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iw Domu Żołnierza
Liczne k m ze lubelskich kolejarzy wypełniły wczoraj salę Teau-n Mo- 

lytsmego po brzegi. Akaaemlę zagaił tow. Wybranowski, powołując do 
prezytttmi sekretarzy Wojewódzkiego 1 Miejskiego Komitetów PZPR, przed. 
■rtawiqeH wła«b swlązkowych, dyrekcyjnych, ora* przodowników pracy.

Gł<Vwnyni punktem programu uroczy 
«ości było przemówienie I Sekr. KW
PZPR tow. Lapota poświęcone omówię 
n:u tegorocznego Święta 1 Maj* jako

D A L S Z E
m e l d u n k i
0 wykonaniu 
C z  у n u
1 0 Majowego

I2 0 °| o  ledlanki
Zespół folwarczny gospodarstwa ryb 

łiego P. G. R. w Jedlance zameldo
wał przedterminowe wyfltonenie Czynu
Pierwszomajowego. Obejmował on
ukończenie w kwietniu siewów wio. 
lennych i przygotowanie roli pod ziem 

niaki oraz naprawę grobli j doprowa 

dzenie do stanu używalności trzech 

stawów pn. Kobylec Dolny ora* Ma- 
raszczyński Duły i Mały. Roboty zo- 
iłaly wykonane w 1208/* zakreślonego 

sianu. Czyn Pierwszomajowy sespołu 

i Je dian ki przyczynił eię do zwiększę 

aia rybnego materiału zarodowego, 
■ tym samym rozszerzenia gospodar 
ki rybnej w naszym województwie.

Zakłady Rolnicze 
UMCS

Zespól pracowników Zakładów Ro!- 
niczo -  Doświadczalnych UMCS w 

Zemborzycaeh zameldował o wykon» 
niu na 9 dni przed terminem swego 
Czynu Pierwszomajowego. Akcję eiew 
ną zakończono *1 kwiernig br. wyrół 
пШ Jię w robotach ab. Michał Miel- 
nit wykonując П5*/* normy, kułtywa 

tor ob. Jan Rudnik przez wykonanie 

114'/» normy i oracz Kosiorek Józef 

— 110*/* normy.

Niezależnie od tego wyposaiono 

i wietlicę majątkową w gry, odbiornik 

radiowy oraz zbudowano scenę. Po 

nad plan dostarczono drobnym hodow 

tom 250 ty*. sadzonek mięty pieprzo 

wej.

101 io -  M ilejów
Zliklady Przłtwórci» C. S, 0, w Mi 

lejowe jako tzya 1-Majowy wykona 

ty plan produkcyjny za pierwsze pól 
roczt 1949 r. w 101,6*/» — wykonując 

It  o U  dni §ntd terminem.

dnia mobilizacji i przeglądu sił obozu 
pokoju. Wykazawszy w szczegółowej 
analizie moralną i materialną przewagę 
sił narodów miłujących pokój ze 
Związkiem Radzieckim na czele, mów 
en sformułował wskazania dalszego 
działania dla polskiego świata pracy dla 
obrony pokoju, polegające na przed
terminowym wykonywaniu planów go 
spodarczych. umacnianiu władzy lu
dowej i przeciwstawianiu eię wrogim 
próbom osłabienia spoistości narodu 
i jego siły gospodarczej.

Następnie zabrał głoe dyr. Okręgu 
KP tow. Kaźmierski, który odczytał 
listę przodowników pracy i wyróżnio 
nyoh robotników i urzędników kole
jowych, kiórym zostały przyznane na 
grody. Premie 1 majowe w postaci 
praktycznych upominków otrzymało 
ogółem 50 pracowników PKP, * 70 
dalszych nagrody pieniężne w wys. 
5—10 tys. zł. Ze względu na ilość na
grodzonych wręczenia premii dokona

no tylko w stosunku do czołowych 
kilku przodowników pracy. Piękny ze 
garek otrzymał tow. K. Orłowski, tow. 
tow. S. Wlodyk i Wł. Szymański po 
kuponie wełny, Janina Durakiewicz 
— skórzaną torbę damską, Wójcik Jó 
zef srebrną papierośnicę, a pozosta
łym, którzy swoje premie odbiorą pó 
iniej w siedzibie Związku, przyznano 
podohne upominki,

Tow. Kaźmierski zapowiedział także 
obdarowanie 8 sierot po kolejarzach, 
wartościowymi upominkami z oka

zji Święta Pracy.

W  częścj artystycznej, która nastą
piła po wręczeniu nagród zespół świe 
tlicowy Z. Z. Kolejarzy wykonał obra 
zek sceniczny Adama Próchnika pt. 
„Warszawa święci 1 Maja“ odtwarza 
jący dawne dzieje przygotowywania 
l-ej w Polsce manifestacji 1 Majowej 
przez rewolucjonistów ,,I Proletaria 
tu“ .

Na zakończenie akademii chór zwią 
zkowy kolejarzy pod dyrekcją ob. 
Waśkowskiego wykonał szereg robot 
niczych pieśni Zjednoczonej Partii 
oraz Pieśni Pokoju Nowikowa.

I-Majowy rozkaz
Marszałka Żymierskiego

Program Obchodu 1 Maja
w LubiSnSe

O godz. 9,30 wszyscy pracownicy i 
manifestanci zbierają się w swoich za 
kładach pracy, skąd o 10,00 wyrusaa 
ją na dzielnicowe place zbiórki po 
uformowaniu się kolumn na dz:elni- 
cach, wszystkie dzielnicowe manifesta 
cje wyruszają punktualnie o godz. 
10,30 na centralny plac zbiórki, któ 
rym jest trójkąt przy Nowej Drodie.
— Dzielnica im. Mariana Buczka zbie 

ra się na Placu Bychawskim.
_ Dzielnica Śródmieście na zbiegu

ulic Okapowej i Lipowej.
— Dzielnica Kalinowszczyzna, Lubar

towska Nowa na pi. hali targowej.
__ Dzielnica Kolejowa na placu dwór

cowym.
— Młodzież na płaca od ulicy Daszyń 

skiego do wylotu Narutowicza 
przy Nowej Drodze.

— Sportowcy przy Domu Żołnierza.
— Chłopi powiatu lubelskiego wzdłuż 

ulicy Wieniawskiej,
Dzielnica Kalinowszczyzna maszeru 

je: Lubartowska, Nowa, ullcp Maria
na Buczka ‘ przy moście skręca na No 
wą Drogę.

Inne dzielnice według Biuletynu. 
Punktualnie o godz. 11,30 wejście 

na centralny plac zbiórki zostanie zam 
knięte i rozpocznie się manifestacyjny 
Wiec 1 Majowy.

O godz. 12,00 rozipoczyna się mani
festacyjny pochód, następującą trasą: 
AL Gen. Swierazewskiegos Saopena, 
Skłodowskiej do Uniwersyteckiej, * 
Uniwersyteckiej skręca się przez Al. 
Racławickie, Krakowskim Przedmieś
ciem, a następnie kolumny dzielnico
we manifestantów ustawiają się 
wzdłuż trasy pochodu według wska
zówek Biuletynu Nr 1, aby powitać 
defiladę Wojska Polskiego.

W  dniu 1 Maja o godz. 17,80 odbę
dzie się Wielka Zabawa Ludowa o*

placu sportowym przy Nowej Drodze. 
Przygrywać będą dwie orkiestry. 
Wstęp bezpłatny.

Dnia 30. IV. br. o godz. 18,30 w sj 
li Teatru Miejskiego odbędzie się cen 
tralna akademia 1-Majowa,

Komisja Organizacyjna 
Komitetu Obchodu l Maja 

 ̂ w Lublinie.

WA/RiStZAWA (JPAiP). — W dniu 
29. 4. 49 r. Marszałek Żymierski wy
dal rotikaz treści następującej:

Generałowie, oficerowie, podofice
rowie i szeregowcy!

Święto 1 Maja obchodzi Wojsko 
Polskie wraz z najszerszymi masami 
narodu, walczącymi o pokój, umoc
nienie niepodległości i dalszy rozwój 
naszej ojczyzny.

W  walce z agresywnymi planami 
imperializmu rosną i potężnieją na 
całym świecie siły demokracji i po
koju ze Związkiem Radzieckim na cze 
le.

Z (każdym dniem wzrasta siła mocar 
stwa socjalistycznego — niezwyciężo 
nej twierdzy pokoju i wolności. 
Wszyscy ludzie dobrej woli widzą w 
Związku Radzieckim ostoję postępu, 
pokojowej pracy i niepodległości na
rodów, widzą w nim główną siłę, pa
raliżującą plany anglosaskich pkitokrj 
tów i podżegaczy wojennych oraz gra 
nitową podstawę szczęśliwego jutra 
ludzkości.

Rosną ; krzepną wsparte o pomoc 
Związku Radzieckiego, kraje demo
kracji ludowej, wnosząc swój wkład 
w umocnienie przewagi i światowych 
sił pokoju nad siłami imperializmu.

Potężnieje z tkażdym dniem masowy 
ruch pokoju. Klasa robotnicza Fran
cji i Włoch występuje w strajkach i 
demonstracjach przeciwko agresywne 
mu paktowi atlantyckiemu, broniąc 
pokoju i suwerenności swoich naro
dów. €00 milionów ludzi oświadczyło 
ustami swoich delegatów na Świato
wym Kongresie Pokoju, że nie dopusz 
czą do nowej wojny, że nie będą bić 
się przeciwko Związkowi Radzieckie
mu i krajom demokracji ludowej, że 
wytrącą broń z rąk podżegaczy wojen 
nych.

400-milionowy naród chińskj prze
pędza imperialistów i ich agentów, 
wzmacniając potężne siły światowego 
obozu pokoju. W zwycięskich bojach 
maszeruje armia ludowa Chin, zdoby 
wając stolicę Chin — Nankin i otacza 
jąe rozbite wojska Kuomintangu w 
rejonie Szanghaju. Ludy kolonii zry
wają imperialistyczne łańcuchy.

Walety bohaterska grecka armia 
demokratyczna.

Siły pokoju i wolności mają zdecy 
dowaną przewagę nad siłami wojny 
i niewoli i są w stanie pokrzyżować 
plany podżegaczy wojennych.

Żołnierze!
W  światowym obozie pokoju poważ 

ną rolę odgrywa Polska Ludowa.
Klasa robotnicza w bratnim sojuszu 

z pracującym chłopstwem 1 mtelic.-n 
cją wiedzie nasz kraj po jedr-nie siusz 
nej drodze demokracji ludowej, za-

TRZY KIERUNKI OFENSYWY
chińskiej armii ludowej

NOWY JORK (PAP). — Jak wyni
ka z napływających tu wiadomości, 
chińsku armia ludowa dokonała no
wych postępów na ‘dwóch głównych 
kierunkach rwej ofensywy na połttd 
nie od rzeki Jang-Tse-Kiang. W kle 
runku na wschód, w bezpośrednim na 
tarcia na Szanghaj, armia ludowa tt 
jęła Su-Czou — kiłkudziesięciotysięcz 
ne miasto przemysłów* w odległości 
około 50 mil na zachód od Szangha
ju. Su-Czou jest ważnym węzłem ko
lejowym na linii Nankin — Szang
haj. W  kierunku na południowy 
wschód tzn. na Hafng-Czou wojska In 
dowe posuwają się naprzód i zagraża 
ją Kaszingowi, leżącemu o 50 mil na 
południowy zachód od Szanghaju. Za 
jęcie Kaszingu przecięłoby linię kole
jową Szanghaj — Hang-Czou i ozna
czałoby odcięcie kontaktu drogą Iądo 
wą między garnizonem szanghajskiin 
1 wojskami nacjonalistycznymi w po
łudniowo wschodnich Chinach. Su- 
Czou stanie się niewątpliwie centralną 
bezą wyjściową dla rvch dwóch głó-w 
nych kierunków ofensywy ludowej.

Trzecia kolumn* lodowa, wychodzą

ca takie z rejonu Su-Czou zmierza 
na północ w kierunku Wu-Sung, le
żącego przy ujściu neki Wang-Pu i 
kontrolującego dostęp Szanghaju do 
mor»,

W  związku z wiadomościami, że 
nowe oddziały ludowe przeprawiły 
się przez rzekę Jang-Tse-Kiang blisko 
od Szanghaju, oczekuje się, że wszyst 
kie t« trzy operacje ofensywne pijy- 
biorą na sile.

W  ogólnym przeglądzie sytuacji 
chińskie radio Indowe stwierdziło, że 
od czasu sforsowania rzeki Jang-Tse- 
Kiang armia lodowa zajęła powyżej 
20 miast na południe od tej rzek!,

PEKIN (PAP). — Agencja Chin Wy 
zwolonych donosi, że oddział spado
chroniarzy kuomiwtangowskich, liczą 
cy przeszło 2.500 żołnierzy i oficerów 
przeszedł na stronę chińskich wojsk 
ludowych. Oddział ten miał udać się 
drogą morską * Szanghaju do Fu- 
Kienu. W  prowincjj Fu-Czou w dro
dze dowódca oddziału rozkazał kapi
tanowi statku zawinąć do jednego z 
portów północnych, vvzH’elonych 
przez ar mi* ludów*

pewniając nieustanne wzmacniani! 
siły i bezpieczeństwa naszego pań
stwa, skuteczną obronę pokoju i ni« 
podległości ojczyany, zbudowani* 
szczęśliwej, socjalistycznej przyszłoś. 
Cj narodu polskiego. W dążeniu de 
utrwalenia pokoju, do umocnieni* 1 
dalszego rozwoju naszego państwa, 
masy Ludowej Polski, wałczą o przed 
terminową realizację planu trzyletni* 
go, o większą oszczędność i lepszą 
jakość produkcji, o podnoszenie aro 
dzaju i pogłowia, o dalsze osiągnięei* 
w dziedzinie upowszechnienia kultu
ry, o dalsze zacieśnienie braterstwa ro 
botników i chłopów. Te swoje osiąg 
nięcia i dążenia lud pracujący wraz *  
całym młodym pokoleniem Polaki d* 
monstnować będzie w dniu 1 Maja, 

Wraz z najszerszymi masami naro* 
du manifestować będzie w dzień Swi» 
ta Pracy również Wojsko Polskie. D* 
filada wojska w dniu 1 Maja wyrażaś 
będzie organiczną łączność Wojsk* 
Polskiego i ludu pracującego, z któ
rego wiojsko nasze wyrosło i ktÓTemw 
służy.

Wojsko Polskie demonstrować bi
dzie w defiladzie poziom swego wju 
szkolenia, swą siłę. która stoi na *twf 
ży pokoju j niepodległości naszego 
kraju oraz zdobyczy demokracji hi- 
dowej.

Wojsko manifestować będzie swą 
bezgraniczną wierność i oddani* Pol 
sce ludowej i władzy ludowej.

Wojsko Polskie zamanifestuje nie
złomne braterstwo broni z bohaterską 
Armią Radziecką, braterstwo wyrosi* 
ze wspólnych zwycięskich walk i z* 
wspólnych idei wolności. Wojsko wy 
razi również swoją solidarność z 
wszystkimi siłami demokratycznymi 
iwiała, walczącymi z imperializmem. 

Z okazji Święta 1 Maja 

r o z k a z u j ę :  
t Nieustannie podnosić poziOflt 
* świadomości politycznej, wy

szkolenia bojowego i dyscypliny ofi 
cerów i szeregowych w służbie pokoju 
i niepodległości naszej Ojczyzny.

Q  Pogłębiać łączność wojska z naj 
“  szerszymi masami ludowymi ne 

szego narodu.
O  Pogłębiać świadomość brate*» 

stwa broni łączącego Wojsko PoJ 
skie z niezwyciężoną Armią Radziec
ką, rozwijać poczucie solidarności * 
międzynarodowymi siłami postępu i 
pokoju walczącymi przeciw imperia
listycznym podżegaczom wojen>vnv 

Niech żyje 1 Maja — święto klasy, 
robotniczej i całej Polski Ludowej* 

Niech żyje Odrodzone Wojsko Pol
skie — straż pokoju, niepodległości 
i zdobyczy demokracji ludowej!

Niech żyje potężny światowy front 
pokoju i postępu ze Związkiem Ra
dzieckim na czelel

Niech żyje najwyższy zwierzchnik 
sił zbrojnych Prezydent Bolesław Bie 
rut!

Minister Obrony Narodowej 
(—) Michał Żymierski 

Marszałek Polski 
I wiceminister 

Obrony Narodowej 
(—) Edward Ochab 

gen brygady

Stronnictwo Pracy
przed 1 Maja

Główny Komitet Wykonawczy Stron 
nlctwa Pracy ogłosił apel, w któryś 
stwierdza, że uważa dzień 1 Maj* **■ 
święto całej Polski pracującej, wszyst 
kich ludzi pracy, a więc i tych, któ
rzy pracują na indywidualnym war
sztacie pracy. SP wzywa wszystkich 
członków i zwolenników do jak naj
bardziej uroczystego uczczenia tego 
symbolicznego Dnia Pracujących.

We wszystkich Komitetach Woje
wódzkich Śtr. Pracy w całej Polsce — 
stwierdza apel — organizowane są w 
dniu 1 Maja akademie i obchody. W  
Warszawie uroczystą akademię l-Mn 
jową organizuje Komitet Warszawski 
Str. Pracy, na której obecni będą 
przedstawiciele władz naczelnych Str. 
z przewodniczącym Głównego Komite 
tu Wykonawczej SP min. dr. T. Mi
chejdą oraz sekretarzem generalnym 
Stronnictwa Pracv nvn- Feliksem 
Widy-Wirskim,
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Odpowiedź wichrzycielom
?0 marca Rząd Rzeczypospolitej 

podał do wiadomości całego społe- 
;zeństwa swoje stanowisko w spra 
wie uregulowania stosunków mię. 
izy państwem a kościołem,

O czym mówi oświadczenie Rzą- 
iu?

Oświadczenie mówi jasno i pro- 
łto. że Rząd, uznając całkowicie i 
ochraniając swobodę wierzeń i prak 
tyk religijnych, nie dopuści do dal
szego nadużywania wiary i ambony 
i  la antypaństwowej akcji kleru, że 
pragnie ułożenia stosunków z ko
ściołem „w  duchu lojalności i rze
telnej troski o dobro publiczne".

Jak powszechnie wiadomo, stano 
wisko Rządu znalazło m o c n e  
p o p a r c i e  wśród szerokich 
rzesz robotników, chłopów, inteli
gencji, w ś r ó d  m i l i o n ó w  
l u d z i  w i e r z ą c y c h  w mie 
ficie i na wsi. Na tysiącznych zgro
madzeniach masy ludowe domaga
ły się od władz kościelnych zanie
chania szkodliwej walki z Rządem 
i ułożenia stosunków z pąństwem 
na podstawie oświadczenia rządo
wego. Wiadomo również, że stano

wisko Rządu spotkało się z uzna
niem. z mniej lub więcej śmiałym 
poparciem setek księży patriotów, 
związanych z ludem i niechętnych 
wciąganiu kościoła do walki z pań 
stwem polskim, jak; ksiądz Faust- 
man. ks. dziekan Płonka, кз. Hen- 
czyca, ks. Pasternak, ks. Kaleta, ks. 
infułat pro!. Zaleski i wielu, wielu 
innych.

A jak ustosunkowała tią hierar
chia kościelna do oświadczenia rzą 
dowego?

24 kwietnia ogłoszony został z 
ambon list pasterski.

O czym mówi ten list, podpisany 
przez 24 biskupów?

Z listu pasterskiego wynika jas
no j niedwuznacznie, że episkopat 
•w b r e w w o l i  szerokich mas 
ludowych, nie chce porozumienia z 
państwem, że wchodzi jawnie na 
drogę walka z demokracją polską, 
na drogę podburzania przeciw pań
stwu ludowemu, stosując niewy
bredne środki demagogii i fałszowa 
nia naszej rzeczywistości w oczach 
ludzi wierzących.

Insynuacje a rzeczywistość
List pasterski usiłuje wmówić na i i 

szemu społeczeństwu, że Kościół w  
Polsce jest prześladowany, że swo
boda wiary jest zagrożona, że nau
czanie religii jest zakazane itp. Usi 
łuje to wmówić wierzącym, aby wy 
wołać w  nich rozterkę, ażeby wnieść 
zaniepokojenie, ażeby wezwać do 
„obrony w iary" przed zmyślonym 
niebezpieczeństwem, ażeby wzniecić 
fanatyzm religijny, wprowadzić roz 
dźwięk w  szeregi społeczeństwa i 
zahamować naszą pokojową, wiel
ką pracę.

Zestawmy ten list z naszą rzeczy
wistością.

Co mówią fakty — fakty, stwier 
dzane przez każdego obywatela w  
codziennym życiu kraju?

Fakty mówią, że nigdzie rząd nie 
przeszkadza w  sprawowaniu obrząd 
ków religijnych i w  nauczaniu re- 
tigii. Fakty mówią przeciwnie, że 
praktyki religijne korzystają z opie 
ki 1 ochrony władz państwowych.

Fakty mówią, że kościół ma w 
Polsce możność wydawania i wy
daje 62 czasopisma i  gazety w  wie 
luset tysięcznych nakładach, to jest 
wielokroć więcej, niż nip. we Fran
cji i Anglii

Fakty móiwią, że dobra kościelne 
sostały wyłączone spod działania 
reformy rolnej.

Faikty mówią, że ilość posiadłości 
zakonnych nie zmniejszyła się, lecz 
poważnie wzrosła w  porównaniu z 
okresem przedwojennym.

Fakty mówią, że państwo wyda
ło setki milionów złotych na odbu
dowę kościołów.

Fakty mówią, że liczba stowarzy
szeń religijnych, swobodnie działa
jących w  Polsce, jest większa, niż 
w jakimikolwiek innym kraju Eu
ropy.

Fakty mówią( że ani we Fran
cji, ani w  Anglii, ani w  Belgii, ani 
w Stanach Zjednoczonych, a więc 
w wielu krajach, w  których kościół 
oddzielony jest ód państwa nie ko
rzysta on z tak szerokich upraw
nień i przywilejów, jak w  Polsce 
Ludowej.

Ale faikty mówią również o tym, 
ie tych rozległych uprawnień i przy 
wilejów przeważająca część hierar 
diii kościelnej w  Polsce nie chciała 
dotąd wykorzystać dla włączenia 
się do pracy całego narodu nad od 
budową zniszczonego kraju z ruin 
wojennych, nad umocnieniem po
myślności i niepodległości naszego 
państwa. Przeciwnie. Antydemokra 
tyczna ś l e p o  p o s ł u s z n a  
r o z k a z o m  p o l i t y k ó w  
w a t y k a ń s k i c h  część kleru 
wykorzystywała te rozległe prawa 
t swobody dla hamowania wysił- 
tów odbudowy, występując prze
ciwko tym, którzy ofiarną i  wydaj 
oą pracą przodują w  walce o dobro 
byt i siłę Polski; wykorzystywała 
Je, aby jątrzyć i  budzić niepokój i 
«r ten sposób działać na rękę pod- 
tóemru i  tyrn, co szkalują dobre 
lwię Polski poza granicami kraju.

W3ad7ji licow a  n i e  m o ż e

n i e  b ę d z i e  t o l e r o 
w a ć  dalszego nadużycia tych 
swobód i przywilejów przeciwko 
interesom państwa polskiego.

Znamienna obrona
List pasterski występuje z ja w 

ną  o b r o n ą  tych księży, którzy 
współdziałali w  zbrodniach band 
podziemnych i prawomocnie skazani 
zostali na jawnych rozprawach przez 
sądy Rzeczypospolitej na najcięższe 
kary.

„Boleśnie odczuwamy... głosi list 
pasterski —  że tylu kapłanów jest 
oderwanych (!) od ołtarzy. Niepo
koją nas szeregi obwinionych i ska 
zanych, którym nawet pomóc nie 
jesteśmy w  stanie, nie mając możno 
ści poznania istoty tych oskarżeń 
ani wysłuchania (?) oskarżonych".

O jakich kapłanach tu mowa?
Czy może o księdzu Fertaku, który 

błogosławił ryngrafy bandy NSZ i 
„mordowanie zwolenników obecne
go ustroju1' .nazywał „świętym obo
wiązkiem", który na j a w n e j  
rozprawie w  Warszawie oświadczył, 
przygwożdżony niezbitymi dowoda
mi, że obraz jego działalności „na
malowany jest krwią ojców rodzin"?

Czy może o ks. Łososiu lub ks. 
Ortotowskim, którzy nie tylko bło
gosławili krwawą bandę „Murata1", 
ale organizowali, pomagali, inspiro
wali dziesiątki bestialskich mor
derstw, ażeby potem „pocieszać" ro
dziny tych, których mordować ka
zali?

Przez długi czas opinia publiczna

w całym kraju na próżno oczekiwała 
za strony episkopatu słów potępie
nia dla tych «brodniarzy, dla coraz 
liczniejszych faktów wiązania sie 
księży s przestępczą, zbrodnicza 
działalnością podziemia. Dziś wszy
scy uczciwi ludzie z najwyższym 
oburzeniem przyjmują te niesłycha
ne wyrazy solidarności listu paster 
skiego z jawnym! zbrodniarzami, ła
miącymi nie tylko prawo, ale i ele
mentarne zasady etyki.

Nawrót do średniowiecza
List pasterski usiłuje zawrócić 

Polskę do mroków średniowiecza. 
Biskupi usiłują skłonić młodzież 
polską do porzucenia wszelkiej pra 
cy społecznej, do wyrzeczenia się 
zdobyczy nowoczesnej nauki i kul
tury, zalecając jej jedynie lekturę 
religijną. Biskupi chcieliby stłumić 
w sercach i umysłach naszej mło
dzieży umiłowanie dzieł naszych 
wieszczów, które nieraz znalazły się 
na indeksie kościelnym, chcieliby 
stłumić jej szlachetny pęd do wie
dzy.

Młodzież polska dumna jest z tego, 
że należy do narodu, który wydał 
Kopernika i Śniadeckiego, Mickiewi 
cza i Słowackiego, Chopina i Curie- 
Skłodowską i n ie  da p o s ł u c h u  
nawoływaniom do średniowiecznego 
obskurantyzmu.

Spadkobiercy Targowicy
List pasterski długo i zawile pró

buje wykazać, że „Kościół wpły
wów swoich nigdy nie używał na 
szkodę Polski".

Dziwnie zaiste brzmią te słowa w 
liście podpisanym przez biskupów, 
wśród których widnieją n a z w i 
s ka  s p l a m i o n e  k o l a b o r a -  
c j ą, wysługiwaniem się hitlerow
skim okupantom — biskupów Kacz 
marczyka, Adamskiego, Lorka...

Powszechnie wiadomym jest, że w 
okresie okupacji hitlerowskiej w  
walce z okupantem, w  obozach, w 
katowniach Gestapo ginęli obok ty
sięcy bojowników o wolność rów
nież księża patrioci, wierni sprawie 
swego narodu. Imiona ich otacza 
czcią cała patriotyczna i demokraty
czna opinia.

Ale któż nie pamięta niegodnego 
postępowania biskupa Kaczmarczyka 
wysługującego się Niemcom, któż 
nie pamięta słów jego listu paster
skiego z maja 1940 r., w  którym pi
sał:

„Władze niemieckie zgodnie z obie 
tnjcą zostawiły nam swobodę w  ży
ciu kościelnym i religijnym. Chcę 
tedy i  wzywam was, abyście z całą 
sumiennością zachowywali wszyst
kie przepisy i prawa władz tak ad
ministracyjnych, jak. wojskowych.

W społeczeństwie musi być ład i 
porządek (!). Nie wolno nam nakła 
niać ucha na podszepty podejrza
nych ludzi, gdyby usiłowali wcią
gnąć społeczeństwo nasze, zwłaszcza

młodzież, do nieobliczalnej, konspira 
cyjnej akcji".

A któż nie pamięta antynarodowej 
działalności biskupa Adamskiego, 
którego kuria już nazajutrz po upad 
ku Polski 13 września 1939 r. pospie 
szyła z listem w języku niemiec
kim (!):

„Liebe Christen — Mili* Chrześci
janie! Współpracujcie uczciwie z 
władzami niemieckimi, dopilnujcie 
jak dobrzy chrześcijanie i obywatele 
wszystkich ustaw i rozporządzeń ale 
mieckich władz wojskowych i cywil 
nych. Zajmijcie się spokojnie waszą 
pracą domową. Ufajcie bezwzględ
nie organom mianowanym w wa
szych gminach przez władze niemie 
ckie... Wtedy w  naszym kraju ro
dzinnym przyświeci słońce szczęśli
wej przyszłości".

A któż nie pamięta gorliwych we
zwań biskupa Lorka, który nawo
łując do wyjazdu do Rzeszy dostu- 
czał Niemcom siły roboczej.

Ci co wczoraj pod jarzmem hitle 
rowskiego barbarzyńcy wzywali na 
ród do posłuszeństwa wobec wroga, 
dziś, w wolnej Polsce u s i ł u j ą  
j ą t r z y ć  przeciwko władzy ludo
wej.

Jak nazwać te fakty? Czy jest to 
„używanie wpływów kościoła" na 
pożytek czy na szkodę Polski?

To jawne sprzeniewierzenie się 
interesom narodu w  okresie dlań 
najtrudniejszym było niesławnym 
przedłużeniem targowickich tradycji 
biskupów Kossakowskich i Massal
skich, w  okresie kościuszkowskiej 
insurekcji przykładnie przez lud war 
szawski ukaranych za zdradę na
rodu.

Czyją politykę realizowali ówcze
śni targowiczanie?

Realizowali politykę Watykanu — 
papieża Piusa VI, który w  liście do 
kapituły warszawskiej z 15 grudnia 
1795 r. pisał:

„Katolicka Polska zrządzeniem bo 
skim pod władzę carycy Katarzy

ny I I  oddana tam znalazła Swoje 
przeznaczenie''.

Niespełna 40 lat później papiel 
Grzegorz XVI potępia krwawo zdu 
szone Powstanie Listopadowe i jego 
organizatorów jako „twórców kłam 
stwa i chytrości, którzy w tych cza 
sach nieszczęśliwych pod płaszczy
kiem religii podnieśli głowę przeciw 
ko prawowitej monarchii".

Watykan na przestrzeni cąlego 
X IX  i X X  w. prowadził n ie 
z m i e n n i e  tę a n t y p o l s k ą  
p o l i t y k ę ,  wymierzoną przeciw 
wyzwoleńczym ruchom naszego na
rodu.

Czyją politykę realizują dzisiejsi 
biskupi — «utorzy listu pasterakie- 
go?

Tę samą antypolską politykę Wa 
tykanu, którego głowa — Pius X II 
nie znalazł słowa potępienia dla 
oprawców hitlerowskich, kiedy mor 
dowali miliony Polaków, •  który 
dziś popiera otwarcie rewizjoni- 
nistyczme, antypolskie dążenia Niem 
ców i który wprzęga Watykan w 
służbę imperialistycznych planów 
amerykańskiego kapitału.

Wyrazem tej samej polityki jest 
list pasterski episkopatu.

To nie jest dokument p o l s k i .  
Jeszcze na szereg tygodni przed 

jego ogłoszeniem, kiedy niektórzy 
przedstawiciele hierarchii kościel
nej przebierali tlę w  owcze skóry 
i przebąkiwali o porozumieniu min 
dzy kościołem a państwem, «łysze, 
liśmy już zapowiedzi tego listu 
przez „Głos Ameryki" i w  „Osser- 
vatore Romano“ .

Mocodawcy episkopatu polskiego 
znajdują się nie tu w  Polsce wśród 
milionów prostych ludzi, budują
cych lepsze jutro w  swej Ojczyźnie, 
lecz tam, wśród imperialistycznych 
i watykańskich polityków.

Sparaliżujemy wichrzenia 
reakcji

Dlaczego episkopat polski, wbrew I 
woli narodu, wbrew interesom poi 
skim, wbrew jasnemu stanowisku 
rządu, zapewniającemu pełną swo
bodę wiary i praktyki religijnej, 
wybiera miast porozumienia — dro 
gę walki?

Dlaczego stwarza fałszywy obraz 
rzekomych ograniczeń i prześlado
wań kościoła w  Polsce?

Dlaczego solidaryzuje się, dlacze 
go usprawiedliwia księży, którzy po 
wiązali się z terrorystami podzie
mia i obcą dywersją?

Dlaczego usiłuje stłumić entu
zjazm młodzieży, budującej jasną 
przyszłość naszej Ojczyzny?

na
1-szo Majowa zbiórka 

Centralny Dom Młodzieży
W ramach obchodu tegoroczne 

go Święta 1-szo Majowego na te
renie całego kraju przeprowadzo

niów i  studentów. Centralny 
Dom Młodzieży będzie komplek
sem otoczonych zielenią gma-

na będzie zbiórka uliczna na | chów, w  których znajdą się świe

tlice, wielka biblioteka, czytelnie, 
teatr, sale odczytowe, ośrodek 
szkoleniowy oraz siedziba władz 
naczelnych ZMP i ZAMP. Prze
widuje się również na terenie 
50-hektarowej dzielnicy młodzie
żowej urządzenie pływalni, sal 
sportowych, gimnastycznych i oś 
rodka turystycznego dla wycie
czek. Dzielnicę zamknie park i 
rozległe tereny sportowe z przy-

rzecz budowy Centralnego Domu 
Młodzieży w Warszawie.

Młodzież polska nigdy dotąd 
nie miała swego ośrodka —  dziś 
sama go buduje. Centralny Dom 
młodzieży jest wielkim zadaniem, 
jakie wzięła na siebie młodzież 
w  dziele odbudowy Warszawy.

W nowej, pięknej i wspanial
szej niż ongiś Warszawie nie za 
braknie i wielkiego ośrodka mło

dzieżowego, który będzie własno stania kajakową na Wiśle.
ścią młodzieży całego kraju. 
Ośrodka, który gościć będzie przy 
bywających do Warszawy mło
dych robotników i chłopów’, ucz-

skim a Placem Zbawiciela praco 
wały traktory i buldożery. Znika 
ją-ruiny —  przygotowuje się te
ren pod budowę CDM.

1-szo Majowa zbiórka na CDM 
wyrażać będzie troskę klasy ro
botniczej i całego ludu pracują
cego o wychowanie młodego po
kolenia —  budowniczych Polski 
socjalistycznej.

1-szo Majowa zbiórka — to 
konkretna pomoc klasy robotni
czej w  budowie wielkiego socja
listycznego ośrodka młodzieży.

W  zbiórce weźmie udział około 
15Ó tysięcy kwestarzy —  przed-

W  najpiękniejszej części War- stawicieli partii, członków związ
szawy stanie Centralny Dom Mło 
dzieży, już od czerwca na tere
nach pomiędzy Parkiem Ujazdów

ków zawodowych oraz 
ży.

mlorlzie-

Dlaczego usprawiedliwia tycę 
spośród kleru, którzy w  dalszej i 
niedawnej przeszłości jawnie sprze 
niewierzali się interesom narodu i 
służyli wrogim Polsce siłom?

Dlaczego ściga i  prześladuje tycn 
księży, którzy chcą współpracy z 
władzą ludową i w  praktyce ją rea 
lizują?

Czyni to n i e  d l a  o b r o- 
n у religii, nie dla obrony wiary, 
nie dla obrony kościoła, którym 
nikt i nic w  Polsce Ludowej nie za 
graża, a dla polityki —  reakcyjnej 
polityki, 6 g z o j c z y ź n i a n e j  
p o l i t y k i ,  w a t y k a ń s k i e j  
p o l i t y k i ,  która zmierza do 
osłabienia naszego Ludowego Pań- 

j «twa i poderwania dzieła budowy 
j nowej Polski.

*- Ta polityka, jak wszystkie po
przednie próby wstecznictwa zatrzy 
mania rozwoju i postępu naszej Oj 
czyzny, jest b e z n a d z i e j n a ,  
musi ona doprowadzić jej sprawców 
tylko do d a l s z e g o  o d o s o b  
n i  e n i  a w  narodzie i może si* 
skończyć t y l k o  b a n k r u t '  
t w  e m.

Tej polityki, wymierzonej w  !nu 
resy naszego Ludowego Państwa, 
tolerować nie będziemy.

Władza ludowa i demokracja poi 
ska ma dosyć siły, aby sparaliżo
wać wszelkie wichrzenia reakcji,

W swym dążeniu do obrony naj
istotniejszych zdobyczy Odrodzonej 
Polski władza ludowa korzysta i ko 
rzystać będzie z pomocy i  poparci* 
olbrzymiej większości wierzących.

Nie wątpimy, że wśród ducho* 

wieństwa nie zabraknie szczerych 

i uczciwych patriotów i obywateli, 

którzy znajdą wspólną drogę z Poi 

ska Ludową.
(„Trybuna Ludu')
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K s i ą ż k a - o r ę ż  f r o n t u  i d e o l o g i c z n e g o
Okres dzisiejszy jest niewątpliwie 

okresem przełomowym, jeśli idzie o 
ruch wydawniczy, o produkcję ksią 
żki polskiej. Przełom ten związany 
jest głęboko z sytuacją polityczną i 
społeczną kraju, wyrasta z przemian, 
jakie dokonały się w  tej sytuacji.

BOZW0J
RUCHU WYDAWNICZEGO

Bezpośrednio po wyzwoleniu kra
ju przeżyliśmy okres niezwykle buj 
nego rozwoju ruchu wydawniczego. 
Pojawiało się książek — zwłaszcza 
\Heratury pięknej i prac historycz
nych — bardzo wiele, bez porówna 
nia więcej, aniżeli kiedykolwiek w 
okresie drugiej niepodległości. Wzna 
wialiśmy masowo książki, które wy
szły już były przed wojną. Pojawiło 
się mnóstwo dzieł nowych. Pięć z gó 
rą lat okupanckiego niszczenia ksią 
żki polskiej dało w rezultacie of.brzy 
mi głód książki. Pięć z górą lat przy 
musowego wstrzymania wszelkiego 
ruchu wydawniczego stworzyło po
ważne rezerwy nowych dzieł, spoczy 
wających w  biurkach autorów. 
Książka nowa lub wznowiona na
potkała na spragnionego książki czy 
telnika i nabywcę

Bardzo wiele zrobiono na odcinku 
książki polskiej w ciągu ubiegłych 
pięciu lat. Jeśli nie wyrównano już 
dawniczy stworzył podstawę pod 
rozwój nowych, postępowych prą
dów w Literaturze, pod intensywną 
pracę naukową, zwłaszcza w  dzie
dzinie nauk humanistycznych.

TRZEBA NAM KSIĄŻKI 
POSTĘPOWEJ

Przeżywamy ,od Plenum Sierpnio- 
wo-Wrześniowego 1948 r. okres u- 
swiadomiema sobie sensu naszej 
walki. Zdajemy sobie dzisiaj srpra- 
wę, że demokracja ludowa — 'to o- 
okres wzmożonej walki pomiędzy 
siłami postępu a siłami wstecznic- 
twa, pomiędzy klasą robotniczą tv po 
/.oetałymi jeszcze w  Polsce klasami 
wyzyskującymi. Wiemy, że u d a 
niem naczelnym naszego okresu» hi
storycznego jest położenie funda
mentów socjalizmu w Polsce. Wie
my, że w  chwili obecnej na czoło 
naszych zadań wysuwa się walika o 
pokój, walka przeciwko agenturom ! 
imperializmu — zwłaszcza imperia
lizmu amerykańskiego posługującym 
się ideologią kosmopolityzmu.

Walka ta toczy się i na odcinku , 
książki. Odcinek książki jest bo wiem j 
jednym z zasadniczych odcinków 
frontu ideologicznego, jednym z  za- 
sadniczych czynników kształtowania 

oblicza ideowego narodu.
Trzeba nam książki dobrej — ta

kiej książki, która wychowywałaby 
robotników i  chłopów na świado
mych obywateli Polski Ludowej, na 
dobrych budowniczych socjalizmu, 
na ludzi kulturalnych i oświeconych.

Nie o wszystkich książkach wyda 
nych w ostatnich pięciu latach mo
żna powiedzieć, że służyły one te- 
imi celowi. Nie dziwimy się, jeśli 
olbrzymia większość wydawnictw 
prywatnych kierowała się w  swej 
działalności innymi kryteriami. Ale 
nawet nie wszystkie wydawnictwa 
uspołecznione zdawały sobie całkowi 
cie sprawę z charakteru, z sensu 
walki ideowej, jaka toczy się nie 
tylko w polityce, lecz w literaturze 
i w nauce. Dopiero ostatnie miesiące 
przyniosły nam zasadnicze zmiany 
w tej dziedzinie.

Trzeba nam książki dobrej, ksią
żki postępowej.

NASZE OSIĄGNIĘCIA
Wiele zrobiono i wiele robi się w 

tej dziedzinie.
Wydajemy w Polsce w poważnych 

nakładach dzieła klasyków literatury 
polskiej i literatury światowej. Wy 
szły już zebrane dzieła poetyckie 
Mickiewicza, wychodzą tom za to
nem dzieła zebrane Orzeszkowej, 
Prusa, Żeromskiego, Sienkiewicza, j 
Struga. Wydajemy masowo Balzaca. 
Gorkiego, Dickensa, Puszkina.

Wydajemy w Polsce w chwili o- 
aecnej masowo literaturę marksisto
wsko-leninowską. W chwili obecnej 
aojawia się na półkach księgarskich 
stutysięczny nakład Stalina „O pod 
Stawach leninizmu" i milionowy na 
kład „Krótkiego Kursu Historii 
WKP(b>“. Rozszedł się w ciągu kil 
cu dosłownie tygodni pięćdziesięcio
tysięczny nakład „Małej Biblioteczki 
M*r*izmu-Leninizrrn“ obeimuiąc”

16 tomików dzieł klasyków marksi- 
zmu-leninizmu.

Wydajemy w Polsce wiele dziel 
polskiej nowoczesnej literatury pię
knej. „Stare i Nowe‘‘ Lucjana Rud
nickiego, „Popiół i diament'1 Andrze 
jewskiego, tomiki Adolfa Rudnic
kiego — oto przykłady dzieł nowych, 
stworzonych już w Polsce Ludowej. 
Warto zwrócić tu uwagę i na wy
dane staraniem KCZZ „Pamiętniki 
Robotników" z okresu okupacji — 
pamiętniki, które ujawniły szereg 
samorodnych talentów literackich.

Utrzymujemy łączność z między
narodowym obozem postępu w lite
raturze. Wydaliśmy dzieła Howarda 
Fasta, Jorge Amado, Jean Cassou, 
Aragona. Czytelnik polski zna dzie 
ła antyfaszystowskich, postępowych 
pisarzy Francji i Stanów Zjednoczo 
nych, Anglii i Ameryki Południo
wej.

Przełomu dokonaliśmy na odcinku 
literatury rosyjskiej i literatury na 
rodów ZSRR. Wskażemy tu chociaż
by na zbiór poezji rosyjskiej wyda
ny przez „Czytelnika". „Książka i 
Wiedza‘‘ oraz „Prasa Wojskowa" wy 
dały bardzo wiele literatury radziec 
kiej.

NOWE ZADANIA
Wszystkie te osiągnięcia są jednak 

nie wystarczające Naszej ofensywie 
politycznej i gospodarczej musi to
warzyszyć stale wzmagająca się ofen

sywa kulturalna, ofensywa ideologi
czna.

Musimy wzmóc naszą działal
ność wydawniczą na odcinku lite 
ratury klasycznej i uczynić ją bar 
dziej planową, bardziej celową.

Musimy przyspieszyć tempo wy 
dawania literatury marksistow
sko -leninowskiej*. przystąpić do 
wydania Dzieł Zebranych klasy
ków marksizmu-leninizmu.

Musimy jeszcze szerzej niż do
tąd, wydawać dzieła literatury ra 
dzieckiej i dzieła pisarzy postępo 
wych innych krajów.

Msuimy rozwinąć u nas dziedzi 
ny wydawnicze dotąd leżące odło 
giem.

Musimy, nie tylko w czasopis
mach, lecz i w wydawnictwach 
książkowych, rozwinąć walkę z 
wpływami ideologii burżuazyjnej, 
szczególnie w dziedzinie nauk hu 
manistycznych. Rzecz jasna, że za 
sadnicza polemika w tej dziedzi
nie musi być przeprowadzona wła 
śnie w książkach — w książkach 
różnego typu, poczynając od po
ważnych zasadniczych dzieł nau
kowych, a kończąc na popular
nych broszurkach.

I Musimy rozbudować literaturę 
popularno-naukową i stworzyć 
typ literatury aktualno-politycz- 
nej, wydawanej w sposób opera
tywny, docierającej do najszer-

Oane liczbowe osiągnięć kulturalnych
Polski Ludowej

1938 1948 49

Prasa codzienna 1.000.000 3.700 tys-
Przedszkola 1.659 5.239
w nich liczba dzieci 83.338 240.839
Szkół średnich 777 823
w nich uczniów 221.400 337.700
Szkół i kursów zawodowych 1.592 3.247
w nich uczniów 216.500 506.500

szych mas ludowych. Musimy 
stworzyć typ popularnej, maso
wej książki dla wsi polskiej.

Musimy wreszcie postawić po
ważne zagadnienie wydawania 
książek naukowych, zwłaszcza w 
dziedzinie nauk technicznych, 
książek, których dotąd u nas wy-

• daje się stanowczo za mało.
UPOWSZECHNIĆ CZYTELNICTWO

Przygotowanie książki do druku 
nie oznacza jeszcze całkowitego roz 
wiązania zadania, stojącego przed 
nami. Trzeba jeszcze przypilnować, 
aby książka była dobrze wydana, 
aby b>ła tania i aby dotarła do czy 
telnika. Wiele przemawia za tym, 
że w tej dziedzinie stoimy przed po 
ważnym krokiem naprzód.

Akcja J£UK, opierająca się o pra 
cę naszych czołowych wydawnictw, 
po raz pierwszy rzuciła na rynek 
książkę w cenie 100 zł za tom. Obec 
nie „Książka i Wiedza1' wespół z 
RSW „Prasa" podejmuje nową ak
cję tego typu, na o wiele szerszą 
skalę — akcję klubów prasy codzien 
nej. Co miesiąc czytelnicy naszej 
prasy otrzymają w  prenumeracie, do 
wyboru po narazie trzy pozycje 
książkowe w  cenie 80 zł za tom. 
Książki, ukazujące się w  ramach ak 
cji klubowej, obejmować będą sze
reg najcenniejszych dzieł, wydanych 
ostatnio.

Inną formą docierania do czytelni 
ka maiowego jest akcja TBO, pro
wadzona przez „Czytelnika" wespół 
z „Książką i Wiedzą'1. Akcja ta w 
chwili obecnej obejmuje już kilka
dziesiąt tysięcy czytelników. Przy
puszczamy, że akcja „klubowa" prze 
ścignie TBO pod względem maso
wości, doprowadzi postępową książ
kę polską do setek tysięcy nowych 
czytelników.

Znajdujemy się w  okresie szero
kiej ofensywy wydawniczej obozu 
demokracji polskiej. Tydzień Oświa
ty, Książki i Prasy będzie przeglą
dem dotychczasowych osiągnięć tej 
ofensywy i mobilizacją dla jej dal
szego wzmożenia.

Roman Werfel.

do obchodu Św ^ta 1-M?iowego
Szóstym z kolei odwiedzonym 

przez nas zakładem pracy jest

ZJEDNOCZENIE ENERGETYCZNE 
OKRĘGU LUBELSKIEGO 
(ZEOL).

Wchodzimy na teren posesji przy 
ul. Czerwonej Armii (daiwniej Fa
bryczna) 26, gdzie mieszczą się ma
gazyny oraz część warsztatów i biur 
ZEOL-u. Już na pierwszy rzut oka 
widzimy że podwórze zakładu przy 
brało świeży, estetyczny wygląd. 
Rabatki, trawniki, skrzynki na 
kwiaty. Nigdzie ani śladu śmieci, j 
Członek egzekutywy tutejszego Ko- , 
mitetu Partyjnego, tow. Burzak 
mówi z uśmiechem:

— „To jeszcze nic, obejrzcie na
szą nową świetlicę, którą remontu 
jemy własnymi siłami. To jeden z 
punktów zobowiązań naszego Czy
nu Pierwszomajowego".

Wchodzimy do obszernego, widne 
go lokalu świetlicy. Kilku malarzy 
wykańcza już swoją robotę. Umy
ciem okien i podłóg oraz dekoracją 
sali i sceny zajmą 9ię członkinie 
Ligi Kobiet oraz koleżanki i kole
dzy z Koła ZMP tak, że w przede
dniu Święta będzie tu urządzona 
pierwszomajowa akademia połączo
na z uroczystością otwarcia świe
tlicy.

W części artystycznej akademii 
oprócz miejscowych zespołów Ligi 
Kobiet i ZMP wystąpi zespół arty
styczny w. Zaw. Samorządowców. 
Jak w wielu zakładach pracy tak i 
tu w  czasie akademii będą wręczo
ne premie pieniężne sumiennym i 
wydajnym pracownikom fizycznym 
i umysłowym.

Jeśli chodzi o samą manifestację, 
to przygotowania do niej zakończo 
no. Przygotowano 26 szturmówek, 
kilka transparentów oraz portret 
Wodza polskiej klasy robotniczej — 
tow. Bieruta.

Wieczorem, 30 kwietnia i 1 Maja 
udekorowane bramy ZEOLU zajaś
nieją mnóstwem żarówek.

Dodać należy, że zobowiązania 
1-Majowe są tu „na wykończeniu". 
Widzimy więc, że jak wszędzie tak 
i tu ambicją załogi jest godne ucz
czenie Święta Pracy zdwojonym wy 
siłkiem swych mięśni i mózgów.

— ,,A dodajcie towarzysze — mó 
wią na pożegnanie robotnicy — że 
jednym z niepisanych wprawdzie 
punktów zobowiązań naszego Czy
nu Т-Majowego jest przygotowanie 
dla waszej gazety transformatora 
do nowej maszyny rotacyjnej, dzię 
ki której wydacie 1 majowy numer 
„Sztandaru Ludu‘‘ w pięknej dwu- 
barwnej szacie graficznej".

Na zakończenie naszej wycieczki 
po lubelskich fabrykach odwiedza
my fabrykę dachówki —

..ETERNIT»,

która jednocześnie z Państwową Fa 
bryką Obuwia im. M. Buczka rzu
ciła wezwanie załogom fabryk Lu
belszczyzny do wzięcia udziału w 
Czynie 1-Majowym.

W „Eternicie1’ podobnie jak w 
ZEOL-u rzucają nam się w  oczy 
przede wszystkim prace nad nada
niem terenowi fabrycznemu miłego 
wyglądu. Na trawnikach posadzono 
nawet drzewka, które już zdążyły 
lekwitnąó.

Przewodniczący Rady Zakłado
wej tow. Łyk powiada:

— Zainstalujemy tu jeszcze gło
śnik, aby muzyką uprzyjemniać 
czas towarzyszom czekającym na 
przystąpienie do pracy w swej 
zmianie. Może nam się uda to zro
bić do dnia 1 Maja.

Wchodzimy do hali fabrycznej. 
Pracuje w tej chwili zmiana tow. 
Jana Wójcika, który obsługuje 
„pap - maszynę".

Zespół tow, Wójcika w liczbie 24 
i osób osiągnął w I kwartale br. naj 
lepsze wyniki pracy, zostanie też 
nagrodzony premiami pieniężnymi 
w czasie akademii 1 Majowej 

Część artystyczńą akademii wy
pełni starannie opracowany przez 
kierowniczkę świetlicy tow. Izabelę 
Samborską program własnego zespo 
łu świetlicowego. Na akademię bę
dą zaproszeni również pracownicy 
sąsiedniego zakładu pracy — Mły
na Krause.

Wszystkie przygotowania do defi 
lady są tu już zakończone. Trans
parenty i szturmówki czekają dnia 
wyruszenia na miasto. Przygotowa
no również akcesoria do udekorowa 
nia bramy fabrycznej.

* *  *

Jak widzimy, załogi lubelskich 
zakładów pracy sumiennie przygo
towują Się oo uczczenia Dnia 1 Ma 
ja. Pomiędzy każdą z fabryk istnie 
je jak gdyby ciche współzawodnic
two na tym odcinku. No, bo jakże, 
który robotnik nie chciałby ,ażeby 
jego fabryka 1 Maja była jak naj
okazalej reprezentowana.

F. Ргаетсмк.

Co myślę
°  »Tygodniii Oświaty 

Książki i Prasy“
Jest rzeczą niezwykle znamien

ną, że wśród czołowych haseł te
gorocznego obchodu 1-Majowego 
znajdują się hasła związane z 
akcją „Tygodnia Oświaty, Książ
ki i Prasy". W Polsce dzisiejszej 
święto 1 Maja jest radosnym 
dniem sumowania całorocznych 
wyników, osiągniętych przez kia 
sę robotniczą w dziele budownic
twa gospodarczego i kulturalne
go oraz dniem stawiania dalszych 
cedów i nowych, coraz śmielszych 
zadań we wszystkich dziedzinach 
życia narodowego. W Polsce ma
szerującej do socjalizmu cele za
kreślone przez majową akcję „Ty 
gdnia Oświaty, Książki i  Prasy“ 
są równie bliskie masom ludowym 
jak i pracownikom kultury, co
raz bardziej świadomym tego, że 
jedynie Polska socjalistyczna mo
że zapewnić szerokie podstawy 
dla rozwoju ich pracy, ich twór 
czości. Związek Literatów Pol
skich z całym przekonaniem przy 
łącza się do tej akcji, widząc w niej 
i dla siebie, jako organizacji, kon 
kretne sadania na. najbliższą 
przyszłość.

LEON KRUCZKOW SKI 
Prezes Związku 

Literatów Polskich 
*  *  *

W „Tygodniu Oświaty, Książ
ki i Prasy“ uwaga obywatela 
zwrócona jest specjalnie na słowo 
drukowane, jego znaczenie i rolę 
w życiu człowieka. Rodzi się wte 
dy pytanie, dlaczego słowem dru
kowanym powinien się każdy in
teresować, a dobra książka powin 
na być nieodzownym składnikiem 
naszego życia codziennego? Od
powiedź na to nie będzie 
trudna, jeśli tylko uświadomimy 
sobie, że w książkach zamknięta 
jest historia myśli twórczej i oży 
wiających ludzkość uczuć w cią
gu długich wieków je j bytowa
nia. Książka pozwala nam w spo 
sób zwięzły i możliwie przystęp
ny zapoznawać się ze stanem wie 
dzy współczesnej we wszystkich 
je j działach, pozwala zrozumieć 
otaczające nas fakty i zjawiska 
przyrody oraz warunki i formy 
życia społecznego i gospodarcze
go. Pobudza ona myśl i staje się 
motorem naszych czynów. Książ 
ka, będąc więc informatorem ’ 
przewodnikiem człowieka, w spo 
sób decydujący wpływa na 
kształtowanie się jego poglądów 
i postawy życiowej.

Ukochanie książki, zrozumienie 
jej doniosłej roli i rodzące się stąd 
gorące pragnienie przeczytania i 
je j posiadania jest najpotężniej
szym czynnikiem zwalczania anal 
fabetyzmu we wszystkich jego 
przejawach i formach.

Prof. dr FR. CZUBALSKI 
Rektor

Uniwersytetu Warszawskiego

1 9 4 3 - 1 9 4 9

Przełomowy rok szkolny
Przełomowe znaczenie dzięki 

przeprowadzeniu reformy w  roz
woju naszego szkolnictwa posia
da obecny rok szkolny 1948/49.

W obecnym roku szkolnym jest 
czynnych na terenie kraju 22.195 
szkół podstawowych, posiadają
cych klasy od 1 do 7. Do szkół 
tych uczęszcza 3.256-558 uczniów. 
Do cyfry szkół podstawowych na 
leży dodać 335 nowopowstałych 
szkół ogólnokształcących stopnia 
podstawowego i licealnego, obej
mujących 11 klas (tzw. jedenasto 
łatki). Do szkół tych uczęszcza 
197.110 uczniów. Szkoły te stano
wią również poważną część ogól
nokształcących szkół stopnia li
cealnego (klasy V III—IX ) daw
nych szkół średnich. Obecnie ma 
my 823 szkoły licealne, odpowia 
dające 777 szkołom średnim z r. 
1937/8. Ilość uczniów wzrosła w 
liczbie z 221.000 do 337.700. 
Wzrost od roku 1944/5 z 16.641 
szkół powszechnych, średnich i za 
wodowych liczących 2.706.600 
uczniów do 26-275 szkół z 3.951.920 
uczniami w  r. 1948/9 — wskazu
je na stały rozwój naszego szkol
nictwa, oraz wielką troskę, jaka 
otacza Polska Ludowa rozwój 
oświat^-
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Stacja zbiorowego słuchania 
Czynem Pierwszomajowym
radiowęzła zamojskiego

(zetew) — Cztery wioski w pow. 
Zamojskim Zawada, Wielącza, Nie- 
<izieliaka i Kąty są już zradiofoni- 
towane. Posiadają one 3 radiowę
zły w Zawadzie, Wielączy i Nie- 
dzieliskach, które obsługują rów
nież Kąty. Radioaparaty zasilające 
węzły były dotychczas umieszczone 
u gospodarzy, którzy nie zawsze wy 
wiązują się należycie z przyjętych 
na siebie obowiązków, na czym 
cierpią oczywiście posiadacze gło
śników. Wobec tego pracownicy ra 
diawęzła zamojskiego postanowili 
założyć stację zbiorowego słuchania. 
Aparat i urządzenia nadawcze będą 

*ię mieścić w wynajętym na ten cel 
mieszkaniu, a specjalny pracownik, 
pobierający stałe wynagrodzenie bę 

dzie tam mieszkać i obsługiwać u- 
rządzenla stacji. Zapobiegnie się w  
ten sposób nieprzewidzianym przer

wom w audycji, jak to bywało do
tychczas, że głośniki milkły wczes

nym wieczorem lub w czasie naj
ciekawszych transmisji. Założenie 

punktu zbiorowego słuchania w Za 
wadzie uważają pracownicy radio-•
węzła zamojskiego za swój Czyn 
Pierwszomajowy.

Gminy Tarło 
i Rozkopaczew

kortrektuia ponad plan
(sj) — Gmina Tarło w pow. 

lubartowskim wykonała plan 
kontraktacji trzody chlewnej w 
100 proc., zaś gmina Rozkopa- 
czew w tym samym powiecie w 
111 proc. Do wykonania planu 
przyczyniła się ścisła współpra
ca Gm. Spółdeielni S. Ch. z Ko 
mitetami Gm. PZPR.

Z I E M I A  Z AMOJ S KA
terenem badań archeologicznych
(mi) — Na terenie powiatu zamoj 

skiego i ziem okolicznych znajduje 
się kilka ośrodków, szczególnie inte 
resujących dla archeologa i prehi- 
storyka. W  Sąsiadce koło Szczebrze 
szyna znajduje się prehistoryczne 
grodzisko, w którym znaleziono swe 
go czasu 4 pieczęcie bizantyjskie.

Dom Malarza w Puławach
(pl) —  W  czerwcu br. nastąpi 

uroczyste otwarcie Domu Mala
rza w Puławach. Odpowiedni 
obiekt jest obecnie remontowany 
i kompletuje się urządzenie kosz 
tem Lubelskiego Oddziału Zw. 
Zaw. Artystów Plastyków. Dom 
Malarza mieści się w  pięknie po 
łożonej willi „Cienista1* przy ul. 
Zielonej. Składa się ona z 4-ch 
ookoi na parterze i sali wystawo 
wej, oraz pracowni malarskiej 
na piętrze. Dom Malarza będzie

służył lubelskim plastykom jako 
miejsce pracy, której wyniki bę 
dziemy mogli oglądać na „Wysta 
wie jesiennej" w  Lublinie.

W  Wólce Zlojecldej odkryto przy 
budowie drogi starosłowiańskie 
cmentarzysko, musiało ono powstać 
w okresie przejściowym, gdyż obok 

popielnic znajdujemy tam przy
stawki — naczynia, które zwykle 
stawiano w grobach szkieletowych. 
Koło Wożuczyna znaleziono kości 
mamuta, a w Kaczurkach i Józefo
wie znajdujemy skamieniałe ślima
ki z okresu mioceńskiego. Wykopa
liskami zamojskimi zainteresował 
się doc. dr Alfred Jahn z UMCS w 
Lublinie. Prawdopodobnie już w 
tym roku rozpocznie się na ziemi 
zamojskiej prace wykopaliskowe.

t y  ZEOL~u
w e  uispółxawoiintcttwie
(lj) —  Oddział ZEOL w  Zamo- | 7— 10 proc. Praca w  elektrowni 

ściu rozpoczął z dniem 1 kwiet- ’ trwa dzień i noc a robotnicy za 
nia br. współzawodnictwo pracy I żadną cenę nie chcą ustąpić zespo 
z Oddziałem ZEOL w  Lublinie, łow i lubelskiemu.
Współzawodnictwo obejmuje go
towość kotłów, naprawy kotłów 
i maszyn, oszczędność węgla i ety 
scyplinę pracy.

Dotychczas oddział zamojski 
jednym tylko przewyższa ZEOL 
lubelski —  w  zaoszczędzaniu wę
gla.

—  Mam nadzieję —  mówi dy
rektor ZEOL w  Zamościu inż. 
Józef Serwin, —1 że nie damy się 
elektrowni lubelskiej. Wierzę w  
swoich pracowników, zobowiązali 
się przecież pracować jak najwy 
dajniej, a w  zeszłym roku wyko
naliśmy nasz plan w  111 proc.

Plany miesięczne od stycznia 
br. są wykonywane z nadwyżką

Słuszne zaradzenia władz szkolnych
w Ж €яm  o s c l u

(mi) — Po ostatniej konferencji 
rejonowej nauczycielstwa w Zamo
ściu dokonano wiele w  unormowa

C u k r o w n i a  „ O p o l e "  
ma Stację Opieki nad Matka i Dzieckiem

(гг) Pracownicy cukrowni I jach, które są stoiskiem zdrowia
„Opole" korzystają z nowootwar- 
tej placóiwki, niosącej pomoc ich 
rodzinom. Jest to Stacja Opieki 
nad Matką i Dzieckiem, urucho
miona w  początkach kwietnia br. 
Mieści się ona w 4 jasnych poko

dla dzieci robotniczych. Kierow
nictwo stacji objęła dr Obrębów 
ska. Nie może .ona uskarżać się 
na brak pacjentów, gdyż frekwen 
cja zwiększa się stale.

niu życia szkolnego młodzieży. Na

wet pod względem formy zewnętrz 

nej nastąpi pewne ujednolicenie i 

tak np. dyrekcja Gimn. Męskiego 

wydała zarządzenie, aby każdy u- 

czeń na ubraniu i płaszczu nosił tar 

czę z numerem szkoły 502, zaś dy

rekcja gimnazjum żeńskiego wyda

ła przepisy, związane z  ubiorem 

uczennic w  szkole i  na mieście. Ma 

on składać się z mundurka szkolne 

go, przepisowego beretu, albo z obo 
wiązującego munduru PWK

- O

D&iec z Jarosławca
słuchają radia

(,kf) — Wielką sensację wśród naj 
młodszych obywateli z Jarosławca 
w  pow. zamojskim wzbudziło zain
stalowanie głośników w  miejsco
wej szkole, którą odbudowała lud
ność po zniszczeniach z okresu oku 
pacji własnymi rękami. Szkoła ta 
stanęła w  ramach Czynu Kongreso 
wego i  uruchomiono ją dnia 15 gru 
dnia ub. roku. Dziś ma własne ra
dio,, stanowiące wielką pomoc w 
nauce i  rozrywkę dla dzieci.

Szczepienie przeciwgruźlicze
Na podstawie rozporządzenia Mi 

nisterstwa Zdrowia z dnia 7. VI. 
1948 Nr E. IV. 36/2794/48 oraz zarzą 
dzenia Wojewody Lubelskiego z 
dn. 11. IV. 1949 r. ZM. 11. 9/2856/49 
wzywany ludność miasta Lublina w 
wieku ej1 1 do 18 roku życia do pod 
dania sU szczepieniom przeciwgruź
liczym.

Szczepią hia przeprowadzają zespo 
ły  polsko -  skandynawskie szcze
pionką В. C. G.

Szczepienia odbędą się w  następu 
jących punktach miasta:

1. ul. Krakowskie Przedmieście 
Nr 39,

2. ul. Bychawska 116 (szkoła pod 
stawowa Nr 1),

3. ul. św. Mikołaja 10 (Szkoła pod 
stawowa Nr 3).

Należy zgłaszać się do najbliższe 
go i tego samego punktu szczepie
nia trzy razy.

1. Do wykonania I  próby w  dniu 
4. 5, 6 maja br. godz. 8—15,

2. do wykonania II próby w  dniu 
7, 10, 11 maja br. godz. 8— 13

3. do właściwego szczepienia w  
dniu 12, 13, 14 maja br. godz. 8—13.

Próba I  i  I I  służą do wykrycia 
istniejącego już zakażenia gruźli
czego.

Zgłoszenie się dopiero w  termi
nie I I  lub I I I  jest bezcelowe i  u 
takich osób szczepienie nie będzie 
mogło być wykonane.

Szczepienie jest bezpłatne.
E.odzice i wychowawcy! 
Apelujemy do Was. Gruźlica to 

straszny wróg życia ludzkiego. 
Chrońcie je przed niebezpieczeń- 
stwem. Szczepienie szczepionką B. 
C. G. uniemożliwia zarażenie się 
gruźlicą. Szczepienie nie wpływa 
ujemnie na rozwój szczepionych 
dzieci i jest zupełnie bezpieczne.

Prezydent miasta Lublina
(•—) Mgr Stanisław Krzykał*
Naczelnik Wydziału Zdrowiu 

Zarządu Miejskiego
(—) Dr med. Edmund RupniewsM
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Szewcy z Chełma
ыиь&жшяаН
do wsDólzswodnktwa
kollegów z Lublina

(rz) — Niedawno dobyło sdę щ
Chełmie walne zebranie członków 
Spółdzielni Szewsko -  Cholewkar- 
skiej „Praca“ . Pomiędzy innymi 
powzięto na tym zebraniu uchwałę 
wezwania do współzawodnictwa 
pracy Lubelskiej Spółdzielni Szew
ców i Cholewkarzy , Praca'*.

O G Ł O S Z E N I E  

O LICYTACJI SAMOCHODÓW

tfnząd .Wojewódzki Lubelski sprzeda 

w drodze przetargu ustnego 5 samochodów 

osobowych marki: Adler Junior, Opel Ka- 

dett, Fiat, Fiord, Citroen i dwa motocykle 

marfki Harley Dawidson.

Przetarg odbędzie się dnia 10.V.1949 r.

o godzinie 11-ej w  Lublinie przy ul. Spo

kojnej Nr 4, garaże U. W . L- Samochody 

ł motocykle można oglądać w garażach w  

godzinach od 8— 15. 

Urząd .Wojewódzki zastrzega sobie 

ewentualne un iew »*"^ »^  przetargu.
1024 К

D R O B N E  O G Ł O S Z E N I A
Z G O B Y

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydimą przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Król Paweł, zamiesz 
kały Biłgoraj 1016 К

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Myślenice woj. Kra 
kóv( na nazwisko Stach 
niczek Jan zamieszkały 
w Ostrowie, gmina Kry- 
stynopol, powiat Hrubie
szów. 1011 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Marzec Stanisław za 
mieszkały kolonia Sol
ska. 1017 К

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Zamość na nazwi
sko Padyjasek Zygfryd 
urodzony 20. XII. 1924 ro 
ku w Niedźwiedziej Gó
rze, gm. Tyszowce, po
wiat Tomaszów Lubelski.

1015 G

PO ŁUD N IO W O  LUBELSKA  
SPÓŁKA SAMOCHODOWA
Sp. z o. o. w Lublinie tel. 13.74.

Komunikacja samochodowa na trasie

L U B L IN  —  KRZCZONÓW  —  W YSOKIE
I z powrotem. 1009 К

o g ł o s z e n i e

H Z E Ź N I A  M I E J S K A  »  L U B L I N I E  
podaje do wiadomości, i i г dniem 1 maja rb. 
rozpoczyna rozwożenie lodu sztucznego po mie
lcie. Cena za 1 taflę lodu z dostawą 75 zł, bez do
staw? w Rzeźni 55 zł. 995 G

SKŁAD SZKŁA I BAKELITU 
KRYSTYNA ZACHA JKIEWICZ I JOZEF PAROL

Lublin, ul. Radziwiłłowska 3, tel. 31-21
poleca po cem ach niskich szkła: apteczne, perfu
meryjne, laboratoryjne; korki, wyroby bakelitowe, 
oraz przyjmuje strzykawki do reperacji. Prowin
cja za zaliczeniem. 1023 К

W  sobotą, dn. 30 kwietnia br. nastąpi uruchomienie

Gospody Spółdzielczej L.S.S.
przy cif• Peowiofców IO wio

Kuchnia wyborowa, obfite śniadania, obiady i kolacje popularne 
oraz dania a la carte. Ceny bez doliczania procentu z a  obsługę. 
W - l - E - C - Z - O - R - E - M  D - A - N  - C - I - N - G

Sprzedaż
m a te ria łó w  b u do w la n ych
L u b lin , u l . P iłs u d s k ie g o  9

Tel. 17-06 1G04K

G u l c z y ń s k i  
! J n n c z n r e k

UNIEWAŻNIAM skradzio 
ne tymczasowe zaświad
czenie tożsamości wydane 
przez Zarząd Miasta Lu-- 
blina na nazwisko Zambe 
11; Helena, oraz męża legi 
tymację transportowców 
samochodowy, zamieiz&a 
li Lublin ul. Żmigród 6.

1030 G

UNIEWAŻNIAM zgubio
ną legitymację wydaną 
przez Inspektorat Szkol
ny Tomaszów Lubelski 
na nazwisko Dreher Ste
fania zamieszkała Rybni- 
ca, powiat Tomaszów Lu
belski. 1012 G

ZGURTONO Kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Zamość na nazwi
sko Byś Edward urodzo 
ny 1924 r. zamieszkały 
w Mało-niżu, gmina Łasz 
czów, powiat Tomaszów 
Lubelski. 1013 G

UNIEWAŻNIAM zgubio
ną kartę rejestracyjną 
wydaną przez RKU Za
mość na nazwisko Wy- 
rostkiewicz Miectzysław 
zamieszkały w Łaszczo
wie, powiat Tomaszów Lu 
bełski. 1014 G

ZGUBIONO kartę reje- 
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Czarnecki Zygmunt; 
zamieszkały Rzeczyca Zie 
miańska, oo «U t Kraśnik.

1 0 1 8  К

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Czarnecki Józef za
mieszkały Rzeczyca Zie
miańska, powiat Kraśnik.

1019 К

UNIEWAŻNIAM zngubio 
ną kartę rejestracyjną 
wydaną przez RKU Kra
śnik na nazwisko Brzo
zowski Stanisław syn Jó 
zefa zamieszkały Ja!kw’oo 
wice, gmina Annopol, po 
wiat Kraśnik. 1020 G

ZGUBIONO książeczkę 
wojskową wydaną przez 
RKU Lublin — Powiat 
na nazwisko Paluch Bro
nisław zamieszkały Toma 
szowice, gmina Jastków. 
___________________ 1021 G

ZGUBIONO książeczkę 
wojskową Nr 06392 wyda 
ną przez RKU Lublin — 
Miasto na nazwisko Pie- 
sto Stanisław. Ю22 G

ZAGINĘŁA pieczątka Spół 
dzielni Mleczarskiej w 
Łęcznej z odpowiedzial
nością udziałami, którą 
się unieważnia. 1025 G

SKRADZIONO dowód oso 
bisty, świadectwo wojsiko 
we, oraz kartę rejestra
cyjną wydaną przez 
RKU Kraśnik na nazwi
sko Rota Jan zamieszka 
ły Książomierz gmina Go 
ścieradów. 1,026 G

ZGUBIONO kartę reje
stracyjną wydaną w. 
1945 r. przez RKU Lu
blin — Miasto na nazwi 
sko Puzon Stefan. 1027 G

UNIEWAŻNIAM zgubio- 
j ne zaświadczenie rejestra 

cji wojskowej wydane 
przez referat Wojskowy 
w Bychawie na nazwisko 
Grabarski Aleksander za
mieszkały w Bychawie, 
gmina Bychawa, powiat 
Lublin. 1028 G

UNIEWAŻNIAM zaginio
ną pieczęć z godłem i na 
pisem Woj. Likwidator 
do akcji siewnej w Lu
blinie. W  Czarnecki.

1032 G

R O Ż N E

WULKANIZACJA opon i 
dętek rowerowych i samo 
chodowych wykonuje Ni 
ziolek Edward Łuków, ul.
Cliącimskiego 33. 961 К
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„Murowany" Czyn 1-Majowy
pracowników Spot. Przedsiębiorstwa Budowlaneoo
W czoraj w  godzinach rannych 

odwiedziliśmy niektóre budo
wy prowadzone przez Społeczne 
Przedsiębiorstwo Budowlane. Jak 
wszędzie, tak i tu praca wre, tym 
bardziej, że niektóre roboty trzeba 
wykończyć przed dniem 1 Maja, 
gdyż zobowiązali się do tego pra
cownicy w  ramach Czynu 1-Majo- 
■vego.

Na budowie w  Rynku prace nad 
wykonaniem zobowiązań dobiegają 
końca. W robotach przeszkodziły 
wprawdzie deszcze, które padały w  
ub. tygodniu. Noszenie materiałów

W i^W A M E  ZARZĄDU  
ZWIĄZKU BOJOWNIKÓW  
Z FASZYZMEM

Woj. Zarz. Boj. z Faszyzmem za
wiadamia, że do udziału w  pocho
dzie 1 Majowym wszyscy członko
wie i podopieczni mają się stawić 
w  dniu 1 Maja o godz. 9-tej przed 
gmachem Związku (Ewangelicka 4).

W  dniu 30 bm. o godz. 16.30 w 
świetlicy Organizacji Społecznych 
(Krak. Przedm. 32) odbędzie się uro 
czysta akademia, w  której członko 
wie Zw. Bojowników, Inwalidów 
Woj., b. Więźniów Politycznych i 
Tow. Przyjaciół Żołnierza winni 
wziąć jak najliczniejszy udział.

KOMUNIKAT ZW. INWALIDÓW
Zarząd Powiatowego Koła Zw. In 

walidórw Wojennych RP. w  Lubli
nie wzywa wszystkich swych człon 
ków oraz wdowy po poległych i in 
walidach wojennych do stawienia 
się w  lokalu związku przy ul. Krak. 
Przedm. 51 w  dniu X maja o godz. 9 
rano w  celu wzięcia masowego u- 
działu w  pochodzie.
ZEBRANIE
TOW. LUDOZNAWCZEGO

W dniu 30 bm. o godz. 18 w  lo
kalu własnym (Al. Racławickie 
14/63) odbędzie się zebranie plenar
ne oddziału Pol. Tow. Ludoznaw
czego w  Lublinie, na którym ob. Z. 
MalewsKa wygłosi referat Pt. „Ro
la etnografii w  ZSRR".

Dokąd dziś idiiemy
K I N A

„APOLLO" — ..Miłość cygańska".
(film ang.) g. 15.45, 18. 20.15 

BAŁTYK : „Wiosna"
15,30, 17.30, 19.30 

RIALTO: „Przeczucie"
10,00 17,30, 20,00.

l E A l d t
TEATB MIEJSKI:

Godz. 18 — Akademia 1-Ma- 
jowa

TEATR MUZYCZNY:
Nieczynny

Pogotow ie  Ratunkowe tel. 22-73

Straż Pożarna teL 08
Kom enda Miasta M. O. tel. 23-83 

-----o-----

DYŻUR APTEK:
Krak. Przedm. 3, Krak. Przedm. 

54, Bychawska 42 i  Kalińowszczy- 
zna 44.

SOBOTA, 30 kwiecień 
Wiadomości: 6.10, 7.00, 8.00, 12.00, 

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

4.30 „Daleko od Moskwy“ — pow. 
W. Ażajewa, ode. 21. 9.15 Audycja 
ZNP. 12.20 Koncert solistów. 12.45 
Audycja dla wsi. 15.30 „Legenda o 
nadmorskiej sośnie". 16.15 1 Maja
— święto walki i pracy — audycja 
dla młodzieży. 16.45 „Przy sobocie 
po robocie'1. 18.00 Suita pierwszoma 
jowa. 18.30 Muzyka ludowa. 19.00 
Audycja KCZZ. 19.15 Piotr Degeiter
— autor „Międzynarodówki11. 19.25 
Koncert rozrywkowy. 21.00 Pieśni ma 
sowe i rewoliw>vine. 22.00 Muzyka 
•дпрода.

utrudnia tu ciasnota klatek schodo
wych, które muszą zachować swój 
starodawny charakter architektoni
czny.

Widząc pośpiech murarzy, cieśli 
i pomocników, sprawność z jaką wy 
konują swą pracę oraz ich dobry 
humor, wierzymy, że zobowiązania 
wykonają z łatwością.

Podobne tempo widzimy przy bu
dowie gmachu Urzędu Zatrudnienia. 
Betonowanie ław fundamentowych 
ma się tu ku końcowi. Nazajutrz 
odbędzie się tu „zakładne" —  uro
czystość wmurowania aktu erekcyj
nego pod budującą się siedzibę tej 
ważnej instytucji.

Mimo, że czas nagli, zatrzymuje
my się na chwilę przy nowej, nie
używanej jeszcze betoniarce. Beto
niarka to jak każda inna, z tą tylko 
różnicą, że na małej przyśrubowanej 
do niej tabliczce czytamy: „Typ В 
300, Nr 1, Rok bud. 1949‘‘ — a więc 
jest to pierwsza betoniarka powo
jennej produkcji polskiej.

Udajemy się na teren ZEOL-u 
przy ulicy Fabrycznej Nr 17, 
gdzie wznoszony jest budynek ad- 
minstracyjny tej instytucji. Zobowią 
zanie 1-Majowe, obejmujące wyko 
nanie więźby dachowej oraz pokry
cie dachu blachą, pracownicy mają 
już poza sobą i przystąpili teraz do 
wznoszenia ścianek działowych, przy 
bijania „podsufitek" i trzcinowania 
oraz tynkowania stropów.

Zobowiązania 1-Majowe — wyko 
nanie murów i  zabetonowanie stro 
pów kondygnacji I  piętra przy ul. 
Długiej 6, gdzie buduje się dom mie 
szkalny dla pracowników ZEOL — 
jest też na wykończeniu. Część mu
rarzy wznosi już mury kondygnacji 
I I  piętra.

Na terenie, gdzie będą się wzno
siły mury gmachu Instytutu Fizyko- 
Chemicznego UMCS, na placu przy 
wylocie ulic Skłodowskiej, Piechoty 
i Orlicz-Dreszera przystępuje się już 
do prac przygotowawczych.

Na przeciwległym krańcu „Dziel
nicy Uniwersyteckiej'1 u zbiegu ulic 
Godebskiego i Langiewicza, gdzie 
staną domy akademickie, też mie
liśmy możność oglądania robót przy

P o f l z i ^ l r o i t o n / e
Komenda Okręgowego Szpitab Woj 

skowego składa podziękowanie Lube! 
skiemu Oddziałowi TPŻ za pomoc w 
zradiofonizowaniu szpitala oraz za
ofiarowane dla chorych żołnierzy na 
święto 1 Maja papierosy.

Chorzy tego szpitala składają ser
deczne podziękowanie kołu TPŹ przy 
Państw. Gimn. Gospodarczym za 
przedstawienie urządzone dla nich w 
dn. 27 bm.

gotowawczych. Zwożone jest wapno 
i zakłada się instalację, która będzie 
dostarczała wody dla potrzeb budo
wy. 4 

Przy ul. Króla Leszczyńskiego ro
boty przy wykopach fundamentów 
pod jeden z budynków Wydziału 
Rolnego UMCS dobiegają końca. 
W przyszłym tygodniu przystąpią tu 
do roboty murarze.

Jak widać z powyższego „muro
wany11 Czyn 1-Majowy SPB nie był 
czczą przechwałką. W cegle, wapnie 
i betonie został wykonany z powa
żną nawiązką.

F. Pr.

Czyn l -Maiow jf
ODCINEK UL. ŻABIEJ 
UPORZĄDKOWAŁA SPÓŁDZIEL
NIA KIEROWCÓW

Pracownicy Spółdzielni Kierow
ców i Prac. Samochodowych w  Lu
blinie w  ramach swego Czynu 1-Ma 
jowego poświęcili łącznie 636 go
dzin roboczych na prace związane z 
odbagnieniem i  uporządkowaniem 
ul. Żabiej na odcinku przylegają
cym do spółdzielni oraz na urzą
dzenie placu sportowego na terenie 
spółdzielni.

Ponieważ zaplanowane roboty nie 
mogły być ukończone w  całości na 
dzień Święta Pracy; pracownicy

. Z e s p ó ł  » Z y w e g o  S ł o w a «  toruje drogi
w repertuarze świetlicowym
W środę 27 bm. odbył się w Lubli 

nie zamknięty pokaz audycji świetli
cowych w wykonaniu zespołu „Żywe 
go słowa11, prowadzonego przez in
spektorat oświatowo - kulturalny przy 
Sp. Wyd. „Czytelnik11. Program obej 
mował kilka wierszy współczesnych 
poetów j utwory literackie, podane w 
nowej formie przez udramatyzowanie 
tekstu z podziałem na role. Zebrani 
usłyszeli w ten sposób opracowaną no 
welę Sienkiewicza „Latarnik11 na tle 
preludiów chopinowskich, oraz no
welki B. Prusa „Żywy telegraf1', „Ka 
mizelka11 i fragment z „Katarynki".

Przy porównaniu repertuaru zespo 
łu „Żywego Słowa11 z programem róż 
uych obchodów świetlicowych na te
renie miasta, uderza słuchacza nie 
tylko trafny wybór utworów o wyso 
kiej wartości literackiej, ale i doskona 
łe zharmonizowanie problemów poru
szanych przez autorów z zagadnienia
m; życia współczesnego. No\Vele „La- 
tarnik“ i „Żywy Telegraf11 to wspania 
ły punkt programu w repertuarze Ty 
godma Oświaty i Książiki. Opracowanie 
artykułu Adama Mickiewicza z „Try
buny Ludów" w formie dysputy przeko 
nuje słuchacza, że żywe i aktualne dziś 
problemy zaprzątały mózg wieszcza 
narodu o cały wiek wcześniej, lecz 
ukrywano to przed kształcącą się  mło 
dzieżą  ze w zg lęd u  n a  in te re sy  reż im u 
kapitalistycznego.

Udramatyzowana forma utworu li
terackiego przemawia o wiele silniej 
do duszy słuchacza, pozostawia w 
niej głębsze ślady i to jest wielką za 
letą programu zespołu „Żywego sło
wa1, który pierwszy na terenie Lubli
na czyn, wyłom w utartym szablono 
wym sposobie układania i podawania 
audycji świetlicowych. Występy tego 
zespołu są pierwszym krokiem ku 
podniesieniu poziomu artystycznego 
i pogłębienia ireści repertuaru świetli 
cowych zespołów amatorskich, czemu

3 wystawy książek
w T y g o d n i u  O ś w i a t y ,  K s i ą ż k i  i

tak wiele miejsca poświęca się w pra
sie ogólnokrajowej.

Kierownikiem literackim i duszą ze 
społu „Żywego słowa11 jest ob. Jerzy 
PleśniarowTicz, którego pomysłowości 
i wytrwałej pracv zespół zawdzięcza 
wysoki poziom pod względem treści 
i formy. Nadmienić trzeba też że 
młodzi wykonawcy obdarzenj są zdol 
nościami w tym kierunku i odznacza 
ją się wytrwałością, konieczną przy 
opracowywaniu materiału.

Przewiduje się, iż zespół „Żywego 
słowa" weźmie udział w audycjach 
świelicowych w zakładach pracy, zor 
ganizowanych w ramach Tygodnia O- 
światy, Książki i Prasy oraz obcho
dach mickiewiczowskich, (rz)

spółdzielni zobowiązali się poświę
cić na ich dokończenie dalszych 400 
godzin pracy po 1 maja.

PRZEDTERMINOWO CZYN 
1-MAJOWY WYKONAŁA  
CENTRALA SPOŁDZ. MLECZAR
SKO - JAJCZARSKICH

Pracownicy Centr. Spółdz. Mleczar
sko -  Jajczarskich w  ramach uch
walonego Czynu 1-Majowego zobo
wiązali się w  ciągu miesiąca kwiet 
nia skupić i wyekspediować 80 wa
gonów jaj. Dzięki wytężonej pracy 
całego personelu Centrali uchwała 
ta została wykonana przedtermino
wo w  dniu 27 kwietnia! Z ogólnej 
ilości 80 wagonów — 23 zostało wy 
słane za granicę, reszta zaś poszła 
na zaopatrzenie świata pracy w  o- 
kręgach przemysłowych kraju. (AK )

TOR ZAOSZCZĘDZIŁ 749.648 ZŁ

Załoga warsztatowa Technicznej 
Obsługi Rolnictwa swoje zobowią
zanie 1 majowe, które polegało na 
pracach rozbiórkowych złomu trak 
torowego i  narzędzi rolniczych, wy 
syłce złomu, wycenieniu części trak 
torowych, wysyłce części niekuran- 
towych i remoncie szopy wykonała 
w  dniu 28 kwietnia br. Przy pra
cach tych pracownicy fizyczni i 
umysłowi przepracowali ogólnie 
1.898 godzin bezpłatnie zaoszczędza- 
jac w  ten sposób państwu 749.648 
złotych.

Szkolenie ideologiczne sądowników
Dnia 26 bm. przy Sądzie Apela

cyjnym w Lublinie rozpoczął się 
kurs samokształceniowy sędziów i 
prokuratorów liczący 30 uczestni
ków. Przedmiotem szkolenia są za
gadnienia materializmu naukowego,

ruchu robotniczego oraz państwa I 

prawa. Otwarcia kursu dokonał pre 

zes Apelacji tow. M. Mazur.

Podobny kurs rozpoczyna się vt 

Zamościu w  dniu dzisiejszym.

Obóz dla żużlowców przełożony

Prasy
W dniu 28 bm. odbyło się wspól

ne zebranie sekcji wystawowej 
Miejskiego Komitetu Obywatelskie 
go „Tygodnia Oświaty, Książki i 
Prasy" oraz lubelskiego koła Zw. 
Bibliotekarzy i Archiwistów Pol
skich celem omówienia organizacji 
wystaw książki i prasy w  dniach od 
1 do 8 maja br.

Zebraniu przewodniczył ob. mgr 
Skoczylas. W toku dyskusji ustalo
no, że w  ramach „Tygodnia1* urzą
dzone będą na terenie Lublina 3 
wystawy książki i prasy. Tematem 
pierwszej wystawy będzie ,,Dorobek 
wydawniczy Polski Ludowej11. Wy
stawę tę zorganizuje Miejska Biblio 
teka Publiczna im. H. Łopacińskie 
go przy współudziale Żw  Bibliote
karzy i Archiwistów, Zw, Księ
garzy i wydawnictw prasowych. 
Wystawa mieścić się będzie w  sali 
Muzeum Lubelskiego przy ul. Naru 
towicza 4. Otwarcie jej nastąpi w 
dniu 1 maja o gbdz. 18.

Wystawę drugą pn.’ „Biblioteki 
naukowe w  służbie społecznej" u- 
rządza Bibl’oteka Uniwersytetu M. 
Curie Skłodowskiej w  czytelni przy 
ul. Staszica 4. Otwarcie odbędzie 
się w  dniu 2 maja o godz. 12.

„Walka klasy robotniczej o w y
zwolenie w  literaturze1' — to temat 
trzeciej wystawy. organizowanej 
przez Bibliotekę Okręgowej Komi
sji Zw Zawodowych w  lokalu przy 
ul. Krak. Przedm. 21. Otwarcie jej 
nastąpi w  dniu 1 maja o godz. 10. 

Dla większego spopularyzowania

cjalną uwagę na atrakcyjne i este
tyczne urządzenie witryn sklepów 
księgarskich.

Na zakończenie zebrania członko
wie koła Zw. Bibliotekarzy i Ar
chiwistów Polskich uchwalili rezo
lucję, w  której zgłaszają ochotny 
akces dó prac przy organizacji im

prez „Tygodnia Oświaty, Książki 
i Prasy11.

W czasach biblijnych dobrze by
ła znaną wszystkim manna niebie
ska. Sypała się ona wprost z chmur, 
a ludzie wychwalali to tajemnicze 
zjawisko. Chociaż wiele tysięcy lat 
upłynęło od tej chwili, zasadniczo 
nic się nie zmieniło. Na głowy bo
gobojnych przechodniów idących 
spokojnie ulicami miasta od czasu 
do czasu sypie się manna innego ro 
dzaju: jest trochę czarna i składa 
się z kurzu, „farfocli" wszelkiego 
rodzaju oraz dobrze wypasionych 
pcheł. Przyczyna tych ,,opadów1' 
tkwi nie w  żadnych tajemnych si-

Termin obozu 
d la  żużlowców, 
który odbędzie się 
w  Lublinie, prze 
łożony został na 
9—20 maja. Licz
bę uczestników 
obozu powiększo
no do 35 zawod
ników.

W ramach obozu odbędzie się 
pierwsza eliminacja do I Ligi żuż
lowej (o wejście lub spadek). W eli 
minacji wezmą udział cztery druzy 
ny, zajmujące ostatnie miejsca w  J 
Lidze. Są to: „S k ra — Okęcie1*, GXM 
Gdańsk, Tramwajarz i DKS Łódź. 
Dwie drużyny, które zajmą pierw
sze i  drugie miejsce, odbędą jesz-

KUKIER WEŹMIE UDZIAŁ 
W MISTRZOSTWACH 
BOKSERSKICH POLSKI 

Henryk Kukier, mistrz okręgй iu 
i bełskiego (waga musza) został do- 
! datkowo zgłoszony przez LOZB do 
j indywidualnych mistrzostw bokser 
skich Polski, które odbędą się w 
dniach 4—8 maja br. we Wrocławiu.

SZALA WYJEDZIE NA 
KURS W. F.

Na kurs W. F., który rozpocznie 
się w  Czerwińsku w  dniu 6 maja 
br. wyjedzie Szala —  pięściarz ; 
karz „Związkowca".

SĘDZIOWIE OKRĘGOWI 
MIANOWANI PRZEZ PZLA

Okręgowymi sędziami LOZLA 
mianowani zostali następujący dzia 
łącze sportowi: kpt, Ciechan, kpi. 
Jagoszewski. dr Kraczkowski, ob. 
Lipecki, prof. Kruszewski, prot. 
Mazurek, ob. Piątek, ob ob. Róż-'k.łach, a po prostu w  niechlujstwie

mieszkańców dużydh kamienic, któ- j So,tysiak, prof prof. Wątróbką
___ _________ _____ _______ ^________  rzy trzepią pościel i msw “ na h a l-1

1 k s ią ż k i Zw. Tfsieearz^ zwróci spe- I k on acb  zewnetrinycb Piechota-

cze drugą eliminację z Gwardią -* 
Polonią (Bydgoszcz) i Pogonią (Kar 
towice). Te ostatnie zajmują obec
nie 3-cie i 4-te miejsce w  I I  Lidze, 
Druga eliminacja odbędzie się 22 
maja w  Bydgoszczy i wyłoni osta
tecznie dwa zespoły, które wejdą 
do I  Ligi. Pozostałe walczyć będą 
w  I I  Lidze.

ZS GWARDIA W LŁBARTOWlB 
ZORGANIZOWAŁA SEKCJĘ 
PIŁKI NOŻNEJ

Na terenie Lubartowa miejscy 
wy klub ZS Gwardia zorganizował 
drużynę piłki nożnej, która w naj
bliższym czasie zostanie zgłoszona 
i  zarejestrowana w  Lubelskim 
OZPN.

Na szczególne wyróżnienie zasłu 
guje komendant powiatowy ORMO, 
plutonowy Jan Gil, który nie szczę 
dził wysiłku przy zdobywaniu fun 
duszu na sprzęt piłkarski, (i)

—O—
GWARDIA ZAMOJSKA 
PRZYGOTOWUJE SIĘ DO BIEGU 
NARODOWEC*

Członkowie ZS Gwardia w  Zamo 
ściu ćwiczą biegi na przełaj, przy
gotowując się do Biegu Narodowe
go. Treningami kieruje ppor. Kor
czak.

Sportowcy Gwardii weuną rów~ 
nież udział w  defiladzie sportowej 
w  dniu Święta Pracy, (i)

ODZNACZENIE PREZESA LOZLA  
PROF. SPUNDY I 17 ZAWODNI
KÓW ODZNAKAMI PZLA

Srebrną odznaką PZLA odznaczo
ny został prezes LO ZLA  prof. An
toni Spunda. Jednocześnie przyzna
ne zostały b r ą z o w e  znaczki 
PZLA  następującym zawodnikom: 
Gazeckiemu, Michoniowi St, Kramko 
wi, Kuśmirkowi II, Porwałowi, Ro
gozińskiemu (wszyscy z ZS Gwar
dia). Kifnerowi, Ryńskiemu, Stey- 
nowi, Tomasikowi, Wąchockiemu H., 
Wąchockiemu R., Wentlandowi, Zwo 
lińskiemu (wszyscy z MKS-u) oraz 
Flisowi, Michoniowi R i Pawliko- 

: wi (t  T.ublmianki).
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Wypowiedzi kobiet w związku z  ankietą pokoju „Sztandaru Ludu"
OB. MARIA IWAŃSKA, robotnica 

* PMT.
Któżby chciał wojny! Tylko ame- 

fykańscy fabrykanci armat 1 han
dlarze broni, którzy na naszych cler 
pleniach 1 naszej nędzy wzbogacili 
*ię. Straciłam na wojnie najbliższą 
rodziny. Przeszłam bardzo wiele. Po 
Strasznych tych przeżyciach pragną 
Jak wszystkie kobiety pokoju.

Wojna to rozbicie rodziny, to znl- 
jwczenle tego co lud pracujący z ta- 
kim trudem odbudowuje. Chcę spo
kojnie wychować moje dziecko, by 
wyrosło na dzielnego, prawego oby 
watela Polski Ludowe).

ANTONINA KALICKA, Kaclawlec 
Daty, pow. lubelski.
W czasie minionej wojny straci

łam męża 1 przez długie в lat z ma
łym chorym dzieckiem tułałam się 
po obcych, walcząc o kawałek Chle
ba dla naa obojga. Poznałam wszyst 
kie okropności wojny.

Wierzę, że silna wola milionów lu 
dbd może ocalić pokój. My kobiety 
polskie nie chcemy wojny, bo nie 
eheemy więcej cierpieć. O wojnie 
mogą dzi.4 mówić 1 pragnąć jej tyl
ko ludzie, którzy w  piersiach za
miast serca mają sakiewkę ze zło
tem.

Wierzę, że jeśli wszystkie kobiety 
na śwlecie tak będą pojmowały dzi
siejszą sprawę wojny i pokoju, to 
plany podżegaczy wojennych spalą 
na panewce. Kobiety nie pozwolą, 
aby Ich mężowie i synowie umierali 
ea sprawę milionerów amerykań
skich.

DANTJTA BORKOWSKA z Łopien
nik, w pow. krasnystawskim.
Nie ma chyba na świecie kobiety, 

która nie pragnie pokoju Wojna nie 
sie zniszczenie i nieszczęście. Wojna 
aabrała ml męża. Pozostałam sama
* dwiema córeczkami Na własnej 
Skórze zaznałam wszystkich okrop
ności wojny. Pragnę pokoju. Chcia
łabym wychować w pokoju moje 
d*ied, by nigdy nie zaznały już wię 
cej nieszczęścia wojny.

A  oto wypowiedzi gospodyń do
mu, członkiń Koła Blokowego Nr 3 
Ligi Kobiet.
OB. MARIA KLECHA żona szofera, 

zatrudnionego w Centrali Mięsnej. 
„My, kobiety gospodynie domowe 

nie choemy wojny. Nie straciłam

wprawdzie nikogo z mej rodziny, 
ale dość się napatrzyłam na okrop
ności wojny, by pragnąć jak najgo
ręcej pokoju. Wierzę, że nasz potężny 
sojusznik Zw. Radziecki, który do
pomógł nam w  odzy. lianiu Ojczyzny 
potrafi nam również pomóc w  zacho 
waniu pokoju.

MARIA JABŁOŃSKA.

„Dość było rozlewu krwi, dość lu 
dzi wyginęło w  obozach. Pragniemy 
pokoju, pokoju i Jeszcze raz oofco- 
ju".

STANISŁAWA CIOSTEK.
„Jestem ofiarą wojny. Cała moja ro 

dżina zginęła na wojnie, a ja zosta
łam kaleką, bez nogi. Nam ludziom

prostym wojna przynosi tylko nie
szczęście. Czyi muszę dodawać, te 
z całej duszy pragnę pokoju".

BARBARA BIJAK.
„Pragnę pokoju, abym mogła wy

chować swoje dzieci dla dobra pań 
stwa polskiego'*.

OB. ANTONIAK.
„Straciłam na wojnie męża. Milio

ny kobiet są w  takiej samej sytua
cji. Wystarczy ofiar, chcemy poko
ju".

IRENA KANIA.
„Przeżyłam już jedną wojnę i 

wiem co to słowo oznacza. Pragnę 
pokoju, tylko pokoju ,by nie było 
nawet mowy o wojnie".

Cnm 1 -Halowy Kota Ligi Kobiet Urzędu Wofewfldzklego

NASZA WZMOZONA PRACA
będzie najlepsza odpowiedzią podżegaczom wojennym

Osiry turkot maszyn do szycia 
wypełnia halę produkcyjną. Jas
ne i ciemne głowy kobiece pochy 
łają się w pracy. Sprawne ręce

zamieniają co chwilą uszyty krój 
na „surowy". N ik t nie zwraca na 
mnie uwagi. Ani jedna ̂ kobieta 
nie unosi głowy sponad maszy
ny, aby spojrzeć na intruza. Są 
całkowicie pochłonięte pracą. Nic 
dziwnego, w ramach czynu 1-Ma 
jowego załoga Państwowej Fa
bryki Obuwia im. Buczka zobo

wiązała się wykonać plan mie
sięczny w 125 proc., a Święto Pra 
cy już blisko.

Każda kobieta zdaje sobie spra 
uę z odpowiedzialności jaka na 
niej spoczywa, rozumie, że w jej 
rękach spoczywa honor załogi. 
Toteż każda stara się pracować 
jak tylko może najlepiej.

Zatrzymuję się przy długim, 
niskim stole szewskim. Tu „lądu 
je“ produkcja z całej hali, do rąk 
młodziutkiej, drobnej, jasnowło
sej kobiety, która dziurkuje cho
lew ki Z  zainteresowaniem śle
dzę ruchy je j długich, smukłych 
palców. Są tak zawrotnie szyb
kie, że aż w oczach miga.

Janina Gorzkowska, tak nazy
wa się dziurkarka, wykonuje 200 
proc .normy. Zamiast 400 par 
cholewek, dziurkuje 800 par. Je
szcze do niedawna pracę tę wyko 
nywały dwie robotnice, któ
re razem dziurkowały dziennie 
650 par. Obecnie tow. Gorzkow
ska sama dziurkuje i jeszcze zna 
cznie przekracza normę dwóch 
dziurkarek.

„Na czym polega wasza spraw 
ność?u —  pytam zaciekawiona.

Tow. Gorzkowska, nie przery
wając ani na chwilę pracy, ani 
nie■ podnosząc na mnie wzroku, 
tłumaczy:

—  Na kilku dodatkowych ru
chach palców. Pozwalają mi one 
z nieomylną dokładnością wybzuć 
odległość dziurek. Wiele zależy 
też od odpowiedniego rozplano
wania pracy.

Pewno bardzo się męczycie wy 
konując tak wielką normę?

—  Nic podobnego —  śmieje się 
tow. Gorzkowska, —  Przeciwnie, 
przed tym, gdy wyrabiałam 
mniej, męczyłam się daleko tuię- 
cej.

Jeszcze w marcu dziurkowała 
tow. Gorzkowska „ty lko" 650 par 
dziennie, ale w kwietniu, w ra
mach czynu 1-majowego podnio
sła swą normę do obecnej wyso
kości.

Nasza wzmożona praca —  mó
wi tow. Gorzkowska, —  to najlep 
sza odpowiedź tym, którzy chcą 
wciągnąć świat w nowe nieszczę 
ście, w nową wojnę. Byłam jesz 
cze bardzo młoda, gdy rozpoczęła 
się wojna. Mam jednak aż nazbyt 
dobrze u; pamięci wszystkie je j 
okropności Mam małe dziecko, 
pragnę, by wzrastało w pokoju, 
miało radosne, lepsze od mego 
dzieciństwo, chcę je wychować 
na dobrego obywatela Polski So
cjalistycznej.

Gog.

Zawsze aktywne koło Ligi Kobie* 
przy Urzędzie Wojewódzkim wystą 
piło z pięknym Czynetn * t-Majo 
iwy*». Koło zorganizowało ogródek
jordanowski dla dzieci swych człon 
kiń oraz pracowników państwo
wych.

Ogródek mieści się przy ul. Spo
kojnej w obrębie budynków Urzę
du Wojewódzkiego, Położony z da
la od zgiełku i kurzu zapewni dzi* 
cioni przebywanie na świeżym, edre 
wym powietrzu pod należytą opie
ką. |

Ogródek został wyposażony we 
wszystko to, co może dzieciom spra 
wić radość i umilić czas. Pomyśla
no o brodziku, piaskownicy, o przy 
rządach do gimnastyki ltp. Jest tam 
również weranda, która umożliwi 
dzieciom wypoczynek i leżakowa
nie.

Czynem 1-Majowym koła Ligi 
Kobiet przy US jest uruchomienie 
własnej Stacji Opieki nad Matkę 
i Dzieckiem.

Stacja obejmie «wyra zasięgiem 
80 dzieci w wieku do lat в. Są to 
dzieci członkiń koła LK oraz pra
cowników US. Dzieci znajdować się 
będą pod stałą opieką lekarską. Każ 
de z nich będzie miało swą karto,

i tekę. do której, po dokładnym zba 
daniu dziecka, lekarka zanotuje 
swe uwagi. Matki będą otrzymywe 
ły wskazówki jak dzieci odżywiać, 
wychowywać itp.

Stacja będzie czynna przez 4 dni 
w tygodniu (w środy, czwartki, 
piątki i soboty) w godzinach od 17 
do 20. Pomocy lekarskiej udzielać 
będzie członkini Koła, lekarka Or- 
dyńska, asystent kliniki dziecięcej, 
która bezinteresownie ofiarowała 
swą pracę.

KA JAWORSKI*
Pewnego razu życie to obizydło Kości. Rzucił 

kilof i udał się nad Lenę. Nad Leną ludzie cihodzą 
pio złocie, na złocie śpią, złotem gacą chaty.

Nad Leną było złoto, dużo złota. Nazywano je 
pogardliwie „złotkiem*'. Dlaczego nie dostało się do 
rąk Kości? Gzy oszczędzał siebie? Zapytajcie o to w 
Badajbo a opowiedzą wam o Kości Łobasie legendy. 
Przedostawał się do takich strasznych szczelin, że 
wydawały się gotowym grobem. Mówią, że dach 
drżał nad jego głową gdy oddychał. Starcy za pół 
litra pokazywali mu miejsca, gdzie kiedyś były „zło 
le ołtarze“ —  szczególnie bogate sztolnie.

—  Tylko wejście tam jest zapieczętowane. 
iWszystko zawalone.

Ale Kością wstrząsał upaTcie kudłami: —  odpi^- 
szętuje.

I odpieczętował. .Wpełzał na brzuchu do tych 
mrocznych wąskich nor po wodzie i błocie. Ciało 
jego tłukło się o ostre występy, mokre nogi drętwia
ły, a on pełznął. Pełznął ze ściśniętymi zębami przy

ciskając do siebie łopatę i szuflę, przywiązawszy na 
szyi pudełko zapałek, przymocowawszy na plecach 
worek z żywnością i świecami A za nim, turkocąc 
po kamieniach, ciągnęła się przywiązana do nogi 
„barka“ —  bańka z wodą. •

W  tej mokrej cuchnącej jamie Kością mieszkał 
i pracował całymi tygodniami, dopóki starczyło 
świec. Ale widocznie na próżno Kości* Łobas palił 
świecie, na próżno przetrząsał góry ziemi. Bóg Powo
dzenia nawet nie spojrzał na jego świece. Samorodka 
nde było.

A obok, w  tej samej kopalni na hałdzie, gdzie 
grzebią w święta baby i dzieci, student —  górnik, 
który przyjechał na praktykę, znalazł bez trudu sa
morodek trzykilowy.

Trzy kilol Tego Kością nie mógł wytrzymać. 
Cisnął przeklętą łopatę, cisnął szuflę i „baritę“
i opuścił kopalnię. Zaczęła się zima. Ale i to nie pô . 
wstrzymało Kości. Do diabła! Nie zostanie tu ani na 
jeden dzień, na tej ślepej i zwodniczej ziemi.

Owinął nogi gazetą, napchał do butów siana i 
poszedł piesao przez tajgę do Kireńska. Szedł przez 
wiele dni i inny człowiek niż Kością, uważałby że 
tego przejścia przez góry lodowe i tajgę wystarczy, 
aby czuć się nasyconym przygodami po gardło.

A Kostia mruczał:
—  Pechowiec ze mniel Scyzoryk.
W ten sposób przedostał się do ,,żyłuchy“!) do 

Irkucka, to piesizo to z taborem, to pędząc końmi, a 
od Wiercholeńska ńa samolocie.

*) Żyłuchą w języfku poszukiwaczy złota nad Leną na
zywają się osady położone już na magistrali.

Ale lepiej by było gdyby nie leciał. Podszedł do 
samolotu takim niedbałym, obojętnym krokiem, po
trzepał rękawiczką po skrzydle: maszynka niezgor
sza! Jak gdyby latał przez całe życie, —  zajrzał do 
kabiny a tam... trzyletnia dziewczynka w kosmatym 
kaptoku —  pasażerka! I tak odbył Kostia swój 
chrzest powietrzny w mało bohaterskim towarzy
stwie: dziewczynka przez cały ozas dokazywała, ma
ma jej była pogrążiona w drzemce, Kostię mdliło-

W  Irkucku Kostia długo próżnował. W  ciąga 
trzech tygodni przehulał cały swój zarobek, przeniósł 
się na peryferie, stołował się w garkucbniach, jadl 
pieczonego chariuza i grzbiet dzikiej kozy, a wieczo
rami spacerował рк> wybrzeżu Angary z dziewczętami 

Jakubkami i Buriatkami ze szkoły narodowej. 
Z nudy zaczął czytać. Na nieszczęście nawinął mu sit? 
„Martin Eden“.

Tę diabelską książkę Kostia połknął jednym 
tchem, w ciągu jednej nocy, a rano postanowił, że
i sam może napisać podobną o sobie.

Wypalił wiele fajek i zużył wiele papieru. Co
dziennie ważył w ręce to co napisał: mało! Wiedział 
teraz, że zostanie znakomitym pisarzom, ale w  tym 
celu trzeba było wiele napisać.

Pewnego razu przyszedł do wniosku, że napisać 
dostateczną ilość... Wziął prześcieradło, zrzucił do 
niego wszystko ao napisał i powlókł do Redakcji. 
Powiedziano mu, żeby przyszedł po dwóch tygod
niach. Spędził te dwa tygodnie spokojnie, jako czło
wiek, który w> konał swoje dzieło i oczekuje na- 
grody.

(C. d. n.)
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