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Odgruzowują Warszawę

Polscy górnicy z Francji, którzy przyjechali z wycieczką do Pol
ski na zaproszenie KC ZZ, pracowali w sobotę dnia 14 b. m. przy od
gruzowaniu Warszawy. Na zdjęciu—górnicy pracują przy ul. Mar
szałkowskiej róg placu Dąbrowskiego. Jest to symbolem faktu, że 
sprawa odbudowy stolicy jest troską każdego z Polaków w kraju i na 
obczyźnie.

WARSZAWA, (PAP). W  DNIU 16 BM. SEKRETARZ GENERALNY MSZ 
AMBASADOR S. WIERBŁOWSKI PRZYJĄŁ AMBASADORA W. BRYTANII 
SIR DONALDA ST. CLAIRA GA1NER A, KTÓREMU WRĘCZYŁ NOTĘ PRO 
TESTACYJNĄ RZĄDU POLSKIEGO W ZWIĄZKU Z WYDARZENIAMI NA
M/S „BATORY**.

W  nocie tej Rząd Polski opisuje 
najście policji brytyjskiej oraz kon
sula i attache ambasady Stanów Zjed 
noczonych w Londynie na statek ^Ba
tory", którzy silą uprowadzili anty
faszystowskiego uchodźcę Etslera, 
znajdującego się pod opieką bandery

Gen. Glay opuścił Berlin
BERLIN (PAP). General Lucius 

Clay, odwołany ze stanowiska gu
bernatora strefy amerykańskiej, o- 
puścił w niedzielę o godz. 18-ej 
Berlin, udając się do Stanów Zje
dnoczonych.

Kuominiung  
ewakuuje Kanton

bONDYN (PAP). Agencja Reu
tera donosi, że w  poniedziałek roz 
poczęła się ewakuacja Kantonu, naj 
większego miasta w  Chinach Połud 
niowych, będącego ostatnio siedzibą 
rządu kuomintangowskiego. Ewaku 
acja rozpoczęła się w  związku z wia 
domością o wycofaniu się wojsk na 
cjonalistycznych z Hankou położo
nego w  odległości 800 km na pół
noc.

Oficjalna Agencja Chin kuomin- 
Cangowskich potwierdza wiadomość 
o wycofaniu się wojsk nacjonali
stycznych z Hankou, Wuczang i 
Hanyang, położonych w  środkowym 
biegu Jang Tse-Kiangu w  prowin
cji Hupeh.

polskiej. Nota zwraca uwagę na po
gwałcenie szeregu umów międzynaro
dowych i protestuje przeciwko temu 
niesłychanemu postępowaniu władz 
brytyjskich.

Pozbawienie Eislera dobrodziejstw 
azylu udzielonego mu przez władze 
polskie — czytamy dalej w nocie — 
jest również sprzeczne z artykułem 14 
Deklaracji Praw Człowieka Narodów 
Zjednoczonych, którą to Deklarację 
tak bardzo popierała delegacja bry
tyjska, podczas gdy delegacja polska 
uznała ją za jeszcze nie wystarcza
jącą.

Mogło by się wydawać, że prawo 
azylu w wypadku Eislera powinno 
niewątpliwie znaleźć zastosowanie. 
Eisler jest bowiem wybitnym anty fa
szystą, prześladowanym za swoją 
działalność przez reżim uarodowo- 
socjaKstyczny w Niemczech, of.arnym 
uczestnikiem ruchu antyhitlerow
skiego, tego ruchu, który był wiernym 
sprzymierzeńcem zarówno Polski, jak 
i Wielkiej Brytanii w walce o wol
ność narodów świata ze zbrodniczym 
faszyzmem niemieckim.

Rząd mój i polska opinia publicz
na nie mogą pojąć, że pozbawienie 
dobrodziejstwa azylu, porwanie i are 
sztowanie Eislera mogło nastąpić na 
ziemi angielskiej w tym czasie, kiedy 
władze brytyjskie zwalniają od od
powiedzialności hitlerowskich prze
stępców wojennych i kiedy Rząd

Polski świat naukowy 
domaga się zwolnienia Eislera

W ARSZAWA, (PAP). —  Uczeni prof. U. W.; A. Wakar, rektor Aka
polscy skierowali na ręce premiera 
rządu brytyjskiego Attlee depeszę 
w której czytamy:

,,Swiat naukowy polski zakłada 
stanowczy protest przeciwko po
gwałceniu odwiecznych praw azy
lu, stosowanych wobec emigrantów 
politycznych. Niespodziewana wia
domość o aresztowaniu przez poli
cję angielską jadącego polskim stat 
kłem niemieckiego uczonego i bo
jownika o demokratyzację Niemiec 

Gerharda Eislera wywołała naj
wyższe oburzenie i zmusiła uczo
nych polskich do zwrócenia się o 
natychmiastowe uwolnienie bez
prawnie aresztowanego.

Depeszę podpisali:

Fr. Czubalski — rektor U. W.; 
Julian Krzyżanowski, sekretarz ge
neralny Towarzystwa Naukowego 
Warszawskiego; Jan Wasilkowski 
—  dziekan Wydz. Prawa U. W.; 
J. Zaorski —  prof. U. W.; Tadeusz 
Manteuffel —  dziekan Wydz. Huma 
nistycznego U. W.; Witold Jabłoń
ski —  przewodniczący Sekcji Uni
wersyteckiej z . N. P.; Edward War 
chałowski —  rektor Politechniki 
Warszawskiej; a Pieńkowski —

demii Nauk Politycznych; R. Tau- 
bcnschlag, prof. U. W.; Za rektora 
S.G.G.W. — dziekan Wydz. Rolni
czego, prof. S. Turczyński; E. L i
piński — prof. S. G. H. D. Uzaro- 
wicz — rektor Szkoły Inż. im. Wa
welberga i Rotwanda; E. Dąbrow
ski, prorektor S.G.H.; Adam Schaff, 
prof. U. W. (Centr. Komitet Koord. 
Profesorów Demokratów); Stanisław 
Arnold — prof. U. W., prezes War
szawskiego Klubu Profesury Demo 
kratycznej; Paweł Szulkin, prof. 
Politechniki Warszawskiej; Zanna 
Kormanowa, prof. U. W.; Jan Chmie 
lewski, prof. Politechniki Warszaw 
skiej; Władysław Bagiński, prof. 
S. G. H. Jan Drewnowski, prof. 
S. G. H.; Stanisław Ehrlich, prof. 
U. W.; Bolesław Dubicki, prof. Po
litechniki Warszawskiej; Stanisław 
Mazur, prof. U. W. Eugeniusz Me- 
dłiński, prof. Akademii Nauk Poli
tycznych; E. Szturm de Sztrem, 
prof. A. N. P.; Aleksander Weryha, 
prof. A. N. P.; Czesław Nowiński, 
prof. U. W.; Seweryn Żurawicki, 
prof. A. N. P.; Janusz Jakubowski, 
dziekan Wydziału Elektrycznego Po 
litechmlki Warszawskiej; Stefan Roz
maryn. prof. U. W

Masy pracu ące Lubelszczyzny
ku czci Kongresu Związków Zawodowych

Brytyjski, mimo wielokrotnych po
czątkowych przyrzeczeń, odmawia 
władzom polskim wydania dra Derin- 
ga, zbrodniarza wojennego, znanego 
ze swych okrucieństw w obozie oświę
cimskim.

Rząd mój zdaje sobie sprawę, że 
władze brytyjskie znalazły się w ko
nieczności działania pod .wpływem 
zwrócenia się do nich Stanów Zjed
noczonych. Rząd mój musi jednak 
Stanowczo zaprotestować wobec fak
tu, że na statku polskim w obecności 
władz brytyjskich doszło do usiło
wań wywarcia bezpośredniej presji 
przez władze Stanów Zjednoczonych 
na władze polskie, zaś władze bry
tyjskie w czasie przeprowadzanej tam 
akcji policyjnej korzystały z konsul
tacji z przedstawicielami władz Sta
nów Zjednoczonych.

(C. d. na str. 2-ej)

REJOWIEC
Załoga Cementowni Rejowiec na 

ogólnym zebraniu w dniu 14.V br. 
postanowiła uczcić Drugi Kongres 
Związków Zawodowych wyproduko 
waniem ponad plan w miesiącu ma 
ju 2000 ton cementu, wartości oko
ło 7,5 milionów złotych i zaoszczę
dzić około 2 milionów złotych. 
ZAMOŚĆ

Załoga i Kierownictwo Klinkier- 
ni w  Zamościu zebrani na Walnym 
zebraniu w  dniu 15 maja 1949 r. 
uchwalili:

1) wykonać 110% projektowanego

planu produkcji surówki w  mie* 
siącu maju, na sumę 32.500 zł przy 
równoczesnym zwiększeniu dyscypli 
ny i bezpieczeństwa pracy.

Równocześnie z okazji zbliżającej 
się rocznicy Manifestu Lipcowego 
PKWN załoga zobowiązuje się na 
dzień 22 ilpca zakończyć remont pie 
ca wypałowego tj. o 8 dni przed pla 
nowanym terminem.

KURÓW
Pracownicy zatrudnieni przy bu

dowie fabryki futrzarskiej w Kuro 
wie zobowiązali się uczcić Kongres 
Związków Zawodowych wykona
niem o dwa tygodnie wcześniej 
1275 m-’ szalunku i tyleż płyty żel
betowej wraz z podciągami i słu- 
pć mi. Przy pracy tej zostanie wyko 
rzystany materiał z rozebranych sza 
lunków co da oszczędności na kwo
tę 1 milion 260 tys. zł.
PUŁAW Y

Zgromadzenie ONZ odrzuciło 
inspirowaną przez St. Zjednoczone rezolucję
w sprawie Hiszpanii frankisSowskiei
FLUSHING MEADOWS (PAP).

Zgromadzenie Narodów Zjednoczo
nych odrzuciło w  poniedziałek pro 
jekt rezolucji czterech państw po
łudniowo-amerykańskich, domaga
jącej się pozostawienia sprawy u- 
trzymywania stosunków dyploma
tycznych z Hiszpanią frankistowską 
do uznania każdego członka ONZ.

Przyjęcie tej rezolucji oznacza 
łoby w praktyce przekreślenie rezo 
lucji z 12 grudnia 1946 r. zakazu
jącej członkom ONZ wysyłania do 
Madrytu ambasadorów i ministrów 
pełnomocnych.

Rezultat głosowania nad rezolu
cją zgłoszoną łącznie przez Boliwię, 
Brazylię, Peru i Kolumbię był na
stępujący: 26 za rezolucją, 15 prze 
ciwko oraz 1" wstrzymujących się 
od głosu. Wobec nie uzyskania 
kwalifikowanej większości 2/3 gło
sów, wymaganej na plenum zgro
madzenia, rezolucja upadła i prze

wodniczący Zgromadzenia dr Evatt 
ogłosił oficjalnie o jej odrzuceniu.

Za rezolucją głosowały następu
jące państwa: Boliwia, Brazylia,
Kolumbia, Peru, Argentyna, Parag 
waj, Nikaragua, Venezuela, Ekwa
dor, Republika San Domingo, Sal- 
vador, Honduras, Pakistan, Irak, 
Syria, Egipt, Turcja, Yemen, Ara
bia Saudyjska, Syjam, Filipiny, 
Związek Południowo -  Afrykański, 
Grecja, Liban, Liberia i Islandia.

Przeciwko rezolucji głosowały: 
Polska, Związek Radziecki, Ukrai
na, Białoruś, Czechosłowacja, Jugo 
sławia, Państwo Izrael, Meksyk, 
Gwatemala, Urugwaj, Panama, Nor 
wegia, Australia, Nowa Zelandia i 
Hindustan.

Wstrzymały się od głosowania: 
Stany Zjednoczone, Wielka Bryta- 
ńia, Francja, Chiny, Kanada, Bel
gia, Holandia, Luksemburg, Dania, 
Szwecja, Abisynia, Iran, Birma, 
Chile, Haiti 1 Afganistan.

Pracownicy budowy fabryki że
latyny „Bacutil** pod Puławami zo
bowiązują się uczcić Kongres Zw. 
Zawód, ukończeniem robót żel-beto- 
nowych przy dwóch komorach wo
doszczelnych o 4 dni wcześniej co 
stanowi 24% czasu przewidzianego 
na powyższą pracę. Osiągnięta w 
ten sposób oszczędność wynosi po
nad 56 tys. zł.

Ponadto, zobowiązano się uzyskać 
oszczędności w  wysokości 952.675 zł 
przez użycie starych gwoździ 1 o- 
szczędne użycie materiału drzewne
go.

Wyniki  wyborów
na Węgrzech

BUDAPESZT, (PAP) — Węgiers
kie ministerstwo spraw wewnętrz
nych ogłosiło wyniki wyborów w 
16 okręgach. Łącznie oddano w 
tych okręgach 5.239.793 głosów, w 
tym na frant ludowy — 5.006.556. 
Przeciwko —  153.982, a 79.255 gło.Wielki uiiec ir Budapeszcie

p o  wyborach
BUDAPESZT, (PAP)_ W  poniedzia- I 

łek wieczorem na placu Republiki od
był się potężny wiec rzesz pracują
cych Budapesztu, na którym obecni 
byli: Prezydent Republiką przywódcy 
Węgierskiej Partii Pracujących i 
członkowie rządu.

Przewodniczący Ludowego Frontu 
Niepodległości i sekretarz generalny 
Węgierskiej Partii Pracujących Ma- 
tias Rakosi wygłosił przemówienie, w 
którym omówił wyniki wyborów nie
dzielnych.

Rakosi oświadczył m. in., źe dla zi
lustrowania wymieni tylko jedną cy
frę a mianowicie wyniki glosowania 
w okręgu budapeszteńskim: — na 
1.090.000 uprawnionych do glosowa
nia. za Frontem Ludowym wypowie
działo się 1.050.000 wyborców co da
je obraz jakie są rezultaty w całym 
kraju.

Wybory były prawdziwą porażką 
nie tylko węgierskiej reakcji, lecz 
takie reakcji międzynarodowej.

Wiec na placu Republiki zakończy! 
się odśpiewaniem Międzynarodówki i 
wielką manifestacją na cześć Frontu 
Ludowego oraz przyjaźni ze Związ
kiem Radzieckim.

Na czele listy nowych posłów fron 
tu ludowego figuruje sekretarz ge
neralny Węgierskiej Partii Pracują 
cych Matyas Rakosi.

Ostateczne wyniki wyborów zosta 
ną ogłoszone we środę.

Konferencja delegatów zachodniego Berlina
za jednością Niemiec
BERLIN (PAP). W  gmachu Nie

mieckiej Komisji Gospodarczej, w 
sektorze radzieckim, odbyła się 
konferencja delegatów zachodnich 
sektorów Berlina z udziałem prze
szło 430 osób.

Przedstawiciele zachodnich sekto 
rów Berlina, reprezentujący szereg 
największych zakładów pracy, o- 
Śwładczy li, iż uważają się za upraw 
niopych do przemawiania w imie
niu ludności zachodniego Berlina i

do wybrania delegatów na I I I  Kon 
gres Ludowy.

Uczestnicy konferencji wypowie
dzieli się za współpracą organizacji 
społecznych i partii politycznych 
zachodniego Berlina z organizacja
mi i partiami demokratycznymi 
wschodniego Berlina. Uchwalono re 
zolucję, wzywającą do utworzenia 
wspólnego Frontu Narodowego, któ 
ry zapewniłby realizacje hasła jed 
ności Niemiec,
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W  gośc in ie  u  
którzy przeobrażała

lodzi
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Gangsteryzm w życiu międzynarodowym
Na Syberii radzieckiej wyhodowa 

no przeszło 100 gatunków jabłoni, 
wśród nich gatunki ,,jermak“ , „ta- 
jeżnaja‘‘( miczurinowski gatunek ja 
błoni „tungus“ , „polarnaja" l inne.

Hodowlą nowych gatunków drzew 
owocowych przystosowanych do su 
rowych warunków klimatycznych 
Syberii zajmują się zarówno pań
stwowe szkółki jak i poszczególni 
amatorzy -  sadownicy.

Wiele nowych gatunków wyhodo
wała obwodowa stacja doświadczał 
na drzew owocowych imienia M i
czurina w Nowosybirsku. Rozległe 
tereny tej stacji doświadczalnej po 
łożone są w  pobliżu Nowosybirska.

Bawiąca w  ZSRR delegacja dzień 
nikarzy i pisarzy polskich zwiedzi 
ła tę stację doświadczalną. Gości 
powitał dyrektor stacji, znany w  ca 
tej Syberii sadownik Daniła Andrej 
czenko i  pracownicy naukowi sta
cji.

Andrejczenko i stary syberyjski 
sadownik Anatol - Tjażelnikow — 
autorzy znanej książki pt. „Syberyj

Nowa rola listonosza
Działalność Ministerstwa Poczt 

i Telegrafów za rządów sanacji 
oceniano przede wszystkim z pun
ktu widzenia dochodowości,

W  Polsce Ludowej, gdzie domi
nuje troska o zaspokojenie potrzeb 
człowieka pracy zostawiono Mini
sterstwu Poczt i Telegrafów no
we zadania uczestnictwa w wiel
kim dziele podniesienia poziomu 
kulturalnego obywateli. Zadanie to 
nie przeszkadza zresztą Minister
stwu w zasilaniu skarbu państwa 
poważnymi sumami, które wynio
sły w roku 1948 blisko 3 miliardy 
złotych

Klasycznym przykładem zmiany 
stosunku u nas do funkcji społecz
nej poczty jest listonosz wiejski, 
dawniej najmniej ważne ogniwo 
Ministerstwa, obecnie nieodzowny 
pomocnik w szerzeniu czytelni
ctwa, zwłaszcza na rozległych prze 
strzeniarh wiejskich.

Nie wszyscy zdają sobie jeszcze 
sprawę z roli tego nowego łączni
ka okolic do niedawna deskami 
zabitych, z centrami oświaty, kul
tury, prasy i książki. W  porówna
niu z okresem przedwojennym 
wzrosła liczba listonoszy, wiejskich 
kilkakrotnie. W  budżecie Minister
stwa Poczt i Telegrafów przewi
dziano sumę 150 milionów dla no
wych 2000 etatów listonoszy wiej
skich w roku 1949.

Liczba jednak 8.800 listonoszy 
wiejskich nie wystarcza, żeby mo
gli spełniać w całej rozciągłości 
zadania, jakie im przypadły w 
udziale, w nowej polskiej rzeczy
wistości„ By dostarczyć „pocztę" 
co dzień do każdej wioski, należy 
jeszcze liczbę listonoszy poważnie 
zwiększyć.
Armia listonoszy wiejskich speł

nia w Polsce Ludowej specjalną 
rolę. Listonosze wiejscy przyczy
nili się by miliony mężczyzn, ko
biet. dzieci systematycznie czytały 
prasę codzienną, a zwłaszcza ty
godniową.

,,Gromada" po kilku miesiącach, 
ma już nakład 1 miliona 100 tys. 
egzemplarzy. Ten sukces nowego 
pisma jest również poważną za
sługą tych nowych „łączników 
oświaty". Deszcz czy śnieg, listo
nosz obładowany paczkami, rulo
nami gazet, listami pędzi na ro
werze, żeby obsłużyć swój teren.

Jest to współzawodnictwo pracy 
na bardzo poważnym i szlachet
nym odcinku.

Listonosze wiejscy w Polsce 
muszą spotkać się z jak najszer
szym poparciem tych wszystkich, 
którzy pracują nad podniesieniem 
oświaty j kultury na wsi. Minister
stwo Poczt i Telegrafów winno 
opracować sobie formy pracy, któ
re by ułatwiły listonoszom speł
nienie przez nich odpowiedzialne
go zadania, jakie przed nimi stoi. 
Wówczas nasze rosnące stale na
kłady gazet, czasopism i książek 
jeszcze bardziej się uwielokrot- 
nią.

Dorota Kłuszyńska

ski sad owocowy1’ opowiedzieli goś 
ciom o stacji i osiągnięciach jej pra 
cowników.

Andrejczenko wyhodował nowy 
gatunek pozio -iki o szczególnie du 
żym owocu, kilka gatunków czar
nych porzeczek oraz hybrydę — 
skrzyżowanie czarnej porzeczki i a- 
grestu. Tjażelnikow wyhodował 
wspaniałe gatunki renet (o niewiel 
kich o-yocach).

Na stacji doświadczalnej jest du
żo południowych 1 miczurinowskich 
gatunków jabłoni i grusz) które nie 
rosną w  górę lecz ścielą się niejako 
pc z!°mi. Gatunek ten po raz pierw 
szy wyhodował w  1904 roku kras
nojarski lekarz, sadownik Krutow-

BUKARESZT (PAP). ‘Dzienniki 
rumuńskie donoszą o wykryciu wiel 
kiej afery, dokonanej na szkodę 
jednego z największych Rumuń
skich Towarzystw Naftowych 
„Creditul Minier” przez Antona "'u 
mitriu, który był dyrektorem tego 
towarzystwa do lutego 1947 r. prze 
mysłowca Radu Xenopol i b. wła
ściciela kasyna gry w  Sinai Geor 
ge Littmanna, zamieszkałego ofc--:- 
nie w Paryżu.

Dziennik bukaresztański „Scan- 
teia“ podkreśla, że afera została 
zmontowana w  okresie, gdy runu A 
ska klasa robotnicza poświęcała 
wszystkie swe wysiłki wylecze..:u 
ran, zadanych przez wojnę. Aferzy 
ści kapitalistyczni marzyli o nagro 
madzeniu wielkich ilości złota w 
celu wywiezienia go zagranicę. Sa 
botaż aferzystów skoncentrował się 

właśnie na przem. naftowym, który 
i tak już ograbiany był przez szereg 
lat przez międzynarodowe trusty.

„Dziś — stwierdza „Scanteia‘‘‘ —

Robotnik
mianowany burmistrzem

SZCZECIN (PAP). Były murarz 
ob. Mieczysław Wierzba mianowa
ny niedawno burmistrzem miasta 
Choszczna w  woj. szczecińskim, w  
krótkim czasie dźwignął gospodar
kę miejską.

Podkreślić należy, że ob. Wierzba 
ze względu na zniszczenie miasta 
wskutek działań wojennych objął 
urzędowanie w  niezwykle ciężkich 
warunkach.

Dzięki energii ob. Wierzby zre
organizowano administrację samo
rządu miejskiego oraz usprawniono 
pracę przedsiębiorstw uzytecznoś.i 
publicznej.

ski. Było to odkrycie o doniosłym 
znaczeniu naukowym. A le dopiero w 
epoce radzieckiej zaczęto hodować 
na szeroką skalę tę odmianę o nis
ko ścielących się gałęziach.

Obwodowa stacja doświadczalno -  
,owocowa im. T. Miczurina prowadzi 
obecnie na wielką skalę działalność 
doświadczalną.

Goście polscy zapoznali się szcze 
gółowo ze zdobyczami ośrodka do
świadczalnego 1 wyrazili swój po
dziw dla osiągnięć pracowników 
ośrodka oraz poszczególnych miczu- 
rinowców — ogrodników, rozwijają 
eych żywą działalność w  ogromnej 
pracy nad przekształceniem przyro 
dy syberyjskiej.

władza ludowa w  Rumunii zadaje 
stanowcze* ciosy wszystkim aferzy- 
St-~> i sabci-• ystom, którzy chcte 
liby narazić na szwank interesy 
kraju i  ludu pracującego".

Na rozprawie w Londynie pierwszy 
zeznawał inspektor Scotland Yardu — 
Bray, który dokonał porwania Eislera 
ze statku „Batory". Bray w krótkim 
zeznaniu powtórzył swoją wersję zdję 
eia Eislera z „Batorego", pomijając 
milczeniem fakt użycia wobec Eislera 
brutalnej przemocy.

Obrońca Eislera adwokat Collard 
zadał Braytewi szereg pytań, które 
zmusiły Bray‘a do przyznania się do 
faktu użycia przemocy przy ściąganiu 
Eislera ze statku. Bray stwierdził, że 
Eisler został ściągnięty ze statku 
wbrew woli j wbrew protestom przed 
stawicieli władz polskich. Musiał on 
również przyznać, że sprawa Eislera

Pod powyższym tytułem za
mieszcza „Trybuna Ludu“ arty
kuł wstępny w którym czytamy:

Gangsteryzm jest płodem amery
kańskiej cywilizacji kapitalistycznej. 
Amerykańskie filmy, gazety, tygod
niki, sensacyjna literatura — prze
niosły i rozpowszechniły gangste
ryzm w wielu krajach kapitalistycz 
nych w Europie. Hitler podniósł go 
do rangi systemu politycznego, przy 
pomocy którego zdobył władzę nad 
60-milionowym narodem. Rozpoczy
nając światową wojnę „totalną". Hi 
tler przeniósł metody gangsterskie 
do stosunków międzynarodowych.

Taki jest rodowód „ideologiczny" 
ohydnego gwałtu, dokonanego przez 
policję brytyjska na pokładzie pol
skiego statku „Batory".

Dalej czytamy:
Cl, którzy wydali brytyjskiej po

licji zlecenie gangsterskiego porwą 
nia Gerhardta Eislera, postępują 
równie obłudnie. Wystarczy choćby 
z powodzi przemówień prezydenta 
Stanów Zjednoczonych, Trumana, 
wyłowić fragment następującego 
oświadczenia, złożonego przez niego 
na bankiecie „Stowarzyszenia Sy
nów Świętego Patryka*1: „Musimy

przed sądem brytyjskim kierowana 
jest w istocie przez władze USA.

Przytaczamy dialog, który wywią
zał się w tej kwestii między Braytem 
a obrońcą Eislera, adw. Collardem.

Obrońca: Czy będzie Pan mógł przy 
gotować się do sprawy Eislera w pro
ponowanym przez pana terminie 8 dni 
czyli do 24 maja?

Bray: Nie wiem.
Obrońca: A kto o tym wie?
Bray: Wie o tym ambasada Stanów 

Zjednoczonych.
Powyższe oświadczenie Bray'a o roli 

ambasady amerykańskiej opuszczone 
zostało w protokóle, odczytanym po 
zakończeniu jego zeznań.

połączyć nasze siły z siłami innych 
wolnych ludzi na całym świecie, 
którzy tak samo, jak i my, wierzą 
w  wolność, sprawiedliwość i god
ność człowieka". Próbkę tego „połą 
czenia sił" świat miał okazję zoba
czyć właśnie na pokładzie polskiego 
statku „Batory".

Gdy prasa demokratyczna świata 
ujawniła, że pakt atlantycki, rów
nież naszpikowany „wzniosłymi" ha 
słami, jest zmową przeciw wolności 
ludów i pojedvńc7vph ludzi —  rzą 
dy anglo -  amerykańskie gwałtów 
nie temu przeczyły. Dziś zaprezen
towano nam cyniczną, obnażoną 
prawdę — Gerhardt Eisler jest pier 
wszym więźniem paktu atlantyckie 
go.

Twórcy międzynarodowego spisku 
gangsterskiego przeliczyli się jed
nak. Przez świat idzie fala oburzę 
nia i protestu przeciw metodom 
gangsterskim wznowionym w  życiu 
międzynarodowym. Ludzie, którym 
droga jest wolność, nie chcą znosić 

I obłudy i  brutalnego naigrawania

I się z prawa człowieka. Policjanci 
brytyjscy, wypełniajcy rozkazy rzą 
du Partii Pracy i rządu Stanów Zjed 
noczonych, nie potrafią zdusić gło
su ludzi, którym droga jest wolność,

Następnie zabrał głos adw. Collard. 
W  szczegółowym i  rzeczowym prze
mówieniu przedstawił on sądowi 
istotne podłoże sprawy Etełera, pow
tarzając argumenty, przytoczone na 
rozprawie w Southampton i domagał 
się wypuszczenia Eislera na wolną sto 
pę za kaucją sądową na przeciąg jed
nego miesiąca. Termin miesięczny ko
nieczny jest* w celu umożliwienia 
Eislerowi przygotowania obrony, a 
mianowicie sprowadzenia ze Stanów 
Zjednoczonych dokumentów i świad
ków dla wykazania, że posiada on nie 
zaprzeczalne prawa uchodźcy poli
tycznego.

Sędzia Eastwood bezpośrednio po 
przemówieniu obrony i bez przesłu
chania Eislera oświadczył, że nie może 
zgodzić się na wypuszczenie Eislera 
na wolną stopę za kaucją i zarządza 
wobec tego zatrzymanie Eislera w are
szcie do 24 maja, czyli do następnej 
rozprawy.

Nota rzqdu RP
do rządu W. Brytanii

(Dokończenie ze str. 1-szej)
W  świetle powyższych okoliczności 

Rząd mój zmuszony jest ocenić ca
łokształt wydarzeń, które miały miej
sce na M/S „Batorym" dnia 14 maja 
1949 roku jako poważne naruszenie 
uprawnień bandery polskiej w porcie 
brytyjskim, pogwałcenie prawa mię
dzynarodowego oraz akt skierowany 
przeciw demokratycznemu uchodźcy 
politycznemu, który korzystał z azy
lu na statku polskim.

Rząd mój oczekuje od Rządu Jego 
Królewskiej Mości powiadomienia, ja
kie poczynił kroki, aby nkarać win
nych, naprawić szkodę, wyrządzoną 
banderze polskiej, statkowi i jego za
łodze oraz Eislerowi, który znajdował 
się pod opieką handery polskiej.

Rząd mój spodziewa się, fe Rząd 
Jego Królew kiej Mości udzieli Eisle
rowi takich uprawnień, z jakich ko
rzystał on z tytułu azylu, zapewnio
nego mu przez władze polskie, a więc 
prawa swobodnego opuszczenia tery
torium Wielkiej Brytanii i równi* 
swobodnego wyboru kraju, do któregc 
zechciałby on się udać.

Korzystam ze sposobności etc.

Troski
Churchilla

W chwili, gdy w obozie 
postępu panuje szlachetna 
rywalizacja j wspólzawod 
nictwo pracy, zmierzające 
do ugruntowania pokoju, 
zachodnio -  europejscy ma 
tadorzy strachu i podże
gacze wojenni przekracza 
ją wszelkie granice bez
czelności i w zaślepieniu 
dolewają oliwy do ognia, 
który sami rozpalili.

Na czoło, jak zwykle, 
wysuwa się podżegacz wo 
jenny Nr 1 — pan Chur
chill. Nie chce on oddać 
berła pierwszeństwa ni
komu ze swoich poplecz
ników i  stale wzmaga

produkcję nienawiści i 
oszczerstw. Podczas nie
dawnej debaty w Izbie 
Gmin nad Paktem Atlan
tyckim, Churchill prze
ścignął samego siebie. W  
pierwszym rzędzie pan 
Winston nawołuje do zwię 
kszenia zbrojeń. Widocz
nie zapomniał już o zgni
łych pomidorach, którymi 
obrzucili go robotnicy por 
towi Nowego Yorku, kie
dy przyjechał do Mekki 
podżegaczy wojennych —  
Ameryki. Widocznie nie 
przykłada on żadnej wagi 
do głosów n.ilionów ro
botników angielskich, któ 
rzy protestują przeciwko 
budżetowi Crippsa. Chur
chill zachęca Izbę Gmin 
do dalszego podwyższenia 
brytyjskich wydatków na 
cele wojskowe.

Jednocześnie skarży się 
on na rząd francuski, że 
„z ciasnych pobudek na
cjonalistycznych ut rud
nia współpracę militarną 
państw kontynentu i nie 
dorównuje kroku swym 
partnerom". Szkoda, że 
pan Winston nie był obec 
ny na wielkim wiecu na 
stadionie „Bufallo", bo 
usłyszałby odpowiedź lu
du francuskiego na swe 
skargi.

Churchill nie zapomina 
ukłonić się w stronę 
„wspaniałomyślnych Ame 
rykanów“ i podziękować 
im za Pakt Atlantycki i 
„wspaniałą rolę, jaką od
grywają obecnie w świę
cie". Kłania się również 
w innym kierunku... w 
kierunku Berina, dzięku
jąc mu, iż ,, zniesienie 

'  . blokady Berlina przez rząd

radziecki nie zostało przy 
jęte przez rząd brytyjski, 
jako gest pokojowy". Gest 
pokojowy dla Churchilla 
— to oczywiście Pakt 
Atlantycki z bombą ato
mową i wszystkimi innymi 
akcesoriami.

Bevin otrzymał od swe. 
go mistrza jeszcze szereg 
innych pochwał. Mistrz 
napomina go jednak, że
by, na zbliżającej się kon
ferencji czterech mini
strów, zajął „ostrożną i 
czujną postawę", po pro
stu ostrzega go przed po- 
kojouj/mi propozycjami 
ZSRR.

Cóż innego można było 
oczekiwać od tego impe
rialistycznego Don Kicho
ta? Przecież od dnia ogło 
szenia komunikatu o zwo
łaniu sesji Rady Ministrów 
do Paryża, Churchill prze 
żywa ciężkie chwile. Drę- 
CZV go możliwość osiągnlę 
cia porozumienia na tej 
konferencji. I  dlatego 
Churchill wyłazi ze skó- 
ry, by do takiego porozu
mienia nie dopuścić.

Bah.

Afera b. dyrektora towarzystwa naftowego
w  R u m  u n i i

Eisler przed sądem w Londynie
Obrońca: Kto o tym wie?

Inspektor policji: Ambasada S t .  Zjednoczonych
LONDYN, (PAP). — Gerhardt Eisler stanął w poniedziałek o godz, 11 

przed południem przed sądem brytyjskim w Southampton, Sąd ten wydał 
orzeczenie stwierdzające, że sprawa Eislera należy do kompetencji sądu 
karnego w Londynie przy Bow-Street. Bezpośrednio po zamknięciu rozprawy 
Eislera przewieziono do Londynu, a o godz, 14.30 rozpoczęła się już roz
prawa przed sądem na Bow-Street. P-> przemówieniu obrony sąd bez prze 
słuchania oskarżonego rozprawę odroczył do 24 maja, nie zgadzając się na 
wypuszczenie Eislera na wolną stopę za kaucją. W  czasie rozprawy przed 
gmachem sądu odbyły się liczne de monstraeję, protestujące przeciwko 
prześladowaniu Eislera na terenie Anglii,
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Zebranie organizacyjne
Komitetu ubuioau iw.eta Lodowego

Z  U  f l f  O Ś C f d
Przestana marnować sie odpadki

(11) —  Tegoroczne bw ięto Ludo 
w e w  Zam ojszczyźnie będzie ob
chodzone bardzo uroczyście na 
początku czerwca. Na zebraniu 
Kom itetu  Obchodu tego święta w  
dniu 12 b. m. nakreślono plan u- 
roczystośd. Przewodniczącym  ko
m itetu został w ybrany jednogłoś 
nie poseł na Sejm  R. P. ob. Trond 
a jego  zastępcą ob. Piszcz. W  
skład kom itetu weszli przedstawi 
ciele partii politycznych, organi
zacji społecznych Zw iązków  Za
wodow ych  i  organizacji m łodzie 
żowych.

Tegoroczne Św ięto Ludowe zgro 
madzi w ielotysięczne rzesze chło 
pów  w  4 punktach powiatu. Do 
Zamościa przybędą mieszkańcy 
gm in Mokre, Nowa Osada, Łabu

Nowy Zarzad M ^ski
w Białej Podlaskiej

(st) W dniu 10 b. m. dokonano w  
Białej Podlaskiej wyborów nowe- 
wego Zarządu Miejskiego. Burmi
strzem został ob. Lube?’ " jogo za
stępcą ob. Abramowicz. Na tym sa 
mym zebraniu obrano również na 
przewodniczącego Miejskiej Rady 
Narodowej, ob Mis-'będzk>go, w y
brano 10 członków M R N . i trzech 
nowych ławmków. Zebranie w y
borcze zagaił I I  sekretarz Pow. Ko 
mitetu P. Z. P. R tow. Zieliński.

(zu) — Przed kilku dniami w yje

chało z Tyszowiec T,ow. tomaszow

skiego 19-tu junaków „SP“ do Bry 

ga iy  Operacyjnej w  Kato-- ------ by

wziąć udział w  pracach na tamtej
szym terenie w  okresie dwóch mie
sięcy. Do pracy na Śląsku zgłosiło 
sie młodzie? z Tyszowiec, nie
wszyscy jednak zostali przyjęci ze

Zawiadomienie
Zawiadamiamy, że Wielki Festi

wal Sztuki Ludowej w Zamościu, 
który miał się odbyć 15 bm. został 
odłożony na później, prawdopodob
nie 22 lub 29 bm.

nie, Stary Zamość, N iedzieliska i 
Skierbieszów. W  Szczebrzeszynie 
zbiorą się chłopi z Terespola, Zw ie 
rzyńca, Radecznicy, Sułowa, a w  
Krasnobrodzie i Udryczach mani
festować będzie ludność z okolicz 
nych wiosek. Dla usprawnienia 
organizacji postanowiono w ytypo 
wać sekcje: finansową, transporto 
wą, propagandowo - kolporterską 
i imprezowo -  dekoracyjną.

Uczuiiowie udceum Sztuk P la 
stycznych w  Zamościu naw iązali 
w  czasie Tygodnia Oświaty ścisły 
kontakt z zakładami pracy i war 
sztatami w  mieście. Udali się oni 
w  tym celu do Zakładów Przem y 
słu Drzewnego, elektrowni, dru
kam i i tam przy zwiedzaniu za
kładów szkicowali przodowników 
pracy. Rezultaty odwiedzin u ro
botników będzie mogła oglądać 
publiczność zamojska na wysta
w ie przy końcu roku szkolnego, 
na którą również będą zaprosze
ni pracownicy odwiedzonych za
kładów pracy.

Poza tym  młodzież z Liceum

względu na zbyt mło^y wiek. 
Wspomniana partia junaków jest 
pierwszą m ir  z tego te-enu, bio
rącą udział w  prac-mh na Ślą ’ -u.

(zw) —  Ostatnio nadszedł do Za
mościa transport rowerów, marki 
„Gromada*' przeznaczonych dla pra
cowników Rejonowego Urzędu Poczt 
i Telegrafów. Nabywcy otrzymali ro 
wery na raty rozłożone w  ten spo
sób, aby nie obciążały nadmiernie 
budżetu rodzinnego. Rowery rozdzie 
łono pomiędzy pracowników służby 
teletechnicznej i listonoszy, przy-

Roczny plan pracy
w 11 miesiącach

(rz) Pracownicy pocztowo-teleko- 
muntkacyjni w, obwodzie lubartowskim 

postanowili w ramach akcji oszczęd
nościowej wykonać roczny plan pracy 

do dnia 30 listopada br. Ponadto zo
bowiązali się dołożyć starań, aby roz
wój czytelnictwa wydawnictw RSW 

,5Prasa“ przekroczył w \MVU zobo
wiązania pierwszomajowe, a czasopi
smo ,,Gromada“ żeby znajdowało się 

w co drugiej chacie wiejskiej z icli 
obwodu.

zw iedziła księgarnię, w ystaw ę 

książki, zorganizowała gazetkę 
ścienną oraz urządziła wystawę 

„W iosny Ludów**, na której przez 

cały czas pełniła dyżury.

(zetew) Niektóre odcinki szosy Za
mość—Szczebrzeszyn znajdują się w 
stanie opłakanym. Prace nad ich re
montem rozpoczęli pracownicy Dróg 
Kołowych jeszcze w roku ubiegłym, 
zrobiono jednak niewiele, ponieważ 
roboty rozpoczęto dopiero z końcem 
lata. W  czasie /my i wczesną wiosną 
zwożono jednak potrzebne do napra
wy materiały, tak że gdy pracowni--y 
DK przystąpili 5 maja br, do kapi
talnego remontu, mieli już wszystko 
przygotowane. Roboty posuwają się 
szybko naprzód a znalazło przy nich 
zatrudnienie wielu mieszkańców z

czyni się do usprawr* -v a doręczeń 
przesyłek pocztowych i naprawy 
linii telefonicznych.

Zarówno Tydzień Ochrony Przy- 
rody, jak i Ludowe Święto Wiosny 
uroczyście obchodzone w Kazimie
rzu nad Wisłą były okazją do za
manifestowania przywiązania do 
przyrody i radości z jej bujnego 
wzrostu w najpiękniejszym miesiącu 
roku. Lubelszczyzna —  jedno z naj
bardziej rolniczych województw Pol
ski szczególnie żywo podkreśla ko
nieczność ochrony przyrody i troskę 
o jej rozwój. Świadczy o tym akcja 
zadrzewiania ulic, formowania zie
leńców i czynności porządkowe w 
parkach miejskich.

Niestety, nie zawsze czynności te 
osiągają zamierzony skutek, a dzieje 
się to dzięki niezrozumieniu potrzeb

(ir) Dzięki staraniom kierownictwa 
Oddziału Rejonowego w Lubline, 
zostanie w tych dniach uruchomiona 
w Kraśniku zbiornica odpadków. Za
pobiegnie to dotychczasowemu mar
nowaniu* się odpadków wszelkiego 
rodzaju, które mogą być wykorzysty
wane w produkcji jako surowiec 
wtórny.

AMBULATORIUM U. S. W  BUDZYNIU

(ir) Zapewnienie opieki lekarskiej 
robotnikom z Fabryki Wyrobów Me
talowych w Budzyniu jest stałą troską 
Ubezpieczalni Społecznej. W najbliż

szym czasie zostanie tani otworzone 
ambulatorium z odpowiednim wypo
sażeniem, na który to cel przewiduje 
się uzyskanie znacznych kredytów. 
Ponieważ fabryka w Budzyniu ma 

być znacznie rozbudowana w ramach 
6-letniego planu gospodarczego, Ubez 
pieczalnia Społeczna wykończy w tym 
okresie czasu posiadane na terenie 
fabrycznym 3 budynki, które znajdują

I okolicznych wsi. Remontu tych odcin 
ków podjęli się pracownicy Z. Z. 

I Dróg Kołowych do-Ko-nać w terminie 
przyśpieszonym do dnia 31 sierpnia 
br. Przy naprawie tej szosy zaoszczę
dzi się około 3 milionów złotych i do 
prowadzi do należytego statui 3 km 
szosy.

(fp) Mimo,- że działania woj> i 
zakończono już 4 lata temu, na po 
lach znajdujemy od ci~.su do cza
su resztki amunicji, z którymi trze 
ba obchodzić się bardzo ostrożnie, 
gdyż niespodziewany wybuch może 
pociągnąć za sobą straszliwe skut
ki. Wypadek taki miał miejsce w 
Jatutowie pod Zamościem, gdzie 13 
b m. dwoje dzieci w  wieku około

estetyki u niektórych jednostek. 
Drzewka zasadzone wzdłuż ulic by
wają łamane i marnowane, co nie 
tylko szpeci ulicę, ale również re
dukuje do minimum wynik akcji pr0 
wadzonej dużym nakładem starań j 
funduszów.

Pamiętajmy, że zieleń jest czynni
kiem zdrowia, pamiętajmy, że drzew 
ko na ulicy to sprzymierzeniec na
szych płuc atakowanych kurzem i 
gruźlicą, pamiętajmy, że najmniejszy 
uszczerbek w młodej alejce szpeci ją 
i zmniejsza je j efekt estetyczny!

Troska o drzewostan w mieście 
winna być jednym z obowiązków 
każdego obywatela.

się teraz w stanie surowym. W ten 
sposób wielkie osiedle fabryczne bę
dzie miało na miejscu zapewnioną 
stałą opiekę lekarską.

-------- Q---------

Kontrola Podfturtowni
Centrali Tekstylnej 
uj Kraśniku

(bp) Począwszy od 3 b. m. roz- 
częto w  Kraśniku szczegółową kon 
trolę w Podhurtowniach Jedwabni- 
czo-Galanteryjnej, DŻiewiarsko-Poń 
czoszniczej i Lnianej, Centrali Tek 
stylnej. Kontroli dokonała Ekspozy 
tura Naczelnego Inspektoratu Kon
troli C. T. w  Lublinie, a z ramie
nia Miejskiej Rady Narodowej ' t 
w  niej udział członek Miejskiej 
Kontroli Komisji Społecznej — ob. 
Józef Adwent.

--------o——

Ukarany grzywna
za nielegalną
produkcie papierosów

(ls) Wydział Zamiejscowy Siedlec 
kiego Sądu Okręgowego w Białej 
Podlaskiej rozpatrywał niedawno 
sprawę Juliana Romaniuka, miesz
kańca Międzyrzeca, u którego w  
herbaciarni wykryto w  czasie rewi 
zji 545 sztuk papierosów, produko 
wanych nielegalnie. Sąd skazał nie 
uczciwego kupca na zapłacenie 
grzywny w  wysokości 3 tys. zł. za 
rządzając równocześnie konfiskatę 
znalezionych papierosów i poniesie
nie kosztów sądowych.

5 lat znalazło w  polu granat i w 
czasie zabawy spowodowało eksplo 
zję. Wskutek wybuchu chłopiec ma 
oderwaną rękę i odniósł szereg ran, 
zaś dz ewczynka jest poraniona na 
całym ciele. Po przewiezieniu dzieci 
do szpitala, lekarze określili ich 
stan jako beznadziejny.

Oapomedzi
korespondentom

zetew, Zawada —  Odpowiada
my po raz drugi, gdyż już raz za 
mieszczaliśmy odpowiedź. A rty 
kuły odpowiednie zamieszczać bę 
dziemy bardzo chętnie. K ilku  nie 
mogliśmy wydrukować, ponieważ 
nie zawierały konkretnych da
nych, tyV r ogólnikowe powiedze 
nia. Prosimy przysłać materiał. 
Z  tego co się nadaje wybierzemy 
wśzystko, a za notatki drukowa
ne uiścimy honorarium. Na ogół 
forma korespondencji dobra —  

lecz chodzi o podawanie konkret
nych faktów.

Paryż... Paryż... Paryż...
Wielki reportaż Wandy Wariilew- I nika „Kobieta znajdziecie w 19 nu- 

ikiej, napisany specjalnie dla iygod- I merze. Już jest w sprzedaży.

CHCESZ —  TO MASZ okazję zdobycia ęiiliona, gdyż nowa 56-ta 
Loteria Klasowa przyniesie nam 16 wygranych po milionie i jedną 
3 milionową.

Na pocieszenie jest jeszcze 31 wygranych po 200.000.— 226 po
100.000.— itd. Łączna kwota wygranych 237 milionów. Ciągnienie 
I  klasy już 21 maja. i  148 K

Młodzież z Tyszowiec 
w »Bry(judzie Operacyjnej® na SIqsku

W warsztatach i zakładach pracy
spędzili tydzień młodzi plastycy z Zamościa

Rowery dla świata pracy

Naprawa drogi
Czynem Kongresowym Z. Z.

Pamiętajmy o zieleni

Ostrożnie z pociskami na polach

D R O B N E  O G Ł O S Z E N I A

P R A C A

RUTYNOWANY księgo
wy, długoletnia praktyka, 
może przyjąć stałą pracę 
w zakresie księgowości w 
przedsiębiorstwach han
dlowych lub przemysło
wych, przy systemie prze. 
bitko~ym. — Zgłoszenia 
Dział Ogłoszeń 311.

1177 G.

Z O V  P V

ZAGUBIONO świadectwo 
czeladnicze na nazwisko 
Dudziński Mirosław za
mieszkały w Lublinie.

1210 G

UNIEWAŻNIAM zgubioną 
kartę rejestrjcyjną wy
daną przez RKU Kraśnik 
na nazwisko Danielewicz 
Henryk zamieszkały wieś 
i gmina Gościeradów, po
wiat Kraśnik. 1199 G

ZGUBIONO zaświadcze
nie wojskowe wydane 
przez RKU Lublin-Po- 
wiat, książeczkę oraz le- 
gilymację inwalidzką wy 
dane przez Obwodowy 
Urząd Inwalidzki Gdynia 
nazwisko Mróz Włady
sław zamieszkały Lublin.

1206 G

UNIEWAŻNIAM skradzio 
ną książeczkę wojskową 
Nr 95 z dn. 18.IX. 1945 r, 
wydaną przez RKU Za
mość na nazwisko Berlin 
Jan-Eugeniusz, rocznik 
1913, zamieszkały w Zwip 
rzyńcu. 1200 G

ZGUBIONO legitymację 
szkolną wydaną przez 
Unię Lubelską na nazwi
sko Warzocha Anna za
mieszkała Krak. Przed
mieście 55. 1209 G

ZGUBIONO karlę rozpo
znawczą wydaną przez 
Zarząd Gminy Piotrowice 
na nazwisko Baran Ste
fan zamieszkały wieś Tu
szów, gmina Piotrowice.

1205 G

ZGUBIONO dowód osobi
sty Nr 9 dnia 16 lutego 
1949 r. na nazwisko Kę
piński Henryk zamiesz
kały Biłgoraj 1214 K

ELEKTRYCZNY
M ŁYN
Wtimiuaka Stanisława

w  Zamościu 
ul. Lwowska 84 

przemiela wszelkiego 
rodzaju zboże tanio 
i solidnie. 1907 P

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Kusz Jan zamiesz
kały Wola. 1215 K

ZGUBIONO kartę rze
mieślniczą wydaną przez 
Starostwo Powiatowe w 
Lublinie na nazwisko Wie 
czorkowski Władysław za 
mieszkały wieś Pełczyn, 
gmina Jaszczów. 1207 G

ZGUBIONO dowód oso
bisty, oraz kartę rejestra 
cyjną wydaną przez RKU 
Zamość na nazwisko Sa
wa Bolesław zamieszkały 
wieś Nabróż poczta Ła- 
szczów,____________1201 G

UNIEWAŻNIAM zgubiony 
dowód osobisty wydany 
przez Zarząd Miasta Pru 
żany, kartę rejestracyj
ną wydaną przez RKU 
Kraśnik, oraz legitymację 
partyjną PZPR na nazwi
sko Drewniak Adam za
mieszkały Lublin. 1204 G

UNIEWAŻNIAM zgubioną 
kartę rejestracyjną wy
daną przez RKU Zamość 
na nazwisko Łakowski 
•lózef, zamieszkały w 
Tarnoszynie, powiat To
maszów Lubelski. 1203 G

SKRADZIONO kartę roz
poznawczą wydaną przez 
Zarząd Miejski w Lubli
nie na nazwisko Kamiń
ska Stanisława zamiesz
kała Lublin —  Kąpielowa 
Nr 3/12. ________1208 G
ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Zamość na nazwi
sko Dubel Zygmunt za
mieszkały w Każmierów- 
ce, pow. Tomaszów Lu
belski. 1211 G

ZGUBIONO książeczkę 
tożsamości konia wydaną 
przez Zarząd Gm. Krzczo 
nów, na nazwisko Sobiech 
Władysław zamieszkały 
wieś Olszanka, gmina 
Krzczonów. 1217 G

ZGUBIONO zaświadcze
nie zdemobilizowania wy
dane przez RKU Lublin- 
Powiat na nazwisko Ma
zur Stefan, zamieszkałj 
Bychawka B„ gmina Pio
trowice, powiat Lublin.

1216 G.

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną prze? 
Komisję Poborową w To
maszowie Lubelskim na 
nazwisko Wilczak Mieczy 
sław. zamieszkały wieś 
Czartowiec, poczta Ty
szowce. 1212 G

R O Z N E

W ZW IĄ ZK U  z likwi
dacją agend CKOS-u z 
dniem 15 maja 1949 r. 
unieważnia się wszelkie 
legitymacje inkasentów 
wydane przez lokalne 
Komitety. Wojewódzka 
Komisja Likwidacyjna.

1213 K

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

blinie ul. Betonowa Nr 5. ogłasza przetarg nieograniczony 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 czerwca 
1949 r. 1202 K
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0 demokratyzację wyższych uczelni
Obrady plenum Żarz. Głównego ZAMP

Nowa ioimii wczasów
Dn.a 15 bm. rozpoczęły się w War

szawie dwudniowe obrady rozszerzo
nego plenum Zarządu Głównego 
ZAMP, Celem obrad jest podsumo
wanie dotychczasowych osiągnięć, kry 
tyczna ocena braków i błędów w pra 
cy organizacji i omówienie zadań na 
najbliższą przyszłość.

Obszerny referat o dotychczasowej 
pracy ZAMP wygłosił przewodniczący 
poseł Zenon Wróblewski.

ZAMP liczy obecnie ponad 26 tys. 
członków. Przez pracę w stowarzy
szeniach ogólno-studenckich, ZAMP 
przyczynił się do pozyt} wnych i za
sadniczych przeobrażeń wśród mło
dzieży akademickiej. Organizując uni 
wersytety niedzielne i świetlicowe, pa 
trole społeczne j czołówki zdrowia, 
ZAMP poczynił poważne krok: na
drodze praktycznego związania mło
dzieży studiującej z młodzieżą pracu
jącą miast i wsi oraz ze społeczeń
stwem.

Ważnym obecnie zadaniem ZAMP 
jest uodpornienie młodzieży akade
mickiej przeciw wpływom pseudo
naukowych burżuazyjnycb teorii, przy 
swojenie młodzieży wiedzy marksi
stowskiej i wyrobienie aktywnej po
stawy w walce o nową treść postępo
wej nav

Po referacie wywiązała się żywa i 
wszechstronna dyskusja na temat po-

Niedawno w „Sztandarze Aka
demika" czytałem artykuł, w 
którym autor skarżył się na nie 
właściwą działalność bibliote
karzy niektórych bibliotek nau
kowych. Ja z kolei chciałbym 
poruszyć aspołeczne zachowanie 
się czytelników. Jako przykład 
podam bibliotekę Koła Chemi
ków. Nie jest to zresztą przykład 
odosobniony, gdyż i w innych 
bibliotekach zdarzają się po
dobne wypadki. Biblioteka Koła 
Chemików, licząca 111 tomów 
podręczników naukowych, po
siadająca także czasopisma che 
miczne, powstała celem ułatwię 
nia członkom Koła przygotowy
wania się do egzaminów czy 
kollokwiów oraz rozszerzania 
ich wiadomości naukowych. 
Ażeby umożliwić wszystkim 
członkom korzystanie z rzad
kich podręczników uchwalono, 
że książki można wypożyczać 
najdłużej na okres dwóch ty
godni. Otóż mimo usilnych sta
rań bibliotekarza, który często 
musi się dosłownie kłócić o 
zwrot książek, niektóre osoby 
trzymają je nawet powyżej 2-eh 
lat. Przeglądam rewersy i czy
tam: „Rachunek różniczkowy i 
całkowy" Łomnickiego, wypo
życzony dnia 1. VII. 1947 r. na

Czy tak
Jak każda impreza urządzana 

mniej, lub więcej starannie ma 
swoje cienie i blaski, tak samo 
miał je niedzielny turniej lite
racki na KUL-u. Poruszając tę 
kwestię pragniemy zwrócić uwa 
gę przede wszystkim na stronę 
organizacyjną tego konkursu. 
Sama ocena i dobór materiału 
nie był zgodny ze zwyczajem 
przyjętym w takich wypadkach 
A wiewy przecież, że zwyczaj z 
czasem staje się niejako moral
nym prawem, wszystkich obo
wiązującym.

ruszonych przez prelegenta zagadnień.
Referat pt.: „Zadaniu ZAMP w wal

ce o pokój" wygłosił wiceprzewodni
czący ZG Związku Akademickiej Mło
dzieży Polskiej ob. Sylwester Za
wadzki

„Zadaniem naszym — oświadcza 
ob. Zawadzki — jest konsolidacja na 
wyższych uczelniach wszystkich po
stępowych sil wokół zagadnienia wal
ki o pokój. Demonstracja 1-Majowa, 
w której wzięło udznł ponad 56 tys. 
studentów potwierdziła, że w nastro
jach młodzieży akademickiej zacho
dzą poważne zmiany. Nie cała jednak 
młodzież akademicka rozumie ko
nieczność walki o pokój. Obowiązkiem 
naszym jest przełamanie wszystkich 
uprzedzeń, przekonanie wszystkich 
wahających i wskazanie im słusznej i 
jedynej drogi, jaką jest walka o po
stęp i pokój".

„Musimy — podkreśla dalej wice
przewodniczący ZAMP — przełamać 
bierność poważnej części młodzieży 
akademickiej. Mamy wielu takich ko 
logów, którzy oświadczają, że są za 
pokojem, ale nie rozumieją, że dziś 
nie wystarcza chcieć pokoju, że trze
ba o ten pokój walczyć. Musimy do
prowadzić aby ogół studentów zro
zumiał, że jałowy pacyfizm nie jest w 
stanie zapewnić pokoju'1.

Wskazując na kosmopolityzm, jako 
jeden z instrumentów propagandy

okres wakacji. A dalej inny re
wers: „Chemia nieorganiczna" 
Tołłoczki, pożyczona dnia 27.III. 
47 r. Albo też: skrypt Moszewa 
„Chemia organiczna" wypoży
czony dnia 13. XII. 47 r. na czas 
ferii Bożego Narodzenia. Takich 
przykładów jest więcej. Na ogól 
ną liczbę 45 podręczników znaj 
dujących się u czytelników dzie 
więć zostało wypożyczonych w 
47 roku, a 16 w 48 roku. Skut
kiem tej szkodliwej działalno
ści biblioteka straciła swój cha
rakter pomocy dla studentów, 
rzadko kto ją odwiedza, gdyż 
wszystkie wartościowsze książ
ki leżą gdzieś po kątach u nie
uczciwych czytelników. A choć
by nawet te osoby z nich ko
rzystały, to powinny pomyśleć, 
że to nie jest ich własność, że 
nie mają prawa odbierać in
nym możliwości wykorzystywa
nia wspólnego dobra. Ponieważ 
żadne starania bibliotekarza nie 
wywierają skutku, nie widzę in
nej rady jak publiczne ogłosze
nie nazwisk owych niekoleżeń- 
skich, aspołecznych jednostek 
Jeżeli czytelnicy znajdą inny 
sposób, to proszę podać do wia
domości bibliotekarza Koła Che 
mików kol. Dubika.

być po
Konkurs na KUL-u nie był tak 

jak inne konkursy anonimowy.
I to jest niedobrze, bo że
by jak najusilniej ktoś się 
starał ocenić obiektywnie utwór 
znanego mu skądinąd autora nie 
dokaże tego, gdyż łatwo ulega 
sugestii.

Następnie prac już raz nagro
dzonych na innym konkursie 
nie powinno się przyjmować, ani 
zgłaszać. Prócz tego materiał 
zgłaszany przez pczestników 
konkursu powinien dostać się 
cały do rąk jury. Wprawdzie 
przy masowym udziale jest to

imperializmu i nacjonalizmu amery
kańskiego. wiceprzewodniczący ZAMP 
omawia następnie przejawy kosmo 
polityzmn w nauce, wywierające 
wpływ na część młodzieży akademic
kiej pochodzącej ze środowiska mie
szczańskiego. „Młodzieży tej imponu
je bardzo amerykański styl życia po
garda pracy, próżniactwo, rozkoszuje 
się ona w głupich i beznadziejnych 
filmach i książkach, w pornograficz
nych czasopismach. Tej właśnie mło
dzieży musimy przeciwstawić inny 
styl, pokazać je j postawę młodzieży 
radzieckiej, która powinna być dla 
nas wzorem".

Precyzując zadania organizacji na 
odcinku walki z kosmopolityzmem, 
ob. Zawadzki stwierdza, że ZAMP- 
owcy muszą demaskować antynarodo- 
we i antypaństwowe oblicze kosmo
polityzmu oraz jego charakter jako 
oręża ideologicznego obozu imperia
listycznego.

Rozbudzając jednocześnie wśród 
młodzieży akademickiej poczucie pa
triotyzmu i związane z nim poczucie 
internacjonalizmu, rozbudzamy soli 
daruości z masami pracującymi i mlo 
dzieżą całego świata. ZAMP-owcy mu 
szą zwalczać przejawy bezkrytycznej 
czołobitności przed kulturą zachodu 
nawiązując jeszcze w większym stop
niu do narodowego dorobku kultu
ralnego.

Referat organizacyjny wygłosił se
kretarz ZG ZAMP ob. Ja-nczak.

W  zakończeniu obrad plenum przy
jęło uchwałę w sprawie pracy organi
zacji w okresie letnim bież. roku.

ZAMP skieruje swe wysiłki w tym 
okresie na akcje wczasów akademic
kich, szkolenie aktywu, przyjęcia na 
pierwszy rok studićw oraz prace na 
terenie Kursów Przygotowawczych. 
Uchwala zaleca ponadto wzięcie udzia 
łu w pracach i akcjach ZMP.

Na wiadomość o brutalnym por
waniu z pokładu „Batorego" Gerhardta 
Eislera, wybitnego działacza antyfa
szystowskiego zebrani jednogłośnie 
potępili „wyczyn" policji brytyjskiej 
i je j amerykańskich mocodawców.

W ubiegły piątek w  sali Colle
gium Anatomicum zebrali się człon 
kowie Koła Medyków by wziąć 
czynny udział w  obradach mających 
na celu wybranie zespołu ludzi cie
szących się zaufaniem ogółu, któ
rzy byliby odpowiedzialni za dalsze 
prace i losy Koła. Fakt, że jeszcze 
podczas żadnych wyborów do nasze 
go Koła nie było tak licznej frek-

w i n n o ?
niemożliwe, ale w każdym razie 
do komisji, która eliminuje na
dające się na konkurs rzeczy, 
nie powinni wchodzić biorący 
w nim udział Jeżeli tak się sta
ło, to kto w takim razie zaręczy 
czy taka komisja nie uzna gor
szych prac jednego autora za 
lepsze, by mieć większe szanse.

To są trzy i bynajmniej nie 
banalne błędy turnieju literac
kiego, urządzanego w niedzielę 
dnia 15 maja przez Sekcję 
Twórczości Własnej przy Kole 
Polonistów.

Zakończenie wykładów i okres 
wakacji letnich nie przerywa pra
cy ZAMP-u. W okresie dwóch mie
sięcy przed naszą organizacją stają 
konkretne zadania. Zarząd Główny 
ZAM P organizuje szeroko zakrojo
ną akcję wczasów letnich związa
ną z wypoczynkiem, ze szkoleniem 
kadr organizacyjnych oraz ‘ z maso
wą pracę społeczną. Obozy letnie 
FPOS i ZAM P będą znajdowały się 
w  całej Polsce. Będą z nich ko
rzystali studenci wyczerpani cało
roczną nauką. Słońce, powietrze i 
woda przyniosą im zdrowie i nowe 
siły do nauki.

Pierwszy turnus zaczyna się od 
4 do 24 lipca. Drugi od 27 lipca do 
17 sierpnia i ostatni kończy się dnia 
1 września. Na obozach społeczno 
wypoczynkowych ZAM P-owcy bę
dą prowadzili akcję oświatową 
wśród ludności okolicznych wsi. Sto 
czą walkę z analfabetyzmem, z za- j 
cofaniem i zaniosą żywe słowo praw 
dy o Polsce Ludowej, o jej osiąg
nięciach i wspaniałych perspekty
wach na przyszłość.

Walczymy z wyzyskiem
Zachęcony tym, dość często dziś 

powtarzanym i  uskutecznianym ha 
słem, pragnę napisać parę słów o 
podwójnych a częstokroć i potrój
nych opłatach za jedne i te same 
egzaminy pobierane przez kwesturę 
Katolickiego Uniwersytetu.

Zdarzyło mi się, że zgłoszonego 
egzaminu nie mogłem zdawać 
ściśle określonym terminie i przy 
gotowałem się na termin następny. 
X co mnie spotkało? Nie mogłem 
od razu zdawać, bo jak się okazało 
pieniądze zapłacone za egzamin 
przepadły i  aby móc go zdawać 
należy zapłacić powtórnie.

Sądzę, że to jest niesłuszne i po 
bierania opłat, dwa razy za jeden 
egzamin nigdy dotąd nie było. 
Oburzają się z tego powodu nawet 
i niebiedni studenci, a cóż mówić 
o tych, kf '-zy  z braku pien ię ' y 
nie mogą zjeść codziennie obiadu, 
luv kupić sobie niezbędnego skryp 
tu lub książki. Dlatego też pytam 
się. czy to nie jest wyzysk.

wencji jak tym razem, mówi wyraź 
nie o wzroście zainteresowania prze 
ciętnego studenta pracą społeczną.

Po obraniu przewodniczącego sio 
wo wstępne wygłosił Kurator Koła 
prof. dr Liebnaru podkreślając waż 
ność misji, jaką wzięło na siebie 
Koło i aktywność, jaką przejawiało 
w  bieżącym roku akademickim oraz 
wyraził wiarę w  jego , dalszą i owoc 
ną pracę.

Referat kol. Krępy, który później 
został obrany prezesem Koła zapo
znał nas z zadaniami Koła Medy
ków, jakie spadają na niego w 
związku z realizacją sześcioletniego 
planu gospodarczego, który swoim 
zasięgiem nie pomija i służby zdro 
wia. Najistotniejsze zadania Koła 
wyrażają się w  trosce o wyrówna
nie różnego w  sensie intelektualnym 

startu młodzieży I  roku studiów, 
stworzenie dobrych warunków pra 
cy naukowej studentom wszystkich 
lat, wyszkolenie kadr młodych nau
kowców 1 zaznajamianie studentów 
z zagadnieniami społecznymi zwią
zanymi z zawodem lekarza. Wszyst 
kle te zadania mają przed sobą je
den cel: wychowanie mistrza w

Specjalne ekipy będą prowadziły 
akcje sanitarne i udzielały bezplru, 
nych porad. Praca społeczna ara by. 
prowadzona w dwojaki sposób: F 
pierwsze przez placówki obozow 
jak: przychodnie lekarskie, biblie 
teki i czytelnie oraz prace ekip dzi.. 
łających na terenie pobliskich gmin 
ZAM P dbając o wyrobienie fizycz
ne, o upowszechnienie i  udostępn e 
nie sportu dla młodzieży organizuje 
również obozy sportowe.

Reorganizacja wczasów w br. m' 
doniosłe znaczenie. Zlikwiduje sie 
całkowicie pozostałości nawyków 
złotej młodzieży w  obozach wypo
czynkowych, zbliży się młodzież a- 
kademicką do społeczeństwa, da się 
jej wypoczynek i wyrobienie spo. 
łeczne.

J. Iskierko

Czy wiecie, że...
75°/. studentów UMCS to syno 

wie i córki chłopów i robotników. 
Toteż uniwersytet ten pod wzglą 
dem socjalnym stoi na jednym  z 
pierwszych miejsc w Polsce.

• * •

Zarządy Uczelniane Z A M P -u  
polecają wpłacać składki człon
kowskie,

• * •

Każdy członek Z A M P -u  powi
nien mieć legitymacją. Legityma
cja bez opłat członkowskich nie 
jest ważna.

* * * -  Ml l
Najwyższy już czas, by kole 

dzy, którzy pobrali na kredyt ko- j 
szule organizacyjne zapłaaili zr< 
nie.

* « *
Zarząd Uczelniany przy UMCb 

opracowuje instrukcje dla Zarzą
dów Wydziałowych i Kół celem 
usprawnienia zebrań organizacyj 
nych.

*  *  *

Od dnia 18 maja studenci ko
lejno wydziałami i latami prze
pracują po 4 godziny przy budo
wie Miasteczka Uniwersyteckie
go.

sztuce, a zarazem uspołecznionego 
lekarza.

Po sprawozdaniu ustępującego za
rządu, które nas zapoznało z cało
kształtem rocznej działalności Kola, 
wyrażono specjalne podziękowanie 
Kuratorowi Koła za jego opiekę, po 
czym nastąpiło rozdanie członkom 
Koła dyplomów uznania za najlep. 
sze zasługi w  pracy społecznej.

Na wniosek przewodniczącego Ko 
misji Rewizyjnej Koła udzielono 
przez aklamację absolutorium ustę
pującemu zarządowi i przystąpiono 
do wyboru nowego. Na zakończenie 
posłuchaliśmy krótkiego, lecz treś
ciwego przemówienia nowego prezo 
sa, które było przepełnione wiarą 
w dalszą pracę Kola dla dobra stu
dentów i społeczeństwa. Lekko drżą 
cy ton jego głosu, który świadczył 
o braniu sobie do serca odpowie
dzialności, jaką na niego nałożyli 
koledzy obdarzając go tym stano
wiskiem wzbudził zaufanie nawet 
u tych, którzy radzi byli wybrać 
innego kandydata. Mamy nadzieję, 
że nowy prezes — dotychczasowy 
kierownik sekcji prasowej Koła nie 
zawiedzie naszych nadziei

Medyk

Jak tu się uczyć...

Z. J. R.

Wybory u medyków
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Występ zespołu Wojska Marsz. Rokossowskiego
zmienił się w potężne; manifestację
przyjaźni polsko-radzieckiej

J uż pierwszy występ zespołu 
Muzyki, Pieśni i Tańca Wojs

ka Marszałka Rokossowskiego pozwo 
Itł nam na ocenę jego wspaniałych 
wartości artystycznych. Śmiało rzec 
można, że nigdy dotąd nie ogląda
liśmy w  Lublinie tak doskonałego 
zespołu. Chór, zespół taneczny, so
liści, wszystko to na najwyższym

POSIEDZENIE TOW. GEOGRA
FICZNEGO

Dnia 19 maja b. r. (we czwartek) 
O godz. 17-tej w  sali ćwiczeń Za
kładu Geografii Uniwersytetu Marii 
Curie-Skłodowskiej w  Lublinie (ul. 
Narutowicza 30—I I  p.) odbędzie się 
posiedzenie naukowe Polskiego To 
warzystwa Geograficznego z refe
ratem Dr Anieli Chałubińskiej p. t. 
„Nowe izanomale świata'”.

Osoby, interesujące się zagadnie 
niami geograficznymi mile w i
dziane.

M U ZYKA  „MŁODEJ POLSKI"
W  FILHARM ONII LUB.

W nadchodzącą niedzielę dn. 22 
b. m. o godz. 12 odbędzie się w  Do 
mu Żołnierza kolejny poranek z cy 
klu „Historia Muzyki symfonicz
nej". W programie kompozytorzy 
„Młodej Polski": Różycki („Mona 
Lisa"), Karłowicz („Odwieczne pie 
śni"), Szymanowski („Mandragora").

Dokąd dziś idziemy?
TEATRY

MIEJSKI — godz. 20. „Tu mówi 
Tajmyr.."!

MUZYCZNY — godz. 19.30 „Król 
włóczęgów*”.

H A LA  TARGOW A (dla Wojska) — 
godz. 18 występ zespołu muzyki, 
pieśni i tańca im. Marsz. Rokos
sowskiego.

K IN A

APOLLO — „Za wami pójdą inni" 
—  nowy flim  polski. Seanse 15.30, 
17.45, 20,15.

B A ŁTYK  — „N ikt nic nie w ie" — 
prod. czeskiej. Seanse godz. 16, 
18, 20.

R IALTO  — „Syn pułku'” —  produk 
e jl radzieckiej, godz. 16, 18, 20.

poziomie. A  co najważniejsze, naj
bardziej porywające, to wspaniały 
humanizm ludzi radzieckich, który 
opromienia sztukę zespołu wojska 
Marsz. Rokossowskiego, ich pieśni i 
tańce, poprzez każdy nieomal gest.

Występ w  Hali Targowej przeo
braził się w  potężną manifestację 
przyjaźni polsko - radzieckiej. Zaraz 
na wstępie, odśpiewaniem narodo
wego hymnu polskiego (ale jak 
wspaniale odśpiewanego!) zespół 
szturmem zdobył sobie serca ponad 
3-tysięcznej publiczności

Chór (pod batutą Wiktora Mały- 
szowa) o pięknym, metalicznym 
brzmieniu, dysponujący szczególnie 
dobrymi barytonami i basami, osiąg 
nął szczyt artyzmu. Każda pieśń 
jest opracowana w  najdrobniejszym 
szczególe. Dyrygent niezwykle umie 
jętnie potrafi operować efektami dy 
namicznymi, od delikatnego, niere
alnego wprost pianissimo do potęż
nych fortissimo, od których zdają 
się aż dygotać ściany budynku.

Soliści, Piotr Malejew (tenor), ba 
ryton Aleksander Berków, a szcze
gólnie tenor liryczny Mikołaj PrL. 
mow i baryton Wiktor Gierasimow, 
dalej baryton Konstanty Kluczni
ków, Sergiusz Sajkin —  tenor, Wła- 
dymir Dawidów — tenor i baryton 
Stacharynow mają piękne o głębo
kim, ciepłym brzmieniu głosy.

Dobór pieśni to już nie tylko do
wód wysokiej kuuury, ale i głębo
kiej myśli, mówi nam najlepiej o 
celach i zadaniach zespołu. 
Największą atrakcją wieczoru były 

jednak bezsprzecznie tańce. Piękny, 
'pełen polotu i  finezji był taniec u- 
kraiński, układu Smirnowa w  w y
konaniu solistów wysokiej klasy 
— Niny Piętrowej i  Wasyla Kop- 
czynki.

Dwa tańce zespołowe były pełne 
życia i  humoru. Zespół wykazał w  
nich szczyt techniki tanecznej. Nie 
zrównany był taniec kawaleryjski, 
układu Smirnowa, odtańczony przez 
zespół Miesznikowa. Tancerze wy
kazali tu nieprawdopodobną, wprost 
karkołomną zwinność, graniczącą 
już z akrobatyką.

Pisząc o zespole Wojska Marszał
ka Rokossowskiego nie można pomt 
nąć milczeniem doskonałego zespołu 
bałałajkowego z jedynym w  swoim 
rodzaju mistrzem, solistą Wiktorem 
Koropfcowem. Publiczność gorąco 
oklaskiwała zespół i  obdarzyła go 
kwiatami.

Prezydent Krzykała podziękował 
serdecznie zespołowi za to, że po
zwolił oglądać mieszkańcom Lubli
na wspaniałą swą sztukę. Prok. F1- 
liński wręczył kierownictwu wią
zankę kwiatów. W serdecznych sło
wach przemówił do publiczności, 
dziękując za tak ciepłe przyjęcie kie 
równik zespołu, kpt. Aleksiejew 
Gryszko i  wzniósł okrzyk na czesc 
przyjaźni polsko -  radzieckiej na

TELEFONY
Pogotowie ratunkowe . 
Straż Pożarna . . . .  
Komenda Miasta M. O.

22- 73 
08

23- 83 " W g ?
DYŻURY APTEK: Krak. Przedm. 

3, Lubartowska 16, Bychawska 
42 i Kalinowszczyzna 44.

Środa 18.V.1949
iadomości: 6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 
0, 18.45, 21.00, 23.00. 
szechnica: 19.00.
20 Koncert dla świata pracy, 

Szkolna gazetka radiowa dla 
i starszych, 11-40 Audycja szkol 
dla klas młodszych, 12.20 Audy 
dla wsi, 12.30 Koncert dla szkól,
0 „Gavroche‘‘ —  aud. sł-mu- 
sna wg W. Hugo, 15.50 Muzyka 
ca, 15.55 Muzyka ludowa Wiel- 
olski, 16.20 Mikołaj Rimski-Kor 
aw — „Kompozytor dnia", 17.15 
toryczny przegląd czeskiej mu-
1 ludowej, 17.45 Poradnik jgzy 
ry, 18.15 Koncert rozrywkowy, 
0 Festiwal Muzyki Ludowej, 
0 „Daleko od Moskwy" — pow. 
Ażajewa, 22.00 Audycja Chopi-

reka, 22.30 Opowieść o Chopinie 
.0 „Folklor francuski".

Wsiydliwość
Skromność jest niewątpliwie za

letą, ale skoro sięgnie granic ucią 
żliwej wstydliwości, staje się wów 
czas wadą. Na nią właśnie zapadło 
obecnie dużo dozorców domowych. 
W setkach domów nie wiadomo 
właściwie, gdzie mieszka dozorca. 
Nic nie wskazuje na jego obecność 
w  posesji. Nie ma ani śladu tablicz 
ki lub napisu. Tajemnica. Wielo
krotnie roznosiciele gazet, listono
sze lub też przybysze błądzą po ka 
mienicy by znaleźć mieszkanie do
zorcy i u niego zasięgnąć informa 
cji o tym czy innym mieszkańcu 
domu. Przypuszczać należy że dziel 
nicowi M O zbadają przyczynę tej 
„skromności'' i nakażą zainstalować 
odpowiednie tabliczki z napisami

cześć Generalissimusa Stalina i Pre 
zydenta Bieruta. Przez dłuższy czas 
nie ustawały okrzyki publiczności 
na cześć Armii Radzieckiej, Wojska 
Polskiego i Komsomołu. Serdeczna 
braterska atmosfera panowała przez 
cały wieczór. Zespół potrafił nawią 
zać i utrzymać przez cały czas kon 
takt z publicznością, który sprawia, 
że artyści grają jak najlepiej, a pu 
bliczność przyjmuje ich sztukę z ca 
łym zrozumieniem. GOG.

Delegaci Lubelszczyzny 
na Kongres Zw. Zaw.

Ryszard Bałaban jest delegatem 
ze Zw. Zawodowego Prac. Spół
dzielczych Okręgu Lubelskiego. Jest 
on przewodniczącym Zarządu Okrę 
gowego tego Związku. Urodził Się 
2 stycznia 1926 r., w  rodzinie chłop 
skiej, we wsi Jeziora pow. gro
dzieńskiego. Otrzymał wykształce
nie średnie. Jest członkiem Polskiej 
Zjednoczonej Partii Robotniczej.

Kongres będzie wyrazem jedno
ści wszystkich łudzi pracy i przy
czyni się do wzmożenia ruchu za
wodowego. Chłop, robotnik i inte
ligent pracujący dadzą świadectwo 
swej jednomyślności w  budowaniu 
ustroju socjalistycznego w  Polsce.

Podzięlfowonie
Wojewódzki Ośrodek Kultury Fi 

zycznej w  Lublinie wyraża podzię 
kowanie firmom: „Hartwig", „Spe 
dytor", S P B i P P B z a  udzieloną 
pomoc techniczną w  akcji 1-szo 
Majowej przy budowie stadionu 

i sportowego,

Wzrasta nasz autorytet i liczebność
stwierdza plenum Wojewódzkiego Zarządu ZHP
Dnia 17 maja br. odbyło się w sali 

Miejskiej Rady Narodowej zebranie 
plenum Zarządu Wojewódzkiego ZMP 
z udziałem aktywu ZMP pracującego 
w Powszechnej Organizacji „Służba 
Polsce" oraz w Związku Harcerstwa 
Polskiego.

Na zebraniu byli również obecni 
przedstawiciel Woj. Komitetu PZPH 
tow. Korolko, prezes Woj. Oddziału 
SL ob. Ziemski, komendant Wojew. 
SP mjr. Strzępek, komendant Chorąg
wi ZHP druh Grzesiuk oraz przed
stawiciel Kuratorium ob. Nowakow
ski. Przewodniczył wiceprzewodniczą 
cy Wojew. Zarządu ZMP kol. Kleszcz. 
Referat na temat „Zadania Związku 
Młodzieży Polskiej w walce o po
kój" wygłosił członek prezydium Za
rządu Głównego ZMP tow. poseł Mo
tyka.

Następnie przewodniczący Zarządu 
Wojewódzkiego ZMP kol. Ozonek omó

wił w obszernym referacie aktualne 
sprawy organizacyjne podkreślając 
m. in. wzrost autorytetu i liczebności 
ZMP; dającą się wyraźnie zauważyć 
poprawę stylu pracy oraz dużą pomoc 
jaką ZMP otrzymał od Polskiej Zjed-

noozonej Partii Robotniczej.
Po podsumowaniu dyskusji przyjęto 

rezolucję, w której zebrani solidary
zują się W pełni z całym światowym 
obozem pokoju i postępu w jego wal
ce dla obrony pokoju światowego.

mm AKTYWIŚCI PARTYJNI-POCZTOWCY
stają do pracy szkoleniowej

Trwający od 18-go lutego 
do 15 kwietnia br. kurs dla akty 
wistów PZPR pocztowców z te
renu miasta Lublina, z uwagi 
na dobór kandydatów, dał wy
nik bardzo pomyślny. Do szere
gów kadr instruktorskich przy
było obecnie kilkudziesięciu ak
ty wistów-pocztowców.

W  dniu 16 bm. pod przewod
nictwem Sekretarza Dzielnicy

Śródmieście, tow. Miśtala, Od
było się zebranie wymienionego 
aktywu, na którym tow. Miśtal 
omówił z zebranymi aktualne za 
gadnienia i przydzielił każdemu 
aktywiście do obsługi po jednej 
podst. org. partyjnej PZPR z te
renu Dzielnicy Śródmieście w 
celu przekazania nabytych wia
domości szerszemu ogółowi 
członków PZPR.

Dojeżdżająca młodzież szkolna
nie bgdzfe marnotrawić czasu w poczekalni dworcowej
Uruchomienie przydworcowej świetlicy TPD
Bez przecinania symbolicznej 

wstęgi, bez szumnej reklamy i 
wygłaszania okolicznościowych 
przemówień odbyło się w' Lub- ’ 
linie w piątek 13 maja otwarcie 
bardzo pożytecznej i dawno 
oczekiwanej placówki przydwor 
cowej świetlicy dla młodzieży.

Świetlica ta jest przede wszy
stkim przeznaczona dla młodzie 
ży dojeżdżającej do szkół lubel
skich. Korzystać z niej może 
jednak również i młodzież mie
szkająca w tej dzielnicy.

Uczniowie dojeżdżający szcze 
golnie dotkliwie odczuwali brak 
świetlicy, w której mogliby spę
dzić spokojnie czas między go
dziną ukończenia zajęć szkol
nych, a odjazdem pociągu. Cze
kanie na dworcu pociągało za 
sobą stratę cennego czasu, który 
winien być przez młodzież wy
korzystany na odrabianie lek
cji.

Wprawdzie i w poczekalni 
dworcowej można było czasem 
spotkać jakiegoś pilniejszego 
ucznia, który usiłował cioś prze
czytać, lub też mozolił się nad 
rozwiązaniem zadania. Atmosfe 
ra poczekalni nie sprzyja jednak 
tego rodzaju pracy, toteż coraz 
częściej odzywały się głosy do
magające się zorganizowania w 
Lublinie świetlicy przydworco
wej.

Sprawą tą zajęło się i dopro
wadziło do szczęśliwego końca 
Robotnicze Towarzystwo Przy
jaciół Dzieci, które w swej do
tychczasowej działalności wy
kazywało zawsze pełne zrozumie 
nie dla sprawy wychowania po 
zaszkolnego.

Należy się spodziewać, że TPD 
potrafi uczynić z tej świetlicy 
placówkę żywotną, na terenie

której młodzież ze środowisk 
wiejskich stykać się będzie z po 
stępowymi tradycjami klasy ro
botniczej, będzie je porównywać 
z bojowymi tradycjami radykal
nego ruchu chłopskiego, odnaj
dywać analogie i braterstwo w 
walce z krzywdą.

Młodzież znajdzie tu czasopi
sma i gazety oraz lekturę (na ra
zie jest w bibliotece 150 ksią
żek). Może też otrzymać za mi
nimalną opłatą (50 zł. miesięcz

nie) codziennie jednorazowy po 
siłek.

Przy organizowaniu świetlicy 
zasłużyła się szczególnie tow. 
Lachowa, która z niestrudzoną 
energią starała się o lokal i o 
wyposażenie świetlicy. Wiele 
czasu i sił poświęcił również tej 
sprawie kierownik nowoótwar- 
tej świetlicy ob. Medard Dzików 
ski.

G. S.

Mylą się ci, co uważają, że głów I 
nym założeniem tego filmu było po 1 
kazanie historii podziemnej drukar 
ni Polskiej Partii Robotniczej. Cho 
ciąż szczegóły związane z tą drukar 
nią są ścisłe historycznie, film nie 
ma pretensji do „dokumentarności'”. 
Twórcy jego, A. Bohdziewiczowi, 
chodziło o możliwie wierne odtwo
rzenie obrazu środowiska walczące 
go proletariatu na .barwnym tle ży 
cia okupowanej przez Niemców Wór 
szawy.

Z tego punktu widzenia rozpatry 
wany film „Za wami pójdą inni" 
jest filmem zupełnie dobrym pomi
mo pewnych wad montażu. Najwięk 
szą zasługą filmu jest pokazanie 
właśnie klasowego podłoża dwóch 
diametralnie przeciwstawnych po
staw społeczeństwa stolicy. Jednej, 
nastawionej na wyczekiwanie ,,ż 
bronią u nogi" na pomoc z Zacho
du i stąd prowadzącej do zatraty po 
czucia godności narodowej i do róż
nych form współpracy z Niemca
mi —■ oraz drugiej, patriotycznej 
postawy czynnego oporu 1 odwetu 
za każdy gwałt okupanta, charakte 
ryzującej świat robotniczej Warsza 
wy. Na tym jaskrawym tle kontra
stu pomiędzy wygodnictwem stołecz 
nej burżuazji i hałastry spekulan
tów różnego autoramentu, a zacię
tą walką proletariatu blednie wątek

Kino „Apollo"

»Za wami pójdą inni«
akcji osobistej, zaznaczonej dość 
fragmentarycznie miłości „ryksza
rza" Władka do wielkopańskiej cór 
ki Anny.

Psychologiczna -podstawa porzu
cenia przez Annę swego środowiska 
i przejście na stronę walczącej kla
sy robotniczej jest przez twórców 
należyci^ uzasadniona. Gdyby Anna 
uczyniła to tylko z miłości do Wlad 
ka, czyn jej posiadałby walor za
ledwie dramatycznego gestu. Ją jed 
nak na front walki proletariatu 
sprowadziło głębokie przężycie śmier 
ci Jakuba, które dało jej zrozumie
nie istotnego sensu idei czynnego 
oporu.

Sumienna reżyseria wyeliminowa 
ła z powodzeniem banalność i kon- 
wencjonalność z gry aktorów, któ
rych większość wystąpiła w  tym fil 
mie po raz pierwszy przed objekty 
wem. Hanuszkiewicz 1 Krasnodęb- 
ska pokazali prawdziwy talent. Po
czątek filmu nuży nieco małą zwar 
tością montażu kolejnych scen, u- 
trudniającą widzowi powiązanie ich 
nawzajem ze sobą. Film nie jest 
wolny także od dlużyzn, które ła
two można było usunąć choćby tyl 
ko nożycami. Zdieoia Wohla bardzo 
dobre i jasne. Oprawa muzyczna 
K. Serockiego doskonała i dobrze 
stonowana. Dźwięk niestety miejsca 
mi jeszcze szwankuje* (v)
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Wyniki powiatowych Biegów Narodowych
w całym kraju
e wszystkich nie
mal powiatach od
były się w niedzie
lę powiatowe Bie
gi Narodowe. Ogó
łem w biegach 

tartowało ponad 15 tysięcy za
rodników i zawodniczek. Biegi

stały na ogół na dobrym pozio
mie, a niektóre wyniki osiągnięte 
przez nieznanych biegaczy wska
zują, że cel powszechnych Biegów 
Narodowych został osiągnięty.

W poszczególnych wojewódz
twach liczba uczestników przed
stawia się następująco:

18 n 1.303 yy yy yy 443 »»
11 yy 812 yy yy yy 225 yy

15 tt
2.742 yy V yy 458 yy

14 1.200 yy yy yy 230 yy

12 t t
1.144 yy yy yy 342 yy

21 yy 1.253 yy yy yy 400 yy

13 yy 733 yy yy yy 282 yy

18 ty
1.506 yy yy yy 348 yy

16 yy
1.221 yy yy yy 367 yy

24 yy
1.399 yy yy yy

362 yy

Bydgoszcz w 22 powiatach 1.017 uczestników, w tym 365 kobiet 
Katowice 
Kielce 
Kraków 
Lublin 
Łódź 
Poznań 
Rzeszów 
Szczecin 
Warszawa 
Wrocław

Cytry te nie są jeszcze kompletne.

Izbica remisuje z Tomaszowem
3:3 (2:1)

Onegdaj rozegrane zostało to
warzyskie spotkanie piłki nożnej 
między KS „Naprzód", a SKS 
„Spójnią —  Tomasovią", zakoń
czone wynikiem nierozstrzygnię
tym 3:3.

Przebieg gry:
Już pierwsze minuty przynoszą 

zdecydowaną przewagę „Naprzo
du". „Tomasovia“ otrząsa się w i 
7-mej minucie gry przez Bironta 
strzela bramkę w 11-tej minucie. 
„Jtfaprzód" wyrównuje ze strzału

Zapaśnicy przed meczem
z Bułgarii!

Z powołanych przez PZA 16 za
wodników na obóz kondycyjny przód 
meczem z Bułgarią przybyło tylko 
10 zapaśników. Kryszmalski I (w cięż
ka), Sawka i Kauch (w. piórkowa), 
Rokita i Sznajder (w musza), Drąg 
(w. kogucia), Jakubowicz (w. lekka), 
Kryrzmalskl II (w. półśrednia), Ra
doń (w. średnia) i Szajewski (w. pół
ciężka).

Ponadto w poniedziałek przyjecha
li: Kąjz fw. piórkowa) i Kuligowski 
(w. lekka).

środkowego napastnika. Do przer 
wy wolny bezpośredni z 13 m. 
„Naprzód" prowadzi 2:1. Po przer 
wie atak „Tomasovii“ przez Tur
ka wyrównuje. Gra bardzo ostra, 
prowadzona w tempie, lecz nie 
brutalna. Turek z pięknej wysta 
wy Gdańskiego podwyższa wynik 
na 3:2 dla „Tomasovii“. „Na
przód" zrywa się do ataku i w 12 
minucie przed końcem strzela wy 
równującą bramkę, Pomimo chęci 
z obydwu stron na podwyższenie 
wyniku —  zostaje on niezmienio
ny. Tym samym „Spójnia —  To- 
masovia‘‘ udowodniła, że jest dru 
żyną dobrą, tym bardziej, że II ze 
spół grając na miejscu w Toma
szowie Lub. pokonał Gimnazjum 
„Biłgoraj" 3:1. Zawody prowa
dził ob. Czech z Izbicy. Publicz
ności około 1500.

Polska przegrywa i lo io i ia
w koszykówkę

Międzypaństwowy 
mecz w koszy
kówce męskiej Pol 
ska — Rumunia 
zakończył się zwy 
cięstwem Rumunii 

27 (24:5). Pun
kty dla Polaków 
zdobyli: Grzecho-

wiak — 13, Pawlak — 8, Żyliński—4, 
Jarczyński — 2.

Następny mecz rozegrają Polacy, 
jako reprezentacja Warszawy z Bu 
karesztem.

Doskonale wyniki
lekkoatletów radzieckich

imo, że sezon lekko
atletyczny d o p i e r o  
rozpoczął się, czołowi 
lekkoatleci radz:eccy 
znajdują się już w  do 

skonałej formie. Świadczą o t: m 
wyniki, uzyskane w niedzielę pod
czas zawodów w  Leningradzie. M. 
in. zawodnik „Dynamo" — Gri- 
goriew przebiegł dwukrotnie 100 m. 
w  10:8 sek. Na tych samych zawo 
dach rekordzista ZSRR w  skoku 
wzwyż—Iliasow, uzyskał w tej kon 
kurencji wynik 1,95 m., co jest 
prawdopodobnie najlepszym tego
rocznym rezultatem, uzyskanym w 
Europie.

Zawody te były masową impre
zą. Startowało w  nich ponad 500 
czołowych lekkoatletów okręgu le- 
ningradzkiego.

Waga ciężka na ringu

Fragment walki bokserskiej w wadze ciężkiej. Szymura (Gwar
dia) zwycięża Białkiewicza (Gedania).

Zakończenie turnieju tenisa stołowego
W  dniach 14 i 15 maja br. w 

sali W UKF odbyły się zawody 
ping pongowe przy udziale 61 
zawodników. W  turnieju brały 
udział kluby: ZS „Kolejarz" —  
Chełm, KS „Sparta" —  Zarm ść, 
ZS „Związkowiec" ZS „Ogni
wo", ZS „Kolejarz" —  Lublin, 
AZS Lublin, WKS Lublinianka 
ł MKS. I miejsce zdobył Patyń-

Dr. Załuski —
wiceprezydentem FIS

Kongres Międzynarodowej Fe
deracji Narciarskiej zakończył 
w Oslo swe obrady. Na ostatnim 
posiedzeniu dokonano wyboru 
władz FIS, których skład osobo
wy nie uległ zmianom. Na pre
zydenta FIS powołano ponow
nie Norwega Oestgarda, podczas

Zawody lekkoatletyczne w Zamościu
Pierwsze zawody jakie odby

ły się na nowych boiskach 
szkolnego parku sportowego w 
Zamościu przyniosły następują
ce wyniki:

W'popularnej setce najlepszy 
czas uzyskali Łupina i Puław

ski ( l ł ,9 sek), rzut kulą (4 kg) 
wygrał Skwarek (13,25 m), skok 
wzwyż Joch —  (155 cm), a w dal 
Łupina (5,44), rzut dyskiem 
(1 kg) Żuk —  (42,5 m., oszcze
pem Łupina (33,5 m.)

gdy wiceprezyd. zostali znów 
Langley (USA), dr Carlo (Fran
cja) i dr Załuski (Polska). Sekre
tariat powierzono Bcrgslandowi 
(Norwegia), —  członkowie Żarz. 
Federacji weszli ponownie przed 
stawiciele ZSRR. Czechosłowa
cji, Szwajcarii, Szwecji, Finlan
dii, Włoch, Holandii 1 Anglii.

W  czasie obrad postanowiono 
nie organizować w 1951 r. nar
ciarskich mistrzostw świata, le z 
rozgrywać je wyłącznie co 2 la
ta, zalicz?ono do konkurencji 
międzynarodowej bieg dla ko
biet na 10 km oraz zatwierdzo
no program narciarskich mi
strzostw świata na rok 1950.

ski ZS „Ogniwo", II —  Niemce
wicz, ZS „Kolejarz", III Pa- 
szczyk „Związkowiec", IV Zie
lonka — Lublinianka. I miejsce 
w konkurencji kobiecej zdobyła 
Kiszczyńska AZS, II Grzybowska 
ZS „Ogniwo", III Kwiatkowska, 
KS „Kolejarz". Nagrodę ob. 
Kuratora dla najlepszego junio
ra zdobył Zuk z „Lublinianki", 
a dla najlepszej juniorki —  Sza
błowska z KS „Związkowiec". 
Nagrodę dla najstarszego za
wodnika zdobył Wąsik KS Stal, 
dla najmłodszego Borowski —  
KS „Związkowiec". Dla niezrze 
szonego —  Wysocki. W  wyniku 
turnieju nagrodę drużynową zdo 
była WKS „Lublinianka".

Tuora weźcie udrał
v wtliiso ksŁistim w Mpsraj

Najlepszy kolarz o- 
kręgu lubelskiego—  
Tuora wyjechał ro
werem do Poznania 
a następnie do Gdy 
ni i Bydgoszczy, 
gdzie w  dniu 22 b. 
m. weźmie udział 

w  wyścigu kolarskim na dystansie 
100 km. Sądząc z dotychczasowej 
formy Tuory, winien on odegrać 
poważną rolę w  tej imprezie.

Ale nie miał czasu myśleć o tym. Sekretarz go na
glił. Pogrążyli się w kosztorysach, mapach i rachun- 
kach. Po godzinie wyszedł stamtąd jako naczelnik 
transportu i kierownik faktorii.

VI

't ransport ruszył w drogę.
Najpierw poleciały samoloty i na głównym —  

pełnom ocn ik  NKWD, który miał pewne sprawy w 
faktorii. Kostia wiedział jakie. Potem ruszył w dro
gę lekki zaprzęg jeleni naczelnika, a za nim —  długi 
i hałaśliwy jeleni argisz. I wreszcie z hukiem i szczę-- 
kiem poszła ciężka artyleria —  traktory.

Wszystko to —  latające .pełznące i biegnące —  
było podporządkowane Kosti. Przed nim rozciągała 
się wielka droga tundry, ta droga, po której przed 
trzema miesiącami wlókł się umierający z wyczerpa
nymi psami. Teraz szedł przez nią jak zwycięzca; 
sanki jego były ciężkie od ładunku; śnieg skrzypiał 
pod żelaznymi gąsienicami maszyn; ochrypłym gło
sem krzyczeli mechanicy, poganiacze jeleni i jakkol
wiek droga była trudna, wydawała się Kosti łatwa.

Był to pochód, o którym i dzisiaj opowiada się 
przy ogniskach na tundrze.

Jelenie przewracały się na lodzie. Traktory za
padały się w pękniętym lodzie lub grzęzły w torosach. 
Były tak silne mrozy, że liny stalowe pękały jak gdy
by były z porcelany. Mechanicy mruczeli: diabelski 
pochódl Ale Kostia nie znał zmęczenia.

Pierwszy przychodził z pomocą jeleniom, pierw
szy podstawiał ramię pod sanie traktorów i nie zwra 
cał uwagi ani na zamieć, ani na mrozy.

W  całej kolumnie rozbrzmiewał jego wesoły głosi 
—  Naprzód! Naprzód, towarzysze, naprzód! —  kto 

nie doświadczył tego, co czuł teraz Kostia Łobas, ten 
nigdy nie był na grzbiecie fali.

O, on był teraz na grzbiecie, na najwyższej fali 
swego życia. Przez całą tundrę leciała.wieść o wesołym

kupcu Kosti, całe koczowiska wychodziły mu na spot
kanie.

Poznawał starych przyjaciół:
E —  hej, Japtune Wasiliu! wołał z sanek. —  

Prosiłeś o nową strzelbę. Oto przywiozłem ci strzel
bę. Szczęśliwych łowów, Japtune Wasilu! Czekam na 
ciebie ze zdobyczą w faktorii.

—  O, a to kto? Fiodor Jar. Masz czajnik! Pij 
herbatę na zdrowie, Fedorzel

Ten wesoły chłopak z szarymi bezami stawał się 
pierwszym handlarzem wędrownym. Już marzył o 
tym, jak w zimie będzie pędzić przez tundrę ze swym 
koczującym magazynem —  batogiem i w każdej czu- 
mie będą go przyjmować jak upragnionego gościa. 
Będzie takim handlarzem, jakiego tu jeszcze nie wi
dziano! A sława? Go tam sława? Sława to dym. I opę 
dzał się od tych myśli jak od dymu.

Nie wiedział nawet, że w owych dniach nazwi
sko Kosti Łobas nie schodziło ze szpalt gazet. Cały 
kraj śledził ruch jego transportu żywnościowego, gdy 
na Wilczej Przełęczy śnieg zawiał transport, wiedzie
li o tym wszyscy w państwie.

....Dowie się o swej sławie dopiero po roku, gdy 
dlo tundry nadejdą stare gazety.
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