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Do wszystkich zakładów pracy
na terenie nr. Lublina i woj. lubelskiego

W E Z W A N t E
Państwowe; Fabryki Obawia im. M. Buczka

PaVt atlantycki sntamif srę krwią

Podczas debai włoskiego parlamentu nad sprawą przystąpienia 
Wioch do paktu atlantyckiego, masy robotnicze Rzymu t innych miast 
włoskich demonstrują przeciwko wciągnięciu kraju do spisku wojen* 
nego. Policja kolbami karabinów i palkami gumowymi rozpędza ma« 
nifestujacych na rzecz trwa*eg pokoju przccl" ko ond*egaczom w ojen' 
nym i paktowi atlantyckiemu. tV starciu byli zabici I ranni.

W związku ze zbliżającym się dniem I Maja, który jest 
dniem przeglądu międzynarodowych sił klasy robotniczej, 
w walce o pokój przeciwko podżegaczom wojennym anglo - 
amerykańskich imperialistów i ich satelitom, w walce o spo
kojne budownictwo lepszego jutra dla wszystkich pracujących,
0 zniesienie wyzysku człowieka przez człowieka.

My, załoga fabryki im, M. Buczka przystępujemy do czynu
1 Majowego ł zobowiązujemy s!ę miesięczny pian za kwiecień 
wypełnić o 25*/» powyżej planu produkcyjnego, dając przy tym 
oszczędności 3.900.000 zł. Równocześnie zobowiązujemy się 
roczny plan produkc ji ^wypełnić do dnia 15 listopada 1949 r. 
łając równocześnie oszczędności za cały rok na sumę 40000000 zł.

Wzywamy wszystkie zakłady pracy miasta Lublina i woj. 
lubelskiego do współzawodnictwa w czynie 1 Majowym i o 
wcześniejsze wykonanie rocznego planu produkcji, o większe 
oszczędności we wszystkich dziedzinach, na każdym zakładzie 
pracy.

Niech żyje czyn 1 Malował
Niech żyją przodownicy pracy!
Niech żyje nasz Rząd Ludowy!
Niech żyje Prezydent Rzeczypospolitej Tow. Bolesław 

Bierut!
N'ech żyje Knmłtef Centralny P. Z. P. R. Organizator 

•wyrięstw ludu pracującego Polski!
L ub lin , dnia 29. III. 49 r.

W imieniu Z-hraaycb podpisali:

Wykonamy Dian do 31 października b.r.
Zobowiązania 1-maiowe pracowników „Eternitu"

NA OGÓLNYM ZEBRANIU 
PRACOWNIKÓW ZAKŁADÓW 
PRZEMYSŁ. ..ETERNIT" W Lt 
BLINIE. ODBYTYM W DNIU 
27 RM. POWZIĘTO JEDNO
GŁOSIE UCHWALE, ZA
TWIERDZENIA Wysuniętej 
PRZEZ DYREKCJĘ FABRYKI 
RADE ZAKŁADOWĄ I AKTYW 
PARTYJNY PODWYŻSZONEJ 
DZIENNEJ NORMY PRODUK
CJI W WYSOKOŚCI 576 M. KW.

ETERNITU PRZY 8 GODZIN
NYM DNIU PRACY.

Podejmując hasło rzucone 
przez tow. Ministra II. Minca na 
Kongresie — hasło wykonania 
3-lctniego Planu Państwowego 
we wczcśnielszym terminie, zu 
toga ..Eternitu” powzięła na 
tymże zebraniu ZOBOWIĄZA
NIE WYKONANIA PLANU CA 
COROCZNEJ PRODUKCJI W 
OGÓLNEJ ILOŚCI 497.664 M.

Przewodniczący Rady Zakładowej 
(—) Warda Stanisław

Kierownik Fabryki 
(—) Guz Władysław

Sekretarz Kom Zakładowego PZPR 
(—) Ludwtcki Stefan

Przodownicy pracy 
(—) Gajderowic Roman 
(—) Pawłowicz Anatol 
f—) Gorzkowska Janina 
(—) Lało Władysław 
(—) Janocióska Zofia,

Anglia i Francja kapitulują
p r z e d  9J  S  Ak 

w  sp r a w a c h  n iem ieck ich
MOSKWA (PAP). -  Korespondent agencji TASS w doniesieniu z 

Paryża, zwraca uwagę na wiadomości, z których wynika, łe  przedsta
wiciele USA, Wielkiej Brytanii i Francji gorączkowo poszukują spo
sobów zlikwidowania rozbieżności między trzema mocarstwami zacho
dnimi w sprawach Niemiec.

Na szczególną uwagę — zdaniem 
korespondenta — zasługują informa 
cje, dotyczące ostatnich rozmów Be- 
vina z ambasadorem USA — Dou
glasem i ambasadorem Francji —
Massigli w kwestii demontażu za
kładów przemysłu niemieckiego.

Informacje te wykazują, że kom
promis w sprawach niemieckich jest 
osiągany kosztem Wielkiej Brytanii 
i Francji,' które ustępują krok za 
krokiem pod presją amerykańską.
Tak. w czasie wspomnianych roz
mów, przedstawiciele brytyjski 1 
francuski zgodzili się na skreślenie 
z listy demontażowej 160 zakładów 
niemieckich, których rozb.órki do
magali się uprzednio.

W ten sposób — stwierdza kores
pondent agencji TASS — Wielka 
Brytania i Francja Skapitulowały 
całkowicie w tej sprawie przed Sta
nami Zjednoczonymi i zaaprobowa
ły prawie w całości projekt komi
tetu Humnhrey‘a. który jak wiado
mo — żądał skreślenia z listy de
montażowej 167 przedsiębiorstw.

Podobnie wygląda również spra
wa tzw. statutu okupacyjnego dla 
Niemiec Zachodnich. Likwidowanie 
rozbieżności odbywa się i w tej spra 
wie tak. że Wielka Brytania i Fran
cja podporządkowują się stopniowo 
dyktatowi amerykańskiemu. Dowo
dzą tego m. inn. ostatnie pertrakta
cje Claya z przedstawicielami fran
cuskimi i brytyjskimi.

ZWIĄZKOWCY AMERYKAŃSCY 
krytykują plan Marshalla 
i n a k t a t la n ty c k i

NOWY JORK (PAP). — W sta
nie Iowa odbył Się zjazd związki 
zawodowego przemysłu maszyn roi 
niczych, w którym wzięło udział 
300 delegatów, reprezentujących 55 
tysięcy członków związku.

Zjazd uchwalił m. in. rezolucję, 
krytykującą plan Marshalla i pakt 
atlantycki i wzywająca Trumana 
do uregulownia w sposób ookojowy 
stosunków Z ZSRR. Rezolucja 
stwierdza, że prowadzona przez 
rząd USA „zimna wcjna“ uniemoż
liwia normalne stosunki między 
Wschodem i Zachodem.

Ponadto ziazd postanowił nie przy 
łączać się do prawicowego związku 
zawodowego robotników przemysłu 
samochodowego, jak tego żądały

władze naczelne CIO, i domagać s^c 
tychmiastowego uchylenia usta

wy Tafta - Hartley'a.

KW. W TERMINIE DO DNIA 
31 PAŹDZIERNIKA BR.

Podejmując tę uchwalę pra<, 
cownicy „Eternitu" wzywają do 
współzawodnictwa w wykona
niu planu rocznego równorzęd
ną fabrykę wyrobów azbestowo-' 
cementowych w Górce.

Poza tym załoga „Eternitu^
ZOBOWIĄZAŁA SIĘ NA DZIEff 
! MAJA BR. JAKO DZIElSf 
ŚWIĘTA PRACY PRZEKRO
CZYĆ PLAN PRODUKCJI O 
40.000 M. KW. ETERNITU I 
UZYSKAĆ W TEN SPOSÓB 
16.000.000 ZŁ. WARTOŚCI PRO 
DUKCJI DODATKOWEJ.

Pracownicy „Eternitu" zobowiązali 
się również opor-ądkowąć aa dzień I 
maja terem swych zakładów, poświę
cając na to po 4 godziny bezpłatnej! 
pracy każdego pracownika.

Argentyna przytułkiem dla faszystów
się tutaj b. sekretarz partii faszy
stowskiej Scorza oraz b. minister 
spraw zagranicznych Grandl.

W ub. miesiącu przybyło 6 zna* 
nych działaczy hitlerowskich, W tej 
Uczbie słynny wywiadowca nlemiet 
ki w Afryce Północnej — dr Wied 
gann.

- —■o —

NOWY JORK (PAP). — Kores
pondent dziennika ,,New York Ti
mes" donosi z Buenos Aires, że do 
Argentyny przybywają coraz to no 
wi faszyści z Europy zach.xJniej, 
którzy poszukują schroniska przed 
wymiarem sprawiedliwości za zbro 
dnie wojenne.

Ostatnio przybyli do Argentyny 
wybitni ąuislingowcy norwescy — 
Storeren, Hoeygaard, Ladnmark i 
inni. Z faszystów włoskich znaleźli

l i i  ti lii! i n  « i!n? u li
Zatańczenie ziezdu Demokratycznego Związku Kob e!
MOSKWA (PAP). — Korespon

dent agencji TASS podaje, iż w 
Helsinkach zakończył się IV Zjazd 
Demokratycznego Związku Kobiet 
Fińskich.

Ziazd uchwalił jednomyślnie rezo
lucję, w której stwieidza, że poli
tyka rządowa Wywołuje ostatnio po-

Ust kobiet greckich
do kobiet chińskich

BUKARESZT (PAP). — Jak do‘
noszą z Grecji, Liga Demokratyczna 
Kobiet Greckich wystosowała depe 
szę do I. Kongresu ogólno-krajowe- 
go kobiet chińskich, w której pisze 
m. in.:

,,Wasza walka bohaterska jest 
dla nas pr?-'-ładem który potęgu
je naszą wolę doprowadzenia do 
końca walki o całkowite wyzwole
nie Grecji. .Wasze zwycięstwo bę
dzie również naszym zwycięstwem".

ważne zaniepokojenie fińskich ko
biet pracujących. Rząd socjal-demo
kratyczny coraz ściślej współpracu
je Z kołami kapitalistycznymi i spo
wodował pogorszenie się sytuacji 
mas pracujących

St^oa życiowa ludności pracującej 
obniża sie ustawicznie. Bezroboc‘e 
wzrasta, a w wielu miejscowościach 
kraju sytuacja staje się katastrofal
na. Tymczasem zaś rząd social-de- 
mokratyczny wespół z wtelkimi 
przedsiębiorcami czyni wszystko, a- 
by uniemożliwić masom pracującym 
walkę o poprawę swego bytu.

Rezolucja stwierdza, że w związku 
z montowaniem bloku północno
atlantyckiego. do którego przyłączy
ły się Norwegia i Dania, nad grani
cami Finlandii zawisło niebezpie
czeństwo.

„Dlatego obecnie jeszcze bardziej 
aniżeli przed tym potrzebna nam 
jest polityka, skierowana przeciwko 
podżegaczom' wojennym, a oparta 
na wzajemnym zaufaniu i współ
pracy ze Związkiem Radzieckim", 
stwierdzają kobiety fińskie, zanewt

ulając, iż dołożą wszelkich wysiłków 
w celu utrwalenia pokoju.

Zjazd wyłonił Komitet Wykonaw 
czy Demokratycznego Związku Ko
biet Fińskich. W skład Komitetu 
weszły m. Inn. znane działaczaki po
stępowe — Herta Kuusinen, S!lvi- 
Kiulliki Kltpł, Trma Torvi i inne. 
Przewodniczącym Związku została 
ponownie wybrana posłanka Neva- 
lainen.

Strajki protestacyjne
kolejarzy brytyjskich

LONDYN (PAP). — W Newcastle 
I Gateshead rozpoczęły się strajki 
protestacyjne robotników kolejo
wych. Strajki te wywołane zostały 
odrzuceniem żądania kolejarzy W 
sprawie podniesienia plac o !2 i pół 
szylinga tygodniowo.

M:mo, iż zarząd państwowych k6 
lei brytyjskich stara się wszelkimi 
sposobami złamać opór strajkują
cych, oczekuje Się, że strajki robota 
ników kolejowych rozszerzą się nie 
bawem na Inne miejscowości.

K O M I T E T  B A D A N I A
d z ia ła ln o śc i anży ja p o ń sk iej

NOWY JORK (PAP). — Kores
pondenci amerykańscy donoszą z 
Tokio, iż opracowano tam projekt 
utworzenia przy parlamencie „korni 
tetu badania działalności antyjapoń 
sklej" wzorowanego na osławionym 
komitecie badania działalności anty 
amerykańskiej.

Partia konserwatywna premier*, 
Yośhida będzie posiadała w komi
tecie U przedstawicieli na ogólną 
liczbę 30 członków komitetu, czyli 
będzie miała bezwzględną większość, 
Głównym celem komitetu, jak wy
nika z wypowiedzi oficjalnych rzec* 
ników. będzie walka * komunia
mera
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Na osi * l
Co pewien czas w depeszach pra 

*owych pojawia się nazwa ARAMCO. 
Jest to skrót ,,Arab!an American Oś!' 
Company*’ arabsko -  amerykańskie
go towarzystwa eksploatacji źródeł 
ropy naftowej na Bliskim Wschodzie. 
ARAMCO jest instytucją młoda Za
łożona została w ostatnich latach 
wojny, kiedy kapitał amerykańsk5 
Zaczął „rozszerzać 9woje horyzonty* 
i wypierać Anglików z ich tradycyj
nych leży na Bliskim Wschodzie. 
Głównym akcjonariuszem AR WJCO 
jest amerykański koncern naftowy 
Rockefellera.

Od pierwszej chwiłi istnienia ARAM 
CO miała ona swoich przedstawicieli 
W rządzie USA, klóczy umożliwiali 
ARAMCO zdobycie nowych terenów 
eksploatacji i stworzyli warunki, w 
których ten monopol naftowy móc! 
„kwitnąć i rozwijać się’*. Głównym 
opiekunem ARAMCO w Depnrtamen 
cfć Stanu jest Łoy Henderson, kierów 
nrk wydziału Środkowego Wschodu i 
Oczywiście akcjonariusz ARAMCO 
Zasługą Hendersona było wyszanła- 
żowanie dla ARAMCO mcynopolistycz 
tiych koncesji, które w 1948 roku da 
ly ARAMCO czysty zysk 45 milionów 
dolarów, a każdemu akcjonariuszowi 
dywidendę w wysokości dzieslęcinkroi 
nic wyższej od jego pierwotnej tnwe 
etycji.

Innymi akcjonariuszami (na stano 
wiskach rządowych) tego wielkiego 
koncernu są: administrator planu
Marshalla, Harriman i były minister 
obrony narodowej, Forrestal. Ich 
znów zasługą jest zabezpieczenie dla

Wa l l a c e  po t ę p i a  
pakt atlantycki

NOWY JORK (PAP). — Przywód 
ca partii postępowej Henry Walla
ce w przemówieniu radiowym ostro 
skrytykował pakt atlantycki, a zwia 
szcza jego klauzule, przewidujące 
dozbrojenie państw Europy zachód 
niej.

Stwierdzając, że celem paktu jest 
sajęde miejsca Organizacji Naro
dów Zjednoczonych, mówca oświad 
czył że nazywanie tego paktu poko 
jowym jest hipokryzją. Pierwszą 
ofiarą tego paktu będzie Organiza
cja Narodów Zjednoczonych.

Wallace potwierdził swój apel o 
pokojowe uregulowanie rozbieżno
ści między ZSRR i USA na konfe
rencji najwyższych przedstawicieli 
~jbu państw.

nafty ARAMCO zyskownych rynków ’ no korzystać z żadnych dobro- 
zbytn w krajach marshallowskich. I dzipjstw cywilizacji. Na „koncesjach”

Przyjrzyjmy się, skąd ARAMCO 
czerpie tak ogromne zyski. Robotni
cy arabscy, zatrudnieni przez ARAM 
CO, mają tylko osiem dni odpoczyn
ku w roku. Mieszkają w nędznych 
lepiankach z błota lub gałęzi palmo
wych. Zarabiają 25 centów dziennie, 
tj. tyle, iie dostaje od każdej baryłki 
ropy naftowej Ibn Saud, król Arabii 
Saudyjskiej.

Większość robotników Zatrudnio
nych w ARAMCO. to niewolnicy w do 
słownym tego słowa znaczeniu. Pod 
rządami ARAMCO. w Arabii Saudyj
skiej handel ludźmi jest oficjalnie do 
zwołony, gdvż w przeciwnym razie 
ARAMCO miałoby trudności w znale 
zieniu siły roboczej, a skarbiec Tbn 
Sauda byłby pusty Niewolnicy ARAM 
CO żvją i pracują na „koncesjach", 
których nie wolno im opuszczać pod 
karą chłosty i więzienia. Nawet na te 
renie „koncesji" nie wolno im słu- 
'ahć radia i muzyki, nie wolno zrze 
szać się w związki zawodowe, nie wol

istnieje dotychczas zwyczaj odcinania 
rąk „gwałcicielom prawa", lecz Ame
rykanie zmodernizowali ten zwyczaj 
i zamiast używania topora przez nie 
wprawnego kata, „zabiegu" dokonu 
ją... amerykańscy lekarze, ożywając 
sterylizowanych narzędzi.

Dlaczego właśnie piszemy o stosun 
kacb, jakie panują na koncesjach 
ARAMCO mimo, że nie różnią się 
wiele od stosunków na koncesjach !n 
nych amerykańskich i angielskirh mo 
nopcli naftowych. Otóż właśnie 
przed kilku dniami prasa doniosła, 
że ARAMCO zyskało nowego akcjo
nariusza. Jest nim Watykan który od 
wielu już lat czerpie większość 
swoich dochodów z łaski amerykań
skich kapitalistów. Wiadomo, że do 
ziemskich dóbr Watykanu należą m. 
ta kasvno gry w Mon'e Carlo.

ARAMCO. naftowy o h i z śmierci na 
Bliskim Wschodzie, leży również na 
osi Wall Street — Watykan.

T. A.

Pamięci generała-robotnika
Akademia ku czci gen. Świerczewskiego

W  K f i r $ z a u  j e
WARSZAWA (PAP). — W drugą rocznicę śmierci generała broni Ka

rola Świerczewskiego, odbyła się w sali Rady Państwa w Warszawie 
uroczysta akademia, na którą przybyli członkowie Rządu R. P. z Pre
mierem Cyrankiewiczem na czele. Marszałek Żymierski w otoczeniu 
generalicji W. P„ jak również poseł Republiki Hiszpańskiej p. Manuel 
Sanchez Arcas i attache* wojskowi państw zaprzyjaźnionych.

Akademię zagaił Szef Głównego 
Zarządu Polityczno- Wychowawcze
go W. P. — generał Mieczysław Wą- 
growski, który powiedział m. in.:

„Całym życiem 1 śmiercią za
świadczył Karol Świerczewski, iż 
prawdziwy patriotyzm jest nie- 
rozdzielny od internacionaltzmu, 
a rewolucyjność — walka o wol
ność, postęp i socjalizm nieroz
łączna — od patriotyzmu. Boha
ter narodowy Polski gen. Karol 
Świerczewski jest również symbo 
lem polsko -  radzieckiego brater
stwa broni. Okryty chwałą już na 
ziemi hiszpańskiej, w nierwszvch 

I walkach przeciw groźbie rozpalę 
nia pożogi światowej przez im
perializm hitlerowski, trwał gene 
rai Karol Świerczewski w walce, 
wyrył jako dowódca II Armii Od

Niemcy Zachodnie w roli żandarma
p t a S i t u  a i M a n t y c k i e t j o
N i e o o k o i ą c e  n a s t r o j e  w P a r y ż u

MOSKWA, (PAP). — Dziennik „Prawda** omawiając projekt imperiali
stów amerykańskich włączenia Niemiec zachodnich do paktu atlantyckie
go, stwierdza, ie ekspans jon iści amerykańscy zamierzają wykorzystać 
marionetkowe państwo zachodnio - niemieckie jako bazę agresywnej po
lityki imperialistycznej oraz bazę dla dumpin-u, przy pomocy którego bę
dą w 8’anie utrzymać w bezwzględnym posłuszeństwie swoich zmarsha- 
lizowanych satelitów.

Myśl, że Niemcy, które zostaną «- 
zbrojone jako partner paktu atlan 
tyckiego, mogą po raz czwarty rzu
cić się na Francję — pisze „Prawda" 
— wywołała zamieszanie nawet we 
francuskich kolach reakcyjnych.

Niepewne nastroje w Paryżu wzro 
sły szczególnie na skutek artykułu, 
który pojawił się w znanym amery
kańskim tygodniku „United States 
News". Artykuł ten stwierdził, że 
zbliża się koniec demontażu przemy 
stu niemieckiego, który będzie mógł 
pracować bez przeszkód, zasilany w 
ramach plann Marshalla corocznie 
sumą 1 200 milionów dolarów,

„Monopoliści amenjkańscy — pi
sze „Prawda" nie krępując się wcale, 
odbudowują niemiecki przemysł wo
jenny. Tzw. „grupa 13", mianowana

przez generałów C!ay*a ! Robertsona 
bez powiadomienia o tym gubernato 
ra francuskiego w skład której wcho 
dzą m. in. takie osobistości, jak hi
tlerowiec Dunkelbach i b. dowódca 
wojsk niemieckich w Belgi; i Francji

północnej gen. Falkenhausen — pra 
cuje już bardzo intensywnie nad od 
budową niemieckiego przemysłu cięż
kiego i zbrojeniowego.

„Prawda" wskazuje, że Ameryka
nie, zagarniając w swoje ręce prze
mysł zachodnio - niemiecki, obok ce 
lów strategicznych pragną jeszcze wy 
korzystać tanią produkcję przemysłu 
niemieckiego, by konkurować z An
glią i Francją na rynkach świato
wych.

Dattze wypowiedzi intelektuilf.dw
w sprawie pokoju

Uczestnik Krajowej Narady 
Obrońców Pokoju, rektor Uni
wersytetu Mikołaja Kopernika 
w Toruniu PROF. DR KAROL 
KORANYl oświadcza:
„Uważam, że jak przy zwykłym 

przestępstwie stawia się przed sąd
l wymierza karę za podżeganie i li
mitowanie przestępstwa, tak też obec 
nie powinno się postawić przed 
Międzynarodowy Trybunał — taki, 
przed jakim stawali już zbrodnia
rze .hitlerowscy — podżegaczy wo
jennych, usiłujących pchać narody 
do wojny**.

Prezes Związku Autorów, 
Komnozytorów i Wydawców 
fZAIKS) znany pisarz STANI
SŁAW RYSZARD DOBRO
WOLSKI oświadcza:
„Jest rzeczą intelektualistów, lu

dzi myśli i pióra, nauki I sztuki, 
dla których losy i przyszłość kul
tury są jak własne losy i własna 
przyszłość, obmyśleć takie metody 

■ ukazania prawdy o wojnie, ażeby 
trafiła do najbardziej nawet opor
nych umysłów. Nie idzie — choć i 
to wmtzm — o  uk ryw anie  arozT

wojny. Narody znają aż nazbyt tę 
grozę i nie chcą wojny. Chcdzi o 
to, aby każdy z osobna i  wszyscy 
ludzie razem, którzy chcą pokoju, 
wiedzieli, że od nich i tylko od nich 
zależy, czy będzie wojna czy jej nie 
będzie.

W ten sposób tylko intelektuali
ści mogą zatkać gardła armat.

Jeśli tego nie potrafią, czy też 
nie będą chcieli uczynić — nie war 
ci są tytułu ludzi myśli**.

25°|o sie# v w tul kiAnM
otrzymali komuniści francuscy

PARYŻ (PAP). — Pomimo koali
cji partii rządowych i RPF, na kan 
dydatów bloku komunistów i ugru
powań postępowych padło, podob
nie jak i w pierwszej turze, więcej 
gtosów, niż na kandydatów innych 
partii Głosami demokratów i repu 
blikanów wybrano niektórych kan 
dydatów innych partii. Kandydaci 
ci potępili publicznie pakt północ
no -  atlantycki i oświadczyli, że są 
zwolennikami pokoju. Jak wiado
mo, partia komunistyczna podała 
przed drugą turą wyborów do wia
domości, że będzie popierać takich 
kandydatów.

Jakkolwiek ilość gtosów oddanych 
na partię komunistyczną w obec
nych wyborach kantonalnych była 
większa, niż w  wyborach kantonal
nych w 1945 roku, a komuniści wy 
sunęli sie na pierwsze miejsce. Ucz 
ba radców komunistycznych zma
lała na skutek antydemokratycznej 
ustawy wyborczej.

..Partia komunistyczna — pi«ze 
Faien w .X,‘Humanite‘' — otrzy
mawszy nrawre 25 nroc. w«zvstk'ch 
etosów, będz'e m’ała nie więcej,

niż 2 proc. miejsc w radach kanto
nalnych. Stanowi to klasyczną ilu
strację demokracji burżuazyjnej, 
znajdującej się na służbie u  eks
ploatatorów, a nastawionej prze
ciwko wyzyskiwanym. Polityka zdra 
dy prowadzona przez prawicowych 
socjalistów, poszła na rękę faszy
stom i umożliwiła gaullistom zdoby 
cle miejsc w wielu kantonach".

rodzonego Wojska Polskiego nie 
zatarty ślad na kartach wyzwo
lenia Polski, na stronicach klęski 
hitlerowskich podżegaczy wojen
nych, których zmiażdżyła potęga 
Związku Radzieckiego, ' bohater
ska Armia Radziecka.

Pamięć Karola Świerczewskie
go czcimy trudem żołnierskim i 
pracą codzienną, wysiłkiem twór 
czym robotnika i chłopa, niezłom 
ną walką o postęp społeczny i 
trwały pokój.

Wieczna chwała Wielkiemu Pa 
triocie-rewolucjoniście. Generało
wi Broni Karolowi Świerczew
skiemu!"

Sylwetkę generała Świerczewskie
go — żołnierza rewolucjonisty na
świetlił jego towarzysz broni — płk 
Szleyen.

Delegacja robotników fabryki im. 
gen. Świerczewskiego przekazała na 
stąpnie portret poległego bohatera — 
Akademii Sztabu Generalnego im. 
gen. Świerczewskiego. Okolicznością 
we przemówienie wygłosił ob. Gwis 
zda najstarszy robotnik fabryki, da
wny towarzysz pracy generała.

W bogatej części artystycznej re
cytowane były utwory nagrodzone 
na konkursie poetyckim ku czci ge
nerała Świerczewskiego.

W f f Z P S Z O H / e
RZESZÓW (PAP). — Obchód II 

rocznicy śmierci gen. Świerczew
skiego połączono w woj. rzeszow
skim z zakończeniem wielkiego mar 
szu patrolowego „ostatnim szlakiem 
Bohatera", na trasie Rzeszów — 
Jabłonka. W Jabłonce — mieiscu- 
bohaterskiej śmierci generała zgro
madzili sie przedstawiciele władz, 
partii, wojska, organizacji społecz
nych oraz olbrzymie tłumy okolicz
nej ludności. Przybyły również baj 
dzo licznie delegacje z Rzeszowa.

W marszu wzięło udział ponad 2 
tys. młodzieży. Ostatni etap marszu 
Baligród — Jabłonka był ogromnie 
ciężki dla uczestników ze względu 
na trudne warunki atmosferyczne 
Wspaniałą formą i dyscypliną wy
różniły się sztafety KBW, SP oraz 
ludowe zespoły sportowe. Nad spra
wną organizacją imurezy c-uwał wo 
jewódzki zarząd ZMP Rzeszów.

*  *  *

W całym kraju, we wszystkich 
większych miastach m. in. w Pozna
niu, Bydgoszczy, Krakowie i innych 
odbywają się uroczystości i akade
mie poświęcone pamięci Bohatera

Ustrój radziecki stworzył nruce 
r»aifens7e warunki rozwo u

Prof. B ieraaw ski o «wych wrażeniach z ZSR R

Prorektor Uniwersytetu Wnr 
szawskiego PROF. DR KAZI
MIERZ MICHAŁOWSKI:
„Twórczość naukowa może rozwi 

jać się należycie tylko w atmosfe- j 
rze pokoju. Nie mówiąc już o woj- j 
nie, która należy do największych ! hm  ■ 
klęsk ludzkości tzw. „alarmy wo- i 
jenne" wpływają bardzo ujemnie j PARYŻ (PAP). — Z doniesień pra 
na wszelki wysiłek twórczy w dzic sowych wynika, że w ostatnim cza- 
dzinie nauki. Dlatego uczeni polscy sie wojska vietnamskie odniosły se 
zgodnie opowiadają się przeciw rię zwycięstw nad wojskami fran- 
wszelkim próbom wywołania nowej cuskimi w'okręgach Lao Kai, Son 
zawieruchy wojennej i popierają te La, That Kahe oraz Lang Son. 
wysiłki, które zmiersaia do utrzy- | Zarówno korespondenci francuscy 
mania tmkoju* !jak i  przedstawiciele pism brytyj-

(a) KRAKÓW (PAP). — Przedsta
wiciel PAP przeprowadził rozmowę 
z prorektorem Akademii Górniczej 
w Krakowie prof inż. Witoldem 
Biernawskim, członkiem delegacji 
polskich pracowników naukowych i 
oświatowych, którzy nowrócili ostat 
nio z podróży po ZSRR.

Prorektor Biernawski stwierdził, 
że dzięki wszechstronnej pomocy 
Państwa, młodzież radziecka ma 
nieograniczone możliwości studiowa 
nia na wyższych uczelniach. Stosun
kowo duży procent studiujących na

P orażk i w o jsk  fr a n c u sk ic h
W i e t n a m i e -

skich wyrażają opinię> że sytuacja 
wojskowa Francji w Indochinach 
jest rozpaczliwa.

Zdaniem większości dziennikarzy 
porozumienie z Bao Bai nie przy
czyni się bynajmniej do poprawy 
tej sytuacji i nie doprowadzi do 
ustanowienia pokoju w Indochinach.

wyższych uczelniach stanowią dzieci 
chłopskie. W jednym z małych koł 
chozów, obejmującym zaledwie 92 
rodzin, 20 osób studiuje na wyż 
szych uczelniach. Warunki bytu, ja 
kie rząd radziecki stwarza studiują 
cej młodzieży sptawiaią, że co naj 
mniej 85 proc. z liczby wstępują 
cych do szkół wyższych kończy j> 
w przepisowym czasie.

Miałem również sposobność — o- 
świadczył prorektor Biernawski — 
zapoznać sie z wielkimi osiągnięcia 
mi radzieckiej nauki, która czerpąc 
ze swoich bogatych narodowych źrd 
deł, staje się potężnym orężem iv 
walce o pokój.

Pobyt w Związku Radzieckim o- 
trwalił we mnie przekonanie, że 
wielkie zdobycze w zakresie nauk) 
i nauczania w pierwszym na święcie 
państwie socjalistycznym mogły być 
osiągnięte w tak stosunkowo krót
kim czasie, jedynie dzięki postaw ę 
społecznej wszystkich'obywateli na
rodów radzieckich i ich wspaniałej 
pracy, dla której ustrój socjalisty
czny stworzył natlensze warunk 
rozwojowe-
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Walka z marnotrawstwem
tfa wielomilionowe oszczędności w ff-ce im, Buczka

Państwowa Fabryka Obuwia im. 
M. Buczka zwiększyła ostatnio zna
cznie swą produkcję. Zawdzięczać 
to należy zarówno współzawodnic
twu pracy, jak i zastąpieniu niektó
rych przestarzałych maszyn — ma
szynami nowego typu. Nowe maszy
ny nie tylko przyspieszyły proces 
produkcji, lecz i pozwoliły na wpro 
wadzenie dużych oszczędności w ko
sztach robocizny

I tak np ćwiekowanie „szpiców'* 
Wykonywane było po większej czę
ści ręcznie przez 15 osób. Obecnie 
po zastosowaniu nowych maszyn pra 
ca ta, której wydajność wzrosła o 
około 10 proc. wykonywana jest pra 
Wie w całości mechanicznie, przez 
♦ robotników. Zbędnych pracowni
ków zatrudniono w innych działach

yiB u czk o w cy “

ANATOL PAWŁOWICZ 
Obsługuje ,,przećwiekarkę“ wyko- 
nywując normę w 121*/*, zdobywając 
zaszczytny tytuł przodownika pracy

Sztancer
MILANOWSKI FRANCISZEK 

wyrabia Ul'/* normy

| lub przeniesiono na wolne miejsca 
w innych fabrykach branży skórza
nej.

Wygładzaniem podeszew zajmowa 
ło się poprzednio 4 osoby. Obecnie 
dzięki zastąpieniu starych maszyn 
nowymi, wydajniejszymi czynność 
tę powierzono jednemu robotnikowi. 
I w tym dziale fabryki produkcja 
wzrosła o około 10 proc.

Także przybijanie obcasów, które 
na starej maszynie było wykonywa
ne przez 4. jest obecnie wykonywa
ne przez 3 pracowników przy jedno
czesnym zwiększeniu wydajności.

Podobnie i wypalanie i czernienie 
woskiem „sznytów'1, tj. brzegów po
deszew (czynność ręczno-maszyno- 
wa) wymagało dawniej pracy 4 o- 
sób. Obecnie po zastosowaniu now
szej maszyny funkcję tę spełnia 3 
robotników.

* * *
Mechanizacja nie jest jedynym 

czynnikiem w akcji oszczędzania u 
„Buczkowców". Zobowiązano się tu 
również oszczędniej zużywać surow
ce i materiały pomocnicze.

I tak na przykład okazało się, że 
przez oględne krojenie wierzchów 
można zaoszczędzić pół decymetra 
skóry na jednej parze, a oszczędność 
na tym jedynie odcinku powinna 
wynieść ok. 7 mil. zł rocznie. Wyra
żające się w gramach na każdą parę 
wytwarzanego obuwia oszczędności 
w skórze twardej powinny dać w 
ciągu bieżącego roku około 27.500.000 
złotych zaoszczędzonych. Gospodaru 
jąc oszczędnie na samych tylko ma
teriałach pomocniczych, jak nici, 
przędza, sznurek, gwoździe, szpilki, 
papier szmerglowy, czernidło, klej, 
woski, guma, igły można zaoszczę
dzić około 1 i ćwierć miliona złotych.

Jak nas zapewnia kierownictwo 
fabryki i przewodniczący Rady Za
kładowej preliminowane oszczędno
ści, do których zobowiązała się cała 
załoga fabryki, nie odbije się by

najmniej na jakości produkcji. Prze 
ciwnie wprowadza się tu pewne ule 
pszenia, które’ pozwolą i.a produkcję 
mocniejszych i elegantszych faso
nów obuwia.

„ F. Pr.

Irak zezwolenia na budowę
hamuje rozwój Spółdzielni Gminnej 

w L e ś n i o w i c a c h
Obok tysięcy sklepów w miastach 

powstają dziesiątki i setki we 
wsiach. Zdawało się początkowo, że 
zakładane przez spółdzielczość rol
niczą sklepy gromadzkie nie będą

Średniowieczne metody wychowawcze 
I fS . i. u k u

Od jednego z mieszkańców gm. 
Nielisz pow. zamojskiego dostali
śmy list, który podajemy dosłow
nie:

W gminie Nielisz w szkole na lek
cji religii ksiądz parafia ob. Żuk, 
sprawdza u wszystkich dzieci, czy 
mają zawieszone na szyi medaliki 
Matki Boskiej. W wypadku gdy 
dzieci takowych nie mają muszą za 

Jtarę stać caią godzinę na jednej no
dze Z rękoma wzniesionymi do góry

i językiem wyłożonym na brodę 
Sposób ten jest bardzo często pra
ktykowany i zdaje się niezbyt od
powiedni.

Nazwisko autora listu znane 
redakcji.

OD REDAKCJI:
\

My również podzielamy zdanie 
naszego czytelnika. W szkole o- 
becnie stosuje się inne metody 
wychowawcze.

Narybek sandacza i płoci
będzie produkować ośrodek rybacki 

w Abramowicach
Na granicy m. Lublina znajduje 

się małe gospodarstwo stawowe — 
Abramowice. Posiada ono doskona
łe warunki na urządzenie wzorowe 
go gospodarstwa doświadczalno * 
szkoleniowego, jak również ośrod
ka zarybieniowego produkującego

DODATKOWY K R E D Y T
na zak u p  p r o s ią t  i p a s z

Na zlecenie Ministerstwa Rolnic- i miesiące letnie i nie otrzymali jesz
twa i Reform Rolnych Państwowy 
Bank Rolny uruchomił w bież. mie 
siącu, dla rolników biorących udział 
w akcji kontraktowania, dodatko
wy kredyt krótkoterminowy w  wy 
sokości 100 miln. zł, na zakup pro
siąt 1 200 miln. zł na zakup pasz.

Z kredytów na zakup prosiąt mo 
gą korzystać przede wszystkim roi 
nicy mało i średniorolni oraz robot 
nicy rolni Państwowych Gospo
darstw Rolnych, którzy posiadają 
kontrakty na dostawę tuczników na

cze dotychczas zaliczek ze spółdziel
ni.

Rolnicy, którzy chcą skorzystać 
z pożyczki na zakup prosiąt powin 
ni złożyć podania, zaopiniowane 
przez ZSCh., do referatów rolnic
twa i reform rolnych przy staro
stwach powiatowych.

Kredyt na zakup prosiąt dla in
dywidualnego rolnika może docho
dzić do wysokości 6.000 zł, a kredyt 
na zakup pasz do wysokości 3 tys., 
złotych.

materiał obsadowy dla wód otwar
tych (rzek i jezior).

W roku 1948 Związek Sam. Chł. 
— Oddział Wojewódzki dokonał 
przejęcia tego obiektu od gminnej 
spółdzielni SCh., następnie mimo 
trudności rozpoczął. odbudowę ośrod 
ką, w którym znaczna część urzą
dzeń była całkowicie zniszczona. 
Należy podkreślić troskliwość jaką 
otaczał gospodarstwo stawowe w 
Abramowicach wiceprezes .Zarządu 
Wojewódzkiego ZSCh. inż. Pietrzak.

Obecnie w związku z daleko idą
cą reorganizacją służby rolniczej 
ośrodek przekazano uniwersyteto
wi im. Marii Curie - Skłodowskiej. 
Oddano również znaczną partię bu 
dulca przeznaczoną na remont urzą 
dzeń stawowych oraz kredyty inwe 
stycyjno - skarbowe.

W przyszłości ośrodek w Abramo 
wicach poza zamierzonymi doświad 
czeniami będzie dostarczał materia 
łu obsadowego, a przede wszyst
kim narybek sandacza, szczupaka i 
płoci dla rzek i jezior Lubelszczyzny.

I ' JOZEF KRUPA
pracuje na „przećwickaree" od nie
dawna. Czynność, którą on wyko
nuje sam, pełniło do niedawna kilka 
wób pracując na maszynach prze- 

atarzałam typ*-

J a k  bez kosztów i kłopotów
w y p ro d u k o w a ć  n a sio n a  s tr ą c z k o w y c h  

na m iesza n k i i p op loh y
Przy akcji „H“ i produkcji 

paszy dla inwentarza, poza łą 
ką i kon czynami, największe 
znaczenie mają rośliny strącz
kowe, a więc: groch, wyka, pe 
luszka, łubin pastewny. Rośli
ny te siane w mieszance z ow 
sem czy jęczmieniem, bądź u- 
prawiane jako - plon główny, 
bądź jako poplon, dają wybo
rową paszę.

Często jednak rolnik nie sie
je mieszanek, po prostu z braku 
•odpowiednich nasion roślin 
strączkowych. Nim się rozpa
trzy i nasiona zdobędzie, mija 
właściwa pora siewu. Najczęś 
ciej dzieje się tak przy poplo- 
nach, które muszą być bez w a 
runkowo orzed końcem lipca 
zasiane.

Ważną więc sprawą dla każ
dego rolnika, hodowcy, jest za

bezpieczyć się od tego braku 
i produkować własne nasien e.

Najłatwiejszym i zupełnie 
niekoszbownym sposobem jest 
produkowanie nasion roślin 
strączkowych przez tzw. „przy 
strzyk“.

Niema prawie tak ego go
spodarstwa, w którymby nie 
uprawiano owsa. Otóż „przy- 
strzyk'* polega na tym, że do 
ziarna siewnego cwsa dodaje 
my 10—15% na wagę nasion 
rośliny strączkowej, grochu, 
wyki lub peluszki, zależnie od 
potrzeby i razem z owsem za
siewamy.

Wszystkie te trzy strączko
we dobrze się zgadzają z ow
sem w dojrzewaniu. Jedynie 
łubin dojrzewa nieco później, 
ale wcześniejszy nieco sprzęl 
łącznie z owsem nie szkodzi na

sionom łubinu, które dojrzewa
ją w słomie po sprzęcie. Taki 
„przystrzyk" roślin strączko
wych do owsa nie tylko nie 
szkodzi jego plonowi, ale ra- 
czejlpcmaga. Najlepszym dowo 
dem tego jest, że roślinki owsa 
w jiobliżu rośliny strączkowej 
mają zawsze, lepszy kolor i 
wzrost. Strączk we rozsiane 
rzadko w'owsie mają na nim o- 
parcie i wobec dobrego nasło
necznienia obficie plonują.

Po wymłóceniu ziarno strącz 
kówych można oddz elić od ow 
sa na żmijce lub nawet na si
tach.

W ten łatwy j niekosztowny 
sposób możemy z jednego hek 
tara osiągnąć 3 — 4 q Jarna 
strączkowych, które nam będą 
służyć d<rmieszanek i  noplo- 
nów. £  R

miały nic do roboty i nie „utrzyma 
ją“ się gospodarczo. Zaprzeczeniem 
tego jest Gminna Spółdzielnia w 
Leśniowicach, która doskonale ai« 
rozwija i posiada 15 filii wiejskich. 
W praktyce okazało się, że teren 
wiejski odczuwa brak towarów 
przemysłowych i chętnie je nabjs 
wa. Trzeba tylko umieć w jak naj
bardziej właściwy i dogodny dl» 
rolnika sposób dostarczyć towary 
na wieś, a obroty spółdzielni będą 
stale wzrastać.

Spółdzielni w Leśniewicach jed- 
nak daleko jeszcze do doskonałości 
Przede wszystkim brak jest maga
zynów, w których możnaby składać 
nawozy sztuczne, węgiel, ziarno 
siewne, zboże itp. Zarząd spółdziel
ni już dawno zaprojektował budo
wę magazynu. Ma gotowe plany 
kosztorysy, plac, no i pieniądze by 
się znalazły. Nie ma jedynie zezwo 
lenia co wstrzymuje rozpoczęcie 
prac budowlanych. Nawet materia
ły są częściowo przygotowane, po
nieważ spółdzielnia ma właspą be- 
toruarnię zatrudniającą ok. 10 lu
dzi.

Zarząd mając ciągłe i różnego »  
dzaju troski spowodowane brakiem 
składów nie może należycie plano
wać i kształtować produkcji rolni
czej. O złych warunkach lokalo ' 
wych świadczy najlepiej fakt, że 
spółdzielnia gminna mieści się w 
trzech oddalonych od siebie budyń 
kach. W takich warunkach trudno 
jest prowadzić skup zboża czy , jaj.

W roku bieżącym zostanie uru
chomiona własna cegielnia. Koszty 
urządzenia jej wyniosą pół miliona 
złotych. Projekty i kosztorysy na bu 
dowę dwu cegielń są zrobione, alą 
ze względu na brak kredytów inw* 
stycyjnych na razie uruchomione 
będzie jedna, a w roku przyszłym 
druga.

Plany kierownictwa spółdzielm 
obejmują .'"także" nawiązanie ścisłej 
współpracy ze szkołą rolniczą w 
Siedlcach. I tak kredyty i materia
ły budowlane są, brak zaś zezwóle 
nia na budowę magazynu hamuje 
rozwój spółdzielni.

Pierwsze kobiety
w  P o l s c e

w leiemwt] słsiblt icrioniuri
Przeszło 'połowa osób zatrudnio-i 

nych w zakładach PMT to kobiety. 
Są to przeważnie robotnice zatrud
nione w wytwórniach głównie przy 
pakowaniu papierosów, oraz w za
kładach uprawy — przy sortowaniu 
liści tytoniowych. Robotnice za trud 
nione przy sortowaniu liści tytonio 
wych pracują przeciętnie' 6 'miesięcy 
w ciągu roku. Aby czas tzw. martwa 
go sezonu dla tej grupy pracownia 
możliwie skrócić, oraz należycie- zu 
żyłkować ich kwalifikacje dla us
prawnienia dalszego procesu fąbrj? 
kacyjnego Dyrekcja PMT rozpoczę
ła szkolenie 'tych  pracownic sezone 
wych celem przygotowania Ich 6$ 
pełnienia nowych obowiązków.

Już w tym roku przez kilka mie
sięcy przed rozpoczęciem dostaw 
surowca do miejsc skupu mają one 
instruować w terenie plantatorów 
jak prawidłowo klasyfikować liście 
tytoniowe. Pracownice te odciążą 
instrukcyjny personel agronomicz
ny stając się do pewnego stopnia 
personelem pomocniczym instruk- 
cyjnej służby agronomicznej ' PMT. 
Dwie wyróżniające się sortowaczki* 
przodowniczki awansowały na sta
nowiska instruktorek uprawy. Są 
to pierwsze kobiety w Polsce zatrud 
nione w tlrenowej służbie agrono
micznej.

Kursy przygotowawcze dla sorto. 
waczek odbyły się przy Zakładach 
Uprawy Tytoniu w Lublinie i  K m
kowie.
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Junacy SP „robią p orząd k i”
t m a  t L B j a f o e i s & c & y j i i a ś e

BIAŁA PODLASKA
(ls) — Służba Polsce jest na tere

nie Białej Podlaskiej organizacją bar 
dzo liczną i powszechnie łubianą. 
Junacy prowadzą nie tylko ćwicze
nia i zajmują się pracą kulturalno- 
oświatową, ale przyczyniają się do 
poprawy wyglądu miasta.

Na „Wiosennym Apelu SP‘‘ po
wzięto uchwałę wykończenia budo
wy boiska sportowego przy ul. gen. 
Świerczewskiego, uporządkowania 
boisk szkolnych, i wzięcia pod o- 
piekę miejsca straceń przy Placu 
Wolności. W związku z akcją zadrze 
wiania, junacy wysadzą drzewkajni 
ulicę Narutowicza, zasj’pią pozosta
łe z czasów wojny okopy i schrony, 
uporządkują ogródek jordanowski 
oraz doprowadzą do porządku 
wszystkie skwery, zieleńce i trawni
ki. Prócz tego zajmą się uporządko
waniem grobów żołnierzy Armii 
Czerwonej, poległych o wolność Pol
ski.

Przez dokonanie tych prac junacy 
SP przyczynią się do poprawy wy
glądu estetycznego miasta i zapew
nią dzieciom odpowiednie miejsce do 
zabawy, a starszym do wypoczynku.

HRUBIESZÓW X
(kk) — W tydzień później po ju

nakach „SP‘‘ z Zamościa i Chełma 
stanęli do „Apelu Wiosennego SP“

(rz) — W Sp. Ośrodku Maszyno
wym w Piaskach Luterskich znaj
duje się wielki siewnik poniemiecki

Zamiast restauracji —
ś w ie t lic a

(hs) — Pow. Zarząd ZMP w Bia
łej Podlaskiej otvzymał ostatnio lo 
kał przy ul. Wolności, w któtym 
mieściła ślę uprzednio restauracja 
„Tadeuszówka". Z początku projek 
towano tam założenie nowej restau 
racji, jednak dzięki energii prze
wodniczącego Pow. Zarządu ZMP, 
loka* został przeznaczony na świe
tlicę i bibliotekę. Dotychczas Pow. 
Zarząd ZMP mieścił się w ciasnym 
lokalu przy ul. Terespolskicj, gdzie 
nie było miejsca na towaizyskie ze 
brania 1 pracę oświatową. Po prze
prowadzeniu się do nowego S-poko- 
jowego pomieszczenia, nie będzie 
Jnż przeszkód w zorganizowaniu

[junacy z Hrubieszowa, których 27 
bm. powitał na zjeździć starosta po- 
I wiatowy ob. Jemielniak.-. Przedstawi 
ciel ZMP kol. Sławiński, przemówił 
z zapałem d<. kolegów zachęcając 
ich do pracy. Sprawozdanie z dzia
łalności brygad SP ą hrubieszow-. 
szczyzny wygłosił, pow. komendant 
SP por. Krużel. W czasie apelu ude 
korowano 27 junaków i junaczki 
medalami za pracę spęleczną. Ze
brani wysłali depeszę do Prezydenta 
R. P., marszałka Żymierskiego i na
czelnego dowódcy SP płk. Broniew
skiego.

(ww) — Do ubiegłej niedzieli za
kontraktowano na terenie gminy Pia 
Ski niewiele ponad 130 bekonów 1 
45 tuczników, podczas gdy plan kon
traktacji opiewa na 300 sztuk. Roz
mowy z chłopami wyjaśniają, że 
pierwsi agenci* spółdzielni, populary 
żujący akcję kontraktowania trzody 
chlewnej, obiecywali1 każdemu^ kon
traktującemu zaliczkę w wysokości 
6 tys. zł i paszę po cenach ulgowych.

o dwudziestu kilku lejach, którego 
miejscowi gospodarze nie mogą wy
korzystać ze względu na wąskość 
swoich zagonów. Kierownictwo Ośro 
dka Maszynowego chętnie zamieni 
wspomniany siewnik na mniejszy, 
który dalby się wykorzystać w dro- 
bnorolnych i średniorolnych gospo
darstwach Zaznaczamy, że zamiana 
siewnika wyszlaby z korzyścią dla 
majątków P. G. R , P. Z. H. R. lub 
Państw. Z. Chowu Koni. Zgłoszenia 
w sprawie zamiany należy kierować 
do kierownictwa Ośrodka Maszyno
wego w Piaskach Luterskich.

<sz) — Dnia 26 bm. odbyła się w 
Zamościu konferencja nauczyciel
ska, na którą przybyli delegaci te-

N a r a d a

oszczędnościowa
w  & * i a % u u ) a c f o

(jt) — W sali konferencyjnej 
starostwa pow. w Puławach od
było się dnia 25 marca br. ze
branie przewodniczących tereno 
wych Rad Narodowych, bur
mistrzów i wójtów z powiatu 
puławskiego. Zebranie poświęco 
no omówienia gospodarki osz
czędnościowej w powiatach. Nie 
zależnie od tego omówiono ak
tualną sprawę stosunku Rządu 
Polski Ludowej do Kościoła.

Wpłynęło to na osłabienie łćontrakto
wania, gdy gospodarze dowiedzieli 
się, że zaliczki otrzymują tylko bie
dni hodowcy, którzy wykazują się 
zwiększeniem ilości hodowanych 
sztuk.

Spółdzielnia w Gardzienicach nie 
zaopatrzyła się natomiast w odpo
wiednią ilość druków do kontrakto
wania i wskutek tego chłopi z Gar- 
dzienic przyjeżdżają do Piask za
wierać kontrakty. W ostatnich 
dniach można zauważyć wzrost ilo
ści podpisanych kontraktów, ponie
waż chłopi pogodzili się z faktem, że 
zaliczki na zakup prosiąt udzielane 
są tylko najbiedniejszym

----- O-----

Kobiety w Puławach
zdobywają zawód

(jt) — Rada Kobiet przy Związ
kach Zawodowych w Puławach zor 
ganizowała dwumiesięczny kurs 
„obuwniczy". Na kursie kobiety u- 
czą się szycia lekkich butów letnich 
oraz zimowych z filcu, tkanin i skó 
ry. Ponieważ na kurs zgłosiło się 
wiele uczestniczek, odbędzie się on 
w dwóch turnusach. Przy przyjmo
waniu miały pierwszeństwo kobiety 
niepracujące.

i przebudowa Komitetów Rodziciel
skich. Postanowiono wprowadzić do 
nich ludzi uspołecznionych 1 repre
zentujących Interesy mas pracują
cych.

K t o  z a m ie n i  s ie w n ik ?  
Okazja dla majątków P. G. R.

świetlicy i biblioteki, na które ml o 1 renowi oraz całe grono nauczjciel- 
dzież w Białej Podlaskiej czekała skje z miasta. Tematem obrad by- 
już od dawna. I ly aktualne sprawy wychowawcze

M Y L N E  I N F O R M A C J E  
o słab iły  kontraktowanie

SP i  es s  Bi ac  h

Konferencja nauczycielstwa
z  pow . z a m o jsk ie g o

150 osadników z pow. bialskiego
może wyjech i na Ziemie Zachodnie

(hs) — Zbliża się okres wiosen- j 
nych prac w polu i Ziemie Za
chodnie czekają na pracowitą 
dłoń człowieka. Wciąż jeszcze od
czuwa się tam brak ludzi do zago 
spodarowania obszarów ziemi. W 
związku z tym Ministerstwo Ad
ministracji Publicznej opracowa
ło regionalny plan akcji przesie- 
dleńczo-osiedleńczej, według któ
rego przesiedla się ludność drob- 
norolną i bezrolną na gospodar
stwa zachodnie. Zgodnie z tym 
planem z powiatu Biała Podlaska 
wyjedzie tej wiosny 150 rodzin.

Przesiedleńcy korzystają z bar 
dzo wydatnej pomocy Państwa, 
które ułatwi im zagospodarowa
nie się, a mianowicie: 1) bezpłat
ny przejazd z całą rodziną oraz 
posiadanym inwentarzem żywym 
i martwym oraz transport od sta 
cji kolejowej do miejsca osiedle
nia się, 2) udzieli bezzwrotnej za 
pomogi w sumie 10 tys. zł, wypła 
canej natychmiast po osiedleniu 
się, 3) udzieli trzyletniego kredy
tu na kupno konia lub krowy w 
wysokości 110 tys. zl przed wy
jazdem z miejsca obecnego za
mieszkania, 4) daje prawo korzy 
stania z ulg podatkowych w za
leżności od stanu obejmowanego 
gospodarstwa.

Wyjeżdżający winni posiadać 
co najmniej dwie osoby zdolne

do pracy, jednego konia lub kro*
wę oraz najniezbędniejszy inwen 
tarz martwy. Wszelkich wskazó
wek odnośmer przesiedlenia się 
udziela Zarząd Miejski w Białej 
Podlaskiej.

------- O--------
2 n o w e  Kola
To w. Przyj*aźni 
Polsko-Radzieckiej*
w to m a szo w sk im

(łm) — Na terenie pow. tomaszoft 
skiego powstały nowe Koła Tow, 

Przyjaźni Polsko - Radzieckiej przy 
nadleśnictwie w Lubyczy Królew
skiej 1 przy Pow. Związku b. Więf 
riiów Politycznych. Zawiązano je z 
inicjatywy nadleśniczego ob. Ma
zurkiewicza i prezesa Zw. b. Więź
niów Politycznych.

-----o——
Ruchome sklepy 
Centrali Tekstylnej
„konkurują”...

(ww) — Ruchomy sklep Centrali 
Tekstylnej, zainstalowany w samo
chodzie przybył do Piask w dzień 
targowy i „rozbił swą ladę'* przed 
sklepami tamtejszej Gm. Spółdzielni 
SCh. Ponieważ rozporządzał więk
szym asortymentem towarów, Od
ciągnął wszystkich klientów G. S., a 
nawet zwrócił się do niej z prośbą 
o przydzielenie personelu do pomo
cy. Tego dnia Gm. Spółdzielnia nie 
sprzedała wiele materiałów włókien 
r iczych. Czy można to nazwać kon
kurencją?

Gminna Rsda Sportu Wiejskiego
» r  W y s o k i e m

(sz) — W gminie Wysokie pow. 
zamojskiego, odbyło się przed 
kilku dniami zebranie, mające na 
celu powołanie Gminnej Rady 
Sportu Wiejskiego. Ze znacze
niem sportu i wychowania fizycz 
nego dla szerokich mas na- wsi, 
zapoznał zebranych przedstawi
ciel Pow. Rady Sportu Wiejskie
go ob. Matczuk. Na prezesa Gmin 
nej Rady S. W. w Wysokiem wy 
brano ob. Kapuśniaka. Zorganizo 
wanie Gm. 4l. S. W. w Wysokiem 
przyczyni się niewątpliwie do za 
interesowania sportem nie tylko

okolicy, ale pobudzi do żywszej
działalności w tym kierunku i in 
ne gminy.

R. R. — Wyjaśniliśmy w Zarżą 
dzie LSS. Takich zarządzeń nifcf 
nie wydawał i winni zostaną po* 
ciągnięci do odpowiedzialności 
przez władze spółdzielni.

Nr 27. — Notatkę z wieczoru 
w MRN otrzymaliśmy wcześniąj 
z innego tródła.

Nr 4. — Zbyt późno nadesłane. 
Nie możemy pisać o tym co się 
działo 2 tygodnie temu.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Wydział Powiatowy w Chełmie ogłasza prze

targ ofertowy nieograniczony na dostawę:
1) 1000 m* hrukowca I ki. z kamienia łama

nego, względnie 1000 m* brukowca z ka
mienia polnego o wymiarach 14—20 cm. 
Zamiast brukowca I ki. lub kamienia pol
nego, może być dostarczony tłuczeń o wy
miarach: 40—60 m/m w ilości 1250 ton i 
kliniec o wyra 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 
600 ton 1 klińća o wymiarach 15 — 25 m/m 
w ilości 123 ton ewentualnie kamienia ła
manego o wym. 15 — 30 cm. w ilości 720 
ton z dostawa dó 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. i
Oferty WTaz z kwitem na złożeń'e w JJrzę- 

dzie Skarbowym wadium w wysokości | l  5n /0 
sumy ofertowej należy składać lub przesyłać do 
Powiatowego Zarządu Drogowego w Chełmie

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

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

przetargu. ft
596 K .STAROSTA POWIATOWY

Z G U B Y

UNIEWAŻNIAM zagubio 
na książeczkę wojskową 
wydaną przez RKU Ra
dom (oraz legitymację 
służbową! na nazwisko 
Potocki Roman. 605 G
ZGUBIONO dowód konia 
wydany przez gminę Wól 
ka na nazwisko Bolesta 
Stanisław zamieszkały 
Ponigwoda gin. Wólka 
pow Lublin. 606 G

UNIEWAŻNIAM zgubio
ną kartę _ rejestracyjną 
wydaną przez RKU Kra 
śnik na nazwisko Jachu 
ra Władysław syn Lud 
wika zamieszkały wieś 
Wojciechów gm. Brzo
zówka pow. Kraśnik 
i |  616 G

ZGUBIONO dowód osohi 
sty, kartę rejestracyjną 
wvd przez RKU Krasne 
roernik 1922 na nazwisko 
Szymula Mieczysław za
mieszkały w Borowie gm, 
Kosin. 608 G

ZGURIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Luhliin — Powiat 
na nazwisko Woźny Cze
sław zamieszkały wieś 
Zadęhie gmina Wólka, 
pow Lublin. 609 G

ZGUBIONO dowód osobi 
sty wydany przez Zarząd 
Gminy Uchanie pow Hru 
bteizów, oraz kartę reje 
siracyjną RKU Żimnść 
na nazwisko Kondracki 
Edward zamieszkały Ja
rosławiec i dowód lożsa 
mości konia. 610 G

C E N T R A L A  SPÓŁDZIELNI
• MLECZARSKO - JAJCZARSKICH 

Okręgowy Oddział w Lublinie ul. Kapucyńska Nr 1
Poszukuje fachowców przygotowanych teoretycznie 
i praktycznie do zawodu instruktorskiego w dzia
le hodowli i żywienia zwierząt. Kandydaci winni 
posiadać wykształcenie średnie lub niższe roln;cze 
i praktykę hodowlaną W pierwszym rzędzie 
przyjmowani będą instruktorzy hodowli I organi
zacji gospodarstw przykładowych oraz długoletni 
asystenci kontroli mleczności. Terenem pracy są 
Spółdzielni* Mleczarskie. Warunki pracy dobre. 
627 K Dyrekcja

UNIEWAŻNIAM zgubio
ny dowód osobisty wyda 
ny przez gminę Niedrzwi 
ca, kartę rejestr. RKU 
Lublin — Powiał, kartę 
przesiedleńczą i świadec
two moralności wydane 
przez Starostwo Lublin 
na nazwisko Rejmak Jó 
zef. «11 G
UNIEWAŻNIAM zgubio- 
ną kartę tre jestiracyjmą 
wydaną przez RKU Lu
blin i dowód osobisły na 
nazwisko Wieiak Hen
ryk, zamieszkały w- wsi 
Osiny poczta Życzyn ko
ło Puław. 612 G

ZGUBIONO kartę reje 
sfracyjna wystawioną 
przez RKU Kraśnik na
zwisko Gilar Stefan za
mieszkały Wierzchowis- 
ka. 613 G

UNIEWAŻNIAM zaguhio 
ną kartę rejestracyjną 
wydaną przez RKU Krą 
śnik na nazwisko Ćwikła 
Eugeniusz ' 614 Ci
UNIFWAŻNIAM zguhio- 
ną kartę rejestracyjną 
wydaną przez RKU Kra
śnik na nazwisko .łachu 
ra Slanistaw syn Stani
sława zamieszkały wieś 
Wojciechów gm. Rrzo- 
zówi.2 w w  Krajnik

'617 G

ZGURIONO książerzkę 
woiskową wydaną przez 
RKU Lublin — Powiat 
na nazwisko Szaliłow ,łó 
zef zamieszkały Toma 
szówka pow. Lublin

697 G

UNIEWAŻNIAM zagubio 
ną kartę rejestracyjną 
wydaną przez RKU Kra
śnik na nazwisko Piknla 
Bolesław zam. wieś Woj 
ciechów gm Brzozówka, 
powiat Kraśnik, 618 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przesz 
Pośrednictwo Pracy V 
Lublinie na nazwisko 
Jłz.epecka Józefa zamieś/, 
kala Rury Jezuickie 100 
gm. Konopnica. 619 G

WŁADYSŁAW Bubicz 
unieważnia zagubioną le 
gitymację Związku Zawo 
dowego Pracowników 
Spółdzielczych Nr 102317 
oraz wkładkę OKZZ do 
domów towarowych

621 G

ZGUBIONO zaświadcze
nie Nr 75 z dnia 23 8. 
1944 r. o zwolnieniu od 
służby wojskowej wyda 
ne przez RKU Lublin — 
Miasto na nazwisko Wńj 
cik Władysław zamiesz
kały Lublin. 632 G

ZGUBIONO lepipymację 
wydaną przez władze Um 
wersrtetu KUL nazwisko
Gawdzik Kazimiera

G20 G

ZGURIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKLT Kraśnik na nazwi
sko Latka Jan zamiesz
kały Blinów pow. Kraś
nik. 622 K

ZGUBIONO kartę reje*, 
siracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Michałek Rropislaw, 
Blinów pow. Kraśnik

623 K

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi. 
sko Sobulka Stanisław, 
Blinów, pow. Kraśnik

634 K
— ........ «'■
ZGUBIONO kartę reje* 
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Bryczek Stefan żarnie 
szkały Góry pow. Kraś
nik. 625 K

UNIEWAŻNIAM zgubio
ną kartę rejestracyjną 
.wydaną przez RKU Kraś 
nik na nazwisko Rakwal 
ski Władysław zamieszka 
ły Miku lin. 615 G
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Pomysły pracowników „Efernitu“ 
przysporzą fabryce 1.327 tys. zł. oszczędności

Ogólne zebranie załogi Lubelskich Zakładów Przemysłowych „Eternit" odbyte w dniu 27 bm. poza pod
jęciem zobowiązania na wykonanie rocznego planu produkcji w ciągu 10 miesięcy br przyniosło także uchwa
leni' całorocznego planu oszczędnościowego fabryki opracowanego przez dyrekcję przy ścisłej współpracy 
* Radą Zakładową i egzekutywą fabrycznej organizacji PZPR.

KOMUNIKAT DZIELNICY PZPR 
„ŚRÓDMIEŚCIE*

Sekretariat Komitetu PZPR Dziel 
ti'cy Nr 2 — „Śródmieście" podaje 
do wiadomości sekretarzom Komi
tetów Zakładowych i organizacji 
podstawowych, że w dniu 31 marca 
br. o godz. 17 odbędzie się odprawa 
w sah Miejskiej Rady Narodowej 
ul Krak. Przedm. 39. Stawiennic
two obowiązkowe.
ZEBRANIE KOŁA ZMP 
„ŚRÓDMIEŚCIE"

Zarząd Koła ZMP „Śródmic 'cie“ 
wzywa wszystkich swoich członków 
na zebranie nadzwyczajne, które od 
będzie się w piątek, dnia 1 kwiet
nia br. o godz 18 we własnej świe
tlicy przy ul. 22 Lipca Nr 9. Obec
ność wszystkich obowiązkowa.
PROMOCJA NA UMCS

Dnia 26 marca br. w Rektoracie 
Uniwersytetu MCS odbyła się pro
mocja doktorska lekarza Joachima 
Juhnke, st. asystenta Kliniki Pedia 
trycznej. Promotorem był Rektor 
Prof. Dr Tadeusz Kielanowski.
XVI KONCERT FILHARMONII

W nadchodzący piątek, dnia 1 
kwietnia o godz. 19,30 odbędzie się 
kolejny koncert symfoniczny Filhar 
manii Lubelskiej, na którym wystą 
pi utalentowana pianistka, Regina 
gmendzianka, laureatka eliminacyj 
nego konkursu Chopinowskiego 
{koncert f-moll Chopina). W cha
rakterze dyrygenta wystąpi WłodzJ 
mierz Ormicki. W programie: sym 
fonia Nr 6 Beethovena 1 muzyka do 
baletu „Gajane" Chaczaturiana.

Dokąd dziś.idtiemir
tyru rTCaPa30300aOQOOOOCOQOOQ3l30CXX>OOL

K I N A
APOLLO: „Jasna droga 

godz. 13, 17,30, 20
BAŁTYK: „Guranuszwili’* 

godz. 16,00, 19,30 
RIALTO: „Awantura w zaświa

tach*' (prod. amer.)
Pocz. o godz. 15, 17,30, j 20.

l t ś I B f
rEATR MfF-iSKI-

„Skąpiec*4 godz. 19 30 
pocz. godz. 15, 17,30, 2t

TEATR MUZYCZNY:
„Chata za wsią'* godz. I9.avi

SALA TOW. MUZYCZNEGO^ 
„1000 taktów muzyki jazzowej

teL 22- 
tel 0»

tel. 23-8?

pogotowie Ratunkowe 
Straż pożarna 
Komenda Miasta M. O.

_ - o »
p V ? rR Y  A P T IK

Dziś w nocy dyżurują apteki f r*y 
»•>! • Krak Przedm. 3, Lubartow
skiej 16, Bychawskiej 42 i  Kalinow
szczyzna 44

ŚRODA, 80 marca
Wiadomości: 515, 610. 7,09, 

12 00, 16,00. 17.45j 20 00, 23,00. 
Wszechnica: 9.30, 18.00.

Koncert dla świata

8.00,

5.20
pracy. 

7,25 Mott ori Muzyka rozrywkowa. 7,25 mo- 
zafka muzyczna. 8.55 Szkolna gazet 
ka radTowa. 11.40 Audycja szkolną 

n dla szkół. 15,30 rięs
no pieśn? radzieckiej. 1615 Skrzyn
ka techniczna. 16,30 Gramy w sza- 
S y  l6 45 Daleko od Moskwy 17.05 
pleśni masowe i ludowe. 18,20 Au
dycja literacka. 18,30 Żywe) wyda
nie dzieł Chopina -  konc 
Liryka słowackiego. M.15 Muzyka 
chopinowska. 21.40 wto-
snv czvli rozmowa w antykwaria
cie 22 00 Muzyka taneczna. 23,10 
Otwory Luigi Boccheriniego,

Ogólna suma zaplanowamych oszczęd 
ności sięga 1.327 tys. zł. Składa się 
na nią 6 pozycji, z których 5 jest vy 
nikiem pomysłów zgłoszonych przez 
poszczególnych pracowników fabryki. 
Pomysł głównego mechanika zakła
dów tot . Stan. Bartnika zastosowania 
łożysk kulkowych przy „papmaszy- 
nie** — da Oszczędności na filcu wy
rażające się sumą 750 tys. zł., a dal. 
szych 60 tys. zaoszczędzone zostanie 
na energii elektrycznej dzięki jego 
planowi ekonomicznego zużycia prą- 
du.

Zastosowanie zbiornika na szlam 
wypływający Z fabryki i związana z 
tym redukcja wydatków na wywożę 
nie osadników — pomysłu ob_ Ił. Co 
lańskiego — da 120 000 zł oszczęd
ności. a dalszych 50 fys. zł. przynie
sie zastosowanie przy cylindrach 
„papmaszyny** zwykłego paku zamiast

drogiej ceraty — pomysł tow. A. 
Plaka.

Pozostałych 347.000 zł, da zmniej
szenie ilości pracowników umysło
wych na korzyść liczby pracowników 
fizycznych, opracowane według pla
nów dyrekcji zakładów oraz dobro
wolna rezygnacja niektórych praoow 
ników z bezpłatnego dowożenia ich do 
pra.y samochodami fabrycznymi.

KF nr. 5

N a u c z y c ie ls tw o  lu b e ls k ie  
b ę d z i e  u d e r n e
chlubnym tradycjom Z N P
W ostatnich dniach odbyła się kon | Ludzie, których charakter ! dążę* 

ferencja nauczycieli m Lublina któ j nia są sprzeczne z dążeniami środo-
rej przewodniczył tow Marian Wit
kowski. Dr Adam Bielecki wygłosił 
na niej referat pt. „Zadania wycho
wawcze nauczycielstwa*1, w którym, 
tak określił zadania szkoły:

„Szkoła przygotowuje do życia w 
określonym miejscu i w określonym 
czasie, dlatego jej zadania są naj
ściślej związane ze środowiskiem i 
epoką. Szkoła powinna wychowy
wać młodzież na obywateli pożyte
cznych i szczęśliwych, dobrych fa
chowców. ludzi umiejących współżyć 
z innvmi ludźmi i rozumiejącymi 
dążenia swojego narodu.

O PRZYSPIESZENIE BUDOWY 
S7p't6la wo’ewódzKieao w Lut! nie
Dnia 28 bm. odbyła się w Rekto

racie UMCS konferencja z udziałem 
Rektora i Prorektora, Naczelnika 
Woj. Wydziału Zdrowia Dr Lewan
dowskiego oraz wszystkich kierów-

Mleko butelkowane —
to gwarancja jego jakości
W ostatnim czasie Okręgowa Spół

dzielnia Mleczarska w Lublinie 
wprowadziła do sprzedaży mleko bu 
telkowane, wydawane również na 
asygnaty ZUS 1 Zarządu Miejskiego. 
Chwilowo butelkuje się dziennie 
700—800 1 mleka, lecz jeszcze w br. 
planuje się całkowite przejście ze 
sprzedaży beznaczyniowej na sprze
daż mleka wyłącznie butelkowanego.

Akcja ta nie jest zasadniczo no
wością. Związek Mleczarski już 
przed wojną wprowadził sprzedaż 
mleka butelkowanego, a wznowienie 
tego sposobu rozprowadzania mle
ka i to w oparciu o asygnaty powin
no spotkać się z przychylnością spo
łeczeństwa. W rzeczywistości jest 
jednak inaczej. Stwierdzono (wpraw 
dzie sporadycznie) wypadki, że klien 
ci na miejscu w sklepie przelewała 
mleko z otrzymanych butelek do 
przyniesionych ze sobą naczyń. Po
stępowanie to jest co najmniej nie 
zrozumiałe: trudno uwierzyć, aby 
jednorazowy wydatek na butelkę w 
wys. 50 zł stanowił tak poważny 
wyłom w budżecie rodziny pracow
niczej, aby warto bvło rezygnować 
z tych dogodności, jakie konsumen
tom daje klinowanie mleka w zam
kniętej butelce.

Pamiętajmy, że: mleko butelkowa
ne — to gwarancja jego świeżości, 
jakości i czystości; mleko butelko

wane — to wyraz troski ZUS o zdro 
wie naszego dziecka; mleko butelko
wane — to szybka i sprawna obsłu
ga na punkcie wydawania mleka.

(A. K.).

ników klinik. Przedmiotem obrad 
była sprawa przyśpieszenia akcji 
budowy Wojewódzkiego Sznitala 
Klinicznego w  Lublinie. Według 
najnowszych zarządzeń Minister
stwa Zdrowia plany budowy Szpi
tala zostały zmienione, a program 
orze widu je uruchomienie 1000 łóżek 
dla chorych, zamiast projektowa
nych poprzednio . 1.760 łóżek. Wobec 
spodziewanego już w najbliższym 
czasie uruchomienia kredytów na 
budowę Szpitala stwierdzono ko
nieczność energicznego podjęcia Sta 
rań o finalizowanie ostatnich przy
gotowań do budowy Szpitala.

u pnMnioti ir tiijn j
na k o r e sp o n d en cy jn y c h
mistrzostwach szachowych Polski
Staraniem zasłużonego działacza 

szachowego i wybitnego szachisty ko
respondencyjnego uczestnika korespon 
doncyjnych mistrzostw świata, Ser
giusza Czerniakowa, toczą się od dnia 
5. 10. 1948 korespondencyjne rozgryw 
ki o mistrzostwo Polski, w których 
uczestniczy jedyny przedstawiciel woj, 
lubelskiego ob. M, Balicki z Zamoś
cia. Ob. Balick; rozgrywa już dwu
dziestą partię mając obecnie jedną 
tvlko przegraną z mistrzem Śliwą. 
Uczestnicy którzy uzyskają 64°/o z mo 
żliwych do zdobycia punktów otrzy
mała M-tuł mistrza korespondencyjne 
to Polski, ci zaś którzy os:ąóną 5(P o 
wejdą bez wstępnych eliminacji do 
przyszłych korespondencyjnych mi
strzostw Potrki. Na zakończenie tur
nieju ma odbyć się zjazd jego uczest 
ników w Warszawie, cełem założenia 
przy Polskim Zw, Szachowym sekcji 
szachistów korespondencyjnych.

Chyba niesłusznie
byrekcja MKS ustaliła, waru

nek, według którego posiadacz 
pracowniczego abonamentu mie
sięcznego nie może korzystać z 
odcinków przekraczających pe
wien ustalony w danym dniu nu 
mer najwyższy. Pasażer, który te 
go dnia chce odbyć podróż autobu 

sem mimo posiadania legitymacji 
i niewyciętych jeszcze numerkóio 
musi opłacać bilet normalny. Za 
rządzenie to nie wydaje się nam 
słuszne. Jeżeli pracownikowi przy 
sługuje pewna ilość kursów mie
sięcznie po zniżkowej cenie, ko- 
rzustanie z nich powinno hvc po 
zostawione uznaniu i potrzebom 
właściciela abonamentu. Przepis 
ten fw*W>v słuszna, gdubn fy/rek- 
cja MKS zwracała pieniądze za

? n a V e r ; o n o
a p a ra t  fo to g ra f ic z n y

W pociągu Warszawa — Chełm 
znaleziono pozostawiony przez pa
sażera aparat foto«rafi<r”iv. v t ,w  

I można odetkać w W ydział Służby 
<ąioJr7ej Wniowódzkiei Komendy 
MO w T.uhtime po udowodnieniu 

I prawa własności,

opłacone, a niewykorzystane nu
merki miesięczne. Tak jednak 
nie jest, a bywa często, że pra
cownik mimo niewykorzystania 
w pełni opłaconej z góry ilości 
przejazdów opłacać musi jeszcze 
bilet normalny, (zm)

Należy żałować, że w czasie ogło
szenia turnieju, lubelski ośrodek sza 
chowy nie pozostawał w kontakcie z 
iwładzami związkowymi Lublin byłby 
wówczas reprezentowany przez w’ęk 
szą ilość szachistów którzy — jak do 
wodzi obecny turniej drużynowy — 
wykazują żywe zainteresowanie grą 
i przejawami życia szachowego, (zm)

Ł u < l i r l r «

Uli mr;cn Ma iii! R truli
Ostatnio posterunkowi MO sporzą

dzili protokóły za opilstwo i awan
tury następującym osobom:

J. Baboiewsid (Rusałka 7) lat 50 
szofer PKS, J. Dworczyk (Lubartów 
ska 40) lat 43 bez zajęcia, J. Tutk* 
(Skośna 9) lat 26 pracownik PMT, 
J. Wójcik (Sienna 9) lat 43 pracow
nik PCN, J. Burago (Sienna 14) lat 
22 uczeń Gimn. Vetterów, M. Bu
czek (Lubartowska 291 lat 49 oraoow 
nik fizyczny. I. Staszewski fMaida- 
nek 91 iat 23 pracownik CHPM, J. 
Bronikowski (Zamojska 11) cholew
karz, pracownik firmy „Antoni". 
Br. Kołoszewski fStaszica 51 lat 27 
pracownik fizyczny, H. Handwerke 
'Przemysłowa 13) lat 21 magazynier 
„Społem**, H Szoppa (Mielec) lat 21 
urzędnik PZL.

wiska są nie tylko społecznie szkodli 
wi, a'e także głęboko nieszczęśliwi 
i upośledzeni. Dlatego w krajach de 
mokracji ludowej szkolnictwo winno 
nie tylko nadążać za ruchem społe
cznym, ale musi znajdować się w 
jego pierwszych szeregach.

Szkoła powołana jest do tego. aby 
wyrobić w dziecku właściwy stosu
nek do błędów przeszłości, zabobo
nów. uprzedzeń klasowych, nacjona
listycznych i. rasowych. Szkoła musi 
zaszczepić dziecku patriotyzm i inter 
nacjonalizm, poczucie obowiązku 
walki o sprawiedliwość społeczną, c 
dobrobyt mas, o podniesienie kultu
ry**.

Wspominając o świetnej tradycji 
nauczycielstwa, które za czasów sa
nacyjnych. doskona>e zorganizowane 
bo!owe i nieustępliwe kroczyło na 
czele postępowego ruchu spoleczne- 
"o. mówca stwierdził, że: — „I dzi
siaj nauczycie' będzie ramię w ra
mie kroczył obok robotnika i chło
pa".

„Można być łoialnym urzędni
kiem, naw^t lojalnym inżynierem, 
ale nie można bvć tylko lojalnym 
nauczycielem Lojalny nauczyciel to 
za mało. Od nauczyciela musi pro
mieniować szczery entuzjazm, gorą
ca wiara, która jego argumentom 
da moc nie tylko przekonywującą 
ale porywającą**. n

Z kolei prelegent omówił sprawę 
stałego pogłębiania na terenie szko
ły uczucia przyjaźni do Związku Rj 
dzieckieeo, współprace z ZMP, 
oraz działalność Komitetów Ro
dzicielskich i Komitetów Opie
kuńczych. bedacvch nowymi forma
mi zwiazapia demokratrrznet szkoły 
Z demokratycznym Społeczeństwem.

Omawiaiac snrawe stosunku Ko
ścioła do Państwa prelegent oświad 
czył. że wokół tego zagadnienia na 
terenie Lubelszczyzny gromadzi się 
niezwykle wiele nienokoiu. który 
starają sie pogłębić elementy reak
cyjne, maiace na celu rozbijanie je
dności połskiego ludu nracuiacego I 
polskiej inteligenci! pracującej.

Nauczycielstwo zabieraiące głos w 
dyskusji wyraziło swoie głębokie 
przekonanie, że nauczyciel polsk! 
chlubnie kontynuować bedzie no* 
stanowe tradypie ZNP, jako wycho
wawca młodzieży przeznaczonej do 
żyda w ustroiu socjalistycznym.

Na- zakończenie uchwalono nastę 
pu4of*a rezobicie:

. Nanczvr)n!stwo Szkół rnloeta T,U- 
błinn zorganizowane w 7*NP w—raźa 
„ o A ( p - ,  riołrołtr-zncicwrch ostag- 
nł«Ć łłradij pnłsięi T.udrtwei 1 otudod 
eza że iskn grona gewndewa naisil- 
n*ei zw'azana z tradveinrni demolrra 
cii j postępu pracować hedzle nadal 
Wytrwale pa powierzonym sobie od 
c’nku wychowania. .Tako awanaoar-. 
da nostenowei inteligencji polskiej 
wierna tradnciom zwtarirnwrm i w 
śnicłrm powiązaniu z masami pracu 
iarwmi z klasa rohntnWa na czpłe, 
starać Sie bed^T* przez swoia cn- 
dz>*enna zawndnwa i snole-zna nraeę 
naAnwaó wse<Słr*z<,eeo*nU Życiu Wła- 
Śe*WV rytm > k-erun-k.

Ze szczególnym uznantem nrzyj-
mnie pau-zycTojctwo oświad—*enie
Rządu R. P w snrawie urennlowa- 
p*a stosunków między Państwem a 
Kościołem'*.

(G. 8.).

Patrotyzm prdetariatiu i inlernaronalizm
G ł ó w n y m i  i nsar t  nm i Z H P
Odprawa hufcowych i instruktorów 

Chorągwi Lubelskiej odzwierciedliła 
w całej pełni głębokie przeobrażenia 
ideologiczne jakie dokonały się w har 
cerstwie w ostatnim roku Przemiany 
te zostały omówione przez delegata 
naczelnictwa, który przeprowadzi kry
tykę skautingu jako organizacji dzie 
cięcej wyrosłej z ducha kapitalizmu.

Skauting stwarzając sztuczne formy 
życia dla świata młodych, izoluje mła 
dzież od rewolucyjnych dążeń klasy 
pracu jącej.

„Obecnie — stwierdził mówca — 
zrywamy ze wszystkimi przejawami 
skautingu w harcerstwie, które swój 
gorący entuzjazm włącza do ogólne

go braterskiego wysiłku klasy pracu
jącej. budującej zręby socjalizmu w 
naszym kraju**.

Podstawą nowego programu ideowe 
go harcerstwa polskiego stanowią u- 
ehwały Kongresu Zjednoczenia. Ha
sła Kongresu muszą głęboko przenik
nąć całą ideologię harcerstwa, gdyż 
tylko wledy harcerstwo polskie stano 
wić będzie jeden z twórczych nurtów 
naszego społeczeństwa.

Następnie mówca naświetla pojęcie 
nacjonalizmu i internacjonalizmu, 
twierdząc, że 9iła ruchu proletariac
kiego polega na gorącym umiłowań u 
ojczyzny przez klasę robotniczą przy

równoczesnym głębokim poczuciu so 
lldarnośoi proletariatu wszystkich kra 
jów. Praca w harcerstwie musi być 
oparta na zasadach pAlnolyzmu pro 
ietariackiego i internacjonalizmu.

W dyskusji zabrał głos przewodni* 
czący ZW ZMP ob. Ozonek, który o* 
mówił wzajemny stosunek i współ
pracę ZMP i ZHP.

Harcerze, którzy zabierali głos w 
dyskusji wykazywali pełne zrozumie
nie przemian zachodzących w liarcet 
slwie. Podkreślali zgodnie konieczność 
harmonijnej współpracy całej młodz e 
ży polskiej pod przewodnictwem przo 
dującej organizacji ZMP,
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Kobieta, która nienawidziła Roosswilta
IIE wszyscy pamiętają, 

że w roku 1943 radio 
berlińskie rozpoczęło 
nadawanie specjal

nych programów w języku angiel 
skim, mających na celu sianie de 
fetyzmu i osłabianie ducha bojo
wego wśród amerykańskich żoł
nierzy.

Miękki głds kobiecy nawoły
wał: „Żołnierze! wrogami Amery 
ki są ci wszyscy, którzy walczą
przeciw Niemcom. Klęska Nie
miec będzie klęską Ameryki!” 
Był to głos pani Mildred F. Gil- 
lars, znanej powszechnie pod 
pseudonimem Axis Sally.

W przeddzień inwazji wołała 
ona ze studia berlińskiego: „Każ
dy przecież mówi, że inwazja to 
samobójstwo! Mniej więcej 70% 
chłopów zostanie zabitych, a re
szta będzie kalekami ha cele ży

cie! Roosevelt nie miał prawa 
wypowiadać wojny!”

Axis Sally żywiołowo nienawi
dziła Roosevelta.

Dzisiaj zasiadła ha ławie Oskar 
żonych w Waszyngtonie pod za
rzutem zdrady stańu.

Ten proces i to oskarżenie wy 
wołu je wśród mas ludowych Sta 
nów Zjednoczonych wielkie zain 
teresowanie, nasuwając im, wiele 
— kłopotliwych dla czynników 
rządzących dzisiejszą Ameryką 
pytań. Przecież A as Sally, kry
tykując Roosevelta, czyniła to co 
robią dzisiaj te czynniki, potę 
piająće „przyjaciela Stalina”. 
Przecież Axis Sally działała — 
tak jak dzisiaj Truman i Mar
shall — „w obronie kultury”: 
zwalczała komunizm, bratała się 
z nazistami w Niemczech, wiptzia 
la w nich przyjaciół Ameryki... 

Prokurator wysuwa zarzut, że

MUZEUM ZBRODNI
W1lHa, Huegel, dawna siedziba 

rodziny Kruppów, zajęta obecnie 
częściowo przez brytyjską węglo
wą komisję kontrolną, jest ośrod 
kłem specjalnego zainteresowania 
władz brytyjskich.

Większość pokoi w tej chwili zo
stała pozostawiona w takim sta
nie, w jakim się znajdowała, gdy 
zamieszkiwana była przez jej wła
ścicieli. Obecnie willa 9tała się mu 
zeum, doglądanym przez byłego 
administratora domu. Ten ostatni 
za pozwoleniem władz brytyjskich, 
oprowadza zwiedzających, pokazu
jąc im galerię portretów Kruppa i 
innych niemieckich arystokratów.

Zwiedzający podziwiają obrazy 
kilku pokoleń zbrodniarzy, którzy 
zarooili olbrzymie fortuny na wy
woływaniu wojen. Zwiedzający czy 
łają „listy uznania” od klientów, 
wymienionych zbrodniarzy, z któ
rych wiele podpisanych jest przez 
notabli brytyjskich. Oprowadzają
cy przypomina zawsze, że pomiędzy 
gośćmi, bywającymi w willi Hue
gel, znajdował się „fuehrer" a tak
że śp. cesarz niemiecki.

W tejże willi odbywały się waż
ne zebrania niemieckich przemy
słowców, którzy omawiali sprawy, 
związane z finansowym poparc.em 
dla Hitlera.

Axis Sally pobierała od wywia
du niemieckiego 800 do 1200 do
larów miesięcznie i że była jed
ną z najlepiej płatnych agentek. 
Ale „biedny” prokurator John 
M. Kelly junior wypada bardzo 
blado ze swymi argumentami...

Agencja Wolnej Grecji dono
si, że monarchofaszyśći zastoso
wali gaz tiujący w walce prze
ciwko oddziałom demokratycz
nym na Peloponezie.

• *  *
Generał Edouardo Saenz de 

łururga, podsekretarz stanu we 
fratikistowskim ministerstwie lot 
nictwa. stoi na czele delegacji 
o*:c°(rów faszystowskich ktć-zy 
pr?vby!i do *>T;ooyec. rzekomo 
cetem ..dokonania inspekcji" 
tzw mostu ormoetrynepo

Wizyta faszysty de Bururga w 
amervkaósk''ei kwaterze lotni
czej w Wiesbaden!e jest już dru 
gą w ciągu ostatnich trzech mie 
sięcy. * * *

Według doniesień otrzymanych 
z Ha.noi podczas obławy urządzo
nej przez wojsko francuskie na 
wioskę Thiendap w prowincji 
Haidaong, zastrzelono 20 osób 
spośród ludności cywilnej zaS je
denastu innvch osób zbiło tak, że 
wkrótce zmarło. Pewnego Starego 
wieśniaka oraz jego żouę związa
no razem i spalono żywcem. 
23 dzieci wydarto z rąk matek i 
zamordowano je uderzeniami kol
by lub zakłuło bagnetami.

Zmechanizowane fermy
hodowli bydła na Ukrainie

W kołchozach Ukrainy przeprawa 
dza się ostatnio mechanizację ferm 
hodowli bydła, co przyczynia się do 
znacznego usprawnienia hodowli. 
W kołchozie im. Kaganowicza zain
stalowano poidła automatyczne i 
(zmechanizowano proces przygoto
wania paszy i wywozu nawozów. 
Pozwoliło to na podwojenie ilości 
bydła przy tym samym personelu 
obsługującym fermę. W kołchozach 
liczących większą ilość bydła zme

chanizowano przywóz i przygotowa 
nie paszy, zaopatrzenie w wodę, 
wywóz nawozu, dojenie krów, 
strzyżenie owiec, przeróbkę mleka 
itd.

W r. 1949 mechanizacja przygoto 
wanla paszy zostanie wprowadzona 
w 12 tys. fermach hodowli bydła, 
natomiast mechanizacja zaopatrze
nia w wodę w 1 tys. kołchozów na 
Ukrainie,

— A ty co robisz?
— Widzisz piszę książkę o pra 

cownikach fabrycznych i zapozna 
ję się ze środowiskiem.,.

BIEGI NARODOWE 
próbą sprawności fizycznej

W dniu 8 ma 
ja  br. odbędą 
się w całym 
kraju Biegi Na 
rodowe na prze 
łaj, które prze
prowadzone zo
staną w trzech 

kategoriach: 900 m — dla kobiet;
1000 m — dla mężczyzn do lat 
20; 3000 m — dla mężczyzn powyżej 
lat 20.

W kategorii kobiet i mężczyzn prze 
widzianych jest pięć różnych grup 
wieku.

W roku bieżącym Biegi Narodowe 
I będą jedną z p‘ ób na Odznakę 

Sprawności Fizycznej. W zależności 
od czasu uzyskanego w biegu za
wodnikom zalicza Się wynik na od
znakę zwyczajną lub też wybitne
go usprawnienia.

Kobiety — bieg 500 m, wiek 15—17
lat — czas 2.20 min. (2.05); wiek 
18—19 lat — czas 2 05 min. (1.55); 
wiek 20—25 lat — czas £ l0  min.

(2.00) ; wiek 26—32 lat — czas 2.30 
min. (215); od 33 lat — czas 3.00 
min. (2.45).

j

Młodzież męska — bieg 1000 m 
wiek 15—17 lat — czas 4.00 min,
(3.45) ; wiek 18—19 lat — czas 3.45
min. (3.30).

Mężczyźni — bieg 3006 m: wiek
20—29 lat — czas 13 45 min. (12.30); 
wiek 30—39 łat — czas 14 30 miń.
(13.45) ; od 45 lat — C2as 18.00 ihitt
(18.00) .

1. Cala niłodzież na start do 
Biegów Narodowych!

2. Przez Biegł Narodowe do 
umasowienla sportu!

3. Biegi Narodowe to symbol 
tężyzny Narodu!

I. Biegi Narodowe to honor ł 
obowiązek postępowej mło
dzieży!

5. Bndż gotów na start do Bie
gów Narodowych!

' 6. Wszyscy na start do Biegów 
Narodowych!

Propagandowe walki
Sekcja bokserska zorganizowana 

przez Pow Inspektorat Kultury Fi 
zycznej w Tomaszowie, — Lub. przy 
Gim. i Lic. Państwowym, w dal
szym ciągu wyjeżdża w teren po
wiatu. W dniu 20. III. 1949 r. wy
jechała do gm. Bełżec w celu rade 
monstrowania miejscowej ludności 
walk bokserskich. Pomimo dużej 
propagandy, zainteresowanie ze stro 
ny miejscowej ludności było maie.

Walki odbyły się przy ciemnym 
świetle 1 w chłodnym pomieszcze
niu. Pomimo niedogodnych warun
ków młodzież biorąca udział w im
prez H?. nie zraża się tym. lecz z chę 
cią wvraża zgodę na wyjazd w te
ren. Powiatowy Inspektorat Kultu
ry Fizycznej składa Serdeczne po
dziękowanie sekcji bokserskiej za 
wsnółpracę i chęć w dalszej pracy 
nad podniesieniem sportu na wsi.
Wyniki poszczególnych walk:

Waga panierowa: Szvmnsik zwy
ciężył na pkt. Podgórskiego.

Waga musza: Szczawiński zre
misował z Kędzierskim.

Waga musza II Bednarski zremi
sował z Siekłem.

Waga kogucia: Konfederat zwycię 
żył na p k t Dz^owskfego,

bokserskie w Bełżcu
Waga kogucia: Jabłoński wypunk 

tował Sachajka.
Waga iekka Szczawiński l i  poke 

nał na pkt. Kozłowskiego.
Waga lekka II Jachlmskl rfremiso 

wał z Jakubiakiem.
Waga średnia Kudlickł zwyciężji 

na pkty Zarzyckiego.

STANISŁAWEK ZASILI BARWI 
LUBLINIANKI

Stanisławek b. piłkarz zamoj
skiej Sparty przebywa obecnie 
w Lublinie.

W tych dftiach otrzymał oń
zwolnienie z klubu zamojskiego 
i najprawdopodobniej gasili on 
szeregi Lublinianki.

STYSIAŁ W SZPITALU!
Po walce z Kuczyńskim — Sty 

siał odczuł nagle silny ból w oko 
licy wyrostka robaczkowego. Dr 
mjr Hans stwierdził konieczność 
natychmiastowej operacji. Stysiał 
przebywa w szpitalu.

' 5)

Tylko wujaszek Tereń wcuz pamięta, że jest ż 
guberni permskiej, z powiatu szadryńskiego, a lutaj 
jest przybyszem, człowiekiem tymczasowym, chociaż
mieszka od 13 lat.

Sprawy myśliwskie i troski wieśniacze — wszyst 
ko pomieszało s'ę wujaszkowi Tereniowi, i sam na
wet nie Wie, które mu są bliższe. A tu jeszcze kłopo
ty z kobietką Arseniusza. I dla Trofimowej — mleko, 
i dla M’tiaja — nóż. Ot, Mitiaj, ten już ma swioją 
linię. Ten ęest szadryński, nie.

Rozmyślając w ten sposób wujaszek Tereń idzie 
przez tondrę i każdy kamień jest mu tutaj znany, 
wszystkie drzwi otwarte, wszystkie serca rozwierają 
się przed nim życzliwie i ufnie. Wchodzi do cudzych 
chał i od razu cudze życie, cudze sprawy i troski sta
ją się jego spr wami i jego troskami.

„A dla Mitiaja — nóż, — myśli stariec podcho
dząc do chały Żdanowa. Już wiem. jakiego mu

potrzeba! Pochwa z kości morsa, a rączka czarna, 
kręcona”,

Żdanowa w chacie nie ma. W drzwi wetknięty- 
jest nóż myśliwski, na nieźu kartka: „Wujaszkn Te
reniu! Jeleń na piecu, tytoń na stole, kieliszek — 
wiesz gdzie. Przyjdę wkrótce. Żdanow”.

Wujaszek Tereń nie martwi się. Nie oczekiwał 
nawet, że w piękny słoneczny dzień zasłanie Żriatu> 
wa w domu. Jak Trofimow jest zawsze na swojej 
działce, tak Żdanow zawsze na polowaniu. Wujaszek 
Tereń joż przyzwyczaił się do gospodarowania w 
chacie Żdanowa bez gospodyni.

Mieszkanie Żdanowa jest ubogie, kawalerskie. 
Tylko brn-ni ma wiele. I na ścianach, i na belce, i po 
kątach. W chłodnej sieni wiszą lisy niebieskie. Wu
jaszek Tereń trzepie białe z połyskiem puszyste ogo
ny i uśmiecha siię. Teraz choćby nawet Żdanow nie 
przyszedł — wujaszek Tereń wie, jaki trzeba nadać 
radiogram.

Tak się już ułożyło od dawna: Wchodząc do sie
ni Żdanowa wujaszek Tereń pierwsze spojrzenie rzu
ca w stronę „skrzyń na zbnże‘‘ — jaki urodzaj futer? 
Jeśli urodzaj dobry, Żdaw-rw pozostanie jeszcze na 
drugą zimę w osiedlu myśliwskim, jeśli zaś rok by! 
zły. nieinlratny i Żdanow nie ma czym pokryć za
liczki. — w tak:m razie wróci na magistralę. Żdanow 
nie lubi długów. Doskonały mechanik, idzie wów
czas dio fabryki i przez cały rok odrabia swój dług. 
W tym czasie nie rozmawia z nikim o myślistwie, o 
tundrze, ■— jest tylko pierwszorzędnym mechani
kiem, profesorem w swoim zawodzie. Ale nok upły
nął, dług jest spłacany i Żdanow zaw:nąwszy starań 
nie instrument szmatą, odchodzi z fabryki i znów

zabiera się do myślistwa. Dlatego, te  nie mechanika, 
ale pokiwanie, to jego zawód umiłowany.

Oto czemu wujaszek Tereń zajrzawszy do 
„skrzyń na zb^że" mógł nieomv!nife powiedzieć: Te
raz Żdanow pozostanie w osiedlu.

Poza lisami niebieskimi i narzędziami w mie
szkaniu Żdarunwa nie ma czego oglądać i Wujaszek 
Tereń znalazłszy na piecu jeleninę, w ukrytym m’ej-

— spirylusik i na stole tytoń w woreczku, posi
la się i idzie spać. Spi mocno, bez snów.

Pod wieczór Żdanow wraca z polowania. Schy
liwszy się wchodzi do chaty, stawia strzelbę w kącie, 
todpina i rzuca na podłogę pas, na pasie — zdobycz 
gęsi.

— Przyszedł zdobywca! — wita go wesoło Wuja 
«ek  Tereń. — Jeszcżeś nie wytępił wszystkiej zw>e. 
rzyny w tundrze? — Wszystkiej nie »— uśmiecha się 
Żdanow. Uśmiech ma niezręczny; oczy śmieją się 
bard zej niż usta.

— Do podobno — ciągnie wujaszek Tereń, — 
2w'erzvna chce na ciebie złożyć skargę, że ten Źda- 
isciw żvć jej nie da je. ’

Żdanow rozbiera się. myje i siada do stołu. Przy 
siada się f wujaszek Tereń przewidując r  izmowę. 
Bo każdy polarnik powie: dobry jest kieliszek po 
przemarznięciu, łaźnia —1 po podróży, ale najmilsza 
jest rozmowa z mądrymi człowiekiem przy fajce.

I starzec nie śpiesząc się zaczyna wzińowę o 
myśliwslwie. Z każdym człowiekiem trzeba mówić o 
rzeczy najważniejszej: z Trofimowem — o gospo
darstwie, z Arseniuszem — o kobiecie, że Żdanowem 
— o prlowamu, innej rozmowy z nim wszczynać nie 
warto — będzie milczał. C d n.
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