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Obozy uchodźców stały się rynkiem niewolników
Przemówienie delegata polskiego na Zgromadzeniu ONZ

LAKĘ SUCCES (PAP). — Delegat 
polski Henryk Altman wygłosił na 
posiedzeniu Komisji Społecznej Zgro 
madzenia Narodów Zjednoczonych 
przemówienie, w którym stwierdził, 
że Międzynarodowa Organizacja 
Uchodźców (IRO) wbrew uchwałom 
ONZ sabotuje systematycznie repa
triacje uchodźców.

Jak niektórzy księża
u o m u ą

miłość bliźniego
Strajk robotników rolnych ma

jątku Nadziejowo (pow, Środa) na 
leżącym do dóbr Kurii Arcybisku
piej w Poznsn u odsłonił ropiejącą 
ranę wyzysku, stosowanego nieraz 
przez ludzi, którzy obnoszą po kra 
ju dobrotliwy uśmiech sług bo
żych.

W dwóch maleńkich, brudnych 
klitkach, bez podłóg i szyb w ok
nach wegetuje 11 młodych dziew
cząt. Zamiast łóżek coś w rodzaju 
najgorszych barłogów. Jedna mied 
niej dla wszystkich. Jeszcze w gor 
szych warunkach mieszkają chłop 
cy. Nic więc dziwnego, że brud 
wszędzie jest potworny j że wiele 
dziewcząt i chłopców cierpi n,a
|w m b .

Administracja nie wyptuca robol 
nikom zaległych należności za przy
d z i a ł  z i e m n i a k ó w ,  za  d e p u t a t y  na
utrzymanie inwentarza, za n ewy- 
korzyslane urlopy, za karty odzie
żowe itd. itd. Zaległości.przekracza 
ją sumę 2 milionów złotych. Nie 
którym robotnikom administracja
była winna ponad 100 tys. zł.l Za
wiedzą i zgodą ks. prałata Wężyka 
zmuszano robotników do pracy w 
niedzielę.

Po wielu daremnych próbach u- 
zyskama swych należności robotni 
cy ogłosili jednomyślnie strajk. I 
dopero interwencja Związku Ro
botników Rolnych j Inspektoratu 
Pracy złamała upór księży wyzysk; 
waczy.

Strajk robotników rolnych w Na 
driejowie odsłonił jeden z przeja
wów wyzysku tych księży, którzy 
są jednocześnie wiejskimi bogacza 
mi. Są j inne.

Donoszą nam z Radomska, że we 
wsi Radzichowice siedzi na probo 
stwie niejaki ks. Aleksander Bie
lawski, posiadający 18-morgowe 
gospodarstwo, 3 konie, 4 krowy 
itd Do obróbki tego gospodarstwa 
znalazł1* on sobie rodzinę Stefana 

Rybaka. Zona Rybaka musi damo 
sprzątać w kościele, bo to przecież 
.Służba dla Boga**. Sam Rybak 
od chwili, gdy wejrzała w to powią 
towa rada zw. zawód, otrzymywał 
za ciężką pracę 1 metJ . ^ la,® 'e" 
sięcznie (równa się to 2.050 zł.), u- 
iytkowal otrzymane w dzierżawę 2 
morgi gruntu. Mimo woli przypomi 
nają się stosunki z zapomnianych 
zdawałoby ssę czasów panszczyzma

"^To jest jedna strona wyzysku. 
Jest również i druga, tj. sposób, w 
jak) niektórzy księża pobierają o- 
platy za śluby, pogrzeby, 
chrzty itp. W takiej np- wsi Lipa 
(pow konecki) ks. proboszcz Pio 
trowski pobiera za te usługi prze
ciętnie po 3.000 zł. Oczywiście bie 
dota wiejska nie rozporządza taki 
mi sumami. ,,Dobry", ksiądz pro
boszcz „pozwala* jej to odrobić 
pracą na swym gospodarstwie. I tu 
naturalnie obowiązuje cennik płac 
według stawek najniższych.

Takie metody wyzysku stosują 
niektórzy księża. Metod takich me 
wolno w Polsce używać nikomu. 
Budzą one tym większe oburzenie, 
gdy stosują je ludzie głoszący za 
sady miłośoi bliźniego.

Włodzimierz Makowski.

Organizacja ta zajmuje się przede 
wszystkim sprzedażą taniej siły ro
boczej niektórym krajom.

Zamiast popierania repatriacji 
IRO toleruje propagandę zdrajców 
faszystowskich i zbrodniarzy wojen 
nych, skierowaną przeciwko repa
triacji. IRO utrudnia koresponden
cję uchodźców z rodzinam* w kraju 
i powierza odpowiedzialne funkcje 
w obozach elementom faszystow
skim, które uniemożliwiają pracę 
misji repatriacyjnych.

Delegat polski podkreślił, że bu
dżet IRO przeznacza na emigrację 
do krajów zamorskich 68 milionów 
dolarów, a na repatriację tylko 2 
miliony. IRO chce w  ciągu roku 
1949 zorganizować emigrację około 
40 proc. uchodźców do krajów mars 
hallowskich i kolonii. Wiadomo po
wszechnie, że w koloniach i w kra 
jach Ameryki emigranci są wyzy
skiwani i traktowani jak niewolni 
cy. Obozy uchodźców stały się więc 
prawdziwym rynkiem niewolników. 
Altman stwierdził, że poziom życia 
tych kupionych przez niektóre kra 
je robotników jest o 50 proc. niższy 
od poziomu życia innych robotni
ków w danym kraju. Słowo „kupio 
nych*' przyjąć należy dosłownie, 
gdyż agencje, pośredniczące przy re 
krutacji robotników na wyjazd otrzy 
mują wysoką prowizję za każdą pa 
rę rąk roboczych.

Powołując się na listy Polaków z

Wielkiej Brytanii oraz na polską 
prasę emigracyjną w  Anglii, nieprzy 
chylną dla nowej Polski, Altman 
przedstawił sytuację polskich robot 
ników w Anglii, zarabiających o 
wiele mniej niż robotnicy angiel
scy, kierowanych do najcięższych 
prac fizycznych, pozbawionych pra 
wa zmiany miejsca pracy oraz nara 
żonych na upośledzenie i wyzysk. 
Nie lepsze są warunki polskich ro
botników zaangażowanych do pracy 
we Francji. Mają oni najcięższą ora 
cę 1 najmniejszą płacę oraz nie ma
ją prawa sprowadzania rodzin z 
Niemiec.

(Dokończenie na str. 2-ej)

Kazimierz n/Wisła

Odremontowany staraniem Ministerstwa Kultury i Sztuki starodawny 
śpichlerz pamiętający czasy Kazimierza Wielkiego

K o  w e  zobow iązan ia
na cześć Kongresu Związków Zawodowych

NA O’ WARCIE KONGRESU 
MOST PU" AWSKI BĘDZIE GOTÓW

W dniu 9 maja pracownicy od
budowy mostu w Puławach zobo
wiązali się uczcić Kongres przy
spieszeniem robót ostatecznych 
przy układaniu kostki na moście

P a k t  p o k o j u  
zamiast paktu atlantyckiego

WASZYNGTON (PAP). —  Z 
inicjatywy Alberta Einsteina, 
Tomasza Manna i jeszcze kilku 
osobistości odbędzie się tu 20 
maja konferencja przedstawicie 
li różnych organizacji społecz
nych religijnych pod hasłem: 
„pakt pokoju zamiast puklu a- 
tlantyckrego**!

Uczestnicy konferencji wypo
wiedzą się za utrzymaniem jed

ności ONZ, protestując przeciw 
ko planom oparcia bezpieczeń
stwa Ameryki Jedynie na sile 
zbrojnej. Prócz Einsteina i Man
na zaproszenia na konferencje 
podpisali: biskup protestancki 
Walls, pastor Edwin, Dab Dahl- 
berg i pani Emily Greene Ba- 
Ich, laureatka nagrody poko
jowej Nobla.

USA c h c e  za  w s z e l k ą  c e n ę
wprowadzić frankisłowską Hiszpanię do O N Z

NOWY JORK (PAP). —  Na
cisk kół amerykańskich na po 
szczególne delegacje w celu u- 
zyskania wystarczającej ilości 
głosów dla przeprowadzenia na 
plenum zgromadzenia ONZ u- 
chwały Komisji Politycznej, urno 
możliwiającej powrót ambasado 
rów do Hiszpanii frankistow* 
skiej —  nie ustaie.

Wszczęcie nacisku zbiegło się 
z głosowaniem w Komisji Poli
tycznej, gdzie 25 państw wypo

wiedziało się za „daniem wol
nej ręki“ członkom ONZ w spra 
wie ewentualnego nawiązania 
stosunków dyplomatycznych z 
Hiszpanią, a 16 państw wypowie 
działo się przeciwko temu. Sta 
ny Zjednoczone, Wielka Bryta
nia, Francja, Holandia, Belgia, 
Szwecja, Luksemburg, Chiny. 
Islandia, Iran, Haiti, Afganistan, 
Abisynia i Kanada powstrzyma 
ły się od głosowania. Wynik gło 
sowania wykazał, że zwolenni-

Zacieśn ia  się p ierścień  
d o k o ła  S zan gh a ju

LONDYN (PAP). — Agencja Reu
tera donosi, że oddziały kuomintan 
gowskie wycofały się z miast Tait- 
sang 1 Kiating ważnych bastionów 
zewnętrznego pierścienia obronnego 
wokół Szanghaju i zajęły stanowi
ska bliżej miasta.

Szanghaj jest całkowicie otoczony 
przez chińskie wojska ludowe. Mia 
sto Lo-tien (20 km na północny za 
chód od Szanghaju) zostało opusz
czone przez wojska kuomintangow 
skie. Poza tym wojska kuomintan- 
gowskie opuściły ważny węzeł kole 
jowy Sung-Kiang w  odległości 30 
km na południowy zachód od Szang 
baja

Na przedmieściach Szanghaju od 
działy kuomintangowskie przygoto
wują się gorączkowo do obrony, ko 
piąć rowy strzeleckie oraz wznosząc

barykady i zasieki z drutów kolcza 
stych.

Ludność miasta oczekuje rozwoju 
wydarzeń z całkowitym spokojem.

kom Franco, za którymi ukrywa 
ją się Stany Zjednoczone brak 
jest 7 głosów do osiągnięcia wy 
maganej większości 2/3 na ple
num zgromadzenia.

Zwerbowaniu tych siedmiu 
głosów wśród krajów któ
re powstrzymały się od głoso
wania lub wśród przeciwników 
Franco poświęcone są nicoficJal 
ne wysiłki delegacji amerykań
skiej, która na zewnątrz zacho
wuje nadal oficjalną postawę 
„neutralności".

Walka zakulisowa toczy się 
przede wszystkim wokół delega
cji Republiki Costa Rica, która 
głosowała przeciwko Franco i 
wokół delegacji Afganistanu, A* 
bisynii, Haiti, Islandii i Iranu, 
które Stany Zjednoczone chcą 
skłonić do przejścia z grupy po 
wstrzymujących się od głosu do 
grupy głosujących za Franco.

Dnia 13 bm. zmarł nagle w wieku lat 61 członek Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej

tow. Tadeusz DYM0WSKI
przewodniczący Oddziału Robotniczego Towarzystwa Przy
jaciół Dzieci w Lublinie, b. przewodn. Miejskiej Rady Na
rodowej m. Lublina i długoletni członek Zarządu Lubelskiej 
Spółdzielni Spożywców, zasłużony działacz polskiego ruchu 

robotniczego.
Cześć jego pamięci!

Komitet Miejski PZPR 
w Lublinie

przez Wisłę. Postanowiono rozpo
cząć te prace o 5 dni wcześniej 
przed zaplanowanym terminem, a 
tym samym o 5 dni wcześniej od
dać przejazd przez most do użytku 
ruchu kołowego,

PRACOWNICY ODDZIAŁÓW 
CHEŁMSKICH ZWIĄZKÓW 
ZAWODOWVCH 
KU CZCI KONGRESU

Pracownicy Przemysłu Spożyw
czego, Szpitala Gam. w Chełmie, 
pracownicy Skarbowi, oraz pracow 
nicy radiowęzła i pracownicy pocz 
towi zadeklarowali pewne prace ku 
czci Kongresu. Suma oszczędnościo 
wa wspomnianych zobowiązań ra
zem wynosi 114 tys. zł.

Ponadto kolejarze chełmscy zo
bowiązali się wymienić 200 szt. pod 
kładów kolejowych, podnieść regu
larność biegów pociągów z 80 proc 
na 85 proc. Ponadto w  ramach
współzawodnictwa świetlic na dzień 
otwarcia Kongresu wystawić przy
gotowywaną jednoaktówkę, opraco
wać dwa tańce ludowe oraz dwie 
pieśni ludowe polskie i dwie pieśni 
radzieckie i w  przeddzień otwarcia 
Kongresu wyjechać do Ośrodka Ma 
szynowego w  Dorohusku z całym 
zespołem

PRACOWNICY SŁ. ZDROWIA 
W TOMASZOWIE

Na zebraniu w  dniu 8 maja zade 
klarowali szereg zobowiązań, w 
których między innymi uchwalono 
złożenie jednorazowej daniny w su 
mie 11 tys. zł. na zakupienie ksią
żek dla świetlicy 1 na kurs dla 
analfabetów

POLSKI MONOPOL 
SPIRYTUSOWY W LUBLINIE

Pracownicy poszczególnych dzia
łów PMS zobowiązali się do wyko
nania poszczególnych prac ku czci 
Kongresu Związków Zawodowych. 
Prace te, po przeliczeniu na robo- 
czogodziny dadzą oszczędności 
230.700 zł. Wartość produkcji, wyko 
nanej ponad plan miesięczny w 
ciągu zaoszczędzonych dwóch dni 
przez pododdział rozlewni wyniesie 
20 mil. zł.

ZOBOWIĄZANIA CENTRALI: 
SPOŁDZ. OGRODNICZYCH, 
CENTRALI RYBNEJ i CENTR. 
SPOŁDZ. PRACY

Pracownicy tych Spółdzielni zo
bowiązali się do wykonania po
szczególnych prac, których wartość 
po przeliczeniu na gotówkę wynie
sie oszczędności 77.920 zł. Ponad 
to pracownicy Centr. Rybnej zaprę 
numerują codzienne gazety radziec 
kie ,,Izwiestia“ i  „Prawda**, dla 
tych osób, które uczęszczają na 
kurs języka rosyjskiego, zaś robot 
nicy Centr. Rybnej na dzień 22 ma 
ja oczyszczą rzekę Czechówkę na 
odcinku zajmowanym przez maga
zyny Centrala,
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Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
wychowa budowniczych socjalizmu w Polsce

WARSZAWA. — W drugim dniu 
obrad Zjazdu Połączeniowego RTPD 
i CHTPD omówiono i zatwierdzono 
deklarację ideową i statut Towarzy 
strwa Przyjaciół Dzieci, oraz dokona 
no wyboru władz naczelnych. Po
słanka Dorota Kłuszyńska omówiła 
na wsstępie deklarację ideową 
TPD. Stwierdziła ona, że w ustro
ju ucisku klasowego dziecko robot 
nika i chłopa dzieliło ciężki los 
swoich rodziców. Dopiero ustrój de 
mokracji ludowej, zmierzający do 
zniesienia wyzysku człowieka przez 
człowieka stwarza warunki wszech 
stronnego rozwoju młodzieży. W 
dalszym ciągu posłanka Kłuszyńska 
poświęciła wiele miejsca omówię 
niu świetnych tradycji RTPD w 
ciągu 30-letniej działalności i pod 
kreśliła, zasługi CHTPD, które swo 
ją działalność rozpoczęło w  naj
trudniejszych warunkach powojen
nych.

W odczytanej przez posłankę K. 
deklaracji ideowej TPD zaznaczono 
dobitnie, że jest to masowa organi 
zacja społeczna, skupiająca w swych 
szeregach wszystkich którzy prag
ną współdziałać z państwem ludo
wym w  dziedzinie organizowania 
właściwej opieki nad dzieckiem tak 
w mieście jak i na wsi, TPD dążyć 
będzie do tego by robotnicy, chłopi

i inteligencja pracująca wzięli czyn 
ny udział w  wielkim procesie wy
chowania dzieci i młodzieży pol
skiej w  duchu bezgranicznej wier 
ności dla Polski Ludowej i między 
narodowej solidarności ludzi pracy, 
w duchu socjalizmu. W dalszym 
ciągu deklaracja omawia formy 
działalności TPD które będzie orga 
nizowało i prowadziło w mieście i 
na wsi przedszkola, dziecińce, szko 
ły świeckie, licea pedagogiczne, kur 
sy kształcenia personelu pedago
gicznego i opiekuńczego, domy dziec 
ka, bursy, internaty dla dzieci i 
młodzieży, kolonie i półkolonie, do 
my turnusowe, świetlice i bibliote 
ld dziecięce, domy kultury dziecka, 
itd. TPD dążyć będzie do rozbudowy 
sieci liceów pedagogicznych łącznie 
z internatami, rozwijając jednocześ 
nie formy kształcenia, dokształcania 
i doskonalenia instruktorów, wycho 
wawców i nauczycieli.

Służyć sprawie gruntownego nau 
czania i wychowania młodego po
kolenia budowniczych socjalizmu w 
Polsce, stworzyć dla nich najlep
sze warunki rozwoju — oto ważne 
i zaszczytne zadania TPD.

Z kolei sekretarz generalny b. 
CHTPD poseł Kisiel przedłożył zja 
zdowi projekt nowego statutu który 
został przez uczestników jednomyśl 
nie przyjęty.

P o z d r o w ie n ia  a m b a s a d o ra  B u łg a r ii  
d la  c z y t e l n i k ó w  „ S z t a n d a r u  L u d u ca
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Ambasador Republiki Ludowej Bułgarii p. Ferdynand Kozousky w czasie 
swego pobytu w Lublinie przekazał serdeczne pozdrowienia dla czytel

ników , Sztandaru Ludu".

Przed wyborami na Węgrzech
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BUDAPESZT (PAP). — W stolicy 
Węgier, jak i w  całym kraju, panu 
je podniosły nastrój. Dobiegają koń 
ca przygotowania do wyborów, któ 
re odbędą się w dniu 15 maja. Na
ród węgierski przygotowuje się do 
tegp wydarzenia, jak do wielkiego 
święta narodowego.

Wybory odbędą się pod hasłami 
utrwalenia pokoju i zapewnienia 
zwycięstwa Frontu Ludowego. Rząd 
węgierski czyni wszystko, aby za
pewnić każdemu obywatelowi moż 
ność głosowania, zgodnie z nakazem 
jego sumienia.

Na punktach wyborczych zainstaln | 
wano już specjalne kabiny, w któ
rych wyborcy będą wkładać do ko
pert kartki wyborcze. Wejścia do 
kabin będą szczelnie zasłonięte, by 
zapewnić całkowitą tajność głoso
wania.

Również chorzy i starcy będą mo 
gli wziąć udział W głosowaniu. W 
tym celu zostaną uruchomione spe
cjalne tzw. lotne urny.

Gmachy i ulice przybierają wy
gląd odświętny. Na placach ezynio 
ne są przygotowania do zabaw ludo 
wych, które odbędą się w  wigilię 
wyborów.

W '•"^otę wieczorem młodzież wę 
gierska będzie defilować ulicami 
Budapesztu. Również organizacje ko 
biece wezmą czynny udział w mani 
festacjach przedwyborczych.

Na zebraniach i wiecach, które od 
bywają się w zakładach pracy i urzę 
dach. węgierski lud pracujący entu 
zjastycznie opowiada się za progra
mem Frontu Ludowego.

V/ wielu miejscowościach wiej
skich uchwalone zostały rezolucje, 
które stwierdzają, że chłopi wągier 
scy będą także głosowali na Front 
Ludowy.

Wiece i zebrania przedwyborcze 
świadczą dobitnie o tym, że naród 
węgierski jest stanowczo zdecydo
wany doprowadzić do końca walkę 
o utrwalenie swych zdobyczy i za
pewnić zbudowanie socjalizmu w 
kraju. (w).

Plan pracy TPD na r^k 1949/50 
zreferował ob. Ożga. Podkreślił on, 
że w szczególności wyzyskane zosta 
ną dorobek i doświadczenie RTPD, 
jako organizacji posiadajcej 30 let 
nie doświadczenie walki o wycho
wanie nowego człowieka. TPD jako 
robotniczo -  chłopska instytucja 
zwróci uwagę na rozwój działalno
ści społeczno - opiekuńczej w szcze 
gólności na wsi ze względu na jej 
opóźnienie w rozwoju oświaty i kul 
tury. W planie na rok 1950 przewi 
duje się rozszerzenie sieci przedszko 
li w  miastach o 21 proc. a na wsi 
o 44 proc. Plan kładzie duży nacisk 
na zagadnienie kształcenia nauczy
cieli w  duchu światopoglądu marksi 
stowskiego; przewiduje również pro 
wadzenie burs i internatów wzoro
wych. Wielkie znaczenie dla pracy 
TPD posiadać będzie zbudowanie 
w stolicy w okresie planu sześcio
letniego kosztem 500 milionów zło 
tych Domu Kultury Dziecka, gdzie 
będzie się rozbudzać i pogłębiać 
zdolności dziecka i młodzieży w róż 
nych kierunkach. W domu tym prze 
widuje się specjalne pomieszczeni 
dla dzieci chłopskich przyjeżdżają
cych zespołowo do Warszawy dla 
zwiedzania stolicy.

Nad wygłoszonymi referatami roz 
winęła się ożywiona dyskusja w któ 
rej brało udział ok. 15 delegatów z 
poszczególnych województw. Robot
nica z Lublina ob. Broniewska prze 
mawiając w  dyskusji powiedziała 
m. in.: ,.Po raz pierwszy w  historii 
Polski władza państwowa służy in
teresom robotników i chłopów. Dla 
tego chcemy, ażeby dzieci nasze wy 
chowane były w duchu moralności 
socjalistycznej. Do Towarzystwa ma 
my zaufanie, bo wychowuje naszą 
młodzież na wzorowych obywateli 
Polski Ludowej11.

Na zakończenie obrad zjazd doko 
nał wyboru naczelnych władz Towa 
rzystwa Przyjaciół Dzieci.
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0 ZBLIŻAJĄCEJ SIE KONFERENCJI W PARYŻU
„Izwiestia" zamieszczają przegląd 

międzynarodowy, poświęcony zbliża
jącej się konferencji rady ministrów 
Spraw Zagranicznych w Paryżu » 
zmowie Stanów Zjednoczonych, Wiel 
kiej Brytanii j innych państw na te 
mat podziału b. kolonii włoskich.

Autor stwierdza m. in:
„Należy zdać sobie sprawę z fak 

tu, że osiągnięte porozumienie o 
zniesieniu ograniczeń komunikacyj
no - handlowych w Berlinie oraz 
o zwołaniu konferencji rady mini 
strów spraw zagranicznych może 
stać się pierwszym krokiem na dro 
dze do dalszego uregulowania pod
stawowych kwestii zagadnienia nie 
mieckiego“. Lecz byłoby rzeczą 
śmieszną i naiwną przypuszczać, 
że na konferencji w Paryżu możli
we będzie zastosowanie metody 
dyktatu, o czym niewątpliwie ma
rzą niektóre koła, zaciekle bronią
ce idei tworzenia agresywnych woj 
skowo - politycznych bloków i soju 
szów. By osiągnąć porozumienie na 
sesji paryskiej, należy metodę tę 
porzucić. Należy zaznaczyć, że te 
koła polityczne w Stanach Zjedno
czonych, Anglii i Francji, które są 
zaciekłymi przeciwnikami, wszelkie 
go porozumienia ze Zw. Radziec
kim podejmują wszelkie kroki, by 
wprowadzić w błąd opinię publicz 
ną i wytworzyć wokół zbliżającej 
się konferencji niesprzyjającą atmo 

I sferę. Widocznie do tego samego ce

lu zmierza działalność pewnych kół 
Stanów Zjednoczonych, Wielkiej 
Brytanii i Francji w sprawie przy 
spieszenia powstania „państwa za
chodnio - niemieckiego", co wyrazi 
ło się w pospiesznym przyjęciu 
tzw. ,,Konstytucji" w Bonn i w 
utworzeniu „tymczasowego komite‘‘ 
tu“  Niemiec Zachodnich.

-------------------------— ~

Gubernatorzy zachodni
z o C i c / l e r c T z n i

k o n s tytu c ję  w Bonn«
BERLIN (PAP. — Trzej guberna

torzy mocarstw zachodnich w piś
mie, skierowanym do tzw. rady par 
lamentamej wyrazili zgodę na za
twierdzenie uchwalonej w Bonn kon 
stytucji pod warunkiem przeprowa 
dzenia w niej pewnych zmian. Gu
bernatorzy mocarstw zachodnich za
lecają m. in. ograniczenie upraw
nień rządu związkowego. Wysocy ko 
misarze państw zachodnich mają na 
przyszłość czuwać nad tym, by nie 
doszło do zbytniej koncentracji wła 
dzy w rządzie związkowym.

W ostatnim paragrafie, gubemato 
rzy wojskowi stwierdzają, że rada 
parlamentarna po wykonaniu swo
ich zadań ma ulec rozwiązaniu. Wy 
brany przed kilkoma dniami przez 
radę parlamentarną „komitet wyko 
nawczy", który miał sprawować 
funkcję tymczasowego rządu zachód 
nio-niemieckiego, został w  piśmie 
gubernatorów określony jako niece
lowy.

Przemówienie delegata Polski
ii a  zg ro m ad zen iu  ONZ

(Dokończenie ze str. 1-ej)
Jeszcze bardziej haniebna jest we 

d ł" j materiałów. przytoczonych 
przez Altmana rekrutacja polskich 
robotników do krajów zamors1" ^ ,  
skąd nie mają możności powrotu do 
Polski. W Kanadzie doszło już kilka 
krotni? do -kandali, gdy prasa ujaw 
niła warunki pracy polskich rcVfni 
ków. W Wenezueli warunki są *~k 
straszne, że IRO poleciła przerwać 
kierowanie robotników do tego kra 
ju. Jednakże IRO wysyłała polskich 
uchodźców do francuskiej Gulany, 
gdzie posyła się francuskich zbrod
niarzy.

Po przytoczeniu tyeh wszystkich 
faktów delegat polski stwierdził, że 
Rząd Polski składa stanowczy pro
test przeciwko działalności Między 
narodowej Organizacji Uchodźców.

Następnie Henryk Altman prze
szedł do zagadnienia tworzenia 
wśród polskich uchodźców pólwoj- 
skowych organizacji faszystowskich 
pod komendą oficerów andersow- 
skich, zajmujących się wrogą propa 
gandą wobec Polski, tworzone są z 
uchodźców tzw. „kompanie wartow 
nicze“. W zachodnich Niemczech 
skupili się członkowie tzw. brygady 
świętokrzyskiej, której w czasie oku 
pacji Niemcy dostarczali broń oraz 
volksdeutsche i zbrodniarze wojen
ni. Z tych ludzi także tworzy się 
„kompanie wartownicze".

W zakończeniu przemówienia Alt 
man poruszył problem polskich dzie 
ci w  Niemczech i stwierdził, że jed 
nym z pierwszych zadań ONZ po
winna być repatriacja tych dzieci. 
Jednakże z winy władz IRO wyniki 
tej repatriacji są minimalne. Dele- 

Igat polsld powołał się na olbrzymią

Potępienie 
z chmur

Naczelny redaktor wa 
tykańskiego dziennika — 
„Osserratore Romano", 
Della Torre, zdobył się na 
niezwykłą odwagę zanali
zowania w swym piśmie 
stosunku Kościoła do ka 
pitalizmu. Della Torre 
przybiera w swym artyku 
le postawę ,, bojownika 
sprawiedliwości“ i z gę
stych chmur metafizycz
nych rozważań ciska w 
przyziemny kapitalizm ze 
usowe gromy. W jego arty 
kule aż grzmi od potępień 
„kapłanów pieniądza" i 
czytelnikowi wydaje się. 
że za chwilę cały kapitali 
styczny system rozleci się

w pył, albo jego czciciele 
przywdzieją Włosienice, 
posypią głowy popiołem 
i pójdą pokutować na od 
ludzie.

Della Torre od razu na
wstępie zastrzega Się, że 
,,Kościół nigdy nie był 
sojusznikiem czy wspólni 
kiem kapitalizmu" (Akcje 
Kanału Sueskiego i „Aram 
co" zawędrowąly widocz
nie przez pomyłkę do wa 
tykańskich banków), przy 
czym powołuje się na Ucz 
ne encykliki i orędzia pa
pieskie, w których głowa 
kościoła katolickiego mia 
ła potępić ,,czcicieli Złote 
go Cielca". „Nawet komu 
nizm — pisze Della Torre 
ze zdumiewającym obiefc- 
tywizmem — jako sy
stem gospodarczy w mniej 
szym stopniu sprzeczny 
jest z zasadami chrześci
jaństwa, niż kapitalizm.

który nie opierając się na 
zasadach ateizmu, gdyż 
nie posiada w ogóle 
swej filozofii, jest w swej 
strukturze ateistyczny. Je 
go Bogiem jest — pie
niądz".

Cóż się stało, że „Osser 
uatore Romano" musiał po 
tępić kapitalistów? Czyż
by w polityce watykań
skiej zaszły aż tak wielkie 
zmiany? Nie obawiajmy 
się tego. To nie grozi ani 
Watykanowi, ani kapitali 
storn. Widocznie jednak 
Della Torre zdaje sobie 
sprawę z tego, co „w tra 
wie piszczy". Widocznie na 
wet do redakcji „Osserua 
tore Romano" dotarły o- 
znaki narastającego nieza 
dowalenia szerokich mas 
ludzi pracy, również i ka 
tolików z sojuszu Watykan 
— Wall-Street. Żyjemy 
w czasach, kiedy „owiecz

ki" nie są już owcami, któ 
re można spokojnie gnać 
pod nóż wyzysku, lecz wi 
dzą coraz wyraźniej, że 
ich pasterz żyje w dobrej 
komitywie z wilkami i 
dzieli się z nimi łupami.

Redaktor „Ośseruatore 
Romano" stara się czytel
nikom wmówić wszelkimi 
możliwymi sposobami, że 
Kościół również prowadzi 
świętą wojnę z kapitąli- 
zmem, tylko, że w tej wal 
ce stosuje swoisty system. 
Jako środek w tej walce 
Della Torre uważa ..sło
wo", na którego skutek 
wierni katolicy muszą cier 
pliwie oczekiwać.

Nie wiemy, co to „sło
wo" ma oznaczać, lecz 
możemy się go domyślać 
z ostatnich „słów", jakie 
Pius X II wygłosił do uczę 
stnjków Międzynarodowe 
go Kongresu Pracodaw
ców. Ze „słów" tych wy
nika boroiem, że Watykan 
dalej będzie błogosławił 
kapitalizmowi a dla zamy 
dlenia oczu swym wier
nym potępiał ten sam ka 
pltalizm z łamów swego 
organu prasowego.

dokumentację, nagromadzoną przez 
Polski Rząd i stwierdził, że anglo
saskie władze okupacyjne robiły 
nadzwyczajne trudności przy odnaj 
dywaniu polskich dzieci w  Niem
czech i ich repatriacji. IRO nie u- 
dzieliła żadnej pomocy władzom poi 
skim.

W konkluzji Altman wysunął kon 
kretny wniosek polski:
1 stworzenie w  obozach uchodź- 
* ców takich warunków, by ucho 

dźey mogli swobodnie decydować o 
powrocie do kraju,
•y zakaz propagandy przeciwko po 
“  wrotowi do kraju w  obozach 
uchodźców,
Q pomoc przy repatriacji w  celu 
•3 jej zakończenia przed rokiem
1950,
A  emigracja uchodźców może się 
“  odbywać tylko na zasadzie u- 
mów dwustronnych między krajem 
emigracji a krajem pochodzenia emi 
gran ta,
K  prawo powrotu emigrantów do 

kraju na koszt państwa, które 
ich sprowadziło.
DYSKUSJA I  GŁOSOWANIE 
NAD WNIOSKIEM

Po przemówieniu delegata polskie 
go, które wywarło'wielkie wrażenie 
wywiązała się dyskusja, w której de 
legaci Związku Radzieckiego, Ukrai 
ny i Białorusi poparli polsld wnio
sek, przytaczając ze swej strony wie 
le przykładów rażącego traktowania 
uchodźców. Delegaci Stanów Zjedno 
czonvch. Argentyny, Wenezueli oraz 
Kanady i Francji polemizowali z 
wnioskiem polskim, iednakże ci dwaj 
ostatni delegaci przyznali słuszność 
zarzutów złego traktowania uchodź 
ców w tych krajach.

W głosowaniu wniosek Polski zo 
stał odrzucony 19 głosami przeciw
ko 6 przy 11 wstrzymujących się od 
głosu i 23 nieobecnych.

Wynik ten świadczy o niechęci 
większości członków komisji do u- 
dz!ału w  tym głosowaniu (34 dele
gatów nie wypowiedziało Się w  
sprawie wniosku). Ponarcie bowiem 
wniosku polskiego oznaczałoby prze 
dwstawienie się mocarstwom zacho 
dnim, a głosowanie przeciwko wnio 
skowi było truijne wobec olbrzymie 
go obiektywnego materiału, przedsta 
wionego przez polskiego delegata.
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K a z i m i e r z  n/W i s ł ą
urocze miasteczko polskiego renesansu

J fo fe ir  At fi tern JKau/arsItt

W is t a  w  K a z im ie r z u
Tu nawet słońce przechyla się niżej
i epfja wodę wlślaóską. Tak I»io
przemija — jakbyś słowo wyrzeki
nic* postrzeże ule. A dzień jak opłatkiem
dzieli się z tobą uśmiechem, zielenił)
i cornz mniej po. Wśród wzgórz się rozpływał,
wśród drzew kwitnących, co (taekną przestrzenia. —

•£, jabłoni, gruszy... I dnia lak ubywa.

Ń Pofruną plotki. Ro? żółci &ię jabłoń, 
pokryje śliwa żałobnym fioletem.
Dojrzały owoc na ziemię opadnie 
jak kwiaty białe stracone już przedtem.

Ą  I łylko Wisła tak samo po [dynie.
Odbije w lustrze *wym słońce i błękit.
Tak samo w lecte, jesieni czy w zimie 
zachwyci oczy spokojem i pięknem.

Ludowe święto w Kazimierzu

W  Kazimierzu nad Wisłą na
pisał Adolf Rudnicki w roku 
1938 swoją interesującą książkę 
pl. „Lato'1, w której tak opisuje 
okolice Kazimierza:

„Dołem płynie rzeka, na wzgó 
rzach mieszczą się ruiny, w oko 
licy znajdują się wąwozy, roz
liczne plantacje tytoniu, pola 
Uprawne, lasy i łąki, Fajsaż w 
każdym fragmencie jest inny ale 
zawsze piękny**.

Na gruntach lessowych rosną 
wspaniałe okazalsze niż w in
nych częściach Polski dęby, to 
pole ,Hpy i wierzby. Na połud
niowych stokach rozciąga się 
nrocza kraina sadów śliwkowych, 
gdzie dojrzewają słynne w Lu* 
belszczyźnie dorodne śliwki ka 
zimierki.

t a k  p r z e m in ę ł a

ŚWIETNOŚĆ MIASTA
Miasto posiada ciekawą i bo

gatą przeszłość. SwtoJą nazwę i 
początkowy rozwój zawdzięcza 
twórczej ręce króla Kazimierza, 
k t̂óry w miejscu patrzonym nad 
Wisłą kazał zbudować przystań 
wieńcem murowanych Spich
rzy otoczoną. Według tradycji 
Powstaje też za czasów Kazimie
rza zamek obronny i rynek oto 
czony w czworobok misternej 
budowy domami. Kazimierzow
ski port wiślany rozwija się 
wspaniale zyskując coraz nowe 
prerogatywy jak przywilej na 
targi tygodniowe, prawo wrębu 
cło lasów królewskich, prawo 
zwracania się do króla bez po
średnictwa starosty. Przyjeżdża 
ją tu kupcy z Gdańska, Torunia, 
Elbląga, mają też swoje kantory 
I Anglicy. Pc okresie pomyślnoś 
ca spada na gród Kazimierzo- 
Wy seria klęsk i niepowodzeń. 
Z chwilą, gdy Gdańsk uzyskał 
Wyłączny przywilej na skład zbo 
żowy, rozwój Kazimierza został 
Zatamowany. Wojny szwedzkie, 
Pożary i mór zniszczyły ł wybul 
niły miasto. Wreszcie Wisła, rze

wydawałoby się stateczna i 
■wierna, zdradliwie zmieniła ło 
śyslco skutkiem czego śpichrze 
znalazły się daleko od brzegu i 
Przestał spełniać swoją rolę.

I tak przeminęła świetność Ka 
titnierza.
Ka z im ie r z  
C ia s t o  z a b y t k ó w

Z okresu minionej świetności 
pozostały w Kazimierzu zabytki 
dawnego budownictwa. Malow
niczo wznoszą się na wzgórzu 
ruiny zamku pochodzącego z 
fczasów Kazimierza, a na sąsied 
Oim wzgórzu stoi współczesna 
Samkowi stara wieża strażnicza. 
Drugim zabytkiem z czasów Ka 
żimierzowskich jest stojący u 
podnóża Góry Zamkowej koś
ciół famy, który pod powłoką 
renesansową zachował wyraźne 
ślady dawnej gotyckiej architek 
tury: ostrołukowe wykroje nie
których okien, portal wejściowy 
l skarpy podpierające nawę. 
Zabytki tego typu spotykane 
w Lubelszczyźnie stanowią cie 
kawy przykład rodzimej trawę 
stacji renesansu i tradycji gotyc 
kich.

Niezapomniane wrażenie wy
wiera również ptogrążony w ci
szy i kontemplacji klasztor re
formacki otoczony murem o fan 
tastycznej sylwecie. Świecką ar 
chitekturę miasta reprezentują 
w rynku dwie kamienice: pod
św. Krzysztofem i pod św. Miko 
łajem. Parter kamienic ozdobio 
Uy był arkadami, które częścio
wo zamurowano i zamieniono

na sklepy. Fasady posiadają nie 
zwykle bogatą i oryginalną or
namentykę nacechowaną mimo 
obfitości elementów dekoracyj
nych, umirrem i powagą.

Trzeci ze sławnych domów 
fo stojąca przy ul. Senatorskiej 
kamienica Celejowska pochodzą 
ca prawdopodobnie *. X V I wie
ku, ozdobiona wspaniałą renesan 
sową attyką. Mieści się tu obec
nie siedziba delegata Min. Ku! 
tury i Sztuki oraz pracownia kon 
serwatorska.

Tę symfonię architektoniczną 
uzupełn;ają śpichrze o pięk
nych dekoracyjnych szczytach. 
One to spośród wszystkich zabyt 
ków Kazimierza nosiły przed 
przeprowadzeniem prac konser 
watorskich, na* więcej śladów ni 
szczydelskiego działania czasu.

KAZIMIERZ— NATCHNIENIEM 
POETÓW I MALARZY

A Rudnicki tak pisze o uroku 
miasteczka: „W  wąwozach ła
godne ciepłe prądy darzyły ta
kim uczuciem jakby się przekro 
czyło krąg zaczarowany**.

Urok krajobrazu najmocniej 
odczuwają poeci i aityści mala
rze, którzy gromadnie przyjeż
dżają tu aby czerpać natchnie
nie z otaczającego ich piękna. 
Oko artysty patrzy inaczej niż 
oko urbanisty i tam gdzie archi 
tekt widzi tylko nadającą się do 
corychlejszej rozbiórki śeia-

Pierwszym krokiem do podniesie 
nia rasy bydła rogatego na Lubel
szczyźnie jest przydzielenie mająt
kom PGR znacznych kredytów na 
zakup cieliczek do chowu I bydła u- 
żytkowo-hodowlanego. Zakup bę
dzie się odbywać na warunkach bar 
dzo dogodnych dla chłopa, w  for
mie kontraktowania u hodowców. 
Będzie się kupować cieliczki w wie 
ku od 5 dni do 4 miesięcy, z tym, 
źe młodsze sztuki pozostaną U gospo 
darza do wychowu najkrócej na 45 
dni a najdłużej do 120 dni.

IM  LEPIEJ KARMIONE 

TYM  LEPIEJ PŁATNE

Za zakontraktowane cieliczki bę
dą —lnicy ymywać 130—170 zł 
za 1 kg wagi, zależnie od pochodzę 
nia i wartości hodowlanej. Ponadto 
w  okresie chowu sprzedawca otrzy

Kazimierz — miasto słynące ze 
swej malowniczości w kraju i za 
granicą przechodził liczne losu 
koleje. Przechodził okres rozkwi
tu w owych czasach gdy płynęły 
doń wielkie barki po wyrosłą na 
żyznej glebie lubelskiej pszenicę, 
aby ją zawieźć do dalekich kra
jów zamorskich. Świadkowie tych 
czasów — ruiny starego królew
skiego zamczyska i baszta o któ
rych istnieje mnóstwo legend, sta 
re spichlerze dużo mogłyby o la 
tach świetności kazimierzowskie
go grodu powiedzieć...

Było też i niemało ciemnych 
kart w dziejach Kazimierza jak 
najazd Szwedów w XVII w., któ 
rzy spustoszyli miasto ł dziesiąt 
kująca ludność morowa zaraza 
w r. 1705.

Bezsprzecznie jednak najbar
dziej krwawymi zgłoskami w 
księdze historii miasta zapisały 
się czasy okupacji hitlerowskiej.

Krwawy najeźdźca zamienił u- 
roczy Kazimierz w miejsce kaź- 
ni wielu tysięcy niewinnych ofiar

ny, artysta dojrzy „oszałamiają 
cą grę kolorów, świateł i cieni**. 
Latem życie koncentruje się nad 
Wisłą, która jak pisze Rudnic
ki „mieni się wszystkimi kolo
rami, jest biała jak srebro w po

łudnie, fioletowa wieczorem, 
czarna nocą, granatowa, różo
wa, niebieska, zależnie od pory 
i światła**.

200—300 zł w zależności od przecięt 
nego przyrostu dziennego na wadze.

Aby "*atwić chłopu chów, maje4’-i 
PGR będą wypłacały zaliczki od 
130 do 170 zl za każdy kilogram wa 
gi cieliczki w  chwili zakontrakto
wania i po 70 zl za każdy przewi
dziany w kontrakcie dzień chowu.

KRES MARNOWANIU 
MATERIAŁU HODOWLANEGO

Na skupach bydła pojawiały się 
często dotychczas sztuki hodowlane 
lub krowy o wysokich oznakach cię 
żamości, które przeznaczano na 
rzeź. Kres tęmu marnowaniu mate
riału hodowlanego położy działal
ność komisji z pow. lekarzem wete 
rynaril na czele, która będzie wybie 
rać sztuki na chów dla majątków 
PGR lub do zakupu przez Gm. Spół 
dzielnie SCh. Dostawcy otrzymają 
ta nie ceny wyższe od bydła prze
znaczonego na rzeź. (r«).

Klasztor pofranciszkański przero
biono na więzienie mieszczące w 
sobie 120 podziemnnych cel. Straż 
nikami byli tu zwyrodnialcy z 
SS, którzy, w wyrafinowany spo
sób znęcali się nad nieszczęśliioy 
mi. Było to więzienie śledcze. Ni 
kogo nie trzymano tu dłużej po
nad 8 dni Po upływie tego cza
su, ofiary albo rozstrzeliwano, 
jeśli już przedtym w czasie „prze 
słuchania,** nie wyzionęła ducha, 
albo w wyjątkowych wypadkach 
z braku dowodów „toiny** wy
puszczano na wolność z powybi
janymi zębami, odbitymi nerka
mi, lub połamanymi żebrami.

Na terenie miasta był też obóz 
kamy w którym stale przebywa
ło ok. 500 więźniów. Tutaj ,za
szczyt' dozorowania uwięzionych 
przypadł w udziale granatowym 
policjantom, którzy prześcigali 
się nawzajem w gorliwości kato 
wania swych współrodaków cięż 
ko pracujących w pobliskich ka
mieniołomach,

Jest to już drugie Ludowe 
Święto Wiosny, które przeżywa 
Kazimierz w Od"odzonei Polsce.

Wspaniały ongiś gród nadwi
ślański, bogaty port zbożowy 
stał się z czasem ośrodkiem ży 
cia artystycznego w Polsce. Nie 
zrównane piękno tego zakąt
ka oczarowało nie jednego z _m 
szych mistrzów pędzla, którzy 
cuda Kazimierza utrwalili w 
swych obrazach. Wielcy poeci 
sławili w swych wierszach nie
zrównany urok Kazimierza.
Zawierucha wojenna nieoszczę 

dziła Kazimierza. Zadała mu 
straszliwe —  zdawałoby się —  
śmiertelne rany. Okaleczony i 
zniszczony Kazimierz jakgdyby 
zapadł w letarg.

Jednak rado-ny zew, który 
przeszedł przez całą Polskę, 
wzywając do podjęcia walki z 
ruinami i zniszczeniem, nie omi 
nął Kazimierza. Kazimierz otrzą 
snął się z niemocy. Podniósł się 
do nowego życia. Jak wszędzie 
w Polsce tak i tu znaleźli się en 
tuzjaści pracy, ludzie, którzy 
wszystkie swe zdolności, całą 
swą wiedzę i trud poświęcili, by 
Pols e oddać cudowny ten zaką 
tek Lubelszczyzny w dawnej 
krasie i wspaniałości.

Zeszłoroczne Święto Ludowe 
było symbolem nowoodradzają- 
cego się Kazimierza —  miej-ca 
wypoczynku dla szerokich mas 
pracowniczych.

Wąskie uliczki i zabytkowy 
rynek Kazimierza rozbrzmiewa 
ły radosnym gwarem —  zaludni 
ły się dnia tego rzeszami robotni 
ków.

W chwili wyzwolenia kraju z 
hitlerowskich szponów, Kazimierz 
był miastem prawie że doszczęt
nie wymarłym. Sześciomiesięczne 
działania wojenne które się tu 
toczyły zamieniły kazimierzowski 
gród w ruinę. Ucierpiał zwłasz
cza zabytkowy rynek i przyległe 
uliczki.

Dziś dzięki staraniom rządu i 
energii miejscowej ludności, Kazi 
mierz znów żyje normalnym ży
ciem. Zabytkowym kamienicom 
i Spichrzom przywrócono pierwot 
ny wygląd, z każdym tygodniem, 
niemal z dniem każdym znikają 
gruzy — spuścizna po hitlerow
skim barbarzyństwie. W lec ie 
piaszczyste ławice wiślane znów 
roją się od przybywających tu 
licznie wczasowiczów. Rany zada 
ne pamiątkom dawnych czasów 
zabliźniają się, a w księdze histo 
rii zapisuje się nowa era miasta. 
Era nowej, potężnej i sprawiedli 
wej Polski Ludowej.

FELIKS PRASZCZAK

W  roku bieżącym Święto Wio 
sny będzie nie mniej uroczyście 
obchodzone jak w roku ubieg
łym.

Ze wszystkich zakładów pra 
cy, z miast, miasteczek, osad i 
wsi Lubelszczyzny przybędą tu 
ludzie, by przeżyć radosny 
dzień,, wypocząć i nabrać no
wych sił i nowej energii do pra
cy.

Kazimierz przybiera dziś od
świętną szatę. Kwiaty i zieleń bę 
dą walczyły o pierwszeństwo z 
czerwienią flag i transparentów. 
Szum wielowiekowych drzew 
przy kościele farnym zleje się w 
jedną wspaniałą symfonię z mu 
zyką orkiestry Namysłowskiego, 
która wystąpi z koncertem aa 
Rynku w Kazimierzu. Stare za
bytkowe budowle, będą służyły 
jako tło do widowiska regional
nego „Wiosna idzie**, w wykona 
niu zespołu artystycznego P. I. 
N. G. W. w Puławach oraz ZMP 
przy KW  PZPR, pod kierownic
twem Wandy Kaniorowej. Ilu
stracja muzyczna w wykonaniu 
Kapeli Wiejskiej Pow. Zw, Sam. 
Chł. pod dyrekcją Ignacego Sma 
gi. „Święto** zakończy ochocza 
zabawa ludowa na Rynku i w sa 
li pod „Krzysztofem**, (g)

El u n i t  mes ip m a iiijm
L  u  «f n  o *  € 
z  pow. biłgorajskiego
nu i M i ł i *  p l  intitUn

Oj) — Powiat biłgorajski nawie
dziła w roku zeszłym klęską nieuro 
dzaju na ziemniaki, wskutek czego 
odczuwało się tam brak tego pro
duktu żywnościowego. Sytuację «ta 
rali się wykorzystać spekulanci róż 
nego rodzaju i zdarzało się, że za 
q ziemniaków żądano na targach 3 
jarmarkach po 1.700 zł, podczas gdy 
w jesieni w  innych okolicach sprze 
dawano je w cenie 500—600 zł. Kres 
spekulacjom ziemniakami położyła 
Powiatowa Komisja Usprawnienia 
Zaopatrzenia, dzięki której stara
niom dostarczono do PZGS w Bił
goraju 100 ton ziemniaków. Są one 
sprzedawane po cenach zniżonych 
dla ludności z całego powiatu. Oko 
liczni gospodarze i mieszkańcy Bił
goraja zgłosili się tłumnie w  pierw 
szych dniach po zakup ziemniaków, 
tak że transport został rozsprzedany 
w bardzo krótkim czasie. Dla całko 
wi‘ -> zaspokojenia potrzeb ludno
ści PZGS sprowadza jeszcze dodat
kowo 50 ton ziemniaków, aby po
kryć całkowicie zapotrzebowanie lu 

dności przez dostarczenie towaru po 

cen?~h stałych i uniemożliwić wy

zysk spekulantów.

G. Sroczyńska.

PGR ro zp o c zy n a ła  k a m p a n ii
o  p o p r a w ę  r a s y  b y d ł a

ma za 1 kg przyrostu na wadze od

Zmienne były losy Kazimierza...
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Wielki Festiwal
Sztuki Ludowej
w Zamościu

(11) — W dniu dzisiejszym o go 
dżinie 13-Jej w si.ll kina „Stylowy" 
w Zamościu rozpocznie się „Festi
wal Sztuki Ludowej*', organizowa
ny przez Polskie Radio i transmi
towany przez wszystkie rozgłośnie 
P. R., jako audycja dla wsi. W fe 
śliwaIu wezmą udział artystyczne 
zespoły regionalne z Zamojszczy- 
zny jak chóry i zespoły taneczne 
z Lipska i Ilaciiodoszczy, orkiestra 
włościańska pod dyrekcją Namy
słowskiego i Mała Orkiestra Pol
skiego Radia przy współudziale ar 
tystów scen warszawskich. Trans
misja festiwalu przez PaJskle Ra 

dio umożliwi mieszkańcom z ca
łej Polski zapoznanie się z progra 
mem tej interesującej imprezy w rc 
gumie, w którym bujnie kwitła i 
zachowała się do czasów dzisiej
szych sztuka ludowa i skąd pocko 
dzi wiele lalcniów znanych w ca
łym kraju.

Nowy sklep w Zamościu
(wz) — Przed kilku dniami został 

otwarty w Zamościu sklep detalicz 
ny Centrali Handlowej Przenij shł 
Chemicznego. Jest on zaopatrzony 
we wszytkie wyroby przemysłu che 
micznego i zdobył sobie od pierw
szego dnia wzięcie klienteli, która 
woli kupować tanie i dobre artyku 
ty w  placówce państwowej, jak na
bywać niepewne towary po droż
szych cenach w sklepach prywat
nych.

Niedawno odbyło się w Uizędzie 
Wojewódzkim w Lublinie, pod prze 
wodnictwem wicewojewody ob. So
kołowskiego zebranie sprawozdawcze 
z przebiegu Akcji Pomocy Zimowej 
na terenie województwa lubelskie
go. Okres niesienia pomocy najbied 
niejszym w ramach tej akcji trwał 
od 1 listopada 1948 do 31 marca 
1949 r, a działało w tym czasie w 
naszym województwie 207 komite
tów APZ, w tym 191 komitetów 
gminnych i 14 powiatowych. Zada
niem tych komitetów było zbieranie 
funduszów i niesienie pomocy naj
bardziej jej potrzebującym. Groma 
dzenie funduszów odbywało się 
drogą zbiórek na listy i organizo
wania imprez.

(mi) —  Ubezpieczalnia Społe 
czna w Zamościu obejmuje 
swym zasięgiem 5 powiatów; za 
mojski, tomaszowski, hrubie 
szowski, biłgorajski i krasnostaw 
ski i ma od czasu wyzwolenia 
do chwili obecnej więcej osiąg
nięć do zanotowania.

Pierwszym krokiem U. S. w 
Zamościu po jego wyzwoleniu, 
był remont całkowity gmachu, 
w którym się znajduje, ponie
waż za czasów okupacji mieścił 
się tu osławiony „Arbeitsamt“ . 
W  ślad za remontem następuje 
założenie własnej apteki, której 
Zamość nie posiadał przed woj 
ną, oraz usprawnienie rozdaw
nictwa leków na punktach. Ta
bor samochodowy wzrósł w tym 
czasie z jednego do 6 sainocho- 
dów, w tym 3 sanitarek.

Dużym sukcesem U. S. w Za
mościu jest zakupienie nowego 
budynku, z przeznaczeniem na 
Dom Lecznictwa. Jest on już 
czynny jako ambulatorium ze
społowo - specjalistyczne, w któ

16 I  POL MiLJ. ZŁ.
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Zebrana suma przez wszystkie 
Komitety APZ na terenie naszego 
województwa wynosi 16.523.610 zł., 
w tym dary w naturze przedstawia 
ły wartość 2.669 tys. Jedną z form 
niesienia pomocy było również bez 
płatne niesienie pomocy lekarskiej, 
wydawanie leków dla ludzi cho
rych w aptekach na podstawie bo
nów, wystawionych w ramach przy 
jętych dobrowolnie zobowiązań przez 
poszczególne apteki. Z tej formy 
pomocy skorzystało 796 osób pobie 
rając leki ogólnej wartości 296.164 
złotych.

POSIŁKI I ODZIEŻ
W kuchniach powszechnych i 

punktach doraźnego dożywiania wy

rym jako Czyn Pierwszomajowy 
został zainstalowany aparat 
rentgenowski. W  ramach tego 
czynu otwarto również we włas 
nym gmachu zakład wodoleczni 
czy z zastosowaniem gorącej bo 
rowiny.
KRASNOBRÓD BAZĄ 
ZDROWIA DLA MAS

Po długich staraniach dyrek
cji U. S. przydzielono jej na wła 
sność wspaniały ośrodek w daw 
nym pałacu dworskim w Krasno 
brodzie. Ośrodek ten przekształ 
ci się w ramach gospodarczego 
planu 6-letniego na największą 
w województwie bazę zdrowia 
i wypoczynku mas robotniczych 
i ich dzieci. Ośrodek ten jest już 
teraz całkowicie odbudowany i 
służy jako miejsce wypoczyn
kowe dla młodzieży w czasie wa 
kacji.

Przydzielenie 3 mil. 900 tys. 
zł. kredytu przez Państwo na 
rozbudowę Krasnobrodu pozwo
li na dalsze inwestycje. Projektu 
je się tutaj budowę sanatorium

dano 393.786 gorących posiłków,
wartości 8.912.832 zł. a skorzystało 

z nich około 30 tys. osób. Niezaleź 
nie od tego wydano potrzebującym 
83.269 kg żywności, 462 kg opału, 
217 par obuwia i 2.791 sztu.. ->iz: 
ży co stanowiło łączną wartość 
2.230 tys. zł.

Szczególnie wielkim zrozumieniem 
dla potrzeby niesienia pomocy dru 
gim w biedzie, wykazała się ludność 
z powiatów lubelskiego, puławskiego 
krasnostawskiego i zamojskiego, któ 
ra nie szczędziła datków na APZ. 
Wyniki Akcji Pomocy Zimowej za 
leżały w poważnej mierze również 
od energii i przedsiębiorczości korni 
tetów APZ, do których wchodzili 
przedstawiciele wszystkeh instytu
cji, organizacji i warstw społeczeń 
stwa, począwszy od najważniejszych 
dostojników Państwa w Komitecie 
Głównym, a kończąc na robotniku 
i chłopie. Toteż twierdzenie że by
ła to akcja powszechna obejmująca 
masy zarówno w kraju jak i w wo 
jewództwie lubelskim, jest zgodne 
z rzeczywistością.

(rz) — Brak odpowiednich środ
ków transportowych, jak koleje itp. 
łączących Urzędy Pocztowe z Agen 
cjami Poczt., zmusza przedsiębior
stwo „Polska Poczta, Telegraf i Tele 
fon“ do uruchamiania własnych pojaz 
dów mechanicznych. Służą one wyłą 
cznie do przewożenia ładunków po 
cztowych i nie mogą być w  żadnym 
wypadku wykorzystywane jako śro 
dek komunikacji nrzez osoby pry
watne. Niestety zdarza się, że nie
którzy ie zwracają uwagi na 
konsekwencje, jakie ponosi za to kie 
rowca samochodu pocztowego i do
magają się przejazdu na różnych 
trasach, wkakując nawet na wozy 
w czasie jazdy. Postępowanie takie 
naraża obsługę samochodów na od
powiedzialność służbową i powodu
je niejednokrotnie nieszczęśliwe wy 
padki osób wskakujących w biegu. 
do samochodu. W związku z tym

dla chorych na gruźlicę, a Gmin 
na Rada Narodowa przyznała 
U. S. na ten cel 7 ha lasu.

U. S. notuje również duże zdk' 
bycze na polu akcji socjalnej 
jak w wypłacaniu zasiłków cho 
robowych, wprowadzeniu zasił 
ków rodzinnych, udostępnieniu 
lecznictwa sanatoryjnego dla ro 
botników i rozszerzeniu wcza
sów letnich, zniesieniu ograni
czeń w leczeniu gruźlicy i in
nych chorób zakaźnych, wprowa 
dzeniu ubezpieczeń robotników 
rolnych, zorganizowaniu ambu
lansu z 3 lekarzami, akcji.mlecz 
nej, wydawaniu wyprawek dzie 
cięcych, podwyższeniu rent i 
rozszerzeniu świadczeń dla ko 
biet i matek ciężarnych. Pracow 
nicy U. S. dzielnie współpracują 
przy budowie Polski Ludowej, 
a świadczy o tym ich działalność 
w PZPR, Zw. Zawodowych oraz 
samokształcenie się pod wzglę
dem fachowym i społecznym. 
Dzięki niemu wielu zasłużonych 
robotników awansowało na cz?o 
łowe stanowiska. Jeden z robot 
ników objął np. stanowisko kie 
równika ekspozytury.

—  Czyny wyżej wymienione 
zdaniem dyrektora tow. Andrze
jewskiego — zostały dokonane 
dzięki ścisłej współpracy i po
parciu partii politycznych, a 
przede wszyrtkim PZPR z której 
większość pracowników się wy
wodzi.

(mi) — W Sądzie Okręgowym w 
Zamościu odbyła się rozprawa prze 
ciw Anieli Dubaj. Oskarżona donio

. -------O -------

Za hymn narodowy 
bił i więził Polaków

(mi) — Daniel Stach pełnił w cza 
sie okupacji funkcję komendanta 
policji granatowej w Dubience, pow. 
hrubieszowski. Na tym stanowisku 
prześladował i męczył Polaków, 
m. in. za to, że ośmielali się śpiewać 
Hymn Narodowy. Za to „przestęp- 
stwo‘‘ więził 2 tygodnie w areszcie 
Józefa i Szczepana Dzikoniów w 
1940 r., za to wydał w ręce Niem
ców Eugeniusza Kopysia, który 
przesiedziawszy 3 lata w więzieniu 
umarł potym na gruźlicę. Sąd Okrę 
gowy w Zamościu skazał Daniela 
Stacha na karę śmierci, utratę praw 
i całkowity przepadek mienia.

Dyrekcja Okr. Poczt i Telegrafów 
apeluje do społeczeństwa, aby we 
własnym interesie zaniechało korzy
stania z pojazdów pocztowych.

(hs) — Do niedawna kino „Ve- 
nus'1 w Białej Podlaskiej pozosta
wiało wiele do życzenia, o czym po 
jawiały się w prasie notatki. Dziś 
sytuacja uległa znacznej poprawie, 
znikły męczące kolejki przy kasie, 
gdyż sprzedaż biletów odbywa się 
szybko i sprawnie, a poczekalnia i sa 
la seansów są obecnie w należytym 
porządku Poprawę sytuacji zawdzię 
ezać należy energicznej pracy kie
rownika kina i całego zespołu, któ 
rzy w krótkim przeciągu czasu do
prowadzili lokal kina do wyglądu

ZMP-owcy z Biłgoraja
szlsolcj się

na Kierowników noionii M id i
(łj) — Dnia 5 bm. rozpoczął się w 

Biłgoraju kurs dla kierowników ko
lonii i półkolonii letnich. Uczęszcza 
ją na niego wyłącznie członkowie 
Związku Młodzieży Polskiej. Kurs 
ten będzie trwał dwa tygodnie. Ab
solwenci kursu będą zatrudnieni w 
czasie wakacji na koloniach i pćłko 
loniach dla dzieci. Praca na kolo
niach jest doskonałą okazją dla mlo 
dych ZMP-owców do zaznajamiania 
młodzieży z ideologią ich związku, 
i daje możność zarobku, gdyż zaję
cia na koloniach będą płatne.

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

Kino przyjeżdża
soli nie ma w Wysokiem

(ms) — Mieszkańcy Wysokiego od 
czuwają dotkliwie brak odpowied
niego lokalu na występy zespołów 
teatralnych, zebrań czy filmów. K i
no objazdowe odwiedza Wysokie re 
gulamie, ale wyświetlanie filmów 
napotyka na trudności Wyświetla 
się je w  sali szkolnej, która jest 
zbyt krótka i ćiasna, aby sprostać 
wymogom. Dogodna sala znajduje 
się w miejscowym Domu Kultury, 
niestety z jej wykończeniem zwleka 
się ciągle.

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

Wspólnie zradiofenizowano
nową szkołę

(ls) — W Białej PodlSskiej zradio 
fonizowano niedawno szkołę podsta 
wową Nr 3 na przedmieściu Wola. 
Urządzenie radiofoniczne składa się 
z 7 głośników i radioodbiornika ty 
pu „Aga". Funduszów na radiofo- 
nlzację szkoły dostarczył Komitet 
Rodzicielski, Wydział Powiatowy w 
Białej, Miejska Rada Narodowa i 
władze szkolne. Część pieniędzy 
zgromadziła młodzież szkolna z 
organizowanych imprez.

sła w czasie okupacji posterunkowi 
policji granatowej w Biłgoraju, a 
następnie do gestapo, że Franciszek 
Kosik posiada karabin. Wskutek do 
niesienia Kosik został aresztowany 
przez żandarmerię niemiecką, osa
dzony w  więzieniu, a następnie roz 
strzelany. Sąd skazał denuncjatorkę 
na karę śmierci, utratę praw na 
zawsze i całkowity przepadek mie 
nia.

Odpowiedzi UDreipoDdeatom
mi, Zamość — Wspomnianego 

artykułu nie zamieszczaliśmy, po 
nieważ omawic^e w nim spra
wy poruszano w meldunkach o 
Czynie Pierwszomajowym. Dziś 
lub w poniedziałek wysyłamy 
honorarium za okres 1-15.4 br. i 
premię. Proszę w niedzielę popo 
łudniu wysiać wiadomości z fe
stiwalu.

MW — 27. Prosimy nadesłać 
fotografię, podać datę i miejsce 
zamieszkania oraz adres, celem 
wystawienia legitymacji korespon 
denta.

estetycznego i usprawnili obsługę 
publiczności, przybywającej tłumnie 
na seanse. Zaszłe zm any wywoła
ły ogólne zadowolenie wśród miesz 
kańców Białej Podlaskiej, dla któ
rych odwiedzanie miejscowego kina 
stanowi najdostępniejszą rozrywkę 
kulturalną.

NÓWOOTWARTA Pracownia Szklar 
sko - Szlifierska. Wytwórnia Luster 
R -i1„->Vi. Lublin. S-to Duska 18, 
tel 33-59. 1029 K

C E N 1 I K  O G Ł O S Z E Ń
w dzienniku „SZTANDAR LU O IT

Wielkość
ogłoszenia

od 1 do 100 mm 
od 101 do 200 mm 
od 201 do 300 mm 

powyżej 300 mm

Za tekstem

120 zt 
150 zł 
180 zł 
240 zł

W tekście

250 zł 
320 zł 
380 zł 
500 zł

Nekrologi 
za tekstem

90 zł 
120 zł 
150 zł 
210 zł

Drobne
ogłoszenia

30 zł

Za jednostkę obliczeniową dla ogłoszeń wymiarowych 
przyjęto 1 mm przez szerokość łamu (szpalty) W tekście jest 
5 łamów po 54 mm, a za tekstem — 7 łamów po 38 mm. 
Ogłoszenia drobne liczy się za słowo 30 zł.

Ogłoszenia tabelaryczne, bilanse i kombinowane o 100% 
drożej

Ogłoszenia w numerach niedzielnych i świątecznych o 
50% drożeji

Ogłoszenia w numerach specjalnych i okolicznościowych o 
100°/ drożej

Od cęn powyższych rabatu nie udziela się Ogłoszenia dru
kuje się w miarę wolnego miejsca i za terminowy druk ogło
szeń nie bierze się odpowiedzialności. 820.

Człowiek pracy nie zapomina o fych,
I t l ó r z  tf w  S » S e t S x i € i
Podsumowanie wyników tegorocznej Akcji Pomocy Zimowej

Samochody pocztowe wyłącznie dla poczty

Z  safS spiloii/el

Denuncjatorka skazana na karą śmierci

Zmiany na lepsze w kinie „Venus‘‘
w Białej Podlaskiej
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Partia na wszystko znajdzie radę • • •

F abryce „Eternit" groził w tym 
tygodniu przestój z briaku su. 

rowca. W dniu 10 bm. firma Hartwig 
w Terespolu zawiadomiła telefonicz
nie dyrekcję fabryki, że właśnie ze 
Związku Radzieckiego nadszedł tran- 
iport azbestuj który jest przeładowy. 
wiany na wagony normalno -  torowe. 
Należało się spodziewać, że transport 
zdąży na czas, posiadany bowiem 
przez fabrykę zapas surowca pozwalał 
kontynuować produkcję do rana 13 
b, miesiąca.

W dniu 12 bm. stacja Lublia^zamel 
dowala, że wagony jeszcze nie nade
szły. Sytuacja zaczęła wyglądać gro 
śnie. Tow. Zboch zaalarmował Miejski 
t Woj. Komitet Partyjny. Zaczęły się

Dokąd dziś idziemy?
[MPREZY SPORTOWE: Godz. 9.00

—  boisko przy Alei Gen. Świer
czewskiego — Zawody lekkoatle
tyczne o drużynowe mistrzostwo 
Okręgu Lubelskiego. Sprzed Do
mu Żołnierza start zawodów ko
larskich na dystansie 30 km.

Godz. 15.00 zawody motocyklowe 
na torze żużlowym z udziałem 
czołowych zawodników Polski. 

Godz 15 00 w  sali WUKF-u turniej 
pingpongowy. .

Godz. 18.00 boisko przy ul. Okopo
wej mecz piłkarski o mistrzos
two klasy A  pomiędzy „Spartą" 

(Zamość) i „Gwardią" (Lublin)
KONCERTY: O godz. 12.00 w  sali 

Domu Żołnierza poranek muzycz 
ny. W programie muzyka francus
ka. Solistka: Barbara Muszyńska.

ODCZYTY: O godz 11.15 staraniem 
Tow. Filozoficznego wygłoszone 
będą odczyty p t „Idea pokoju w 
dziejach myśli ludzkiej", „Wojna
— rzecz nieludzka" i „Wojna ja
ko problem psychologiczny".

TATR MIEJSKI: — godz. 16.30 ,,Li 
gie gniazdo" — ceny o 50 proc. 
zniżone. Godz. 20.00 „Tu mówi 
TajmyT...!'*

TEATR MUZVCZNY: — godz. 19.30 
„Król Włóczęgów".

SALA TOW MUZYCZNEGO — godz 
20.00 „Czar Walca", występy arty 
stów operetki warszawskiej: Ke
nia Grey, F. Daniszewska, A. Ja 
ksztas i J. Golfert. W programie 

arie i  pieśni.

K INA
APOLLO — „Wielka nagroda".

Godz. 15.30, 17.45, 20.15.
BAŁTYK — „Cygański tabor" 

(prod. radź.). Godz. 16, 18, 20. 
RIALTO — „W pogoni za mężem" 

(prod. amer.). Godz. 15, 17.30, 20.

Dyżur aptek: Krak.-Przedm 3,
Szopena 15, Bychawska 42.

DYŻUR LEKARZY
Choroby wewnętrzne — Doc. dr 

Stelmasiak Miecz. — Szpitalna 8, 
chirurgia — Dr Szczerbo Antoni — 
—  3 Maja 10, Ginekologia — % Dr 
Wośkowski Aleksander — Naruto
wicza 13, choroby dzieci — Dr Sła 
wińska Stefania — Wieniawska 8 
•»1. 9

----0----
TELEFONY

Pogotowie ratunkowe . . . 22-73
Straż P o ża rn a ....................  08
Komenda Miasta M. O. . . 23-83

NIEDZIELA, 15.V.IS49 
Wiadomości: 8.00, 16.00, 21.00 23.00 
Wszechnica: 11.00,

7,15 Koncert poranny, 8,55 Audy
cja SKRK, 10 TO Audycja regional 
na ze wsi Maików, 11,57 s>'8nal 
czasu i hejnał, 12.04 Fe'tival Mu
zyki Ludowej, 13.20 Niedziela „na 
wsi, 15.00 .Król !«v łowach — slucho 
wisko wg komedii W. Bogusław
skiego, 16.45 Nowe książki *e* 
Peton H. E. Michaiskiego, 17,00 
Koncert popularny Orkiestry PR- 
w Bydgoszczy, 18 00 „Pan Tadeusz ‘ 
— ode. 14, 18.20 Z życia ZSRR. 
19,00 Festiwal Muzyki Ludowej w 
przerwie ..Wieczór poezji J. Sło
wackiego, 21,40 Muzyka taneczna, 
23,10 Muzyka taneczna.

gorączkowe poszukiwania na linii 
DOKP. Wkrótce stwierdzono, że wago 
ny z azbestem dla „Eternitu" odcze
pione od przeciążonego pociągu towa
rowego stoją w Łukowie i mogą na
dejść do Lublina dopiero 13 bm. w 
południe. Fabryce groziło unierucho 
mienie na kilka godzin.

Dzięki jednak interwencji Partii

i zrozumieniu powagi sytuacji przez 
pracowników sł. kol. Lublin, a szcze
gólnie dyspozytora ob. Moszczyńskie
go, transport udało się przyśpieszyć. 
O godz. 8,30 dnia 13 bm., kiedy już 
ostatnie kilogramy azbestu szły na 
produkcję, cenny surowiec znalazł się 
na bocznicy „Eternitu".

(K. F. Nr 5)

Zobowiązania dia upamiętnienia
Kongresu Zw. Znwodowych

KOŁO ZW. ZA W. PRAC. INST. 
WOJSKOWYCH PRZY SZPITALU 
OKRĘGOWYM postanowiło: upo
rządkować teren przy Szpitalu, sko 
pać pewną część ziemi, porobić 
grządki i zasiać warzywa 
Znajdujące się na terenie szpitala po 

niemieckie krematorium częściowo ro 
zebrać 1 przerobić na magazyn ma
teriałów pędnych. Uporządkować boi 
sko sportowe, ponadto zorganizować 
chór, na który już zgłosiło się 30 osób. 
CZŁONKOWIE KOŁA ZWIĄZKU ZA
WODOWEGO PRACOWNIKÓW IN
STYTUCJI SPOŁECZNYCH PRZY 
WOJ. ZARZ. Z. S. CII w Lublinie na 
zebraniu w dniu 10 bm. postanowili 
dla uczczenia Kongresu Związków Za 
wodowych w roku 1949 obniżyć wydat

Wytonane zobowiązane 
oracowoików M ajdanka

Kolo Zw. Zawodowego Prac. Pań
stwowych przy Muzeum na Majdanku 
już w dniu 1 maja wykonało swe zo 
bowiązanie pracy dodatkowej podję 
te dla upamiętnienia Kongresu Zwiąż 
ków Zawodowych. Pracę wykonano 
na dwa tygodnie przed zaplanowanym 
terminem i z nadwyżką. Koło bowiem 
melduje, iż zamiast 25 tys. sadzonek 
dębowych członkowie koła zasadzili 
25600 szt., uzyskując w sumie oszczęd 
ności na robociźnie w wys. 256.000 zł.

kj przez ograniczenie: wydatków na
reprezentacje, materiały biurowe, te. 
lefony, światło, opał i utrzymanie po
rządku oraz przez ograniczenie zużycia 
materiałów pędnych i in. na łączną 
sumę 525.000 zł. w Wojewódzkim Za 
rządzie, a w Pow. Żarz. ZSCh na su 
mę 750.000. — Razem — 1.275.000 zł.

Zespół m uzyki, pieśni i tańca
im. Marsz. Rokossowskiego
przybywa do Lublina

Staraniem Wojewódzkiego Zarządu 

Towarzystwa Przyjaźni Polsko - Ra 
dzieckicj przyjeżdża do Lublina ze- 
spół pleśni, muzyki i tańca Im. mar
szałka Rokossowskiego. Zespól wy

stąpi w Lublinie w poniedziałek dnia 
16 maja br. o godz. 18 w Hall Targo 
wej przy ul. Lubnrtowskiej, Ccnn 

biletów od 50 do 150 zł. Młodzież szkol 

na i akademicka może uzyskać 50% 
zniżki.

Dnia 17 maja br. o godz. 19 odbę
dzie się występ zespołu w Teatrze Miej 
skini. Cena biletów od 80 do 400 zł. 
Bilety można nabyć w lokalu Woj. 
Oddz, TPPIt Szopena 3, w księgarni 
„Współpraca" Krakowskie Przedmłeś 
cic 38, w kiosku „Sztandaru Ludu"

Okrutny sołtys skazany na śn erł
W czasie okupacji na terenie wsi 

Dąbrowa (gm. Annopol pow. Kraś
nik) znany był dobrze jej mieszkań 
com tamtejszy sołtys — W. Jarosz.

Człowiek ten, przy akcji ściąga
nia kontyngentów odznaczał się 
wielkim okrucieństwem w stosunku 
do wieśniaków. Maltretował i bił 
ludzi, a dbając o interesy niemie
ckie denuncjował tych chłopów, 
którzy z różnych względów nie mo 
gli wywiązać się z ciężkich hara
czów nakładanych przez hitlerow
skich zbirów. Służalczość swą Ja
rosz posunął aż do prześladowania 
i wydawania w  ręce niemieckie 
mieszkańców Dąbrowy, ściganych 
przez los uciekinierów z ghetta oraz 
zadenuncjowania ukrywającego się 
zbiegłego jeńca polskiego. Wielu 
ludzi z Dąbrowy zawdzięcza właś
nie Jaroszowi swój pobyt w obozach 
na Majdanku i w Treblince.

Onegdaj Jarosz zasiadł na ławie 
oskarżonych S3du Okręgowego w

Pracownicy Miejskiego Wydziału Oświaty
czynem witesfeę Kongres Związkowy

W dniu 12 bm. zadziwił mnie niebywały ruch na dziedzińcu Muzeum 
Miejskiego przy ul. Narutowicza. Układają chodniki, wywożą gruz i 
ziemię, kopią, kują kilofami. Zajrzałem przez bramę — kilkadziesiąt 
osób różnej płci pracowało zawzięcie. Wśród nich kieruje robotami 
nacz. Wydziału Oświaty ob. mgr Kluczyk, Na mój widok wyjaśnia, 
kłaniając się: „To zobowiązanie przedkongresowe pracowników nasze
go Wydziału".

Lublinie aby zdać rachunek ze 
swych czynów. Jako współoskarżo
ny towarzyszył mu naczelnik stra
ży ogniowej W. Kobylarz. Sąd 
oparłszy się na wnikliwym zbada
niu wszystkich świadków wydal 
wyrok skazujący Jarosza na karę 
śmierci. W. Kobylarz został unie
winniony.

Krak. Przedmieście 62 i w księgarni 
„Książka" Krak. Przedmieście 29.

Zespól ofiaruje poza tym irzy bez 

płatne przedstawienia dla wojska, dla 
młodzieży akademickiej i szkolnej w 

hali targowej oraz dla świata pracy 
w świetlicy Polskiego Monopolu Tyto 

niowego (Wrotkowska 10).

Zespół »Zywego słowa«
w Drożdżowni

W dniu 13 bm. w świetlicy Droż
dżowni i gorzelni Lublin czytelników - 
skj zespół artystyczny „Żywego Sło
wa" wystąpi! z bogatym programem, 
na który złożyły się 4 mówione nowel 
ki B. Prusa: „Telegraf bez drutu",
„Na wakacjach", „Kamizelka" 1 „Ka 
tarynka" oraz odśpiewane przez ob. 
Ztowodzką dwie pieśni ludowe. Szcze 
gólnic głębokie wrażenie wywarło na 
słuchaczach wykonanie „Telegrafu 
bez drutu" i „Katarynki". Rzęsiste 
brawa robotników fabrycznych zgro
madzonych wraz z rodzinami świad. 
czyly o głębokim odczuciu wysłucha
nych utworów.

(K. F. Nr 65)

PRZODOWNICY PRACY NAGRODZENI KSIĄŻKAMI
prnsz lubelski Oddział-Zw. Literałów

Okazuje się, że pracowhicy ci, wo 
źni wszystkich szkól podstawowych 
z terenu całego miasta, pracownicy 
fizyczni Wydziału i Muzeum nn ze
braniu ogólnym odbytym tu, na 
schodach głównego gmachu Muzeum, 
uchwalili przed godziną przepraco
wać w tym samym dniu po 6 go
dzin przy uporządkowaniu Muzeum 
i dziedzińca przed nim. I z miejsca 
tej pracy się jęli.

Mężczyźni rąbią gruz przy murze 
frontowym i niwelują teren dzie
dzińca. Kieruje nimi woźny szkoły 
Nr 11 „brygadier" Skubiszewski. W 
głębi parę kobiet skopuj? i grani 
trawniki po obu stronach betono
wego chodnika. Woźna szkoły Nr 26 
tow. Bieka stwierdza, że „ziemia 
ciężka, z gruzem, ale woźni takiej 
roboty zwyczajni. Prawie każdy ma 
swój ogródek przy szkole. A  tę robo 
tę należało się zrobić".

Przy bramie ładuje gruz i śmiecie 
na furgon stary, 6S-mio letni tow. 
St. Węgiel, zamiatacz Muzeum. 
„Trzeba było dla przykładu" — mć 
wi mi — „żeby ci młodzi wioziCi1, 
Że partyjni zawsze przodują".

W sadach Muzeum strugami płynie 
woda. Tu kobiety szorują podłogi, 
szafy, gabloty i stoły. Po remoncie 
wszystko było zachlapane wapnem. 
Tow Kostka, woźny szkoły Nr 23 
kieruje robotą i wraz z Hipolitem 
Opoką ze szkoły Nr 2 i Antonim 
Golanem przesuwają cięższe meble. 
Kobiety pracują w wesołym nastro 
ju. Woźne ze szkoły RTPD — Mie
chowska i Wóitowlcz, Jachtona z 
„24“, Prokopiuk z „9", i Sawicka z 
„20“ pobudzają się nawzajem żarta 
mi do żywszej pracy.

„Muzeum, a szkoła — to prawie

jedno" — mówi Kostka. „A  praca 
społeczna nam nie dziwna".

Praca idzie ostro. „Do ósmej jesz 
cze daleko" — mówi mi starszy męż 
czyzna rąbiący kilofem zwietrzałe 
fundamenty starej budowli. „Zdą
żymy z całą robotą cośmy ją uchwa 
liii. My, panie, z oświaty!" — do
daje z dumą.

50 pracowników Wydziału Kultu 
ry i Sztuki pracowało tego dnia dla 
upamiętnienia Kongresu Związko
wego po 6 godzin. Stanowi to w 
sumie 300 roboczo-godzin, a więc 
oar ck. 10 tys. zł ofiarowany społe 
czeństwu lubelskiemu. -Każdy z nas 
może go ocenić naocznie. Je*t wy
mierny. Teren po obu stronach cho 
dnika wionącego od furtki aż po 
w*»j«cw óo głównego gmachy jest 
zniwelowany, Skopany i grabiony. 
Za rarę dni zazieleni sie młodą ru 
nią trawników. Przez długie lata bę 
dzie cniubnie świadczył o ofiarności 
tych prostych Judzi.

J. D.

Ludzie dia których
w ó d k a  Je s t  z a  la n ia

Jan Bałtyka (Dolna P Marii 36)
— lat 37, pracownik fizyczny, A.
Kukliński (Górna 12) lat 62 — rzeź 
nik, J. Garczyński (Lubartowska 13) 
lat 25, — pracownik Sam. Chłop
skiej, Br. Adamczyk, (Okopowa 8)
— lat 40. bez zawodu, Z. Bobrow
ski (Grodzka 3) lat 37 — parkie- 
ciarz, S. Fletko (ul. Dziesiąta 5 (lat 
23 — tokarz), H. Rębacz (Bychaw
ska 4) lat 24 — pracownik PMS 
ł Z. Pawelec (Łęczyńska 104) lat 24. 
dorożkarz.

Helena Dynas — świniarka z Woli 
Leszczyńskiej, Józef Woźniak — ro
botnik z majątku państwowego Mię 
dzyrzec, Aleksander Pacialik — pra 
cownik PKS-u, Janina Gorzkowska
— z fabryki obuwia im. Buczka, 
Jan Dąbek — pracownik Garbarni 
lubelskiej Nr 1, Marcin Kuzdroliński
— z Parowozowni lubelskiej, wy róż 
niający się po raz czwarty i osiąga
jący w miesiąc po 130% normy. 
Adam Jaros — pracownik Służ' y 
Drogowej Oddział w  PKP, siedmio
krotny racjonalizator, Władysław 
Szymański — rzemieślnik PKP, ra
cjonalizator, Stanisław Pydo — p. o. 
kierownika wydziału teletechniczne 
go Lublin, racjonalizator, Józef Ku- 
slk — robotnik z fabryki Pasów i 
Uprzęży w Lublinie. Adolf Włak, 
Tomasz Borowicz, Stanisław Sak — 
przodownicy Okręgowego Związku 
Pocztowców. Andrzej Kiełbasą — 
"obotnik z Centrali Produktów Na
ftowych, Lublin. Wiktor Deptuła i 
Józef Mazurek — pracownicy Lubel

skich Zakładów Graficznych. Zofia 
Popadyniec — pracownica PDT. 
Wojciech Róg — racjonalizator, kie
rownik działu fermentacyjnego Pol 
skiego Monopolu Tytoniowego. Ma
ria Saweczko — robotnica PMT, ra 
cjonalizatorka. Aleksander Burdza- 
nowski — wyrabiający 230% normy 
i Franciszek Dzida (170% normy) — 
robotnicy Lubelskiej Fabryki Ma
szyn Rolniczych. Lucjan Bałdyga — 
racjonalizator z Fabryki Wag Spec
jalnych. Józef Górski — pracownik 
firmy „Paged" z Lublina. Jóżef 
Plak — przodownik pracy z F-my 
„Karbacid" w Lublinie. Roman Ole 
jarezyk — robojfiik z „Eternitu" 
(178% normy). Eliasz Kozłowski —  
robotnik Cementowni Firlej (Rejo
wiec), wyrabiający 178% normy. Tó- 
zef Rosiak — z ZEOL-u (Okręg). 
Jan Dawiczowicz — monter MKS 
(150% normy) i Paweł Zielonka — 
ślusarz remontowy ZEOL - miasto 
(135% normy).

W YNIKI BIEGÓW NARODOWYCH 
MŁODZIEŻY MĘSKIEJ

Na łąkach przy Al. Gen. Świer
czewskiego, odbyły się onegdaj Bie 
gi Narodowe dla młodzieży męskiej 
w wieku od 15 do 19 lat na dystan 
sie 1000 m.

Pierwsze miejsca zajęli następu
jący zawodnicy:

W grupie wieku od 15—17 lat: 
Skórski Bogdan w czasie 3 m. 7,8 
sek., w grupie wieku od 18—19 lat: 
Dziewlński Stanisław w czasie 3 m. 
5,1 sek.

Startowało ogółem 1442 zawodni
ków, z których bieg ukończyło 1272. 
Widzów około 2 tysięcy.

KUKIER POWOŁANY NA OBÓZ 
W OLIWIE

Mimo, że występ Kukiera w  mi
strzostwach bokserskich Polski we 
Wrocławiu nie przyniósł temu pię
ściarzowi sukcesu, gdyż został uzna 
ny za pokonanego w walce z No
wickim (Pomorze) — to jednak Wy 
dztat Sportowy PZB obok Kasper- 
czaka. Woźniaka, Mikolajeżewskiego 
powołał jako czwartego zawodnika 
Kukiera (wszyscy z wagi muszej).

Obóz dla pięściarzy przed 
stwami bokserskimi Europy w Oslo 
odbędzie się w  Oliwie.

s z c z a w iń s k a  p o n o w n ie
POWOŁANA DO REPR. POLSKI 
PRZECIWKO RUMUNII

Emilia Szczawińska, najlepsza za
wodniczka lubelska, powołana zo
stała do reprezentacyjnej drużyny 
Polski i weźmie udział w między
państwowym spotkaniu z Rumunią 
w grze siatkowej.

SMOCZYK I  SIEKALSKI 
STARTUJĄ W LUBLINIE 
POZA KONKURSEM

W dniu dzisiejszym w  zawodach 
motocyklowych na torze żużlowym 
przy Al. Gen. Świerczewskiego będą 
startować poza konkursem nasi 
dwaj czołowi zawodnicy Smoczyk i 
Siekalski. Ponadto przewidzia
ny jest także udział Maciejewskiego 
oraz Krakowiaka. Wszyscy oni bę
dą startować na motocyklach „Mar
tin-Jap".

Zawody rozpoczynają się o godz. 
15-ej. W związku z tym o godz. 13-ej 
zostanie zamknięty ruch kołowy 1 
pieszy na całej długości ul. Al. Gen. 
Świerczewskiego i Al. Zygmuntow- 
skiej.

Sprzedaż biletów odbywa s;ę przy 
moście na Bystrzycy, na PI. Bychaw 
skim i przy ul. 1-go Maja.
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W idział rolni UMCS słanie sie g łó w n p i ośrodkiem
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Wywiad z prof, dr Stefanem Lewickim, l>ziekanem Wydziału Rolnego UMCS
Pytanie: W zfoiąrku z zapoic* 

dzianym żeb ra n in  konferencyj
nym na temat nowych zagadnień 
z dziedziny agrobiologii, chcieli
byśmy coś usłyszeć o niej od Pa
na Dziekana, tym więcej, że o ile 
nam wiadomo jest Pan bodaj je 
dynym w Polsce naukowcem pra
cującym w omawianej dziedzinie 
od kilkunastu lat.

Odpowiedź: 'lad: jest istotnie, zaś 
dzisiaj zabieram glos szczególnie 
chętnie dlatego, iż jaKo roiniK, a 
nie teoretyczny bioiog, cnciaioym 
przede wszystkim zwrócić uwagę na 
pewne możliwości zastosowania teo 
rii Łysenko w polskiej prakiyce 
rolniczej już teraz Te moznwusci 
ujawniły się na tle moich własnych 
badań prowadzonych w kraju od 
1932 r., zatem w samym zaraniu 
przekładania przez Łysenko drogi 
dla jego nowycn Koncepcji. Kamie
niem węgielnym tych założeń jest 
proces zwany jarow.zacją, klór$ to 
w pierwotnych uzasadnieniach sa
mego autora miał na celu umożli wię 
nie uprawy zboża ozimego w warun 
kach wysiewu wiosennego. Otóż przy 
siewie na wiosnę, jakto każdy rolnik 
wie — zboże ozime nie wykłosi się, 
a zatem i nie wyda plonu. Jeżeli 
jednak lekko podkiełkowane nasio
na oziminy przetrzymamy 5 — 6, a 
nawet do 8 tygodni (zależnie od od
miany) przy obniżonej temperatu
rze do plus 2® Celsiusza, wtedy u- 
zyskamy kłoszenie i dojrzewanie 
również przy wysiewie na wiosnę 
Stąd nazwa zabiegu „jarowizacja“ , 
który w  praktyce, przy zbiorach 
ozimych znalazł jednak — dla róż
nych powodów — tylko ograniczone 
zastosowani. Dalsze badania rych
ło ujawniły, iż zabieg jarowizacyj- 
ny nietylko powoduje przejście od

wzr««stu (wegetacji) do rozwoju tj. 
ow-KJowama, lecz wpływa mnnn'«] 
na przyśpieszenie tego rozwoju, a za 
tern na wcześniejszy planowanie. 
Wpływ ten zresztą został doświad 
czalnie stwierdzony nie tylko u 
zbóż lecz i u wielu innych roślin 
uprawnych i stanowi punkt wyj
ścia dla jego praktycznego wykorzy 
stania.

Moje badania dotyczące stosowa
nia zabiegu jarowizacyjnego do na 
szych zbóż wysiewanych na wiosnę 
dały już pod tym względem zupeł
nie określone wyniki. Wyniki te zo 
stały uzyskane w warunkach nor
malnych -'"wów w polu tj. tak. jak 
się wykonuje je w każdym prze
ciętnym gospodarstwie Doświadcze- 
czenie rozpoczęte na kilka lat przed 
wojną, a ukończone już podczas oku 
pacji, dotyczą pszenicy jarej, owsa 
i jęczmienia. Bliższe uzasadnienie 
cyfrowe tych doświadczeń będzie 
przeze mnie przedstawione na 
wspomnianej na wstępie konferencji, 
zaś tutaj ograniczę się tylko do o- 
gólnego podkreślenia rezultatów. 
Otóż jest to stwierdzenie, że odpo
wiednio przeprowadzony zabieg ja- 
rowizacyjny daje możność podnie
sienia plonów ziarna (a niekiedy
1 słomy) u wymienionych zbóż do
2 do 3 kwintali w stosunku do hek 
tara.

Ma to miejsce zwłaszcza przy o- 
póln’onych siewach jak np. w bie 
żnevm roku.

Nie potrzeba chyba bliżej moty
wować iż wprowadzanie do naszej 
praktyki rolniczej wypróbowanego 
przeze mnie zabiegu jarowizacv1ne 
go, choćby tymczasem na małą ska 
lę, przy paru trrlionach ha wysie
wanych w Polsce zbóż jarych mo

głoby przynieść nadwyżkę wielu ty 
sięcy metrów zb«za.

Pytanie: Jakie Pan Profesor wi 
dzi możliwości i jakie drogi dla 
zastosowania u nas procesu jaro 
wizacyjnego w praktyce rolni
czej?

Odpowiedź: Już niejednokrotnie
i w różnych okolicznościach zwra
całem uwagę na fakt, że same tyl
ko konferencje czy dyskusje na te
mat teorii Łysenko są niewystar
czające, a nawet powiedziałbym w 
typie „wybijania otwartych drzwi*1 
co szczególnie jest widoczne w świe 
tle otrzymanych przeze mnie wyni 
ków praktycznych. Natomiast ich i 
wprowadzenie do produkcji wyma
ga Istotnie poważmejszego zastano
wienia się. Sądzę jednak, że rozwią 
zanie znaleźć można. Chodzi głów
nie o to, by umożliwić przeprowa
dzenie zabiegu jarowizacyjnego w 
terenie, co wymaga jedynie posiada 
nia takich pom'eszczeń. w których 
mniei wiece} od połowy marca do 
połowy kwietnia (rzadko później)

i  o b w A d t i  w o s k
MOSKWA. W Sali Kolumnowej 

Domu Związków Zawodowych od
było się zebranie naukowców Mo
skwy i obwodu moskiewskiego. Re 
ferat o zastosowaniu produkcji 
os!ągnięć radzieckiej nauki i tech
niki wyełosił prezes Akademii Nauk 
ZSRR, S. Wawiłow. Podkreślił on 
że w Związku Radzieckim stworzo 
no naibardziei snr^iające dla roz 
woju nauki warunki.

„Nasze instvtucie naukowe i 
wszyscy uczpni radzieccy — stwier 
dza Wawiłow — w nełni doceniaia 
wagę stałei łączności uczonych z 
nraii-^i^a N°uka radz*“oVa oowin-

— można by było utrzymać starą 
temperaturę w granicach kilku stop 
ni powyżej zera, zaś obok jakiś nor 
malny gospodarski budynek do pod 
kiełkowania ziarna i jego szuflowa 
nia. Dlatego już oddawna noszę się 
z propozycją, by na początek przy
stosować do tego celu budynki na
szych szkół rolniczych lub innych, 
gdzie można by jednocześnie spo
śród ich personelu wyszkolić pierw 
szych instruktorów dla omawiane
go tu celu. Nie zaponrnajmy prze
cież, że w Związku Radzieckim u- 
tworzono po temu tzw. ,,chaty-la- 
boratoria11 nie miały prawdopodob 
nie specjalnie lepszych od naszych 
szkól pomieszczeń a jednak swoją 
rolę w zupełności spełniły.

Pytanie: A  czy na Wydziale
Rolnym Uniwersytetu MCS w 
Lublinie zostały vrzez Pana Dzie 
kana poczynione jakie kroki w 
kierunku nauczania i pracy nau
kowo -  doświadczalnej w dziedzi 
nie aarohininnii?

Odpowiedź: Właśnie na ostatnim

s w i k  e i o
na stać się jeszcze potężniejszym 
czynnikiem dalszego postępu tech
nicznego wszystkich dziedzin gospo 
darstw? narodowego.

Po referacie prez. Wawiłowa roz 
winęła się ożywiona dyskusja, w 
której wzięli udział uczeni, inżynie 
rowie t stachanowcy przeds’ę- 
biorstw moskiewskich. Z wielka u- 
wagą wysłuchano przemówienia Tro 
fima Łysenki. Zebrani uchwalili 
tekst odezwy do wszystkich nau
kowców Związku Radzieckiego, na 
wołującej do współpracy przy zasto 
sowaniu w produkcji osiągnięć ra
dzieckiej nauki i techniki.

posiedzeniu naszego Senatu w dniu 
12 bm. uzyskałem zatwierdzenie mo 
ich wykładów „Agrobiologia11 jako 
obow-ązujących wszystkich słucha
czy rolników od nowego roku aka
demickiego. Wprawdzie podstawowe 
założenia teorii Łysenko są przeze 
mnie wykładane już od 4 lat i wesz 
ły w dużym skrócie do mojego 
skryptu, jednak do tego czasu tyl
ko w ramach kursu szczegółowej 
uprawy roślin od jesieni będą roz
winięte w szerokim zakresie cało
kształtu zagadnień agrobiologicz- 
nych.

Znacznie gorzej rzecz się przedsta 
wia z prowadzeniem* pracy nauko
wo - doświadczalnej w omawianej 
dziedzinie, a co zatem idzie kształ 
cenią specjalistów i pogłębiania no 
wej teorii w zrozumieniu możliwo
ści jej zastosowania w warunkach 
naszego kraju i dla naszych upraw.

Wprawdzie zdobyłem ostatnio 
użięki specjalnemu subsydium — 
najniezbędniejszy aparat, tj. chłod
nię, co dało możliwość zaprojekto
wania kilku prac jarowizacyjnych 
dla 4-ch moich dyplomantów. Jednak 
jakiekolwiek dalsze studia, jak np. 
przemiana biotypów ozimych w  ja 
re i odwrotnie, oraz badania nad 
przekazywaniem cech nabytych, są 
tymczasem uniemożliwione wobec 
braku szklarni ze zmienną tempe
raturą i ośw;etleniem.

Lecz i w tym przypadku nie tra 
cę nadziei, że moje podanie poparte 
przez Rektorat UMCS, o kredyty 
na taką szklarnię zostanie przychyl 
nie znłatw1one. A wtedy już nte* 
wątpię, że Wydział Rolny nasze- 
eo Uniwersytetu stanie sie głównym 
ośrodkiem kształcenia w Polsce no- 
Wr»~7oenvch agrobiologów.

Wywiad przeprowadziła gog.

Zebrań e naukowców Moskwy

Wtedy schował ręce na piersi, rozkaszlał się i odczuł, 
jak ciało ziębnie, a ręce stają się nieco cieplejsze. I 
znowu zaczął ryć "śnieg.

Rył długo, ale zaspy wciąż były duże, wciąż wej 
ście do chaty było dalekie. A sił już brakło. Ostalni 
raz obrzucił Kostia Łobas mętniejącym wzrokiem 
świat i zobaczył, jak obojętnie drzemie tundra pół* 
nocna.

„Oto, gdzie znalazłeś swój grób, Kostia!" —  po 
myślał i bez sił opadł na góry rozrzuconego śniegu...

Ocknął się dlatego, że uczyniło mu się gorąco. 
Nos jego łaskotały zapachy dymu i mięsa. Otworzył 
oczy i ujrzał że leży na skórach w czumie'). Nad nim 
pochylały się nieznajome kudłate głowy. Zrozumiał 
że żyje, że jest ocalony. Jęknął:

A psy?
Powiedziano mu, że psy są całe. Uśmiechnął się. 

Przysunięto mu miskę z mięsem i zaczął jeść. Szczę*

ki jego pracowały znakomicie. Nie takie z Kosti Lo* 
basa chłopisko, żeby umierać na próżno. Jeszcze 
powalczy.

I gdy się posilił, od razu powiedział gospodarzo
wi czumu, że musi jechać.

A ponieważ nikt nie zapytał go, skąd, dokąd, i po 
co" jedzie, powiedział sam.

Od koczowiska, do koczowiska rozniosła się wia 
domość, że Kostia Lobas jedzie do ośrodka okrętowego 
po żywność dla tundry i po sprawiedliwość. „Radio 
jelenie" wyprzedzało Kostię i dokądkolwiek przyje- 
chał, już na niego czekano; kipiała gęsta herbata w 
wiadrach, pływało mięso w kotłach, najlepsze futra 
gotowe były stać się Jego pościelą.

W  ten sposób wędrował po wielkiej drodze tun 
dry, poznawał ludzi, a im więcej poznawał, tym bar 
dziej ich zaczynał lubić, ponieważ wszyscy byli 
uczciwi i prości jak i on sam. Siedział przy ich ogni
skach i słuchał ich słów i skarg, czasem, jeśli to było 
po drodze —  wędrowa.ł za ich stadami. Nocował w 
zadymionych czumach, w obszytych skórami szała
sach z kory brzozowej, w wędrownych bałokach. 
Zwłaszcza podobał mu się bałok, ten lekki domek 
na płozach.

Zapytał:
—  Dlaczego wszyscy mieszkają w brudnym czu

mie, kiedy można mieszkać w bałoku?
— Dlatego jednak kupes, —  odpowiedziano mu, 

—  że bałoka nie można nigdzie dostać.

ł) Czum — namiot ze skóry u sybirskieh koczowniczych 
plemion.

I Kostia pomyślał, że gdyby on był kierownikiem 
faktorii, wszyscy mieszkańcy tundry mieliby bałoki.

Żegnając silę z gospodarzem noclegu pytał:
—  Co, ci gospodarzu, przywieźć z ośrodka?
O! Co przywieźć? Myśliwy prosił o nową strzelbę, 

kobieta o żelazny kociołek do gotowania, dzieci o 
zabawki. Tundra miała duże zapotrzebowania i Ko
stia, żeby nie zapomnieć,-zaczął wszystko zapisywać. 
Wkrótce miał już długi spis. Było tam wszystko: i
brezent do czumu, i podpłozia do sanek, i naczynia, 
i igły stalowe, i sukno, i paciorki, i herbata, i tytoń, 
i patefon dla myśliwego Afanosija Chatańskiego, i 
miedziany czainik dla Fiedora Jara... Czy Kostia 
chciał czy nie chciał, musiał jednak przywieźć to 
wszystko ludziom na tundrze, aby odwdzięczyć się 
im za gościnność i nie zawieść ich nadziei.

Wreszcie dotarł do ośrodka okrętowego. Jelenie 
wbiegły wesoło do dużej wsi nad samą rzeką i Nie* 
niec — przewodnik spytał Kosti:

—  Dokąd?
Kostia pomyślał —  pomyślał i machnął ręką:
— Do NKWD.
Ale w NKWD nie zastał naczelnika.
—  Wyjechał na tundrę, —  rzekł dyżurny. 

Wkrótce wróci. Ale jest zastępca.
—  No cóż, dajcie zastępcę! — zawołał Kostia i 

wpuszczono go do zastępcy.
Był to młody chłopak, cały w rzemieniach. Rz« 

mień na nogach, rzemień do torby, rzemienny pasek 
i nawet sztylpy jelenie były przywiązane do pasa 
rzemieniami. Wszystkie rzemienie były nowiutkie, 
żółte, wszystkie skrzypiały, kiedy zastępca kręcił 
się na krześle. (c. d. n.)
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