
Miech żyje potężny światowy fron t pokoju i postępu
ze Związkiem Radzieckim na czele!
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I W u n i t e s t
Światowego Kongresu Obrońców Pokoju

Z Międzynarodowych Targów Poznańskich
щ

PARYŻ (PAP). — We wtorek późnym wieczorem ogłoszono oficjalny 
tekst manifestu» uchwalonego jednomyślnie przez uczestników Światowe, 
go Kongresu Obrońców Pokoju. Oto jego brzmienie:

My, delegaci raprezemujący ludy 
/6 krajów świata, 

my, kobiety i mężczyźni wszystkich 
cywilizacji, wszystkich wierzeń, wszyst 
kich światopoglądów, ws?yaHkith kolo 
rów, uświadomiliśmy sobie straszliwe 
niebezpieczeństwo, które grozi jeszcze 
światu: niebezpieczeństwo wojny.

Rzed włoski tworzy
p o lic ję  f a s z y s t o w s k ą  
Przemówienie Togliatti'ego

RZYM (PAP). — Sekretarz gene
ralny Włoskiej Partii Komunistycz 
nej Togliatti wygłosił przemówienie 
w Turynie, w którym omówił zaga
dnienia polityki wewnętrznej i za
granicznej rządu de Gasperi.

o wrastającym twrrc-ii*. 
wobec mas ludowych, Togliatti oświa 
dożył: „Chrześcijańska demokracja 
stworzyła specjalne r.-idziały policji, 
tzw. Celere (policja lotna), którym 
przyświecają te s^me cele co ongiś 
policji faszystowskiej. Policja rządu 
de Gasperi, tak jek policja faszy
stowska, usiłuje złamać opór robotn1 
ków i chłopów, walczących o słuszne 
orawa".

Następnie Tagliatti naświetlił sto
sunek Watykanu do toczącej się o- 
becnie akcji w obronie pokoju. Ol
brzymi rozmach akcji pokojowej we 
Włoszech zmusił stolicę papieską do 
zajęcia stanowiska w tej sprawie i 
do zamieszczenia artykułu na ła
mach dziennika „Osservatore Roma- 
no‘\  Jeśli przywódcy Kościoła Kato 
lickiego przeciwni są rzeczywiście 
wojnie — oświadczył Togliatti — 
żądamy, by udowodnili to czynem. 
Powinni oni przyłączyć się do ini
cjatywy pokoiowej podobnie, jak to 
uczynili przedstawiciele innych ko
ściołów. Kościół Katolicki, który do 
tąd zawsze błogosławił broń i arma
ty, winien bodaj raz udzielić błogo
sławieństwa narodom, które pragną 
zachowania pokoju. W akcji takiej 
spotkałby się z powszechnym uzna
niem, ponieważ dowiódłby, że odma 
wia poparcia grupom imperialisty
cznym oraz tym wszystkim, którzy 
przygotowują nową wojnę.

Przed kongresem
włoskiej partii 
s o c j a l i s t y c z n e j

RZYM (PAP). — Dalsze -wyniki wy 
borów delegvtó<w prowincjonalnych 
włoskiej partii socjalistycznej w zwią 
sku z wyznaczonym na 11  maja Kon- 
graent Krajowym partii, brzmią, jak 
następuje:

Mediolan: Lewica partyjna uzyska 
ła 60,3%, centrum — 32,W», prawej 
partyjna — 7*/t.

Rieti: Lerwica partyjna — 90%, cen 
tnim — 10%.

Florencja: Lewica partyjna — 
38.9%, centrum — 57,00%, prawica — 
3,05%.

Turyn: Lewica partyjnie — 25,21%, 
tent ruin — 37.97%, рга( 4a partyjna 

39.81^-

Po tragedii, jaką przeżył świat, 
wciąga się ludy do niebezpiecznego wy 
Scigu zbrojeń.

Naukę, która winna służyć szczęś
ciu ludzkości, odwraca się od jej prze 
znaczenia i zmusza siłą do służenia ce 
lom wojny.

W różnych punktacb świata płoną 
jeszcze ogniska wojny, które rozpali 
ła i podsyca interwencja obcych 
państw i bezpośrednia akcja ich sił 
zbrojnych.

Zgromadzeni; na tyra wielkim Kon
gresie Światowym Obrońców Pokoju 
oświadczamy z mocą, żeśmy zuchowa 
li niezależność myśli i że propaganda 
wojenna w niczym oie zaćmiła nasze 
go umysłu.

Wiemy, kto podeptał układy, ш а г  
te między wiekami mocarstwami, u- 
kłady, które zapewniły możliwość 
współistnienia różnych systemów spo 
łecznych.

Wiemy, kto rwie dziś na strzępy

Kartę Narodów Zjednoczonych.
Wiemy, że te®, kto uważa ra świ

stek papieru traktaty, których celem 
jest utrzymanie pokoju między luda
mi, że ten kto odrzuca propozycje ro 
kowań i rozbrojenia, że ten, kto zbroi 
się po zęby, sam się demaskuje jako 
napastnik. Bomba atomowa nie jest 
orężem obrony.

(c. d. na str. 3)

l0 5 ° |o  planu
zakontraktował

powiat lubelski
Plan kontraktacji trzody 

chlewnej, przewidujący dla 
całego powiatu lubelskiego 
ilość 6.000 tuczników, został 
w dniu 25 bm. wykonany w 
105®/o. Do wykonania planu 
przyczyniła się ścisła współ
praca między PZGS Lubel
skim i Powiatowym Komite* 
tem P?ZPR.

Na zdjęciu —  stoisko Robotniczej Spółdzielni W ydawniczej
„PRASA“

ROBOTNICY ROLNI MELDUJĄ 
wyKoname uchwał 1 - Majowym
Administracja majątku PNZ — 

Wrzosów zawiadamia o wykonaniu 
uchwały robotników rolnych, któ
rzy postanowili wykonać plan za
siewów wiosennych do dnia 1 ma
ja. Prace te zakończono o 5 dni 
wcześniej tj. 25 bm. Poza tym pra
cownicy majątku Wrzosów pojecha 
li obecnie na akcję siewną do ma
jątku Czemierniki świeżo przejęte
go przez PNZ Lublin.

• * *
Pracownicy majątku PNZ Borki 

powiat Radzyń zawiadamiają, że 
Czyn swój l-SJajowy wykonali. Po 
legał on na tym, że w  obrębie swe
go majątku obsadzili oni drogę

Зшш lass IniiUii liiiniliin nilisti
p r a sy  a n g lo sa sk ie j  w sp r a w ie  B erlina

MOSKWA (PAP) — Agencja TASS 
ogłosiła komunikat, w  którym czy
tamy:

W ostatnim czasie w  prasie zagra 
nlcznej, przede wszystkim zaś w ame 
rykańskiej, ukazały się doniesienia 
na temat ewentualnego zniesienia 
ograniczeń w transporcie, łączności 
i handlu między Berlinem i strefa
mi zachodnimi oraz między strefą 
wschodnią i strefami zachodnimi 
Niemiec, wprowadzonych w  swoim 
czasie przez Związek Radziecki, Sta 
ny Zjednoczone. Anglię i Francję, 
przy czym w doniesieniach tych roz

powszechniane są pogłoski nieodpo- 
wiadająee rzeczywistości.

TASS uważa za konieczne zde
mentować te niesłuszne pogłoski i 
podać do wiadomości prawdziwe fa
kty.

Przedstawiciel USA w  ONZ Jessup 
zwrócił się do przedstawiciela ZSRR 
w Radzie Bezpieczeństwa Malika z 
prośbą o wyjaśnienie okoliczności 
braku w  wywiadzie udzielonym 
przez J. W. Stalina korespondentowi 
Smithowi sprawy dotyczącej waluty 
w Berlinie. Malik odpowiedział, że 
brak wzmianki o walucie nie był

U r o c z y s t a  d e f i l a d a
zwycięskiej Armii Ludowej
w i l / o n k f  и  l e
NANKIN (TELEPRESS). — W 

dniu 28 bm. odbyła się w Nankinie 
uroczysta defilada zwycięskich od
działów Armii Ludowej.

Zwycięskie oddziały Armii Wy
zwolenia zgromadziły się w pełnym 
rynsztunku za bramą zachodnią 
miasta i przemaszerowały następnie

Н о т и п Ш а Л  
Departamentu Stanu

WASZYNGTON (PAP). — Po roz 
mowie prezydenta Trumana z dokto 
rem Jessupem, Departament Stanu 
ogłosił komunikat, rekapitulujący 
przebieg rozmów, jakie odbyły się 
między Jessupem a delegatem ra
dzieckim w  ONZ Malikiem.

Departament Stanu oświadczył, że 
— jak się zdaje — powstała obecnie 
możliwość zwołania Rady Ministrów 
Spraw Zagranicznych

bulwarem Czungszan aż do centrum 
Nankinu.

HONG KONG (TELEPRESS). —
Doniesienia, napływające do Hong 
Kongu stwierdzają, że oddziały Ar 
mii Ludowej dotarły do Szanghaju. 
Na krótko przed północą, kuomin- 
tangowskie radio szanghajskie przer 
wało swe audycje. Inne znowu do
niesienia twierdzą, że w  czasie zdu 
miewającego marszu, Armia Wy
zwolenia dotarła do miast Hankou, 
w prowincji Czekiang, oraz Nan- 
czang w prowincji Kiangsi. Oby
dwa te miasta są ważnymi ośrod
kami węzłowymi.

pocierając do miasta Hankou, Ar 
mia Ludowa dokonała całkowitego 
otoczenia około 300.000 oddziałów 
kuomintangowskieh na terenie 
Szanghaju. W poniedziałek, Armia 
Ludowa zajęła ważny punkt węzło 
wy Kaszing, na linii kolejowej 
Szanghaj — Hankou, odcinając w  
ten sposób drogę odwrotu wojskom 
JnMmintan?amddm

sprawą przypadku oraz, że sprawa 
waluty w  Berlinie może być umó
wiona na sesji Rady Ministrów 
Spraw Zagranicznych przy rozpatry 
waniu sprawy Niemiec.

Następnie Jessup poprosił Malika 
o wyjaśnienie, czy mogą być zniesio 
ne, istniejące ograniczenia w komu 
nikacji przed zwołaniem Rady Mini 
strów Spraw Zagranicznych.

21 marca Malik zakomunikował 
Jessupowi, że jeśli pozostanie osią
gnięte porozumienie w sprawie daty 
zwołania Rady Ministrów Spraw Za 
granicznych, to wspomniane wyżej 
wzajemne ograniczenia w  komuni
kacji 1 handlu mogłyby być zniesio
ne przed rozpoczęciem prac Rady 
Ministrów.

Co się tyczy sprawy jednolitej wa 
luty w Berlinie, to sprawa' ta mogła 
by być omówiona na sęsji Rady Mi
nistrów Spraw Zagranicznych rów
nolegle z innymi sprawami, doty
czącymi Niemiec.

Według informacji posiadanych 
przez TA8S ostatnia rozmowa Mali
ka z Jessupem w poruszonych spra 
wach odbyła się 10 kwietnia.

drzewkami. Długość drogi wynorfłs 
ок. 1 km.

* * *

Pracownicy majątków Państwo* 
wych Zakładów Hodowli Roślin In 
spektoratu lubelskiego jako Czyn 
1-Majowy zadeklarowali ukończę^ 
nie przedterminowe siewów wiosen 
nych. Majątek Pukarzów złożył me]' 
dunek, że w dniu 23 kwietnia zakoń 
czył siewy wiosenne. Tej samej tra 
ści meldunki nadesłały majątki 
Przytoezno i  Nadolce.

? № ш ш  i \m  №  B i  
ш и ш  Ш musiały

Pracownicy Państwowej Przetwór, 
ni Mięsa Nr 64 w Lublinie meldują 
wykonanie swoich zobowiązań pier 
wszomajowych. Opiewały one na 
wykonanie planu kwietniowego pro 
dukcji w  115 ркйг. W rzeczywisto* 
ści, dzięki zwiększanej wydajności 
pracy zobowiązania zostały wykona 
ne w  większym wymiarze — pian 
kwietniowy został wykonany w  
137 proc. Niezależnie od zwiększo
nego tempa produkcji Państw. Prze 
twómia Mięsna uzysfcała oszczęd
ności na kosztach produkcyjnych, 
które na przestrzeni 4 miesięcy br,. 
wyniosły w  sumie 4.400 tys. zł.

G harlie  C haplinow i
grozi wydalenie z USA

WASZYNGTON (PAP) — W cza
sie dyskusji w Senacie Kongresu 
USA nad projektem ustawy, upo
ważniającej do wydalania ze Sta
nów Zjednoczonych „niepożąda
nych cudzoziemców1* zabrał głos rei. 
publikanin Cain. Wystąpił on prze
ciwko słynnemu aktorowi Chaplino 
wi, oskarżając go o sympatyzowa
ne z ruchem postępowym Cain za
powiedział, że z chwilą przyjęcia 
przez Kongres projektu ustawy, 
Chaplin będzie usunięty ze Stanów 
Zjednoczonych.

Do 20 kwietnia zakontraktowano
941.5 tys. sztuk trzody chlewnej

WARSZAWA (PAP). — Według 
danych komisarza do spraw hodow 
lanych, kontraktowanie wyznaczo
nej przez uchwałę Rady Ministrów 
z  28 stycznia rb. ilości 1 miliona 
sztuk trzody chlewnej dobiega koń 
ca, Do dnia 20 bm. zakontraktowa
no W całym fcraju 941.530 szt. trzo
dy chlewnej.

Plaji kontraktowania wykonały 
całkowicie województwu: łódzkie.

poznańskie, krakowskie, olsztyńskie, 
rzeszowskie, wrocławskie, kieleckie 
i pomorskie. W województwach 
tych chłopi kontraktują trzodę 2bJe 
wną ponad plan i  tak np.: w woj. 
łódzkim zakontraktowano ponad 
plan 28 proc. ogólnej ilości trzody, 
przeznaczonej do kontraktacji, w 
woj. olsztyńskim 18 proc. i  w waj. 
п о т о м й т  1* pro*
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Aktualne zadania na wsi
Na plenarnym  posiedzeniu КС PZPR sekretarz КС towarzysz Koman Zambrowski wygłosił J 

referat o aktualnych zadaniach na wsi. Poniżej zamieszczamy fiagm cnty referatu tow. Zam
browskiego (pełny tekst zostanie ogłoszony w najbliższym numerze Nowych Dróg“).

„Generalna linia polityczna na
szej partii w zakresie polityki go 
spodarczej i społecznej na wsi u- 
stalona sostała na Lipcowym i 
Sierpniowym Plenum КС PPR w 
referatach tow. Minca i zatwier
dzona przez historyczny Kongres 
Z jedno czenio wy.

Ustalając tę linię stanęliśmy na 
gruncie podstawowej zasady mar 
ksizmu-leninizmu, potwierdzonej 
przez bogate doświadczenie ZSRR. 
Zasada ta  głosi, iż okres przej
ściowy od kapitalizmu do socjali
zmu — niezależnie od tego, w  ja
kiej formie sprawuje władzę lud 
pracujący z klasą robotniczą na 
czele, czy w formie systemu ra
dzieckiego, czy też w formie de
mokracji ludowej — jest okre
sem zaostrzającej się walki kla
sowej. Bo klasy wyzyskiwaczy, 
nawet pokonane politycznie, po
zbawione władzy, nigdy nie ustę 
pują bez walki i kurczowo chwy
tają się wszelkich możliwości 
wyzysku ludzi pracy w mieście i 
na wsi. Szczególnie ostrego cha
rakteru nabiera walka klasowa 
na wsi, gdzie istnieje liczna kla
sa kapitalistyczna bogaczy wiej
skich i gdzie wciąż jeszcze istnie 
je w postaci drobnotowarowej go 
spodarki chłopskiej baza rozwoju 
kapitalizmu.

Ustalając tę linię oparliśmy 
się m ocno na podstawowej tezie 
marksizmu - leninizm u potwier 
(lżonej również przez doświad
czenia ZSRR. iż wr warunkach, 
gdy na wsi przeważa gospodar
ka drobnotowarowa. droga do 
socjalizmu prowadzi przez ma 
ksym alny rozwój wszystkich  
form spółdzielczości rolniczej.

Rozwój spółdzielczości zbytu i 
zaopatrzenia, rozwój powiązanej 
ze spółdzielczością masowej kon
traktacji, a szczególnie stopniowy 
rozwój spółdzielczości produkcyj
nej, organizowany na zasadach do 
browolności i w miarę wzrostu 
produkcji maszyn rolniczych i 
traktorów — oto sprawdzona na 
olbrzymim doświadczeniu ZSRR 
i na skromnym jeszcze, ale coraz 
istotniejszym doświadczeniu Buł
garii, Węgier i Polski, droga u- 
gruntowania dobrobytu pracują
cego chłopstwa, droga postępu, 
Iroga likwidacji wyzysku, droga 
ku socjalizmowi.

U podstaw wreszcie lej linii 
eży fundamentalna zasada mark 
sizmu - leninizm u, która głosi, 
iż dla skierowania wsi na drogę 
"ocjalizmu konieczny jest maksy 
malny rozwój sojuszu robotni
czo - chłopskiego i zapewnienie 
w nim kierowniczej roli klasy 
robotniczej.

Im bowiem ściślejszy będzie so 
jusz robotniczo-chłopski tym szyb 
sza i gruntowniejsza będzie izola
cja elementów kapitalistycznych 
na wsi i tym skuteczniejsze bę
dzie przezwyciężenie nieuniknio
nych wahań przede wszystkim 
wśród średniorolnych chłopów. 
Zdecydowane zastosowanie tych 
podstawowych zasad marksizmu- 
leninizmu w  sprawie chłopskiej 
do realnego układu sił klasowych 
x  Polsce dało w rezultacie wyraźne 
aparcie całej polityki partii, blo
ku demokratycznego i rządu ludo 
wego w stosunku do wsi na ak
tywnej obronie małorolnych i śre 
dniorolnych chłopów przed wyzy
skiem bogaczy wiejskich i speku
lantów, dało wyraźne proklamo
wanie polityki ograniczenia i sto
pniowego wypierania kapitalisty
cznych elementów wsi, wskazało 
jasne perspektywy i drogi do so
cjalizmu na wsi polskiej. 

Pamiętamy jak reagowali nosi-

naszej partii na fakt jasnego spre 
cyzowania jej linii politycznej w  
stosunku do zagadnień wsi.

Pamiętamy, jak gotowi byli ka 
pitulować wobec faktu pewnego 
rozwoju elementów kapitalistycz 
nych na wsi, jakie obawy żywili 
wobec decyzji partii przejścia do 
ofensywy przeciw bogaczom wiej 
skim we władzach terenowych i 
w organizacjach gospodarczych 
wsi, jak wreszcie przerażała ich 
sama myśl o postawieniu przed 
masami chłopskimi problemu ze
społowej gospodarki — spółdziel 
czości produkcyjnej.

Pamiętamy też, jak te swoje wa 
hania i kapitulanctwo oportuni- 
ści usiłowali przesłonić troską o 
utrzymanie poziomu produkcji 
rolnej; obawiali się, że w rezulta 
cie postawienia przed chłopami 
perspektywy przekształceń socjal1 
stycznych nastąpi spadek produk 
cji rolnictwa.

W rzeczywistości u  źródła ich 
bportunistycznej postawy leżała 
niewiara w siły klasy robotniczej,

niewiara w siłę sojuszu robotniczo 
chłopskiego i kapitulanctwo wo
bec perspektywy zaostrzonej wal 
ki klasowej.

Partia odrzuciła fałszywe kon 
cepcjc oportunistów i śmiało  
rozwinęła przed masami robotni 
czymi i chiopskimi sw ój pro
gram rozwoju i przebudowy 
wsi“.

Następnie tow. Zambrowski 
poddał wyczerpującej analizie 
rozwój walki klasowej w obro 
nie małorolnych i średniorol
nych chłopów w okresie ostat 
nich miesięcy i omawiał roz
wój wyższych form gospodar
czych na wsi to  znaczy, spół
dzielczości kontraktacji, oraz 
organizację pierwszych spół
dzielni wytwórczych. Poddał 
analizie wzrost produkcji rol
niczej, zacieśnienie się sojuszu 
robotniczo-chłopskiego, zwłasz 
cza rozwój łączności. Po czym 
przeszedł do omawiania bieżą
cych zadań partii w pracy na 
wsi.

Obrona in te r e só w  p racu jących  
ch ło p ó w  i robotn ików  rolnych

Mamy jeszcze wiele braków w 
dziedzinie obrony małorolnego i 
średniorolnego chłopa przed wy
zyskiem bogaczy wiejskich. Jesz 
cze nierzadko nasze organizacje 
wiejskie tolerują we władzach 
organizacji społecznych i w pań
stwowych organach gospodar
czych bogaczy wiejskich, względ
nie ich zauszników. Jeszcze nie 
rzadko nasi towarzysze ulegają 
naciskowi ideologicznemu boga
cza wiejskiego.

Mimo jednak wielu jeszcze sła 
bych stron naszej walki przeciw 
wyzyskowi małorolnego i śred
niorolnego chłopa przez bogaczy 
wiejskich — nasze organizacje 
partyjne nagromadziły w tej spra 
wie spore doświadczenia i mają 
już poważne osiągnięcia. Istnieje 
jednak dziedzina całkowicie za

niedbana przez nasze organizacje 
partyjne — chodzi tu  o obronę 
interesów i  organizację parob
ków, zatrudnionych u  bogaczy 
wiejskich. Nie mamy ścisłej staty 
styki robotników najemnych, za 
trudnionych u bogaczy wiejskich, 
w majątkach kościelnych i w pro 
bóstwach.

Związek Robotników Rolnych 
;całą swą działalność koncentruje 
w PGR, w  stosunku zaś do parob 
ków u bogaczy wiejskicn i w ma 
jątkach kościelnych ogranicza się 
tylko do ogólnej zasady, iż umo
wa zbiorowa w PGR automatycz 
nie obowiązuje ich również. Isto
ta problemu tkwi jednak w tym, 
że nie wolno tu  liczyć na auto
matyzm, że należy czynnie od
działywać na te sprawy

czególne spółdzielnie Samopomo 1 
cy Chłopskiej, wobec braku w 
nich jeszcze gospodarności i czę 
stych nadużyć, wobec wciąż jesz 
cze spotykanych faktów kumoter 
stwa i protekcjonalizmu w spół
dzielniach. Stanowczo też należy 
zwrócić więcej uwagi na wyszko 
lenie i wychowanie kadr spół
dzielczych spośród młodzieży ma 
łorolnej i średniorolnej.

Po drugie — staje przed nami 
zadanie powiązania ze Związ
kiem Samopomocy Chłopskiej i 
z uniwersalnymi spółdzielniami 
gminnymi SCh. innych odrębnie 
jeszcze istniejących, rolniczych 
organizacji spółdzielczych, w pier 
wszym rzędzie spółdzielczości 
mleczarsko - jajczarskiej.

Po trzecie — chciałbym podjąć 
myśl narzuconą już kilka miesię 
cy temu przez tow. Bieruta o ko 
nieczności przystąpienia do orga 
nizacji państwowych ośrodków 
maszynowych.

Mówiłem już o poważnym do
robku spółdzielczych ośrodków 
maszynowych. Liczba ich sięga 
2.368 (na dzień 1. 3. 1949 r.) do 
końca roku zaś liczba ich, zgod
nie z planem, powinna osiągnąć 
3.000, co oznacza powstanie ośrod 
ka w każdej gminie. Plan na 
1949 r. przewiduje zakup dla 
SOM 2.600 traktorów, 8.000 siew 
ników, 400 młocarń, 1.150 żniwia 
rek.

Wieś bardzo potrzebuje ciągni
ków, ale jeśli wszelkie inne ma
szyny są w  spółdzielczych ośrod 
kach maszynowych dobrze wyko 
rzystywane, trudno to powie
dzieć o wykorzystywaniu trakto

rów. Ośrodki maszynowe bowiem 
mają zbyt mały park traktorowy 
(typowa dla ośrodków maszyno
wych ilość traktorów — to jeden 
traktor, rzadziej — dwa i jeszcze 
rzadziej — trzy), by mogły być 
rentowne i by tanio obsługiwały 
chłopów małorolnych i średnio
rolnych. W tych warunkach, gdy 
traktor pozbawiony jest odpowied 
niej obsługi technicznej, podręcz 
nych warsztatów mechanicznych 
itd. korzystanie z traktorów staje 
się dla chłopa zbyt drogie, a nie 
kiedy nawet traktor nie wytrzy
muje konkurencji z koniem.

Powstanie państwowych o- 
środków m aszynowych z 10— 
15 traktorami w każdym o- 
środku zm ieniłoby całkow i
cie sytuację, zniżyłoby bo
wiem poważnie koszty eksplo 
atacji traktorów.

Powstanie państwowych o- 
środków m aszynowych dla 
obsługi przede wszystkim  in 
dywidualnycli gospodarstw  
małorolnych i średniorolnych  
chłopów odegrać m oże rów 
nież doniosłą rolę w  obsłudze 
traktorami, organizujących  
się obecnie spółdzielń produk 
cyjnych. Powstanie państw o
w ych ośrodków m aszyno
wych o  licznym  parku trakto 
rowym, ułatwi również za
wiązywani»; się  w  terenie uaj 
prostszych form  spółdziel
czości produkcyjnej —  zrze 
szeń uprawowych.

Po czwarte — chciałbym poru
szyć kilka zagadnień z dziedziny 
spółdzielczości produkcyjnej.

S p ó łd z ie lc z o ść  produkcyjna

S tosu n ek  do śred n ich  ch łop ów
Następne zagadnienie, k tó re ! 

chciałbym poruszyć, to stosunek I 
naszych organizacji partyjnych I 
do średnich chłopów.

W rezultacie reformy rolnej i 
osadnictwa na Ziemiach Odzy
skanych oraz polityki Rządu Lu
dowego struktura klasowa wsi 
polskiej, w porównaniu z przed
wojenną, uległa dość istotnym 
przesunięciom. Znikł obszarnik, 
osłabła dynamika wzrostu ele
mentów kapitalistycznych na wsi 
i nie tylko zwolnione zostało 
tempo pucesu degradacji mało
rolnych i średniorolnych gospo
darstw wiejskich, ale wzrosła 
liczba średniaków, których demo 
kracja ludowa broni przed degra 
dacjami

W działalności naszych te
renowych organizacji partyj
nych nie ma jeszcze pełnego 
zrozumienia linii partii w sto 
'unku do średnich chłopów. 
Jednym z przejawów fałszy  
wego „ułatwiania* sobie ży 
cia przez niektórych naszych 
towarzyszy jest krzywdzące 
zaliczanie średniorolnych go 
spodarzy do kategorii boga
czy wiejskich.

Rzecz jasna, że takie lekko 
myślne traktowanie średnio
rolnych jako bogaczy w iej
skich jest wysoce szkodliwe i 
wychodzi tylko na korzyść 
wrogom klasowym

Zadania  
w dziedzin ie  sp ó łd z ie lc z o śc i
Przechodząc do praktycznych! dzielnie gminne SCh. mają swo-

zadań, związanych ze spółdziel
czością, chciałbym poruszyć na
stępujące zagadnienia.

Po pierwsze — nasze organiza- 
zacje nie powinny zadawalać się 
osiągniętymi sukcesami w spół
dzielczości, lecz sukcesy te roz
szerzać i pogłębiać. Ogromne moż 
liwości rozwoju spółdzielczości le 
żą w ściślejszym powiązaniu jej 
z gromadą. Wystarczy wspom-

jjgje odchylenia prawicowego w  nieć. iż  я a 40 tys. gromad'spół-

je  filie w 11 tys. gromad. 
Szerokie możliwości rozwoju ma 
organizacja spółdzielczego prze
twórstwa rolniczego szczególnie 
we wschodnich połaciach kraju, 
gdzie brak wielkich miast nie da 
je dostatecznych możliwości zby
tu świeżych produktów. Nie wol 
no też ani na chwilę osłabiać czuj 
ności wobec ciągle jeszcze powta 
rzających się faktów faworyzowa 
nia bogaczy wiejskich przez posz

Myślę przede wszystkim, że 
przebieg dotychczasowych zebrań 
chłopskich w sprawie spółdziel
czości produkcyjnej wskazuje, iż 
zaplanowana na rok bieżący licz 
ba kilkuset wzorowych spółdziel 
ni nie będzie trudna do osiągnię 
cia, jeśli chodzi o stronę ilościo
wą; w tej sprawie decyduje jed
nak nie ilość, lecz jakość. Odpo
wiednią zaś jakość tych spółdziel 
ni nie łatwo będzie osiągnąć: bę 
dzie to wymagało poważnych wy 
siłków ze strony partii, państwa 
i spółdzielczości. Jest niewątpli
wie zjawiskiem pozytywnym, że 
spółdzielnie produkcyjne powsta 
ją we wszystkich województwach 
i to zarówno na ziemiach poob- 
szamiczych jak i we wsiach. Jest 
również rzeczą pozytywną ,że 
powstają jednocześnie spółdziel
nie produkcyjne różnych typów. 
Można już jednak stwierdzić sła 
bą pracę na odcinku organizacji 
spółdzielni produkcyjnych naj
prostszego typu — zrzeszeń upra 
wowych. /

Jest to forma najdostępniej
sza, najbliższa dla średniorolne 
go chłopa. Zdaje się jednak, że 
ona jest najmniej dostępna dla 
naszego aktywu partyjnego, któ 
ry często hołduje zasadzie, że 
jak spaść z konia —  to z dobre 
go, ale niekiedy nie rozumic> że 
nikt nie uczy się jazdy konnej 
na wierzchowcach najwyższej 
klasy.

Trzeba, żeby nasi towarzysze 
zrozumieli, że dopiero szersze re 
zultaty w dziedzinie organizacji 
spółdzielni pierwszego typu prze 
kształcą ruch, który obecnie ma 
cechy ruchu awangardowego, w 
ruch masowy.

Stąd pierwsze zadanie — rozwi
jać wszystkie formy spółdzielczo 
ści produkcyjnej i wzmóc wysi
łek w kierunku organizacji zrze
szeń uprawowych.

I wreszcie ostatnie zagadnie
nie z tei dziedziny —- stosu»**

i spółdzielni produkcyjnych do bo 
gaczy wiejskich.

Zagadnienie to było przedmio
tem dyskusji na wszystkich nie
mal zebraniach założycielskich, 
a wobec kilku konkretnych ofert 
przystąpienia do spółdzielni zło
żonych przez bogaczy wiejskich 
i  wobec możliwości podobnych 
ofert w najbliższej przyszłości — 
chłopi małorolni i średniorolni 
dokonywujący wyborów komite
tów założycielskich stanęli na sta 
nowisku, iż bogacza wiejskiego 
do spółdzielni wpuszczać nie na
leży.

Ale oto w ostatnich czasach 
mamy szereg sygnałów, że bo
gacz wiejski zwraca się do spół
dzielni i powiada: Weźcie m nk 
do spółdzielni — część mojej 2ie 
mi zapiszcie na własność spół
dzielni, a część jako mój wkład 
Oferty takie nie są jednak w obec 
nym okresie do przyjęcia i słusz
nie też nie zostały przyjęte.

Mamy jednak i tak>e pojedyń 
cze wypadki wśród bogaczy 
wiejskich, że chcą oni po prostu 
część swojej ziemi oddać pań
stwu. aby w yjść z kategorii bo
gaczy wiejskich. Są to oczyw iś
cie wypadki pojedyncze. O wiele 
bardziej m asowe jest zjawisk* 
ukrywania gruntów, względnie 
fikcyjnych podziałów, o czyiii 
wspom inałem  poprzednio. Nie
mniej iednak nawet te pojedyń 
cze fakty dobrowolnej sam oli- 
kwidacji bogacza wiejskiego są 
b. charakterystyczne.

My nie jesteśmy zainteresowa
ni w  jakimkolwiek sztucznym 
przyśpieszeniu procesu samolik- 
widacji, zdajemy sobie bowiem 
sprawę, że dopóki istnieje drob
notowarowa gospodarka^ dopóty 
wytwarza ona kapitalistów, i żc? 
polityka fiskalpego czy admini
stracyjnego likwidowania podob
nie jak sztuczne forsowanie sa- 
molikwidacii byłoby awantumic- 
tu’pm ir, r] n „ <ffr 3.
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Aktualne zadania na wsi
(Dokończenie ze str. 2-ej)

Ale saroolikwidacja bogacza 
wiejskiego może się stać zjawi
skiem pozytywnym , kiedy odby
wać się ona będzie w  związku z 
powstawaniem spółdzielni pro
dukcyjnych i  na korzyść spółdziel 
ni produkcyjnej. I w ydaje się, że 
jeśli do kom itetów  założyciel
skich spółdzielń produkcyjnych  
zaczną natarczywie przychodzić 
bogacze w iejscy prosząc o przy
jęcie do spółdzielni, to można im  
odpowiedzieć m niej w ięcej w  ten  
sposób: „Do spółdzielni ciebie 
nie przyjm iem y, bo wyzyskiw a
czy n ie  potrzebujemy. A le jeśli 
ty n ie  chcesz być w yzyskiw a
czem, jeśli ci rzeczywiście d ą ży  
w oje położenie klasowe, to od
daj nam w  użytkowanie 15 hekta  
rów z posiadanych przez ciebie 
10 hektarów i  gospodaruj dalej 
jako indyw idualny chłop średnio 
rolny. W ciągu 2— 3 lat żyjąc po 
sąsiedzku będziem y cię obserwo
wać, a potem m oże i  do spółdziel 
ni przyjmiemy".

Zdaję sohie. towarzysze, 
sprawę z tego, że w szystko to 
brzmi m oże sielankow o, m o
że nieprzyjem nie sielankowo. 
Bynajmniej nie liczę na to, że 
bogacze wiejscy zaczną się u- 
stawiać w  kolejce do spół
dzielni produkcyjnej z daro 
wiznami w  rękach i pokorną 
prośbą o  przyjęcie za 3 lata. 
Xa odwrót, podstawowa masa 
bogaczy w iejskich pokaże je 
szcze spółdzielniom  produk
cyjnym swą wilczą naturę. Są 
dzę iednak, że w  naszych wa 
runkach nie należałoby rezy
gnować z m ożliwości neutrali 
zacj! pewnej, choćby najdrob 
niejszej części bogaczy w iej
skich, ukazując im  perspek
tywę stania się równoupraw  
nlonynii uczestnikam i pracu 
jąeej społeczności. W ydaje 
się, że należy to uczynić clioć 
by po to, aby wykorzystać ka 
idą szansę osłabienia boga
czy wiejskich, podstawowego  
wroga klasow ego na wsi. wnie  
sienią w  jego szeregi elemen  
tów rozkładu.

Na zakończenie chciałbym Mi
ka słów poświęcić zadaniom par
tii w Związku Samopomocy Chłop 
skiej.

Organizacje partyjne powinny 
w pełni uświadomić sobie nowy 
charakter i nowe zadania ZSCh. 
Zakończony niedawno Kongres 
Samopomocy Chłopskiej w dekla 
racji swej podkreślił klasowy cha 
rakter ZSCh jako organizacji bez 
rolnych, małorolnych i średniorol 
nych chłopów, jako organizacji, 
która w swoich szeregach nie mo
że tolerować wyzyskiwaczy. Jest 
to więc nowe ograniczenie kapita 
listów wiejskich. Skład socjalny 
ZSCh będzie się więc różnił od 
składu socjalnego spółdzielczości 
Samopomocy Chłopskiej, w  której 
bogacze wiejscy eliminowani są 
jedynie z władz, mogą jednak po
zostawać członkami spółdzielni.

W okresie ostatnich 6 miesięcy 
we wszystkich województwach od 
bywały się dość intensywne zmia 
ny w składzie gminnych, powia
towych i wojewódzkich Rad Naro 
dowych pod kątem oczyszczenia 
ich z elementów obcych klasowo 
i politycznie oraz nadania im w 
większym stopniu charakteru re
prezentacji robotniczo-chłopskich, 
przez zwiększenie udziału robotni 
ków oraz chłopów małorolnych i 
średniorolnych.

W rezultacie tych zmian można 
stwierdzić, iż skład socjalny Rad 
Narodowych uległ poważnej po
prawie.

Wypada również jednak stwier 
dzić, że przy eliminacji elemen
tów obcych klasowo dokonały się 
w Radach Narodowych przesunię 
cia polityczne na niekorzyść licz 
by bezpartyjnych - członków Rad 
Narodowych.

Czy potrzebne nam jest usuwa 
nie z Rad Narodowych bezpar 
tyjnego aktywu chłopskiego, czy 
wzm acnia to PZPR, SL czy PSL, 
czy wzm acnia to powiązanie 
Rad Narodowych т szerokimi ma 
sami chłopskim i? W ydaje się 
rzeczą bezsporną, że odpowiedź 
na te pytania musi wyoaść nega 
tywnie.

Ruch łą c z n o ś c i
Kilka jeszcze słów o zadaniach 1 

partii w  związku z ruchem łącz
ności.

Polityczne znaczenie tego ruchu 
już scharakteryzowałem. Ważne 
jest jednak, aby ruch ten nie roz 
wijał się żywiołowo i  aby każda 
skipa robotnicza wyjeżdżająca na 
wieś znajdowała się pod baczną 
kontrolą polityczną partii.

Ruch ten ma niewątpliwie 
wszelkie możliwości rozpowszech 
nienia się na wszystkie fabryki, 
kopalnie, huty i  warsztaty kole
jowe. Nie trzeba jednak sztucz
nie forsować jego rozpowszech

nienia: na odwrót —  Komitety  
Pow iatow e powinny dbać o to, b y  
w ciągały się  do tego ruchu tylko  
takie zakłady pracy, które mają 
dostatecznie silną organizację par 
tyjną i dostatecznie silny  aktyw  
robotniczy, aby zabezpieczyć za
równo poziom polityczny ekipy, 
jak i  stałość oraz różnorodność 
form łączności danego zakładu ze 
wsią. Ekipy można też wzmacniać 
politycznie przez przydzielanie do 
nich aktywistów  partyjnych, za
trudnionych w  u rz ę d a c h  i insty
tucjach.

P o d n ieść  poziom  
id eo log iczn y  i org an izacy jn y  

p ra cy  p arty jn ej na w si
Przechodzę do ostatniej grupy | 

iagadnień -  do zadań partu w  ‘ 
iziedrinie podniesienia poziomu 
deologicznego i  organizacyjne
go oraz rozbudowy partyjnych or
ganizacji na wsi. .

Chcę tu przede wszystkim  
utwierdzić, że realizacja zadania 
.ikwidacji słabości naszych wiej
skich organizacji partyjnych wy  
naga wysiłku całej partii- Było
by niewybaczalnym błędem, gdy 
byśmy oczekiwali, że przełom ku
socjalizmowi w  najszerszych  ^ma
sach chłopstwa polskiego dokona 
cię bez ogromnej i  bezpośredniej 
politycznej i  organizacyjnej p o  
mocy klasy robotniczej. I w tym 

‘właśnie tkwi podstawowy 
ruch» łacmośe*

Byłoby również niewybaczal 
nym błędem , gdybyśmy oczeki 
wali że nasze słabe organizacje 
wiejskie potrafią stanąć na 
czele m as drobnych i średnich 
chłopów i dokonać w tych ina 
sach przełomu w kierunku so 
cjalizmu, bez pom ocy całej 
partii, bez pom ocy jej stosu  
pacierzowego —  PZPR-owców  
fabryk, hut i kopalń. Dlatego 
też głównym  zadaniem orga 
nizacyjnym  naszej partii na 
najbliższy okres jest organlza 
cja stałych forin system atycz 
nej pom ocy ze strony naszych 
miejskich organizacji robotni 
czych, ze strony zaś naszej 
inteligencji partyjnej w zakre 
tie  wzm ocnienia ideologiczne

go, uaktywnienia polityczne
go oraz usprawnienia organi
zacyjnego i uinasowienia na
szych organizacji wiejskich.

Czy nasze organizacje partyj
ne, czy nasze komitety wojewódz 
kie i powiatowe, a zwłaszcza miej 
skie, rozumieją już to zadanie, 
czy doceniają je, czy wypracowa 
ły już odpowiednie fornjy organi 
zacyjne? '

Można by podać dziesiątki ja
skrawych faktów wskazujących, 
że nie ma jeszcze zrozumienia 
wagi tego zadania w organiza
cjach miejskich.

Na fali wzmagającej się aktyw 
ności mas drobnego i średniego 
chłopstwa musimy szybciej wzra 
stać liczebnie na wsi. Po akcji 
oczyszczania szeregów partyj
nych, po akcji scaleniowej i te
raz po akcji pierwszomajowej — 
nasze organizacje wiejskie dojrzą 
łe będą do przyjęcia w szeregi 
partii nowęgo zastępu najbar
dziej świadomych i najaktyw
niejszych * chłopów bezrolnych, 
małorolnych i średniorolnych. 
Trzeba, aby po 1 maja organiza
cje wiejskie przyjęły w szeregi 
członków partii wszystkich kan
dydatów na członków partii, któ 
rzy przed rokiem wstąpili do 
PPR lub PPS. Trzeba też posta
wić przed organizacjami PZPR 
w Polsce zadanie, aby każda z 
tych organizacji w sąsiedniej 
gromadzie, gdzie nie ma jeszcze 
organizacji PZPR-owskiej, przy
stąpiła do pracy nad powołaniem 
grupy kandydackiej.

Trzeba też. aby organizacje 
partyjne okazały wiecej po
m ocy wiejskim  organizacjom  
ZMP. aby otoczyły je prawdzi 
wą opieką i pomogły w umaso 
wieniu ZMP na wsi. Przecież 
na m łodzieży chłopskiej cią
ży w najmniejszym stopniu  
w iekowa tradycja drobnej i 
zacofanej gospodarki rolnej.

Dlatego też obok rosnących  
zastępów PZPR-owców wiej
skich rosnąć powinny rów
nież now e oddziały ZMP.

Oto, towarzysze, najważniej 
sze praktyczne zadania na
szej partii na wsi. 
W ykonnjąc tc zadania i zde

cydowanie realizując generalną 
lin ię partii —  linię wzm ożonej 
walki z wyzyskiem  m as chłop
skich przez kapitalistów w iej
skich, linię wszechstronnego ro 
zwoju spółdzielczości i umacnia 
nia sojuszu robotniczo - chłop
skiego —  partia nasza spowodu  
je w masach chłopskich prze
łom w kierunku socjalizmu.

Roman Zambrowski.

25-lecie dzieła Stalina
„O podstawach len<mzmu“

Mimo zakazu  
robotnicy londyńscy 
u c z c z ą  I Maja

LONDYN (PAP). -  W miarę zbli
żania się dnia 1 Maja, przybierają na 
sile protesty przeciw rozporządzeniu 
ministra spraw wewnętrznych — Chu 
ter Ede, uniemożliwiającemu organi
zowanie manifestacji w dniu święta 
robotniczego.

Pomimo tego zakazu rada londyń
skich związków zawodowych zwołała 
potężną pierwszomajową manifesta
cję na Trafalgar Square. Poza tym 
odbędzie się również wiele wieców, 
urządzanych przez poszczególne zw. 
zawodowe, po których uczestnicy — 
mimo zakazu min. Chuter Ede — 
przejdą w pochodach przez ulice mia 
sta na plac Trafalgar.

Tegoroczme uroczystości majowe bę 
dą miały w Anglii specjalny charak
ter. Poza uczczeniem robotniczego świę 
ta staną się one demonstracjami po
kojowymi i protestacyjnym: przeciwko 
anty robotniczej polityce rządu, któ 
w  wvJd»dniiiem iesł budżet Crippea.

MOSKWA (PAP). — Cala prasa 
radziecka poświęca artykuły 25-le- 
ciu ukazania się dzieła Stalina „O 
podstawach leninizmu“.

„Prawda*1 podkreśla, że w dziele 
tym Stalin oświetlił i rozwinął 
wszystkie podstawowe zagadnienia 
leninizmu, a zwłaszcza jego zagad
nienie naczelne — sprawę dyktatu 
ry proletariatu, zagadnienie sojusz
ników klasy robotniczej — pracują 
cego chłopstwa i narodów uciska
nych, wykazując przy tym, że kwe 
stia narodowa jest częścią ogólnego 
zagadnienia rewolucji proletariac
kiej i dyktatury proletariatu. Sta
lin znakomicie uzasadnił i rozwinął 
zasadę leninowską, że po umocnie
niu swej władzy, proletariat prowa 
dząc za sobą chłopstwo może i po
winien zbudować społeczeństwo so 
cjali styczne.

Stalin — pisze dalej „Prawda*1 — 
wykazał w swym dziele niezbicie, 
że potęgujące się niesłychanie sprze 
czności imperializmu podważają 
podstawy kapitalizmu. Zostało to w 
całej pełni potwierdzone najpierw

przez rewolucję socjalistyczną 'л 
Rosji, a następnie przez oderwunit 
się od systemu kapitalistycznej 
krajów Europy wschodniej i  połud 
mowo - wschodniej, które stworzy
ły ustrój demokracji ludowej. Zo
stało to potwierdzone przez potęż- 
ny rozmach walki wyzwoleńczej na 
rodów kolonialnych i uciskanych. 
Świat kapitalistyczny nie jest w 
stanę znaleźć wyjścia z niezwykle 
ostrych sprzeciwieństw okresu po
wojennego, a wysiłki podżegaczy 
wojennych, ich pakty i układy nie 
zmienią faktu, że siły socjalizmu i 
demokracji górują nad siłami impa 
rializmu.

Paryski Kongres Obrońców Poko 
ju — podkreśla w zakończeniu 
„Prawda“ — jest najlepszym dowo 
dem, iż żadne bariery nie powstrzy 
mają idei postępu, gdyż prawda to
ruje sobie drogę poprzez wszystkie 
kordony. Masy pracujące wszyst
kich krajów walczą o trwały pokój, 
którego najlepszą gwarancją jest 
przyjaźń narodów ZSRR, USA > 
Anglii.

M a n i f e s t
Światowego Kongresu Obrońców Pokoju

(dolkończenie ze str. 1)
Nie damy wciągnąć się do gry tych, 

którzy przeciwstawiają jedną grupę na 
rodów drugiej.

Wypowiadamy się przeciwko polity 
ce sojuszów wojskowych która zade 
monstrowała już światu straszliwe 
swoje skutki.

Potępiamy system kolonialny, któ 
ry nosi w sobie zarodek konfliktów 
zbrojnych i ryzyko odegrania decydu 
jącej roli w rozpętaniu nowej wojny 
światowej.

Piętnujemy ponowne uzbrajanie 
Niemiec Zachodnich i Japonii, gdzie 
kaci świat» odnajdują swą broń. Roz 
myślne i zorganizowane zrywanie 
związków gospodarczych między gru 
pam; krajów przybrało już charakter 
blokady wojennej.

Inicjatorzy zimnej wojny przeszli 
do zwykłego szanitażu wojennego do 
jawnego przygotowania wojny.

Ale jest faktem, któremu daje pu
blicznie wyraz Światowy Kongres O- 
brońców Pokoju, że ludy przestały 
być ( bierne i że zamierzają odegrać 
czynną i konstruktywną rolę.

Ludy te, reprezentowane na Swiato 
wym Kongresie Obrońców Pokoju 
oświadczają:

— wypowiadamy się za Kartą Na 
rodów Zjednoczonych przeciwko 
wszelkim sojuszom wojskowym, któ
re pozbawiają tę Kartę wszelkiego zna 
czenia i prowadzą do wojny;

— wypowiadamy się przeciwko miaż 
dżącemu brzmieniu wydatków wojsko 
wych, źródła nędzy ludów;

— wypowiadamy się za zakazem 
broni atomowej i innych środków ma 
sowego niszczenia istnień ludzkich;

— żądamy ograniczenia sil zbroj
nych wielkich -mocarstw i ustanowie
nia skutecznej kontroli międzynaro
dowej, wykorzystania energia atomo
wej dla celów wyłącznie pokojowych 
i dla dobra ludzkości;

— walczymy 0  niepodległość naro 
dową i współpracę pokojową między 
narodami, o prawo narodów do samo- 
określenia — zasadnicze warunki wol 
ności i pokoju;

— występujemy przeciwko wszyst
kim poczynaniom, które zmierzają do

ograniczenia, я później zniesienia swo 
bód demokratycznych^ aby utorować 
drogę wojnie;

— tworzymy powszechny front w 
obronie prawa i rozumu, aby uczynić 
bezsilną propagandę, która oswaja o- 
pinię publiczną z wojną;

— potęipiamy histerycznych podje* 
gaczy wojennych, -nawoływanie do ni* 
nawiści ras i wrogości między naroda 
mi;

— wzywamy do piętnowania i bo] 
kotowania organów prasowych, twój 
cziości licewdkiej i kinematograficz
nej, osobistości i organizacji, kt*r« 
uprawiają propagandę nowej wojny.

My, którzyśmy scementowali jed
ność narodów kuli ziemskiej, z tym 
samym zapałem rzucimy nasze siły 
n1? szaię pokoju,

X
Po w / a wszy decyzję zachowani* 

czujności stwórzmy Komitet Między
narodowy, grupujący działaczy kwitu 
ry i organizacji demokratycznych dla 
obrony pokoju świata; zawiesi on nad 
głowami tych, którzy chcą wojny, na 
każdym etapie ich spisku, stałą groź
bę sił ludowych, które potrafią na
rzucić pokój.

Niechaj kobiety — maiki — kłóft 
przynoszą światu jego nadzieje,' wi* 
dzą, że uważamy za święty obowiązek 
obronę życia ich dzieci, obronę ich 
ognisk domowych.

Niechaj usłyszy nas młodzież i zj* 
dinoczy się — bez względu na przyna 
leżność polityczną lub wierzenia, — 
by usunąć widmo, zbiorowego mordu 
z świetlanej drogi przyszłości.

Światowy Kongres Obrońców Poko 
ju proklamuje z mocą, że obrona p« 
koju jest od tej chwili sprawą ludów, 
W imieniu 600 milionów kobiet i męi 
czyzm tu reprezentowanych, Świato
wy Kongres Obrońców Pokoju rzuca 
aped ludom świata: .,Odwagi i jeszczi 
raz odwagi-1.

Potrafiliśmy się zebrać. Potrafili: 
my się porozumieć. Jesteśmy golow 
i zdecydowani wygrać bitwę o Pokój, 
tan. bitw© o żixie..
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Najruchliwsza
Paw. Rada Sportowa
na L u b e lsz c zy in ie  
Ponad 2 miliony zł. 
n a  zak u p  s p rz ę tu

(£Z) — Powiatowa Rada Sportu 
Wiejskiego w  Zamościu otrzymała 
2.183.000 zl na uruchomienie i zakup 
sprzętu sportowego dla Ludowych 
Zespołów Sportowych. W powiecie 
zamojskim przewiduje się utworze
nie 16 takich zespołów, które otrzy
mają po 50 tys. zł subwencji. Ponad 
to trzy najbardziej żywotne zespoły 
zostaną wyposażone w  sprzęt i urzą 
dzenia kosztem 200 tys. zł dla każ
dego, zaś drugie trzy otrzymają su
bsydia po 100 tys. zł.

•

Według informacji przewodniczą
cego Pow. Rady Sportu Wiejskiego 
w Zamościu ob. Matczuka, na tere
nie Zamojszczyzy powstały już Lu
dowe Zespoły Sportowe w  gminach: 
Krasnobród, Suchowola, Mokre, 
Skierbieszów i Wysokie. Pow. Rada 
Sportu Wiejskiego zajęła pierwsze 
miejsce w organizowaniu Gminnych 
Rad Sportu Wiejskiego w  wojewódz 
twie i z pewnością nie pozostanie 
w tyle przy organizacji Ludowych 
Zespołów Sportowych.

C z i j ł l
Robotnicy rolni z Lubelszczyzny meldują:
(rz) — Zespół robotników z ma 

jątku PZHR Palikije wybuduje 
nawierzchnię na podwórzu mająt 
kowym o powierzchni 500 m kw. 
i 2 studnie. Niezależnie od tego 
wszyscy zostaną członkami spół
dzielni i przeprowadzą remont 
stajni majątkowej.

Zespół folwarczny z m ajątku 
Przytoczno remontuje stodołę i 
oborę oraz sadzi 2 tys. sztuk 
drzewek owocowych.

Robotnicy rolni z m ajątku Je-

dlanka prowadzącego hodowlę 
ryb, oczyszczą w ramach Czynu 
Pierwszomajowego kilka stawów 
jak „Nowy“, „Kobylec Dolny" 
i naprawią groblę na stawie .,Mu 
raszczyńskim Dużym i Małym", 
co przyczyni się do zwiększenia 
ilości materiału hodowlanego dla 
gospodarstw rybnych woiewódz- 
twa.

WŁOSTOWICE
(rt) — Teren wsi Włostowice 

w pow. puławskim obejmuje kil

(Im) — Na terenie pow. tomaszow 
skiego w miejscowości Bełżec, znajdo 
wał się za czasów okupacji niemiec-

PCK organizuje w Nałęczowie
I r o l o n l  ę  f  o  ś n л e?

(jt) — Oddział PCK w Puła
wach organizuje w Nałęczowie 
kolonię letnią wypoczynkowo - 
szkoleniową dla młodzieży szkol
nej. Będzie to letni ośrodek szko 
leniowy i  wypoczynkowy Pol
skiego Czerwonego Krzyża. Ośro 
dek znajdować się będzie w willi 
„Oktawia" przy ul. Armatnia Gó 
ra, która należała do Oktawii Ze 
romddej. Na terenie posiadłości 
znajduje się domek Stefana Że
romskiego i  jego mauzoleum.

Kolonia trwać będzie dwa mie 
siące i obejmie 250 starszych 
dzieci i młodzieży ze wszystkich 
szkół, znajdujących się na tere
nie powiatu puławskiego. Skorzy 
stają z niej w pierwszym rzędzie

P O S Z U K IW A C Z E  S K A R B Ó W
n a  m i e j s c u  k a ź n i

kiej obóz śmierci, w którym zginęło 
kilkadziesiąt tys. Żydów, zabijanych 
prądem wysokiego napięcia. Ciała 
pomordowanych palono i grzebano 
popioły we wspólnych grobach. Kil
kuhektarowy obszar stanowi przed
miot poszukiwań kosztowności po po 
mordowanych i mimo, że M. O. za
broniła kopania na tym terenie, lu
dność jeszcze do tej pory szuka tam 
szczęścia. Pożądane jest, aby miejsce 
straceń zabezpieczyć przed profana
cją i surowo karać dopuszczających 
się poszukiwań.

Na terenie Tomaszowa istnieje Ko 
mitet Żydowski, w Lublinie tak sa
mo, ale dotychczas nikt nie pomyślał 
o zaopiekowaniu się miejscem śmier 
ci dziesiątków tysięcy ludzi.

dzieci przodowników pracy, robot 
ników i biednych chłopów. W 
czasie trwania kolonii zostanie 
przeprowadzony kurs sanitamo- 
ratowniczy i zielarski. W ten spo 
sób Oddział PCK w Puławach da 
każdej szkole 1—2 dzieci przygo 
towanych do współdziałania w 
akcji higieniczno -  sanitarnej i 
do pracy w PCK

kadziesiąt ha nieużytków jak pia 
ski lotne i wydmy. Mieszkańcy 
gromady postanowili w  ramach 
Czynu Pierwszomajowego zalesić 
część nieużytków i zorganizowali 
w związku z tym zebranie z u- 
działem inż. leśnika ob. Piotrow
skiego oraz burmistrza z Puław 
ob. Jaroszka. Uchwalono, że zale 
si się 15 ha nieużytków a sadzo
nek dostarczą bezpłatnie szkółki 
PINGW. W akcji biorą tłumnie 
udział mieszkańcy gminy Włosto 
wice i młodzież szkolna z Puław.

RADA WIEC DUŻY
Mieszkańcy gromady Rada wiec 

Duży zorganizują niedzielne kur 
sy dla analfabetów, urządzą świe 
tlicę gromadzką i zakontraktują 
do końca kwietnia 50 szt. tuczni
ków. Postanowienie zlikwidowa
nia analfabetyzmu we własnej 
gromadzie, świadczy o zrozumie 
niu tamtejszego chłopa dla zna
czenia oświaty i kultury.

Amatorskie zespoły
zw ied za ją  Lublin

(rz) Z początkiem kwietnia bawił» 
w Lublinie wycieczka 4 amatorskich 
zespołów z gminy Dębowa Kłoda w  
pow. włodawskim. Celem przybycia 
było zwiedzenie miasta, oglądnięcie 
sztuki granej w  Miejskim Teatrze i 
zapoznanie członków zespołów z ży
ciem kulturalnym naszego woj.

Ponieważ kierownik wycieczki ob. 
Jan Szelegenda nie znał dobrze Lu
blina, zwrócił się do Wydz. Propa
gandy przy Woj. Kom. PZPR w Lu
blinie, z prośbą o informacje. Otrzy 
mai natychmiast niezbędne wska
zówki, przewodnika, samochód i za
rezerwowane miejsca noclegowe. 
Umożliwiło to uczestnikom wyciecz
ki zapoznanie się z miastem 1 ży
ciem kulturalnym Lublina w  ciągu 
krótkiego pobytu. Na ich prośbę u- 
mieszczamy w naszym piśmie serde
czne podziękowanie dla Wydz. Pro
pagandy Woj. Komitetu PZPR w Lu 
blinie, za szczere i  życzliwe udzielę 
nie pomocy.

Państwowy Dom Dziecka
w dawnym m ajątku

(pr) — W dawnym majątku Karo- 
lówce, położonym w pow. zamoj
skim, znajduje się obecnie Państwo 
wy Dom Dziecka, w  którym wycho
wują się sieroty oraz niezamożni u- 
czniowie ze wsi, uczęszczający do za 
mojskich szkół średnich. Opiekunem 
i wychowawcą młodzieży jest ob. 
Koziołek.

Pocztowcy Lubelszczyzny
cf/ obronie pokoju
(rz) — Ubiegłej niedzieli odbył się 

w Lublinie I. Woj. Zjazd pracowni
ków pocztowych, zrzeszonych w 
Stronnictwie Demokratycznym. Wziął 
w nim udział członek Zarządu Gł. 
Z. Z. Р. P. i T. ob. Głowacki. W

„Dora pod Oświęcimem“
w P o l u b l c z o c A

(ls) —» Ochotnicza Straż Pożar 
na w Polubiczach pow. bialskie
go rozwija szeroką działalność 
kulturalno - oświatową. Potwier 
dza to wystawienie ostatniej sztu 
ki przez młodzież OSP „Dom pod 
Oświędrnem" — Hołuja, granej 
niedawno na większych scenach 
w kraju. Sztuka deszyła się wiel 
kim zainteresowaniem miejsco
wej ludnośd, a na uwagę zasłu
guje fakt, że chłopi potrafili 
wczuć się w intencje autora tego 
poważnego i poruszającego wiele 
problemów utworu. Następną 
sztuką przygotowywaną przez ze 
spół Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Polubiczach, jest komedia Mo 
liera „Skąpiec".

(mi) — Tak sobie rozmawiałem
0 tym  i o owym z dyrektorem  
Elektrowni Miejskiej w Zamo
ściu, gdy nagle zauważyłem, że 
posmutniał i sposępniał. A że ser 
ce mam tkliwe, tknęło też mnie
1 spytałem:

— Co Wam jest? — Czy przy
pomnieliście sobie coś niemiłe
go? (

— Ech — machnął ręką —

skiemu. Radzono nad nim długo 
i wreszcie odesłano mi go z tym  
oto pismem. Czytajcie!

— „Przerobić preliminarz, aby 
przelew czystego zysku wynosił 
przynajmniej 3 miln. zł. Aby ta 
suma była realna, Zarząd Miej
ski zwraca uwagę elektrowni, że 
zupełnie niepotrzebnie prelimino 
wała w swym budżecie kwoty na 
podatki, gdyż teraz przedńębior-

niby ucichło, elektrownia prze
szła poa zarząd państwowy — aż 
tu niedawno — masz! Przysyłają 
mi z Izby Skarbowej nakaz za 
opóźnione nadesłanie sprawozda
nia z obrotu (tamtego!) karę ty 
siąca zł grzywny albo 2 dni are
sztu. Ja w te pędy do Zarządu 
Miasta — może za mnie zapłaci 
grzywnę, bo z jego winy opóźni
łem sprawozdanie. Ojcou>•* mia-

0 Miejskim Zarządzie i podatkach elektrowni
Kto m a  sied zieć 2 dni w kozie?

zamkną mnie — rzekł z grobową 
miną.

— Cooooo? — oniemiałem na 
chwilę.

— Tak, posiedzę dwa dni w are 
szcie.

— Za co?
— Kiedy jeszcze elektrownia 

zamojska nie była upaństwowio
na i znajdowała się pod admini
stracją miasta, składałem preli
minarz budżetowy na rok 1946 
do akceptacji Zarządowi Miej-

stwa samorządowe żadnych po
datków nie płacą".

— Cóż było robić ? Ojcowie 
miasta każą! Podatków nie pła
cić? — Zgoda!

Opóźniło to tylko trochę wysła 
nie sprawozdania do Izby Skarbo 
wej w  Lublinie. Upłynęło sporo 
czasu, gdyż ciągle otrzymywałem  
z  Lublina polecenie Izby Skarbo
wej: „Płacić natychmiast poda
tek!“ Jak płacić to płacić! Spłaci 
liśmy jakoś na raty. Wszystko

sta odrzekli, że nie mam prawa 
dopominać się o zapłacenie tej 
sumki, a ja nie mogę sam zapła
cić i muszę poprosić z tytułu przy 
sługującego mi prawa, o 2 dni 
aresztu.

Pocieszałem zrozpaczonego dy
rektora jak mogłem. Rozczulili 
śmy się obydwaj mocno, a na 
końcu usłyszałem:

— Och, będzie miał 
choć 2 dni urlopu...

człowiek

czasie obrad położono silny nacisk 
na przedterminowe wykonanie 3-let 
niego planu gospodarczego i  współ
pracę z wszystkimi ogniwami PZPR. 
Zebrani uchwalili rezolucję, «olida- 
ryzującą się z oświadczeniem min. 
Wolskiego w sprawie unormowania 
stosunków między Państwem a Ko
ściołem i podjęli się popularyzacji 
haseł pokojowych w związku г  od
bywającym się Światowym Kongre 
sem w  Obronie Pokoju.

Bdoowiedzi к ш и щ п м ш
Państw. Liceum Sztuk Plastyce 

nych, Zamość. — Za nadesłane 
materiały dziękujemy. Wspomnia 
ne dwa artykuliki mamy i  umie
ścimy je po 1 maja. Nieścisłości 
w ostatniej wzmiance były, lec; 
jest to wina korespondenta.

sylf, Zamość. — Prosimy nade 
słać fotografię, podać datę i miej 
sce urodzenia oraz miejsce zamie 
szkania, potrzebne do legitymacji.

PZGS w Z am ościu  
myśli już o sianokosach

(ml) — Zapobiegliwy gospodarz pi* 
nuje zawsze na dłuższy przeciąg cza 
su. Pow. Zw. Gminnych Spółdzielni 
S. Ch. trzyma się również tej zasady 
i jui z wiosną myśli o sianokosach, 
zaopatrując się w potrzebne narzę
dzia. Ostatnio przyszedł do Zamościa 
transport złożony z 2 ty», kos. Rolni 
cy powiatu zamojskiego mogą być 
spokojni. Kos w roku bieżącym dla 
nich nie zabraknie.

D R O B N E  O G Ł O S Z E N I A

Z G U B Y

P. Z. W. we Włodawie 
unieważnia legitymację 
służbową ze zniżką kole 
jową wystawioną przez 
O. D. D. W. w Warsza
wie na nazwisko Suczki 
Ignacego zam. w Byto- 
miu._____________ 978 К
IGUBIONO kartę rejestra 
:yjną wydaną przez RKU 
Zamość na nazwisko Wił 
ga Władysław zamiesz
kały w Kawęczynie, gmi
na Zwierzyniec n-ra Szcze 
brzegom. 989 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Kopicą Tadeusz za
mieszkały wieś Sosnowa 
Wola, poczta Dzierzkowi 
ce. 983 К

ZGUBIONO dowód osobi 
sty, kartę rejestracyjną 
wydaną przez RKU Za
mość na nazwisko Szczub 
kowski Bronisław zamie
szkały wieś Domaniż, po 
wiat Tomaszów Lubelski.

993 G

UNIEWAŻNIAM zgubioną 
kartę rejestracyjną wy
daną przez RKU Kraśnik 
na nazwisko Iskra Włady 
sbw zamieszkały wieś 
Stary Rachów, powiat 
Kraśnik. 986 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Zamość na nazwi 
sbo Kłos Marian zamiesz 
kały w Wólce Pukaszow 
skiej gmina Rachanie.
_________  985 G
W LUTYM 1917 zgubio
no książeczkę wojskową 
na nazwisko Dumicz Mi
chał urodzony dnia 1 0 . 
maja 1924 w Zaboreeznym 
gmina Kryniec, powiat To 
maszów Lubelski wo G

ZGUBIONO kartę rejestra 
cyjną wydaną przez RKU 
Zamość na nazwisko Pai- 
cbolek Jan zamieszkały 
wieś Domaniż, powiat To 
maszów 9 8 7  G

ZGUBfONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Lublin — Miasto 
nazwisko Figiel Tadeusz 
zamieszkajy Lublin.

982 G
SKRADZIONO dowód oso 
bisty, kartę rejestracyjną 
wydaną przez RKU 'Za
mość pow. Tomaszów Lu 
bełski na nazwisko Ko
siba Kazimierz zamieszka 
ly wies Domaniż p o c z t a  
Łaszczów u8 8  G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Garwolin na nazwi 
slco Pawlik Stanisław, 
Ułęż zamieszkały w Na 
łęczowie — Wąwozy. 
_________________ 991 G
UNIEWAŻNIAM skradzio 
ną Łennkartę na nazwi
sko Maria Holeszczuk -a 
mieszkała we wsi i gmi 
nie Szóstka, powiat Ra
dzyń. 992 G
ZGUBIONO dowód tożsa 
mości konia na nazwisko 
Kaliszuk Piotr s. Piotra, 
maści karej klacz ur. 
1941 r. wydanej przez Za 
rzafl Gminy Szńelka.

994 G

R O Ż N E

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

KTO ZNAŁ Romualda 
Wachuleckiego nr. w Wił 
nie 9. 3. 1925 r. proszony 
jest o udzielenie o nim 
informacji do kiosku 
„Sztaaidaru Ludu",

984 G

O G Ł O S Z E N I E
R Z E Ź N I A  M I E J S K A  w L U B L I N 11К
podaje do wiadomości, iż г . dniem 1 maja rb. 
rozpoczyna rozwożenie lodu sztucznego po mie
ście. Cena za 1 taflę lodu z dostawą 75 zł, bez do-______Л.П .)  nn> лstawy w Rzeźni *5 zł. 995 G

Czytajcie prasę PZPR
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ШШмтт
iOMUNIKAT KOMITETU 
:>BCHODU ŚWIĘTA 1 MAJA
Komitet Obchodu 1 Maja zawiadamia', 

z* samochody z eksponatami, które 
wezmą Udział w pochodzie obowiązko 
wo winny być zarejestrowane w Komi 
tecie Obchodu ul. Krakowskie Przed
mieście 41 H p. pokój Nr 15.

ZEBRANIE ZW. BIBLIOTEKAKZY
Zarząd Lub. Kola Zw. Bibliotekarzy 

i Archiwistów Polskich zawiadamia, 
że ogólne zebranie koła odbędzie się 
w czwartek dnia 28 bm. o godz. 18 w 
czytelni biblioteki UMCS (KUL ul. 
Staszica 4). Na porządku dziennym 
sprawa obchodu „Tygodnia Oświaty, 
Książki i Prasy".

ZEBRANIE POWIATOWEGO 
KOMITETU OBCHODU 
TYGODNIA OŚWIATY

W dniu dzisiejszym, tj. 28 kwietnia 
w gmachu Powiatowej Rady Narodo
wej przy ni. Wieniawskiej 12 odbę
dzie się o godz. 12 zebranie Powiato 
wego Komitetu Obchodu Tygodnia 
Oświaty, Książki i Prasy.

PRZEDSPRZEDAŻ BILETÓW 
W KINIE „APOLLO"

Dyrekcja kina „Apollo" chcąc udo 
slępnić światu pracy obejrzenie fil
mu w dniu 1 Maja podaje do wiado
mości, że bilety ulgowe na seanse I 
•najowe będą sprzedawane zbiorowo 
na pisemno zapotrzebowania bez żad 
nych kuponów. Bilety będzie można 
nabywać już w dniu 30 kwietnia br. 
w godz. 10—14 w kasie kina.

Pokąd dziś idiiemy
K I N A

„APOLLO'* — „Miłość cygańska", 
(film ang.) g. 15.45, 18, 20.1?

BAŁTYK; „Wiosna11 
15,30, 17.30, 19.30

PJALTO: „Przeczucie’’
1 5,00 17,30, 20,00.

IT E A T R Y
TEATR MIEJSKI:

„Skąpiec" g. 19.30

TEATR MUZYCZNY:
Król wlócsęgów g. 19- 0̂ j

Pogotowie Ratunkowe teL 22-73 
Straż Pożarna teL 08
Komenda Miasta M. O. W, 23-83

---o---
DYŻURY APTEK

Krak. Przedm. 29, Szopena 15, 
1 Maja 29, Rynek 2.

Już za trzy dni miasto nasze przy
bierze odświętny wygląd. Na każdym 
z domów załopoce flaga narodowa, 
siedziby urzędów i jnstytucyj okryją 
się czerwienią sztandarów robotni
czych i transparentów. Ulicami przej 
dą zwartym szykiem, masy robotni
czo -  chłopskie, pracująca inteligen 
cja oraz młodzież, by w wielkiej ma 
nifestacji uczcić Święto 1 Maja . W 
roku bieżącym w pochodzie 1 Majo
wym weźmie również udział Wojsko 
Polskie jako część składowa ludu pra 
cującego.

Pomimo, że w pochodzie weźmie 
udział wiele tysięcy osób, mieszkań
ców miasta i okolicznych gmin wiej
skich. Miejslki Komitet Obchodu 1 
Maja opracował dokładny ; przemyśla 
ny w najdrobniejszych szczegółach 
program uroczystości, który pozwoli 
na uniknięcie jakiegokolwiek chaosu 
i zamieszania, jakie mogłoby powstać 
przy zgrupowaniu tak wielkiej liczby 
uczestników manifestacji.

Sensacyjne popisy 
akrobatyczne

Karkołomne ewolucje na 6-cio 
metrowej pionowej ścianie wykonu 
je co pół godziny wszechświatowej 
sławy sportsmen Tadeusz Leurie. Ta 
mrożąca krew w żyłach impreza bę 
dzie demonstrowana na placu ul. Na 
rutowicza 71 codziennie począwszy 
od dnia 28 kwietnia.

Cza; zbiórek w zakładach pracy, 
instytucjach i szkołach wyznaczono 
na godz. 9,30. Uformowane kolumny 
udadzą się o godzinie 10 na dzielni
cowe place zbiórek, skąd o godz. 10,30 
wyruszą na centralny plac zbiórki — 
stadion przy Al. gen. Świerczewskie
go. O godz. 11,30 rozpocznie się tu Ma 
nifestacyjny Wiec 1 Majowy, po któ
rym nastąpi uformowanie pochodu.

W czasie pochodu pracownicy po
szczególnych zakładów pracy będą 
nieść nie tylko sztandary', szturmów 
ki, transparenty i portrety Wodzów 
klasy robotniczej, lecz i eksponaty — 
wytwory swojej pracy.

W roku bieżącym ze względu na ro 
zmiar manifestacji kolumny będą ma 
szerowały ósemkami. Skróci to znacz 
nie czas pochodu.

Trasa pochodu będzie wiodła przez

następujące ulke: Al. gen. Świerczew 
skiego, Szopena, Okopowa, Skłodow
skiej, Uniwersytecka, Al. Racławickie 
i Krak. Przedmieście. Po pochodzie 
manifestanci ustawią się według da
nych im -wskazówek po obu stronach 
ulic i rozpocznie się defilada wojsko
wa.

Po manifestacji cały szereg zakła
dów pracy zorganizuje zabawy ludo 
we, a Komitet Miejski Obchodu 1 Ma 
ja urządzi dodatkowo kilka zabaw na 
wolnym powietrzu.

Komunikat
dzielnłiy P M  M M  l u f

Sekretariat Komitetu PZPR Dziel 
nicy „Śródmieście" zawiadamia 
wszystkich sekretarzy podstawo 
wych organizacji partyjnych, że w 
dniu 28 bm tj. w czwartek o godz. 
17 w sali konferencyjnej Miejskiej 
Rady Narodowej (Krak. Przedm. 39 
oficyna II piętro) odbędzie się odpra 
wa, tematem której będzie obchód 
święta 1 Maja oraz sprawy organi
zacyjne.

w o n  ® (port
l i t e m  udział \m  «Siników
w obchodzie 1 -Majowym

W związku ze zbliżającym się 
Świętem Pracy Izba Rzemieślnicza 
w  Lublinie wydała do rzemiosła lu 
bełskiego specjalną odezwę, w któ
rej nawołuje do masowego udziału 
w obchodzę Święta 1 Maja. Odezwa j 
poleca urządzenie we wszystkich 
organizacjach rzemieślniczych uro
czystych akademii. Zbiórka wszyst j 
kich rzemieślników lubelskich dla j 
masowego wzięcia udziału w pocho i 
dzie 1 Majowym została wyznaczo- 
na na godzinę 9.30 w lokalu Cechów j 
przy ul. Rynek 2.

T-ŁA-SA- II MI^P2VNJULOPO\VtGO 
W Y Ś C I G U  -JCOLAŁS-tCItGO

» } Ъ Л О А  - W A R S Z A W A - « WARSZAWA

W e z w a n i e
Władzom Polskim zostali wydani 

przestępcy wojenni: Alois Lanz, 
Luitpold Fuhrmann i Mikołaj Mu
zyka. Alois Lanz, Niemiec urodzony 
12. VIII. 1912 r., policjant, działają
cy od roku 1942 do 1944 na terenie 
miasta i powiatu Włodawy, podej
rzany jest o dokonanie zabójstw o- 
sób spośród ludności polskiej i ży
dowskiej.

Luitpold Fuhrmann, ur. 5 kwietnia 
1P98, Niemiec, w  latach 1942—1944 
naczelnik żandarmerii w  Sieradzu i 
Włodawie, Jest podejrzany o wysy
łanie ludzi na roboty przymusowe 
do Niemiec oraz dokonanie większej 
liczby zabójstw Polaków i Żydów.

Miikołaj Muzyka, ur. 1. II. 1924 r., 
członek żandarmerii niemieckiej, po 
dejrzany jest o czynny udział w  ek
spedycjach karnych przeciwko pol
skim partyzantom, których osobiście 
zabił 9.

Prokurator Sądu Okręgowego w  
Lublinie wzywa wszystkie osoby po 
siadające wiadomości o zbrodniczej 
działalności wyżej wymienionych 
przestępców do zgłoszenia się w  
Prokuraturze Sądu Okręgowego w

Lublinie, ul. Krak. Przedmieście 76,- 
pok. 42, celem złożenia zeznań lub 
podania swych adresów.

, Rybnik 
fW o dx is to "A  
ChaTupki t>

'N J ic in  \  /Л
\ v  4.  — *n.1 Г'Jabłonko  

GOTTWALDCWO (ź lin )

\O n e g d a j  w  godzinach popołudniowych odjechały do Pragi trzy  
rnpr. zespoły kolarzy polskich, k tó rzy  w  dniu 1 Maja staną do 
międzynarodowego wyścigu P — W. Na zdjęciu podajemy trasę 
wyścigu, w  k tó rym  w eźm ie  udział elita kolarzy ośmiu państiv.

CZWARTEK, 28 kwiecień 
Wiadomości: 6.10, 7.00, 8.00. 12.00, j 

16.00, 17.45, 20.00, 23.00.
Wszechnica: 9.30, 19.40.
5.20 Koncert dla świata pracy.

8.30 „Daleko od Moskwy“ — pow. 
W. Ażajewa, ode. 20 9.00 „Opowieść 
o Chopinie". 11.40 Audycja dla 
przedszkoli. 12.20 Koncert solistów.
12.45 Audycja dla wsi 15.30 Mówi
my ze sobą. 16.15 Archipelag ludzi 
odzyskanych. 16.35 „Bóbr“ — pog.
16.45 Mikołaj Miaskowski. 17.30 Po
radnik językowy. 18.00 Dla każdego 
coś miłego. 19.15 Czeska muzyka ka 
meralna. 21.00 Paźdzernikowy ranek.
21.30 Bułgaria przemawia do Polski. 
22.00 Aleksander Głazunow. 23.10 
Muzyka taneczna.

PRACOWNICY LUBELSKIEGO 
STAROSTWA POWIATOWEGO 
WEZMĄ UDZIAŁ 
W BIEGU NARODOWYM

Na godzinie szkoleniowej pracow
ników Starostwa Powiatowego w 
Lublinie w dniu 23 kwietnia br. 
Powiatowy Inspektor Kultury Fizy- 
cznej Ob. Janiszewski zreferował 
sprawę Biegów Narodowych w bie
żącym roku, podkreślając ich waż
ność i znaczenie

Po dyskusji Ob. Starosta Kawęcki 
doceniając znaczenie Biegów Naro
dowych, zachęcił zebranych do wzię 
cia udziału w tej wielkiej masowej 
imprezie sportowej. Wniosek Ob. 
Starosty został przyjęty przez obec
nych, w  wyniku czego do biegów 
zgłosiło się 16 kobiet, oraz 21 męż
czyzn; między innymi zgłosili się: 
Ob. wice-starosta S. Prokopowicz

lat 46, Pow. Insp. Ośw. Roi; Ob. J. 
Malicki, lat 51, Ob. S. Szawłowski, 
lat 45, Ob. R. Myśliwiec, lat 49.

Zebrani wybrali spośród siebie tre 
nerów: Ob. Czesława Pawełczaka 
(dla mężczyzn) i Ob. W. Ziembę (dla 
kobiet). Treningi ze względu na krót 
ki czas, rozpoczną się w najbliższych 
dniach po uprzednim zbadaniu kan
dydatów przez lekarza.

Przykład pracowników Starostwa 
Powiatowego w  Lublinie jest godny 
uznania i naśladowania.

-—O—
DZISIAJ *
ZEBRANIE LUBLIMANKI

Dnia 28 kwietnia br. w  świetlicy 
własnej odbędzie się zwyczajne wal
ne zebranie Lublinianki o godz. 18 
w pierwszym i 19 w drugim ter
minie, gdyby nie stawiła się wyma
cana statutem ilość członków.

?£*>■ К. A  JAWORSKI*
—  Źle... Był ua polowaniu... Sam... Zamieć... 

Widocznie zabłądził... Góra... Spadł.. Głową o toro- 
sy... W strząśnienie mózgu. As (poczekaj) chwilę., popa 
łrzę, gdzie jesteśmy... Słuchasz? Minęliśmy Czarci 
Kamień... Znalazł go Sawincew... Zuch chłopak... 
Nie stracił przytomności umysłu... Przywiózł na zimo 
<visko... Pobiegł do sąsiedniego obozu koczownicze 
go... W ysłał stam tąd nienca*) z kartką po doktora 
w zatoce Białej... Ale my zdążyliśmy wcześnie i Te 
raz jest nieprzytomny... Doktór mówi...

— Go? Co mówi doktót?
— Doktór mówi, że nie dobrze, ale jest nadzie

ja... Najważniejsze, że wciąż jest nieprzytomny.. Zbli
żamy się do ’ wyspy. W idzimy ч Lodu 
jemy. Łączność przerywam...

. *i Nieniec — dawniei Samowd — (п**И>. •lu»'

Timofieicz bez czapki wybiegł na ganek stacji 
radiowej i zobaczył jak  nad zatoką krąży samolot, 
skrzydła jego oświetlone słońcem wydawały się roJ* 
topionym metalem, oczy bolały, gdy się na nie pa
trzyło.

Kiedy się ubrał i podbiegł do samolotu, tam  już 
tłoczyli się z ożywieniem mieszkańcy zimowiska, 
ognisko się dopalało, dzieci rozciągały głownie. Timo 
fieicz przepchał się do aeioplanu i zobaczył jak z ka 
biny wynoszono ostrożnie człowieka otulonego fu
trami. Rzucił się na pomoc, ustąpiono mu miejsca, 
które mu się słusznie należało i wraz z dwoma radio 
telegrafistami zaniósł pieczołowicie Koływanowa do 
szpitala.

Gdy chorego uwolniono i  futer, Timofieicz po 
raz pierwszy ujrzał twarz swego starego przyjaciela.

— Toś ty taki.. Toś ty taki.. — szeptał wpatrzo
ny w ostre jakby wyrzeźbione rysy bladej twarzy.

Zobaczył siwe włosy ua skroniach, głębokie, 
mocne 'zmarszczki na policzkach, zaciśnięte wargi. 
Oczy były zamknięte. Pragnąłby je zobaczyć, nie w i a 
domo czemu uznał, że są niebieskie. Brody i wąsów 
Koływanow nie miał, ale na policzkach, na ostrym 
podbródku siniała szczecina, która wyrosła w czasie 
choroby. I  wtedy ujrzał Timofieicz to. czego nie 
widzieli inni. Domyślił się siły i woli tego Człowieka, 
który leżał przed nim nieprzytomny. Zrozumiał 
wszystko.

Wszystko mieściło się lulaj na tych sinych po
liczkach. Golił się codzień starannie, uparcie, w oba 
wie, że się zaniedba, rozklei, osłabnie. Zapewne sam 
i często prał swoie koszule, zmieniał codziennie kol

nierzyki do munduru, uważał na guziki. Zapewne uło 
żył sobie żelazny rozkład dnia i przestrzegał go su
rowo. Walczył ze sobą, ze swymi ponurymi myśla
mi, ze swą samotnością i z tej walki wychodził zwy
cięsko.

— Toś ty taki... Toś ty taki... — szeptał Timofie
icz i drapał brodę.

Przesiedział w szpitalu cały dzień. Tylko chwi
lami wychodził na ganek, aby wypalić fajkę i ode
tchnąć mroźnym powietrzem. Potem szybko wracał. 
Siedział przy łóżku chorego, absurdalny i tłusty, w 
białym fartuchu narzuconym na podwatowany ka
ftan, obawiając się poruszyć. Męczyły go zapachy 
szpitalne —  karbolu, chloroform u. Chciało mu się 
kaszleć, kichać, ale wstrzymywał się w obawie, źe 
przeszkodzi choremu, pogwałci tajemniczą i zapewne 
konieczną ciszę szpitala. Siedział i rozglądał się wy 
lękniony. Przy łóżku krzątał się bezgłośnie lekarz, 
siostra. Przychodzili i odchodzili cicho jak cienie, a 
on wciąż siedział skurczony na swym krześle i pa
trzył...

Gdy Koływanow zaczął powoli, bardzo powoli 
odzyskiwać przytomność zobaczył, że leży w niezna 
jomym pokoju, który wreszcie uznał za szpital. Nie 
mógł przypomnieć sobie, ani co się z nim stało, ani 
jak się tutaj znalazł.

Nad nim chyliła się jakaś nieznajoma ale bardzo 
dobra twarz. Zobaczył brodę. Rudą brodę. Przypom
niał sobie.

-— Timofieicz!—szepnął i uśmiechnął się blado.
iC. d. a.\
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Młodzież akademicka przygotowuje sie
do obchodu Święta 11-g o  Maga

NTowa młodzież na nowych 
uczelniach /da je  sobie doskona 
lę sprawę z wagi tegorocznego 
Święta pracy, święta klasy robot 
niczej całego świata. Piszemy te 
gmrocznego ponieważ w tym ro 
ku kapitalistyczni podżegacze 
Wojenni ze wzmożoną siłą dybią 
n a  pokój wywalczony miliona 
ta i  ofiar mężczyzn, kobiet a na 
fwet i dzieci. Toteż obchód 1 Ma 
ijowy będzie jednym  wielkim pro 
testem  przeciw wojnie, jed
nym  wielkim głosem o utrzym a 
nie trw ałego pokoju między na 
rodam i i  płynącego stąd dobro- 
bytu.

Pokój to  nauka —  mówią stu 
denci w swojej rezolucji. Słowa 
tak proste, a tak wiele znaczące.

Studenci obydwu uniwersyte 
tów postanowili w  dniu tvm wy 
stąpić godnie.

PRZYGOTOWANIA 
STUDENTÓW DO OBCHODU 
1 MAJA *

Z e b r a n i a
Ponieważ w obchodzie wezmą 

udział nie tylko ZAMP-owcy, 
lale i wszyscy studenci, Związek

K o m u n i k a t
Wydział Szkoleniowo-Wychowaw

czy Zarządu Uczelnianego ZAMP 
przy UMCS poleca członkom oraz 
innym studentom wykłady uniwersy 
teckie, które zaczęły się 25 kwietnia 
w  sali Farmacji o godz. 19.30 na te
maty społeczne, gospodarcze i sytua 
cji międzynarodowej.

Akademickiej Młodzieży Pol
skiej wspólnie z prorektorem  
prof. d r Parnasem  urządził od
prawę tua prezesów Kół Nauko 
wych i starostów wszystkich lat 
studiów na każdym wydziale.

Na zebraniu tym .została omó 
wioną organizacyjna strona ob
chodu święta pracy.

M a s ó w k i
Członkowie zespołów prele

gentów ZAMP prowadzą przed 
i po wykładach masówki.

Mają опз na celu poinformo 
wanie studentów o przebiegu u- 
roczystości 1 Maja oraz o zo
bowiązaniu przyjętym  przez tu  
dentów do masowego udziału w 
pochodzie l - szo Majowym.

A k a d e m i e
W  przeddzień uroczystości tj. 

dnia 30 kwietnia odbędą się na 
uniwersytetach, uroczyste aka
demie, na których m a być obec

ny delegat Ministerstwa Oświa
ty i przedstawiciel Zarządu Głó 
wnego ZAMP.

Akademia pracowników  
naukowych i technicznych  
UMCS-u.

W  sali Collegium Maius o go
dzinie 12 odbędzie się akadA iia  
pracowników Uniwersytetu Ma
rii Curie Skłodowskiej.

Akademia Kursów 
Przygotow aw czych

Akademia Kursów Przygoto
wawczych odbędzie się o godz. 
9 rano w  sali Farm acji.
Akademia studentów obydwu 
Uniwersytetów

W Domu Ż: łnierza o godz. 16 
odbędzie się uroczysta akade
mia studentów UMCS i KUL.

Na tej akademii odbędzie się 
poświęcenie i wręczenie sztanda 
ru ZAMP.

Do w szystkich ZAMP-oweów
W związku z przypadającym l 

Maja świętem klasy robotniczej i 
mas pracujących całego świata 
wzywamy ■wszystkich członków 
naszej organizacji <Io wzięcia u- 
działu w akademii i pochodzie. 
1 Maj 1949 r. ma szczególne zna 
czenic dla calcj postępowej ludz
kości. W dniu tym ma.sy pracujące, 
ludzie nauki i postępu zamanife
stują swą niezłomną wolę pakoju, 
twórczej pracy dla dobra ludzkoś 
ci i potępią wojennych podżega
czy.

My postępowa młodzież slwlenc 
ka zrzeszona w szeregach ZAMP-u 
będziemy manifestować na rzecz 
iwkoju przeciwko silom wstecznie 
twa i reakcji pragnącym po
pchnąć świat do jurnej wojny nisz 
ozącej uniwersytety i ośrodki ku] 
tury ludzkiej. Niech masowy U- 
dziaj ZAMP owców będzie spraw 
dzianem sił i Ideologicznej posta 
wy naszej organizacji.

Zbiórka wszystkich ZAMP- 
owców w dniu 1 maja na Placu 
Litewskim o godz. 9.

Nowe drogi Kół Naukowych
Zebrani na Ogólnokrajowej 

Konferencji Przedstawicieli Kół 
Naukowych, która odbyła się na 
początku ferii świątecznych w 
,Warszawie, po dokładnym prze
dyskutowaniu zagadnień związa
nych z działalnością Kół stwier
dzają:

Dotychczasowa działalność Kół 
Naukowych nie odpowiada wyma 
ganiom, jakie stawia przed nimi 
kroczący ku socjalizmowi naród 
Polski Ludowej. Znaczna część 
Kół Naukowych albo nie przeja
wiła żadnej działalności, albo zaj 
mowała się sprawami natury go 
spodarczej, czy kulturalno -  roz
rywkowej. Częstokroć zdarzało 
się, że jeśli pewne Koła zajmowa 
ły się pracami naukowymi, to by 
ły one prowadzone w sposób cha 
otyczny bez powiązania z tymi 
zadaniami, jakie stają przed mło 
dą inteligencją polską w związku 
z odbudową i przebudową kraju.

Taki stan rzeczy musi ulec za
sadniczej zmianie. Gli-wnym zada 
niem Kół musi być współudział 
w przygotowaniu jak największej 
ilości pełnowartościowych fa
chowców i naukowców. Koła 
Naukowe powinny czynnie ucze 
stniczyć w wychowaniu nowej 
inteligencji pracującej, która przy 
czyni się do pełnej realizacji pla 
nu 6-letniego. Dlatego też Koła 
Naukowe nie mogą pozostać po

za ramami życia -społeczno - poh 
tycznego kraju. W walce o po
stęp, pokój i dobrobyt mas pra
cujących nie może zabraknąć 
młodzieży akademickiej. Chcąc 
zapewnić krajowi jak najwięcej 
i jak najlepiej wykwalifikowa
nych fachowców i naukowców 
Koła Naukowe winny zaznaja
miać szerokie rzesze studentów z 
prawdziwie naukowym poglądem 
na świat i z osiągnięciami przo
dującej nauki świata, nauki ra
dzieckiej. W swej pracy Koła win 
ny się oprzeć na doświadczeniu 
radzieckich profesorów i  studen
tów. Działalność naukowa Kół 
winna być planowa, systematycz 
na i obejmować wszystkich stu
dentów — członków Koła.

Obowiązkiem Kół Naukowych 
jest współudział w  przygotowa
niu kadr przyszłych inżynierów, 
lekarzy, nauczycieli, ekonomi
stów i innych uspołecznionych 
fachowców. Praca ta winna być 
prowadzona w ścisłym powiąza
niu studentów z ich przyszłym 
warsztatem pracy i  w zrozumie
niu bieżących problemów życia 
społeczno - politycznego kraju. 
W tym celu koła muszą prowa
dzić stałe obejmujące wszystkich 
członków akcje społeczne: orga
nizować patrole sanitarne, wygła 
szać odczyty w fabrykach, brać 
udział w walce z analfabetyzmem 
itp. Działalność swą powinny Ko

Ja rozwijać przy ścisłej współpra 
cy jak najszerszego grona postę
powych profesorów, docentów i 
asystentów.

Dla wykonania tego zadania 
staje się konieczna przebudowa 
dotychczasowej struktury Kół 
Naukowych.

Zebrani w przekonaniu, że no
wy statu t opracowany przez 
FPOS przedyskutowany szczegó
łowo na posiedzeniach Kół Nau
kowych otwiera przed nimi sze
rokie perspektywy rozwoju, wy
rażają zgodę na zasady programo 
we i organizacyjne tego statutu 
i wzywają FPOS do jak najszyb 
szego nadania mu ostatecznej for 
my redakcyjnej uwzględniającej 
wyniki dyskusji.

W głębokim przekonaniu, że 
tylko na tej drodze młodzież aka 
demicka może się przyczynić do 
odbudowy i rozwoju nauki i kul 
tury polskiej zwracamy się do 
młodych naukowców, działaczy 
Kół Naukowych i całej młodzie
ży akademickiej z wezwaniem 
do zwiększenia wysiłku w nauce 
i pracy, w zdobywaniu gruntow
nego naukowego i fachowego 
przygotowania do przyszłej pra
cy zawodowej w poczuciu łącz
ności i solidarności z masami Pol 
ski Ludowej i masami całego 
świata walczącymi o wolność, po 
kój i dobrobyt

M łodzieży całego świata, łączcie się!
K e j r o l u c / o

Przedstawiciele Komitetu Śro
dowiskowego FPOS i ZAMP na 
zebraniu w dniu 24 kwietnia 
\949 r. w' imieniu wszystkich 
członków ZAMP i  wszystkich 
studentów witają entuzjastycznie

f *  o c f s  o « #

W pochodzie, jak to już zosta
ło zaznaczone wezmą udział wszy 
scy studenci. ZAMP-owcy przyj
dą w koszulach i krawatach orga 
niz^cyjnych, niezorganizowani w 
czapkach akademickich. Pochód 
studentów powinien wyglądać 
imponująco. Na transparentach 
powinny widnieć hasła .1 Majo
we. Ponad głowami razem ze 
sztandarami o barwach narodo
wych powinna płynąć pieśń mło 
dych.

Kongres Pokoju w Paryżu i Pr*, 
dze, solidaryzują się z jego praw 
dziwie ludzką walką o pokój dla 
każdego człowieka.

Z radością witają zwycięstwa 
Armii Ludowej Chin widząc w 
tych zwycięstwach wyzwolenie 
ludów ciemiężonych i wkład w 
sukces obozu pokoju z ZSRR i 
krajami demokracji ludowej na 
czele.

Potępiają amerykańskie pakty 
tworzenia nowych osi, które ma
ją F>użyć nowemu „herrenvolko- 
wi“ — amerykańskim imperiali-
etom.

Dla nas studentów walka o po 
kój to nauka i wspólny marsz z 
klasą robotniczą do socjalizmu.

Proletariusze, studenci, młodzie 
ży Polski, młodzieży krajów ko
lonialnych, młodzieży całego 
świata łączcie się!

H a sła  1 -M a jo w e  ZAMP-u
1. Niech żyje 1 Maja -— Święto ludu pracującego — Święto 

postępowej młodzieży akadem ickiej.
2. Niech żyje solidarność młodzieży świata, walczące)

0 pokój, postęp i lepsze jutro.
3. Niech żyje Światowa Federacja Młodzieży Demokra^ 

tycznej.
4. Niech żyje M iędzynarodowy Związek Studentów.
5. Pozdrawiam y bohaterską młodzież radziecką i Leni

nowski Komsomoł.
6. Pozdrawiam y walczącą o wolność młodzież Hiszpanii, 

Grecji, Chin, Vietnam u, Indonezji i Malajów.
7. Nauka orężem mas pracujących w walce o socjalizm.
8. ZAMP wychowuje kadry ludowej inteligencji dla rea

lizacji planu 6-letniego.
9. Korzystajmy z osiągnięć przodującej nauki i sztuki 

radzieckiej. ^
10. Korzystajm y z doświadczeń młodzieży radzieckiej w jej 

pracy i walce o wychowanie nowego człowieka.
11. W alczymy o nową postępową myśl naukow ą przeciwko 

reakcyjnym  teoriom.
12. Reforma program ów nauczania przyśpieszy dem okra

tyzację wyższych uczelni.
13. Zdobytą wiedzą służyć będziemy masoni pracującym

1 ludowemu państwu.
14. Lepsze postępy w nauce i term inowe kończenie stu

diów — to nasz wkład w odbudowę kraju.
15. W ięcej młodzieży robotniczej i chłopskiej na wyższe 

uczelnie.
1(5. Rok 1939 — 4000 stypendiów'. Rok 1949 — 30.000 sty

pendiów  — to zdobycz mł odzieży akadem ickiej w Pol
sce Ludowej.

17. Studenci pozdraw iają przodowników pracy  w fabry* 
kach i na roli.

18. Kursy przygotowawcze drogą awansu społecznego dla 
młodzieży robotniczej i chłopskiej.

19. Niech żyje jedność młodzieży studiującej i pracujące) 
m iast i wsi.

20. Postępowa młodzieży akadem icka w sizeregi ZAMP-u
21. Niech żyje Związek Młodzieży Polskiej.

Czyn 1-Majowy studentów
Dla uczczenia Święta Pracy stu

denci UMCS postanowili dziś, tj.
28 kwietnia o godz. 14.30 urządzić 
zbiórkę przed Uniwersytetem, skąi 
wyruszą do pracy przy budowie mia 
steczka uniwersyteckiego.

Kursy Przygotowawcze
Kursy Przygotowawcze natomiast 

swoją pracę już wykonały. Każdy 
ąłuchacz pracował po 24 godziny 
przy budowie swojej bursy przy ul.
Kapucyńskiej. Prócz tego postano
wili pracować jeszcze przy budowie 
miasteczka uniwersyteckiego, i

Studium W steone UMCS
Na zebraniu studentów Studium 

Wstępnego w  dniu 26-go kwietnia 
uchwalono jednogłośnie: studenci 
zobowiązują się przepracować po 5 
godzin przy budowie miasteczka 
uniwersyteckiego.

------ o------
W  с  ж w  es n  i  e

Wzywamy członków ZAMP do na- 
bywania koszul organizacyjnych.

Koszula razem z krawatem kosa)*.
tuje 735 zł.
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