 
CHOPINA, WARSZAWA. UL. i 
TARCZYŃSKA 1 — WPŁATY 
ZAŚ NALEŻY KIEROWAĆ NA 
KONTO TBS. PKO 1-4253 — 
Z ZAZNACZENIEM „NA FUN
DUSZ STYPENDIALNY IM. FR. 
CHOPINA”

Zarząd Funduszu Stypendial
nego:

Przewodnicząca — Błlligowa 
Alicja.

I wiceorzewodliczący — Ma- 
klakmwicz Jan;

II wicenrzewodniczący — Sztom- 
pka Henryk:

Sekretarz — Milas Edward;
Skarbnik — Kurkiewicz Lud

wik;
Członkowie Zarządu — Cieśli- 

kowska Stefania, Jasieński 
Jerzy, Kazuro Stanisław, Kul 
czycki Faustyn, Tejchma Jó-. 
zef, Zawadzki Marian.

„Daily Mirror‘! zamieścił na
stępującą notatkę o przestęp
stwach seksualnych w W. Bryta 
nii:

„Władze brytyjskie jak naj
rychlej powinny przedsięwziąć 
odoowiednie kroki, celem wytę
pienia przestępstw seksualnych. 
Bowiem z każdym dniem wzma 
ga się liczba zbrodni dokona
nymi na kobietach i dziewczę
tach”.

„W okresie ubiegłych dwuna
stu miesięcy zanotowano ną te
renie Anglii i Walii 675 przypad 
ków przestępstw, dokonanych 
na młodych dziewczętach; wy
nosi to prawie dwa przypadki 
zbrodni dziennie. Nie należy zaś 
zapominać, że na każdy przypa
dek zbrodni, rozstrząsany przed 
władzami sadowymi, przynaj
mniej dwa inne uchodzą wymiń 
-ow" srrawmdUwośei. dła bra

ku dostatecznych dowodów".
„Cyfry dotyczące wszystkich 

rodzajów zbrodni seksualnych 
są jeszcze bardziej zatrważają
ce”.

„Kolidujące z kodeksem oby
czajowym napaści na kobiety 
wzrosły o dalsze 400 przypad
ków i osiągnęły niespotykany do 
tychczas rekord 15.052 przypad

ków tego typuf\

Propagandowe ćwiczenia i pokazy g mna- 
styczne odbyły się w Lublinie

W niedzielę, 
'27 marca br.
> godz 18.00 w 
<ali Wojewódz
kiego Ośrodka 
Kultury Fizy
cznej w Lubli
nie odbyły się 
propagandowe 
pokazy gimna
styczne. Z inte 

reaującym programem wystąpiła 
propagandowa grupa gimnastyczna, 
która wykonała pokazowo: ćwicze
nia wolne, gimnastykę przyrządo
wą, pokazy ciężko atletyczne, pira
midy i walki zapaśnicze.

W ćwiczeniach wolnych brało u- 
dział 16 gimnastyków z założycie
lem sekcji gimnastycznej ob. Giera 
sieni na czele. Z gimnastyki przy
rządowej wykonano ćwiczenia na 
drążku: początkowo obowiązkowe, 
w których wyróżnił się ob. Wojtaś. 
W ćwiczeniach dowolnych, w któ
rych zwrócili na siebie uwagę ob. 
Starobrat 1 ob Malinowski. Na po
ręczach wykonane zostały tak, iak 
i na drążkach ćwiczenia obowiąz
kowe i dowolne w trakcie którvch 
wyróżnili sie sprawnością fizvczną 
ob. ob. Sobczak. Starobrat i Skubi
szewski. Na kółkach wykonane by
ły tylko ćwiczenia dowolne: najcie 
kawsze z nich- stanie na rekach, po 
ziomka. w ^-ręt do przodu i tyłu 
oraz zeskoki rozkroczne do tyłu. 
Ćwiczenia te najlepiej wykonane 
hvłv przez ob. Starnh-ata i ob. Pa
stusiaka. Z gimnastyki przyrządo
wej wykonano dalsze ćwiczenia:

przeskok przez konia wszerz, prze
skok rozkroczny, przeskok W2dłuż 
konia, przewroty i przerzuty. W 
ćwiczeniach tych wyróżnili się Ob. 
Starobrat, ob. Pastusiak, ob. Woj
tas.

Podnoszenie ciężarów wykonane 
dwoma systemami: trójbojem olim
pijskim j pięciobojem klasycznym, 
Podnoszone byty ciężary o wadze: 
32 kg, 45 kg, 63 kg i 83 kg. Najwię
kszą sprawność w tej dziedzinie wy
kazali: ob. ob. Majewski i Pastu
siak.

Na zakończenie odbyły się poka 
zowe walki zapaśnicze, które były 
wykonane systemem grecko-rzym
skim W walkach tych brali udział 
ob. Majewski i ob. Dziubek. Na wstę 
pie ob. Dziubek objaśnił zasady 
walki, oraz pokazywał chwyty. Po 
sześciominutowym zmaganiu się za
wodników sędzia uznał walkę za nie 
rozstrzygniętą.

Pokazy stały na wysokim pozio
mie technicznym i osiągnęły swój 
cel propagandowy.

------o ...
CRACOWIA DRUŻYNOWYM 
MISTRZEM TENISA STOŁOWEGO

W Krakowie zakończone zostały 
finałowe rozgrywki w grze tenisa 
stołowego o drużynowe mistrzostwo 
Polski. Pierwsze miejsce zdobyła 
Cracovia, drugie —- Związkowiec 
Warszawa, trzecie — Polonia War
szawa.

Gwardia zwycięża Start 8:1
R e k o r d o w a  l ic z b a  w id z ó w  w  K r a s n y m s ta w ie
W dniu wczorajszym bawiła w 

Krasnymstawie drużyna piłkarska lu 
bełskiej Gwardii, która rozegrała to
warzyskie zawody z miejscową dru
żyną Start, Gospodarze przegrali wy 
*oko 8:1. Przez cały czas meczu prze

watała drużyna lubelska. Bramki du 
zwycięzców zdobyli: Puliński 4, Gol- 
de 2 oraz Bargiel i Pokuła po jednej. 
Sędziował miejscowy sędzia dr Gład
ko Wski — dobrze, Widzów ok. 2000.

Polska-Czechosłowacja 2:7 (1:3, 1:3,0:1)
W sobotę, 26 bm, odbyło się w 

Ołomuńcu na Morawach między
państwowe rewanżowe spotkanie w 
hokeju, między reprezentacjami Cze
chosłowacji i Polski. Na meczu obec 
nych było 7 tys, widzów, Spotkanie 
zakończyło się zwycięstwem Czecho

słowacji w.stosunku 7:2 (3:1, 3:1, I M  
po ładnej i emocjonującej grze.

Bramki dla Czechosłowacji zdo4>v* 
li: Konopasek — 3, Zabrodsky, Bit 
bnik, Roziniak i Pinaczek — po 1; dio 
Polskj Świcarz i Skarżyński.

Prowadzi wujaszka Terenia, aby tnu pokazać 
przybytek w dinmu: córeczkę.

Córeczka ma trzy miesiące. Śpi w kołysce przy
wieszonej dio matycy *) i przez sen słodko cnroika 
wargami. Kołyskę Trofimow zma jstrował sam.

Podczas gdy gospodyni kręci się przy piecu, 
mężczyźni palą i rozmawiają. Rozmowa — na temat 
gospodarki, rozpoczyna ją Trofimow. Jesł zadowolo
ny z całego serca, że nadarzył się rozmówca, ma 
przed kim pochwalić się planami. Plany ma poważ
ne: Zamyślił przebudować chatę, łaźnię poszerzyć, 
zrobić newą budę dla psów...

— Alei powinien byś budować miasta, Trofi- 
miow! — przerywa mu ze śmiechem wttjaszek Tereń, 
— jaki tam z ciebie myśliwy'! 1 \ś  budowniczy.

— A więc buduję, — uśmiecha się z dumą Tro
fimow.

Gospodyni stawia na stole jedzenie. Mężczyźni 
chowają fajki za cholewy i bi-crą łyżki.

*) Maiyca — środkowa belka w chacie,
- ć ----------- ----------------------------------------------- ■---------

— Piszą w gazetach, — mówi wujaszek Tereń 
między barszczem i pieczoną jeleniną, —. a i ludzie 
mi powiedzieli, ponoć uczeni wymyślili jakiś sposób 
użyźniania, że można będzie siać zbnże na tundrze.

— To by było dobrze — e! — ożywia się Trofi- 
utow. —- Ziemi tutaj — mój ty Boże! Jeśli ją poru
szyć, zaorać i zasiać... — zamiera wprost z zachwytu, 
ale patem machnąwszy łyżką kończy: — tylko myślę, 
że ludzie łżą. Ziemia na wskroś przemarznięta, użyź
niać się nie da — i dodaje z westchnieniem: — A zie
mi wiele!

Po sytym jedzeniu rozmowa ścicha. Gospodyni 
niańczy córeczkę, Mdiaj przypomniawszy sobie wi
docznie o dopisku do urnowy usiadł nad książką. 
Podparł pięściami policzki, czyta poruszając ustami, 
Ale od czasu do czasu nie może wytrzymać i rzuca 
wzrokiem za okno, — jest 6o wzrok ptaka w klatce. 
Trofimow’ wyszedł na chwilę w sprawach gospodar
skich, z podwórza dochodzi sluk jego topora.

A wujaszek Te.reń siedzi przy ogniu i pali w za
dumie. W zagrodzie Trofimowa ciepło i zacisznie. 
Czuć zapach kapuśniaku, pieluszek i skóry baraniej, 

,— zapachy wiejskie, niepokojące. I wujaszek Tereń 
rctzmyśfó o tym, że smutne jest życie samotnika na 
świecie

„Dobrze by było powróciwszy przed wielką wodą 
do domu. zastać w swej chacie no — córkę, czy o.„ 
albo syna.,, wnuków. A tymczasem wrócisz do do
mu, a chata nawet nie ogrzana”.

Takie myśli przychodzą mu zawsze do głowy, 
kiedy gości u Trofimowa.

W nocy wujaszek Terer^ wyrusza dalej. Nocami 
iść łatwiej — pomarza. Trofimow’ wręcza mu tele

gram i prosi o dopilnowanie (osobiste, aby przeka
zano cały. Telegram zawiera dokładny spis prowian
tów, które trzeba przywieźć Trofimowi na nqwą zi
mę. Lista długa.

Gospodyni nap^cha twbę wujaszka Terenia je
dzeniem i prosi o  zdobycie dla niej na Dicksonir 
mleka skondensowanego.

Mitiaj odprowadza starca.
— A tobie M'tiaj co przynieść? — pyta łagod

nie wujaszek Tereń. «
Książki. Wszystkie swoje już przeczytałem

*— A co jeszcze?
—- A jeszcze... w zy  Mitiaja rozpłomieniają 

się, •— a jeszcze nóż, wujaszku Tereniu. Taki jak wy 
macie, ażeby oprawiać zwierzę, —- } dodaje marsz
cząc stroskane czoło: — bez noża zupełnie źle. nie 
fotbejdę się

Nad ranem wujaszek Tereń jest już daleko za
Kamieniem Jefrema. Przez Kam'eti wypadało prze
prawić $ię górą Próbował starzec od zatoki, alt 
tam przy brzegach panował taki zamęt wiosenny, te 
ani rusz. Wujaszek Tereń przestraszył się naw et czv 
nie pomylił się w czasie? Zanosi się na wczesną wio 
snę.

,U nas w domu już pewno zaorano i zasiano! — 
myśli z rozrzewnieniem wujaszek Tereń, — ozimina 
już. że ha! Jaka to wiosna była w domu? Przyjazna!’1 
I wspomina rodz:nne strony. Z przyzwyczajeni 
wc ąż jszcze mówi: u nas w domu, na wsi. A na wsi, 
ohio, już go nikt nie pamięta. Kto pamiętał, zapom
niał ,a kto nie znał, tego n:c zgoła nie (obchodzi, czy 
wujaszek Tereń jest na świecie czy go nie ma.

C d o.
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