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Rząd Polski zareaguje
wobec oburzającego gwałtu policji brytyjskiej

Ludowe Święto Wiosny

Na zdjęciu taneczny zespól ludowy w strojach regionalnych.

na statku »Batory«
Oświadczenie rzecznika MSZ ministra Grosza
WARSZAWA, (PAP). Na konferencji prasowej w MSZ, rzecznik Mi. 

nlsterstwa Spraw Zagranicznych, min peili. Wiktor Grosz, odpowiadając na 
pytania korespondentów zagranicznych, dotyczące porwania przez policję

roli żandarma reakcji amerykańskiej, 
porywają mnie gwałtem i przemocą z 
polskiego statku.

Zobowiązania robotników rolnych
L u b e ł s z c z y m n y
na cześć Kongresu Z w . Zawodowych

brytyjską Gcrhardta Eislera z M'S ^Batory", oświadczył co następuje: Jestem uchodźcą politycznym, anty- 
faszystą niemieckim. W Stanach Zjed 
noczonych byłem trzymany wbrew 
swej woli i wbrew swoim zamiarom, 
a osoba moja została wykorzystana 
przez komisję badania działalności 
a ntyam ery kańskiej dla jej reakcyj
nych celów. Władze brytyjskie w in
teresie komisji badania działalności 
antyamerykańskiej brutalnie pogwał
ciły zasady starej brytyjskiej tradycji 
azylu dla emigrantów politycznych, 
walczących o wolność i postęp.

(Ciąg dalszy na str, 2-giej)

Robotnicy rolni, którzy zadokumen
towali niedawno swoje zrozumienie 
dla dążeń Rządu Polski Ludowej w 
Czynie Pierwszomajowym, meldują o 
zobowiązaniach powziętych w ramach 
Czynu Przedkongresowego Z. Z.

W okręgu lubelskim 20 majątków 
PGR zaoszczędzi w ramach tego czy
nu 4,068.500 zl. i 6.290 roboczodnió- 
wek poprzez przekroczenie norm wy
dajności pracy. Niezależnie od lego 
postanowiono zaorać mieszkającym w 
pobliżu chłopom małorolnym 15 ha 
ziemi, wybudować 400 m bieżących

S i ł y  p o k o j u  u i  A m e r y c e
sa potężniejsze niż przypuszczałem

o św ia d c z y ł  W a f f a c e

„Mogę powiedzieć w związku ze 
sprawą porwania Eislera tylko tyle, że 
brutalne pogwałcenie polskiej bande
ry, pod którą schroni! się niemiecki 
antyfaszysta, należy do wydarzeń, 
które, obok głębokiego oburzenia, bu 
dzą też zrozumiałe zdumienie.

Delegacja dziennikarzy 
1 pisarzy polskich 
w Leningradzie

MOSKWA, (PAP). — Delegacja 
dziennikarzy i pisarzy polskich przy 
była do Leningradu, witana przez 
przedstawicieli leningradzkiego od
działu Towarzystwa Łącznośsi Kul
turalnej z zagranicą i Związku Pi
sarzy Radzieckich.

W pierwszym dniu pobytu dele
gaci zaznajomili się z miastem i 
zwiedzili Muzeum Obrony Leningra 
du. Wieczorem goście zostali zapro 
szeni przez przedstawiciela towa
rzystwa łączności kulturalnej z za
granicą do teatru operowego.

----- o-----

Zapowiedź dewaluacji 
iunla szterlinga

NOWY JORK, (PAP). — Organ 
amerykańskich kół finansowych 
„Journal of Commerce“ zapowiada 
w najbliższym czasie dewaluację fun 
ta  szterlinga, podkreślając, że ope
racja ta będzie początkiem dewalun 
cji wszystkich krajów objętych pla 
nem Marshalla.

Pismo twierdzi, że „wysoko posta 
wionę osoby, które na razie nie mo 
gą być wymienione, utrzymują, iż 
według opinii administracji planu 
MarshpRa, nadszedł czas określenia 
realnej wartości funta szterlinga'1.

Oburzenie, gdyż całemu światu wia 
domu, że Gerhardt Eisler nie jest prze 
stępcą kryminalnym, tylko politycz
nym uchodźcą.

Zdumienie, gdyż nie rozumiemy dla
czego na żądanie władz amerykań 
skieb, władze brytyjskie dopuściły się 
naruszenia prawa azylu w stosun
ku do człowieka, który chciał skorzy
stać z tego prawa pod polską flagą i 
któremu Polska tego prawa udzieliła.

Zdumienie tym większe, gdyż dopie
ro niedawno w zgoła odmiennych 
okolicznościach rząd brytyjski pod
kreślił swoją wierność wobec przepi
sów prawa azylu".

Rzecz prosta, że rząd mój zareagu
je wobec tak rażącego wypadku obu
rzającego gwałtu".

OŚWIADCZENIE EISLERA
Zanim doszło do ostrego zatargu 

Eisler zdoła! złożyć dla prasy nastę
pujące oświadczenie:

„Władze brytyjskie, występujące w

NOWY JORK, (PAP). — Henry 
Wallace powrócił z podróży po kra 
ju, w czasie której wygłaszał prze
mówienia na rzecz pokoju i prze
ciwko paktowi północno - atlantyc 
kiemu.

W oświadczeniu, złożonym przed 
stawicielom prasy, Wallace powie
dział:

„Podróż ta przekonała mnie, że 
walka przeciwko paktowi atlantyc
kiemu 1 zbrojeniom w USA dopiero 
się rozpoczęła. Stwierdziłem, że si
ły pokoju w Ameryce są znacznie 
potężniejsze, aniżeli sobie wyobra
żałem przed tym. Zrobię wszystko, 
aby przyczynić się do ich dalszego 
wzmocnienia".

Wraz z Wallacem powrócili do 
Nowego Jorku członek brytyjskiego 
parlamentu Hutchinson, senator 
włoski Giua oraz żona znanego śpię 
waka murzyńskiego Robesona. któ
rzy towarzyszyli mu w tej podróży.

Kró'-knlaboracron!st?
aprobuie politykę
»soc’nlisly « Spankn

BRUKSELA (PAP). Ogłoszono tu 
wywiad skompromitowanego współ 
pracą z Niemcami Króla Leopol
da III, udzielony przedstawicielowi 
dziennika amerykańskiego „New 
York Times"

W wywiadzie tym król—kolabora 
cjonista oświadcza, iż „całkowicie 
popiera politykę premiera Spaaka, 
zwłaszcza w kwestii przystąpienia 
Belgii do unii zachodniej 1 paktu 
atlantyckiego".

drogi oraz zebrać i odstawić do Lub
lina w związku z akcją „0‘‘ — 30 ton 
żelaza.

•ŁĘCZNA

Jedno z najpoważniejszych zobo
wiązań powziął zespół z majątku 
Łęczna, w pracach przy zbiorze siana. 
Robotnicy tego zespołu postanowili 
skrócić czas pracy przy sianokosach 
z 167 na 100 roboczodni i zaoszczędzić 
w ten sposób 33,5 tys. zł. Przy susze
niu i zwożeniu siana skróci się czas 
pracy z 500 na 450 roboczodni, co da 
oszczędność 15 tys. zł. Łączna suma 
oszczędności osiągniętych przez prze
kroczenie norm wydajności pracy da 
48,5 tys. zL Postanowiono również 
zorganizować kohiety zatrudnione w 
majątku, w Kole Ligi Kobiet oraz — 
przystąpić masowo na członków spół
dzielni Sam. Chi.

Bardzo trudnego przedsięwzięcia 
podjął się zespół w Łęcznej w ramach 
akcji „H“ zobowiązując się osiągnąć 
w hodowli trzody chlewnej 1 kg przy 
rostu żywej wagi na 1 kg zużytej pa
szy treściwej, przy czym wezwał do 
tego zespoły robotników z majątków 
Czesławice i Wólka Lcszczańska. Za
znaczyć trzeba, że ten niezmiernie wy 
soki poziom przyrostu żywej wagi 
można będzie osiągnąć jedynie przy 
stosowaniu wysokowartościowej paszy 
treściwej.

PUŁAWY

Zespół majątku PINGW Mokratki w 
pow. puławskim powziął zobowiązanie 
przekroczenia o 30% dziennej normy 
pracy przez każdego pracownika. Za
oszczędzi się w ten sposób 5 roboczo 
dniówek każdego dnia, co do końca 
br. da 875 dni roboczych, a więc 
262,500 zł. oszczędności.

Pracownicy Warsztatów Remonto
wych Traktorów Zespołów PINGW w 
Puławach zobowiązali się dokonać na
prawy 8 traktorów sposobem gospo
darczym zaoszczędzając przy napTawie 
każdego 50®/. kosztów. Daje to na 
każdym traktorze 50 tys. zł., a łącz
nie 400 tys. zł. oszczędności. Poza 
tym wypowiedziano walkę marnotraw 
stwu na terenie warsztatów. Podobne 
rezolucje podjęły zespoły pracowni
ków z majątków Osiny, Józefów, Bo
rowina, Mazanów-Krasne, Polki, Je
dnaka, Nadolce, Pukarzów, Tarna-

Chińska Armia Ludowa
z a j ę ł a  H a n k o u

Atak na Szanghaj przybiera na sile
NOWY JORK, (PAP). — Według 

niepotwierdzonych dotąd wiadomoś 
ci wojska ludowe zajęły Hankou, 
główny ośrodek przemysłowy Chin 
centralnych w środkowym biegu 
Jang-Tse-Kiang. Wiadomości te po
dają, że Hankou zostało zajęte bez 
oporu, podobnie jak uprzednio Nan 
kin. W świetle potwierdzonego fak

Robotnicy niemieccy w Dreźnie 
domngajq się wprowadzenia w życie 
u c h w a ł  p o c z d a m s k i c h

BERLIN (PAP). W związku z wy 
borami do niemieckiego Kongresu 
Ludowego, przewodniczący niemiee 
kiej partii socjalistycznej jedności 
Otto Grotewohl — wygłosił prze
mówienie wobec 60 tysięcy robotni 
ków na Placu im. Marksa w Dreźnie

Grotewohl stwierdził, że wstępne 
kroki poczynione w kierunku osiąg 
nięcia porozumienia 4 mocarstw w 
Nowym Jorku, stały się możliwe 
jedynie dzięki konsekwentnej poli
tyce pokojowej Związku Radzieckie 
go. Zmiany, które zaszły w świecie 
w ciągu ostatnich miesięcy , zwła 
szcza potężniejący we wszystkich 
krajach ruch na rzecz pokoju po
krzyżowały plany podżegaczy wo
jennych.

Zadaniem narodu niemieckiego— 
powiedział Grotewohl Jest utworze 
nie szerokiego frontu narodowego, 
który zjednoczyłby wszystkich po
stępowych ludzi z całych Niemiec.

Uczestnicy zebrania uchwalili re
zolucję, w której zwracając się do 
rady ministrów spraw zagranicz
nych, wyrażają nadzieję, że w cza 
sie Konferencji Paryskiej ministro
wie wielkich mocarstw znajdą wre 
ście drogę do wprowadzenia w ży
cie zasad poczdamskich i proszą, 
aby umożliwiono narodowi niemiec 
kiemu wysłanie do Paryża delegacji 
która przedstawi jego opinię i wolę.

Atak Viefnamczyków 
na pociqg francaski

PARYŻ (PAP). Podano tu do wia 
domoścl, że oddziały Wetnamskie 
zaatakowały francuski pociąg woj
skowy w pobliżu stacji Dian na 
linii Dian—-Hoa—Saigon.

Jednostki wietnamskie zdobyły 
prży tym znaczne ilości sprzętu wo 
jennego i amunicji. Francuzi stra
cili przeszło 70 żołnierzy 1 oficerów.

tu, że generał Pai-Czung-Hsi prze
niósł uprzednio swoją kwaterę głów 
ną do Czang-Sha, o 200 mil na po
łudniowy zachód i że jego przeszło 
200 tysięczna armia ewakuuje się w 
kierunku południowym. Wiadomoś 

ci te zasługują na zaufanie. Skutecz 
ne ewakuowanie tej armii w kierun 
ku na Kanton zależeć będzie od dal 
szych postępów ofensywy armii lu 
dowej wzdłuż linii kolejowej Cze- 
kiang-Kiangsi.

250 mil tej linii kolejowej jest już 
w rękach sił ludowych. Oddziały lu 
dowe znajdują się już w odległości 
30 mil na wschód od Nanczangu.

Bezpośredni atak na Szanghaj od 
północnego zachodu i  południowe
go zachodu stale przybiera na sile. 
Ofensywa na Szanghaj z obu tych 
kierunków zmierza przede wszyst
kim do odcięda Szanghaju od mo
rza z kierunku północno zachodnie 
go tzn. dąży do zajęcia Watosung, 
Ieżcego u ujścia rzeki Whangpoo i 
kontrolującego dostęp do Szanghaju 
od morza oraz do przecięcia lotnicze 
go kontaktu metropolii przez zajęcie 
lotniska Lunghwa, leżącego na po
łudniowy zachód od miasta.

LONDYN, (PAP). — Kwatera 
główna wojsk Kuomintangu w Szang 
haju podała do wiadomości, że od
działy rządowe wycofały się z 
Hwangtu 1 Naziang — dwóch waż
nych miast, położonych w  odległoś 
ci kilku kilometrów na zachód od 
Szanghaju.

W pouwyce premiera „socjalistycz 
nego1 Leopold III znajduje „obraz 
własnych poglądów, które skłoniły 
go do współpracy z Niemcami". wałka, Gierążnia i Michałow
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Więzień paktu atlantyckiego
Bandycki napad' policji brytyjskiej 

na polski statek i porwanie siłą o- 
chodżcy politycznego, znanego dzia
łacza antyhitlerowskiego, Gerhprdt' 
Eislera ma dwa aspekty. Jeden — 
to bezprzykładne pogwałcenie pra
wa międzynarodowego przez policję 
brytyjską, która ośmieliła się prze 
szkodzić kapitanowi statku w wyko 
naniu jego obowiązku. Drugi — to 
obraz brutalnego działania paktu 
atlantyckiego.

Gerhardt Eisler jest uchodźcą po 
litycznym. Podczas ponurych dni 
władzy hitlerowskiej w Niemczech, 
zbiegł on z ojczyzny, szukając schro 
nienia w Ameryce. Po zakończeniu 
wojny Eisler napróżncr usiłował o- 
zyskać zezwolenie na wyjazd ze Sta 
nów Zjednoczonych do Niemiec, — 
gdzie — jak niejednokrotnie pod
kreślał — pragnął pracą swą "przy
czynić się do demokratyzacji swej 
ojczyzny.

Reoiganlzsu;!ii 
rynku mięsnego
Uchwały Komitetu Ekonom^st- 

nego Rady Mmi9trów, powzięte 
na ostatnim posiedzeniu Komite
tu, przekształcające Centralę 
Mięsną z centrali spółdzielczo - 
państwowej w przedsiębiorstwo 
państwowe, a Centralny Zarząd 
Przemysłu Konserwowego w Cen 
tralny Zarząd Przemysłu Mięsne 
go, są jeszcze jednym krokiem na 
przód w procesie porządkowa
nia stabilizacji gospodarki mięs
nej w Polsce.

Nasza gospodarka mięsna po
dejmowała pracę po wojnie w 
warunkach niezwykle ciężkich. 
Zdziesiątkowane pogłowie, brak 
pasz, nie pozwalały na szybkie 
podniesienie hodowli. Pierw
szym krokiem na drodze do 
uporządkowania gospodarki mięs 
nej było osiągnięcie samowystar 
czalnoścl zbożowej, równoznacz
nej 2 dostatkiem pasz roślinnych. 
Samowystarczalność tę osiągnę, 
liżmy w roku ubiegłym. W roku 
bieżącym poprzez szeroką i u- 
wieńczoną już powodzeniem ak
cję kontraktacji trzody, zapew
niliśmy krajowi rosnące ilości 
mięsa.

Rozgraniczeniu Centrali Mięs
nej od Centralnego Zarządu Prze 
mysłu Mięsnego, towarzyszy wy 
raźne określenie zadań obydwu 
instytucyj. Do Centrali Mięsnej 
należeć będzie organizacja skupu 
trzody i Innych zwierząt, prze
znaczonych na ubój oraz zaopa
trzenie przemysłu mięsnego w 
surowiec. Poza tym Centrala Mięs 
na współdziałać będzie w popie 
ranlu hodowli z Min. Rolnictwa 
l R. R. Powstaną również tuc2ar 
nie przemysłowe, kierowane przez 
Centralę Mięsną.

Centralny Zarząd Przemysłu 
Mięsnego zajmie się, poza prze
twórstwem mięsnym, również i 
dystrybucją mięsa nie tylko w 
skali: hurtu, lecz i detalu. Prze 
mysł chłodniczy w zakresie prze 
chowania mięsa poddany będzie 
dyspozycji Centralnego ’ Zarządu 
Przemysłu Mięsnego.

Wobec istniejących jeszcze trud 
noścl w  zakresie obrotu mięsem, 
wynikających ze zbyt małej licz 
by Sklepów detalicznych w nie
których ośrodkach miejskich Pol 
skl, m. in. i Warszawy. Cenralny 
Zarząd Przem. Mięsnego, jesz
cze w  roku bieżącym, przystąpi 
do uruchomienia około 100 wzór 
cowych sklepów detalicznej sprze 
dąży mięsa ! wędlin. Jednym z 
celów usprawnienia sieci deta
licznej jest zapewnienie szybkie 
go i wygodnego zaopatrywania w 
mięso po pierwsze ludności, pra
cującej w ośrodkach robotniczych.

Usprawnię organizacji zaopa
trzenia ludności w tłuszcze 1 prze 
twory mięsne nozwoli nam wresz 
cie m. in. na dalsze w  roku przy 
szłym rozszerzenie akcji kontrak 
tacyjnej. przygotowując rynek do 
snrawnej dystrybucji rosnącej 
Hości mięsa, uchroni również kon 
sumenta od sezonowych w»bań 
cen. K. W.

Zamiast spełnienia tej naturalnej 
— zdawałoby się — prośby, wez
wano Eislera przed osławioną korni 
3ję badania działalności arrtyamery 
kańskiej, a  gdy odmówił składania 
zeznań, został skazany na karę wię 
zienia za tzw. „obrazę kongresu". 
I znów Eisler musiał stać się uchodź 
eą politycznym. Tym razem, aby 
móc wrócić do kraju ojczystego.

Eislerowi udało się zbiec z tery
toriom USA i znaleźć Schronienie 
na pokładzie' polskiego statku „Ba- 
tory‘‘. Departament stanu dowie
dział się o tym, gdy „Batory" nie był 
już na amerykańskich wodach tery 
torialnych.

Wydawało się początkowo,, że an
tyhitlerowskiemu działaczowi uda 
się uniknąć dalszych prześladowań. 
Dzienniki amerykańskie dowodziły, 
że Eislerowi już nic nie grozi, bo 
przecież na wodach brytyjskich An 
glicy nie będą mogli go aresztować.

Prasa amerykańska jednak pomy
liła się. Departament Stanu rozpo
czął polowanie na Eislera przy porno 
cy najbardziej nowoczesnej techniki. 
Posypały się iskrówki i rozporządzę 
nia, wydane drogą radiową, instruk 
cje dla ... policji brytyjskiej. Na 
wodach Atlantyku zastawiono sieci, 
by złapać w  nie, płynącego do swe 
go kraju, niemieckiego antyfaszy- 
stę.

Amerykański egzekutor paktu an 
tlantyckiego otrzymał, zażądaną 
przezeń asystę policji brytyjskiej, 
która wystąpiła brutalnie pod roz
kazami przedstawicieli ambasady 
Stanów Zjednoczonych w Londynie. 
Wypełniając nadgorlfwle i służalczo 
rozkazy amerykańskiego protektora 
„socjalistyczny" rząd Atllee—Bevina 
dowiódł, że podpisując pakt atlan
tycki, wyrzekł się za jednym zama
chem, zarówno suwerenności, jak i 
tradycji, z której Anglicy są dumni, 
tradycji udzielania azylu uchodź
com politycznym.

Gerhardt Eisler, ścigany brutal
nie 2 polskiego statku, stwierdził 
słusznie, że jest „pierwszym więź
niem paktu północno -  atlantyckie 
go, tego niesławnego przymierza 
dzisiejszej reakcji". W obronie więź 
nia, przeciwko pogwałceniu praw

ludzkich, wystąpili już i wystąpią 
wszyscy ludzie na świecie, którym 
drogie są hasła pokoju i wolności.

Sprawę gwałtu policji brytyjskiej 
na statku, płynącym pod polską ban 
derą, sprawę pogwałcenia polskiej 
flagi państwowej, pogwałcenia przy 
jętych międzynarodowych zasad pra 
wa i porządku Rząd Polski, a wraz 
z nim całe polskie społeczeństwo 
określa jako poważny incydent. Ju 
rysdykcja państwowa nad wodami 
terytorialnymi nie upoważnia władz 
brytyjskich do aresztowania osoby, 
znajdującej się na obcym statku w 
celu wydania go państwu.

Eisler nie popełnił żadnego prze
stępstwa wobec prawa brytyjskiego 
i nie podlega brytyjskiej jurysdyk
cji. Wystąpienie policji brytyjskiej 
było pozbawione wszelkich podstaw 
prawnych. Było to zwykłe użycie 
przemocy, takie, jakie demonstrują 
nam amerykańskie filmy gangsters 
kie.

Rząd Polski, społeczeństwo pol
skie, narody i ludzie miłujący po
kój i wolność cały świat cywilizo
wany nie zamierzają tolerować w 
stosunkach międzynarodowych gang 
stersklch praw dżungli. K. G.

Dalsze szczegóły porwania Eislera
przez policje brytyjsko na „Batorym

(Dokończenie ze str. 1-ej)

Jako komunista niemiecki od lat 30 
pragnę wyrazić mą głęboką wdziętz- 
ność dla władz polskich, które doło
żyły wszelkich starań, aby uchronić 
mnie przed porwaniem przez żandar
mów brytyjskich w służbie reakcji 
amerykańskiej. Tak więc jestem pier
wszym więźniem paktu północno
atlantyckiego, tego niesławnego przy 
mierzą dzisiejszej reakcji.

Precz z żandarmami amerykański
mi i ich brytyjskimi pachołkami I 
Niech żyje naród polski i jego postę
powy rząd!

Apeluję do ludu brytyjskiego, a 
zwłaszcza do robotników brytyjskich, 
aby udzielili pomocy człowiekowi, 
który działał i walczył w szeregach 
niemieckiego rucha postępowego. Bę
dę kontynuował walkę z więzienia 
brytyjskiego o prawo powrotu do 
kraju ojczystego".

W obronie prof. Joliot-Curie
PARYŻ (PAP). Delegaci praco

wników gazowni i elektrowni w 
Paryżu nal wspólnym zebraniu o- 
świadczyll, że są gotowi „wszelki
mi środkami bronić prof. Joliot- 
Curle przeciwko nagonce rozpętanej 
przez reakcję". Wybitny działacz
ńaukowy w dziedzinie chorób raka I

i gruźlicy, członek Rady Unii fran 
cusldej, Piotr Boiteau, przyłączając 
się do protestu przeciwko nagonce 
na prof. Joliot-Curie, podkreślił, że 
kampania, prowadzona przez koła 
reakcyjne, zagraża nauce francu
skiej.*

DALSZE SZCZEGÓŁY PORWANIA 
Po przyhTciu „Batorego" do 

Sou 1 lump ton na pokład jego weszło 
kilkudziesięciu policjantów brytyj
skich w cywilnym ubraniu oraz kilku 
przedstawicieli ambasady amerykań
skiej. Około 30 policjantów znajdo
wało się na przycumowanym holow
niku brytyjskim. Policjanci, którzy 
weszli na statek obstawili kabinę ka
pitana i wszystkie korytarze.

Przedstawiciel Scotland Yardu, opie 
rając się na nakazie aresztowania wy 
danym przez sąd brytyjski w South- 
bampton, zażądał ekstradycji Eislera. 
Sprzeciwili cię temu przedstawiciele 
ambasady RP w Londynie — konsul 
Ziemlewski i ob. Pański. Stwierdzili 
oni, że:

1) Eisler, który odwołał się do władz 
polskich o opiekę jako uchodźca po
lityczny, znajduje się obecnie pod 
ochroną polskiej flagi na statku pol
skim ł władze polskie nie zezwalają 
na jego aresztowanie i zdjęcie ze 
sutku.

2) Eisler otrzymał prawo wjazdu do 
Polski i nie zamierza pozostać na ,e* 
renie W. Brytanii.

8) Eisler wykupił na pokładzie bi
let I od chwil" otrzymania biletu 
przestał być pasażerem nielegalnym.

4) Eisler nie dopuścił się żadnego

Tyran
o duchu karla * i

Pamiętniki Churchilla 
miały ogromne wzięcie w 
St. Zjednoczonych, Anglii
i Francji. Pisma wprost 
wyrywały sobie prawo 
publikowania ich na 

swych lamach uważając, 
że przyćmią one wszelkie 
inne sensacje.
- Ostatnio o prawo publi

kowania ich pokusiła się
prasa frańkistowska. Oczy 
wiście Churchill chętnie 
udziel ił pozwolenia no dru

kowanie jego pamiętników 
prasie swego przyjaciela 
hiszpańskiego. ,

Wynikła jednak pewna 
trudność w  związku z przy 
stosowaniem tych pamięt
ników do użytku pism 
frankistowskich. Są bo
wiem w pamiętnikach tych 
ustępy, ujawniające praw 
dziwy stosunek Franco do 
Hitlera .których Churchill 
nie mógł swego czasu prze 
milczeć. Co więc należy 
zrobić, by usunąć z nich 
te przykro brzmiące zda
nia?

Oczywiście znalazło się 
dobre, a proste rozwiąza
nie. Za zgodą Churchilla 
zdecydouoano usunąć z pa
miętników wszystkie dra

żliwe momenty, które mo 
tflyby rzucić cień na roz- 
Uńjajcą się przyjaźń mo
carstw zachodnich do Fran 
co.

Tłumacze i redaktorzy 
przystąpili do dzieła. Wy
kreślono wszystkie miej
sca, w których mowa jest 
o „tyranie o duchu kar
ła" {Franco), pieczołowicie 
wykrawano fragmenty mó 
wiące o współpracy Hit
lera z Franco.

Bo jakże? Czy możnaby 
pozostawić np. taki ustęp: 
,,W tym okresie (czerwiec 
1940 rok) Hitler nie od
czuwał potrzeby nowego 
sprzymierzeńca. Nie obja
wiał on prawie że żadnego 
zainteresowania dla mo*

nifestaacji przyjaźni i soli 
damości przesyłanych mu 
z Madrytu".

Albo inny wycinek: ,£3 
października Hitler pod
jął się uciążliwe) podró
ży aż do granicy francu
sko -  hiszpańskie) celem 
spotkania się z dyktatorem 
hiszpańskim. Tutaj władcy 
Hiszpanii, zamiast czuć się 
zaszczyconymi tym dowo
dem łaski, zażądali — jak 
to potem Hitler określił 
w rozmowie z Mussolinim 
— „pewnych koncesji ab
solutnie nieproporcjonal
nych do ich realnych mo. 
żliwoici". Franco zażądał 
zmiany granic w Pirene
jach, przywrócenia części 
Katalonii francuskiej, od
dania mu Algieru, Oranu 
i całego Marokka".

Takich rzeczy przecież 
nie można wspominać, 
zwłaszcza, że nie długo 
mote Franco będzie czyn
nym członkiem koalicji 
atlantyckiej.

U  “

I I

czynu, naruszającego prawa .Wielkii 
Brytanii.

Gdy argumenty prawne nie odnłe 
sły skutku, reprezentanci polscy za 
rządzili wypłynięcie statkn Z teryto 
rialnych wód brytyjskich, lecz policj 
brytyjska izolowała kapitana w jeg 
kabinie, uniemożliwiając mu w tC 
sposób wydanie odpowiednich rożka 
zów załodze, a i  do chwili zdjęci 
Eislera ze statku przy zastosowani 
środków przymusu. W ten sposó! 
policja brytyjska objęła faktycznie s 
posiadanie statek płynący pod ban 
derą polską.

UŻYCIE PRZEMOCY
Kierownik ekipy policjantów bry 

tyjskich, inspektor Bray, oświadczył 
że jeżeli statek ruszy z Eislerem oj 
pokładzie, to  rozporządza dostatecz
ną siłą na statku, aby cę temu prze
ciwstawić, a w razie potrzeby zawez- 
wie „pomocy" za pośrednictwem ati 
cji radiowej, znajdującej się na ho
lowniku policyjnym. Stacja ta  pozo
stawała w kontakcie z brytyjskimi 
władzami policyjnymi na lądzie.

Gdy w wyniku rozmów przedsta
wiciele polscy stanowczo powtórzył! 
swe oświadczenie, że nie wydadzą 
Eislera, inspektor Bray wydał rozkaz 
ściągnięcia Eislera na ląd przemocą. 
Czterech policjantów porwało opie
rającego się Eislera — dwóch za nogi 
i dwóch za ręce — ł wywlekło na ko
rytarz przy czynnej pomocy inspek
tora Bray‘a. Tam z „pomocą" przy
szło im kilku innych policjantów, a 
pozostali utworzyli kordon nie do
puszczając przy użyciu siły do Eislera 
członków załogi i pasażerów, którzy 
usiłowali przeszkodzić w zdjęciu go z 
pokłada, protestując z głębokim obu 
rżeniem przeciwko temu brutalnemu 
gwałtowi. Eisler został jednak umie
szczony pod pokładem holownika bry 
tyjskiego i przykuty do jednego z 
policjantów odstawiony na brzeg,

Eislera umieszczono w celi wię
ziennej komisariatu policji Sout- 
hampton.

W poniedziałek Eisler sianie przed 
sądem lokalnym w Southampton, a 
następnie sprawd jego znajdzie się 
prawdopodobnie na wokandzie sądu 
karnego w Londynie, rozoatrują*'g<ł 
sprawy e ekstradycje.
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Zadania Komitetów Rodzicielskich
przed zakończeniem roku szkolnego

Akcja wyborcza do Komitetów 
Rodzicielskich jest już zakończo
na. Oblicze nowoobranych Komi
tetów Rodzicielskich uległo zasad 
niczej zmiar>fe. Weszli do nich lu  
dzie, którym  bliskie jest zagad
nienie dem okratyzacji naszego 
szkolnictwa, powszechność naucza 
nia którzy nie szczędzą wysiłków 
nad dźwignięciem wzwyż naszego 
szkolnictwa, przeświadczeni o 
tym, iż przy ich współudziale i 
w ysiłku nauczycielstwa szkoła 
dzisiejsza coraz lepiej będzie słu
żyć i pracować dla dobra mas pra 
cujących Polski Ludowej.

W skład kom itetów  weszli w 
przeważającej większości roootni 
cy, chłopi, in teligencja pracująca, 
członkowie stronnictw  poli tycz
nych i bezpartyjni. Toteż nowo 
obrane Kom itety już dzisiaj mo
gą poszczycić się pewnymi osiąg
nięciami. Nie są to d a ła  reprezen 
tacyjne, są to ciała twórczej i po 
zytywnej pracy.

Życie i  praca szkoły w ysuwa 
coraz to nowe zadania, nowe po
trzeby w rozwiązaniu których u- 
dział K om itetów Rodzicielskich 
jest nieodzowny.

Zbliża się koniec roku  szkolne 
go, okres egzaminów w szkołach.

Jak ie  7-adaoia w  zw iązku z tym  
sto ją przed K om itetam i Rodzi ciel 
skimi? Jednym  z naczelnych za
dań Kom. Rodzicielskich jest or
ganizowanie przy udziale nauczy 
deistw a na terenie szkoły repety 
toriów dla słabszej w nauce mło 
dzieży. Zorganizowanie takiej po 
mocy wpłynie niew ątpliw ie dodat 
nio na w yniki egzaminów końco
wych i  zmniejszy liczbę uczniów 
pow tarzających rok szkolny w tej 
samej klasie.

Łączy się z tym  zadanie szersze 
go zainteresow ania rodziców po
stępam i w nauce swych dzieci, 
oraz w nikanie w indyw idualne wa 
runki dz ied  słabo uczących się. 
Kom itety Rodzicielskie w inny do 
łożyć starań , aby młodzież kończy 
ła szkołę we w łaśdw ym  term i
nie.

Nie mniejsze znaczenie będzie 
posiadał udział Kom itetów Rodzi 
cielskich w  akcji wczasów le t
nich.

Państw o w  trosce o zdrowie 
dzieci i  młodzieży szkolnej orga
nizuje na szeroką skalę kolonie 
letnie, k tóre  w roku bieżącym o- 
bejmą 100,000 młodzieży.

Od aktyw nego współdziałania 
Komitetów Rodzicielskich z w ła
dzami szkolnymi zależy w  dużej 
mierze, czy kolonie letnie przy
czynią się do wzmocnienia zdro
wia i  sił fizycznych naszej mło
dzieży, zależy zabezpieczenie hi-

nego żywienia dzied na koloniach. 
Taka współpraca będzie m iała ró 
wnież wielkie znaczenie dla wy
chowawczego oddziaływania na 
młodzież podczas turnusów  kolo
nijnych w duchu twórczej pracy 
podnoszącej zdrowie m oralne mlo 
dzieży. •

Szkoła jest głównym punktem , 
gdzie typowane są dzieci na w y
jazd. Odpowiedni dobór dzied, sto 
sownie do ich stanu  zdrowia, i po 
trzeb klim atycznych w inien być 
główną troską rodzicielskiej ko
m isji wczasów. K om itety Rodzi- 
delsk ie  w inny czuwać, by w ko
m isjach tych znaleźli się przede 
wszystkim robotnicy, chłopi, pra 
cownicy umysłowi. Od składu so 
cjalnego komisji zależy bowiem 
sprawiedliwe rozmieszczenie dzie 
d  na koloniach. Kom isję o takim  i

składzie społecznym, będą gwa
rancją, iż dzied  robotników, m a
ło i średniorolnych chłopów, in
teligencji pracującej znajdą się w 
uzdrowiskach i m iejscow ośdach 
klim atycznych naszego kraju. Na 
leży pamiętać, że duży odsetek 
wśród naszej dziatwy szkolnej sta 
nowią sieroty i półsieroty — dzie 
d  pozbawione opieki rodziciel
skiej Rodzicielskie kom isje wcza 
sów w inny przede wszystkim  za 
interesować się tą  młodzieżą i do 
pilnować, aby ona znalazła się na 
koloniach letnich.

W ywiązanie się z zadań, stoją
cych w obliczu zakończenia roku 
szkolnego, wymaga dużej aktyw - 
n o śd  Komitetów Rodzicielskich; 
w ypełniając te  zadania przyczynią 
się one do dalszego rozwoju szkol 
nictw a Polski Ludowej. T. P.

D la czeg o  w e w si M ada
Od ZMP-owca ze w si Ruda, 

gm ina Stanin, pow. łukow ski do 
staliśm y list, w  k tó rym  porusza 
on bardzo ważną dla m ieszkań
ców tej wsi sprawą szkoły.

W mojej rodzinnej wiosce tj. w 
Rudzie, gmina Stanin, pow. łukow
ski prawie od 2 lat szkoła jest nie
czynna, pomimo, że budynek szkol 
ny istnieje, jak również potrzebny 
sprzęt szkolny. Ilość dzied w 
wieku szkolnym w samej Rudzie 
wynosi około 80 osób. Ponadto do 
szkoły w RuSzie uczęszczały dzied 
z sąsiednich wiosek Choinki i Boro 
wina, które ftie posiadają szkoły.

P i g u e t i i l p i  r m ia  p ib ik iiiic i minia aiiial
w tegorocznym Ssiecie Wiosny w Kaź mierzu

Od wczesnego ranka zaczęły ścią 
gać do Kazimierza liczne grupy 
wycieczkowiczów pragnących wziąć 
udział w obchodzie Święta Wiosny
i pragnących nasycić wzrok pięk
nymi widokami, nie mających rów 
nych sobie na terenie całej Ziemi 
Lubelskiej.

Mimo niepewnej pogody tegorocz 
ne Święto Wiosny zgromadziło w 
Kazimierzu ok. 5 tys. przybyszów 
z Lublina, Puław, Radomia i in
nych bliższych lub dalszych miast.

Kazimierz godnie przygotował się 
do obchodu. Każda uliczka czysto 
zamieciona, na każdym domu po
wiewa biało czerwona flaga. A już 
szczególnie uroczysty wygląd przy
brał zabytkowy rynek. Na staro
świeckich kamieniczkach zaczerwie 
niły się transparenty z napisami; 
„Niech żyje wolna Polska Ludowa", 
„Niech żyje socjalizm**, „Bez ośitaa 
ty nie ma demokracji**, „Odbudujmy 
nasz zabytkowy Kazimierz**, „Ka
zimierz miejscem wczasów dla świa 
ta pracy**. W dekorowaniu pomogła 
jakgdyby sama natura okrywając 
stuletnie kasztany kiśdami białych 
kwiatów.

O godz. 12 ustawione na rynku 
setki ławek zapełniły się publiczno 
śdą, na trybunie zasiedli przedsta 
widele władz i  rozpoczęła się uro 
czystość, którą zainaugurowało prze 
móyflmie wojewody lubelskiego 
tow. raw ła Dąbka.

.Nasza wiosna 1949 r. — powie
dział m. in. tow. Wojewoda — jest 
wiosną mobilizacji wszystkich sił 
demokratycznych przeriw siłom re 
akcji. Nasza wiosna—to okres kię 
ski niedobitków obozu reakcyjnego, 
którzy w ten czy inny sposób dają 
jeszcze o sobie znać. Nasza walka 
skończy się zwycięstwem, jak zwydzieży, zależy zabezpieczenie hi- 1 skończy się ** ■* '

gienicznych w arunków  i racjonal | dęsko kończy się zimowy

Zielone bogactwo Lubelszczyzny
planłncie chmielu zwiększamy o 150 ha

Rosnąca z każdym rokiem kon
sumpcja piwa, miodu i zapotrzebowa
nie w przemyśle farmaceutycznym na 
chmiel, zmuszają nas do importowania 
tego cennego towaru, który przed woj 
ną stanowił poważną pozycję w na
szym eksporcie. Obecnie zażywamy w 
Polsce około 3 tys. q chmielu na rok 
a wyprodukowaliśmy ich w roku 1947 
— 750, zaś w roku 1948 — 1.100 q 
Brakujące ilości sprowadzamy z Cze
chosłowacji i Jugosławii.

Zniszczone w sposób bezprzykładny 
za okupanta plantacje chmielu na 
Lubelszczyźnie odbudowujemy _ stop
niowo. Po 5 latach niepodległości do
szliśmy do tego, że w kraju mamy 
500 ha plantacji chmielu i zwiększa
my je rokrocznie, gdyż do osiągn ęcia 
samowystarczalności potrzeba 
1.500 ha.

W roku 1949 zakładamy na Lubel 
szczyźnie 150 ha nowych plantacji 
chmielu, z tego 90 ha w gospodar
stwach indywidualnych, a 60 ha w 
resztówknch, ośrodkach rolniczych i 
majątkach PUR, PZHR oraz gospodar

stwach spółdzielczych. Bo obsadzenia 
nowych plantacja rozprowadza Zrze
szenie Plantatorów Chmielu wsio 
swoich członków pół miliona sadzo
nek krajowych i 350 tys. zagranicz
nych.

Z hodowlą chmielu jest związana 
ściśle budowa odpowiednich suszar
ni. Spośród 101 suszarni, istniejących 
na terenie Lubelszczyzny zdołano uru 
chomić dotychczas 64, a wraz ze 
wzrostem produkcji przewiduje się 
stopniowe uruchomienie pozostatyrh-

Poniewai nasze województwo po
siada doskonale nadającą się glebę 
do uprawy chmielu i odpowiednie wa
runki klimatyczne, projektowane jest 
połączenie Lubelszczyzny z ziemią 
kielecką i łódzką w jeden rejon uprą 
wowy chmielu. Ol slugi-wać go będą 2 
sijrkownie w Lublinie. Z tych to wzglę 
dów projektuje się rozbudowę istnie
jącej już siarkowni i budosąę nowej 
wraz z magazynami .Plantacje chmie
lu będą w przyszłości źródłem poważ 
nvch dochodów zarówno na ryn
ku krajowym jak i zagranicznym.

stoju w przyrodzie, ożywiającej na 
wiosnę by służyć człowiekowi.

Dzisiejsze święto jest też mani
festacją pokoju. Nasz głos, głos 
Lubelszczyzny też przyczyni się do 
zwycięstwa pokoju do podniesienia 
gospodarki, kultury, oświaty, pod
niesienia stopy życiowej mas pra
cuj ących**.

Po przerywanym oklaskami prze 
mówieniu tow. Dąbka część arty
styczną obchodu rozpoczął wystąp 
znanej orkiestry Namysłowski 
przybranej w piękne stroje lu’ '-  
skie. Pierwszym wykonanym przez 
orkiestrę utworem był oberek z ba 
letu „Pan Twardowski**.

Mazury „Wiejski", „Kuba Jurek", 
i „Na rynku" nagrodzono burzą o 
klasków. Nic dziwnego, w czasie 
produkcji popisywał się grą solową 
na skrzypcach sam Namysłowski 
wykazując wiele artyzmu. Żywy 
oddźwięk w słuchaczach wywołały 
też przyśpiewki całego zespołu. 
Wiązanka melodii ludowych „Obraz 
kl lubelskie" zakończyła pierwszą 
część występu orkiestry, która dała 
jeszcze jeden koncert o godz. 16.00.

Następną atrakcją był występ po 
łączonych kilku zespołów robotni
czych i wiejskich, które piękny m 
widowiskiem „Wiosna idzie" por
wały publiczność. Przez scenę prze 
winęły się barwne grupy w stro
jach regionalnych urzekając wi

dzów pięknym ludowym tańcem i 
pieśnią.

Poza częścią widowiskową i kon 
certową obchodu publiczność miała 
cały szereg atrakcji jak przejażdżki 
po Wiśle, zwiedzanie zabytków. 
Dużym powodzeniem cieszyła się 
też urządzona w kamienicy Cele- 
jowskiej wystawa, która dała moż 
ność poznania wycieczkowiczom pro 
jektów odbudowy Kazimierza, spo
soby konserwowania zabytków i 
cały szereg obrazów i szkiców ilu 
struj ących piękno miasteczka i oko 
licy.

O godz. 18 rozpoczęła Się na ryn 
ku zabawa ludowa. Z nastaniem 
zmierzchu ruiny starodawnego zam 
ku 1 basztę oświetlono reflektorami. 

* • *
Świętem Wiosny w Kazimierzu 

zainteresowali się również przedsta 
wiciele zagranicy. Dyrektor Insty
tutu Francuskiego w Polsce, histo 
ryk sztuki p. Pierre Moisy, który 
przybył w niedzielę do Kazimierza 
w rozmowie z nami oświadczył, że 
nie widział jeszcze w  swym życiu 
tak barwnego, regionalnego wido
wiska jak „Wiosna idzie". P. Moisy 
oświadczył ponadto, że Kazinr rz 
ze swym malowniczym położeniem 
1 oryginalną zabytkową architek
turą jest jednym z najpiękniej
szych zakątków jakie kiedykolwiek 
oglądał.

Istnienie szkoły w Rudzie umożliwi 
łoby dokształcanie młodzieży star
szej jak i likwidację analfabetyz
mu. Chłopi dziwią się, dlaczego 
szkoła jest nieczynna. Interwenio
wali już w tej sprawie do inspekto 
ratu w Łukowie, który sprzeciwia 
się otwarciu szkoły, bo jest ono ja
koby „niecelowe’*. Dlaczego? Dzie
ci zmuszone są chodzić do sąsied
niej wioski do szkoły w Anielinie 
odległej od Rudy o blisko 3 km. Dro 
ga prowadzi przez duży las. Szko
ła w Anielinie oprócz tego nie ma 
obszernego pomieszczenia i nie mo
że pomieścić wszystkich dzieci ze 
wsi Ruda. Chciałbym bardzo, aby 
władze szkolne zainteresowały Się 
tą szkołą i przyszły z pomocą chło
pom, którym bardzo zależy na uru
chomieniu własnej szkoły.

OD RED AKCJI:
Czekam y na w yjaśnienia w  te j 

sprawie ze strony Kuratorium  
O. S. L.

Zdzlersłwn — fest zawsze 
zdzierstwem

W kwietniu br. zmarł ob. Ludian 
Władysław zam. w Woli Potockiej, 
gm. Potok, pow. Kraśnik. Był on 
członkiem ORMO. Pochodził z rodzi 
ny bardzo biednej, tak, że rodzice 
nie mieli możliwości go pochować. 
Miejscowi gospodarze udali się do 
księdza parafii Potok w  celu załat
wienia pogrzebu. Ksiądz nie chciał 
z nimi mówić i skierował ich 
wszystkich do organisty Kowalczy
ka Józefa, który postawił cenę 15 
tys. zł. Gdy zaczęli prosić i tłuma
czyć, że rodzina zmarłego jest bied 
na odpowiedział: „Za taniej nie opla 
ci się pochować". Do organisty uda 
ła się z płaczem Bronisława Ludian. 
Zaczęły się targi, i w końcu organista 
Kowalczyk Józef zgodził się przy
jąć 9 tys. zł. Rodzina zmarłego zmu 
szona była sprzedać zakontraktowa 
ną świnię i otrzymane pieniądze od 
dać organiście.

OD RED AKCJI:
L ist nie w ym aga kom entarzy. 

Zdziertswo jest zawsze zdzier- 
stw em , naw et jeśli je  w ykonuje  

i sią z  im ieniem  Boga na ustach.

Gromada Kobyle
— Co można napisać o zabi

tej' deskami wsi, liczącej zaled
wie 70 zagród? — powiedział 
pogardliwie jeden z mieszkań
ców Rejowca. U nas przynaj
mniej jest cementownia, cuk
rownia, Ochotnicza Straż Po
żarna, gorzelnia... Jakby nie by
ło, jesteśmy stolicą gminy.

A myśmy jednak poszli na 
piechotę do wsi Kobyle. Szliśmy 
na przebij przez łąki na wprost 
dwóch brzóz pochylonych nad 
strzechą schludnej chłopskiej 
chaty.

Pukamy do drzwi. Przez okno 
wyjrzała młoda gosposia.

— Czy tu mieszka Henryk 
Jaczyński?

— To brat mojego męża, szwa 
gier, — poprawiła. Nie ma go w 
domu.

Henryk szedł ulicą nam na 
spotkanie. Był w szarej wytar
tej marynarce i polowej roga
tywce. Mieszka po sąsiedzku z 
bratem, samotnie. Mówi, że no
si się z zamiarem ożenku. Ra
zem poszliśmy do sołtysa. Biała 
tabliczka przybita do wrót, a 
na niej napis: „Sołtys gromady

Kobyle". Właśnie zakładał ko
nie.

— Nie wiele brakowało, a już 
byście mnie w domu nie zasta
li — powiedział i zaprosił do 
izby.

Między Henrykiem Jaczyń- 
skim, a sołtysem Ignacym Kli- 
szczem w chacie wynikła mała 
sprzeczka.

— Wziąłeś, chłopcze, zaliczkę 
na dwa prosioki?

— Noo, wziąłem.
— A gdzie prosioki?
— Kupię.
— Kupisz. Powiedz, że ci po

trzebna była forsa.
Chłopiec sposępniał.
— I co z takim zrobisz — 

zwrócił się do nas. Uspokoił si^ 
i zaczął rzeczowo opowiadać:

— Jeśli chodzi o kontraktację 
żywca w naszej gromadzie to 
wykonaliśmy plan w 100 pro
centach.

Zajrzał do zeszytu i jął wy
mieniać nazwiska: Kawałek Mie 
czysław, bezrolny zakontrakto
wał jedną sztukę, Jaczyński Jó
zef — brat tego — wskazał na 
Henryka — jedną sztukę. Mało

rolny 2 ha. Jasiński Paweł jed 
ną sztukę. Karpiński Czesław, 
bezrolny, pobrał zaliczkę i za
kontraktował jedną sztukę, Luba 
Buta, jedną sztukę.

— A czy organizacja partyjna 
pomagała wam w przeprowa
dzaniu kontraktacji żywca?

— Jasne. Członkowie Partii 
prawie wszyscy zakontraktowa
li swoje prosiaki. Np. tow. Lu
ba Buta, tow. Jasiński Wacław. 
Za sprzedane sztuki wielu chło
pom umorzono już podatek od 
15 do 50 procent.

Wyszliśmy na dwór. Było sło 
necznie i cicho. Konie stały w 
rozprzęgniętym nieładzie. Soł
tys zaczął powtórnie zaprzęgać 
konie i mówił. — Podatek na
sza gromada spłaciła w 100°/», 
jeśli chodzi o FOR, a gruntowy 
w 90%. Wieś zradiofoniziowana, 
w 40 chatach zainstalowano 
głośniki. Mamy we wsi świetli
cę. Wszyscy już obsiali swe po
la. Wyruszam teraz oto na sa
dzenie kartofli.

Gromada Kobyle nie jest za
bita deskami.

S tefan  B andos.
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IV. 'iLytiizkeii 
w Zam ościu

(mi) — W amacu 2-—2o maja br. 
odbędzie się szereg zbiórek ulicz
nych na cele Towarzystwa Burs i 
Stypendiów, W Zamościu dokonano 
wyboru komitetu honorowego obcho 
du Tygodnia TBS. Przewodniczącym 
został prezes PRN — tow. Trant, je 
go zastępcą starosta pow. — ob. 
Głąbski. Dnia 22 bm. odbędzie się w 
sali kina „Stylowy-* inauguracyjna 
akademia, a przez cały tydzień od
bywać się będą kwesty uliczne i 
zbiórki dobrowolnych datków na li 
sty. Komitet obchodu zwraca się z 
apelem do społeczeństwa zamojskie 
go, by nie szczędziło ofiar na kształ 
cenie niezamożnej młodzieży szkol
nej.

Wojewódzka Konferencja 
Komendantów 
Hufców Szkolnych »SP«

(mi) W dniach 20—24 b. m. odbę
dzie się w Gimnazjum i Liceum 
im. Zamojskiego w Zamościu, woje 
wódzka konferencja kamendantek 
i komendantów hufców szkolnych 
SP. • Udział w konferencji weźmie 
kilkuset uczestników.

Okr. Spółdzielni Mleczarskiej uj Zamościu
W tych dniach rozpoczęto dal

sze prace przy budowie nowego 
pomieszczenia i urządzeń prze
twórczych przy Okręgowej Spół
dzielni M leczarskiej w Zamościu. 
Kbsztem 5-ciu mil. złotych, prze 
widzianych w państwowym  pla
nie inw estycyjnym  dla tutejszej 
Spółdzielni M leczarskiej, zostanie 
w ybudow any nowy dział prze
twórczy, wyposażony w najnow 
szą apara tu rę  i urządzenia maga 
zynowe, dzięki którym  uniknie 
się kłopotów, związar^ych z istnie 
jącą dotychczas zbyt m ałą chłod
nią. Obok niej rosną każdego dnia 
coraz wyżej m ury drugiej, nowo 
czesnej chłodni, k tóra  będzie za
bezpieczać przed zapsuciem wyro

Wzorowy Ośrodek Maszynowy 
S a u / l n i ew

(em) — PZGS w Chełmie rozpo
czął niedawno budowę wzorowego 
Ośrodka Maszynowego w Sawinie, 
przy czym CSR w Warszawie udzie 
liła na ten ce’ 3 mil. zł kredytu. Na 
przyznanym przez gminę Sawin pla 
cu, wznoszą się już zręby imponują 
cego jak na warunki wiejskie budyń 
ku ośrodka, który będzie mieścił ma 
gazyny zbożowe, materiałów pęd
nych, warsztaty podręczne i garaż 
na maszyny. Na wyposażenie ośrod
ka złożą się 4 młocamie, 5 trakto
rów, 2 silniki spalinowe, 3 żniwiar
ki, 23 siewniki, 2 siewniki do nawo 
zów, 2 kosiarki, 1 dolownik do kar 
tofli i 2 opielacze. Taka kolekcja ma 
szyn pozwala zaliczyć ośrodek w Sa 
winie do najlepiej wyposażonych

w kraju. Prace związane z wykoń
czeniem budynku mają być zakoń
czone z końcem miesiąca, a plan 
obsiewów wiosennych został już wy 
konany.

by w zrastającej z dnia na dzień 
produkcji m leczarskiej w Zamoś 
ci u.

TRZY NOWE PLACÓWKI JAKO 
CZYN PRZEDKONGRESOWY ZZ

— Doceniając w ielką akcję ru  
chu- zawodowego w Polsce Ludo 
wej, zobowiązujemy się dla ucz
czenia Kongresu Z. Z. uruchomić 
3 nowe placówki — filie naszej 
spółdzielni na terenie powiatu, a 
mianowicie; w  Rachodoszczach, 
Złojcu i Ruskich Piaskach — mó 
wi kierow nik spółdzielni ob. J a - - 
błoński. Chłopi m ałorolni z tych 
okolic chcą z nam i współpraco
wać.

STARY ZAMOŚĆ 
DOSTAWIA NAJW IĘCEJ

Mimo pew nych trudności, z do 
staw  najlepiej w yw iązują się chło 
pi m ałorolni z gminy S tary  Za
mość. Także nie pozostają w ty 
le mieszkańcy wsi Płoskie, S ita- 
niec i Mokro, którzy walczą o pier 
szeństwo w dostawach ze S tarym  
Zamościem. Rzetelne i sum ienne 
dostaw y chłopów -'"zaczyniają się

Józefów biłgorajski tfonay j się
film ów  p o lsk ich  i ra d zieck ich

(rz) — Społeczeństwo z Józefowa 
n/Wisłą przyjęło z radością w roku 
ubiegłym kino objazdowe, które
przybyło tutaj po raz pierwszy. Od 
tego czasu regularnie raz w miesią 
cu mieszkańcy Józefowa oglądali 
filmy produkcji polskiej i radziec
kiej. Niestety możność korzystania

Wieś polska dostarcza tematów
m łodym  p lastyk om  Z am ościa

(zm) Państwowe Liceum Sztuk 
Plastycznych w Zamościu erganizu 
je zwyczajem lat poprzednich im
prezę artystyczną z zakresu plasty
ki w formie żywych obrazów. 
Pierwsza taka impreza odbyta się 
dwa lata temu już w roku założe
nia liceum, i obejmowała cykl hi
storyczny, począwszy od Egiptu a 
kończąc na twórczości Picassa. W 
roku ubiegłym cykl historyczny 
sztuki polskiej nosił nazwę „Od 
Wita Stwosza do Liceum**. Tego
roczny cykl żywych obrazów pod 
nazwą „Polska Ludowa w sztuce*1 
będzie czerpał tematykę z życia wsi 
polskiej, a więc obejmie twórczość 
Stryjeńskiej, Wl. Jarockiego, WŁ 
Skoczylasa oraz kopie prac uczniów 
liceum. Obrazy będą wplecione w 
pan to minę taneczną, odtwarzającą

życie wsi ze strony dynamicznej. 
Celem imprezy jest upowszechnie
nie zainteresowań plastyką oraz na 
wiązanie kontaktu szkoły ze społe
czeństwem, toteż młodzi wykonaw 
cy liczą na poparcie publiczności.

z tej rozrywki kulturalnej zakończy 
la się w marcu b. r., od którego to 
miesiąca z nieznanych przyczyn ki 
no objazdowe Józefowa nie odwie
dza. Ludność zniszczonego w czasie 
działań wojennych Józefowa, zwra 
ca się tą drogą do dyrekcji Filmu 
Polskiego o częste odwiedziny 
prosi o przysyłanie filmów radziec 
kich jak „Pieśń Tajgi**, „Narzeczo
na z Turkmenii*', „My z Kronsztad 
tu“, .Lenin w październiku**, „O- 
statnia noc**, oraz filmów polskich 
jak „Zakazane Piosenki**, „Ulica Gra 
niczna'*, „Ostatni Etap** i inne. Jó
zefów nad Wisłą choćby dlatego, że 
ładnie zapisał się w historii walk o 
wolność nie powinien być zampom 
niany.

do w zrostu produkcji i  podniesie 
nia jakości wyrobów, za co otrzy 
m ują prem ie. Fachow ych porad i  
pomocy udziela in struk to r tereno 
wy, w ysyłany przez Okr. Spół
dzielnię M leczarską z Zamościa.

ŚMIAŁE PLANY
Przetw orzenie 2 i pół m iliona 

litrów  m leka rocznie — to nie ba 
gatela, jednak  śm iałe plany zmie 
m ają się powoli w czyn. Do dnia 
dzisiejszego m leczarnia przerobi
ła  przeszło milion litrów  mleka. 
Do śm iałych planów  zaliczyć też 
trzeba skup 2 milionów jaj. Wy
roby zam ojskiej spółdzielni roz
chodzą się po k ra ju  i  zagranicą 
a na  ich dobrą opinię składa się 
tru d  chłopa i robotnika zam ojskie 
go.

O tym, jak  rozw ija się i pracu 
je  Okręgowa Spółdzielnia Mle
czarska w Zamościu, świadczyć 
może wiele mówiąca cyfra 12 mil> 
zł obrotu miesięcznego. Doskona 
łe deserowe masło, pełnow artoś
ciowe m leko i  św ietne sery ze 
spółdzielni znane są na  całej Za- 
mojszczyźnie.

— Dotychczasowe w yniki i  roz 
wój naszej spółdzielni są rezulta
tem  trosk i państw a o spółdziel
czość i szerokiej akcji współzawod 
nictw a pracy — m ówi na zakoń
czenie kierow nik spółdzielni.

L. L.

12 0 ° | 0 planu zasiewów
w ykonał
Ośrodek Maszynowy
w Czemiernikach

Gmina Czemierniki jest oddalona 
o 25 km od miasta powiatowego Lu 
baltowa. Mimo poważnego oddale
nia od ośrodków kulturalnych, miesz 
kańcy Czemiernik wykazują wiele 
zrozumienia dla dążeń rządu Polski 
Ludowej w odbudowie gospodarczej 
kraju. Osiągnięcia tej gminy stano
wią poważny wkład w osiągnięcia 
powiatu lubartowskiego, zarówno w 
kontraktowaniu roślin przemysło
wych, jak i wiosennej akcji siew
nej. Na dzień 1 maja br. zakontrak 
towano tam 125¼ przewidzianego 
obszaru pod uprawę rzepaku, zaś 
Ośrodek Maszynowy wykonał za
siew w 120"/». Kontraktację trzody 
chlewnej wykonano na dzień 1 ma
ja br. w 100¼. Oprócz osiągnięć w 
dziedzinie gospodarczej mają miesz 
kańcy Czemiernik do zanotowania 
pozycję dodatnią w formie założenia 
ogródka jordanowskiego, dla wiej
skiej dziatwy w wieku przedszkol
nym.

-------- o--------

Gmina Łomazy i Roskosz
współzawodniczą
w zasiewach I hodowli

Os) Do akcji współzawodnictwa 
pracy na terenie powiatu bialskie
go przyłączyły się dwie gminy Ło
mazy i Roskosz. Ich mieszkańcy zo 
bowiązali się współzawodniczyć w 
wykończeniu na czas siewów ja
rych oraz w hodowli kur rasy zielo 
nonóżki przewidzianych tam do ho 
dowli w ramach rejonizacji. Udział 
we współzawodnictwie zadeklaro
wały wszystkie organizacje, znajdu 
jące się na terenie wpomnianych 
gmin.

Nagrody dla pocztowych Hufców » S P «
(rz) — Dyrekcja Okręgu Poczt 

i Telegrafów w Lublinie przydzieli 
ła nagrody tym Pocztowym Hufcom 
„SP‘* z okręgu lubelskiego, które 
wyróżniły się w Czynie Pierwszoma 
jowym. 4-lampowy radioodbiornik 
typu „Pionier** otrzymał Pocztowy 
Hufiec SP w Białej Podlaskiej za 
osiągnięcie należytego poziomu wy

szkolenia, pracę świetlicową i  krze 
wienie czytelnictwa. Bibliotekę Na 
rodową, Bibliotekę Marksistowską i 
tzw. Małą Biblioteczkę otrzymał Po 
cztowy Hufiec SP w Zamościu za 
pogłębienie idei współzawodnictwa 
pracy i osiągnięcia z zakresu wy
szkolenia.

Lu belscy kolejarze
z k s i ą ż k ą  w  K s i ę ż o m i e r z y
(ka) — Ostatniej niedzieli wyje

chała z Lublina do Księżomierzy w 
powiecie kraśnickim, Orkiestra Zw. 
Za w. Kolejarzy i amatorski zespół 
sceniczny, aby wręczyć mieszkańcom 
tej wsi 145 książek, zebranych przez 
OKZZ i PZPR. Podarek ten miał 
być wręczony w  ramach Tygodnia 
Oświaty, lecz z powodu złej pogody 
musiano odłożyć wyjazd do następ 
nej niedzieli. Mieszkańcy Księżomie 
rzy przyjęli cenny dar z wdzięcz
nością. Wielkie powodzenie miały 
występy orkiestry i zespołu scenicz 
nego, nagradzone rzęsistymi oklas
kami. W czasie uroczystości dzieci 
z miejscowego przedszkola, wykona 
ły pod kierunkiem ob. Felicji Tro-

cikowej inscenizację, związaną treś 
cią z „Dniem Matki** i wręczyły 
swym mamusiom kwiaty. Odwiedzi 
ny zakończyły wspólne tańce na 
murawie przy dźwiękach orkiestry 
kolejarzy. Wizyta w Księżomierzy 
jest już trzecią z rzędu wyprawą 
kolejarzy lubelskich na wieś dla za 
cieśnienia sojuszu robotniczo-chłop
skiego.

Odpgwietizi k in n iid e itn i
Wł. Kolaszyński, Józefów Bilgo 

rajski — Otrzymaliśmy dopiero 
drugi list i notatką zamieszcza
my. W najbliższych dniach odpo
wiemy listownie.

Kończy się akcja siewna w pnw. tomaszowskim
(td) Ponieważ w ostatnich dniach 

pogoda poprawiła się, rolnicy z po
wiatu tomaszowskiego przystąpili 
masowo do prac, związanych z akcją 
siewną i obecnie ma się ona już 
ku końcowi. W pow. tomaszowskim 
zaprojektowano na r. 1S49 obsianie

48 tys. 805 ha. Zbożami ozimymi 
obsiano 31.495 ha, zaś do dnia 10 
maja b. r. zasiano w akcji wiosen
nej 29.519 ha. Do końca miesiąca 
przewiduje się wykonanie w 100V» 
planu obsiewów wiosennych.
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Urząd Wojewódzki zawiadamia, że Wojewoda 
Lubelski orzeczeniem z dnia 6. V. 1949 r. L. AG.
11-1/1022/49 zmień } nazwisko Lie*pelta januszaJ 
Kazimierza-Roberla, s. Kazimierza i Heleny z Wi- 
niewiczów, urodź. dn. 22. III. 1916 r. w Poznaniu, 
obecnie zamieszkałego w Lublinie przy ul. Szope
na 13/7 na nazwisko ..Libelt**.

Zmiana nazwiska rozciąga się na żonę Zofię- 
Czesławę oraz na nieletnie dzieci: Krzysztofa.Ka- 
zimierza-Janusza i Blandynę-Zofię. | H92 k.

D R O B N E  O G Ł O S Z E N I A
P R A C A
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RUTYNOWANY księgo
wy, długoletnia praktyka, 
może przyjąć stałą pracę 
w zakresie księgowości w 
przedsiębiorstwach han
dlowych lub przemysło
wych, przy systemie prze
bitkowym. — Zgłoszenia 
bzial Ogłoszeń 311.

1177 G.

Przetarg nieograniczony
Zjednoczenie Przemysłu Ziemniaczanego „Lubań -  Wronki** w  Lu

blinie ul Betonowa Nr 5, ogłasza przetarg nieogranfczony na Sprzedaż 
samochodu osobowego nietypowego marki „Tatra**. Wymieniony samo
chód można oglądać w garażu fabrycznym w godz. od 8—16-tej.

Oferty należy składać pod wyżej podanym adresem do dnia 1 czerwca1949 r. 1202 K

KUPNO PK/KDAZ
Okazyjnie do sprzedania 
pasieka. Wiadomość : ub 
lin Czechów Dolny Nr 19 
___________  1197 G.
SPRZEDAM jasną sypial
nię i tapczan w dobrym 
stanic. Wiadomość ulica 
Ewangelicka 8/113 —
II piętro. 1198 G

Z G U P  V

ZGUBIONO książeczkę 
Ubezpieczał ni Społecznej, 
legitymację członkowską 
LSS, metrykę urodzenia, 
oraz odcinek tymczaso
wego wymeldowania na 
nazwisko Ryba Agniesz
ka- 1188 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik-Powiat na 
nazwisko Skiba Leon za
mieszkały gromada Ire
na, gmina Zaklików.

1189 G

SKRADZIONO legityma 
cję służbową wydaną 
przez Zarząd Miejski Lu
blin, książeczkę Ubczpie- 
czalni Społecznej, legity
mację członkowską LSS, 
zaświadczenie wojskowe 
oraz inne dowody na na
zwisko Golan Józef. 
________________ U90 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Zamość na nazwi
sko Magdziarz Jąn rocz
nik 1920. zamieszkały w 
Sąsiadce, poczta Szcze
brzeszyn. i i 91 q

UNIEWAŻNIAM zagubio. 
11!! kartę rejestracyjną 
wydaną przez RKU Ko
zienice na nazwisko Bu
szko Grzegorz, rocznik 
1924, zamieszkały wieś 
Kopyłów, poczta HoTodło 
pow. Hrubieszów. 1194 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
Zarząd Gminy Pawłów 
na nazwisko Paczuski 
Czesław zamieszkały Lub 
lim, Krakowskie Przed
mieście 74 m. 7. 1196 G

R O Ż N E

PODZIĘKOWANIE. — 
Wszystkim, którzy oka
zali nam tyle serca i 
współczucia z powodu 
śmierci ś. p. Tadeusza 
Kopczyńskiego, a w szcze

gólnoóci Szanownym Lo
katorom tą drogą składa 
serdeczne „Bóg zapłać** 
żona i rodzina. 1195 G
URLOPOWICZE Pamię- 
tajcie ubezpieczyć swe 
mienie od ognia, kradzie
ży i rabunku. Składka 
roczna wynosi 3 złote od 
1000 z}otych sumy ubez
pieczenia. — Zgłoszenia 
przyjmują Inspektoraty 
Powiatowe PZUW.
__________ 1076 G
W ZWIĄZKU z likwi
dacją agend CKOS-u z 
dniem 15 maja 1949 r. 
unieważnia się wszelkie 
legitymacje inkasentów 
wydane przez lokalne 
Komitfety. Wojewódzka 
Komisja Likwidacyjna.

1213 K
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P ra g n ie m y  w y s tą p ić  p rze d e  w s zystk im
d i  a  Madzipracy

Wywiad z kierownikiem zespołu muzyki, śpiewu i tańca 
Wojska Marszałka Rokossowskiego

Pociąg pośpieszny z Jelenie] Góry • ni u Zarządu Miejskiego, w imieniu mówi z dumą kpt. Gryszko — ktÓTy- 
wpada z hukiem na peron. Drzwi Zarządu Wojew. TPPR, prokurator by nie posiadał radzieckich i polskich

odznaczeń wojennych.
Na piersiach kpt. Grysiki widnieje 

szereg odznaczeń, wśród nich znaj
duje się polski Srebrny Krzyż Zasłu
gi. Takie same krzyże posiadają kie
rownik artystyczny i dyrygent zespo
łu Wiktor Małyszów i por. Mikołaj 
Smirnow, kierownik działu tańców.

Odznaczenia te wręczył im osobiście 
Marszałek Żymierski, za ich bohater
skie wyczyny na połach walki.

Zespół muzyki, pieśni i tańca liczy 
65 osób, w tym tylko dwie kobiety- 
tancerki: eteryczną pełną wdzięku
blondynkę Ninę Piętrową i egzotycz
ną piękność Łamarę Abduraimową, 
Uzbekistankę.

Zespól pozostanie w Lublinie przez 
kilka dni i wystąpi 5 razy, za każdym 
razem z innym programem.

Gog.

wagonu III klasy otwierają się, ze 
stopni zwinnje Zeskakują młodzi męż
czyźni w mundurach wojskowych 
Armii Czerwonej.

To zespół Muzyki, Pieśni i Tańca 
Wojska Marsza jka Rokossowskiego 
zawitał do naszego miasta, by rozrado 
wać serca nasze wspaniałą swą sztu
ką.

Miłych gości oczekują na dworcu 
przedstawiciele PZPR, prezydent miar 
sta tow. Krzykała, przedstawiciele 
Województwa i Tow. Przyjaźni Pol
sko-Radzieckiej.

Prezydent miasta wiła zespół w imię

Upływa termin składania
kosztorysów
na remonty domów

Wydział Planowania Zarządu Miej
skiego, jako organ wykonawczy Fun
duszu Gospodarki Mieszkaniowej 
stwierdza zbyt opieszałe nadsyłanie 
kosztorysów na remont kamienic, 
którym przyznano na ten cel kredyty 
z FGM. Ze względu na to, że osta
teczny termin składania kosztorysów 
upływa z dniem 31 bm. zainteresowa
ni administratorzy domów winni przy 
śpieszyć opracowanie niezbędnej do
kumentacją, gdyż wobec poważnie za
awansowanego sezonu budowlanego, 
spóźnienia mogą spowodować niewy
korzystanie dotaeyj.

w
Zarządu Wojew. TPPR, prokurator 
Fiłiński. Ozdoba zespołu, dwie urocze 
artystki otrzymują kwiaty od sekre
tarza TPPR.

Kpt Aleksiejew Gryszko, kierownik 
zespołu chętnie udziela nam wywiadu.

„Przyjechaliśmy na zaproszenie 
Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Ra
dzieckiej — mówi. Pragniemy wystą
pić przede wszystkim dla ludzi pracy. 
Chcemy, by poznali naszą sztukę — 
naszą muzykę, nasze pieśni i tańce.

Wielu spośród nas — mówi kpt. 
Gryszko — zna Lublin, gdyż walczyła 
o Wasze miasto w 1944 roku.

Czy nie zechcielibyście opowiedzieć 
mi o Waszym zespole? — pytam.

Zespól nasz powstał w 1939 roku. 
Zadaniem jego było dostarczyć kul
turalnej rozrywki żołnierzom Armia 
Marszalka Rokossowskiego. Dziś każ
dy nasz okręg wojskowy posiada swój 
zespół.

Jednak Wasz zespół jest chyba naj
lepszy? — pytam.

Nieskromne pytanie! — śmieje się 
serdecznie kpt. Gryszko. Nie mogę 
Wam na nie udzielić odpowiedzi. Zre
sztą — dodaje już poważnie — wi
dzicie u nas każdy zespół wiele pra
cuje nad sobą. Każdy pragnie być naj 
lepszy.

W czasie wojny — ciągnie swe opo
wiadanie kierownik zespołu — wszy
scy wojowaliśmy na froncie, a kiedy 
była chwila spokoju umilaliśmy to
warzyszom trudy wojenne naszymi 
występami. Przeszliśmy szlak bojowy 
aż po Pragę Czeską, byliśmy pod Bia- 
Jymstokiem, pod Modlinem i pod War 
szawą, walczyliśmy nad Odrą i nad 
Nyssą.

Nie ma u nas takiego w zespole —

S z c z e p i e n i a  o c h r o n n e  n ie m o w lą t
p r z e c iw k o  o s p ie

Przypominamy zainteresowanym 
rodzicom, że zgodnie z zarządzeniem 
Wydz, Zdrowia Żarz. Miejskiego od 
wczoraj czynne są codziennie do 31

Dokąd dziś idziemy?
TEATRY

MIEJSKI: — Występ Zespołu Pieś
ni, MuzyM i  Tańca Wojsk Mar
szałka Rokossowskiego godz. 20.00. 
Ceny biletów od 80 do 400 zł.

MUZYCZNY — g. 19.30 — .Król 
włóczęgów.

KINA
APOLLO — „Za wami pójdą inni" 

— nowy flim polski. Seanse 15.30, 
17.45, 20,15.

BAŁTYK — ,,Nikt nic nie wie“ — 
prod. czeskiej. Seanse godz. 16, 
18, 20.

RIALTO — „Syn pułku*' — produk 
cji radzieckiej.

dyżury aptek
Dziś dyżurują następujące apteki: 

Krak. Przedm. 47, Nowa 23, M. Buc2 
ka 23. Narutowicza 27.

Wtorek, 17. V. 1949.
Wiadomości: 6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 

17.00, 18.45, 21.00, 23.00.
Wszechnica: 8.35.
5.20 Koncert dla świata pracy, 12-20 

Audycja dla wsi, 15.30 „Dom szkole
ni*, 16.00 Archipelag ludzi odzyska
nych, 16.20 Franciszek Liszt — .kom 
pozytor dnia“, 17.15 Koncert muzyki 
ludowej — transmisja z Budapesztu, 
18.15 Węgrzy przemawiają do Polski. 
19.00 Aktualności , .Służby Polsce", 
19.20 Festiwal Muzyki Ludowej — 
koncert symfoniczny w wyk. Wielkiej 
Orkiestry symfonicznej PR. pod dyr. 
W. Roweckiego. 23.10 Koncert symfo
niczny z płyt i  udziałem J. Szigettiego 
ąkrzyBca.

bm. trzy punkty szczepienia prze 
ciw ospie dla niemowląt (do pierw 
czego roku życia): 1) w  Wydziale
Zdrowia (Krak. Przedm. 20 — II p.), 
w godzinach 16 do 18, 2) w  Ośrod
ku Zdrowia Nr. 1 (Górna 4) w godz. 
8 do 10 i  3) w Ośrodku Zdrowia 
Nr 2 (Dziesiąta — uL Morsztynów 
2/4) w  godzinach 8 do 10.

W tydzień po zaszczepieniu dziec 
ka należy je przynieść do punktu 
gdzie było szczepione, celem spraw 
dzenia wyniku. Jeśli szczepienie nie 
przyjęło się, dziecko będzie na miej 
scu szczepione po raz drugi. Świa
dectwo szczepienia będą wydawa
ne w Wydz. Zdrowia o godz. 8 do 
15 w ciągu całego miesiąca czerwca. 
Po odbiór świadectwa należy przyjść 
z dzieckiem celem powtórnego spraw 
dzenia wyniku.

Delegaci Lubelszczyzny 
na Kongres Zw. Zaw.

JOZEF CISZEWSKI 
urodzony 30.VIII.1904 r. w Warsza
wie, syn robotnika, wszeregi Ko
munistycznej Partii Polskiej wstą
pił w 1939 r. w  Łukowie. W czasie 
okupacji brał udział w powstaniu 
warszawskim. W roku 1945 wstą
pił w szeregi Polskiej Partii Socja
listycznej, obecnie członek PZPR. 
Wykształcenie ogólne 6 klas glmn. 
W obecnej chwili jest Przewodni
czącym Oddziału Zw. Zaw. Prac.

Spółdzielczych w Łukowie.

Załoga młyna PZZ Nr 1
na cześć Kongresu Związkowego

w zm ocni brzeg  Bystrzycy
Załoga młyna PZZ Nr 1 na zebra 

niu ogólnym uchwaliła dla upamięt 
nienia Kongresu Zw. Zawodowych 
wykonać zabezpieczenie brzegu 30 
m. odcinka rzeld Bystrzycy po go
dzinach pracy bezpłatnie, oraz na

prawić na dzień otwarcia Kongresu 
nieczynną dotychczas „ryflarkę**, 
której uruchomienie przysporzy mły 
nowi 15 tys. zl oszczędności co mie 
sjąca.

Zbyt bezwzględnie wykorzystujemy Bystrzycę
Stan zdrowotny miasta 

wymaga rewizji uprawnień wodnych
Zagadnienie zdrowotności naszego miasta w warunkach przedwojennego ustroju Polski byio na 

wielu odcinkach podporządkowane prywatnym interesom kapitalistów, dla których decydującym wzglę
dem było osiąganie ze swych przedsiębiorstw maksymalnych zysków. Spuścizną tych czasów jest smutny 
stan rzeki Bystrzycy na odcinku miasta. Obecny Zarząd Miejski powodowany troską o poprawę warun
ków zdrowotnych wstępuje obecnie na drogę rewizji dotychczasowych uprawnień wodnych, których wy
korzystywanie zgodnie z literą dawnego prawa powoduje, iż wody Bystrzycy powodują zagrożenie zdro
wia publicznego.

Wszyscy mieszkańcy Lublina na- | kiego rodzaju bakterii i w razie 
wet optycznie oceniają zanieczy- wybuchu epidemii mogą się Stać
szczenię wody w Bystrzycy jako po 
ważne. W okresie trwania kam
panii w Cukrowni „Lublin** zanie 
czyszczenie to dochodzi szczytu. 
Jest ono spowodowane złym fun- 
cjonowaniem osadników cukrowni, 
które były budowane według sta
rego i taniego systemu bez ogląda 
nia się na skutki spuszczania do 
rzeki wielkich Ilości substancji biał 
kowych. Substancje te, osadzając 
się na roślinach nadbrzeżnych, sta 
nowią doskonałą pożywkę dla wszel

Ludzie dla których
wódka jest za tania

K. Stępniak (Sądowa 10) lat 68, 
pracownik PPB, H. Wątróbka, lat 
33, S2ofer, L. Bałdyga (Beliny Praż 
mowskiego 12) lat 35, giser, T. Gor- 
ta  (Wieniawska 8) la t 23, student, 
E. Bocheński (Sucha 4) lat 30, urząd 
nifc, H. Wierzchoń (Bychawska 18) 
lat 23, J. Cebula (Kołłątaja 2) lat 34.

Jedną z  pierwszych chce być świetlica TOR
Pomimo, iż nie korzysta z budże

tu akcji socjalnej, który jeszcze nie 
został przez Zarząd Centralny za
twierdzony, świetlica Lubelskich 
Warsztatów TOR, subsydiowana 
przez Zw. Zaw. Metalowców przy 
wydatnej pomocy członków załogi 
rozwija się coraz lepiej. Biblioteka 
świetlicowa, posiadająca 56 Stałych 
czytelników, liczy 551 tomów (515

KOMUNIKAT ZW. BOJOWNIKÓW 
Z FASZYZMEM

Zarząd Oddziału Związku Bojowni
ków z faszyzmem i najazdem hitle
rowskim o Niepodległość i Demokra
cję w Lublinie zawiadamia członków 
i podopiecznych Związku, że z nowym 
rokiem szkolnym 1949/50 przystępu
je do akcji kierowania młodzieży re
krutującej się z członków i podopie
cznych Związku, mającej ukończoną 
szkolę powszechną (pełnych 7 klas) 
w wieku od 14—18 lat do szkól za
wodowych różnego typu.

Bliższych informacji udziela Se- 
kidariat Związku, ul. Ewangelicka 4 
do dnia 20 maja 1949 roku.

beletrystyka). Wśród 138 egz. czaso 
pism prenumerowanych przez zało 
gę widzimy w czytelni „Metalow
ca", „Związkowca", „Wolność", 
„Przyjaźń**, „Socjallsticzeskoje Ziem 
ledlelje*', „Maszynotraktornaja Stan 
c ja \  „Ogoniek", „Maszgiz", 
„Sowietskaja Muzyka", „Tie- 
atr*. „Nowy Mir", — nielfcząc licz 
nych polskich dzienników ze „Sztan 
darem Ludu" na czele.

Świetlica wyposażona jest we wła 
sny dźwiękowy aparat filmowy i 4- 
lampowy radioodbiornik z  adapte
rem. Sekcja teatralna, licząca 14 o- 
sób, przygotowuje się obecnie do a- 
kademii na dzień otwarcia Kongre 
su Zw. Zaw., opracowując pod kie 
rownictwem miłośnika sceny i mu
zyki E. Misiewicza wesołą sztukę 
„Nocleg w  Apeninach**.

Jakkolwiek nie włączona pr2ez 
OKZZ do współzawodnictwa świettf 
oowego w  akcji kulturalno -  oświa 
towej, świetlica TOR ma ambicję 
wysunąć się jak najbliżej czoła przo 
dujących świetlic związkowych

głównym rezerwuarem zarazków.
Porównanie próbek wody pobra

nych z Bystrzycy w dwóch pun
ktach: w obrębie ul. Ciepłej i w 
okolicy ul. Plażowej (za ściekiem 
Cukrowni) mówi samo za siebie. 
Zanieczyszczenie wody osadem 
krzemowym w  pierwszym punkcie 
wynosi 25 miligramów na Itr. — 
a w drugim punkcie wyrasta do 40 
mgr/L Ilość zanieczyszczeń amonia
kalnych i azotynowych jest przy 
ul. Plażowej dwa razy większa jak 
w okolicy ul. Ciepłej. Porównanie 
to jest aż nadto wystarczającym 
powodem dla domagania się od Dy 
rekcji Cukrowni .pobudowania no
woczesnych osadników, których 
działanie oczyszczające byłoby do
kładniejsze i nie powodowałoby za 
nieczyszczeń wód Bystrzycy sub
stancjami szkodliwymi.

Drugą sprawą nie mniej doniosłą 
dla mieszkańców miasta jest zbyt 
wysoki poziom spiętrzenia wody w 
Bystrzycy, „wytargowany" od przed 
wojennych władz wojewódzkich 
przez właściciela młyna, Krauze
go. Dla prywatnego przedsiębiorcy 
każdy centymetr wyższego spiętrze
nia jest cenny, bo w danym wypad 
ku daje dodatkowe 1,5 K. M. ener
gii, ale równocześnie powoduje on 
rozszerzenie się zasięgu podmokłych 
łąk o dziesiątki metrów kwadrato
wych. co nie jest korzystne dla ogó 
łu, gdyż przysparza nowych lęgo
wisk komarom, które w lecie są i 
tak dotkliwą plagą mieszkańców na 
szego miasta.

Sprawa ta dziś szczególnie ostro 
rysuje się wobec przystąpienia Za
rządu Miejskiego do urządzania te 
renów pod stałą wystawę na obsza 
rach ogródków działkowych i ko
nieczności przydzielenia użytkowni 
kom ogródków nowych działek bli 
żej upaństwowionego dziś młyna 
./Krauzego'1.

Przy okazji trzeba zaznaczyć, że

prześwit śluz wodnych tego młyna 
na wypadek wielkiego przyboru 
wód w rzece (po opadach burzo
wych) jest niedostateczny i wynosi 
w sumie niewiele ponad 4 m. Przed 
wojenny Urząd Wojewódzki zobo
wiązał był ówczesnego właścic!eia 
młyna do przebudowy śluz celem za 
pewaienia im prześwitu 12-metrowe 
go. Zarządzenie to jednak nie zosta 
ło wykonane i w wypadku podobne 
go oberwania się chmury, jak to 
zdarzyło się w r. ub. w siedleckim, 
śluzy młyna „Krauzego" nie speł
nią swego zadania, narażając całą 
dolinę Bystrzycy w obrębie miasta 
na niebezpieczeństwo groźnej po
wodzi.

Lato się zbliża, a z nim burze i 
grady. Pora pomyśleć i o tym. że 
Bystrzyca jest zbyt bezwzględnie 
wykorzystywana. J. D.

UL. WODOPOJNA
Słynną jest w stolicy tak zwana 

„Gruba Kaśka" — dotn-studnia przy 
nł. Tłomackie. Stara i historyczna ta 
budowla była pewnego rodzaju bazą 
dla licznych zaprzęgów konnych, któ
re gasiły tutaj wodą swoje pragnie
nie.

Słynna była dawniej u nas ul. W y 
dopojna — miejsce źródełek, gdzie 
zjeżdżający do naszego miasta mogli 
orzeźwić się wodą kryniczną. jak rów 
nież zaspokoić pragnienie swoich ru
maków.

Dzisiaj ulica ta to przysłowiowe 
„nędza, smród i ubóstwo". Ani chod
nika ani jezdni, ani ścieków, ani po
rządku. Natomiast co krok to śmiet
niki, gruzy, wertepy, górki i dołki, 
wokół których filuternie fruwa pie
rze, obficie rozsiewane przez okolicz
nych mieszkańców, którzy znani są 
jako amatorzy drobiu.

Nie wszystko złoto, ro jest żółte
S. KrasnocTębski (kol, Skubów pow. 

Włodawa) przechodząc po placu tar
gowym przy ul. Lubartowskiej za
interesował się jegomościem sprzeda
jącym dwie złote obrączki. Zachęcony 
przez dwóch przygodnych mężczyzn, 
z których jeden przysięgał się na 
wszystkie świętości, źe pierścionki są 
z prawdziwego kruszcu i nawet za
opatrzone w próbę, wieśniak kupi? 
obrączki za .jedne" 12 tys, zł. Do

piero u jubilera dowiedział się praw
dy: nabyta biżuteria była sporządzona 
z tombaku ocechowanego fałszywą 
próbą.

Wezwani na pomoc wywiadowcy 
śledczy w przeciągu krótkiego czasu 
przyłapali targowych „jubilerów": 
J. Gomółkę (Magdaleny 13), L. Wiś
niewskiego (Bronowicka 12) i T. Ko
zaka (Jezuicka 15). Cala trójka po
wędrowała do aresztu.
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Szermierze polscy zwyciężają 
w Czechosłowacji

ze strony CSR

Bratysława — Slqsk 5:3
w  z a p a s a c h

W niedzielę odbyło się w Pra
dze spotkanie we florecie ko* 
liiecym w ramach meczu Pol
ska—Czechosłowacja. Zwycię
żyły w nim Polki 9:7. W meczu 
startowała Nawrocka ze spuch
niętą i obandażowaną nogą, po
nieważ w sobotę wieczorem pod 
dała się operacji (ropne zapale
nie okostnej). Mimo to udowod
niła, że jest najlepszą z polskich 
florecistek, wygrywając trzy 
walki. Dobrze wypadła również 
Markowska. Z Czeszek najlep
szą była leworęka Szulcova, 
oprócz niej dobrze wypadła rów 
nież Vofova.

Wyniki: Nawrocka — 3 zwy
cięstwa (przegniła tylko z Szub 
covą 2:4), Markowska—3 zwy
cięstwa (przegrała z Vofovą 3:4), 
Stanaszkówna — 2 zwycięstwa, 
Skupieniówna — 1 zwycięstwo.

Poziom walk był wysoki. Ko
legium sędziowskiemu ze strony 
Polski przewodniczył kpt. Fokt, 
ze strony CSR — inż. Peter.

Po południu odbyło się spot
kanie w szabli, zakończone zde 
cydowanym zwycięstwem Pol 
ski w stosunku 11:5. Najlepszy
mi z Polaków byli Sobik i Za
czyk. Z Czechosłowaków najle
piej wypadł Skiva, zawiedli na 
tomiast dwaj młodzi reprezen
tanci Śruta i Hmela.

Wyniki: Sobik — 4 zwycięst
wa, Zaczyk — 3 zwyc. (przegrał 
ze Skivą 3:5), Fokt — 2 zwyc, 
Wójcicki — 2 zwyc.

Ze strony Polski w skład ko
legium sędziowskiego wchodził

Biegi Narodowe 
w Opolu

Hufiec SP przy cukrowni „Opole" 
wziął aktywny udział w Biegach Na 
rodowych. Pomimo złych warunków 
atmosferycznych oraz fatalnej tra
sy zawodnicy wykazali dobrą spraw 
ność sportową. W biegu na 1000 m 
pierwsze miejsce uzyskał Waldemar 
Grzeszczyk uzyskując czas 3 min.
5 sek., jako drugi przvbvł Zdzisław 
Paluch, na trzecim miejscu przy
był Zdzisław Piłat.

Friedrich,
Jungman.

Po meczu Polacy otrzymali 
nagrodę za zwycięstwo. Nagro 
dę tę ufundował minister Spraw 
Zagranicznych CSR — dr Cle- 
inentis. Następnie przedstawi
cielka COS wręczyła zespołowi 
polskiemu statuetkę Tyrsza na 
pamiątkę pierwszego spotkania 
Polska—CSR w Sokolskim Tyr- 
szovym Domu, po reorganizacji 
sportu. Polacy wręczyli gospo 
darzom puchar Polskiego Zw. 
Szermierczego. Odegranie hym
nów’ obu państw zakończyło w 
przyjacielskim nastroju rozegra
ne spotkanie.

Międzynarodowy mecz zapa
śniczy Bratysława—Śląsk, któ
ry odbył się na hali powystawo- 
wej w Katowicach, przyniósł 
zwycięstwo reprezentacji Braty 
sławy 5:3.

Ślązacy byli technicznie lepsi 
od swych przeciwników. O zwy 
cięstwie Bratysławy zdccydowa-

SPARTA Ib  — GWARDIA Ib 
2 :1  (1:1)

W przedmeczu pierwszych zespo
łów tych drużyn, spotkały się rezer
wy tych klubów w meczu, o mistrzo
stwo B klasy. Zwycięstwo odnieśli go
ście. w stosunku 2:1.

Zawody prowadził ob. Kobiałko — 
dobrze. Widzów około 1000. Organi 
zacja zawodów na poziomie.

Doskonałe wyniki pływaków radzieckich
czasie odbywają I żeńskiej Wasiljewa przepłynęła 100

cego się w Moskwie 
meczu pływackiego 
Leningrad — Mo
skwa ustalono kilka 
doskonałych wyni
ków. Mistrz ZSRR 
Mieszków uzyskał 
dow. czas 58,7 sek., 

m. st. motylkowym 
1:07,3. Ten ostatni wynik jest naj
lepszym tegorocznym rezultatem w 
Europie.

Na 100 m. st. dow. Drobiński po
bił rekord ZSRR juniorów, osiąga
jąc czas 1:01,0 min. W konkurencji

na
zaś

100 m. st. 
na 100

Z aw o d n  cy  G w ard ii
s t a r t o w a l i
w  B ieg a ch  N aro d o w y ch

unegdaj odby- 
y się w kilku 
miasteczkach 
powiatu lubel
skiego Biegi Na 
rodowe dla za 
rodników Gwar 
dii. Ogółem star 
towało 287 spor 

towców tego Zrzeszenia.
W Białej Pódl. startowało 39 za

wodników, w Biłgoraju — 21, w 
Krasnymstawie — 53, w Lubartowie 
— 67, w Radzyniu 107.

Nie wszyscy jednak zawodnicy 
uzyskali odpow. czasy na uzyskanie 
oznaki sportowej.

m. st. dow. 1:10,3, zaś Polygalowa 
na 100 m. st. motylkowym miała 
czas 1:26, 7 min.

ły dwa błędne orzeczenia sę
dziów oraz oddanie punktu wal 
kowerem przez Śląsk w wadze 
piórkowej. Wyniki techniczne: 
(na pierwszym miejscu zawod
nicy Bratysławy) w wadze mu 
szej Kawicz zwyciężył na pun
kty Czamberga, w wadze kogu
ciej Matowic przegrał na pun
kty z Marcokiem. W wadze piór 
kowej Gregov zdobył punkty 
walkowerem, w wadze lekkiej 
Kowacs został uznany zwycięzcą 
Kusza. W półśredniej sędziowie 
przyznali zwycięstwo Neserowi 
nad Pielorzem krzywdząc Po
laka. W średniej Gregowicz 
przegrał na punkty z Goła- 
łasiem, w wadze półciężkiej 
Gaba wygrał w 6-tej minucie z 
Baniszem przez złamanie most 
ka, w wadze ciężkiej Walenty 
przegrał na punkty z Urgaczem.

Sędziowali na zmianę na me
cie Czechosłowak Meczko i Po
lak Gburski, punktowali Blaza 
(Bratysława) i Jasiński (Śląsk).

Powstał nowy klub sp rtowy 
„ S p ó j n i a ”

Przy reorganizacji sportu związ
kowego, na terenie m. Lublina pow
stał nowy Związkowy Klub Sportowy 
„Spójnia", mający swą siedzibę przy 
ul. Kościuszki Nr 3.

W skład Zarządu weszli przedsta
wiciele Związków Zawodowych Prac. 
Spółdzielczych, Biurowych i llandlo 
wych oraz Przemysłu Spożywczego.

Na zebraniu organizacyjno-wybor- 
czym, wybrano następujący Zarząd:

Przewodniczący — ob. Osiński Ru
dolf, I vice-przewodniczący — So- 
zański Aleksander, II vice-przewodni
czący — ob. Błazeusz Piotr, III vice- 
przewodu, — ob. Kukuryk Stanis
ław, sekretarz — ob, Garbacki Wła
dysław. z-cj sekretarza — ob. Misiak 
Maria, skarbnik — ob. Traczyk Bro
nisław, z-ca skarbnika — ob. Soko
łowsk; Władysław, gospodarz — ob 
Zwoliński Janusz, z-ca gospodarza ob 
Cioczek Jan, kier. sekcji piłki nożnej 
— ob. Różyło Tadeusz, kierownik 
sekcji pijki ręcznej ob. Maliszewsk 
Zdzisław. kięix>wnik sekcji gimnastycz 
nej — ob. Gieraś Antoni, kierownik 
sekcji lekkoatletycznej — ob. Cisłow- 
ski Tadeusz.

Zapisy do wszystkich sekcji Klubu 
odbywać się będą codziennie od go

dziny 9 do 12 w Sekretariacie przy 
ulicy Kościuszki Nr 3, tel. 44-29.

Do Klubu należeć mogą członkowie 
Związków Zawodowych Prac. Spół
dzielczych, Biurowych i Handlowych. 
Przem. Spożywczego i ich rodziny.

Treningi poszczególnych sekcji od
bywał: się będą w terminach ustalo
nych przez kierowników sekcji.

Gwardie— Soarta 'Zamość) 
3:2 (2:0)

Niedzielny mecz piłkarski rozegrany 
o mistrzostwo A klasy, przyniósł cięż
ko wywalczone zwycięstwo Gwardii 
nad prowadzącą w tabeli Spartą .

Zawody prowadzone były dość 
szybko przy czym w pierwszej czę
ści meczu lekką, choć wyraźną prze
wagę posiadali gospodarze, strzelając 
przez Goldcgo efektownie zdobytą 
bramkę w 16 minucie. Mimo utraty 
bramki, goście grają bez większego 
zapału i chaotycznie. W przeciwień
stwie do drużyny Sparty — Gwardia 
zdwaja wysiłki i wielokrtonie zagra
ża bramce przeciwnika.

Oddane strzały przez napastników 
Gwardii, broni pewnie bramkarz go
ści. Jeden z groźnych wypadów Puli* 
kowskicgo w 29 minucie kończy się 
zdobyciem bramki z bliskiej odległo
ści.

W drugiej połowie zawodów obra* 
gry zmienia się całkowicie na korzyść
drużyny gości.

Przejmują oni całkowicie inicjaty
wę spychając miejscowych do defen
sywy. Każdy wypad napastników 
Sparty jest groźny i nosi w sobie ce
chy gry zbyt ostrej. Daje się to wy
raźnie zauważyć, że dążą oni do 
zmiany wyniku za wszelką cenę.

Zepchnięta do defensywy gospoda, 
rze podwyższają jednak wynik Gol- 
dego. W 5 minut później Baranowski 
wykorzystując błąd obrońców Gwar
dii zdobywa dla swych barw hono
rowy punkt. W kilka minut później 
Alblnger egzekwuje rzut wolny, zdo
bywając drugą bramkę.

Napór miejscowych wzrasta z mi
nuty na minutę. Obrona Gwardii gra 
z pełnym poświęceniem, utrzymując 
wynik do końca meczu. Gospodarze 
nie wykorzystali rzutu karnego, któ
rego przestrzelił Golde w 32 minucie 
gry drugiej połowy meczu. Zawody 
prowadził ob. Olszowy — popraw
nie wychwytując skrupulatnie spalo
ne. Kilka pomyłek, które popełnił i 
tak nie miałyby wpływu na ogólny 
wynik spotkania.

Widzów około 1500. Organizacja
zawodów na poziomie.

Wyniki Biegów Narodowych w Kraśniku
Ze względu na duży deszcz Biegi 

Narodowe w Kraśniku przełożono 
na dzień 12 maja. W dniu tym mło
dzież startując w poszczególnych 
konkurencjach uzyskała następujące 
wyrnki: w biegu na 50(r m dla dziew 
cząt od 15 do 18 lat zwyciężyła 
Wrześniówna. Na dystansie 1000 m 
zwycięstwo odniósł Bronisław Sko- 
wera. W grupie dla chłopców od 15 
— 18 lat zwyciężył Marian Iracki 
uczeń szkoły podstawowej.

Na dystansie 1000 m dla chłop
ców od 18 do 19 lat zwyciężył Ozyp 
z czasem 3 min. i 6 sek. W biegu 
na 3 km zwyciężył Michałowski w 
czasie 10 min. 9,8 sek.

Organizacja zawodów słaba. Wy 
starczy wskazać na fakt, że gdy je 
den z zawodników zemdlał okazało 
się, że na stadionie brak lekarza. 
Biegacza trzeba było odwieźć na 
punkt sanitarny do miasta.

K A. 0AW0ESKI*
Wyciągnął zza cholewy „arkusz chorobowy" jak 

nazywał spis zapotrzebowań Nienców i przeczytał 
go. Tchnął nań zapach dymu ognisk, ucieszył się, że 
czuje ten zapach i uśmiechnął się wzruszony. Z „ar
kuszem choroby" udał się do biura Integralnego*), 
znalazł kierownika, przekazał mu spis, długo wbijał 
w głowę, czego potrzebuje, otrzymał obietnicę że 
wszystko zostanie wysłane i jednak nie odchodził. 
Wrócił od progu. Zaglądał w oczy kierownika:

— To znaczy, że załatwicie? Atia!.. — Znowu od 
chodził i znowu wracał: — Ale czy zrozumieliście, 
czego potrzeba? Jeśli herbata, to prasowana, jeśli

*) W oryginale „Intiegrałsojuz"

sukno, to jaskrawe, jeśli strzelba to koniecznie z na
bojami do niej...

Wreszcie odszedł. No, i tę sprawę załatwił. Cóż 
teraz? Wyjeżdżać?

Ale myśli jego niezmiennie wracały do tundry: 
nie można się było od nich oderwać.

„Fiodor z Krzyżów dojada z rodziną ostatek mą
ki, — myślał przy obiedzie. — Jednookiemu Japtune 
skończyła się już herbatą, jeszcze wtedy mówił, że 
ma jeszcze na dwadzieścia zaparzeń".

Znał zapasy i potrzeby tundry, wszystko, co się 
gotuje tam w kotłach. Wtedy ubierał się pośpiesznie 
i szedł do Komitetu okręgowego.

— Czemu się tak guzdrzecie? — wołał do sekre
tarza. — Przecież tam umierają ludzie.

W Komitecie okręgowym znano już Kostię. Se
kretarz patrzał zmęczonym wzrokiem na niego i od
powiedział:

— Wkrótce, Kostia. Teraz już wkrótce. Poczekaj.
Czekać? Na co Kostia miał czekać? Czy to jego

sprawa? Był wolny jak ptak. Mógł wsiąść do samolotu 
i odlecieć do magistrali, aby znowu rzucić się na po
szukiwanie szczęścia i sławy. Dlaczego pozostawał?

Powiedział do samego siebie: „Gdy karawana z 
żywnością odejdzie, tego samego dnia i ja odjadę".

Pewnego razu wezwano go nagle do komitetu okrę
gowego. Nie poszedł, ale pobiegł. Sekretarz powitał go 
rozradowany i zawołał:

— No, wszystko w porządku, Kostia! Jest dyrek
tywa centrali.

— No?
— Pozwolono nam zabrać pięć traktorów z bu’ 

dowy... Pozwolono mobilizować jelenie... Dano trzy 
samoloty.

No, nareszcie, — westchnął Kostia z ulgą.
Teraz już może odjechać. Dlaczego nagle zdjął go 

taki smutek?
Siadaj, Kostia. Czemu stoisz? Mamy przed sobą 

rozmowę długą. Postanowiliśmy naznaczyć ciebie na 
czelnikiem transportu pod tym warunkiem, że po do
starczeniu ładunku wziąłbyś na siebie obowiązki kie 
równika faktorii.

Ja? — przestraszył się Kostia.
Co go przestraszyło? Nie, nie, tylko nie transport, 

tylko nie droga!
A więc, — powiedział drżącym głosem, — już 

ostatecznie i bezpośrednio zaliczyliście mnie w poczet
subiektów?

— A czy nie chcesz tego? — zdziwił się sekre
tarz.

Czy chce? Licho wie, sam nie wie, czego chce! 
Wie tylko, że nie chce stąd odjeżdżać, z tej tundry, od 
tych ludzi. A więc żegnaj, sławo, marzenia, nadzie
je?...

(C. d n.)
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