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Przedstawiciel Sir. Pracy
miii irtiisii ¢0 ii® i mrolei

59 posiedzenie Sejmu Ustawodawczego R. P.
WARSZAWA (PAP). Na 59-tym posiedzeniu w dniu 24 marca br. 

Sejm Ustawodawczy R. P. rozpoczął rozprawę nad budżetem na rok 

1949. Na posiedzenie przybył Rząd z Premierem Cyrankiewiczem oraz wi

cepremierami Zawadzkim I Korzyekim na czele.

WARSZAWA (PAP). Popołudniowe 
obrady 59-go posiedzenia Sejmu Usta 
wydawczego R. P. * dnia 29 bni. 
otworzył wicemarszałek Barcikowski. 
udzielając głosu przedstawicielowi 
Stronnictwa Pracy, posłowi Olchowi 
ozowi. Klub S. P. ustosunkowuje się 
pozytywnie do przedłożenia rządowe
go, podkreślając przede - wszystkim 
marzenie stabilizacji, jaką wnosi 
budżet.

It. U. K.

Warszawski Oddział KUK (Komi
tet Upowszechnienia Książki) eks
pediuje dziennie około czterech ton 
książek — sześciu tysięcy tomów.

Na zdjęciu: Stosy książek na
dzienną ekspedycję.

Mówca poświęca dłuższy fragment 
swego wystąpienia sprawom rzemio
sła, które — jego zdaniem — powinny 
być podporządkowane w całości od
rębnemu resortowi.

Dla odbudowy i rozbudowy kraju, 
dla przezwyciężenia wiekowego zaco 
tania gospodarczego, dla utrzymania 
granic, dla konsekwentnego wzmac
niania ustroju demokratycznego — 
oświadcza z naciskiem poseł Olcho- 
wicz — musimy mieć pokój i glos 
swój rzucamy na szalę w zgodnym 
chórze z prostymi ludźmi całego świa 
ta. W tym stanie rzeczy — pytamy:
d l a c z e g o  Części d u c h o w ie ń 
s t w a  NIE MA Z NAMI TERAZ, 
KIEDY NARÓD SIĘGA PO NOWE, 
SZCZĘŚLIWE ZYCIE?

Wśród ogólnego zainteresowania 
całej |zbv. mówca zapewnia, że S*r«n 
niewo Pracy zawsze podkreślało prze 
jawy dobrej woli i próby pozytyw
nej współpracy duchowieństwa z ~o- 
bozem demokracji w Polsce, DLATE
GO MAMY MORALNE PRAWO PY
TAĆ SIĘ WAS — mówi poseł Olcho- 
wicz, mając na myśli pewien, odłam 
duchowieństwa — JAKO POLACY I 
KATOLIOjf, DLACZEGO Z TYLU KA 
ZALNIĆ SĄCZY SIĘ JAD NIEWIARY 
W DZIEŁO PODJĘTE PRZEZ NA
RÓD? DLACZEGO I W IMIĘ CZEGO 
W DNIACH WIELKOŚCI NASZEGO 
LUDU, JESTEŚCIE PRZECIWKO 
NAM?

Poseł Olchowicz kończy wezwanTem
do tej części duchowieństwa, która 
jeszcze „nie przejrzała wielkości do
konywanego wysiłku" — o zaprzesta
nie wrogiej polityki, o jedność z naro
dem.

(c. d. na str. 2)

W alki p a rty za n ck ie  
w H i s z p a n i i

PAR YŻ  (PAP). —  Radio Pirenai- 
ka komunikuje, że w  prowincjach 
La Coruna i Galicia wzrosła w ostat 
nich czasach działalność partyzan
cka. Doszło do ^jgznych starć z żan
darmerią frankistowską.

M arszalek
Sokołowski
I zastępcą ministra 
sił zbrojnych ZStfR
MOSKWA (PAP). — Rada Mi 

nistrów ZSRR mianowała mar
szałka Związkti Radzieckiego — 
Sokołowskiego I  zastępcą mini
stra sił Zbrojnych ZSr.R, zwal
niając go z obowiązków dowód
cy radzieckich wojsk okupacyj
nych w  Niemczech I szefa ra
dzieckiej admin’stracji wojsko
wej w  Niemczech.

Rada Ministrów ZSRR miano 
wała generała armii Czujkowa 
dowódcą grupy radz'eckich wojsk 
okupacyjnych w  Niemczech i 
szefem radzieckiej administracji 
wojskowej w  Niemczech.

Dz ień  1 M a ja
uczcimy przekroczeniem

planów produkcyjnych
Komitet Miejski Polskiej Zjednoczonej Partii Robot

niczej w Lublinie, po zapoznaniu się z treścią wezwania 
i Państwowej Fabryki Obuwia im. M. Buczka, wzywającej 

wszystkie zakłady pracy na terenie miasta Lublina do 
współzawodnictwa pracy o przekroczenie planów prou 
dukcyjnych jako czynu 1 Majowego, —  wyraża całkowite 
uznanie dla akcji podjętej przez tę Fabrykę na terenie na
szego miasta i wzywa wszystkie organizacje partyjne i za
łogi wszystkich zakładów pracy miasta Lublina, aby po
szły w ślady przodującej załogi Fabryki im. M. Buczka.

Dzień 1 Maja uczcimy wykonaniem i przekroczeniem 
planów produkcyjnych, o zwiększenie oszczędności —  bę
dzie to nasz realny wkład w walkę o trwały pokój, pro
wadzoną przez masy pracujące całej Polski, wraz z całą 
postępową ludzkością, ze Związkiem Radzieckim na czele.

Niech żyje załoga Fabryki im. M. Buczkal
Niech żyją przodownicy i przodrwniczki pracy, k ła 

dące ftindamenly ‘pod Polskę Socjalistyczną!
Niech żyje Komitet Centralny P. Ż. P. R. organizator 

zwycięstw ludu pracującego Polski!
Komitet Miejski

Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
w Lublinie,

Rokowania pokojowe w Chinach
rozpoczną się t kwietnia b. r.
.M O SKW A (PAP). Jak donosi a- 

gencja Sinhua. Centralny Komitet 
Komunistycznej Partii Chin powziął 
następującą decyzję w sprawie ro
kowań pokojowych z rządem kuo- 
mintangowskim:

1) rokowania rozpoczną się 1 l  wie 
tnia, 2) miejscem rokowań będzie 
Pekin, 3) rokowania z delegacją nan 
kłńską hedą prowadzić delegaci Ko
munistycznej Partii Chin Omu En- 
Lal, Ltn Czu-Han, L i Bei-Han l 
Lin Czjan-In.

Rokowania będą się toczyć zgod
nie 2 oświadczeniem, złożonym przez

i
przewodniczącego C. K. Komunisty* 
cznej Partii Chin Maotse-Tunga w 
dniu 14 stycznia oraz zgodnie z wa
runkami, wysuniętymi w  tym o- 
świadczeniu jako podstawą do roko
wań pomiędzy obu stronami.

Powyższa decyzja została przekai 
zana drogą radiową do wiadomości 
nankińskiego rządu kuomintangow- 
sklego z tym. aby wysłał on swą de
legację w terr iłe i na miejsce wy
żej podane. Delegacja winna przy
wieźć z sobą wymagane materiały, 
dotyczące 8 wysuniętych warunków; 
celem podjęcia rokowań.

Klasa robotnicza Anglii
wyś'e swoich przedstawicieli
na Kcrgres Zwolenników Pokoju
LONDYN (PAP). —  Światowy | eze zainteresowanie. Dwa najwięk*

Kongres Zwolenników Pokoju, który 
ma odbyć się wkrótce w Paryżu bu
dzi w  Wielkiej Brytanii coraz żyw-

Palt illaalnti donotaiii Emm di udu
a Stany Zjednoczone do katastrofy —

o ś u / i o c f c z i i  W a  f § e r c e

sez okręgi przemysłowe Lancashirą 
i Cheshire, skupiające około 73 naj
rozmaitszych związków zawodo

w ych , postanowiły wysłać na Ko 
gres paryski swego sekretarza g- 
ralnego Horacego Newbold. Podo 
decyzję powziął także związek 
ników szkockich, który wysyła'*3'  
delegata swegó sekretarza gener 
nego Johna Wood. Związek robotn 
ków portowych marynarki wojennej 
w Rosyth wysyła na Kongres pary
ski 2-ch delegatów.

NOW Y JORK (PAP), —- W  przemówieniu wygłoszonym przez radio i

transmitowanym przez wszystkie rozgłośnie amerykańskie, przywódca 
Partłł Postępowej Henry Wallace

KU K dotychczas —
Wydrukował , . . 100.000 tomów 
rozprowadził w  pre

numeracie . . . 189.000 n
do bibliotek . . . 420 000 -
przez księgarnie . . 100.000 •>

BRUKSELA (PAP). M ;mo gróźb 
1 represji ze strony policji strajk

H M M lji t i  DdiDiisnf
odkrywają Amerykę...

BRUKSELA (PAP). — Przedsta
wiciele rządu belgijskiego, związku 
właścicieli przedsiębiorstw diamen
towych oraz związku szlifierzy po
stanowili w  wyniku dwudniowych 
obrad przerwać pracę na okres 
dwóch tygodni we wszystkich bel
gijskich zakładach diamentowych.

Belgijski przemysł diamentowy 
dotknięty został kryzysem wskutek 
dumpingowej konkurencji Bizon'!, 
którą anglosaskie władze okupacyj 
ne zaopatrują w surowiec diamen
towy wydobywan.tr—. w  .  belgijskim

atlantyckiego, podkreślając, że jest 
dla pokoju.

4-ch tysięcy robotników portowych 

w Antwerpii trwa w  dalszym cią

gu. Robotnicy domagają się zwięk

szenia płac oraz podwyższenia zasil 

ków dla bezrobotnych towarzyszy. 

W przemówieniu wygłoszonym na 

wiecu członek komitetu strajkowe

go van den Braden wystąpił z ostrą 

krytyką planu Marshalla, który do 

prowadził gospodarkę belgijską do 

całkowitego chaosu i wciągnął kraj 

do agresywnego bloku imperiali

stów amerykańskich. Van den Bra- 

dęn wezwał robotników, by prote
stowali przeciwko podpisaniu przez ' 

rząd Spaaka agresywnego paktu at I 
Jantyakieg^- J

wystąpi! z ostrą krytyką paktu 

to pakt agresywny, niebezpieczny

„Gdy sekretarz stanu Acheson o- 
świadczył, że pakt atlantycki ma na 
celu wzmocnienie autorytetu Naro
dów Zjednoczonych —, powiedział 
Wallace — to nawet prawicowy 
New York Post określił to oświad
czenie Jako niedorzeczne. Nie ulega 
wątpliwości, że pakt ten ma, w  tpyśl 
zamiarów jego twórcy, zastąpić

G roźba kryzysu 
w Luksemburgu

BRUKSELA (PAP). —  Przema
wiając na posiedzeniu luksembur
skiej izby deputowanych minister 
spraw zagranicznych, Bech zwrócił 
uwagę na groźbę kryzysu gospodar 
czego jaka zawisła nad krajem, W j 
przemyśle skórzanym, metalowym 
i stalowym zauważyć można pierw- ' 
sze oznaki kryzysu: gwałtowny spa 
dek zamówień wywołany coraz *u» [  
niejszą konkurencją Bizonia y

ONZ, co oświadczyli otwarcie mini
ster Bevin i Winston Churchill. Na
zywanie paktu atlantyckiego paktem 
pokojowym jest szczytem hipokry
zji Dlatego też cały naród amery
kański powinien zaprotestować jak 
najostrzej przeciwko jego montowa
niu.

Polityka Związku Radzieckiego jest 
polityką pokojową — powiedział na 
stępnie Wallace —. Nawet rzecznik 
polityki zagranicznej partii republi
kańskiej John Foster Dulles przy
znał. że żaden odpowiedzialny mąż 
stanu nie może przypuszczać, iż Zw 
Radziecki ma jakiekolwiek zamiary 
agresywne. Polityka pokojowa Zwią 
zku Radzieckiego nie ulega żadnej 
wątplfwości. W jakim więc celu 
Stany Zjednoczone budują\ całą sieć 
baz wokoło jego granic?

Pakt atlantycki doprowadzi Euro
pę do nędzy, a Stany Ziednoczone 
do bankructwa. Będzie on kosztował 
podatników amerykańskich od 3—4 
miliardów rocznie w  przeciągu 5 lat. 
Jeśli dodamy te mMiardy do kosztów 
tzw. „zimnej wojny'!, to zrozumie
my, dlarzego nie możemy budować 
domów mieszkalnych, szkół i szpi
tali w  Stanach Zjednoczonych",

/Ciąg dalszy aa Str. 2-ęjJ .

Towarzystwo Przyjaźni Brytyjsko* 
Radzieckiej w  New Castle wysyła 
także swoich przedstawicieli, którzy 
równocześnie zabiorą ze sobą dekla
racje pokojowe związków za wodo* 
wych miasta New Castle,

Jednocześnie sekretarz generalny 
związków zawodowych w Lancashi- 
re Newbold otrzymał zaproszeni* 
związków zawodowych Moskwy ns 
wzięcie udziału w uroczystościach 
1-majowych w  Związku Radzieckim. 
W odpowiedzi na to zaproszenie 
Newbold oświadczył, że ten wyraz 
przyjaźni przyczyni się niewątpliwe 
do wzmożenia współpracy między 
klasą robotniczą obu krajów I stwo
rzy podstawy dla zachowania trwa
łego pokoju.

-----4v— ■

Im r.liwo mm
radzi ckiego

MOSKWA (PAP). —  29 marę# 

zmarł w  91 roku życia wybitny tł- 

czony rosyjski mikrobiolog Gamal* 

ja. Zmarły był przez długie lats 

członkiem rzeczywistym Akadowi' 
Nauk lekarskich 7-¾¾¾.

Strajk robotników portowych
w  A n t w e r p i i
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Budżet dynamiki gospodarczej
Reform a sadow ego postępowania karnego

Posiedzenie Sejmu Ustawodawczego
(Dokończenie ze str. 1-ej)

W  pierwszym punkcie porządku 
dziennego Sejm przystąpił do pierw
szego czytania rządowego projektu 
ustawy o ochronie przyrody. Pro
jekt ustawy odesłany został do Ko
misji Rolnictwa i Leśnictwa.

Następnie minister sprawiedliwo
ści Świątkowski czyta rządowy pro
jekt ustawy o zmianie kodeksu po
stępowania karnego. »

CZYNNIK  LUDOWY 
W SĄDOWNICTWIE

Minister H. Świątkowski oświad
cza na wstępie, że wniesione pod 
obrady Sejmu rządowe projekty u- 
staw, dotyczących sądownictwa, o- 
bejmują reformę sądowego postępo
wania karnego oraz zmiany w  prze
pisach o ustroju sądów powszech
nych i przepisach o sądach doraź
nych.

Reforma mechanizmu działania wy 
miaru sprawiedliwości łączy się ści
śle z zadaniami, jakie przed sądow
nictwem i prokuraturą stoją na o- 
becnym etapie rozwojowym Polski 
Ludowej w okresie budowania pod
staw socjalizmu.

Minister przypomina następnie do 
tychczasowe osiągnięcia w dziedzi
nie wymiaru sprawiedliwości.

Minister przechodzi do omówienia 
projektowanej reformy, w ym iera 
jąc je j najważniejsze cele i zasady:

I  Ściślejsze powiązanie organów 
sądowo-prokuratorskich z ma

sami pracującymi, z innymi orga
nami władzy ludowej, w  szczególno
ści z organami Bezpieczeństwa Pu
blicznego i Komisji Specjalnej.

O  Przyśpieszenie wymiaru sprawie 
dliwości.

O  Zabezpieczenie należytego pozio 
mu i jednolitości orzecznictwa 

sądowego.

Ą  Wzmocnienie czynnika ludowego 
w  orzecznictwie sądowym.

K Wzmocnienie władzy prokurato- 
. rów i koncentracja w  ich ręku 

postępowania przygotowawczego. 
Zwiększenie zabezpieczenia praw 
jednostki w postępowaniu sądo

wym karnym.
*7 Usprawnienie postępowania do

raźnego
}  Wzmocnienie aparatu sądownic

twa dla nieletnich.

3D2fcT TROSKI 
J  ZDROWIE I OŚWIATĘ

W następnym punkcie porządku 
dziennego pos. Mitura (S. L.) ''o ty ł 
sprawozdanie Komisji Skarbowo- 
Budżetowej o projekcie ustawy 
skarbowej i preliminarzu budżeto
wym na rok 1949.

Poseł sprawozdawca przypomina 
zadania, jakie w roku 1949 stawia 
Narodowy Plan Gospodarczy. Reali
zując zadanie przedterminowego wy 
konania tego planu — oświadcza 
mówca — masy pracujące naszego 
kraju przyśpieszą przejście gospo
darki polskiej do okresu budowania 
podstaw społeczeństwa socjalistycz
nego.

Plan gospodarczy przewiduje 
wzrost produkcji przemysłowej o 
16,1 proc. Wzrost produkcji środków 
produkcji jest przy tym wyższy od 
wzrostu produkcji środków spożycia. 
W  ogólnym rozwoju produkcji prze 
myślowej charakterystyczny jest ro 
zwój szkolnictwa zawodowego, a 
także znaczny wzrost nakładów na 
akcję socjalną.

W planie rolnictwa, gdzie przewi
duje śię podniesienie produkcji o z 
górą 4 proc. w  stosunku do obfitych 
zbiorów zeszłorocznych, szczególny 
hacisk kładzie się na podniesienie 
poziomu i wyposażenie majątków 
państwowych. W budownictwie pla
nowane nakłady osiągną 109 miliar 
iłów ł* wnrm budownictwo mio*

szkaniowe dla robotników powięk
szy się o 46 proc.

Realizując zadania Planu — bu
dżet tegoroczny przeznacza na oświa 
tę 22,7 proc. ogółu wydatków pań
stwowych, podczas gdy przed woj
ną nie przekraczało się 15 proc. 
Świadczy to o wysiłku Państwa, któ 
re pragnie zapewnić możliwości 
kształcenia się wszystkim obywate
lom. Wyrazem troski Rządu Ludo
wego o podniesienie i umasowienie 
kultury i oświaty jest wniesiony 
projekt ustawy o likwidacji analfa
betyzmu, spuścizny po ustroju kapi
talistycznym.

W zakresie służby zdrowia, dzięki 
poważnym nakładom, liczba Józek 
szpitalnych wzrośnie z 21 na 10 tys. 
mieszkańców w  1939 r. do 36 w  -o- 
ku bieżącym. Znacznie powiększy się 
liczba ośrodków zdrowia, poradni i 
ambulatoriów. Walka z chorobami 
społecznymi, jak np gruźlicą, w y
magać będzie miliardowych nakła
dów. Podkreślając dane, świadczące 
o postępach w  dziedzinie służby zdro 
wia. referent krytykuje zbyt powol
ną demokratyzację aparatu w  jedno 
stkach podległych Ministerstwu 
Zdrowia oraz niedostateczną walkę 
z przerostami administracyjnymi. 
Zmian wvmaga również niewłaściwe- 
rozmieszczenie lekarzy.

Oceniając całość naszego prelimi
narza, poseł M ;tura nazywa go bu
dżetem dynamiki gospodarczej i spo 
łecznei Państwa Ludowego, budże
tem głębokiej troski o podniesienie 
oświaty i zdrowotności narodu, a 
zwłaszcza troski o młode pokolenie. 
Budżet ten — mówi poseł Mitura — 
można było przedłożyć dz'ekl słusz
nej polityce naszego Rządu Ludowe
go, dzięki naszemu sojuszowi ze

Związkiem Radzieckim i krajami de 
mokracji ludowej, dzięki pełnej po
święcenia pracy klasy robotniczej i 
mas pracujących wsi.

Aparat finansowy — kończy poseł 
Mitura — musi stać na straży 
oszczędnego gospodarowania. Stąd 
spada na niego wyjątkowo odpowie
dzialna funkcja przy budowie syste
mu oszczędzania. Aparat finansowy 
może i musi powodować, by dyna
mizm naszej młodej gospodarki 
szedł równolegle w  dwóch kierun
kach- wzrostu inwestycji i wzrostu 
konsumcji oraz wzrostu oszczędza
nia. Nie ma bez oszczędzania rozwo
ju gospodarczego i nie ma bez osz
czędzania — socjalistycznego budów 
nictwa.

w «* $
Po odczytaniu sprawozdania bu

dżetowego przez posła Miturę roz
winęła się dyskusja, w  której przed 
stawiciele klubów poselskich usto
sunkowali się pozytywnie do projek
tów ustaw rządowych.

PRZEMÓWIENIE W A L L A C E ’A
w  sprawie paktu atlantyckiego

(Dokończenie ze str. 1)

Kongres wyraził już gotowość wy 
asygnowania olbrzymich kredytów 
na zbrojenia, lecz odmawia kredy
tów na pomoc dla bezrobotnych, nie 
znosi ustawy antyrobotniczej Taf
ta - Hartley‘a, łagodzi przepisy o 
kontroli czynszów mieszkalnych i 
torpeduje projekty ustaw o gwa
rancji praw obywatelskich. Ludzie 
rządzący obecnie w  Waszyngtonie 
dążą do uzbrojenia Europy, a przy 
tej okazji zamierzają także uzbroić 
Niemcy, przeciwko którym musieli 
śmy prowadzić dwie wojny za ży
cia jednego pokolenia. Przecież wła 
śnie niemiecki militaryzm i agresje 
niemieckie wywołały obie wojny 
X X  wieku. Nasi milltaryści gotowi 
już są dać Niemcom w ręce broń, 
tym samym Niemcom, którzy do
tychczas ani się nie zmienili, ani 
n!e wyrazili skruchy. Pakt atlan
tycki znów da Niemcom mundury. 
Będą to mundury z wełny amery
kańskiej i australijskiej, może będą 
to mundury innego koloru, lecz no 
sić je będą Niemcy. Poza tym mó-

Podpisan ie  um owy hand ow ej
m i ę d z y  P o l s k a

a radziecką sirefą okupacji Niemiec
Niemczech — Niemiecka Komisja 

Gospodarcza, zaś ze strony Rzeczy

pospolitej Polskiej —  Polska Dele

gacja Handlowa.

Zgodnie z powyższą umową obro 

ty handlowe między obu stronami 

wyn'osą 152 miliony dolarów, co 

dwukrotnie przekracza obroty za 

rok 1943.

BERLIN (PAP). —  We wtorek 

dnia 29 bm. podpisana została w 

Berknie między Rzeczpospolitą Pol 

ską a radziecką strefą okupacji N !e 

mieć umowa handlowa na rok 

1949
Ze strony strefy radzieckiej roko 

wania prowadziła za zgodą radziec 

kiej administracji wojskowej w

PRZED ŚWIATOWYM KONGRESEM 
Z w o le n n ik ó w  Pokoju .

M n i s i e  z g l o s z e n j o  nu&łwgwĘjafą
PARYŻ (PAP). — Komitety przygotowawcze do Światowego Kongre

su Zwolenników Pokoju irwor/onc ?os?aty w Grecji demokratycznej. Al- 
ban‘I Argentynie I Buł-nrił. Na ręce K"mtfrtu Organizacyjnego Świato
wego Kongresu Zwolenników Pokoju napływają w dalszym ciągu rezolu
cje i akcesy do akcji pokojowej.

FRANCJA?
Ksiądz Bonlicr zlo
ty? oświadczenie, sr 

!<tórvm stwie"’ z'ł m. itl : .Teko du
chowny i profesor prawa nvędz\naro 
doweco p-7vslRpiłrm do Światowego 
Komeresu Zwolenników Pokoju któ
ry dla wszystkich stoi otworem Po 
kój jest wspólnym dobrem ludzkoś
ci Y\’ ojna przynosi śmierć nie czy
niąc różnicy między narodami i rasa 
mi. toteż nie powinniśmy czynić po 
dobnych różnie gdy z nią walczymy.

MAROKKO:
Liga młodzieży maro 
kańskiej ogłosiła ma 

nifest następującej treści: 
marokańska i cały naród oczekują, 
że krew, którą przelano na polach 
bitew w wojnie przeciw barbarzyńcom 
hitlerowskim nie pójdzie na marne 
że kraj nasz odzyska suwerenność i 
niepodległość. Jednakże, dzięki porno 
cy imperializmu amerykańskiego ko 
ionizatdrzy francuscy i hiszpańscy zło 
żyli na barki narodu marokańskiego 
ciężkie jarzmo wyzysku, imperialiści 
amerykańscy i ich wspólnicy zamie
rzają przekształcić nasz kraj w re
zerwat mięsa armatniego dla wojny 
napastniczej przeciwko Zw:ązkow! Ra 
dzieckiemu. kratom demokracji ludo
wej i narodowi francuskiemu. Mio 
dzież marokańska mówi: nie — woi 
nie imperialistycznej i łączy się z 
światowymi siłami pokojowymi".

Związek młodzieży 
węgierskiej ogłosił 

apel następującej. treści; „Młodzież

WĘGRY:

węg:erska zdobyła gorzkie doświad
czenia w czasie wojny. 60 tys łudzi 
zgipęło w naszym kraju Młodzież wę 
gierska wita z wielką radością : en'u 
ziazmem wiadomość o zwołaniu Sw:a 
towego Kongresu Zwolenn:kć.w Po
koju. który jest nowym zwycięskim 
krokiem w obronie ludzkości przed 
podżegaczami wojennymi".

Akces do Kongresu zgłosił również 
związek drobnych kupców węgier
skich „My, drobni kupcy zdajemy so 
bie sprawę — brzmi oświadczenie — 
że nasze bezpieczeństwo j przyszłość 
zależą od zwycięstwa obozu pokojo
wego".

MONGOLIA: Związki zawodowe 
Ludowej Republiki 

Mongolskiej, zgłaszając akces do Kon 
gresu, piszą. „Podobn:e jak cały nasz 
narćd, który przyczynił się wydatnie 
do zwycięstwa nad Niemcami hitle
rowskimi i imperia':zm»m jat>oósk:in 
— pracujący Mongolii przystępują 
zdecydowanie do walki w obronie po 
koju“ .

łącznie ponad milion członków, zgło 
siło udział w Światowym Kongresie 
Zwolenników Pokoju. Kilkunastu me 
rów wleikich miast włoskich przystą 
piło do Kongresu indywidualnie.

j w i się coraz otwarciej, że ohydny 
i twór Hitlera i Mussobniego Hiszpa 
j nia frankistowska ma się wkrótce 
znaleźć dzięki paktowi atlantyckie
mu w  naszym obozie.

Rząd radziecki proponował nam 

niejednokrotnie spotkania, w  celu 

omówienia i  uregulowania wszyst

kich nieporozunyeń. Jednakże De

partament Stanu i Biały Dom odpo 

wiedziały na te propozycje, gorącz

kowym montowaniem paktu atlan

tyckiego, który jest agresywnym so 

juszem wojskowym.

Churchill może przyjeżdżać do 

nas i namawiać nas, byśmy wzięli 

na siebie ciężary, których Anglia 

nie jest w  stanie już znosić. Pteze- 

si wielkich koncernów mogą usiło

wać wzniecać naszą nienawiść do 

tego stopnia, by Kongres uchwalaj 

coraz większe kredyty na zbrojenia 

i by te koncerny mogły na tym za

rabiać miliardowe sumy.

Nasza prasa będzie broniła inte

resów wielkiego kapitału, lecz to 

wszystko nie da naszym dzieciom 

bezpieczeństwa i pokoju.

Jeżeli rząd Stanów Zjednoczonych 
pragnie rzeczywiście pokoju — tak 
jak to twierdzi, to nie wolno mu 
odrzucać żadnych propozycji w  spra 
wtie omówienia spornych zagadnień. 
Naród amerykański musd działać: 
Organizacja Narodów Zjednocze- 

ca powstała w  San Francisco w  
roku 1945. Czy musi ona zginąć w  
Waszyngtonie w  r. 1949? Od naro
du amerykańskiego zależy, czy 
Kongres będzie ratyfikował pakt 
atlantycki i podzieli tym samym 
świat na dwa wrogie obozy. Prze- 
msw!am obecnie do milionów ludzi, 
którzy w !edzą dobrze, że jedynie 
ONZ i porozumienie ze Zw. Ra
dzieckim mogą przyczynić się do 
utrwalenia pokoju. Głos narodu amo 
rykańskiego musi być usłyszany w  
Waszyngtonie. Niech wasi senato
rzy dowiedzą się, że chcecie deba
ty publicznej na temat paktu atlan 
tyckiego. Niech się dowiedzą, że 
chcecie, by glosowali przeciwko pak 
towi atlantyckiemu, który może zni 
szczyć Organizację Narodów Zjed
noczonych i ponchnąć nasz kraj na 
drogę katastrofy".

FINLANDIA:
Udział w Światowym 
Kongres:e Zwolenn'- 

ków Pokoju zgłosiły: Centralna Ko
misja Związków Zawodowych, zwią
zek demokratyczny narodu fińskiego, 
fińska partia komunistyczna, fińska 
jednośeiowa partia socjalistyczna, p; 
sarze fińscy oraz towarzystwo przy
jaźni fińsko - radzieckiej.

K U B A :
Krajowe stówa zy- 
szenie rolników przy 

stępuje do Kongresu Zwolenników Pu 
koju w imieniu rolników kubańskich

NIEMCY: Akces do Światowe
go Kongresu Zwo

lenników Pokoju zgłosił związek wol 
nej młodzieży niemieckiej liczący 
700 tys. członków.

KOREA: Kongres w obronie 
pokoju w Republice 

Koreańskiej, w skład którego wcho
dzi 31 organizacji, liczących łąezme 
12 milionów członków, utworzył ko- 
mitel przygotowawczy do Światowego 
Kongresu Zwolenników- Pokoju.

W ŁOCHY: Szereg lokalnych i 
miejskich organiza- 

cji derookzatvf*nvch. obejmujących

RUMUNIA:
Udział w Kongresie 
Zwolenników Poko- 

kojji zgłosił związek zawodowy pra 
cowników budowlanych (180 tys. 
członków).

AUSTRIA:
Akces do Światowe
go Kongresu Zwoleń 

nrków Pokoju zgłosił związek wolnej 
młodzieży austriackiej.

HOLANDIA: Akces do Światowe
go Kongresu Zwoleń 

ników Pokoju zgłosiło towarzystwo 
przyjaźni holendersko - radzieckiej.

Kongres
im likinlirii inifis ifi
PrypiRfiwienip tow. We fl3

BUKARESZT (PAP). — W sali 
Teatru Ateneum w  Bukareszcie roz 
począł swe obrady Kongres Intelek
tualistów Rumuńskich w  obronie 
pokoju i kultury. Kongres prze
kształcił się w manifestację pokojo
wą całego narodu rumuńskiego prze 
ciwko próbom imneriakstycznym 
rozpętania nowej wojny. Z całego 
kraju napływają na ręce Komitetu 
organizacyjnego telegramy, w któ
rych robotnicy, inteligencja nracują 
ca i ucząca się młodzież solidaryzu 
ją się z uczestnikami Kongresu w 
walce o pokój.

Delegat polski —  Roman Werfel 
serdecznie powitał Zjazd rumuń- 
skicn pracowników kultury. Mów
ca zanalizował sytuację przedwojer 
ną w  Polsce i Rumunii i politykę 
ówczesnych klas panujących.

Kongres paryski —  oświadczy) 
Werfel — który zbierze się za kil
ka tygodni zjednoczy wiele setek 
nrzedstawicieli wszystkich sił wal
czących o pokój. — Delegaci polscy 
spotkają się tam z przedstawienia
mi rumuńskimi pod wspólnym' M  
slami: „Niech żyje watka o pokój !" 
„Niech żyje Związek Radziecki -*■ 
przodująca światowego obdśń
pokoju".
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irzedm iolem  współzawodnictwa robotników rolnych 
L u b e l s z c z y z n ą /

Ostatnie zebranie plenum Zarządu Okr. Zw. Zaw. Robotników i Praeowników Rolnyeh w 
Lublinie, % dnia 28. bni., odbvło się pod znakiem współzawodnictwa pracy i oszczędności. Re
ferat na ten temat wygłosił przedstawieni Zarzadu C.ł. Zw. Zaw. R. i Pr. R. Iow. Gra inert. 

1 Oprócz tego zaznajomiono obecnych z nowym układem zbioro wym pracy, który obowiązywać 
~ będzie od 1 kwietnia br. Przynosi on wiele korzystniejsze warunki pracy d'a robołn ko. pocią

gając za sobą zwiększenie rocznych wydatków na wynagrodzenia o 800 milj. zł. w skali ogól
nokrajowej.

ńSECZĘnNOŚf': CZASU I we współzawodrretwie norm
v M ATERIAŁÓW  czuwać będą specjalnie powoła

_ ne Komisje Oszczędnościowe 
W  dotychczasowej gospo  ̂ w ajj.j z marnotrawstvvem.

•Se na majątkach

441 Hurtów d!a ludności wiejskiei
naszego w ojewództwa

zdarzały się 
•wypadki Pęirrzutnego gospodaro 
wania maleriałami, lub nawet 
ich marnowania wskutek mnł 1 
sprężystości w gospodarce sdą 
toboezą. Rok bieżący przynie
sie. zasadnicze zmiany, gdyż 
wszystkie zespołv majątkowe 
przystępu ią do współzawodnic
twa w zakresie oszczędności 1 
•walki z marnotrawstwem. Na 
zjeździe ustalono główne wytycz 
pe dla majątków, jakimi należy 
kierować się we współzawod
nictwie. Przede wszystkim bę
dzie się przestrzegać terminowe 
go składania sprawozdań, eby 
uniknąć zbędnej straiv czasu,

MJBT.TN W ZYW A  INNE 
OKRĘGI

Niezależtue od współzawodnic 
twa w zespołach majątkowych 
i folwarcznych oraz komitptach 
zespołowych, Okr. Związek 
Zaw. R. i Pr. R. wezwał do szła 
chętnej rywalizacji w zakresie 
oszczędnej gospodarki fundusza 
mi związkowymi i racjonalnej 
organizacji pracy, okręgi rze
szowski, kielecki, białostocki i 
krakowski. Ponieważ skupiają 
one różne ilości członków — za 
wyjściową podstawę przy obli 
czaniu wyników, weźmie się 
przeciętne ilości ząoszczędzo-eniepotrzcbnvch wydatków kies- przecie . . , .

fespondencyjnych, a co na jważ nych zł. w 1-dniówkach, jedno*
njejsze, zaham owania p lanow ej
pracy gdyż odbija się to natpo 
ważniej na gospodarce. Dążąc 
&> usunięcia n!epcłrzebnych

w y

kach pracy lub z t ha uprawy 
zbóż, roślin okopowych, plantacji 
i ogrodów warzywnych. Oblicze 
nia wyników wsnółzawodn:ctwa 
będą zamknięte 1 stycznia 1950 r.

go bloku wojennego. Zebrani 
poparli również stanowisko Rzą 
du wobec Kościoła katolickiego, 
wypowiadając się w rezolucji 
za oddzieleniem spraw Kościoła 
od spraw Państwa.

O łvm, że rolnicy n’e pozesta 
ją w tvle za innymi i biorą czyn 
ny udział w budowie 
ustroili gospodarczego świadczy 
równ!eż fakt, że postanowili ucz 
cić mniącc «ię odbyć w Warsza 
wie w dniach 22 —  26 maja br. 
Kongres Związków Zawodoi- 
wych czynem. Każdy z zespo
łów złoży meldunek o tym, cze 
go dokonał na cześć Kongresu. 
.Tak widać z obrad' ostatn!ego 
plenum Zarządu Okr. Zw. Zaw 
R. i P. R. —  w gospodarce ze
społów majątkowych i folwarcz 
nych, jak również samegio zw:nz 
ku, oszczędność i walka z marno 
trawstwem będą głównym moty 
wem dążeń w tegorocznej pracy.

(dr) — Z inicjatywy Woj. Zarzą
du Zw. Samopomocy Chłopskiej w 
Lublinie, na terenie województwa 
lubelskiego prowadzone są kursy go 
spodarcze dla ludności wiejskiej 
przy współudziale Wojewódzkiego 
Urzędu Rolnego, partii robotniczych, 
ZMP i inspektoratów szkolnych. 
Ogółem w  bm. zaplanowano 441 
kursów na terenie gromad w iej
skich, z czego do chwili obecnej 
przeprowadzono już ponad 50 proc. 
Akrja szkoleniowa, która cieszy się 
liczną frekwencją, obejmuje poza 
członkami ZSCh. również chłopów

niezorganizowanych, oraz młodzież 
i kobiety.

Głównym tematem wykładów są 
zagadnienia gospodarcze, akcja 
siewna, akcja ,.H“ , kontraktowania 
trzody chlewnej oraz zagadnienia 
polityczne obejmujące uchwały Kov 
gresu Warszawskiego i 6-Ietni pian 
produkcji gospodarczej.

Prelegentami na kursach poza 

pracownikami ZSCh i  delegatami 

partii politycznych są również stn 

dencl Wydz. Rolnego UMCS w  Lu 

blinie. '

(ls) — Od dłuższego czasu spoty 
now ego  ! s’ę na ulicach Białej Podlaskiej 

: najmłodszych uczniów szkól podsta
wowych i innych łobuziaków, cze
piających się wozów konnych, do
rożek i innych pojazdów, aby użyć 
przyjemności szybkiej jazdy. Niemą 
dra ta zabawa może pociągnąć za 
sobą przykre następstwa, zwłaszcza 
wówczas kiedy grupy chłopców wie 
szają się z tyłu samochodów cięża
rowych. Zwolennicy szybkiej jazdy 
pędzą wówczas ulicami miasta nie 
zdając sobie sprawy z niebezpie
czeństwa na jakie się narażają.

Ostatnio byliśmy świadkami, gdy 
banda uliczników czepiała sie na 
ul. Narutowicza samochodu jednej

wydatków i niewłaściwego 
korzystania ludzi oraz materia • ROROTNTK ROLNY 

przeprowadzi się rewizję 1 
wydatków, związanych z piano 

'waniem. Przy oszczędzaniu ma 
Czuwać się będz'e nad

^łanową gospodarką pojazdami 
mechanicznymi, aby osiągnąć 
zniżkę ich eksploatacji o 80°/o. 
Taki sam procent oszczędności 
obowiązuje w stosunku do sum 

‘ preliminowanych na administra 
a więc rozmów telefonicz

nych, zużycia materiałów pi- 
r:lńiiennych, opału i św'atła. Nad 
'‘wykonaniem obowiązujących

W  OBRONIE POKOJU

Z sytuacją międzynarodową 
i ustosunkowaniem się Rządu 
do Kościoła katolickiego zapo
znał zebranych sekretarz zw :ąz 
ku tow. Strachota. Odpowie-' 
dzią m  jego referat bvło uehwa 
lenie rezolucii, wyrażającej ra
dość z powodu zwołania świato 
wegto Kongresu Pokoju w Pary-

Szlachetna walka o proporzec
Przodowniczego Koła P. C. K.

(jt) —  Oddział PCK w  Puławach 
wprowadza jako formę wychowa
nia socjalistycznego, zespołowe 
współzawodnictwo pracy między Ko 
łami PCK na swoim terenie. Dąży 
on w  ten sposób do powiększenia 
dorobku Kół Młodzież} PCK i zwią 
zania z konkretnymi czynami mło
dzieży PCK z podstawowymi po-

żu i p iętnu jącej propagandę w o  trzebami Państwa Polskiego na je- 
jenną im peria listów , zm ierza ją  
cych do  u tw w zen ia  agresyw ne

Zebranie u yborue Zw . Cukrowników
OBU U  bm. W sali teatralnej Cn 

krownl t Rafinerii Lublin odbyło 
's ię  zebranie Związku Zawodowego 

pracowników Przemysłu Cukrowni 
czego. Przybyli na nie dele
gaci cukrowni Częstocice, Garbów, 
Klemensów, Lubna, Opole, Rejo

n i e *  Strzyżów, Wlostowice, Prze
worsk i Wożuczyn. Na zebraniu by 

i i U oltecn' również przedstawiciel 
’tVK PZPR poseł Bień i  OKZZ tow. 

-Święcicki.
Tow. Bień w  swym wyczerpują

cym referacie przypomniał o zada
niach i  zamierzeniach ustalonych 

" Kongresie Zjednoczeniowym,
które są już intensywnie realizowa 
he w  początkach planu 6-letniego 
i powinny być nadal z niesłabnącą 
energią przeprowadzane. Po refera 
cie nastąpiły wybory władz okręgo 
wych Skład zarządu został ustalo
ny w  następujących osobach: Józef 
Kosacki —  Lublin — przewodniczą- 

i ey ; Władysław Szkoda — Przeworsk 
-fc_ wiceprzewodniczący; Zygmunt 
“'Walczak — Garbów — sekretarz; 
r  Jadwiga Michalewska — ZPO — 
•'skarbnik, oraz członkowie zarządu 

ob. Szajnocha z Przeworska, Anto-

ni Różycki z Klemensowa, ob. Ko
chański z Częstocic. Ponadto doko
nano wyboru zastępców, komisji re 
wizyjnej i sądu koleżeńskiego. Po 
uchwaleniu rezolucji, którą podpi

sało 30 delegatów odśpiewano no 
zakończenie obrad ,,Międzynarodów 

kę“. <Pl>

go drodze do socjalizmu. Współza
wodnictwo obejmie całokształt pra 
cy Kół Młodzieży PCK a więc akcję 
szkolenia sanitarnego, krzewienie 
zasad higieny życia codziennego, 
walkę z chorobami społecznymi i 
wychowanie społeczne. Wyróżnione 
w  konkursie Koło otrzyma tytuł 
Przodowniczego Koła PCK i zosta
nie nagrodzone proporcem przeehod 
nim na czas do zwycięstwa następ
nego. Po raz pierwszy proporzec 
przechodni zostanie wręczony 3. IV. 
br. temu Kołu, które wyróżniło się

0 w y9?d«k m  trulno-czepian e s e  wozóar
m oże zakończyć s ę kalectw em

ze spółdzielni, a szofer dwukrotnie 
zatrzymywał samochód, aby ich od, 
pędzić, lecz bezskutecznie, jeden * 
łobuzów pojechał na klapie wozu 
dalej.

Byłoby rzeczą wskazaną, aby po
wożący i kierowcy występowali w 
podobnych wypadkach energiczniej, 
gdyż kończą się one często łama
niem nóg lub nawet ciężkim kalec
twem.

Szczep an  e psów 
w Zamościu

(jp) — Głównymi roznosicielami 
zarazka wścieklizny są psy, które 
można uodpornić na tę chorobę 
przez szczepienie. Ponieważ naj
większa liczba zachorowań psów na 
tę niebezpieczną chorobę przypada 
na wiosnę, dlatego według zarzą
dzenia pow. lekarza weterynarii, 
przeprowadza się w  Zamościu do- 

. kładne spisy psów, które będą na- 
j stępnie przymusowo szczepione.

całoksztatt«m pracy w  okresie od 
wyzwolenia Polski do dnia 31 grud 
nia 1948 r.

DZIELNE CZŁONKINIE,, 
Koła Gospodyń z B abic

(rs) —  Do referatu kobiecego przy 
Pow. Związku Samopomocy Chłop
skiej w  Biłgoraju wróciła z terenu 
instruktorka powiatowa ob. Floren- 
tyna Maszko. Prosimy ją o udzie
lenie informacji, jak organizują się 
kobiety w  jej rejonie.

— W powiecie naszym jest czyn
nych 36 Kół Gospodyń, Wiejskiej. 
Najwięcej znajduje się w  gminach 
Babice i Aleksandrów, a muszę nad 
mienić, że Babice to gmina położo
na najdalej od Biłgoraja.

— Czy kobiety zorganizowane w 
Kołach przejawiają działalność?

Zwiedzamy m a;ątkj państwowe (X IV )

Milionowe inwesiycle nie poszły na marne

, Hbtst
-%( pow. z^oiskim

_  do końca marca br. odbę 
*§& gie we wszystkich gnrnaeh pcw. 
; zamojskiego po 3 dwudniowe kursy 
, 5fo<.rw*--C70 -  nolityczne. Program 
-w k ładów  obejmuje uśw iadom cie 
polityczne oraz sprawy gosnodar- 
czo -  ekonomiczne. Wykładowcami 
na kursach są czC k ow ie  PZPR 
• r u  Pow. Zarządu SL*

Pole zarośnięte burzanem, tajem
nicze morderstwo w  nocy, dewa
stacja dóbr majątkowych, żelazne 
szyny kolei pokryte rdzą przecinają 
ce podwórze majątku — to nie po
nure tło sensacyjnego filmu amery
kańskiego, lecz smutna rzeczywi
stość majątku PNZ Rozkosz sprzed 
3-ch lat.

Mrnęło trzy lata. Tam, gdzie gra
sowały bandy, gdzie pole stało odło
giem _  zakiełkowało twórcze ży
cie. Milionowe sumy włożone w  od
budowę majątku nie poszły na mar
ne. Przyjemnie jest patrzeć, jak sta 
do bydła idzie do wodopoju. 22 kro
w y dojne i 20 opasów. Bydło — 
czerwonej polskiej rasy.

Z administratorem majatku ob. 
Józefem Osuchowskim idziemy przez 
piękny park o stuletnich drzewach, 
mijamy stawy rybne j sadzawki, ob
chodzimy ścieżką schludny domek, 
w  którym zamieszkuje służbą fol- 
wafczna. Na uboczu posesji majątko 
wej wznoszą się zręby nowej budo
wli. Budynek już jest na ukończe

niu. Cementowa posadzka i duże 
klatki zbite z gładkich desek. Będzie 
to chlewnia. W klatkach tych zmie
ści się co najmniej 100 sztuk świń.

Następnie zwiedzamy gorzelnię 
stojącą na remoncie. W ub. roku 
majątek uzyskał z niej  ̂ 75 tys. zł 
czystego dochodu. Obecnie przepro- 
wadza się kontraktację ziemniaków 
u gospodarzy z sąsiednich wsi. Do
chód następnego roku oblicza słę do 
dwóch milionów złotych.

A  oto szopa, w  której przechowu
je się narzędzia rolnicze. Siewnikł i 
pługi, brony i kultywatory — ma
szyny i narzędzia dobrze są zakon
serwowane.

— Niech tylko mocniej przygrzeje 
słońce, a natychmiast wyruszymy w 
pole — mówi fornal Czyrak.

Z magazynu donosi się warkot 
wialni i tryiera. To robotnicy ma
jątku szykują nasienie do siewów.

Majątek „Rozkosz** posiada 75 ha

— W ubiegłym roku w  majątku 
„Ciecibor** skończyliśmy z odłogami 
na obszarze 151 ha. — Z nadejściem 
wiosny wszystkie pola będą obsiane.

Gdy tak szliśmy przez posesje 
majątku nadjechał pociąg. Może to 
i źle, że tor przebiega przez środek 
podwórza, ale maszynista zazwyczaj 
w tym miejscu zwalnia bieg. Tor 
błyszczy, nie widać na nim już rdzy.

Nawiązujemy rozmowę ze służbą 
folwarczną. Fornale, stajenni, robot 
nicy gorzelniani opowiadają o swej 
praoy w  majątku, jak we własnym 
gospodarstwie. „Będziemy w  tym 
roku mieli dobre zbiory". „Nasza 
oborą będzie najlepsza*'. ..Nasz ma- 
jątek‘‘. „Nasza świetlica" itd.

W  zespołowym majątku „Ciecibor** 
znajdującym się 'w odległości 4 km 
od majątku „Rozkosz" tak samo za- 
staiemv wzorowy gosnodarski porzą 
dek. 1 tak samo opowiadali „o swym 
majątku** fornale t stajenni. A  to

ziemi ornej i 12 ha łąk. Do niego j jest bndaiże najgłówniejsze, 
należy jeszcze majątek „Ciecibor**. i 1 IW* G.ł.

—  Proszę sobie wyobrazić, —  mó
w i ob. Maszko — że Koło z Babie 

przysłało dziś do mnie pismo z pro
śbą o przysłanie materiałów na aka 

demię, którą ma zamiar urządzić w  
dniu 1-go Maja. Czy to nie jest go
dne >odziwu? To jest naprawdę u- 

aktywnienie.
— Czy Kola G. W. przeprowadza

ją jakie kursy?
— Oczywiście — pada odpowiedź-,

— zorganizowano 6 kursów, na któ
rych wykładali studenci z Unlwtrsy 
tetu im. Marii Curle-Skłodowskiej, 
Przeprowadzono również kursy pie 
czenia i gotowania, które cieszyły 
się liczną frekwencją. Po zakończe
niu kursów sanitarno-higlenicznych 
wysłano bezpłatnie do uzdrowisk 37 
chorych. W Kołach uświadamia się 
kobiety drogą wygłaszania refera
tów na tematy polityczne i . gospo
darcze. Kobiety z Kół prenumerują, 
czasopisma, a największym powodze 
niem cieszy sic „Kobieta wiejska**. 
Częste objazdy Instruktorek wyrów
nują istniejące niedociągnięcia. 
„Święto Kobiet" obchodzono w  Ko
łach bardzo uroczyście. W samych 
Bafc’cach, wiosce niezbyt dużej, przy 
było na akademię około 500 osób., 
Biłgoraj chyba lepiej się nie spisa!
— ciągnie instruktorka. Za aktywną 
pracę wyróżniono 4 kobiety, członki 
nie Kół Gospodyń Wiejskich, są to: 
Maria Bodys, Stefania Stelmach, o- 
bie z gminy Babice oraz Aniela Ma- 
jota i Maria Paszko z Lukowej. Są 
to naorawdę czynne działaczki. Wie
le kobiet wchodzi do Gminnych Za
rządów Zw. Samopomocy Chłop
skiej, wiele należy do partii poli
tycznych. Widzicie wiec, że kobiety 
wiejskie w  powiecie biłgorajskim 
pracują wiele nad sobą i dowiodły, 
że kobieta wiejska też potrafi coś 
zrobić dla społeczeństwa
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2 tys. młodzieży ZMP
manifestowało na ulkatSi Ctielma

(aw ) —  Zakończenie Tygodnia 
Światowej Federacji Młodzieży 
Demokratycznej przybrało w 
Chełmie charakter żywiołowej 
manifestacji. * Już od godz. 5-tej 
po południu w dniu 26 marca br. 
zapanował na ulicach miasta nie 
codzienny ruch. Długie szeregi 
młodzieży zdążały przed gmach 
ZMP. Przed godz. 6-tą wyciągnął 
się w  stronę parku miejskiego 
długi sznur roześmianych rados
nych oddziałów młodzieży szkol
nej i ZMP-owskiej. Za kilka mi- 
jnut wyruszył pochód w stronę 
placu Gdańskiego, by przed Pom 
niklem Braterstwa złożyć wień
ce. Na czele jego kroczyli kole
dzy z WOP-u, Liceum Pedagogicz 
nego i liczne poczty młodzieżowe 
niosąc wieńce. Po złożeniu wień-

Beikon i nowe aty
w kinie zam ojskim

(mi) — Po długich bezowocnych 
staraniach o przyznanie funduszów 
na wykończenie osławionego balko 
nu w kinie „Stylowy" w Zamościu, 
naczelny zarząd kin w Warszawie 
przyznał dla Zamościa z sum prze
znaczonych na remont i odbudowę 
kin, potrzebną kwotę na wykończę 
nie balkonu. Ponieważ plany sa już 
dawno opracowane, należy się spo
dziewać, że wkrótce publiczność za 
mojska będzie mogła korzystać z 
dawno oczekiwanego balkonu.

Kino zamojskie otrzyma również 
w niedługim czasie dwa nowe apa
raty do wyświetlania filmów, dzię 
M czemu po odpowiedniej przerób 
ce kabiny, seanse filmowe będą mo 
gły odbywać się bez przerw, powo 
dowanych dotychczas koniecznością 
wwożenia nowej taśmy na aparat.

ców przy dźwiękach hymnu 
ŚFMD młodzież przemaszerowała 
ulicami miasta.

Drugiego dnia, tj. w  niedzielę 
27 bm. odbyła się w gmachu L i
ceum Pedagogicznego akademia 
z udziałem 5T)0 osób, na której 
młodzież ZMP jeszcze raz podkre 
śliła swój związek z ŚFMD i u- 
dział w walce o pokój.

Współzawodnictwo podjęto i w tym roku
(rz) — Gospodarka w  majątkach1 

Państwowych Zakładów Hodowli 
Roślin przynosi z każdym rokiem 
coraz lepsze rezultaty. Dało się to 
odczuć na naradzie produkcyjnej 
administratorów majątków i przewo 
dniczących rad folwarcznych, która 
odbyła się dnia 26 bm. w  Lublinie.

Teatr Gniazdowy OKZZ rywalizuje
z zespołem Namysłowskiego
(rz) —  O wielkim zaintereso

waniu, z jakim publiczność mia
steczek i wsi Lubelszczyzny wita 
każde przedstawienie Teatru Ob 
jazdowego OKZZ. pisaliśmy już. 
Ostatnio zespół ten bawił w 
dwóch środowiskach robotni
czych, a mianowicie w Izbicy, 
gdzie w świetlicy Oddziału Zw. 
Ceramików odegrał sztukę Us- 
pieńskiego „Przyjaciele". Najle

piej ilustruje nastroje jakie pozo
stawił po sobie ten zespół — pis 
mo, podpisane przez Radę Zakła
dową Państw. Klinkiemi w Izbi
cy. zarząd tamtejszego Kola 
PZPR, Związek Zaw. Ceramików 
i kierownika klinkiemi. Wszyscy 
domagają się w nim powtórnego 
skierowania teatru do Izbicy 
wraz ze sprawozdawcą praso
wym, „który dokładniej odmalo
wałby popularność artystów 
wśród widzów".

„Na zakończenie podkreślamy, 
że Teatr Objazdowy OKZZ osiąg 
nąl najwyższą frekwencję w tere 
nie. Dotychczas rekord popular
ności posiadał zespół orkiestralny 
Namysłowskiego" —  piszą z Iz
bicy.

Ośrodek maszynowy w Bełżycach 
powiększa swój tabor

mocy sąsiedzkiej. Plany 1 listy wy
pożyczania maszyn i narzędzi spo
rządza Gminny Komitet Pomocy 
Sąsiedzkiej, który niedawno zawią
zał się w  Bełżycach. (rz)

Robotnicy z cementowni „Rejo 
wiec" po oglądnięciu sztuki „Przy 
jaciele" we własnej świetlicy, pi 
szą: „My robotnicy i chłopi nie 
tylko dziękujemy za skierowanie 
do nas teatru, ale prosimy, aby 
znów zawitał do nas, abyśmy 
znów po pracy mogli przeżyć to, 
co przeżyliśmy w ostatnią nie
dzielę. Występy teatru są dla nas 
n& tylko odpoczynkiem, ale roz
rywką kulturalną i bodźcem do 
dalszej, intensywniejszej pracy 
kulturalno - oświatowej w na
szej świetlicy".

W toku obrad okazało się. że mająt-I blinie uzyskały pierwsze miejsce 9» 
ki PZHR są całkowicie przygotowa- ! Polsce we współzawodnictwie doty< 
ne do wiosennych siewów, jak rów- ! czącym odstawy zbóż kwalifikowa- 
nież do akcji dostaw ziemniaków; nych we właściwym terminie i M 
kwalifikowanych dla gospodarstw najlepszej jakości Tradycja ta, po- 
chłopskich, których dla samej Lu- zwala nam już z góry twierdzić, ix
belszczyzny przewiduje się 500 ton. 
Zostaną one już w  pierwszej poło
wie kwietnia rozprowadzone wśród 
drobnorolnych i średniorolnych chto 
pów za pośrednictwem aparatu han 
dlowego. W ten sposób zaopatrzy 
się drobnego rolnika w  jednolity i 
rakoodporny materiał sadzeniowy.

Przygotowania do wiosennych sie
wów zostały już zakończone i na 
każdym z majątków znajduje się 
odpowiednia ilość maszyn, koni, na
rzędzi rolniczych oraz materiału sie
wnego. W porównaniu z rokiem u- 
biegłym sytuacja gospodarcza ma
jątków przedstawia się o wiele ko
rzystniej.

Na naradzie postanowiono, że po
szczególne majątki PZHR przystąpią 
do współzawodnictwa miedzy sobą 
w  akcji siewów wiosennych. Współ
zawodnictwo w PZHR ma już za so
bą ustaloną tradycję, gdyż w  sier
pniu roku ubiegłego PZHR w  Lu-

Rekiny, Smyki, Wiarusy,
' Orlątka i Wróbelki
w  modelarni chełm skiej
(mn) —  Od września ubiegłego ro

ku istnieje w  Chełmie sekcja mode
larska. którą stworzono przy Mię

dzyszkolnym Kole Ligi Lotniczej. 
Młodzież szkolna sama uporządko

wała lokal, wybieliła izby, wstawi

ła szyby i założyła światło elektry
czne. Po otrzymaniu od Pow. Za-

struktorem i wykonawcą jest kol. 

Piasecki, który opierając się na pi
śmie lotniczym „Skrzydła i motor'* 
oraz na własnych zdolnościach, pro 
wadzi prace przyszłych konstrukto
rów. Modelarnia jest czynna cały 

tydzień i pracuje w  niej kilkunastu 
stałych modelarzy, a nawet jedna

Istniejący przy Gminnej Spół
dzielni SCh. w Bełżycach ośrodek 
maszynowy otrzyma na wiosnę z 
PZGS w  Lublinie 8 siewników do 
zboża i  6 siewników do nawozów. 
W gminie Bełżyce budzą Szczególne 
zainteresowanie siewniki do nawo
zów, których brak daje się odczu
wać w  okresie siewów. Ponieważ 

ośrodek posiada 4 siewniki w  do
brym stanie, będzie rozporządzać 
w  okresie siewów wiosennych 12 
siewnikami do zboża i 6 do nawo
zów. Mimo, te w  okolicy gospoda
rze posiadają znaczną ilość siewni
ków, obsianie rzędowe gruntów wy 
maga szerokiego zastosowania po-

rządu Ligi Lotniczej subsydium w i zdolna modelarka kol. Lucyna Der-
Iak.

W  tych dniach rozpocznie się w 
Chełmie ogólnolotniczy kurs organi 
zowany przez MKLL.

kwocie 25 tys. zł młodzi konstrukto- j 
rzy zaopatrzyli się w potrzebne ma- i 
teriały I narzędzia. Obecnie modeiar 

nia pracuje całą parą. U sufitu 

trzech izb wiszą dumnie modele, 
stworzone przez chełmsMch zapaleń 
ców lotnictwa. Kierownikiem mode

larni chełmskiej, a jednocześnie in-

W ielki gmach samorządowy
powstanie w  Zamościu
(mi) —  Bolączki lokalowe Pow. 

Rady Narodowej i Starostwa Powia 
towego w Zamościu, zostaną w naj 
bliższych latach definitywnie roz
wiązane. Zgodnie z uchwalą Pow. 
Rady Narodowej rozpoczęte zosta-

N A U K A

KURSY kroju, szyoia 
męskie, damskie. Dobro 
wolskiej Lublin K-tk 
Przedm. 23 przyjmuje *i> 
pisv. 500 K

P R A C A

POTRZEBNA wykwalifi
kowana obciągacrka na 
tyehmiasł. Wytwórnia 
Wód Gazowych 1-go Ma 
5a 12 „Krynica". fi3! (i

K O PN O  - SPRZED A?

NASIONA, cebulki kwia 
towe, oraz drzewka pol< 
ea Ochmiński, Lublin 
Lubartowska 15. 635

7 G n  P V

ZGUBIONO zaświadcz?, 
nie Nr 024360 zwolnie
nia od służby wojskowej 
wydane przez RKU Kraś 
'lik na nazwisko Rżdziuch 
Jan, syn Szczepana, za
mieszkały w Aleksandro 
wie. C28 G

ZGUBIONO portfel z go 
'óvką, trzy tysiące zło
tych, książeczkę wojsko
wą RKU Zamość, ksią
żeczkę tożsamości konia 
i legitymację Strotn-nic- 
'wa LudhwegO, wydane 
na nazwisko Drozd Jó
zef zamieszkały wipś Ho 
tubie, pow, Hrubieszów 

429 G

ZGUBIONO karlę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin — Powiat 
oraz dowód osobisty na 
nazwisko Mazur Jan za 
mieszkały Kolonia Ma
rianka pow. Lublin

633 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Radwan Leon rocz
nik 1919 zamieszkały 
wieś Polichna gm. Brzo
zówka. 634 G

ZGUBIONO kartę
da

reje-
trncyjną wydaną przez 

RKU Kraśrrk tła nazwi
sko Rożek Stamclaw zam.
Iłonoaja 630 K * dla nich

ną już w  roku bieżącym u zbiegu 
ulic Partyzantów i Obwodowej, pra 
ce przygotowawcze do budowy wieł 
kiego, własnego gmachu PRW. Bę
dzie to jedna z najpoważniejszych 
inwestycji budowlanych w Zamo
ścia, na przestrzeni kilku lat. O- 
prócz PRN w gmachu znajdować się 
będzie Starostwo Powiatowe i Pow. 
Zarząd Drogowy. Pow. Rada Naro
dowa w Zamościu przeznaczyła ca
łą nadwyżkę budżetową z roku 1946 
oraz wstawiła do budżetu na rok 
1949 sumę 5 tuiln. złotych na budo 
wę tego gmachu.

przebieg wiosennych zasiewów w  n  
mach współzawodnictwa zespołowe
go odbędzie się najsprawniej.

Uczestnicy wspomnianej narad) 
pożegnali dotychczasowego Inspektó 
ra administracyjnego PZHR w  Lu
blinie, ob. Antoniego Sawickiego^ 
który objął na polecenie Min. Rol
nictwa i R. R. stanowisko dyrekto
ra naczelnego PGR w  Gdańsku. Ob 
Sawicki przyczynił się w  ciągu nie
spełna roku pracy na tym terenie 
do znacznego podniesienia poziomu 
gospodarki w majątkach. Jegc miej-» 
sce zajął dotychczasowy kierownik 
działu rolnego ob. Stanisław Ku
charski.

Rolrmy D*ro Towarowy
w B iłgo ra ju
99 m e b l u j e  s i ę * *

(rs) —  Jednym z największych 
sklepów w Biłgoraju jest Rolniczy 
Dom Towarowy, w  którym całs 
okolica zaopatruje się w  narzędzia 
gospodarcze i inne towary. Ostat
nio PZGS w  Biłgoraju instaluje w 
lokalu RDT nowoczesne kontuary 
i urządzenia wystawowe, przez CO 
sklep nabierze „wielkomiejskiego" 
wygląda

Gfóc tatn!ui witali
(pi) — Zaopatrzenie województwa 

lubelskiego w  pomarańcze z przy
byłych transnortów, odbywać się bą 
dzie za pośrednictwem placówek 
Państwowej Centrali Handlowej w  
miastach: Biała Podlaska, Radzyń, 
Lubartów, Łuków, Kraśnik, Puła
w y i w  Lublinie dla powiatu lubel 
skiego. Zamość, Biłgoraj, Hrubie
szów, Tomaszów. Włodawa, Krasny 
staw i Chetm będą zaooatrywać się 
w  pomarańcze w  sklepach „Spo
łem*'.

Konkurs „Kobiety” i PKO
Redakcja „Kobiety" przy -współu

dziale Pocztowej Kasy Oszczędności 
ogłasza konkurs na najlepsze opraco 
wanie tematu „Rola i znaczenie ksią
żeczki oszczędnościowej PKO w bud 
zecie rodzinnym".

Praca konkursowa pod dowolnym
tytułem winna być Oznaczona godłem 
lub inicjałami i nadesłana do redak
cji „Kobiety", Warszawa, ul. Madaliń 
skiego 7, w terminie do dnia t5 maja 
br, z napisem „Konkurs PKO".

Temat winien być opracowany w 
formie feUetonu lub noweli. Objętość 
pracy konkursowej nie może przekra 
czać 3 stron maszynopisu (z podwój 
nym, odstępem).

Do koperty adresowej należy wto 
żvć zamkniętą kopertę, oznaczoną go 
dłem, względnie inicjałami autora 
artykułu, w której podane będą: na 
z wis ko. zawód", dokładny adres, oraz 
ewenlualny numer własnej książeczki 
oszczędnościowej PKO.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona

Majątek społeczny niszczeje
(WW) — ' Ekipa kolejarzy lubel- ’ nia, bo nie tylko wały i 

skich, naprawiających sprzęt spół
dzielczego ośrodka maszynowego w 
Brzezicach, stwierdziła, że maszy
ny tamtejszej szkoły rolniczej znaj 
dują się w wielkim zaniedbaniu.
Widocznie szkoła nie może zdobyć 

odpowiedniego pomieszczę

talerzów-

sąd konkursowy, w skład którego
wchodzą przedstawiciele redakcją 
oraz PKO. Wyniki konkursu ogłoszo 
ne będą w pierwszej połowie czerwca 
br. Najlepsze prace konkursowe będą 
opublikowane na lamach czasopisma 
„Kobieta".

PKO przeznacza za najlepsze oprą
cowanie lematu konkursowego mistę 
pujące nagrody: 1) radioodbiornik,
lub kupon materiału wełnianego, 2) 
serwis stołowy, 3) komplet naczyń 
aluminiowych. 4) serwis śniadaniowy, 
oraz 10 nagród pocieszenia w posła 
ci książek kucharskich i innych ksią 
żek praktycznie przydatnych dla go
spodyń domu.

Odpowiedzi
korespondentom

J. N. Kraśnik. — Artykuł o za 
daniach ośrodków maszynowych 
wykorzystamy w najbliższym 

czasie. Prosimy nadsyłać dalej 
wiadomości z Waszej okolicy. Za
artykuły drukowane tp naszej go

ki, ale grabiarki, a nawet siewniki j zecie będziemy u^ czaó honma. 
lezą pod gołym niebem, porzucone ! D . , . , . ,
w biocie. Maszyny rdzewieją i nisz- | m m * Pr0Slmy mdesłaĆ * *  n< *  
czeją .gdyż po ostatnim ich zużytko I wczesniei  wiadomości o rozpoczf- 
waniu nie znać śladów konserwa- citt siewów wiosennych i o dzia- 
cji. A  przecież to majątek społecz- łalności Komitetów Pomocy Są- 
v ' 1 siedzkiej:
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Iwitlnit-iluii tiulu attji mjalnj-
Narada wytwórcza w fabryce im. M. Buczka

Rzeczowe wypowiedzi „burakówców*' na odbytym w  dniu 29 bm. zebraniu poświęconym sprawie w y
konana Czynu 1-Majowego wykazały, że załoga fabryczna żyje duchem fabryki, że każde zagadnienie zwią 
zane z produkcją, je j ilością i jakością znajduje żywy oddźwięk w  sercach robotników.

Po pizyjęcin burzliwymi oklaskami powziętego przez Komitet Fabryczny PZPR wezwania do załóg fa
brycznych całej Lubelszczyzny, na zebraniu omówiono szereg kwestii, które w  większym lub mniejszym 
stopniu wpłyną na wykonanie, a nawet ewentualne przekroczenie zobowiązań Czynu 1-Majowego.

TRÓJKA OSZCZĘDNOŚCI 
l CZYSTOŚCI

Tow. Łudwicki — sekretarz 
Komitetu Fabrycznego PZPR i 
kierownik techniczny fabryki omó

w ił wyczerpująco zagadnienia dyscy | stwem, którego wypadki niestety 
pliny pracy, oszczędności czasu I zdarzały sie wśród „buezkoweów** 
materiału oraz snraw» czystości W skład komisji wchodzi referent 
miejsca nracy. Referat tow. Ludwic bezpieczeństwa i higieny pracy oraz 
kiego spotkał się z prawdziwym zro przedstaw’ciele rady zakładowej i 
zumieniem robotników, czego naj- I komitetu fabrycznego PZPR Korni

sja mająca szerokie pełnomocnictwa 
będzie wszelkimi środkami zwalcza-

Ko!e?arzs III Otfcnka Drogowego 
na 1 Maja cczyizua tory ze złomu
Ostatnia narada wytwórcza pra- dyskusji nad akcją oszczędnościową

cowników III  Odcinka Drogowego 
DOKP Lnblin odbyta w dniu 26 mar 
ca br. przyniosła ustalenie przo
downików pracy za I kwartał. Są 
nfm! Stefan Kość i Jan Wrona. W

WIECZÓR DYSKUSYJNY 
W ŚW IETLICY M IĘDZYZWIĄZKO 
W EJ

W dniu 31 bm. o godz. 18 we 
Wspólnej Świetlicy Organizacji Spo 
łecznych (Krak. Przedm. 32) stara
niem Zw. Bojowników z Faszyz
mem, Pol. Zw. b. Więźniów Poli
tycznych, Zw. Inwalidów Wojen
nych RP i Tow. Przyjaciół Żołnie
rza odbędzie się wieczór dyskusyj
ny ha aktualny temat. W części ar 
tystycznej wystąpi zespół Zw. In
walidów Woj. RP. Cztery organiza
cje zapraszają na ten wieczór wszy 
Stkich swych członków i sympaty
ków oraz całe społeczeństwo lubel
skie. ,
ZEBRANIE TOW ARZYSTW A 
GLEBOZNAWCZEGO

Sekcja fachowa Polskiego Towa
rzystwa Gleboznawczego w  Lubli
nie organizuje posiedzenie nauko
we, które odbędzie S'ę w  dniu 1 
kwietnia br. o godz. 18 w  sali „R “ 
UMCS — Plac Litewski 5. Na po
rządku dziennym referat Dziekana 
prof. dr. Józefa Motyki ot. „Geobo- 
tanika a gleboznawstwo**.
k o m u n ik a t  
t e a t r u  m ie j s k ie g o

W czwartek, dnia 31 marca br. i 
w  niątek, dnia 1 kwietnia br. od- 
bedą sie dwa ostatnie przedstawie
nia wieczorowe sztuki ..Lisie gnia- 
zdo“. Początek przedstawień o 
godz. 19-30. Zniżki akademickie wa 
żne.

Dokąd dziś idz<emv
K I N A

APOLLO’ „Jasna droga1* 
pocz. godz. 16, 18, 20

BAŁTYK: „Guranuszwili’* 
pocz. godz. 15, 17, 19

r TALTO: „Awantura w  zaświa
tach*' (prod. amer.)

Pocz. o godz, 15, 17,30, j  2ft.

T E A T R Y

CKATR MIEJSKI’
„Lisie gniazdo" godz. 19.30

IF.a TR MUZYCZNY:
„Chata za wsią** godz. 19,30 

SALA TOW. MUZYCZNEGO 
„1000 taktów muzyk! jazzowej"

Dz*ś ostatni raz o godz. 20-ej. 
Zniżka 50*Vt dla młodzieży aka
demickiej i członków Zw. Zaw.

| lepszym dowodem była żywa i in- 
, teresująca dyskusja.

, W  wyniku tej dyskusji powołali 
„buczkowcy" do życia „trójkę czy
stości i oszczędności**. W skład jej 
weszli: tow. tow. Felska, Ładoszek 
i Odój, którzy w  sprawach czysto
ści miejsca pracy, oszczędzania su
rowca ł sprzętu będą czynnikiem 
kontrolującym o dużych uprawnie
niach.

Jeśli chodzi o wiosenne porządki 
na terenie fabrycznym to w roku bie 
żacym zaimą sie nimi... pracownicy 
umysłowi 1 majstrowie fabryki, do 
c»ptTp zobowiązali sie na zebraniu. 
Dziś o godz. 15 30 wyjdą oni z mio
tłami ł łooatami na podwórze fa
bryczne. by usunąć z niego wszelkie 
ślady złomu, odnadków i śmiecia. 
Ciekawe. czv znaidą oni naśladow
ców na terenie innych lubelskich za 
kładów pracy?

TRÓJKA AKCJI SOCJALNEJ
Aczkolwiek sprawa podniesienia 

ilości ł jakości nrndukcjj jest w  tej 
Chwilt naiważnieiszym zagadnie, 
piem dla kierownictwa państwowej 
Fabryki Obuwia im. M. Ruczka. to 
nie zanomniano* tu bynaimniei o 
Snrawach natury sociałnei. T tak nr>. 
wszystkie dziać) robotnicao do ta* 4 
beda otrzymywały co miesiąc nae-kł 
żywnościowa, wartości około 2 tvs. 
zł każda. Paczki za styczeń i hity 
dostana wszystkie dzieci, zaś naczki 
za marzec tylko te dzieci, które zo
staną zgłoszone do iednoi ze Starli 
Onleki nad. Matka } nziepkSnrry Dła
wielu matek bodzie to bodźcem do 
nowlerzanla dzieci Stałej oniece 1e- 
karskiei Paezk ł dostana też ) nie
które dzieci starsze — W wieku do 
łat 7. mianowicie wątłe i anem*czne 
Po iidzłahi w  zrealizowaniu tai a!-ej| 
zalesił) e!iy tow. tow. Rozwadowska. 
T-odwlekł i Pettdak Redą on) two-
rzyli tzw. „trójkę akcji socjalnej**.
y o m s iĄ
W *».K I Z PJTANSTWKM

Ważną uchwałą zebrania było 
stworzenie komisji do walki z pijań-

1»Y2I'KV A PT E K
Dz’ś w  nocy dyżurują apteki przy 

u l : Krak. Przedm. 29. Rynek 2, Szo 
pena 15 i 1-go Maja 29.

ła objawy alkoholizmu wśród załogi 
fabrycznej.

* *  *

Trwające przeszło dwie godziny 
zebranie zakończyło się miłą niespo
dzianką dla 9 przodujących robotni
ków i robotnic.

Odczytano im treść okólnika, któ
ry mówi, że wezmą oni udział w 
organizowanych przez Radomskie Za 
kłady Obuwia (którym fabryka po
dlega) wycieczkach do kopalni „Za- 
brze-Wschód“ , oczywiście na koszt 
zakładów. Wycieczki będą sie odby
wać w  trzech turach: 1, 8 i 23 kwie
tnia Wezmą w  mch udział: tow tow. 
Kazik, Rudziński, Stefaniak, Brzo
zowska, Janoeińska, Sosnowski, Bu
kowski, Pawłowicz i Orman.

F- Pr.

Tow. Stanisław Duda — ślusarz 
na-zedzłowy w  Lub. Fabr. Maszyn 
Rolniczych jest 65*/o inwpPdą, co 
nie przeszkadza mu w  osiąganiu 
nonad 100”/« wydajności pracy. Tow. 
Duda jest autorem wielu wynalaz
ków, które przyczynia sie do znacz 
nego potanienia produkcji.

PRACOWNICY CYWILNI
administracji wo jskowej
z a  o ś w ia d c z e n ie m  R z ą d u
W dniu 29 bm. odbył się w  sali 'wany dla antyrządowej agitacji kle 

Domu kołnierzu m «o w y  w !ec pra- ru. dla szerzenia fanatyzmu rd M i-  
cowników cywilnych administracji 
woiskowej garnizonu lubelskiego,
w  którym wzięło udział około 400 
osób.

Zebrani wysłuchali referatu pt. 
„Stosunek Państwa do Kościoła w  
świetle oświadczenia m'n'stra Wol 
sk!e<*o“ . no czym wvwiazała się oży 
wioną dyskuz)a w  wyniku której 
zebrani uchwalili jędnocłośpie r »-  
7 ttotm 
♦rp>r*?e f TT*m«n?e dl* sts»n''w,« ,r*
■Prndfj WóHof TCô O*r**'>

obywatelom
u w iod ę  1 nrakt^rt-
rf»1?<rMnvrh. W i&bfnnl do
macrMa i|r»nfrrthw*nfa
krtw r*ved7v K>»$o*oWn a ^anctw^m
7*»ofInłp 7 n^ro^łj.
t»V TToŚCffit hy} InittlJ
religilnepo. a n'e bvł w^korzysty-

KanrfydPci na' akademików  
przy  budowie w łasne j bursy

W ramach Czvnn Kongresowego 
słuchacze kursów przygotowaw
czych do studiów akademickich w 
Lublinie zadeWarowali każdy po 
24 roboczogodz-n pracy przy budo 
w;e własne) bursy.
Przy ul Daszyńskiego 1 wre praca 

przv oczyszczaniu terenu otacza ja
rego remontowany gmach bursy. 
Przywódcą ernpy pracuiacych z ło 
pałami w ręku knrs:«tów jest oh. Sta 
nisław Stec kierownik adminislracyj

CZWARTEK, SI marca 
Wiadomości: 5.15, 6.10, 7.00, 8.00, 

12 00. 16 00, 17 45, 20.00. 23.00, 
Wszechnica: 9.30, 19 40.
5 20 Koncert dla Świata Pracy. 

8 30 Muzyka rozrywkowa. 7.20 Prze 
gląd prasy stołecznej. 8.30 „Daleko

MO minut duto
( f l o  M n f t t a n h a

na Ś w i ę t o  L a s u
Dnia 26 bm. o godz. 12-tej w  sali 

Miejskiej Rady Narodowej pod prze 
wodnictwem Wiceprezydenta Mia
sta ob. Lutego odbyło się drugie po 
siedzenie Komitetu Dnia Lasu.

Na wniosek przewodniczącego sek 
cji organizacyjnej ob. kpt. Rogow
skiego z SP. uchwalono wydanie 
odpowiedniego komunikatu do szkół 
w  sprawie Dnia Lasu, a na wnio-

ud”  - M *  r r ° r « . »< < r i “ f * * -
orzedszkoli. 12.20 Koncert popołu- I no urządzenie referatów i odczytów

— .................— 1 ,K,>n oraz opracować hasła do miejscowe
go radiowęzła, a na zakończenie ak 
cji urządzenie Czarnej Kawy dla 
zasilenia funduszu Komitetu Och
rony Ogrodu Saskiego.

Sekcja zalesieniowa zadeklarowa
ła z ramienia Dyrekcji 50 000 sadzo 
nek dębiny dla zalesien'a terenów 
Majdanka. K, F, Nr 27.

ny kursów. Zastaliśmy go właśnie 
na terenie budowy.

— „Wkładem naszej pracy" — 
mówi ob. Siec — „zaoszczędziliśmy 
do tej pory 120 000 zł. i mamv na 
dzieie zaoszczędzić jeszrze około 
200 000 zł. przez oczyszczenie tere
nu i snrzedaż cegły pochodzącej z 
rozbiórki".

W  prany wyróżniają się koledzy 
Alojzy Zak j Józef Czajkowski. Obaj 
są synami małorolnych chłopów

— ..Pomaga jąc przy budowie na
szej bursy" — oświadcza ko!. Czaj 
kowski — „chcieliśmy za dok um en. 
tować swoią wdzięczność dla Rzą
du Polski Ludowej, który nam mło 
dzieży roho'niezo - chłopskiej, spó 
śnionej wiekiem — umożliw:! stu
diowanie na uniwersytetach, co 
przed wrześniem 1949 r. było dla 
nas rzeczą nieosiągalną",

vErjot**

nego, a nawet popierania podzie
mia. Pracown:cv cywilni admini
stracji woiskowei rmona zespole
nia wszystkich sił Narodu do twór 
czej pracy dla dobra Polski Ludo
wej.

ob. St. Romanowski podał projekt 
aby celem zaoszczędzenia robociz
ny przy planowym podnoszeniu od
cinka toru dokonywano wymiany 
szyn przed rozpoczęciem podnosze
nia, gdyż w  przeciwnym razie robo
cizna wzrasta dwukrotnie.

Na zakończenie narady zebrani 
przyjęli jednogłośnie wniosek tow, 
Józefa Janika aby wszyscy pracow 
nicy I I I  Odeinka dla uczczenia świę 
ta I-go Maja dr konali do tezo dnia 
całkowitego oczyszczenia torów swe 
go odcinka z leżącego na nich zło
mu, co przemysłowi państwowemu 
przyniesie znaczną oszczędność.

—'  K. F. Nr 156.
---------O --------

W owe Kom’łety  
Rodzicielskie

w niedzielę dnia 27 bm. t/a 
ogólnym żebranin rodziców u- 
czennic szkoły SS Urszulanek 
dokonano wyboru nowego ko
mitetu rodzicielskiego zgodnie, 
z obowiązn iącvm nowym regu. 
laminom komifelów. Obradom 
przewodnicz’ 1 wizytator szkol
ny ob. M. W iłkow«ki.

W  wvniku głosrwan;a wybra 
no do Komitetu Rodzicielskiego 
'7 rodziców, którzy gwarantują 
należyte sprawowanie przez ko 
rmteł onieki nad wychowawczą 
'łziałaip-iścią szkoły. Przewodni 
czacvm zarządu Kom. Rodź. ze 
sfnł wybrany ob. J. Rurek (dvr. 
MKS), a sekretarzem tow. E Ku 
rek, pracownik Rzeźni Miej
skiej.

W  tvm samym dniu wybrano 
nowe Komitety Rodzicielskie w 
8 dalszych szkołach Lublina.

T

EGZAMINY OLA EKSTERNISTOIY
i ostatni raz —  m ała m at »ra
Egzaminy dojrzałość; dla eksterni- 

sl(Vw zostaną w bieżącym roku zorca 
nizowane według nowego regulam-nu 
w 3 terminaeh. Kto pragn;e składać 
egzam.n w terminie letnim winien 
wnieść podanie do dnia 9 kwietnia, 
k‘o w terminie jesiennym —- do dnia 
15 czerwca, kto zaś w terminie zimo 
wym — do dnia 15 grudnia.

Kandydaci składają podania w Ku 
ratorium lego Okręgu Szkolnego, na 
terenie którego ostatnio zamieszkują. 
W podaniu należy zaznaczyć według 
którego wydziału, oraz z jakiego ję
zyka obcego ekslemista zamierza 
składać egzam-n (do wyboru jeden z 
języków nowożytnych^ rosyjski, fran 
cuski, angielski lub niemiecki).

Do podania należy załączyć metry 
kę urodzenia, życiorys z dokładnym 
wskazaniem gdzie kandydal się uczył 
jakie składał egzaminy i jak przygo
towywał się do egzaminu dojrzałości 
świadectwo sakolne, wykaz lektury 
z jeżyka polskiego i języka obcego, 
kwit kasy skarbowej o wpłaceniu 
taksy egzaminacyjnej, dwie fotogra
fie zaopatrzone podnisem i poświad
czone przez prowadzącego meldunki 
oraz świadectwo moralności wyslawio 
ne przez ko.nnelenine władze w miej 
scu zamieszkania.

Podanie niedokładnych lub niezgod 
nych z prawda danych może spowo
dować niedopuszczenie do egzaminu, 
a nawet unieważnienie przyznanego 
już świadectwa.

Dla ekslernistów, którzy przygoto

wują się do egzaminu z zakresu gira 
nazjum ogólnokształcącego, czyli do 
Izw małej matury, będą po raz os'a! 
ni zorganizowane 2 komisje egzaminu 
cyjne. z tych jedna w czerwcu, drugo 
we wrześniu. Podania z załączńkanu 
podobnymi jak do egznm:nu dojrza
łości, należy składać w Kuratorium 
OSL do dnia 9 kwietnia br. (egzamin 
w czerwcu) i do dn:a 15 czerwca (e- 
gzamin we wrześniu).

M A N D A C I K •••

P o c z t a  u /

dniowy. 12.45 Audycja dla wsi. 15 30 
.Mówimy ze sobą**. 16 15 Archipelag 
łudzi odzyskanych. 16 45 Rosyjskie 
nieśni ludowe. 17.30 Poradnik języ- 
sowy. 18 00 Dla każdego coś miłego. 
19 00 Felieton literacki. 19.15 Karol 
Szymanowski — sonata skrzypcowa 
21.00 „Mazepa". 22 00 Audycja slo- 
wno-muz. 23.10 Muzyka taneczna.

W związku z notatką prasową „Wy 
godny listonosz'*, umieszczoną w  nu 
merze 65 dziennika „Sztandar Lu- 
du“ , Dvrekcia Okręgu Poczt i Te
legrafów wviośnia. że w  ranrpch 
szeroko zQl-rolf>pe) żvw'o>owei, od- 
dolnei akcii wsnółzawodnictwa nra 
cv wśród doroerwcieU tak mieiek!cb 
lak i w !eiskirh. zmierzającej w  
nierw°Z’Pn rzędzie do usnrawoie- 
nia ich nraev na rejonach w ^ P w e  
dnroe7an'e koresnondencij fdresa- 
tom w  za°ad7*e nie oow^n-m mieA 
m*eisca. W^zełk-e sr>o«tr7»żone w 
H-m 7oirresie n-^dnmair^nią sa na
tychmiast usuwane przez w^dze 
pocztowe administracyjne i związ

kowe. Również i niesumienny dorę 
czvciel Stan:sław Wojtysiak za po
pełnione nieścisłości przy doręcza
niu korespondencji adresatom za
mieszkałym w reionle ulic Łęczyń
skiej i MełelewsMoi zos»ał 
n'ety do o^^ow^dzialneścl służbo
wej. Dla całkowńego zlikwidowania 
podobnych niedomagań pożądane 
jest, aby instytucie i poie^Synozo 
osoby kierowałv swoje snostrzeźe- 
nia, uwa«d i wnioski b®7-mśred-ijo
do Dvreke)i Okren. pof-zt i Tele
grafów. albo do Komitetu Okreso
wego Współzawodnictwa Prae- Zw. 
Zaw. Pracowników Poczt i Teleko
munikacji w  Lublinie

W związku z tygodniem nauki 
chodzenia w  m. Lublinie milicjanci 
maja dużo kłonotów z niesfornymi 
mieszkańcami, którzy mimo uwag 
ze strony uorzeim” eh milicjantów 
nie stosntą ,si® do ich rad i wskazó
wek przy przechodzeniu jezdni.

Mandaty karne za n>enrzeoisowe
or7„„v>od7<mie ie/dnl zanłaelli; oij 
<5tsn'sława Pednzrskn. urzędniczka 
łoyrekcji Lasów Państwowych w  Lu

TTr»l<anq  ̂ 7aTTV.
nrzy ul. Norwei 9 orąz oh. .T"1!an Pu- 
Uńskf, adwokat fiedpocze<n'e wła
ściciel zakł fotos-af!c-peso) Z;1TYl, 
przy ul/ Skłodowskiej 30 m. 1. (rj) 

- .. o------

Centrala Handlowa 
Ż e l a z a  i S t a  Li 
» z v i v a ł a  b o c z n i  k o f e ;o w ą

W dniu 25 bm. nastąpiło otwarcie 
bocznicy kolejowej prowadzącej 
orzez teren Betoniarni Mieiskiej do 
magazynów Centrali Hand’owej Ze 
laza i Stali. Kolejowa komisja tecb 
niczna z kontrolerem oddziału dro' 
gowego DOKP ob. Wóicickim ną 
czele dokonała w  obecności przed
stawicieli f-my Szczepański, która 
nrzeprowadzała budowę, szczegóło
wego przeglądu technicznego bocz
nicy. Inspekcja wynadła zadawala- 
iącó Nowa boczn'ca Wołynie 
znaczne usnrawn'anie wyładunków 
żelaza, dając Centrali możność prze 
nrowadzenia poważnych osz^odno- 
ścL K. F. Nr 78
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Kadzieckie gospodarstwa leśne
podję ły  wa lkę  z posuchą

W październiku 1948 roku rząd 
radziecki uchwali! gigantyczny plan 
przeobrażenia przyrody. Plan ten 
przewiduje zalesienie stepowych i 
leśno - stepowych rejonów europej 
;kiej części ZSRR. Zielone wstęgi 
państwowych 1 kołchozowych pasów 
leśnych mają zagrodzić drogę gorą
cym wiatrom z pustyni Azji Środko 
wej. Te pasy leśne będą ochrania
ły  obszar 120 milionów ha, który 
at-nie się dzięki temu strefą sta
łych 1 wysokich urodzajów.

Do akcji zakładania pasów leś
nych zostały wciągnięte również 
państwowe gospodarstwa leśne.

Każde gospodarstwo leśne stano
wi odrębną jednostkę gospodarczą 
podlegającą Ministerstwu Leśnictwa 
ZSRR. Gospodarstwo tego typu wy 
konuje wszelkie czynności, mające.

na celu zwiększenie drzewostanu i | 
ulepszenie jego jakości, jako też ' 
ochronę lasów.

W zakładaniu wielkich pasów le- i 
śnych, które będą się ciągnęły ! 
wzdłuż brzegów Wołgi na teryto
rium obwodu kujbyszewskiego, mię 
dzy innymi weźmie udział Serg- 
jewskie gospodarstwo leśne. Za suk 
cesy osiągnięte we współzawodnic 
twie socjalistycznym gospodarstwo , 
to otrzymało Sztandar Rady Mini
strów ZSRR i premię pieniężną. Je 
go kierownik ł wszyscy leśniczowie 
posiadają wyższe wykształcenie i są 
specjalistami - leśnikami.

Podobnie jak wszystkie inne go
spodarstwa leśne w  ZSRR ośrodek 
SergjewskI ma do dyspozycji kom
plet nieodzownych maszyn i narzę
dzi; traktory, maszyny do sadzenia

S ł ó w k o  o  ś m i e c h u
Posłuchajmy definicji śmiechu, 

wyjętego ze starego naukowego po
dręcznika.

„Śmiech jest to spazmatyczny od
ruch różnych części ciała, zaczyna
jący się od współzamkniętych oczu 
i drżenia w kącikach ust, w następ
stwie czego usta otwierają się, od
słaniając zęby — po czym zaatako
wany jest oddech, a wreszcie spazm 
ten przechodzi w członki, powodu
jąc ściskanie i otwieranie pięści oraz 
tupanie nogami — i kończy się wre
szcie tarzaniem się po ziemi, wzglę
dnie innymi kontorsjami ciała’*.

Jest to definicja śmiechu po któ- 
Tej można się spłakać.

SmWh jako masaż dla organów 
człow!°ka ’est zahieg;em Iscmlełwm

„Pół godziny irrreehll co tvdz->ń‘‘ 
polecał *łvrmy dr Vąohet w Pawźu. 
Na wvk>ady dra Vachet‘a r>rzvcho- 
dziło wiele ludzi najrozmaitszych za 
wodów. Lekarz produkował płvtę 
gramofonowy, ilustrującą tak zara
źliwy śmiech, że wszystkich ogar
niał błogi szał śmiechu.

Dzieci śmieją sie więcej aniżeli 
dorośli. Im bardziej sie starzejemy, 
tym mniej się śmieiemy, aby czło
wiek doirzały sie zaśmiał, trzeba 
mn bardzie! skomottkowanego po
wodu n'ż dla dzieoka.

Ma>o ludzi umarło od śrrderhu 
Jest za to eaz, powodujący śmierć 
( rozweselenia.

Śmiech test zjawiskiem społecz
nym. >— Śmiejemy się w  towarzy

stwie —  a częściej niż to przypusz
czamy z samego naśladownictwa. 
Wiele ludzi śmieje sit, tylko dla te
go, że drudzy się śmieją — i nie wie 
dzą dlaczego. W samotności nie wy
buchamy śmiechem. A  ieśli jest ktoś 
taki, lepiej niech się do tego nie 
przyznaje. Za to śmiejemy się nie 
zawsze z samei tylko wesołości.

Snv«ią się również niektóre zwie
rzęta. P !es śmieje sie z zadowolenia. 
Śmiech hieny, gdy znalazła padlinę, 
jest dla ucha ludzkiego zło
wieszczym i potwornym. W Au
stralii ż^je ptak, którego produkcja 
wokalna, choć rozlegająca się na 
kilka kilometrów, nazwana może 
ht>ć śm'ecbem ale czvni na ludkach 
równie nrzidcre wrażenie jak i 
śmiech bienw

lasu, pługi leśne, kullywatery i roz 
prysklwacze. Jego szkółka drzewek 
zajmuje obszar 4.000 ha. Na jesieni 
ub. roku zaorano 123 ha pod nową 
szkółkę.

Inżynierowie - leśnicy, pracowni ‘ 
cy tego gospodarstwa leśnego czę- ' 
sto wyjeżdżają do okolicznych koł
chozów. Wygłaszają tam odczyty i 
wykłady o znaczeniu lasu d!a och
rony pól, o racjonalnej hodowli 
drzew, o teehnice i metodzie sadze
nia lasu. Kołchoźnicy z wielkim za 
interesowaniem słuchają tych w y
kładów i odczytów.

Również i inne państwowe gospo 
darstwa leśne mają się czym posz
czycić. Leschozy obwodu saratow
skiego zebrały w  r. 1948 przy współ 
udziale kołchoźników ponad 1000 
kg nasion sosny i 392 tonv żołędzi, 
nrzekraczaiąc w  ten sposób prze
szło dwukrotnie wykonanie planu. 
Gosnodarstwa leśne obwodu mos
kiewskiego w  roku ubiegłym prze- 
nrowadziłv siew 1 sadzenie lasu na 
obszarze 5 000 ha wvkonałv z nad
wyżką plan w dziedzinie przygoto
wania nas^n 5 zaieła^er^a szkó*nV 
drzew, przygotowały d"że tereny 
pod spóypuie lasu w  roku 1949.

W Związku RaóTicci^m gdzie la 
sy są jednym z bogaełw natural
nych krain, eognodarsfwa leśne od 
Przy;"’ ’ '  i dojań wlełką
role. Obecnie stanęło nrro(j n*mł 
szczytne zadanie reaUzacii planu 
nrzeobra*cn!q nr-y-oS,, Toteż pra 
cowboy f»oqnodn-»«w leśnych dokła 
daia WSzeU^rb starań bv jak naj-

onn-owltego zwycięstwa

W niedzielę wyścig kolarski 
dla niestowarz) słonych

o a u m  o  ** o
W PARYŻU

W Paryżu na ulicy .spotyka się 
dwóch dyplomatów.

— Dobry wieczór!
— Dobry wieczór!
— Dokąd pan idzie?
—- Na szonke polityczną 
—• Do teatru?
— Skądże' Na posiedzenie Ra

dy Bezpieczeństwa.

Rozmyślała grzeszna dusza na 
drodze do piekła:

— Cała pociecha w tym, te jest 
mm już także mój dawny adwo
kat.

«f •  •

Kapitalista test mndrvm czło
wiekiem. MuśH on tak: Wydoby
wać coś z głębi ziemi —  to cięż
ka praca. Lenili już wydobywać 
pracę z robotnika.

Lubelskie Towarzystwo Kolarskie 
organizuje wyścig kolarski w  dniu 
3. IV. br. na dystansie 20 km. Impreza 
ta jest dostępna dla wszystkich posła 
daczy rowerów różnych typów, któ 
rzy dotychczas nie są stowarzysze
ni i nic posiadają kart wyścigo
wych.

Zgłoszenia zawodników do wyścigu 
LTK  Zielona 5. Zbiórka zawodników 
w  dniu zawodów o godz. 8 w loka 
In LTK , a następnie wyjazd na 
miejsce startu — szosa Piasecka 2 
km. Start do wyścigu kolarskiego 
o godz. l (& e i

Propagandowe 
w Białej

Onegdaj w ali 
„Domu Strażaka** 
w Białej Podlas
kiej odbyły się pro 
pagandowe zawo
dy bokserskie mię 
dzy: WKS Biała
Podlaska, WKS — 
Siedlce, WKS — 
Włodawa.

Zawody organizował WKS Biała 
Podlaska w porozumieniu z Powiało, 

wym Inspektorem Kultury Fizycznej 

w Białej Podlaskiej.

Wyniki poszczególnych walk:

Waga kogucia: Bnehele (WKS Wło
dawa) zwyciężył na punkty Ceni ula 
(WKS Biała).

Wagą piórkowa: Gnbowskl (WKS 
Biała Pódl.) zwyciężył na punkty 
Walczaka (WKS Siedlce).

Wiga lekka I. Bednarczyk (WKS 
Sie-Mce) zwvc:ężvł na pkt. Gromka 
WKS B ała Pódl )

Waga lekka II Żullński (WKS Biała 
Pódl.) zwyciężył na pkt. Oczkowakie- 
go (WKS Włodawa).

Waga lekka III (Kuczkowski (WKS
Biała Pódl.) zwyciężył przez techn. 
k. o, Żeplińskiego (WKS — Siedlce)

Waga pótśreónia I Śakłc-ski iWKS 
Siedlce) zwyciężył na pkl. Burego 
(WKS Włodawa).

Waga pólśrednia II Olborskl (WKS 
Biała Pódl) zwyciężył na pkl. Wy- 
prycha (WKS Siedlce).

Waga pólśrednia III Macieja (WKS

walki bokserskie 
Podlaskiej
Włodawa) zwyciężył przez techn. k. e, 
Cieślaka (WKS Biała Pódl).

Waga średnia I Świder (WKS Siedi 
ce) zwyciężył przeć poddanie nę 
przeciwnika Smerka (WKS Włodawa)

Waga średnia II Bąk (WKS Wiodą, 
wa) zwyciężył na pkt. Iezn luka (WKS
Siedlce).

Waga średnia K I Tokarski (WKS
Biała Pódl.) zwycięży! przez techn, 
k. o. Obarę (WKS Włodawa).

Waga półciężka I Dziedzina (WKS 
Siedlce) zwyciężył na pkt. Hepka (W K j 
Włodawa).

Waga półciężka II Żołnierczyk (WKS
Siedlce) zwyciężył przez lechn. k, o, 
Kulika (WXS Włodawa).

Waga ciężka: Wojtastftski (WKS
Biała Pódl) ąwycięiył na pkt. Marki* 
wieża (WKS Siedlce).

Sędziowali: w ringu oł». Ryng. Na 
punkty: kpt. Sikora, por. Slnhlcga I 
ob. r«les»czuk.

Publiczności około 1000 osób.

K  A. JAWORSKI*
-— No Juz gęsi przyleciały, —  mówi wujaszek 

Tereń potrząc w szare oczy Żdanowa. (Jest to za- 
proszenie do rozmowy),

—  Co to za gęsi? —  uśmiecha się Żdanow, —  
To nie są gęsi samodzielne. Prawdziwych gęsi jesz
cze nie ma.

—  Przylecą wkrótce. W  Szerokiej już lód się za
łamał.

Ta-ak? —  pyta niechętnie Żdanow i rozmowa 
Ogasa nic rozpaliwszy się wcale, niby ognisko z mo
krych gułęzi.

No cóż, z mądrym człowiekiem i pomilczeó 
firzyjem re. Obaj pykają fajkami 1 patrzą w ogień,

Ale oto Żdanow mruczy coś pod wąsem.
—  Ha? —  pyta starzec.

Mówię, burczy Żdanow nie podnosząc głowv 
j patrząc na podłogę, czy nie wiesz, jakie są na 
zjemi kwiaty?

— Kwiaty?
—  Kwiaty,
—  Ale dlaczego kwiaty? —  pyta zdumiony wu

jaszek Tereń.
—  Tak. Ciekaw jestem.
—- Kwiaty! —  uśmiecha sfę wujaszek ieren. —  

Patrzcie gi:*, kwiaty... Człowieku,/ to ja przez 13 
lat nie widz:ałem żadnegio kwiatu.

—  No, a ja —  choć widziałem, ale mi to nie by. 
ło potrzebne i nie zapamiętałem.

—  Kwiaty, —  kręci głową wujaszek Tereń, a 
sam zastanawia się szybko: ,.Po co Żdnnowowi kwia
ty? Pyta nie na próżno, to nie taki człowiek".

—  Kwiaty —■ mówi tymczasem, —* kwiaty by. 
wają różne. Ot, jest kwinfek róża. Ma nawet tyluł —  
królowa kwiatów. Jeszcze fiołek- oszeniec też jest. 
To  nasz kwiatek, wiejski,

—  A jeszcze?
—  Jeszcze? Cóż jeszcze? Jest taka petunia. 

I znowu konwalia. Bywało, pójdz:esz do lasu, a lu 
ci przyjacielu spod jodełki wygląda, wygląda dzwo
neczek. I jakby dzwoni.

—  Nie, to nie lo...
—  Nie lo? No, w takim raz^ bławatek, pasuje 

dziewczętom do wianków. Rumianek. Potem róża..,
—  O róży już mówiłeś.
—  Mówiłem? Widzisz go! No, lewkonia, rezeda, 

tulif, n. Tufpan to ważny kwiat, na grzędzie niby 
naczelnik, nadęły, pyszny

—  Piwonia jeszcze, —  mówi Żdanow. —  Pamlę-

*

Śl ą s k  — l u b l in
W GRZE TENISA STOŁOWEGO

W sobotę i  niedzielę, Uł | 3 
kwietnia odbędzie się w Luedinic 
międzyokręgówe spotkanie w 
grze tenisa stołowego między re
prezentacjami Śląska i  Lublina. 
W składzie gości znajdują sie 
obecnie najlepsi ping pongiśc* 
Śląska a więc: Pierończyk, Otrę
ba i Nieroba.

tam, był taki kwiatek —  piwrmia. Jasnoczerwony. 
Gcorgin;a jeszcze jest, astry, róże.

mm O róży mówiłem...
Ach tak, ładny to kwiatek —  róża?

-t- Ładny. Ale po co ci to?
— Nic, tak sobie.
Milczenie. Teraz już milknie naprawdę,
Wuja'zck Tereń zbiera się w drogę. Żdanow 

pisze telegram.
—  Ładne masz teraz pieśce, Żdanowie, —• mó

wi wujaszek Tereń takim samym tonem, jak się 
mówi „ładne masz teraz ogórki, Żdarecwie“ . —- My
ślę, że przynajmniej połowa to pierwszy gatunek, co?

Ale Żdanow milczy i pisze.
—  Ładny był rok, —  ciągnie wujaszek Tereć 

zmieniając obuwie. —  A jaki będzie przyszły? Rok 
do roku nie pasuje, A jak tam twoje kapkany, nic 
sobie? Remontu nie wymagają?

Żdanow podnosi głowę i mówi nie patrząc ne 
wujaszka Terenia.

—- Wyjeżdżam...
—  Co?
Wu jaszek Tereń opuszcza but.
—  Jak to? —  powtarza nie wiedzieć czemu 

szeptem.
Żdanow podaje mu telegramy.
Są trzy: dwa do biura, w tych Żdanow zawiada

mia o swym zam'arze opuszczenia osiedla, trzeci —  
do Moskwy.

c. d. u
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