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Armia Ludowa zajęła Szanghaj
Ostatnie dni Czank-Kaf-Szeka
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Londyn (P A P )— Jak donosi korespondent 
Reutera as Hong Kongu, Chińska Armia Ludowa 
zajęła Szanghaj.

PEKIN (PAP) —Agencja nowych (]hin podaje: armia ludowa, która 
•forsowała rzękę Jan«-Tse. wyzwoliła NanKin, Ь^цеу od 24 lat głównym 
ośrodkiem działalności Kuomintangu. W ciągu 3-dniowycb walb wyzwolo- 
no również wiele znanych miast wzd łuż rzeki. Oddziały ludowe prą obec. 
nie na południe oczyszczając teren Z resztek wojsk nieprzyjacielskich.
Po kilkudniowych walkach wyzwolono takie stolicę prowincji Szausi _
Taiyuan.

Wyzwolenie Nankmu pieczętuje for 
malnie zakończenie wbdzy Kuomin 
tąngu. Pomimo faktu, że w Kanionie, 
Taiwanie, Kweilinie i innych piiej- 
scacb resztki wojsk nacjonal ętycz- 
nych mogły stawiać jeszcze opór, nie 
roożru ich jednak dłużej urażać za 
zorganizowaną armię. Zbliżają się 
o«ta|nie dni Czang - Kai - Szeka i 
zgrupowanych wokół n:ego zdrajców. 
Chińska rewolucja ludowo - demokns 
tyczna zakończy się wkrótce całkowi 
tym zwycięstwem.

Wyzwolenie w jednym dnin NanŁi
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kontraktacji
w y k o n a ł a

gmina Wielkie
W końcu ub. tygodnia na terenie 

gminy Wielkie (Abramów) zostało 
£dkion<traktowane ponad 100 sztuk 
trzody chlewnej. Ilość ta zadecy
dowała o przekroczeniu planu kon 
traktacji, o przedterminowym wy 
konaniu zobowiązania podjętego 
z okazji 1 Maja.

Gmina Wielkie jest pierwszą na 
terenie pow. lubartowskiego,, któ 
ra wykomia swe zobowiązanie 1- « 
Majowe, (i)

H asła  1-Maiowe 
КС W K P(b)

MOSKWA (PAP). — Cała prasa ra
dziecka publikuje- hasła l-tnajowe K*o 
snitełu Centralnego Wszeciuwiązko- 
wej Komunistycznej Partii (Bolszewi
ków).

Naczelne miejsc* zajmują hasta, 
nawołujące do utrwalenia jedności kia 
sy robotniczej, do obrony pokoju i 
demokracji, do walki z podżegaczami 
wojennymi:

Niech żyje 1 Maja — dzień przeglą 
du bojowych sił mag pracujących ś*ia 
tal, dzień braterstwa robotników 
wszystkich krajów!

Rrułnie pozdrowienie narodom wal 
czącyim o zwycięstwo demokracji j so 
ejalizimi!

Robotnicy wsaysekich krajów! Obro 
na pokoju jest sprawą wszystkich na 
rodów świata I Demaskujcie agresywne 
plany podżegaczy wojennych! Jednocz 
cie wszystkie siły do walki o trwały po 
kój l bezpieczeństwo narodów!

Przyjaźń narodów Związku Radziec 
kiego, Stanów Zjednoczonych i An
glii jest najlepszą gwarancją trwałe 
go pokoju. Niech żyje bratni sojusz na 
rodów Anglii, Sta/nów Zjednoczonych 
1 Związku Radzieckiego, w ich walce 
o pokój!

Następnie КС WKP(b) wzywa naród 
radziecki do wzmagania zdolności o- 
bronnej kraju, do walki <* przedter 
minowe wykonanie planu 5-letniego, 
•o dalszy nozwój gospodarki narodo- 
.wej dobrobytu j kultury w ZSRR.

W za kończeń lii znajdujemy hasła 
a* cześć Zw ązku Radzieckiego, Jgu-lii

nu i Taiyuan uczcziono potężnymi ma 
nifeslacjami i zwiększeniem produk
cji w miastach wyzwolonych przez ar 
mię ludową. Wiadomość tę przyjęto 
ze szczególpSTB entuzjazmem w Peki 
nie. Niezliczone tłumy mieszkańców 
zalały ulice, wiwatując Ra cześć \vry 
cięstwa wojsk do późnej nocy. Dla 
uczczenia tego zwycięstwa robotnicy 
licznych i-bryk postanowili zwięk
szyć produkcję. Kolejarze, pracujący 
na linii Pekin — Tien-Tsin, złożyli za 
pewnienie, że wypełnią zadanie mie
sięcznego transiportu miliona ton do
staw wojskowych dla armii. Tysiące 
robotników postanowiły sam o rzu tn ie  
pracować dodatkowo <yleffl zwiększę 
nia dostaw wojskowych. Pracowuicy 
pocztowi w Tien-Tsinie zapowiedzieli 
natychmiastowe uruchomienie komu
nikacji pocztowej z Taiyuamem.

Wybitne osobistości chińskich par 
tii demokratycznych i organizacji 
przestały depesze gratulacyjne na rę 
ce Mao-Tse-Tunga i dowództwa armii 
indowej na wiadomość o wyzwoleniu 
Nankinu. Depesze te podkreślają, że 
ostatnie propozycje władz ludowych 
były sprawiedliwe i łagodne.

Depesze wysłali m. in.: przewodni
czący komitetu rewolucyjnego Kuo- 
msnitangu — Li-Czi-Szan członkowie

władz naczelnych chińskiej ligi demo 
kratycznej, Peng-Tse Min, przewodni 
czący chińskiej chłopsko - robotni
czej partii demokratycznej i inni.

NOWY JORK (PAP.) -  Donoszą « 
Chin, że milionowa armia ludowa, 
która przed kilkoma dniami przystą
piła do ofensywy na liczącym ponad 
1200 km. froncie wzdłuż rzeki Jang- 
Tse, została już w całości przepławki 
ma. na południowy brzeg.
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MOSKWA (PAP) Ludność stolicy 
radzieckiej przygotowuje Się do te 
gorocznego obchodu 1-Majowego pod 
znakiem Współzawodnictwa pracy.

Odświętny wygląd przybrały uli» 
ca Moskwy. Na ulicy Gorkiego usu 
wa się ostatnie rusztowania no
wych, wspaniałych gmachów repre
zentacyjnych Nowe gmachy wy
rosły na ulicy Mozaiskiej i na dzie 
siątkach innych ulic. W niezwykle 
szybkim *empie, rfp dal«ze
ozielenianie Moskwy. W ciągu 2 dni 
wyrosła nowa aleja lip po obu stro wykonali już w dniu 20 bm. dwie 
nach ulicy Gorkiego. Rozpoczęła sfę bremy wjazdowe do hal warsztato-

Na zdjęciu czteroskibowy pług motorowy produkcji radzieckiej

Fabryka Wag Specjalnych Nr 2
wykonała swej Czyn 1 -  Majowy

Państwowa Fabryka Wag Specjalnych Nr 2 (dawn. „Hess") wypet 
nila w dniu 26 bm. awe zobowiązanie 1 Majowe, polegające na wy-, 
konaniu kwietniowego planu .produkcji z nadwyżką 20 proc. Osiągnięty 
w tym dniu wynik za*ogi oznacza wykonanie planu miesięcznego m{ 
121,75 proc,, a więc zrbowiąząnie zrealizowano z nadwyżką.

Dalsze meldunki kolejarzy
o wykonaniu Czynu 1 -  Majowego

rekonstrukcja Placu Puszkina, w 
toku której historyczny pomnik 
wiekiego poety rosyjskiego przenie 
siony zostanie na środek tego pla
cu- Na Placu Czerwonym zakończo 
no wznoszenie rusztowań, które po 
kryły już szkarłatne sztandary i 
transparenty.

W całej Moskwie odczuwa się 
podniosły nastrój przedświąteczny.

Pracownicy Warsztatów Napra
wy Bieżącej Lubelskiej DOKP w 
ramach swych zobowiązań podję
tych dia uczczenia Święta Pracy

wych przy zaoszczędzeniu 50 robo- 
czogodzin w stosunku do planowa
nej ilości pracy.

W dniu 25 bm. ukończyli napra
wę parowozu przy zaoszczędzeniu 
dalszych 300 roboczogodzin. Paro
wóz ten jako symbol Czynu 1-Majo 
wego kolejarzy lubelskich odbędzie 
swój pierwszy kurs w dniu 1 maja.

W dniu 26 bm. pracownicy Wan« 
sztatów Naprawy Średniej Lubel» 
Skiej DOKP ukończyli napraw-» p« 
rowozu zadeklarowany jako Czyn 
1-Majowy. Dar pracy warsztatów-» 
ców wraz z materiałem przedstawia 
Wartość 600 tys. zł, zaoszczędzo-ч 
nych dla Państwa przez kolejarzy

Kongres Pokoju w Paryżu i Pradze
жакопехцв s w o je  o  i» radl ед

Delegaci Polski wybrani do stałego Komitetu Pokoju
W poniedziałek równocześnie został zamknięty Kongres Obrońców 

Pokoju w Paryżu i w Pradze. Kulminacyjnym punktem obrad Kon- 
gresu było odczytanie przez Aragona projektu Manifestu, przygotowa
nego przez Komisję 1 Kongresową. Tekst Manifestu podamy Jutro.

PARYŻ (PAP) — Kiedy Aragon 
kończy czytanie -Manifestu, entuz 
jazm osiąga szczyt.

Członkowie Kongresu zerwali się 
z miejsc, wołając we wszystkich ję 
zykach: Paix! Mirl Pace! Pokój! 
Friede! Peacel, po czym rozbrzmiał 
znów podjęty przez wszystkich o- 
krzyfc: La Paix! La Paix!, podkreś 
lony grzmotem skandowanych o- 
klasków, od których dosłownie trzę 
sła się sala.

Delegaci stojąc, intonują Marsy- 
liąnkę, którą podejmują goście i 
dziennikarze ną trybunach.

Niespodzianką ostatnich godzin 
Kongresu było pojawienie się na 
trybunie wielkiego poety chilijskie 
go, Pablo Nerudy, ściganego praez 
rząd jego kraju i żyjącego na wy
gnaniu. Jego porywające przemó
wienie kqńczy recytacja wiersza o 
Simonie Boliwarze, bohaterze Ame
ryki Południowej.

W greckiej armii faszystowskiej
pow iała organizacjo demokratyczne

PARYŻ (PAP). — Jak podaje roz 
głośnia Walnej Grecji, wśród żołnie 
rzy armii faszystowskiej i tzw. Stra 
ży narodowej powstała w ostatnich 
czasach organizacja demokratycz
na. Sekcje tej organizacji utworzo
no. jua w  licznych jednostkach 
wojsk faszystowskich. Nowa organi 
zacja przesłała na ręce dowództwa 
armii demokratycznej depeszę, któ
ra stwierdza: „Zgadzamy się całko

iityką demokratycznego rządu grec 
kiego. Celem przyczynienia się dp 
jak najszybszego zapanowania po
koju i ładu w Qrecji, utworzyliśmy 
organizację demokratyczną złożoną 
z żołnierzy i członków straży naro
dowej. Przyrzekamy uczynić wszyst 
ko, aby doprowadzić do jak naj
szybszego zakończenia bratobójczej 
wojny i usunięcia г naszego kr?jv 
cudzoziemców4'.

Powołanie stałego JKomitetu 
Przed przemówieniem Aragona, 

GUy de Boisson, jako referent Ko
misji Organizacyjnej Kongresu, od
czytuje listę osobistości kilkudziesię 
ciu krajów, które Komisja propo
nuje na członków stałego komitetu 
Światowego Kongresu Obrońców 
Pokoju. Odczytanie listy wywołuje 
nową burzę oklasków. Polskę w Ko 
mltecie reprezentują: Sztachetka, 
Borejsza i Ćwik.

Lombardo Toledano składa imie
niem wszystkich członków Kongre
su podziękowania Paryżowi za zgo
towane im przyjęcie. Liczne dele
gacje składają podarki.
W PRADZE 

25 bm. na popołudniowym końco 
wym posiedzeniu praskiej sesji od' 
czytano wśród ogólnego entuzjazmu 
manifest Kongresu. Przewodniczący 
zarządza glosowanie nad Manife
stem. Manifest uchwalono jedno
myślnie wszystkimi 276 głosami u- 
prawnionych delegatów.

Następnie przewodniczący Jan 
Drda komunikuje delegatom, że we 
dług otrzymanych przez agencję 
France Presse wiadomości w Tokio 
obraduje przy udziale 1.000 delega
tów Wschodnio - Azjatycki Kon
gres Obrońców Pokoju (burzliwe 
oklaski).

Po zamknięciu obrad uczestnicy 
Kongresu udali się na wielki wiec, 
zwołany do sali pałacu noumselo*' 
яшт. Хяхмйпш SsiAkMb

Hasrtó pokaiowa iiimn
p o w s t a n i e
z inicjatywy polskiej

PARYŻ (PAP). —  Na plenum
Światowego Kongresu Obrońców 
Pokoju Pablo Picasso złożył w po 
niedziałek następujące oświadcz» 
nie:

„W  Komisji Organizacyjnej 
Kongresu delegacja polska złoży 
ła pewną propozycję, podjętą as  
stępnie przez inne delegacje^ 
Propozycja ta dotyczy ustanowią 
nia pod egidą Kongresu wielkiej 
nagrody międzynarodowej, któ
rej celem byłoby wyróżnienie 
tiziełą artysty, pisarza lub filmów 
ca, szczególnie zasłużonego dla 
sprawy pokoju w  ciągu rocznega 
okresu. W moim własnym imie
niu, jak również w imieniu wszy 
stkich pisarzy i artystów, оЬесч 
nych na tym Kongresie, pragną 
stwierdzić, że bardzo gorąco apro 
bujemy te inicjatywę.

Z wysokiej trybuny Światowe*, 
go Kongresu Obrońców Pokoje 
apeluję do wszystkich pisarz? 
i artystów tutaj zgromadzonych, 
aby powitali tę inicjatywę tak, 
jak na to zasługuje, tzn. z wdzięca 
nością i gotowością zadośćuczyń 
nienia pragnieniom wszystkich’ 
zwolenników pokoju. Jestem prze 
konany, że inicjatywa ta przy* 
służy się wybitnie sprawie рокда 
ju oraz przyczyni się do powstać 
nia nowych bogactw kultura!^ 
nych, nowych wielkich dzieł, ktd 
re pozostaną dziedzictwem wszys^ 

-Uch илюйб1! " »



SZTANDAR ЕШЛУ Nr 114,

O wynikach akcji scaleniowej i zadaniach
ideologicznego i organizacyjnego wzmocnienia partii

Referat sekretarza К С  PZPR  tow. Józefa Cyrankiewicza
wygłoszony na Plenum KG PZPR w dniu 20 kwietnia 1949 p.

WARSZAWA (PAP). — Na plenarnym posiedzeniu КС PZPR se
kretarz КС Józef Cyrankiewicz wygłosił referat o wynikach akcji sca 
leniowej i zadaniach ideologicznego i organizacyjnego wzmocnienia Par

Poniżej zamieszczamy najbardziej istotne fragmenty referatu. (Pel 
oy tekst zostanie ogłoszony w najbliższym numerze „Nowych Dróg4*).

Zjednoczenie polskiej klasy robot 
niczej i  powstanie PZPR, opartej
0 ideologię marksizmu - leninizmu 
dokonało się — z jednej strony po 
długoletniej walce przeciw refor- 
mizmowi, przeciw socjalnacjonaliz- 
mowi, przeciw agenturom burżua- 
Aji w  klasie robotniczej, a więc w 
walce o przezwyciężenie rozbicia 
ruchu robotniczego, w wyniku do
świadczeń Rewolucji Listopadowej
1 budownictwa socjalistycznego w 
Związku Radzieckim, w  wyniku 
zwycięskiej rozprawy z faszyzmem,
— w wyniku doświadczeń ruchu ro 
botniczego w  walce o ugruntowa
nie władzy ludowej w  Polsce.

Z drugiej strony zjednoczenie do 
konywało się w  konkretnej aktual
nej walce o przezwyciężenie prawi 
cowego i  nacjonalistycznego odchy 
lenia — w  walce o całkowite prze
zwyciężenie socjaldemokratyzmu 1 
wszelkich jego różnorodnych prze
jawów w  polskim ruchu robotni
czym.

— W walce o pełne zrozumie
nie istoty demokracji ludowej — ja 
ko drogi do socjalizmu — w warun 
kach stworzonych osiągnięciami 
zyycięskiej dyktatury proletariatu 
w ZSRR.

— W warunkach zdruzgotania fa 
szyzmu w 2-giej wojnie światowej 
przez Związek Radziecki —

— W warunkach odepchnięcia 
ifrożby interwencji imperialistycz
nej przez układ sił stworzonych 
.zwycięstwem Związku Radzieckie
go —

— W warunkach braterskiego o-

parcia ekonomicznego o Związek 
Radziecki —

I wreszcie w warunkach pełnej 
mobilizacji mas ludowych Polski 
do walki o ugruntowanie swoim 
wysiłkiem tej demokratyczno - lu
dowej drogi do socjalizmu i o czyn 
ne włączenie Polski Ludowej do 
obozu antyimperialistycznego.

Proces zjednoczenia był więc 
wyrazem i wynikiem walki klaso 
wej toczonej w Polsce — był rów 
nocześnie bardzo ważnym odcin
kiem frontu walki toczonej z obo 
zem imperialistycznym w skali 
międzynarodowej.

Samo zjednoczenie było zwycię 
stwem zarówno nad siłami rodzi
mej reakcji jak nad krajowymi 
ekspozyturami agentur imperiali
stycznych. Było to międzynarodo 
wym sukcesem j wzmocnieniem 
Sił postępu i pokoju.
Jako najbardziej istotna część 

składowa procesu zjednoczenia — 
dokonywało się w miesiącach po- 
kongresowych scalenie byłej orga
nizacji PPR i PPS.

To scalenie, które nastąpiło jako 
realizacja uchwał Kongresu Zjedno 
czeniowego i to uchwał zarówno or 
ganizacyjnych jak politycznych i 
ideologicznych było z natury, rzeczy 
dalszą walką o całkowite usunięcie 
pozostałości wpływów W RN, wpły
wów reformizmu i oportunizmu 
śród części byłych członków PPS
— było równocześnie walką o prze 
zwyciężenie objawów separatyzmu, 
grupowości i sekciarstwa — tam 
gdzie one występowały lub , Jeszcze 
występują.

(o w sumie dała akcja scaleniowa 
i cały poprzedni okres?

Akcja scalenia podstawowych or 
ganizacji partyjnych ułatwiła spo
pularyzowanie wśród członków par 
tii założeń ideologicznych PZPR — 
marksizmu - leninizmu.

Akcja scaleniowa wniosła jasność 
i zapoznała z charakterem naszego 
państwa ludowego szerokie rzesze 
członków partii.

Akcja scaleniowa etworzyła wa
runki dla rozwinięcia masowego 
szkolenia ideologicznego, które w 
następnym okresie objąć musi naj
szersze rzesze aktywu i  członków 
partii

Akcja scaleniowa odegrała poważ 
ną rolę wychowawczą, pokazując 
masie członkowskiej, jak w prakty 
ce stosować statut, jak wprowadzić 
w życde podstawowe założenia struk 
tury organizacyjnej partii nowego 
typu, jak działać w duchu demokra 
cji wewnątrzpartyjnej, jak się po
sługiwać orężem krytyki i samokry 
tyki.

Akcja scaleniowa pomogła w 
przezwyciężeniu starych socjal -  de 
mokratycznych pojęć i tradycji, po 
mogła w  uwalnianiu się od balastu 
rzekomej» „6yntezy“  między refoH _ 
mistyczną a rewolucyjną koncepcją j 
organizacyjną.

Akcja scaleniowa podstawowych 
organizacji dopomogła w znacznej 
mierze w likwidacji przegrody dzie 
lącej jeszcze b. członków PPR od 
byłych członków PPS i dała moż
ność szybkiego usunięcia organiza
cyjnego wszelkich śladów grupowo
ści i izolacji, pozostałości z okresu 
rozłamu w  szeregach klasy robotni
czej.

Akcja scaleniowa spowodowała 
poważne postępy na drodze przebu 
dowy podstawowych organizacji par 
tyjnych w zakładach pracy zgodnie 
ze statutem, w  celu umożliwienia 
organizacji wywierania bezpośred
niego wpływu na proces produkcji 
i  realizacji planu produkcyjnego i 
oszczędności. Przebudowa ta pociąg 
nie za sobą dalszą aktywizację or
ganizacji partyjnych i podniesie ich 
-rolę w  zakładach pracy.

' AKCJA SCALENIOWA POZ
WOLIŁA ROZWINĄĆ I POGŁĘ
BIĆ SOJUSZ ROBOTNICZO - 
CHŁOPSKI W NOWEJ JEGO 
POSTACI, RUCHU ŁĄCZNOŚCI 
FABRYK ZE WSIĄ, UŁATWIA
JĄC TYM  SAMYM W STWA

RZANIU WARUNKÓW BEZPO
ŚREDNIEGO ODDZIAŁYWANIA
K L A S Y  ROBOTNICZEJ NA
KSZTAŁTOWANIE SIĘ STOSUN
KOW NA WSI.
Akcja scaleniowa podniosła auto 

rytet i rolę kierowniczą PZPR 
wśród mas bezpartyjnych.

Akcja scaleniowa zacieśniła więź 
między organizacjami partyjnymi i 
całą klasą robotniczą, mało i śred
niorolnym chłopstwem i inteligen
cją pracującą. Znalazło to wyraz 
w masowym zgłaszaniu się do par
tii, po jej zjednoczeniu, najlepszych 
przedstawicieli spośród robotników, 
pracujących chłopów i inteligencji.

Akcja scaleniowa zadała więc po 
ważny cios reakcji i jej rachubom 
na trudności i rozdźwięki w partii, 
wykazując jej zwartość ideologicz
ną i organizacyjną.

AKCJA SCALENIOWA WZMOC
NIŁA WŁADZĘ LUDOWĄ W POL 
SCE, STANOWIĄC POWAŻNY 
KROK NA DRODZE BUDOWY 
FUNDAMENTÓW SOCJALIZMU 
W POLSCE.

To dała akcja scaleniowa organi
zacji partyjnych.

Na gruncie tych wyników uznać 
należy proces scaleniowy za zakoń
czony.

Zakończony proces scalenia orga
nizacyjnego — nie zwalnia jednak 
organizacji partyjnej od obowiązku 
dalszej ostrej czujności.

Piszą towarzysze w  sprawozda
niach, że ogólnie rzecz biorąc na 
tle nowych zadań — w nowej par
tii zaciera się stara linia podziału 
na b. PPR-owców i b. PPS-owców.

I tak jest.
Wobec równości obowiązków l 

praw — możliwe jest — i tego na
leży przestrzegać, tylko jedna linia 
podziału na dobrze i gorzej pracu
jących, *— dobrze i gorzej spełniają 
cych swoje obowiązki, — dobrze i 
gorzej realizujących linie partii to 
warzyszy. Unikać należy przv tym 
wyprowadzenia drzewa genęólogicz 
nego towarzyszy — chyba, że cho
dzi o jaskrawe wypadki prawico- 
wości, bo wtedy geneologia jest 
przyczynkiem do oceny.

Było powiedziane na Kongresie
— „że nie jesteśmy jeszcze partią 
typu bolszewickiego, ale wierzymy 
niezłomnie, że partią taka będzie
my. Podstawową jednak oechą par

tii typu bolszewickiego, jest to, iż 
jest ona jak monolit".

TAKIM MONOLITEM STAJE 
SIĘ NASZA PARTIA.

0 pogłębienie i rozszerze
nie szkolenia — O ulep
szenie metod propagandy

Następnym warunkiem dalszego 
wykuwania monolitnej partii jest 
pełne i szybkie wykorzystanie moż 
liwości, jakie stworzyła akcja sca
leniowa — dla rozwinięcia masowe 
go szkolenia ideologicznego, które 
by objęło najszersze rzesze aktywu
1 członków partii.

Sporo w tej dziedzinie zostało 
zrobione.

Niemniej jednak zagadnienie szko 
lenia jest zbyt ważkim czynnikiem 
ideologicznego wzmocnienia naszej 
partii, aby nie zwrócić uwagi na 
to, że nawet dobrze rozwijające się 
szkolenie nie nadąża za palącymi 
potrzebami partii masowej, zwłasz 
cza w obecnym tak niezmiernie wa 
żnym okresie.

Należyte powiązanie teorii z prak 
tyką — podstawa działania partii 
marksistowsko - leninowskiej — 
znaleźć musi lepszy niż dotychczas 
należyty wyraz — przede wszystkim 
w szkołach i na kursach partyjnych, 
a po tym może być przeniesiona na 
teren działalności praktycznej.

Tak jak palącą staje się kwestia 
umożliwienia poważnego dalszego 
podniesienia poziomu centralnego 
aktywu — tak z drugiej strony ulep 
szyć trzeba metody szkolenia i me
tody szeroko pojętej propagandy 
wśród najszerszych mas partyjnych.

Jako więc następne, po akcji sca
leniowej organizacji partyjnej, za
danie, realizujące wykuwanie par
tii - monolitu, wymienić trzeba:

KONIECZNOŚĆ PODCIĄG
NIĘCIA IDEOLOGICZNEGO 

WSZYSTKICH UJAWNIONYCH 
DOTĄD SŁABYCH PUNKTÓW. 

KONIECZNOŚĆ PODWYŻ
SZENIA STOPNIA ŚWIADO

MOŚCI POLITYCZNEJ SZERO
KICH MAS CZŁONKOWSKICH, 
ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘD
NIENIEM TYCH .DOŁOWYCH 
ORGANIZACJI PARTYJNYCH, 
KTÓRE BYŁY DOTĄD ZANIED
BANE.

O wzmocnienie oddziały
wania na bezpartyjnych
Następnym, bardzo ważnym za

daniem organizacji partyjnej na 
okres poscaleniowy jest należyte i 
właściwe wykorzystanie ogromnego 
coraz większego autorytetu, jakim 
cieszy się partia wśród bezpartyj
nych.

Sprawa bezpartyjnych wciąż jesz 
cze wywołuje nieporozumienia. Dzie 
je się tak wciąż mimo licznych wy 
powiedzi na ten temat.

Wrócę na chwilę do podstawowe
go dokumentu partyjnego, jakim 
jest statut PZPR. Na wstępie czy
tamy:

„Polsrfa Zjednoczona Partia Ro 
botnicza jest czołowym, zorganizo 
wanym oddziałem polskiej klasy 

'robotniczej, przodującej siły naro 
du polskiego. Polska Zjednoczona 
Partia Robotnicza jest najwyższą 
formą organizacji klasy robotni
czej i wyrazicielką interesów lu

du pracującego miast i wsi‘‘.
Partia — jako czołowy, zorgani

zowany oddział klasy robotniczej 
reprezentuje całą klasę robotniczą, 
ale nie można jej utożsamiać z całą 
klasą robotniczą.

To znaczy, że musimy lepiej niż 
dotychczas wykorzystywać istnieją
ce rezerwuary energii społecznej, 
a nie wkładać całego ciężaru na bar 
ki partii.

To_ znaczy, mówiąc przykłada
mi, że powinniśmy np. w Samo
pomocy Chłopskiej umieć zmobi
lizować, zaktywizować, wykorzy
stać i powiększyć energię bezpar 
tyjnych mas chłopskich, powinni
śmy nad rozwojem Samopomocy 
Chłopskiej czuwać, kierować, ini 
cjować nowe poczynania, opieko
wać się Samopomocą, uważać ją 
za jeden ze swoich instrumentów 
walki o wieś, alo nie stawać się 
»ami Samopomcą Chłopską, nie 
ивдЫ  In d  do stanowisk bez

partyjnym, lecz odwrotnie — u- 
mieć ioh należycie wykorzystać. 
Dowodem niewłaściwego podej
ścia do zagadnienia bezpartyjnych 
jest ich znikomy udział w Kongre 
cie Z. S. Ch.
Trzeba w tej pracy z bezpartyj

nymi — a dotyczy to nie tylko orga 
nizacji społecznych — ale i warsz 
tatów pracy — a więc także urzę
dów, samorządu — środowisk nauko 
wych i artystycznych, skupisk za
wodowych inteligenęji, skupisk mło 
dzieży itd. — trzeba się nauczyć 
różnicowania podejścia do bezpartyj 
nych.

Pewna część to ci, którzy zasilać 
będą w przyszłości partię naszą — 
jako członkowie, — przy czym uni
kać należy pogoni za doraźnymi 
sukcesami — tym trzeba stworzyć 
odpowiedni klimat.

Następna część — podstawowa 
masa bezpartyjnych — wahająca 
się nieraz, bierna nieraz, zacofana,
— a ulegająca jakże często naci
skom wrogiej ideologii.

Tych właśnie partia poprzez od
powiednio uruchomione transmisje 
na bezpartyjnych — stosując specy 
fikację środowisk winna przycią
gać, zmniejszać wahania, aklimaty- 
zować, asymilować, chronić przed 
naciskiem wrogiej ideologii.

Wreszcie trzecia grupa wśród bez 
partyjnych — wyraźna — wykry
stalizowana — nie przeżywająca wa 
aań — wroga nam ekspozytura re
akcji. Cała umiejętność polegać mu 
si na wyizolowaniu tej grupy od 
wpływu na dwie poprzednie — na 
wyeliminowaniu możliwości ich od
działywania na życie publiczne.

Dokonać tego będzie można wła
śnie po odpowiedniej pracy wśi-ód 
podstawowej misy bezpartyjnych.

Na wsi więc toczyć się będzie te 
neralna bitwa o średniego chłopa.
O to czy będzie on klientem ideolo
gii bogatego chłopa — czy będzie 
szedł z nami, razem в biednym i 
bezrolnym chłopem, razem z klasą 
robotniczą — przeciw kapitalizmo
wi.

W mieście toczyć się będzie i za
ostrzać bitwa o część inteligencji za 
wodowej — o rzemieślników — o 
twórców naukowych i artystycz
nych.

Rodzi się i  potężnieje nowa, ludo 
wa inteligencja — wszystkie więc 
szanse są po naszej stronie — pod 
warunkiem, że wszystkie szanse do 
brze wykorzystamy.

Kto mógłby w razie braku prze
ciwdziałania z naszej strony próbo 
wać montować 1 kleić kapitalisty» 
ny front oporu i  przykleić średni* 
go chłopa do bogatego chłopa?

Wyzyskując niedostateczne jesz
cze rozwarstwienie wsi może grozić, 
że będzie to usiłował robić kler. 
wszczynając przy lada okazji wrzask 
z powodu rzekomego zagrożenia rt 
ligii.

Kto usiłuje 1 usiłować będzie na 
tej samej płaszczyźnie montować 
front dewotek i  obałamuconą czę
ścią młodzieży?

Kto usiłuje wedrzeć się na tej 
samej płaszczyźnie w masy drobno 
mieszczaństwa 1 narobić jak najwię 
cej zamętu wśród bezpartyjnych, e 
czasem próbować nawet penetracji 
w peryferie naszej masowej par
tii?

Reakcyjna część kleru.

Teren i zadania walki klasowej
Na czym więc — dokładnie mó 

wiąc — polega nasze zadanie.
PO PIERWSZE polega na bez

względnym niedopuszczeniu do 
usiłowania wprowadzenia w  Pol
sce średniowiecznej, a kryjącej 
za sobą zgoła kapitalistyczne i im 
perialistyczne interesy, urojonej 
linii podziału na niewierzących i 
wierzących.

PO DRUGIE polega na bezlitos 
nym demaskowaniu wszystkich, 
którzy prowokacyjnie chcieliby 
taką linię podziału wprowadzać.

PO TRZECIE na wprowadza
niu istotnych, aktualnych, praw
dziwych linii podziału —■ linii 
zróżniczkowania klasowego, sięga 
jących daleko i głęboko w teren 
mas bezpartyjnych.

Następnym terenem walki kla
sowej, który daje dużo możliwo
ści zgrupowania naszych sił i 
wprowadzenia istotnych linii po
działu wśród bezpartyjnych, jest 
sprawa właściwego, ostrego prze 
ciwstawienia patriotyzmu i inter 
nacjonalizmu nacjonalizmowi i 
kosmopol i ty zmówi.
A więc po zwycięskim zakończe

niu akcji scaleniowej stają nowe 
zadania dalszego ideologicznego i or 
ganizacyjnego wzmocnienia partii.

Przede wszystkim te zadania, któ 
re wynikają z niedomagań organi
zacyjnych i ideologicznych ujawnio 
nych w toku akcji scaleniowej.

A  więc ostateczne przezwycięże
nie pozostałości grupowości czy ob 
cości z poprzedniego okresu.

Dalsza ostra czujność ideologicz
na i organizacyjna. Likwidacja 
wszelkich przejawów penetracji a- 
gentur WRN-owskich i specjalna 
czujność na tym odcinku.

Dalsza przebudowa organizacji fa 
brycznych, pełniejsze niż dotąd u- 
powszeclmienie współodpowiedzial
ności podstawowej organizacji par
tyjnej za rozwój produkcji, za rea
lizację planu.

Lepsze niż dotąd związanie z za
gadnieniami swojego terenu pracy 
kół partyjnych w urzędach i insty
tucjach — znalezienie przez te ko
la właściwych form swej działalno
ści, co jeszcze nieraz szwankuje..

Szybsze niż dotąd przyswojenie 
właściwego partii nowego typu sty 
lu pracy przez wszystkie organiza
cje, poprzez wprowadzenie kolek
tywnej pracy, indywidualnej odpo
wiedzialności, podziału i planu pra 
cy, kontroli wykonania przez kryty 
kę i samokrytykę — tak, aby to by 
ty elementy codziennej pracy korni 
tetow Dartyjnrrh wszystkich szcze
bli

1 Zwiększenie opieki ze etrony 
komitetów partyjnych powiatowych
nad komitetami gminnymi i nać 
organizacjami podstawowymi.

Obecnie po zakończeniu akcji sca 
leniowej nadszedł czas, aby przyjąć 
do partii liczne zastępy przodują
cych ludzi bezpartyjnych, robotni
ków, chłopów i inteligentów, przo
downików pracy, działaczy samo- 
rządowych i spółdzielczych, którzy 
wyrażali chęć wstąpienia do partii.

Wreszcie zadanie ogólne:
Pogłębienie i rozszerzenie niedo

statecznego jeszcze szkolenia, wraz 
ze zorganizowaniem kontrolowanej 
pracy samokształceniowej central
nego i wojewódzkiego aktywu.

Ulepszenie metod szkolenia i udo 
skonalenie m e t o d  propagandy 
wśród szerokich mas członkowskich.

Konieczność — związana zresztą 
i uwarunkowana rozszerzeniem 
szkolenia i ulepszeniem propagan- 
dy — wprowadzenia pełnej jasno- 
scł do szeregu zagadnień ideologie?, 
nych. przede wszystkim do spraw 
nacjonalizmu i kosmopolityzmu.

Zajmowanie dobrych i słusznych 
i zgodnych z linią partyjną pozycji 
do walki z reakcyjną częścią kleru.

Wzmocnienie oddziaływania par 
tii na bezpartyjnych poprzez umie- 
jętnie zastosowane transmisje par 
tii, takie jak związki zawodowe, jak 
Samopomoc Chłopska, jak wszyst
kie znajdujące się pod naszymi . 
wpływami instytucje i organizacje 
społeczne i odrzucenie dzięki temu 
wroga klasowego od penetracji 
wsrod przeważającej, zdrowej czę
ści bezpartyjnych. A w tym jako 
zadanie specjalne: umiejętne roz
winięcie szerokiej walki o młodzież,
0 całą młodzież za pomocą wszel
kich dalszych i lepiej niż dotych
czas wykorzystanych transmisji. -- 
Takich jak ZMP., jak Służba Polsce, 
wojsko, jak umasowiony, ale 1 upo 
lityczniony sport — jak wszystkie 
formy skupienia, oddziaływania i 
wychowania ze szkołą włącznie.

Jako drugie zadanie specjalne, 
sprawa umiejętnego rozwinięcia 
daleko poza możliwości normalne
go oddziaływania organizacyjnego 
partii — szerokiej pracy wśród ko 
biet.

Oto — pokrótce wyliczone naj
ważniejsze zadarta zmierzające do 
ideologicznego i organizacyjnego 
wzmocnienia partii.

Jest rzeczą niewątpliwą, że okres 
następny będzie dzięki wysiłków' 
organizacji partyjnych okresem dal 
szych osiągnięć 1 zwycięstw partii 
ns nowym etanie -.«alki klasowei o 
tocializm.
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Рода. Komitet Obchodu
ЕTygodnia Oświaty, 

siążki i Prasy”  
w Biłgoraja
nzpcapa sss И г И

(га) — Przed kilku dniami zawiązał 
*ł« w Biłgoraju Komitet Obchodu „Ty 
Śodnin Oświaty, Książki i Prasy". 
Sprawę referował na zebraniu orgini 
eacyjnym inspektor szkolny ob. Pto- 
ЪосЬа,

v- Pierwszym zadaniem komitetu 
fiętjr!e walk* z analfabetyzmem — po 
wiedzie! ob. Pobocha.

Walka to polegać będzie na uświada 
Sntaniu ludności i rozprowadzaniu яре 
jtjalnych plakatów. Dnie usługi w tej 
ąkcji mogą oddać partie polityczne, 
iZ wiązek Samopomocy Chłopskjej, 
ХМР, ORMO i młodzież szkolna, któ 
ta zajmie się rozprowadzaniem nale
pek w mieście.

Lwią część prac wziął ал siebie In
spektorat Szkolny, który między inny 
Ini zajmie eię werbowaniem analfabe 
łów na kursy nauki czytania i pisa- 
0 » .  Będą one otwarte w maju br.

W  dklad Komitetu weszli przed sta 
Mciel PRN ob. Kozyra, starosta pow. 
'ob. Szcząchor, ob. Majewska, ob. Wró 
bleska i ob. Pobocha. Komitet zajmie 
eię zorganizowaniem wystawy książki 
I prasy, zbiórkami ulicznymi, propago 
Sraniem czytelnictwa, książki i prasy. 
У? czasie tygodnia będzie można zwie 
iłzać bibliotekę powiatową. W ramach 
obchodu postanowiono też zająć eię 
Jwdredową bibliotek wiejskich w terę 
P *
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Dalsze meldunki z terenu województwa

ZAMOŚĆ

(Ij) —  Z. E. O. L\ w  Zamościu 
zainstaluje do dnia 1 maja br. 
linię wysokiego napięcia na tra
sie Tyszowce —  Turkowice, wy 
remontuje kotły w elektrowni i 
zadrzewi plac na którym stoją 
zakłady. Poza tym placówka 
ZEOL-u w Szczebrzeszynie zobo 
wiązała się do zmontowania 
rozdzielni we własnym mieście, 
a załoga monterów w Tomaszo" 
wie Lub. usunie wszelkie zagra
żające bezpieczeństwu instalacje 
na terenie powiatu. Koło ZMP 
przy Elektrowni Zamojskiej wy 
buduje i ogrodzi własne boisko 
sportowe.

Pracownicy Pow. Zarządu 
Drogowego w Zamościu wykona 
ją następujące prace jako czyn 
1-Majowy: na drodze państwo
wej Zamość —  Lublin wykonają 
następujące prace jako Czyn 1- 
Majowy: Na drodze państwo
wej Zamość —  Lublin przebudu 
ją 1.400 m. jezdni klinkierowej, 
340 takiej samej jezdni napra
wią na trasie Zamość —  Szczeb 
rzeszyn oraz dokonają kapitalne 
go remontu 2.500 mb. na drodze

WSPÓŁZAWODNICTWO 
Ośrodków Maszynowych
Z a m o ś ć  -  T o m a s ió w

(ud) — Zamojski Inspektorat Ośrod 
k in  Maszynowych współzawodniczy 
;  bratnim Inspektoratem w powiecie

Wzorowi pracowaicy 
ZEOL-u 

wykonali 1 8 3 %  normy
(mi) — TVwaj monterzy П Pod- 

okręgu ZEOL-n w Zainoścln, Mi
kołaj Ssorko 1 Stanfslaw Soluch 
wykonali 183*/• normy przy nakrę 
caaiu izolatorów podczas budowy 
nowej linii elektrycznej.

tomaszowskim. W  ramach tego współ 
rawodnlctwa Zamość zorganizował o- 
środki gminne przy każdej Gminnej 
Spółdzielni, w tym 1 ośrodek I, kate
gorii. Przeprowadził również w mar 
cu br. 14 odczytów propagandowych, 
powołał 10 komitetów członkowskich 
przy Gminnych Spółdzielniach S. Ch. 
oraz wyszkolił 4 kierowników ośrod
ków maszynowych. Obecnie współza
wodnictwo toczy eię na odcinku akcji 
siewnej. Po jej zakończeniu będziemy 
mogli porównać wynik] obu współ za 
woduiezących zc sobą powiatów.

Wiosna i chełmskie zapachy

państwowej Zamość —  Szczeb
rzeszyn —  Zwierzyniec. Prace 
te będą zakończone w terminie 
do dnia 31 sierpnia br. i przynio 
są 3 milj. zł. oszczędności

Do dnia 1 maja zostanie od
dzielnie dokonany remont kapi 
talny 1 kilometra nawierzchni 
tłuczniowej na 30 kilometrze 
drogi, prowadzącej do Zwierzyn 
ca.

ZW IERZYNIEC

Pracownicy Fabryki W yro
bów Drzewnych w Zwierzyńcu 
wykończą w  ramach Czynu 
Pierwszomajowego 10 mieszkań 
dla robotników zakładowych.

BIŁGORAJ

(łj) —  Powiatowy Zarząd Dro 
gowy w Biłgoraju zobowiązał 
się ułożyć nawierzchnię szosy 
na odcinku między Biłgorajem 
a Puszczą Solską w terminie do 
30 bm. W  pracach biorą udział 
drogowcy z całego powiatu i 
personel Pow. Zarządu Drogo
wego.

Ponadto przez wykonanie pla 
nu rocznego przed terminem, bę 
dzie zaoszczędzonych 2.162.700 
złotych.

B IAŁA  PODLASKA

(ls) —  Pracownicy bialskiego 
Oddziału Centrali Handlowej 
Przemysłu Chemicznego postano 
wili zaoszczędzić ku uczczeniu 
Święta 200 tys. zł. do końca br. 
i przyśpieszyć termin otwarcia 
sklepu z chemikaliami w  Białej 
Podlaskiej.

KRASNYSTAW

Miejskie Pogotowie Przeciw
pożarowe w Krasnymstawie ucz

ci Święto Pracy zbiórką 10 t zło 
mu żelaznego. Straż Pożarna z 
Oleśnik gm. Fajsławice nabywa 
na dzień 1-go Maja motopompę
—  szczyt marzeń każdego Od
działu Straży Pożarnej.

100 Oddziałów Straży Pożar
nej z powiatu krasnystawskiego 
zobowiązało się doprowadzić na 
dzień 1-go maja br. do porząd 
ku swoje remizy, place ćwiczeb 
ne oraz sprzęt bojowy. Poza tym 
przeprowadzono 2 kursy dla 
naczelników i zastępców OSP., 
które ukończyło 70 członków 
straży. Jednocześnie straże przy 
gotowują się do manewrów, Po 
wiat owego Zjazdu oraz Zawo
dów Strażackich.

K O N K U R S  
zespołów chóralnych
w Białej Podlaskiej

(ls) — Dnia 25 bm. odbyt się w м  
li Domu Strażackiego w Białej Podłaa 
kiej konkurs miejscowych zespotónr 
śpiewaczych, zorganizowany Мага, 
niem Towarzystwa Miłośników Szlaki 
i Pcw. Referatu Kultury i Sztuki 
starostwie pow. Udział w konkurfU 
wzięły chóry szkół podstawowych, 
Średnich oraz chóry Świeckie i koście! 
ne. Ka&ly zespół wystąpił z własoym, 
starannie przygotowanym repem# 
rem pieśni.

Pierwsze miejsce zdobył chór męsfcj 
przy Pow. Związku Cechów pod kit 
rowniclweim ob. Konstantego Walera 
ka, drugie — międzyszkolny chór 
mieszany pod kierownictwem prof, 
Wincentego Światło wskiego. Duiym pa 
wodzeniem cieszyły aię występy chórów 
szkól podstawowych, pod kierownic, 
rwem prof. Ostrogi. W  zawodach br* 
ło udział 11 zespołów.

Konkurs zespołów śpiewaczych 4c*ą 
gnął dużo mieszkańców Białej, którsjl 
oklaskiwali iywo kaidy z wyatępór»*

Fabryka Obuwia im. M. Buczka
wtpółzawodnkzy z  Fabryka Nr 3 RZ0

ka Obuwia im. Buczka wykonała pitą 
i \

(mik) — Od początku lutego br. Fa 
bryka Obuwia im. Buczka w Lublinie, 
współzawodniczy z bratnią fabryką 
obuwia Nr. 3 w-Radomiu. Wspólzawod 
niclwo obejmuje jakość, ilość produk 
cji i osiągnięcia międzyzakładowe. 
Nadto dąży się do obniżenina 
kosztów o g ó l n y c h  w zakładach. 
Podsumowanie wyników współzawod
nictwa nastąpi z końcem czerwca br. 
Głównym warunkiem wspótzawodnic 
twa jest to, że tydzień roboczy nie 
może przekroczyć 46 godzin pracy.

Zakład zdobywający pierwsze miej 
sce .otrzyma przechodnie odznaczenie 
honorowe, nadto Centrala ZPS ustano 
wiła szereg nagród jak: 3 nagrody pie 
niężne w wysokości od 4 — 10 tys. zł. 
dla przodowników zwycięskiego zakła 
du, 2 nagrody w kwocie 4—6 tys. zł. 
dla przodowników pozostałego za- 
kładu oraz 1 nagrodę 2 tys. złotych 
dla zwycięzcy we współzawodnictwie 
indywidualnym.

W  ramach współzawodnictwa Fabry

M łodzież z Białej ćwiczy
do Biegów Narodowych
(ls) — W Białej Podlaskiej powstał 

w związku z organizacją „Biegów Na 
rodowych" Pow. Komitet wykonawczy 
tej ciekawej imprezy sportowej. Usta 
łono, te biegi na 500 i 1000 m. odbędą

(jz) —  Chełm nie posiada kana 
lizacji, co odczuwają mieszkańcy 
idotkliwie na wiosnę. I dlatego

Nowy Ośrodek Zdrowia
w  Horyszowie Polskim

(mi) — W najbliższym czasie zosta 
nie otwarty dojazdowy Ośrodek Zdro 
wia w Horyszowie Polskim, gm. No
wa Osada, pow. zamojski. Ośrodek tern 
będzie posiadał stalą pielęgniarkę, na 
to miast lekarz będzie dojeżdżał do 
Horyszowa kilka razy w tygodniu.

określenie „czuć wiosnę w powie 
trzu” związane jest w Chełmie z 
przykrymi zapachami, szczegól
nie na ulicy Obłońskiej, gdzie ra 
no, w południe i wieczór całe ka 
rawany „beczkowozów" ciągną 
na pola. Zarząd Miejski widocz
nie nie interesuje się tymi spra
wami, które ze wzrostem tempe
ratury stają się coraz przykrzej
sze. Mieszkańcy Chełma czekają 
jak na zbawienie na wydanie za 
rządzenia, aby podobne transpor 
ty odbywały się nocą.

Drób biłgorajski
w niebezpieczeństwie

(rs) — Od pewnego czasu panuje w 
Biłgoraju epidemia cholery drobiu, 
która masowo niszczy kury. W ciągu 
jednego dnia ginie od tej zarazy po 
kilkanaście łub kilkadziesiąt kur. Cal 
kowitemu wyniszczeniu „pogłowia" 
kur zaradzić może jedynie natychmia 
stowe szczepienie drobiu o czym po 
winny niezwłocznie pomyśleć kompe
tentne czynniki.

się na stadionie wojskowym, a trasę 
biegu na 3 km. ustali komisja klasyfi 
kacyjna. Wszyscy zawodnicy przed 
biegami zostaną poddani dokładnemu 
badaniu lekarskiemu, aby uniknąć ja 
kichkolwiek niespodzianek w czasie 
biegów. Jednocześnie we wszystkich 
szkołach rozpoczęto intensywne przy T ° \ Y ~  
gotowania i treningi do Biegów Naro- I dunkow

ponad 100*/», zaś w marcuSw 103%, 
przy czym wyróżnił aię specjalni* 
dział szwalni. Kilka przodownic wy* 
konało w nim 200°/* normy, nadto M 
spół osiągnął oszczędności w skórac* 
mięfekich i twardych.

Współzawodnictwo przyczynia >Ц 
do podniesienia produkcji w zakre
sie ilości 1 jakości wykonywanej 
pracy.

dowych.

Odpowiedzi 
korespondentom

mr, Radzyń. —  Prosimy o 
destanie jak najszybciej aktual
nych materiałów na Święto Pi*я 
wszomajo we.

kr, Parczew. —  Materio! w y  
korzystamy, prosimy przysyłać 
materiały aktualne z życia pototo 
tu z podaniem dokładnych fah> 
tów.

Zet Ew, Zawada. —  Materiały
wykorzystamy, prosimy o przysff, 
tanie aktualnych wiadomoM t 
okolicy. Za drukowane prace ui i 
cimy honorarium.

Wszystkim korespondentom 
przypominamy, że jutro upływa 
ostateczny termin wysyłania ma
teriałów z przygotowań do uro
czystości pierwszomajowych i  mel

o wykonaniu Czynu
I Pierwszomajowego.

Tomaszów nie dba o swój park
łamana, a niektóre bezmyślnie powy
rywane z korzeniami. Władze miej* 
skie powinny zabronić podobnych za 
baw na terenie przeznaczonym aa 
park, gdyż w przeciwnym razie będzir 
to zaniedbane boisko.

(olek) — Nowa dzielnica Tomaszo 
wa Lub. tzw. „Parcele“ posiada park. 
Właściwie jest to przestrzeń, zasadzo 
na w raku ubiegłym małymi drzewka 
mi, którą sobie młodzież obrała za 
miejsce do rozgrywek w piłkę. Wsku 
tek tego większość sadzonek jest po

d r o b n e  o g ł o s z e n i a

KUPNO  - SPRZEDAŻ

MOTOCYKL „Sokół- 1U00 
z przyczepią sprzedam. 
Wiadomość: Lubartow- 
»ka 24 u dozorcy. 939 G

WYTWÓRNIA Wód Ga
zowych i Rozlewnia Piwa 
M. Wajszczuk Łuków uL 
Browarna 4 poleca się 
Szanownej Klienteli.

967 G

Z G U B Y

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Gałat Tadeusz zamie 
łzkały Zalesie, gmina Wil 
kołaz powiat Kraśnik.

SC9 O

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin — Powiat na 
nazwisko Franciszek Kar 
nas, zamieszkały wieś Dą 
browica powiat Lublin.

960 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin — Powiat 
na nazwisko Chechliński 
Stanisław zamiesz/kały 
kolonia Łaziska gmina 
Kamień. 972 G

ZGUBIONO «kartę reje
stracyjną wydaną przez 
R K U  Lublin — Powiat 
na nazwisko Gamula Jó 
zef — Marian syn Kazi
mierza zamieszkały w 
Gołębiu, powiat Puławy.

981 G

ZAGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Stanisław Drop wieś 
Szczecyn gm. Gościera
dów powiat Kraśnik.

963 К

UNIEWAŻNIA się zagu
bioną pieczątkę podłużną 
z napisem: Komenda Mi
licji Obywatelskiej m. Lu 
blina — Sekcja Służby 
Śledczej. 940 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin — Powiat 
nazwisko M!elnik*Paweł,
— Mełgiew gmina- Zembo 
rzyce. 976 G

ZGUBIONO książeczkę 
wojskową wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi 
sko Sołtys Stanisław za 
mieszkały Przymiarki.

S80 К

ZGUBIONO dowód osobi 
sty, oraz dowód klaczy 
wydane przez Zarząd 
Gminy Godów na nazwi
sko Walczyk Antoni za
mieszkały wieś Godów, 
powiat Puławy. 975 G

UNIEWAŻNIAM kartę re 
jestracyjną wydaną w 
sierpniu 1946 r. przez 
RKU Zamość na nazwi
sko Choma Jan wieś Ko 
sobudy powiat Zamość.

965 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
Komisję Poborową w To 
maszowie Lubelskim w 
1948 r. i kartę Służba 
Polsce na nazwisko Jaku 
biak Józef zamieszkały 
Zubowice £63 O

ZAGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Edward Raczyński 
wieś Księżomierz. gmina 
Gościeradów, powiat Kra 
śnik. 966 G

ZGUBIONO legitymację 
służbową Nr 1720 wyda
ną przez Zarząd Miejski 
Lublin, oraz legitymację 
Związku Zawodowego na 
nazwisko Grondowska Ja 
nina. 973 G

ZGUBIONO legitymację 
partyjną PPR wydaną 
przez Miejski Komitet w 
Lublinie na nazwisko Ar 
tymiuk Mikołaj zamiesz
kały w Lublinie Wieniaw 
ska 4.' 968 q

ZAGUBIONO kartę reje 
stracyjną wydaną przez I 
Urząd Skarbowy w Lubli 
nie n* nazwisko Staniak 
Czesław. 074 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin — Powiat 
na nazwisko Gustaw Jó- 

■ zef zamieszkały kolonia 
Wilkopole, gmina Zembo 
rzyce, powiat Lublin.

970 G

UNIEWAŻNIAM zagubio 
ną karle rejestracyjną 
wydaną przecz RKU Kra
śnik na nazwisko Droz- 
dziel Władysław zamiesi 
kały w Majątku Nadolce 
poczta Łaszczów, powiat 
Tomaszów Lubelski

964 G

ZGUBIONO kartę rozpo
znawczą wydaną przez 
Zarząd Gminy Piaski na 
nazwisko Migret Mieczy
sław zamieszkały Majdan 
Mentowski, gmina Zembo 
rzyce, powiat Lublin.

971 G

ZGUBIONO umowę służ
bową wydaną przez Wiel 
kopolską Spółkę H?.ndlo 
wą na, nazwisko Wiśniew 
ski Stanisław zamieszkały 
Józefów gmina Rybitwy, 
powiat Puławy. 977 G

R O Ż N E

PODZIĘKOWANIE. 
Wszystkim, którzy oddal; 
ostatnią przysługę zma
rłej mojej żonie Józefie 
Walczak — Instruktorce 
Przedszkoli powiatu lu
belskiego składam tą dro 
gą serdeczne podziękowa 
nia. Józef Walczak.

979 G

WULKANIZACJA opon i 
dętek rowerowych i samo 
chodowych wykonuje Ni 
ziółek Edward Łuków, ul. 
Chącińskiego 33. 961 К

I
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Robotnicy Lublina przygotowują się 
do o b c h o d u  1 M a j a

Wa kąpiących się w  wiosennym 
słońcu lubelskich ulicach, które 
ju i za kilka dni staną się miej
scem i widownią imponującej ma 
nifestacji robotniczo - chłopskiej 
nie widzimy na razie żadnych 
przygotowań do godnego uczcze
nia Święta Pracy. Dekoracje gma 
chów wykona się w przeddzień 
1 Maja. Tylko Natura, chcąc jak 
gdyby również dopomóc w uświe 
tnieniu uroczystości, oblekła tra
wniki kobiercem świeżej zieleni
i przynagla drzewa do szybszego 
pączkowania, do szybszego okry
cia liśćmi swej nagości.

Ale zajrzyjmy do którejkolwiek 
t  fabryk. Załoga każdej z nich ży 
Je obecnie tylko dwoma zagadnie 
aiami: pierwsze z nich to wyko
nanie, a nawet w  miarę możności 
przekroczenie zobowiązań pierw
szomajowych, drugie —  to tro
ska o należyte przygotowanie aka 
demii 1 godne reprezentowanie 
swego zakładu pracy na defila
dzie.

Pragnąc zapoznać się z przebie 
giem przygotowań do Obchodu 
Pierwszomajowego udaliśmy się 
na przechadzkę po kilku fabry
kach lubelskich. Pierwszym eta
pem naszej wycieczki, była ta fa 
bryka, która wystosowała apel 
do załóg zakładów pracy w  mie
lcie i  województwie.

PAŃSTW. FABRYKA OBUWIA 
Ш. MARIANA BUCZKA

Wchodzimy do portierni. Tuż 
«явок mieści się biblioteka i czytel 
nią. Na stołach widzimy dziś nie 
książki, lecz dwa wielkie, czerwo 
ne, jeszcze nie wykończone trans 
parenty, które przyozdobią budy 
aek fabryczny. Na jednym z nich 
wytamy napis: „Niech żyje So
cjalizm!" na drugim — „Pod 
ntandarem Marksa, Engpl.«ła, Le
nina i Stalina...

-.do Polski Socjalstycznej" — 
kończy tow. Henryk Rudziński, 
który wraz z tow. Ireną Chiliń-

— korzystając z przerwy o- 
biadowej — „bawi się" w mala
rza.

Dyrektor tow. Gudz wprowadza 
nas do jednej z sal fabrycznych. 
Podziwiamy sprawność z jaką po

szczególni pracownicy spełniają 
swe czynności. Na chwilę zatrzy
mujemy się przed tow. Gorzkow 
ską, która dziurkuje cholewki z 
szybkością i dokładnością maszy
ny, osiągając 200 proc. normy. 
Gdy dodamy, że tow. Gorzkow- 
ska pracuje o godzinę krócej od 
swych koleżanek i kolegów, gdyż 
musi chodzić do domu karmić 
swą paromiesięczną pociechę, a 
entuzjazm i zapał do pracy ogar
nął tu każdego — od placowego 
do dyrektora — zrozumiemy, że 
dla „buczkowców“ nie ma rzeczy 
niewykonalnych Mimo, że dwu
krotnie „nawaliła" elektryczność 
unieruchamiając jak gdyby na 
złość maszyny na przeciąg sze
ściu godzin, co dało w  sumie set 
ki godzin roboczych straty, zobo 
wiązania pierwszomajowe muszą 
być wykonane w stu procentach.

Jak we wszystkich prawie wię 
kszych zakładach pracy, tak i tu 
odbędzie się w przeddzień Świę
ta okolicznościowa akademia po
łączona z wręczeniem premii pie 
mężnych tym pracownikom, któ
rzy najbardziej wyróżnili się w 
pracy nad wykonaniem zobowią
zań w  ramach Czynu 1-Majowe- 
go^Akademię uświetni występ 
uczniów Państwowej Szkoły Umu 
zykalniającej. Cała uroczystość 
odbędzie się w świetlicy f ab rycz 
nej, w której udekorowaniu przy 
rzekli pomoc ZMP-owcy ze Szko 
ły Dramatycznej.

Następnym celem naszej prze
chadzki jest

CUKROWNIA „LUBLIN“

gdzie również zastajemy gorącz
kowe przygotowania. 20 szturmó 
wek, 8 transparentów, 4 wielkie 
portrety Wodzów klasy robotni
czej już przygotowano. Najbar
dziej intensywna praca wre te
raz w sali teatralnej. Spotykamy 
w niej malarzy: Stanisława Jani
ka, Jana Siembidę i Henryka 
Chylińskiego. Dwóch mistrzów 
pędzla maluje dekoracje lasu, a 
jeden z nich wykańcza akurat... 
karabin maszynowy. Tak, kara
bin maszynowy z... tektury i drze 
wa — jeden z rekwizytów trzy
aktowej sztuki z życia partyzan

tów p t „Leśna droga", której 
premiera będzie jednym z punk
tów programu pierwszomajowej 
akademii. Na akademię będą ró
wnież zaproszone załogi sąsied
nich zakładów: „Ideału", magazy 
nów „Społem", Rektyfikacji i 
f-ki „Lubań - Wronki". Przybę
dzie również dziesięciu kursan
tów z Wojewódzkiej Szkoły Par
tyjnej.

W uroczystościach 1-Majowych 
załogi będą również uczestniczyć 
użytkownicy ośrodka maszynowe 
go, nad którym pracownicy Cu
krowni objęli szefostwo —  dele
gacja chłopów z Rybczewic. W 
jednej grupie z robotnikami bę
dą oni defilować na pochodzie 
pierwszomajowym z własnym 
transparentem z napisem o zacie 
śniającym się sojuszu robotni
czo - chłopskim.

Pracownicy Cukrowni przygo
towują na dzień 1 Maja atrakcję 
dla mieszkańców całej dzielnicy
— ludową zabawę taneczną w 
pięknym parku fabrycznym. Or
kiestra zakładowa całymi wieczo 
rami ćwiczy trudne pasaże po
lek, oberków i walczyków. Oby 
tylko pogoda dopisała.

Cukrownia „Rejowiec* 
przed nowa kampania cukrownicza
Ażeby w okresie kampanii cukro 

wniczej można "było jak najekono- 
miczniej przerobić największą ilość 
surowca, okres ten powinien trwać 
nie dłużej i nie krócej jak 60 ,dni. 
Gdy trwa krócej siłą rzeczy surow 
ca przerobi się mniej. Gdy trwa 
dłużej burak cukrowy traci swoją 
wydajność. Na warunek by okres 
kampanii mógł trwać 60 dni skła
dają się w głównej mierze dwa ele 
menty: dostateczna ilość surowca i 
odpowiednie urządzenia techniczne. 
Tak z braku jednego jak i drugiego 
cukrownia w Rejowcu ostatnią kam 
panię zakończyła w 47 dni Nie 
osiągnęła za tym wzoru trwania 
okresu kampanijnego. Nie wiadomo 
również czy osiągnie go w najbliż
szej kampanii, której rozpoczęcie 
przypada na 5.1(^br. Już dzisiaj 
jednak cały apąfn cukrowni tak 
techniczny jak Г administracyjny 
zajęty jest pracami remontowymi i 
robi wszystko by przez dokładne 
przygotowanie urządzeń technicz
nych czas trwania najbliższej kam
panii zbliżyć jak najbardziej do 
okresu 60 dni.

*  • *

Na jednym z zebrań załogi fa
brycznej w dniu 28.2 br. rzucono 
hasło stworzenia planu oszczędno
ści obejmującego tak okres remon
tu jak i kampanii. Plan ten prze
dyskutowano i sprecyzowano w 
punktach na następnym zebraniu

Akcja „ 0 “  II Podokręgu Z E O L - u
węj Ж а т а в с й и

(mi) — Opierając się na pier- ' między elektrownią zamojską i
wotnym a sporządzonym w jesie 
ni ub. roku planie finansowo-go
spodarczym П. Podokręgu Zjed
noczenia Energetycznego O. L., 
który zamykał się po stronie wy 
datków sumą ponad 103 miln. zł
i biorąc pod uwagę zmiany w ce 
nach materiału, podwyżkę płac 
itp. dyrekcja Podokręgu zamoj
skiego opracowała na rok 1949 
plan oszczędności, zamykający 
się po stronie, wydatków kwotą 
96 miln. Projektowane oszczędno 
śd wyniosą więc w r. 1949 po
nad 7 milionów zł. W roku bieżą 
cym, dzięki współzawodnictwu

lubelską, uzyskano w Zamościu 
zmniejszenie zużycia węgla o 270 
ton w stosunku rocznym, co da
je 184 tys. zł oszczędności.

Podokręg zamojski ZEOL wpro 
wadził akcję oszczędnościową na 
wszystkich odcinkach pracy i tak 
przez ograniczenie do minimum 
rozmów telefonicznych zaoszczę
dzono w ciągu jednego miesiąca 
marca —  28 tys. zł w stosunku 
do lutego tegoż roku.

— Oszczędzajmy, oszczędzajmy
— mówi kierownik Podokręgu 
tow. Serwin z uśmiechem

Zwiedzamy majątki państwowe (XIX)

Ж  i  G  i  o  n  с  r u n o
1. ROZMOWA PRZY PALENISKU

Już zmrok zapadał, a z kuźni 
wciąż rozlegał tię dźwięk kowadeł. 
Przy palenisku dwóch kowali re
montowało jeszcze jakąś tam nada
jącą się do użytku bronę. W dru
gim kącie kuźni kilku .mechani
ków" w wolnych chwilach od pracy 
pomagali kowalom okuć w ó ł

Ob. Ludwik Iwaniak jest trakto
rzystą w majątku. Bijący od pale
niska blask powlókł jego twarz 
bronzem. Jest już nde młody, ma ty 
na dorosłego, Aleksandra, który pra 
cuje w majątku jako mechanik ze- 
ipołowy. Obaj są przodownikami 
pracy, obydwaj żywo opowiadają o 
traktorach. Majątek posiada 4 trak 
tory. Dwa „Lantz — Buldogi" „me 
c%ąnicy“ wyremontowali w okresie 
dniowym we własnym zakresie. 

c Tym sposobem zaoszczędzili dla ma 
jątku 50 tys. zł. Co się tyczy zaś 
,Farmalla‘ — był on w remoncie 
w TOR-ze Radom Na „Fnrmallu‘‘ 
pracuj* traktorzysta ob Witek Ta
deusz.

*, ACH. TEN TOR!
Tadeusz złości sta
— Wyobraźcie sobie, — mówi t 

przekąsem, — w Radomiu podczas 
zamienili w  ^FarmaUu"

świece. Zamiast naszych „szampio- 
nek“ wkręcili świece samolotowe, 
które przy większym obciążeniu mo 
toru nie chcą zapalać mieszanki.

— Czwarty traktor marki „Lantz 
Buldog" wtrąca stary Iwaniak o 
sile 55 KW. jeszcze nie wrócił do 
majątku z remontu w TOR-ze Lu
blin. Jeździłem, dowiadywałem się. 
Okazało się, że TOR naszego „Bul- 
doga‘‘ oddał komu innemu. Propo
nowali w zamianę traktor o sile 45 
KW. Nie zgodziłem się. Powiedźcie 
czy może tak być, żeby TOR na 
własną rękę rozporządzał się cudzy 
mi maszynami?".

Ze skargami na TOR Lublin spot 
kałem się już nie raz. W Koroszczy 
nie pokazywano mi rachunek 
TOR-u dla majątku PJJZ na re
mont młocami. Nie pamiętam już 
na ila tysięcy złotych opiewał. Na
tomiast nie prawdopodobne wydaje 
się, żeby na remont młocami TOR 
zużył aż 3 m sześć, desek, a la po
malowanie 50 kg farby. Administra 
cja majątku uznała rachunek za 
nierealny, i odesłała go do Okręgo
wego Zarządu PNZ w Lublinie.

S. HRUSZOW 
„PODCIĄGNĄŁ się**

Ale wróćmy do majątku. W notat 
kach mych znajduję niemal i* ul*

graficzne skróty. Szopa — stodoła 
chlewnia — prąd — wozówka — ry 
by — szopa w budowie — narzę
dzia — siew — ogrodzenie... — to 
wszystko, co naprawione lub odre
montowano. Jeszcze dwa lata temu 
majątek PZHR w Hruszowie po
siadał pożałowania godne, na wpół 
zrujnowane zabudowania — obec
nie są one całkowi ce odnowione.

Wszystkie remonty przeprowadza 
no i przeprowadza się w dalszym 
ciągu we własnym zakresie. Tak sa 
mo jak 4 miesiące temu, kiedy na 
dworze był styczeń i padał suchy 
śnieg, tak 1 obecnie przy słotliwej 
pogodzie kwietnia cieśle nie prze
stają budować szopy dla maszyn i 
narzędzi rolniczych.

Własnym kosztem majątek wybu
dował linię elektryczną, doprowa
dzając światło do budynków. Do bi 
lansu odbudowy odnosi się zarówno 
budynek administracyjny jak 1 szo 
pa, stodoła, druciane ogrodzenie ma 
jątku, budowa i remont mnichów 
dla stawów rybnych, budo\4i wo- 
zówki, Jak również przybudowa 
chlewni ze starej szopy.

4. „BĘDZIE TAKI

JAKIM GO UCZYNIMY4
Zdolności organizacyjne агах nie

małe doświadczenia gospodarcze na 
szego towarzysza partyjnego Czerni 
ca przyczyniły się do szybkiego roz 
woju majątku. Tow. Czernik do
brze potrafił organizować pracę ro
botników rolnych, zarówno w obej 
ściu jak i w polu. Ludzie zatrudnię 
ni w majątku radykalnie zmienili 
swój stosunek do pracy. Znacznie 
ożywił swoją działalność Komitet 
Folwarczny. Na naradach wytwór
czych uczestniczą nie tylko ordyna 
riusze, lecz i robotnicy dniówkowi. 
Cała załoga folwarczna żyje pracą 
majątku, świadczą o tym głosy w 
dyskusji robotników rolnych. Prze
czytałem w protokule z jednej na
rady robotników. „Wszystko zależy 
od nas. Majątek nasz będzie taki, 
jakim go uczynimy. Nasza praca 
powinna przyczynić się do tego że
by wszędzie był u nas porządek, że 
by było widać rezultaty naszej 
pracy".

Toteż kiedy oglądaliśmy zasiewy 
oziminy ścielącej się gęstym zielo
nym runem na przestrzeni 50 ha 
zagonu widzieliśmy w tym włożoną 
pracę. Traktorzystów, fornali i ro
botników dniówkowych.

Stefan Bando*

w dniu 4.4 br. Wszystkie punkty 
planu składały się łącznie na
oszczędność 20.414 tys. zł. Oczywi' 
ście realizowanie każdego z punk
tów planu oszczędnościowego ni* 
może wpłynąć w żadnym wypadku 
na zahamowanie pracy czy powodo 
wanie przestojów. Wręcz przeciw
nie wydajność pracy ma się zwięk
szyć.

> * e •
W hali fabrycznej panuje wzgląd 

ny spokój. Unieruchomione maszy
ny odpoczywają. Między nimi uwi
jają się tylko robotnicy i jak rzetel 
ni lekarze sprawdzają, opukują, mi* 
rzą, przeprowadzają trudne nieraz 
operacje.

Zastępca Dyrektora ob. Wiszmow 
ski wskazuje ręką na pracownika, 
który zasłonięty ciemnymi okulara
mi obsługuje aparat spawalniczy.

— Ten pracuje za dwóch — mówi 
dyrektor.

Z takim rekordzistą chcemy za
wrzeć bliższą znajomość.

Tow. Wójcik zsuwa okulary na 
czoło i trochę zdziwiony patrzy na 
intruzów.

Ciężko? — Pytam patrząc na za
czerwienioną od ognia twarz. Tow. 
Wójcik przesuwa rękawem po czo
le. Da radę — mówi po chwili. Jak 
się w robotę wciągnie a i chęci są 
to i za dwóch zrobić można.

— Czyżbyście wykonywali dwa 
razy tyle co inni?

— Proste. Do niedawna aparat 
acetylenowy obsługiwał jeden, apa
rat spawalniczy na prąd drugi. Te
raz obydwa aparaty obsługuje san»

— Dajecie radę?
— Godzin nadliczbowych nit 

ma. Pospieszyć się trzeba to i 
czas szybciej leci.

Do planu oszczędności nie wsta* 
wiono punktów zaoszczędzenia na 
pomysłach i wynalazkach robotni
ków.

Tow. Dziadko Antoni zauważył 
jednak, że w  dziale wirowni utrud 
nia i opóźnia pracę starego syste
mu przyrząd do wyważania bęb
nów. Pomyślał nad ulepszeniem, po 
pracował i udało się. Cukrownia 
otrzymała nowy przyrząd dzięki któ 
remu zaoszczędzi się 100 goćfein na 
okres remontu i tym samym prace 
przyspieszy się. Tow. Dziadko cie
szy się jeszcze z jednego. Ponieważ 
jego wynalazek zdaje teraz znako
micie egzamin w Cukrowni, ma nie 
płonną nadzieję, że zostanie on rów 
nież zaakceptowany przez Wydział 
Techniczny Zjednoczenia Cukrowni 
czego co oznacza równoczesne wpro 
wadzenie go do wszystkich Cukrów 
ni w Polsce w liczbie 76. Dzięki 
pomysłowi tow. Dziadko zaoszczę
dziłoby się wówczas przez jeden tył 
ko okres remontu 608 tys. zł.

• • •%
Okres remontu trwający znacznie

dłużej od kampanii nie jest jakby
to niektórzy sądzić mogli okresem 
odpoczynku i zwolnienia tempa pr* 
cy. Jest to dokładne zapoznanie si* 
z błędami, ich usunięcie, zapoznani* 
się z możliwościami maszyn i sił 
własnych. Jest to intensywna praca 
nad przywróceniem zdrowia nad
wątlonemu organizmowi fabryki.

Jerzy Kondratowie*

Zamojscy modelarze U
Л Ш Ш "

(mi) — Przy Obwodzie Powiato
wym L. L. w Zamościu istnieje 
obok Ośrodka Spadochronowego 
także bardzo dobrze rozbudowana 
modelarnia. Młodzi modelarze z wy 
różniającym się Cezarym Janisem 
na czele, skonstruowali cały szereg 
modeli latających z silnikami o- na 
pędzie gumowym i szybowców. W 

sezonie wiosennym odbędą się w  Za 
mościu zawody modeli latających, 
podczas których młodzi konstrukto 
rzy zademonstrują mieszkańcom 
miasta swói dorobek i umiejętno

ści



Po tegorocznym sezonie budowla, 
nym mamy prawo spodziewać się, 
że przyniesie on przynajmniej częś 
ciowe rozwiązanie jednej z najwięk 
szych bolączek Lublina — problemu 
mieszkaniowego.

W roku bieżącym w dziedzinie bu 
downictwa mieszkaniowego w Lubli 
nie będą podjęte następujące prace: 

Rozpoczęcie prze* Państwowe 
Przedsiębiorstwo Budowlane budo
wy kompleksu budynków mieszikal 
nvch dla pracowników Urzędu Wo
jewódzkiego, Zarządu Miejskiego, 
DOKP Г Państwowego Baroku Rolne 
go na zlecenie Zakładu Osiedli Ro-

KUKSY DLA BEZROBOTNYCH
Komitet Rodzicielski przy Pań

stwowym Żeńskim Gimnazjum Kra 
wieckim w Lublinie (ul. 22 Lipca 10 
III p.) organizuje 6-clo tygodniowe 
kursy dla bezrobotnych; 1) kurs pan 
toflarski (obuwie letnie), 2) kurs 
koszularski.

Zapisy przyjmuje kancelaria szko 
ty do dnia 4 maja br,

ZEBRANIE AKADEMIKÓW 
CZŁONKÓW ZW. BOJOWNIKÓW 
Z FASZYZMEM

Dnia 29 bm. o godz. 20 w  lokalu 
Wojew. Zarządu Zw. Bojowników z 
Faszyzmem (Ewangelicka 4) odbę
dzie się zebranie członków akade
mickiego koła Związku. Obecność 
obowiązkowa.

ODPRAWA INSTRUKTORÓW
JIGIENY WSI

Na zakończenie akcji szkolenia 
wiejskich przodowników zdrowia 
Wojewódzki Wydz. Zdrowia organi 
żuje odprawę sprawozdawczo - in- 
strukcyjną z udziałem koła prele
gentów medyków, instruktorek po
wiatowych Zw. Sam. Chł. i delega
tów powiatowych (kierowników 'ze 
»połów wiejskich przodowników 
zdrowia), która odbędzie się dnia 
28 bm. w sali konferencyjnej Urzę 
du Wojewódzkiego (ul. Spokoj
na 4).

Dokąd dziś idziemy
хх&хххюахааосоааааоооосоааасааоасюоавсеас

K I N A

„APOLLO" — „Miłość cygańska*, 
(film ang.) godz. 15, 17.30, 20

BAŁTYK: „Wiosna"
15,30, 17.30, 19.30

RIALTO: „Przeczucie*
15,00 17,30, 20,00.

T В А T В Y

TEATR MIE.ISKI:
„Skąpiec". G. 16 i 19Л 

TEATR MUZYCZNY:
Król włóczęgów g. 19.30.

Pogotowie Ratunkowe teL 22-73 
Straż Pożarna teL 08
Komenda Miasta M. Ol tel.

DYŻURY APTEK
Krak. Przedm. 3, Lubartowtóa 16, 

Bychawska 42, Kalinowszczyzna 44.

botniczych. Społeczne Przedsiębior- J 
strwo Budowlane odda do użytku od 
budowane cztery domy w Rynku dla 
pracowników Wojewódzkiego Wy
działu Odbudowy, wykończy duży 
dom mieszkalny przy ul. Długiej 
dla pracowników ZEOL-u oraz czę- 
iciowo wykona budowę wielkiego 
Domu Akademickiego, który będzie 
wzniesiony kosztem 100 milionów zło 
tych.

Niezależnie od tych projektowa
nych i wykonywanych już robót w 
dziedzinie budownictwa mieszkanio
wego, w chwili obecnej zarówno 
PPB jak SPB wznoszą lub wykańcza 
ją wybudowane już gmachy dla po
mieszczania instytucji, urzędów oraz 
zakładów naukowych i użyteczności 
publicznej. Budowa własnych siedzib 
całego szeregu urzędów i instytucji 
pozwoli na zwolnienie zajmowanych 
przez nie dotychczas lokali mieszka! 
nych. Przyczyni się to do poprawie 
nia sytuacji na odcinku mieszkanie 
wym w naszym mieście.

W roku bieżącym będą wykończo 
ne budowane przez PPB gmachy 
PKO. Izby Skarbowej, Kliniki Ginę 
kologiczno - Położniczej UMCS, 
Kliniki Stomatologicznej UMCS, Za
kładu Histologii UMCS oraz gmach 
liceum gospodarstwa wiejskiego. Nie 
zależnie od tych prac będących już 
w toku PPB przystąpi w bieżącym 
sezonie do budowy gmachu przy ul. 
Plażowej dla lubelskiego oddziału 
Centralnego Urzędu Planowamia o- 
raz wielkiego domu świetlicowego 
dla pracowników DOKP.

Jeśli chodzi o SPB to wybuduje 
ono i wykończy w roiku bieżącym bu 
dynek dla Urzędu Zatrudnienia o ku 
baturze ponad 9000 ms, odda do użyt 
ku budynek biurowy dla ZEOL-u i 
budynek administracyjny Chłodni.

W  niedługim czasie SPB przystąpi 
do budowy Szpitala Wojewódzkiego 
na terenach między ulicą Północną i 
Obywatelską. Ogólny koszt budowy 
tej tak koniecznej dla Lubelszczyzny 
instytucji wyniesie 500 milionów zło 
tych, z czego na roboty w roku bieżą 
cym będzie wydatkowane 112 milio 
nów zł.

W  niedługim teł czasie SPB roz
pocznie na terenie Miasteczka Uni
wersyteckiego budowę dwóch budyń 
ków Instytutu Fizyko -  Chemiczne
go UMQS o łącznej kubaturze 
80.000 m5, skrzydła gmachu Wydzia 
łu Rolnego UMCS, gdzie prace wstęp

Ukonstytuowanie się Komitetu
Tygodnia Oświaty, Książki i Prasy
Pod przewodnictwem prezydenta 

miasta tow. Krzykały odbyła się 
wczoraj w sali konferencyjnej Za
rządu Miejskiego narada z bardzo 
licznym udziałem przedstawicieli

ne są już w pełnym toku, Kliniki Pa Partii, Związków Zawód. Kurato- 
tologicznej UMCS, budynku Wydzia 
łu Farmacji UMCS, Kliniki Derma 
tologicznej UMCS, gmachu Powsz.
Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych i 
szeregu pomniejszych robót.

F. Pr.

rium Okręgu Szkolnego, organiza
cji społecznych i młodzieżowych 1 
innych.

Po zagajeniu przez prezydenta 
tow. Krzykałę przystąpiono do

Kupiettwo Lubelszczyzny współzawodniczy
w 1 Majowych dekoracjach sklepów

Organizacje prywatnego kupiectwa 
naszego województwa w związku 
z uroczystym obchodem Święta 1 
Majowego wystosowały odezwę do 
kupiectwa całej Lubelszczyzny wzy 
wającą ogół kupców zrzeszonych i 
niezrzeszonych, aby na 1 Maja ude 
korowali swoje wystawy sklepowe 
w sposób uroczysty i estetyczny. 
Wojewódzki Zw. Stowarzyszeń Kup 
ców i Izba Przemysłowo - Handlo
wa akcentują, iź urządzenie wystaw

powinno być wykonywane w du
chu współzawodnictwa, gdyż naj
gustowniej i najpomysłowiej urzą
dzone okna wystawowe zostaną wy 
różnione i odznaczone dyplomami 
obu tych instytucji.

Kupiecki Instytut Wiedzy Zawo
dowej w Lublinie (Bernardyńska 14
— tel. 37-23) służy w razie potrze
by radą i pomocą techniczną przy 
urządzaniu wystaw.

Koncert artystów węgierskich
Dziś tj. w środę 27 kwietnia o 

godz. 20 w sali Tow. Muzycznego 
w ramach wymiany kulturalnej z 
zagranicą wystąpi znakomity skrzy 
рек węgierski Geogry Garay oraz 
pianista Andre Petri.

Szereg pereł skrzypcowej litera
tury światowej, węgierskiej i pol
skiej, dawno niewykonywanych na 
estradzie lubelskiej niewątpliwie 
ściągnie do sali koncertowej liczną 
publiczność, która mamy nadzieję 
przyjmie artystów węgierskich ser
decznie i ciepło.

Aparat informacyjny Kongresu Z w . Zaw. 
już zorganizow anyje s t

W związku ze zbliżającym się I audycje będą nadawane codzlen-

SRODA, 27JV.1949
Wiadomości: 6.10, 7.00, 8.00, 12.00 

16.00, 17.45, 20.00, 23.00.
Wszechnica: 9.30, 18.00.
5.20 Koncert dla świata pracy, 

7.25 Poranna mozaika muzyczna, 
8.55 Szkolna gazetka radiowa, 11.40 
Audycja szkolna dla klas młodszych
12.30 Koncert dla szkół, 15.30 Zwie ; 
dzamy z malarzem świat, 16.15 
Skrzynka techniczna, 16.30 Gramy 
w szachy, 16.45 Melodie operetkowe 
18.20 Koncert Towarzystwa Śpiewa 
czego „Lutnia", 18.40 „Daleko od 
Moskwy" pow. W. Ażajewa, 19.00 
Liryki wschodnie J. Słowackiego, 
19.10 Koncert chopinowski, 21.00 
Opowieść o Chopinie, 21.25 Arie 
operowe, 21.40 Kostka Napierski,
22.00 Muzyka taneczna, 23.10 Muzy j 
ka ooważa*. *

Kongresem Zw. Zawodowych Wy
dział Prasowy КС ZZ w Warsza
wie utworzył Centralną Komisję 
Prasowo-Propagandową, a przy każ 
dej OKZZ i przy każdym Zarządzie 
Głównym powołał do życia insty
tucje pełnomocników prasowych, 
których obowiązkiem jest dostar
czanie najświeższych wiadomości 
dotyczących zobowiązań kongreso
wych Zw. Zawodowych, współza
wodnictwa pracy, akcji kulturalno- 
oświatowej oraz przygotowań przed 
kongresowych.

Na powiatowe Rady Zw. Zaw. i 
Oddziały Związkowe nałożono rów 
nież obowiązek niezwłocznego prze 
kazywania tych wiadomości ze swe 
go terenu do odpowiedniej OKZZ.

Od dnia otwarcia Kongresu Cen
tralne pismo KCZZ „Związkowiec" 
będzie wychodziło codziennie aż do 
dnia zakończenia obrad Kongresu. 
W radio będą się odbywały specjał 
ne audycje poświęcone Kongresowi: 
w pierwszym tygodniu maja jedna 
audycja, w  drugim dwie, w trzecim 
trzy, a w  czasie trwania Kongresu

I nie. Dla zakładów pracy i fabryk 
będą wydane specjalne numery 
kongresowe gazetek ściennych i 
pism związkowych, (pl)

Koncert środowy będzie pierw
szym koncertem z cyklu zagranicz
nych, który rozpoczyna Artos obok 
prowadzonej dotychczas akcji Cho
pinowskiej, upowszechniającej i im 
prez mieszanych.

C zc ff f  1 A l o j o t шщ§ 
uczniów Państw. Lic. Ped. 

dla Dorosłych
Młodzież Państwowego Liceum 

Pedagogicznego dla Dorosłych w 
Lublinie, zorganizowana w całości 
w Związku Młodzieży Polskiej —
— dla uczczenia tegorocznego świę 
ta 1 Maja zobowiązała się: a) wziąć 
udział w sadzeniu drzewek na Gór 
nym Czechowie, b) zorganizować w 
dzielnicy Kalinowszczyzna świetli
cę dla młodzieży i c) opłacić przed
terminowo w 50 proc. składki na 
basen pływacki w Lublinie,

szczegółowego omówienia programu 
„Tygodnia".

Poza swym właściwym znaczę* 
niem „Tydzień** będzie jeszcze jed
nym ogniwem w akcji łączności 
miasta ze wsią. Toteż przy omawia 
niu programu położono duży na
cisk na obsłużenie nie tylko powia 
tu lubelskiego ale nawet bardzo od 
ległych powiatów jak radzyński, łu 
kowski i inne.

Studenci zrzeszeni w ZAMP огэл 
profesorowie UMCS wyjadą na 
wieś z odczytami, ofiarują oni rów 
nież świetlicom wiejskim biblioteki. 
Przewidziano też kolportaż książek
i gazet na wsi. Poza tym będzie uru 
chomionych 300 punktów bibliotecz 
nych. Otwarcie 20 bibliotek gmin
nych odbędzie się bardzo uroczy
ście przy udziale posłów ziemi Lu
belskiej.

Wiele uwagi poświęcono akcji 
zwalczania analfabetyzmu. W toku 
dyskusji padło wiele ciekawych wy 
powiedzi na temat realizacji tej ak 
cji. Zwrócono również uwagę na to, 
że walkę z analfabetyzmem należy 
traktować jako, zagadnienie długo
falowe, które winno być prowadzo 
ne aż do całkowitej likwidacji anal
fabetyzmu. W zagadnieniu czytel
nictwa podkreślono znaczenie poga 
danek o książkach w szkołach oraz 
zauważono, że biblioteki lubelskie 
powinny być wyposażone w kom
plety pism miejscowych.

Prof. dr Zygmunt Bownik szero
ko omówił styl i treść tych pogada 
nek, które powinny być tak ujęte, 
by wzbudzić jak największe zaintc 
teresowanie jak najszerszych rzęsa 
społeczeństwa.

Po dyskusji przystąpiono do wy
boru Komitetu Obchodu „Tygod
nia". Na czele jego stanął prezy
dent tow. Krzykała. Dla usprawnię 
nia pracy Komitetu powołano sek
cje: propagandowo - prasową, oświa 
tową, zbiórkową, imprezową, odczy 
tową, wystawy książek i czasopism.

Przedłużenie czasu kursowania
a u t o b u s ó w  №1 К 5

W związku z nastaniem pory J 
letniej, Dyrekcja Miejskiej Komu
nikacji Samochodowej postanowiła 
od dnia 1-go maja br. przedłużyć 
czas kursowania autobusów w 
mieście.

W związku z tym, ostatnie auto 
busy będą odchodziły na liniach 
jak: „6" z Godebskiego o 20,53 — 
z Kośminka o 21,25, autobus linii 
„3“ z Dworca o 21,33, z Kalinow- 
szczyzny 22,05 (ostatni kurs do 
Bramy Krak. i Lipowej), autobus 
linii „2" z Koszar o 21,35, z Cu
krowni 22,05, autobus linii „4“ z 
Godebskiego 21,45, z Dieslątej 22,13

znalazł uznanie czynników społecznych
W dniu 25 bm. w sali konferencyj

nej Zarządu Miejskiego odbyła, się 
pod przewodnictwem ob. L. Czugały 
wstępna konferencja w sprawie zago 
spodarowania przyszłych terenów wy 
stawowych ; rozrywkowych, zajętych 
obecnie pod ogródko działkowe. W

Sprostowanie
W związku z artykułem sprawoz

dawczym z konferencji Wojewódz
kiej Komsji Usprawnienia Zaopa
trzenia, do którego wkradła się po
myłka, prostujemy co następuje: 

Centrala Tekstylna przygotowała 
dla świata pracy do rozprowadzenia 
na kupony za pośrednictwem OKZZ 
materiały kretonowe i inne p o ce 
n a c b  d o t y c h c z a s o w y c h  a 
nie: „znacznie zniżonych •, jak po
dano we wspomnianym artykule.

konferencji wzięli liczny udział przed 
stawiciele samorządu, partij politycz 
nych, organizacji społecznych i zain 
teresowanych imstytuc|i.

Projekt zużytkowania tych terenów 
na cele urządzenia stałej wystawy, 
parku i boisk sportowych referowali 
z ramienia Zarządu Miejskiego Nacz. 
Wydz. Planowania ob. Pigtowski i 
referent planowania przestrzennego 
ob. Kędzierski.

W flyskusjj wszyscy uczestnicy kon 
ferencji opowiedzieli się za przyję
ciem plant! Zarządu Miejskiego. Jedy
ne zastrzeżenie zgłosił przedstawiciel 
Towarzystwa Ogródków Działkowych. 
Otrzymał jednak wyczerpujące wyja 
śnienia, że stan posiadania użytkow
ników ogródków działkowych nie bę 
<}/.':e uszczuplony, gdvż ci, których 
działki zostaną włączone do terenu 
wystawowego dostaną w zamian nowe 
działki na łąkach „Tatary" {bliżej 
młjna Krauztigol

Jednocześnie w związku ze 
zwiększoną frekwencją w godzi
nach rannych na linii Nr „2" Dy
rekcja MKS-u postanowiła urucho 
mić dwa kursy wozów linii „0‘‘, a 
mianowicie o godz. 7 i 7.27, które 
będą odjeżdżały z rogu Szopena i 
Krak.-Przedm. do Cukrowni, (rj)

„Stoicy “
Tak się już utarło, że teren daw

nych ruin magistrackich zaopatrzo- 
nych w resztki bazaltowych schód* 
ków — jest ulubionym miejscem 
spotkań lubelskich nierobków. Od 
rana aż do. obiadu dziesiątki ludzi 
wygrzewa się tu na słońcu, siedzi, 
stoi, gada ćmi papierosy i baraszku 
je tak, jakby nic lepszego nie byłe 
do roboty.

„Stoicy" tworzą grupki na clwdmi 
ku tamując normalny ruch pieszy. 
Ludzie śpieszący do lub z pracy mu 
szą zawalidrogów omijać, gdyż c«t 
sterczą jak przysłowiowe kołki i  
płocie...

Muzyka (udowa źródłem twórczości
XVIII koncert Filharmonii Lubelskiej

Twórczość trzech kompozytorów, 
których nazwiska widnieją w pro
gramie ostatniego koncertu Filhar 
monii Lubelskiej, cechuje mimo róż 
nicy pochodzenia, wspólne piętno 
pierwiastek narodowy.

Edward Grieg, kompozytor nor
weski wnoszący do muzyki europej 
skiej świeżość i prostotę w  epoce 
kiedy epigonizm wagnerowski nie 
posiadał już siły twórczej, wywarł 
znaczny wpływ na twórczość Chopi 
na i kompozytorów „Młodej Pol- 
ski‘‘. Odrębny ton muzyki Griega 
tkwi tak samo jak i u wymienio
nych kompozytorów naszych, w te
matyce ludowej, stanowiącej źródło 
jego twórczości. Stąd pochodzi od
rębny koloryt instrumentalny, mięk 
ka pastelowa harmonia i zdumie
wające bogactwo odcieni nastrojo
wych. Uwertura koncertowa „Jesie 
nią“ odegrana w piątek jest rzadko 
wykonywana na estradach, nie
mniej należy do cennych kompozy
cji Griega, oddających piękno i na 
stroje przyrody w  jesieni 

Jeszcze silniej występuje pierwia 
stek narodowy w  drugim utworze

odegranym na ostatnim koncercie
— „Rapsodii Gruzińskiej** — muz; 
ka gruzińskiego Djabadary, nie gra 
nej dotychczas w Lublinie. Zarów
no barwność orkiestralna jak i cie 
kawa rytmika nabrały wyrazistości 
w wykonaniu młodego pianisty Ka 
zimierza Serockiego, znanego w na 
szym mieście z poprzednich wystę
pów, „Rapsodia gruzińska** znalazła 
w Serockim subtelnego interpreta
tora nuty orientalnej, który potra
fił wydobyć całą melodyjność utwo
141.

Czwarta symfonia Piotra Czaj
kowskiego, u którego pierwiastek 
narodowy występuje słabiej, rów
nież jeden z rzadziej wykonywa, 
nych utworów, w  ujęciu dyrygen
ta orkiestry filharmonicznej prof. 
Wyleżyńskiego wolna była od gwal 
townośtó, określanych często u tego 
kompozytora „jako wybuchy dzikiej 
kozaczyzny". Dyrygent wygładził i 
zharmonizował wszystko, co w in
terpretacji dzieł Czajkowskiego by 
wa przejaskrawiane, rąbane gwał
townie i podawane w formie ostrych 
kontrastów. (n f
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Gdy drzewa puszczają pąki...

zorganizuje ZS Gwardia w Lublinie

o kilkumiesięcznym okresie 
snu omowego przyroda za 
czyna wracać powoli do 
życia. W pniach i łodygach 
drzew, które już puszczają 
pąki, zaczynają krążyć co 

raz intensywniej soki, zgodnie z ta 
jemniczym, odwiecznym prawem na 
tury. Życiodajne siły przepływają 
dwoma kierunkami. Prąd ożywczej 
wody z rozpuszczonymi solami mi
neralnymi prze drewnem od korzeni 
do liści poprzez włoskowate tkanki 
t— łykiem zaś spływa w dół drugi 
prąd ze związkami białkowymi, roz 
chodzącymi się po całym drzewie.

Droga, jaką przebywa woda od 
korzeni do pąków i liści nie jest 
bynajmniej taka łatwa, jak by to 
się napozór wydawało. W pierw
szym etapie wiosennego ożywienia 
podskórna woda glebowa wskutek 
działania tzw. „ciSnienia osmotycz- 
nego" jest niejako „pompowana" 
przez włośniki najmłodszych korze
ni 1 przechodzi następie poprzez sze 

, roki pas kory pierwotnej pod ciśnie 
ulem 1.3 do nawet 4,2 atmosfer, za
leżnie od warstwy komórki kory. 
Po przedostaniu się w ten sposób 
do walca osiowego drewna — woda 
eaczyna się wznosić w górę już nie 
tywymi komórkami, lecz martwy
mi, tworzącymi na znacznej długo
ści bądź nieprzerwane rury, bądź 
powiązane z sobą w system cewki. 
W ostatnim swym etapie woda wtła 
cza się znowu w komórki żywe li- 
śd, z których ostatecznie pod po
stacią pary wodnej wraca z powro 
tem do powietrza, a stąd z chmur 
w czasie opadów do ziemi.

Ta wędrówka wody od korzeni do 
Mści — jest jednym z najciekaw

szych zagadnień fizycznych i stano
wi tak ważną ze względów klima- 
tyczno-fispoflarczych podstawę re
gulacji obiegu wody w przyrodzie.

Tajemniczymi owymi siłami, któ
re wodę z ziemi „przepompowują" 
w atmosferę — to parcie korzenio
we, parowanie liści, wytwarzające 
próżnię, która działa następnie jak 
pompa ssąca, sięgająca do 200 atmo 
sfer siła spójności drobin wodnych 
w naczyniach włoskowatych komó
rek drzewnych — i wreszcie ciśnie
nie osmotyczne w liściach, będące 
zasadniczym motorem, ciągnącym 
słup wody na olbrzymią nieraz wy
sokość.

Samo mechaniczne działanie pa
rujących liści może podnieść wodę 
zaledwie 10 metrów w górę, tj. na 
wysokość słupa wody odpowiadają 
cego ciśnieniu atmosferycznemu, ze 
względu na powążny opór stawia
my jej po drodze przez przegrody 
W naczyniach i cewkach drzewnych 
Opór ten pokonać może jedynie 
ciśnienie osmotyczne w liściach, któ 
re, przy drzewach o silnie rozwinię 
tych koronach, rośnie wraz z wyso 
kością drzewa. Ciśnienie komórki 
spodniej części liścia bukowego wy 
nosi 10 atmosfer — górnej, zaś aż 
13 atmosfer! Ta właśnie potężna si 
ła może dostarczyć wodę wierzchoł 
kom drzew wysokich nawet na 130 
metrów!

Szybkość przepływu wody w drze 
wach zależy od szerokości naczyń 
drzewnych i pory dnia. U dębu np. 
w południe woda wznosi się w gó
rę z szybkością 43 metrów na go
dzinę u buku natomiast, który ma 
wąski przekrój świetlny naczyń — 
1,1 m na godzinę. Podobnie ц

drzew szpilkowych, które posiadają 
tylko cewki, woda nie podnosi się 
nigdy szybciej niż 1 mtr. na godzinę

Na podstawie szeregu metod obli 
czono, że ilość wyparowanej przez 
drzewa,wody jest bardzo wielka. W 
ciągu np. jednej tylko doby gałąz
ka lipy, posiadająca zaledwie 40 
liści, traci 25 gramów wody. W tym 
samym czasie brzoza średniej wiel
kości „wypija" 500 litrów wody. 
Las bukowy na przestrzeni 1 tylko 
hektara „pije'1 z ziemi przez 24 go
dziny 30 tysięcy litrów wody śred
nio — i tyleż w tym samym czasie 
zamienia w parę wodną, gromadzą 
cą się w • chmurach, które odają ją 
następnie ziemi w formie deszczu, 
zalewającego powierzchnię 1 hekta
ra warstwą wody grubą иа 3 mm.

Poznanie tych „tajemniczych" do 
niedawna jeszcze praw, rządzących 
tak mądrze od wieków w otaczają
cej nas przyrodzie, pozwoliło czło
wiekowi współczesnemu zamieniać 
stepy w urodzajne pola uprawne l 
likwidować katastrofalne powodzie, 
drogą racjonalnej właśnie gospodar 
ki, leśnej i twqrzeniem tzw. „leś
nych pasów ochronnych".

Przewodniczący Komisji Plano
wania w stanie Cennect cul Wil
la rd Rogers, zwrócił się do władz 
policyjnych, aby .zabroniły słynne 
niu śpiewu kowi murzyńskiemu, 
Paul Robersonowi, powrotu do je
go rodzinnego stąrtu Connecticut.

Rogers jest rozśwcieczony oświart 
czeniem Robersona, który stwierdzi! 
ostatnio, że amerykańscy murzyn, 
nie będą bronić intei-eeów tych 
wszystkich, którzy ich uciskali od 
wielu pokoleń.

•

General Tang Fu Po, giównodo 
wodzący oddziałów kuomintangow 
skich w Szanghaju i figurujący na 
liście zbrodniarzy wojennych pod 
Nr 34, opuścił w dniu dzisiejszym 
zagrożone miasto.

*

Brytyjski minister spraw zagra
nicznych, Bevin, oficjalnie wezwał 
St Zjednoczone do udzielenia W 
Hrytanii „powietrznej i morskiej 
pomocy" na rzece Yang-Tse. Żąda 
jąc „współpracy" apierykańskiej 
dla ocalenia okrętu „Ametyst'1 i 
jego załogi, Bevin stara się za' po 
mocą tej awantury zmusić Stany 
Zjednoczone do zwiększenia potno 
cy zbankrutowanemu Kuomintan- 
gowi.

Lubelska Gwar
dia prowadzi z 
głównym Zarzą
dem pertraktacje, 

й celem powierze
nia jej zrzeszenia 
organizacji mię
dzynarodowych za 

wodów lekkoatle
tycznych z czechosłowackim Klu
bem Telecvicna Jednota „Sokol“ .

Zawody odbyłyby się w przypusz 
czalnie w dn!ach 12-go względnie 
16-go czerwca br. Ekspedycja za
wodników czechosłowackich liczyła 
by osiemnastu zawodników, repre
zentujących dobrą klasę. Pośród po 
danych wyników, które dość często 
uzyskują goście, jest doskonały wy 
nik Saxa w skoku o tyczce, wyno
szący 4 m- 

Ażeby zawody te miały charakter 
równej walki, organizatorzy tej im
prezy lubelska „Gwardia" wzmocni 
łaby swój zespół najlepszymi zawód 
nikami z różnych zrzeszeń poszcze
gólnych miast Polski. Tak więc na 
starcie w Lubline ujrzelibyśmy eli 
tę lekkoatletów reprezentujących 
nawet barwy państwowe.

Zawody będą miały charakter wy 
bitnie propagandowy celem umaso-

1 MAJ — DATĄ BUDOWY 
STADIONU SPORTOWEGO

W ramach czynu 1-szo Majowe
go, z inicjatywy prof. Taczalskiego, 
Powiatowego Inspektora Kultury Fi 
zycznej Ob. Jana Janiszewskiego, 
orąz z pomocą młodzieży gimnazjal 
nej zrzeszonej w szeregach PO 
„SP“ i ZMP przystąpiono w gm. 
Krzczonów do wybudowania stadio 
nu sportowego.

—o—
TRZY WYJĄTKOWO PRACOWITE 
UCZENNICE PRZ¥ BUDOWIE 
STADIONU SPORTOWEGO

Przy pracach nad budową stadio
nu sportowego (nad rzeką Bystrzy
cą), który dzięki ofiarnej pracy щ!о 
dzieży szkół lubelskich z każdym 
niemal dniem przybiera odświętną 
końcową szatę, wyróżniły się w pra 
cy następujące uczennice z gimna
zjum Unii Lubelskiej: Szewczyków- 
na Irmina, Bronikowska Izabela, 
oraz Obroślińska Zofia.

wienia i pokazania szerokim rze
szom a w szczególności młodzieży 
szkolnej piękna tej gatęzl sportu.

Dlatego też bilety dla wszystkich 
organizacji będą w cenie przystęp
nej i rozprowadzone przez Zarząd 
Wojewódzki Zrzeszenia „Gwardia" 
OKZZ, Kuratorium Okr. Szk. Lubel 
skiego i POZG. SP. Impreza, którą 
organizatorzy pragną zorganizować 
będzie niewątpliwie Interesującym 
pojedynkiem lekkoatletów obu »  
przyjażnionych narodów. *

2 MECZE l-MAJOWH
„LUD Z WOJSKIEM — WOJSKO
Z LUDEM“

Z okazji Święta 1-Majowego W 
dniu 1 maja o godz. 17,30 zostanie 
rozegrany mecz piłki nożnej między 
reprezentacją Zw. Zawodowych m. 
Lublina, a reprezentacją wojskową 
m. Lublina pod hasłem „Wojsko z 
ludem — lud z wojskiem". Mecz 
odbędzie się przy ul. Okopowej na 
boisku Lublinianki. Wstęp bezpłatny

* • * /
Drugi mecz będzie rozegrany W 

tym samym dniu również o godę.
17,30 między klubem sportowym 
„Metalowiec" a związkowym klu
bem sportowym „Lubzel". Mecz od
będzie się przy Al. Świerczewskie
go (Nowa Droga). Wstęp również 
bezpłatny.

LUBELSKA KADRA PIŁKARZY
— USTALONA 

Na zebraniu które odbyło się w 
dniu 25 kwietnia br., — kapitan 
Okręgowego Związku Piłki Nożnej 
w składzie: Ob. Ob. Witek, Tymo- 
sławski, Wielgusiak ustalił repre
zentacyjną kadrę piłki nożnej pkr* 
gu Lubelskiego:

Bramkarze. Ob. Ob. Skraińskł, 
Kochański, Nagórny.

Obrońcy: Ob. Ob. Warchoł, Ga* 
łaszkiewicz, Zbyryt, Stanlsiawek.

Pomocnicy: Ob: Ob: Cieślińskl, 
Sołodziński, Pakuła, Rudnicki, Bar
tosz. „  

Napastnicy: Ob. Ob. Bazanowskl, 
Deska, Wesołowski, Urbanik, Pult- 
kowski, Jezierski, Różyło, ’ Siudak 
Wosiński.

W najbliższych dniach kapitat, 
O.Z.P.N. ustali skład juniorów pił
ki nożnej Okręgu lubelskiego.

„Mechaniczna pąka"
/4. 1%1 €я r i o w a

Pierwsze rosyjskie kopiarki
l/awreat Nagrody Stalinow

skiej inżynier I  Dmźyński wy
głosił niedawno na konferencji 
robotników przemysłu maszyno 
wego Leningradu referat o wy
bitnym mechaniku rosyjskim z 
ozasów Piotra I  —  Andrzeju 
Nartowie.
Nartow jest twórcą pierwszych 

w Rosji tokarek —  kopiarek- 
Modele ich jeszcze dotychczas 
przechowuje się w Leningradzie 
w  Ermitażu Państwowym. Jeden 
z nich przeznaczony jest do ob
róbki bocznych powierzchni o- 
bracających się ciał. Napis na

piedestale świadczy o tym, że zo 
stał on wykonany przed 320 la 
ty —  w 1729 roku.

Data jesł tym godniejsza uwa 
gi ,że w tej obrabiarce Nartow 
zastosował mechaniczny suport
—  tak zwaną mechaniczną rę- 
kę“ ułatwiającą pracę tokarza. 
Przy tym wynalazek suportu do 
ostatniego czasu łączono z 1794 
rokiem i przypisywano Henry 
Modsley‘owi.

Andrzej Nartow jest bezsprze 
cznym prekursorem projektowa 
nia i wykonywania kopiarek.

s S r a u .  K A .JA W O R S K I'
—  Dolbrze! —  powiedział wresacie zatrzymując 

się przed Timotieiczem. —  Zatoka Nadzieja? Wproś' 
nad tundrą dwie —  u‘zy godziny lotu. Paliwo zabieri 
my tutaj. Pełne zbiorniki. Ze sobą doktora. Znajdzit 
my waszego kolegę! Znajdziemy! Ale muszę miea 
pozwolenie z Moskwy.

—  Moskwa pozwoli! —  zawołał Timofieicz. —  
Moskwa nie może nie pozwolić. Chodzi o życie czło
wieka. Chcecie, to zaraz połączymy się z Moskwą, —  
spojrzał zatroskany na zegarek. —  Za p!ętnaście mi
nut bezpośrednie połączenie z Moskwą, za godzinę 
telefon z Moskwą. Chcecie, sam ułożę tekst zapyta
nia? Napiszemy: ,,Życie ludzkie w niebezpieczeństwie. 
Konieczna nagła pomoc“ .

W  nocy nadeszło pozwolenie Moskwy (Timo- 
fieicz zdenerwowany czekał przy aparacie, palił faj--

kę za fajlką i otrzymawszy radiogram popędził do 
pilota z triumfem wymachując depeszą), a o świcie 
samolot wraz z doktorem leciał już na zachód w stro 
nę zatoki Nadzieja. W  kombinezonie pilota spoczy
wał zapięczętowany radiogram Hali.

—  To lekartstwo —  rzekł Timofieicz wręczając 
pilotowi kopertę. —  Najlepsze lekarstwo na święcie.

Sam zaś Stefan Timofieicz zasiadł przy apara
cie, aby utrzymywać łączność z samolotem. „Prze- 
lecieliśoiy Kamienną W argę“ —  zapisywał gorącz
kowo w dzienniku. —  „Lecimy nad* tundrą41, ,,Śnieg 
wali“ , Widzialność kiepska", „Jesteśmy we mgle” .

„Wrócą, —  pomyślał z rozpaczą. —  Cz^żbv mie 
li wrócić?"

„Przedzieramy się przez mgłę'*
„N ic nie widać“ .
„...4,40. Lecimy wśród' zamieci ".
„5,10. Przedarliśmy się. Znajdujemy się nad 

przylądkiem Czarci Kamień11.
„Przedarli się! Przedarli 1 —  triumfował Tim ofie

icz. —  Ach co za ludzie! Ach, co za chłopcy";
Myśli jego, uczucia, nadzieje, obawy —  wszyst

ko teraz znajdowało się tam, na błękitnych ostrych 
skrzydłach samolotu, z chłopcami otulonymi fu
trem. Przedzierał śię wraz z nimi przez zamieć, po
grążał snę we mgle, wzlatywał, znowu opadał, to 
miał nadzieją, to tracił, a jednak wciąż przedzierał 
się naprzód.

„Prędzej, prędzej! Na pomoc! Trzymaj się, Wa 
sia! I Lecimy, Jesteśmy już nad. przylądkiem Czar 
ci Kamień,.. 5,40.... nad zatoką Krzyża... 6,10.,, nad

Spokojną Wargą... 6,40... W idzimy zatokę Nadzieja... 
6,45... Lądujemy... Będę was wzywał przez UKL“ .

Lądują. Łączność się przerywa. Upływa dziesięć 
męczących minut. Wylądowali? Nie? Czy wszystko 
odbyło się pomyślnie? Jeszcze dziesięć minut nie
pewności. Co robią teraz? Wyszli z kabiny. Idą po 
śniegu w stronę zimowiska., może wylądowali gdzie 
z boku... jeszcze dziesięć minut długich jak wiecz
ność, Co się stało? Dlaczego milczą? UKLl UKL! Je
szcze dziesięć minut. Minuty padają jak krople z da
chu, dzwonią i gin?, ulatniają sie. UKL! UKL! Co 
się stało?

ДтЛа®1е kreski, wy raźne, dźwięczne; —
Tu UKL, tu UKL. Węzeł! Węzeł!

Tu UKL! Czy mnie słyszycie?!
Słyszę, odpowiada radośnie Timofieicz I zda* 

mu się, że to wzywa go Wasia, jak tydzień temu. 
Nic nie zaszło, wszystko było złudzeniem... Ale wsłu 
chuje się w stukanie dalekiego klucza. Nie, to nie 
W asia. To nie jego ręką. Nie jego głos, nie jego cha 
rak ter.

„Podajcie natychmiast stan pogody krp. OdlatD 
jemy z powrotem".

—  A radiotelegrafista?! Radiotelegrafista W a
sia?! —  stuka z zapartym tchem Timofieic*.

—  Bardzo- źle, zabieramy z sobą.
—  Żyje! Jednak żyje!
1 oto samolot w powietrzu Teraz już na niw 

Koływanow. Teraz lecą tutaj.
... 9.10... Zbliżamy się ku Spokojnej .Wardze... 

9,40. Minęliśmy zatokę Krzyża.
—  Co z Koływanowem? —  pyta Timofieic*

(C. d n.)
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