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Organ Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej

12  maja zn iesien ie ograniczeń w Berlinie
23 mata konferencja ministrów spraw zagranicznych

Komunikat rządów 4 mocarstw w sprawie Niemiec
MOSKWA, (PAP), Ogłoszono tu w czwartek 5 bni komunikat rządów 

ZSRR, USA, Wielkiej Brytanii i Francji w sprawr.ch, dotyczących Niemiec.

Odbudowa m!-
szcaouych budyn
ków i dzielnic Lu. 
blina z nastaniem 
wiosny posuwa się 
naprzód. W wielu 
miejscach oczy. 
szcza się z gruzu 
teren i zakłada 
fundamenty no
wych gmachów.
Zdjęcie przedsta

wia fragment Sta
rego Miasta, gdzie 
przy nl. Jezuickiej 
powstaje nowy dom 
na miejsca dotych 
czasowych gruzów.
Tempo przeprowa
dzanych robót ka
że się spodziewać, 
że przedstawiony 
na zdjęcia funda, 
ment w krótkim 
czasie urośnie w 
nowy i zdrowy dom. Odbudowa miasta przyczyni się do rozwiązania trud
ności lokalowych, oraz usunie w znacznym stopoln obraz mlzzczcó doko
nanych przez naloty bombowe i barbarzyństwo okupanta.

Dalsze zobowiązania Czynu Kongresowego
L u b a ń  - W ro n k i

Pracownicy przetwórni „Lubań-Wrjnki“ w Lublinie na ogoinym Ba
braniu w dniu 5 maja br. postanowili w ramach Tygodnia Oświaty, 
Książki Prasy objąć prenumeratą dziennika „Sztandar Ludu” całą 
załogę fabryczną i wezwali do naśladownictwa załogę Cukrowni 
„Lublin“.

Ponadto postanowili do końca br. zlikwidować analfabetyzm w za
kładzie.

Z w ią z e k  Z a w o d o w y  
P r a c o w n ik ó w  P a ń s tw o w y c h

Komunikat ten głosi co następuje:

Rządy Związku Socjalistycz
nych Republik Radzieckich, 
Francji, Zjednoczonego Króle
stwa i Stsmów Zjednoczonych 
osiągnęły następujące porozu
mienie:

1) Wszystkie ograniczenia 
wprowadzone od dnia 1 marca 
1948 roku przez rząd ZSRR w 
zakresie łączności, transportu i

Gazetka ścienna
w zakładzie pracy

Na wiciu zakładach pracy w 
L Utnie istnieją gazetki ścienne. 
Nit wszyscy jednak nasi towarzy
sze 'dają sobie sprawę ze zna
czenia tej gazetki j roli jaką ma 
spełniać.

Gazetka ścienna na zakładzie 
praey powinna być bojowym or
ganem podstawowej organizacji 
PZPR i Rady Zakładowej. Dotych
czasowe doświadczenie wykazuje, 
że ani Rada Zakl., ani organizacje 
podstawowe nie zwracały większej 
uwagi na gazetkę ścienną. Drak 
zainteresowania w tym kierunku 
stworzył pewną dowolność tak w 
treści jak i w formie wydawanej 
gazetki. Stan ten powinien w jak 
najkrótszym czasie ulec zmianie.

Musimy pamiętać o tym, że w 
walce o wykonanie planów pro
dukcyjnych i przyjętych zobowią
zań gazetka ścienna powinna stać 
się jednym z czynników mobilizu
jących ‘ całą załogę fabryczną. 
Przez regularne informowanie za
łóg' fabrycznej o przebiegu wy
konania planów produkcyjnych i 
zobowiązań gazetka ścienna siajc 
się kolektywnym organizatorem i 
doradcą robotników.

W gazetce ściennej należy wska
zywać na brak] i uchybienia w pra 
cy, popularyzować doświadczenia 
współzawodnictwa pracy i racjo
nalizatorskich meto"!.

W gazetce ściennej należy pisać 
o osiągnięciach przodowników prn- 
cy * racjonalizatorów, ulepszają
cych procesy produkcyjne. Z dru
giej strony należy poddawać kry
tyce, ośmieszać i piętnować maru
derów, którzy swoim postępowa
niem hamują wykonywanie zobo
wiązań przyjętych przez załogi fa
bryczne.

W gazetce ściennej należy rów
nież pisać o planach oszczędno
ściowych i ich wykonaniu. Należy | 
wysuwać nazwiska tych robotni
ków, którzy swoimi pomysłami 

i przyczyniają się do osiągnęła 
znacznych oszczędności na zakła
dzie pracy, a potępiać tych, któ
rzy rozrzutnością i marnotraw
stwem materiału, czasu itd. wpły
wają na zwiększone koszta pro
dukcji. Również należy piętnować 
tych, k'órzy wyrabiają brak. _

Do gazetkj ściennej powinni pi- 
«ać nie tylko jej redaktorzy, ale 
trzeba wciągnąć do tego jak naj
większą ilość pracowników i ro
botników. W ten sposób pracow
nicy i robotnicy stają się świado
mymi współtwórcami budownictwa 
w naszym kraju socjalizmu i biorą 
udział w rządzeniu Państwem.

Nasze podstawowe organizacje 
partyjne i rady zakładowe powin
ny więc uchwycić to ważne ogniwo 
organizacyjne w swoje ręce 1 z 
niesłabnącą uwagą śledzić za roz
wojem i podniesieniem poziomu 
"azetki ściennej.

handlu między Berlinem a za
chodnimi strefami Niemiec oraz 
między strefą wschodnią a stre
fami zachodnimi zostaną znie
sione dnia 12 maja 1949 r.

2) Wszystkie ograniczenia, 
wprowadzone od dnia 1 marca 
1948 roku przez rządy Francji, 
Zjednoczonego Królestwa i Sta
nów Zjednoczonych lub przez 
którykolwiek z tych rządów w 
zakresie łączności, transportu i 
handlu między Berlinem a stre
fą wschodnią oraz między stre
fami zachodnimi a wschodnią 
strefą Niemiec zostaną również 
zniesione dnia 12 maja 1949 r.

3) Po upływie 11 dni od chwi
li zniesienia ograniczeń wymie
nionych w punktach 1 i 2, a 
mianowicie 23 maja 1949 roku 
zwołana zostanie w Paryżu se
sja Rady Ministrów spraw za
granicznych dla rozpatrzenia I

MOSKWA (PAP). Dzień 5 maja 
jest obchodzony w Związku Ra
dzieckim jako Święto Prasy. W 
dniu tym, 37 lat temu, ukazał się 
pierwszy numer dziennika „Praw
da", którego założycielami byli Le
nin i Stalin.

„Prawda" powstała w okresie na 
pięcia ruchu rewolucyjnego w Ro 
sji i stała Się potężnym orężem 
walki o utworzenie masowej, Ro
botniczej Partii Bolszewickiej,. Pra 
sa Radziecka z jej czołowym orga 
nem „Prawda" na czele jest po
tężną siłą wychowania Komuni
stycznego milionowych mas pracu
jących.

W chwili obecnej w ZSRR uka
zuje się 72.000 dzienników o nakła 
dzie około 31 mil. egz. Książek 
wydano w ubiegłym roku w ZSRR 
przeszło 40.000 o nakładzie około 
617 mil. egz., w tym 26,8 mil. egz. 
klasyków marksizmu-leninizmu.

NOWY JORK (PAP). Prasa do
nosi, że właściciele domów w No 
wym Jorku i innych większych 
miastach amerykańskich mają zwró

K o m u n ik a t
Przypominamy redaktorom 

gazetek ściennych, przewód 
niczącym rad zakładowych 
i sekretarzom podstawo
wych organizacji fabrycznych 
PZPR, że dziś o godz. 17-ej 
odbędzie się konferencja w 
sali świetlicowej Komitetu 
Woj. PZPR (Krak. Przedni. 
Nr. 62).

Redakcja „Sztandaru Ludu<ł

spraw, dotyczących Niemiec i 
zagadnień, wynikających z sy
tuacji w Berlinie, w tej liczbie 
również kwestii waluty w Ber
linie.

Równocześnie jednobrzmiący 
komunikat ogłoszono w Wa
szyngtonie, Londynie i Paryżu-

15 maja ustąpienie 
g e n .  C laya

NOWY JORK (PAP). Prezydent 
Ti uman ogłosił, że 15 maja us‘. .. i 
ze wego stanowiska gen. Clay.

W kołach dobrze poinformowa
nych przewiduje się, że następcą 
gen. Claya będzie Mac Cloy, obec 
ny prezes Międzynarodowego Ban
ku Odbudowy.

Prasa amerykańska stwierdza, że 
odwołanie gen. Claya zadecydowa 
ne było już oddawna, lecz przy
spieszono je w związku z jego o- 
statnimi zatargami z Departamen
tem Stanu. Dzienniki amerykań
skie ujawniają, że gen. Clay samo 
wolnie zatrzymał zakomunikowane 
mu zlecenie Departamentu Stanu 
i w ten sposób r.ic wykonał powie 
rzinych mu zadań.

W dniu Prasy Radzieckiej we 
wszystkich przedsiębiorstwach, za
kładach naukowych i kołchozach 
ZSRR odbywają się akademie.

Z każdym rokiem wzrasta ilość 
wydawanych na Ukrainie dzien
ników i czasopism. W porównaniu 
z 1945 r. nakład gazet zwiększył 
się prawie dwukrotnie, a ilość ty
tułów pism o 74. Według danych

PEKIN, (PAP). — Agencja no
wych Chin donosi, że wojska ludo 
we zaatakowały w kilku punktach 
pierścień pozycji- obronnych armii 
kuomintangowskiej w rejonie Szang 
haju.

dć się do Kongresu z żądaniem 
zniesienia przepisów o ochronie lo 
katorów i pozostawienia im wol
nej ręki w określaniu wysokości 
komornego.

Dziennik „New York Daily Wor 
ker" stwierdza, że w chwili gdy 
w całym kraju wzrasta bezrobocie, 
a zarobki ludności pracującej kur 
czą się, wzrost komornego przy
czyni się jeszcze bardziej do po
gorszenia sytuacji materialnej ro
botników i pracowników umysło
wych.

Członek Izby Reprezentantów z 
ramienia Amerykańskiej Partii Pra 
cy Marcantonio zwrócił się ćo mie 
szkańców Nowego Jorku z apelem 
ogłoszenia strajku i nie płacenia 
kamienicznikom podwyższonego ko 
mornego.

Koło przy Urzędzie Wojewódzkim
na dzień 20 maja zobowiązało się u- 
rządzić i oddać do użytku ogródek 
jordanowski dla dzieci pracowni
ków Urzędu Wojew., zaoszczędzając 
w ten sposób własną pracą 250.000 
zł.- Ponadto koło uporządkuje Cgró 
dek i plac przy stołówce Urzędu Woj.

Izby Książki Ukraińskiej Republi
ki Radzieckiej na Ukrainie wycho
dzi 904 gazety. „

Ciekawe jest, że największa ilość 
dzienników, bo 732, wychodzi w 
ośrodkach rejonowych Republiki. 
Także wszystkie większe fabryki 
mają swoje gazety o stosunkowo 
dużym nakładzie.

Komunikat dowództwa wojsk kuo 
mintangowskich przyznaje, że mia
sto Hong -  Czou (stolica prowincji 
Cze-Kiang) 160 km. na południe od 
Szanghaju) zostało zajęte przez woj 
ska ludowe.

Poza tym wojska ludowe konty
nuują swój marsz w kierunku połud 
niowym i znajdują się o kilka km. 
od miasta Nanczang w prowincji 
Kiang - Si, mniej więcej na poło
wie drogi między Szanghajem a 
Kantonem.

BUKARESZT, (PAP). — Agencja 
Elefteri Ellada donosi, że greckie 
wojska faszystowskie po porażce, 
poniesionej koło miasta Lidorikion, 
rozpoczęły działania zmierzające do 
okrążenia wojsk demokratycznych w 
Rumelii. Dowództwo wojsk ateń
skich ściągnęło posiłki dla przepro 
wadzenia tej operacji. Wszystkie 
ataki faszystów zostały odparte, 
przy czym nieprzyjaciel poniósł 
wielkie straty, szczególnie w rejo-

zaoszczędzając dalszych 50.000 zł, 
oraz zorganizuje kółko dramatyczne 
wystawiając pierwszą sztukę w 
dniu otwarcia kongresu.

Koło przy Starostwie Powiato
wym Lubelskim uchwaliło przepra 
cówać 500 godzin pozabiurowych 
przy budowie boiska obok budynku 
Wydziału Powiatowego, przez co 
zaoszczędzi 25.000 zł.

Członkowie Koła przy Woj. Odda, 
Państwowego Urzędu Repatriacyj
nego postanowili w godzinach poza 
biurowych urządzić i obsiać kwiet 
niki oraz rabaty przy budynku 
PUR zyskując w ten sposób na ro- 
bociźnie 50.000 zł oszczędności, a 
nadto urządzić boisko do siatkówki 
zaoszczędzając dalszych 30.000 zł.

Koło przy Państw. Muzeum na 
Majdanku na dzień otwarcia Kon
gresu uporządkuje część gospodar
czą terenu Muzeum i założy szkół
kę dębów w ilości 25 tys. szt. przy 
zaoszczędzeniu 250 tys. zł.

Zw. Zaw. Prac. Drogowych w Lu 
blinie postanowił wykonać na dzień 
22 maja całkowity program robót 
przewidzianych na miesiąc maj, a 
ponadto przystąpić do indywidual
nego współzawodnictwa pracy 
dzy dróżnikami każdy na swym od
cinku.

Zw. Zaw. Pracowników 
Służby Zdrowia

Na uroczystość otwarcia Kongre
su ZZ w Warszawie pracownicy 
czterech szpitali lubelskich podjęli 
zobowiązania naprawienia parka
nów i doprowadzenia do porządku 
kwietników i rabatów.

nie Kolodendra.
PARYŻ, (PAP). — Agencja Elei. 

teri Ellada donosi, że w ciągu 4 
miesięcy br. straty monarcho - fa
szystów na całym kontynentalnym 
terytorium Grecji, z wyjątkiem 
wysp, wyniosły 30 tys. zabitych, ran 
nych i jeńców. W toku samej tylko 
nie dawnej bitwy w rejonie Gram- 
mos monarcho-faszyści stracili 12.350 
żołnierzy i oficerów, w tym 1-350 
jeńców.

72 tys. dzienników ukazuje s!e w ZSRR
Dzień Prasy Radzieckiej

Przed podwyżki) czynszów mieszkaniowych
w  S ta n a c h  Z jed n o czo n y ch

C h iń s k ie  tu o js k a  lu d o u ie
miedzy Szanghajem a Kantonem

N ie u d a n a  o f ensywa
greckich wojsk monarchistycznych
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9.5 0 0.0 0 0
Co roku dzień 1 Maja jest prze 

glądem bojowych sił klasy robot 
niczej i najszerszych mas ludu 
pracującego miast i wsi. Dokonu
jemy tego przeglądu po raz pią
ty w naszej odrodzonej ojczyźnie. 
Ale nigdy dotąd przegląd ten 
nie był tak potężny jak w tym 
roku.

W tym roku w dniu 1 Maja w 
naszych miastach, miasteczkjach, 
osadach i wsiach pod bojowymi 
sztandarami naszej Partii wokół 
jej haseł w zwartych bojowych 
szeregach demonstrowało 9,5 mil. 
ludzi. Nigdy jeszcze dotąd w dniu 
1 Maja nie występowały tak ak
tywnie jak w roku bieżącym wraz 
z członkami partii najszersze ma 
sy bezpartyjne, nigdy jeszcze 
więź między Partią a milionami 
bezpartyjnych ludzi pracy nie 
przejawiła się z taką mocą.

W tym roku w dniu 1 Maja de 
monstrowały miliony robotników, 
miliony chłopów, miliony kobiet, 
miliony młodzieży, setki tysięcy 
inteligencji. Te miliony ludzi uzna 
ły dzień międzynarodowego święta 
klasy robotniczej, dzień 1 Maja 
za swoje święto.

W tym fakcie znajduje pot Wier 
lżenie prawda o uznaniu przez 
najszersze masy naszego narodu 
przodującej roli klasy robotniczej 
1 jej awangardy Polskiej Zjedno 
czonej Partii Robotniczej orga
nizatorki walki i zwycięstw na 
drodze budownictwa socjalizmu w 
naszym kraju.

W tym roku 1 Maj stał się świę 
tern narodu zjednoczonego we 
wspólnym dążeniu i walce o po
kój o dalszy rozwój i rozkwit 
kraju.

Powszechnym bojowym porywa 
jącym hasłem tegorocznych mani
festacji pierwszomajowych było 
hasło walki o pokój.

Hasło to wyrywało Się z piersi 
milionów ludzi, rozbrzmiewało w 
całym kraju jak Polska długa i 
szeroka. Oto siła stojąca za sło
wami naszych przedstawicieli na 
Światowym Kongresie Pokoju w 
Paryżu i Pradze.

W dniu 1 Maja masy pracujące 
Polski dały pełny wyraz temu, że 
są gotowe aktywnie walczyć o po 
kój w obozie sił postępu. Aktyw
nie walczyć o pokój — to stać 
wiernie i niezachwianie u boku 
Związku Radzieckiego przodującej 
siły obozu postępu i pokoju obroń 
cy niepodległości narodów. Ak
tywnie walczyć o pokój — to u- 
macniać więź międzynarodowej 
solidarności proletariatu i krzyżo 
wać plany podżegaczy wojennych.

Dlatego milionowe masy Polski 
w tegorocznych manifestacjach 
1 majowych demonstrowały swą 
niezłomną wolę jeszcze mocniejsze 
go zacieśnienia sojuszu ze Związ
kiem Radzieckim, swą głęboką 
miłość do kraju socjalizmu. Dla
tego przysłały one tysiączne po
zdrowienia dla bratnich narodów 
w krajach demokracji ludowej dla 
walczących z imperializmem ame 
rykańskim i własną burżuazją mas 
pracujących Francji, Włoch, Gre
cji, Hiszpanii, dla ludów Indone
zji i  Vletnamu, dla zwycięskiej 
armii ludowej Chin.

Tysiączne portrety przywódców 
ruchu robotniczego Thoreza, To_ 
gliattiego, Mao-Tse-*Tunga, Gott- 
walda, Rakosiego, Dymitrowa, De 
ja i tysiączne transparenty w po
chodach 1 majowych wyrażały 
międzynarodową solidarność pro
letariatu.

Tysiączne portrety przywódcy 
światowych sił pokoju i postępu 
Towarzysza Stalina, tysiące trans

parentów pozdrawiających wiel
ki kraj socjalizmu dzierżyli w 
swych rękach robotnicy, chłopi i 
młodzież robotnicza w tegorocz
nych pochodach 1 majowych.

Głęboki nurt internacjonalizmu 
pro’Mariackiego — oto co nowego 
i wielkiego w tegorocznych demon 
stracjach w dniu 1 Maja, oto co 
dokumentuje dojrzałość politycz
ną mas pracujących Polski w wal 
ce o bezpieczeństwo naszego kra
ju, w walce o pokój i socjalizm.

Wyrazem dojrzałości politycznej 
mas, która wyrosła w walce z 
wrogiem klasowym ze spekulacją 
i szkodnictwem gospodarczym — 
przejawami biurokratyzmu, były 
w tegorocznych manifestacjach 
pierwszomajowych tysiączne dowo 
dy troski klasy robotniczej, pracu 
jącego chłopstwa i inteligencji o 
rozwój naszej gospodarki, o odbu 
dowę kraju, o wykonanie planów 
gospodarczych, była dumna z akcji 
współzawodnictwa pracy i osiąg
nięć produkcyjnych.

Pod znakiem tych haseł pod zna 
kiem tych osiągnięć przechodził 
tegoroczny 1 Maj.

Każde osiągnięcie w odbudowie, 
w produkcji, w walce o wykona
nie planów, znalazło swój wyraz 
w tysiącach transparentów, wy
kresów, eksponatów.

„Produkujemy więcej, taniej, 
lepiej i oszczędniej'* — tym ha
słem które wypełnia dziś żywą 
treścią pracy i walki klasa robot 
nicza tchnęły również nasze de
monstracje 1-mejowe. To hasło 
nadawało naszym demonstracjom 
ich dumne oblicze.

A mają z czego być dumne kia 
sa robotnicza i masy pracujące 
Polski, mieli z czego być dumni 
przodownicy pracy kroczący w pier 
wszych szeregach załóg fabrycz
nych. Bo wykresy i cyfry osiąg
nięć w produkcji, które nieśli w 
pochodzie mają swe realne pokry
cie we wzroście sił produkcyjnych, 
we wzroście poziomu materialne
go i kulturalnego mas pracu
jących, w czynie kongresowym 
i w 1-majowym wysiłku współ
zawodnictwa. Czyn 1 -  majo
wy objął całą Polskę mob!15zując 
wysiłek i entuzjazm milionowych 
mas.

Objął on nie tylko nasze huty i 
kopalnie, nie tylko wielkie zakła
dy Zagłębia i Łodzi, ale i najdrob 
nieism ośrodki pracy, ale i naszą 
wieś, gdzie np. tak jak w pow. 
O w a  woj. wrocławskiego na 93 
gromady wiejskie 84 wzięły na 
siebie i wykonały zobowiązania 1- 
majowe w postaci naprawy dróg, 
mostów. Szkół, świetlic itp. Czyn 
1-majowy stal się realnym wkła
dem w przedterminowe wykona
nie planu 3-letniego.

Ta dumna świadomość, że wła 
snymi rękami budujemy wielkość 
i pomyślność naszej ojczyzny, ta 
postawa pełna odpowiedzialności 
klasy robotniczej za losy kraju 
znamionowała tegoroczne mani
festacje 1-Majowe.

Tegoroczny 1 Maj był olbrzy
mią manifestacją głębokiego u- 
znania i solidarności najszerszych 
mas z polityką Partii, z polityką 
Rządu Ludowego. Znalazło to naj 
wymowniejszy wyraz w żywioło
wych manifestacjach wokoło o- 
soby przewodniczącego naszej 
Partii i głowy naszego Ludowego 
Państwa Tow. Bieruta, znalazło 
wyraz w niezwykle serdecznych 
owacjach dla zgromadzonych na 
trybunach przedstawicieli Partii 
i Rządu.

W dniu 1 Maja, który w tym 
roku zasięgiem swym i masowo
ścią przekroczył wszelkie dotą l 
notowane formy mobilizacji mas 
demonstrowała cala klasa robot
nicza Polski. Demonstrowała ona 
silna poczuciem jedności pod 6ztan 
darami swej Partii—Polskiej Zje 
dnoczonej Partii Robotniczej. 
Bojowość, a równocześnie ra
dosny nastrój klasy robotniczej z 
tej właśnie jedności czerpie swo 
je źródło. Od wielu dziesiątków 
lat po raz pierwszy demonstro
wała w tym roku klasa robotni
cza. Prawdziwie zjednoczona — 
jednością idei, jednością myśli, 
jednością czynt, jednością argani- 
zacjt

W dniu 1 Maja ramię w ramię 
z klasą robotniczą szły w pocho 
dach liczniejsze niż kiedykolwiek 
masy chłopskie.

W demonstracjach 1-Majowych 
brało w tym roku udział blisko 
trzy miliony chłopów t. j. prawie 
trzykrotnie więcej niż w roku 
ubiegłym.

Demonstracje objęły zarówno 
większą ilość wsi jak i  szersze 
masy ludności w poszczególnych

ośrodkach wiejskich. Szczególnie 
uroczyście obchodziły dzień 1 Ma 
ja gromady, w których powsta’y 
pierwsze Spółddzielnie Produk
cyjne.

Wieś dokumentowała swą soli
darność ze świętem klasy robot
niczej, uznanie Pierwszego Maja, 
jako swego święta nie tylko ma
sowym udziałem w pochodach. 
Dokumentowała ona fakt aktyw
nego udziału w święcie 1 Maja 
całą swą postawą, która m. in. 
znalazła wyraz w dekorowaniu 
wsi, bieleniu chat, uprzątaniu 
ulic wiejskich na dzień Święta 
Majowego.

Co oznacza ten masowy udział 
w tym roku ludności wiejskiej 
w święcie 1 Maja? Co oznacza 
fakt, że obok czerwonych sztan
darów tak masowo zakwitły w 
tym roku w demonstracjach tak 
licznie zielone sztandary chłop
skie?

Oznacza to głębokie umocnienie 
idei sojuszu robotniczo-chłopskie
go—fundamentem naszej Władzy 
Ludowej i jest wjn-azem stale za 
cieśniającej się współpracy mię
dzy PZPR a SL i PSL.Coraz ży 
wiej rozwijająca się akcja łącz
ności między miastem a wsią zna 
lazła pełny wyraz w dniu 1 Ma 
ja. Chłopi brali masowy udział 
w liczbie około 850 tys. w de
monstracjach w mieście. Delega
cje chłopskie szły w pochodach 
z fabrykami, które w ramach 
akcji łączności świadczą na rzecz 
ich wsi. Masowy był w tym roku 
udział delegacji robotniczych w 
1 Majowych demonstracjach wiej 
skich. W samym woj. Gdańskim 
314 robotniczych zespołów świe
tlicowych uczestniczyło w Pierw 
szomajowych obchodach na wsi.

Idea sojusze robotniczo-chłopskie
go święciła I Maja swój pełny 
triumf.
Tegoroczny dzień 1 Maja był dniem 

masowej mobilizacji kobiet 2.300.000 
kobiet robotnic, chłopek i inteli- 
gentek demonstrowało w szeregach 
Ligi Kobiet swą wolę walki o pokój( 
swą nienawiść do faszyzmu i pod
żegaczy wojennych, swoje przywią
zanie do ustroju, który przynosi wy
zwolenie kobiecie j zapewnia jasną 
przyszłość jej dzieciom.

Tegoroczny 1 Maj pokazał jeszcze 
rjz jak nieprzebrane pokłady energii 
rewolucyjnej tkwią w masach ko
biet, jak nieomylny jest ich instynkt 
który każe im stawać w szeregach 
aktywnych bojowniczek o pokój, 
aktywnych bojowniczek o ustrój, 
który przekreśla widmo wojny, wi
dmo nędzy i upodlenia człowieka.

W dniu 1 Maja na ulice naszych

mas
Po r u  pierwszy w roku bieżącym 

do Narodowego Planu Gospodarczego 
został włączony plan kultury.

Podstawowym odcinkiem dla roz
woju kultury jest szkolnictwo. Na 
odcinku rozwoju szkolnictwa Polska 
Ludowa może poszczycić się znaczny, 
mi osiągnięciami. Porównując ze so
bą stosunek liczb dzieci w szkołach 
różnych szczebli ł liczby ludności, 
oraz przyjmując za 1 IW/, tak obli
czony stosunek dla roku 1938/39, 
otrzymamy następujące wskaźniki:

Dla przedszkoli 353*/# młodzieży w 
stosunku do okresu przedwojennego, 
dla szkół podstawowych 102*/*, dla 
szkół średnich 535*/#, dla szkól wyż
szych i Instytutów 230»/#.

Olbrzym) procent tej wielkiej rze. 
zzy uczącej się, to młodzież robotni
cza I chłopska, która w Polsce Lądo
wej zyskuje możliwość studiów wyż
szych.

miast wyległy tysiączne rzesze inte
ligencji polskiej, profesorów, nau
kowców, nauczycieli, inżynierów, 
techników, literatów, artystów, ty
siączne rzesze pracowników umysło
wych. Inteligencja polska jak nig !y 
dotąd masowo i aktywnie demon
strowała swoje poparcie dla władzy 
ludowej, dla naszego ustroju, który 
otworzył nieznane dotąd perspekty
wy rozwoju nauki i kultury pol
skiej, nieznane dotąd perspektywy 
rozwoju sil twórczych człowieka.

W dniu I Ma ja nasze demonstra
cje rozbrzmiały radosnym głosem 
tysiącznych rzesz naszej młodzieży 
2.800.000 młodzieży w szeregach 
manifestacji! To nasza młodzież, na
sza duma i radość. Pod sztandarami 
ZMP, w szeregach Służby Polsce i 
Odrodzonego Harcerstwa młodzi ro 
botnicy, chłopi, uczniowie, studenci 
i sportowcy manifestowali swój en u- 
zjazm dla pracy, nauki i' budowni
ctwa.

Wbrew zakusom wroga ta mło
dzież rośnie i wychowuje się dla 
lepszego życia, dla budownictwa so

cjalizmu.
Uśmiechały się do nas w tym fo

ku 1 Maja tysiące dzieci, defilują
cych w samochodach .radosnym i 
ufnym uśmiechem jak dziecko l  na
szego 1-majowego plakatu, radosne 
i nfne w ramionach robotnika. 
Uśmiechały się dzieci radosne i ufne 
bo otoczone troską Ludowego Pań
stwa i miłością starszego pokolenia.

W dniu l Maja przedefilowało 
ulicami miast nasze odrodzone Woj 
sko Polskie pod sztandarami w !a- 
wionymi w bojach u boku Armii 
Radzieckiej pod Lenino 1 Berlinem. 
Przedefilowały zmotoryzowane od
działy artylerii, czołgi, sławne „Ka- 
tiusze" i lotnictwo.

Masy ludowe witały z najgo
rętszą miłością j entuzjazmem wy
rosłe. z ludu i związane z ludem 
wojsko stojące na straży zdobyczy 
mas, na straży bezpieczeństwa na
szego kraju, stojąee w braterskim 
sojuszu z Armią Radziecką na Stra
ży pokoju.

W tym roku w dniu 1 Maja do
konaliśmy wspaniałego przeglądu sił 
Polski Ludowej. W tym przeglądzie 
wzięły udział wszystkie najlepsze 
siły naszego narodu. Wzięły one 
entuzjastyczny bojowy ł radony 
odział w pochodach 1-majowyth 
wbrew próbom przeciwdziałania ze 
strony wroga. A próby takie istnia
ły. W szczególności nie jest tajem
nicą, że reakcyjna część kleru, że 
reakcyjni politykierzy w sutann t -h 
roili nawet o tym by dokonać 
swoistej „próby sił" w dniu 1 Ma. 
ja, że kusili się o odciągnięcie mas 
wierzących od demonstracji l-majo- 
wych. Te beznadziejne rojenia - mi
zerne próby spaliły całkowicie na 
panewce.

W dniu 1 Maja masy ludowe a 
wśród nich miliony ludzi wierzą
cych demonstrowały swe przywią
zanie do naszego ludowego pań
stwa, radość z sukcesów naszej od
budowy, niezachwianą wolę dalsze
go wysiłkn w dziele budowy sły  i 
pomyślnego rozwoju naszego kraju, 
niezłomną wolę walki o pokój, de. 
monstrowały przeciw wszelkim si
lom reakcji i wslecznictwa.

Przeglądu sil dokooywuje się dla 
przygotowania i mobilizacji do wal
ki. Przegląd sił, którego dokonali
śmy w dniu 1 Maja wzmógł poczucie 
siły mas pracujących i mobilizuje 
całą Partię, klasę robotniczą i masy 
pracujące do walki z trudnościami, 
które stoją przed nami, do ząostrza. 
jącej się walkj z wrogiem klasowym, 
do walki z pozostałościami zacofania 
w naszym kraju — do walki o bu
dową zrębów socjalizmu w Polsce.
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M ie szkań cy  ulicy Parkowej
apelują do Zarządu Miejskiego

KONKURS STENOGRAFII I PISANIA 
NA MASZYNIE

Z inicjatywy Okręgowego Ośrodka 
Dydaktyczno -  Naukowego w dniach 
6 i 7 maja w szkołach A. J. Vetterów 
odbywa się konkurs stenografii i pi_ 
sanij na maszynie. Konkurs ten wzbu 
dził wielkie zainteresowanie. Zgłosiło 
się doń 230 uczniów z terenu całego 
województwa i m. Lublina. Liczba ta 
uderza swą wysokością w porównaniu 
do 60 uczestników konkursu zeszło, 
rocznego.

XIX KONCERT FILHARMONII
Dziś w piątek. 6 maja o godz. 19.30 

odbędzie się w Domu Żołnierza kolej- 
• f  XIX koncert symfoniczny Filhar
monii Lubelskiej, na którym wystąpi 
utalentowany wirtuoz na flecie, Jerzy 
Gardulak. Artysta odegra jeden z 
piękniejszych utworów Mozarta: 
Koncert fletowy D-dur. Poza tym w 
programie ntwory Moniuszki („Paria") 
i Griega „Tańce symfoniczne".

Staraniem Zw. Zaw. Metalowców 
przy finansowej pomocy OKZZ zo
stał zorganizowany skrócony kurs 
nauki początkowej dla analfabetów — 
członków Związku. Kurs liczy 15 uczę-

Dokąd dziś idziemy?
K I N A

APOLLO — „Wielka nagroda' 
film kolorowy, 15,30, 17,45, 20,15

BAŁTYK — -Dwulicowa ko
bieta" pocz. IB, 18, 20.

RIAL1: — „Pirogow" — 15,
17.30, 20.

I l ś l l l
TEATR MIEJSKI:

„Tu mówi Tajmyr..." ? 20 
TEATR MUZYCZNY:

Koncert symf. g 19.30.

Pogotowie Ratunkowe 
Straż Pożarna 
komenda Miasta M. O.

■ o
DYŻURY APTEK

Dziś dyżurują następujące apteki: 
Krak. Przedm. 47, Nowa 23, M. Bucz 
ka 23, Narutowicza 27.

Mieszkańcy ulicy Parkowej na 
Bronowicach w Lublinie, robotnicy 
i pracownicy umysłowi, zatrudnieni 
w różnych instytucjach, urzędach i

Nagrodzeni pracowniey
C e n tra ln e g o  Z w iązk u  
S p ó łd z ie lc z e g o

Na mocy uchwały Zarządu Central
nego Związku Spółdzielczego w War
szawie został utworzony Fundusz 
Nagród Pracowniczych, z którego 
pierwsze nagrody zostały przyznane 
wyróżniającym się pracownikom na 
dzień Święta Pracy 1 Maja br. W de
legaturze lubelskiej CZS zostali na
grodzeni następujący pracownicy: ob. 
A. Komarówna — maszynistka — za 
pracowitość, sprawność i wydajność 
pracy — premią w wysokości półmie- 
sięcznych poborów i ob. A. Burba — 
starsza woźna — za sumienność, dy
scyplinę i wydajność pracy — pre
mią w wysokości 1/3 poborów mie
sięcznych.

stoików w wieku 23—55 lat i rozpo
czął pracę w dniu 2 bm. Nauka odby
wa się w godzinach wieczorowych w 
sali Szkoły Przemysłowej 4 razy w 
tygodniu po 3 godziny. Program kur
su obejmuje naukę czytania i pisa
nia oraz podstawowe wiadomości z 
dziedziny politycznej i społecznej. 
Kurs prowadzi członek Związku ob. 
J. Kozicki.

Kursiści z których wielu jest już 
dziadkami, wykazują wielkie zainte
resowanie nauką i pilność.

Piątek 6. V. 1949.
Wiadomości: 6.00, 7.00, 8.00, 12.00, 

17.00, 19.00, 21.00. 23.00.
Wszechnica: 8.35, 20.00.
5.20 Koncert dla świaia pracy. 8.55 

Szkolna gazetka radiowa, 11.40 Audy
cja szkolna dla klas młodszych. 12.20 
Audycja dla wsi, 15.30 Skrzynka tech 
niczna, 15.45 Lekkie utwory skrzyp
cowe, 16.20 Utwory Stanisława Mo
niuszki, 16.45 Wyścig kolarski Pra
ga — Warszawa, 17.15 Koncert dla 
przodowników pracy, 18.00 Święto 
Zwycięstwa i Wolności, 18.20 W ryt
mie tanecznym, 19.15 Koncert symfo
niczny, 21,40 Daleko od Moskwy — 
pow. V.'. Ażajewa. 22.00. Na dobra
noc, 23.10 Wyścig kolarski Praga— 
Warszawa, 23.30 Jan Brahms—kwar
tet c-moll.

fabrykach, ludzie pracy, zwracają się 
za pośrednictwem naszego pisma z 
prośbą do Zarządu Miejskiego o do
prowadzenie w jak najkrótszym cza
sie do porządku naszej ulicy Parko
wej, a w szczególności o ułożenie 
brukowanej nawierzchni ; uporząd
kowanie ścieków. Oto jak piszą w 
swym liście:

„Ulica nasza jest skanalizowana- 
Jesienią otrzymaliśmy wodę. Ulica 
nasza posiada bagniste podłoże gle
bowe. Z chwilą naruszenia jezdni 
przez przekopanie rowów dla rur wo
dociągowych zmieniła się w jedno to- 
pielisko. Wystarczy trochę deszczu, 
aby ulica nasza zamieniła się w czar 
ną, błotnistą drogę.

Szoferzy, którzy zajeżdżają do 
istniejących na naszej ulicy warszta
tów reperacyjno - mechanicznych, 
chętnie jeżdżą chodnikiem z prawej 
strony ulicy, niszcząc w ten sposób 
drzewka j trawniki. \

Do nie wysychającego prawie nigdy 
biota na jezdni niektórzy mieszkańcy 
wylewają nieczystości. W wytworzo
nych w ten sposób cuchnących bajo
rach bawią się małe dzieci. Kiedyś 
ulica nasza posiadała ładne trawni
ki i drzewka, aczkolwiek nie była wy 
brukowana. Posiadała ułożone kra
wężniki i rynsztoki. Dzis:aj chodnik 
1 rynsztoki są w ruinie. W miejsce 
wyłamanych drzew Zarząd Miejski po
sadzi! częściowo nowe. Nie wszędzie 
jednak posadzono drzewka. Zarząd 
Miejski słusznie uważa, że nie warto 
sadzić drzewek tam, gdzie są stale 
narażone na zniszczenie, a na ukró
cenie harców szoferów po trawnikach 
widocznie nie posiada rady.

Dla ochrony naszych domów przed

W TEJ WYGODZIE — NIEWYGODA
Prawdziwą rozkoszą dla mieszkań

ców Bronowie, jest ładny : miłv park 
miejski. Od dłuższego czasu widać 
tutaj wielką dbałość o czystość ; po
rządek oraz troskliwość, o dosko
nale utrzymanie drzewostanu, traw
ników i alejek. Część terenu przezna
czona dla dzieciarn:, zaopatrzona jest 
w drabinki oraz olbrzymią piaskow
nicę. Dziesiątki dzieci grzebie w pia
chu a inne dziesiątki mamuś i nianiek 
siedzą cierpliwie na... drewnianym 
obramowaniu piaskownicy.

Należy stwierdzić, że okolenie pia
skownicy, które jest za stabe by 
utrzymywać ciężar wielu dorosłych 
osób — psuje się, pęka i niszczeje. 
Dla dobra więc i wygody należałoby 
ustawić przy piaskownicy chociaż pa
rę ławek.

Tydzień 0świniyt Książki 
i Prasy mobilizuje całe 
społeczeństwo do walki 
z ciemnotą i zacofaniem

samochodami wkopaliśmy slupy na 
trawnikach. Jesionią i wiosną topi
my się w błocie. Obecnie cuchnące 
bajora zatruwają nam powietrze 1 nie 
jesteśmy w stanie otwierać okien. To 
wszystko dzieje się w dzielnicy robot
niczej naprzeciwko Szkoły Powszech
nej i przedszkola RTPD, obok Parku 
Bronowickiego.

Jedyną radą na zmianę tego stanu 
jest wybrukowanie jezdni, ułożenie 
krawężników i założenie ścieków".

Następują 23 podpisy mieszkańców 
ulicy Parkowej. Komentarze zby
teczne.

Czwarty i ostatni etap na tere
nie Czechosłowacji Gottwaldovo — 
Morawska Ostrawa, długości 113 
km był bardzo trudny. Trasa była 
górzysta i miała szereg ciężkich 
odcinków, o nawierzchni żwirowej. 
Zawodnicy jechali w tumanach ku 
rzu, na przestrzeni około 30 km. 
Polacy pojechali w tym etapie b. 
dobrze i nie mieli defektów na 
trasie. Dopiero w Morawskiej O- 
strawie ofiarami kraksy padli Czyż, 
Nowoczek i Targoński. Francuzi i 
Czesi jechali mniej szczęśliwie, ma 
jąc wiele defektów gum.

Początkowe tempo wyścigu jest 
słabe i nie przekracza 35 km/godz. 
Już na trzecim kilometrze uciekają 
Javorzik (CSR) i Chiohodaru (Ru
munia II). Obaj uzyskują dużą prze 
wagę. W pogoń rzuca się jedynie 
Bohdan (CSR I) i dochodzi ucieki
nierów. Rumun zostaje w tyle z 
powodu defektu, a dwaj Czesi uzy 
skują po 55 km około 5 nin. prze 
wagi nad pozostałą grupą. Fatalna 
szosa jest w dalszym ciągu powo
dem licznych defektów Na 70 km 
zaczyna się asfalt i tempo wzrasta. 
Na 25 km przed metą czołówka 
dogania zir>- —onych Czechów Ja- 
vorzika i Bohdana. W grupie czo
łowej, która zmiejsza się, gdyż 
częśA zawodników nie wytrzymuje 
ostrego tempa jadą wszyscy Polacy 
z I drużyny.

Na ulice Morawskiej Ostrawy 
wpada zwarta grupa ok. 30-tu ko
larzy. czołówkę prowadzi Kapiak, 
który próbuje wypuścić do przodu 
Rzeźnickiego i Wrzesińskiego, wre 
szcie sam ucieka, lecz wszystkie 
próby kończą się niepowodzeniem. 
Na 600 m. przed metą następuje 
kraksa, której ofiarą pada więk
szość zawodników. Wszyscy zry-

Myśli o książce
„Kto nie czyta — jest samot

ny, ubogi, zagubiony i bezrad
ny na szlakach życia. Kto czy
ta — jest bogaty i mocny wiel 
kim  dorobkiem własnego naro 
du i całej ludzkości. Jest zespo 
lony z tworzycielami najlep
szych wartości.

Nie z przypadku niszczyli 
Niemcy książkę polską, prawie 
w takich rozmiarach jak i życie 
fizyczne Polaków. Niszcząc 
książkę chcieli zniszczyć naj
istotniejsze źródło mocy ducha 
narodu polskiego.

Prześladowana, darta, palona 
na stosie książka przetrwała i 
przeżywa obecnie swój wspa
niały rozkwit".

wają się i jadą dalej. Na metę 
wpada jednocześnie 28-miu zawo
dników, w jednakowym czasie 
3:35:26.

Zawodników sklasyfikowano na
stępująco: 1) Vesely (CSR I), 2) Ko 
vacz (Węgry I), 3) Rzeźnicki (Pol
ska I), 4) Herbulot (Francja II), 
5) Niculescu (Rumunia I), 6) Pie- 
traszewski (Polska I), 7) Sałyga
(Polska II), 8) Garnier (Francja I), 
5) Negoescu (Rumunia I), 10) Dy- 
mov (Bułgaria I). Dalsi Polacy 
15) Motyka, 18) Kapiak, 20) Mich, 
25) Leśkiewicz, 27) Weglenda, 
28) Olszewski, 30) Wrzesiński, 
31) Wójcik.

Klasyfikację drużynową etapu 
ustalono dla pierwszych pięciu ze
społów w porządku alfabetycznym 
czechosłowackim). W jednakowym 
czasie 10:46:18 sklasyfikowano: 
1) Bułgaria I, 2) Francja II, 3) Pol 
ska I, 4) Polska II, 5) Polska III.

Po 4-ch etapach drużynowo pro 
wadzi Francja II—48:37:40, przed 
Francją I — 48:45:02, CSR I — 
48:53:03, Polską I — 49:01:29, Pol
ską II — 49:15:01, Francją III — 
49:15:35, Węgrami 1—49:18:59 i Pol 
ską III — 49:28:37. Dalsze miejsca 
zajmują Rumunia I, CSR II, CSR 
III, Bułgaria I, Węgry II, Bułgaria 
II, Albania, Bułgaria III, Finlan
dia, Rumunia II.

Po 4-ch etapach indywidualnie 
prowadzi Vesely (CSR 1)-16:08:38, 
przed Garnier — 16:08:38, Herbu
lot—16:10:46 i Battie — 16:10:50 i 
Puklickym—16:17:53. Wójcik znaj
duje się, jako najlepszy z Polaków 
na ósmym miejscu. Leśkiewicz na 
11-tym, Sałyga na 12-tym i Rze
źnicki na 14-tym.

Związek Zawodowy Metalowców
zwalcza an a lfabetyzm

teł. 22-73 
teL 08 

tel. 23-83

MARIA SU SZYŃSK A

Yesely pierwszy na mecie
w  M o ra w sk ie f O stra w ie

Czasami Nieńcy bawili przez dwa, trzy dni, Taj- 
sja Pawłówna wpuszczała ich do pokoju, krzyczała, 
że mają wszy, że śmieidzą i gości umieszczano na noc 
w brudnym kącie obok psiej budy. Spali tam drżący 
z zimna- „Cóż, — myślał Kostia, — t0 Arktyka/ prze 
klęty kraj, zapadły niedźwiedzi kąt. P0 diabła się tu 
wpakowałem ?“

Czasami Tisza wyjeżdżał na kilka dni na lundrę 
„w sprawach handlowych" i wtedy w nocy rozlegało 
się ostrożne stukanie do drzwi komórki Kosti, wcho
dziła Taisja Pawłówna w samym lylko szlafroczku, 
skradała się do łóżka Kosti- K< bietę czuć było kwaś
nym zapachem ciasta i potem spod pach i Kostię 
przejmowały wstrętem jej wilgotne usta, i spocone 
plecy, i lepkie pożądliwe ręce. I za każdym razem, 
kiedy ją odprowadzał do drzwi, mówił ponuro:

— Nie przychodź więcej Obrzydliwość.
Lecz ta w odpowiedzi chichotała tylko i następ

nej nocy zjawiała się znowu. I Kostia nie miał siły

jej wypędzić. I czując odrazę do samego siebie pie
ścił spocone, zwiotczałe ciało kobiety, a gdy odcho
dziła, długo leżał wetknąwszy twarz w poduszkę: zda
wało mu się, że nawet poduszka rumieni się za niego.

Pewnego razu nie wpuścił do siebie Taisji Paw- 
łówny. Długo stukała, wołała go i wreszcie poszła roz 
płakana. Słuchał jej szlochu z zaciśniętymi zębami. 
Potem zrobiło mu się jej żal .

„No, i po cóż wyrządziłem jej przykrość? — po
myślał. — Stara baba, kto ją pożałuje? To już jej 
ostatnie nocki. A może naprawdę mnie kocha?“

Czuł się niedobrze i był niespokojny, wciąż w 
uszach brzmiał mu szloch kobiety- Wstał po cichu i 
poszedł do jej pokoju- Nie było tam nikogo. Przeląkł^ 
się: a nuż w poczuciu doznanej krzywdy uciekła w 
nocy na lundrę.

Stał zaniepokojony i nadsłuchiwał: dach skrzy
piał żałośnie, wiatr wył za oknami- Nagle wydało mu 
się, że słyszy śmiech. Śmiano się w pokoju Ignatji. 
cza. Poznał zaspokojony chichot Taisji, usłyszał krzą
tanie się... i wtedy hagle wybuchnął śmiechem. Śmiech 
bvł złośliwy i głośny. Wyszedł na ulicę, stał bez czapki 
na wietrze i śmiał się, oparłszy ręce o boki.

Teraz starał się nie wychodzić zupełnie ze swego 
pokoju. Leżał całymi dniami na łóżku i patrzył w 
sufit.

_Po co ty Kostia, żyjesz na ziemi? — pytał sam
sebie i?łcśno i skrzypienie w kącie odpowiadało mu: 
„Zbytecznie". „Zbytecznie?" .

„Tak, zbyteczne! Wszystko, co istnieje, ma jakiś 
sens. To łóżko istnieje po to, żebym na nim spał. To

nie jest jego wina, że śpi na nim próżniak — ono słu
ży uczciwie. Pies ciągnie sanki, Ignatjicz trzy razy 
dziennie odwala swoje komunikaty metereologiczne. 
Nawet Taisja wie, oo do niej należy: piecze pierogi 
z rybą. A ty, Kostia? Co ty robisz?"

»A przecież są w życiu, — myślał przewracając 
się na łóżku, są i wielkie cele-

Nie tylko pierogi i komunikaty. Są sprawy, za 
które ludzie idą na śmierć jak na święto"-
— I ja bym poszedł! — wołał, zrywając się z łóż 

ka. — No? Pokażcie to pójdę!
„Pokażcie! Jakiś ty dowcipny! Sam znajdź!"

Tak spierał się ze sobą, póki zmęczony nie za
sypiał. Ale i sny miał straszne, koszmarne. Budził się 
zlany zimnym potem i długo nie mógł się zoriento
wać, gdzie jest i co się z nim dzieje. Coraz częściej 
ogarniały go paroksyzmy dzikiego smutku. Zdawało 
mu się wtedy, że oblepia go zewsząd kleista ciem
ność. Drżącymi rękoma zapalał lampę. Ale cienie nie 
o-puszczały pokoju i złowrogie gromadziły się po ką
tach. I Kosti zdawało się, że noc nie skończy się nig
dy ,że promień słoneczny nigdy nie błyśnie w tej prze
klętej dziurze; śnieg, który zdusił ich chatę nie roz
topi się nigdy; na wieki sądzone jest Kosti żyć w 
północnym mro-ku i być pogrzebanym przez zaspy. I 
ogarniało go przerażenie. Zakopywał się z głową w 
poduszce i zaczynał wyć, krzyczeć, kąsać ręce. Potem 
sam się wstydził tych łez. Rozumiał; to psychoza po
larna- Ale znał na nią tylko jedno lekarstwo — spi-
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♦ M Ł O D Z I  I D
Młodzież szkół lubelskich

w  cz y n i e  i » M a j o w y m

Witold Michalski

K € s M ą ± £ k c s
Gdy starą książkę szanujesz, podarte kleisz stronlee, 
to ci się nisko kłania podróżnik, uczony lub rycerz, 
to ci dziękują Tatry i węgiel kopalń głębokich,
Wawel i morze, co w dali falami liże obłoki.

Gdy książce zmieniasz okładkę, żeby nie była podarta, 
to ci się słońcem uśmiechnie na czystych, mądrych kartach 
i wszystko stanie się jasne, i wszystko powie ci ona, 
i będziesz na lekcji „śpiewał“. Nie wierzysz to się przekonaj!

Te domy, miasta, fabryki, wagonów długi szereg 
pomogły rękom zbudować linijki czarnych literek.
Przygoda wiatrem pachnąca, histerii tęczowa wstążka 
nauka, stary przyjaciel, — to wszystko twoja książka.

KSIĄŻKI DLA MŁODZIEŻY MAZURSKIEJ

Wystawa 
"Książki i Pmsy«

,i.>tiŁWa „Książki i Prasy" zorgani 
:>wana w Warszawie przez Central 

V  Komitet Obywatelski „Tygodnia 
jy-aty. Książki i Prasy" w sali 

; OT.. Na zdj.: Uczennice szkoły
podstawowej zwiedzają wystawę.

Obserwując życie młodzieży 
szkolnej coraz częściej możemy 
zauważyć pocieszające objawy 
przełamywania dawnego biernego 
lub niechętnego stosunku do pra 
cy fizycznej.

Dawniej istniała u nas głęboka 
przepaść między pracą umysłową 
a pracą fizyczną.

Ustrój obecny, który wysoko 
stawia zarówno pracę umysłową 
jak i fizyczną wpływa na to, że 
obecnie uczeń z dumą mówi o 
sobie: „jestem synem robotnika", 
„jestem synem chłopa". Zasadni 
czej zmianie ulega też stosunek 
do pracy fizycznej.

Z końcem kwietnia młodzież 
Lic. Handlowego udała się na wy 
cieczkę do browaru w Jatutowie. 
Szosa oddalona jest o 200 m. od 
browaru, do którego prowadzi 
droga o miękkiej nawierzchni za 
mieniająca się w czasie deszczu 
w bagno.

Właśnie budowano tam dojazd 
z cięgieł. Młodzież po zwiedzeniu 
urządzeń .browaru i przyjrzeniu 
się procesowi produkcji piwa, 
przyłączyła się do grupy robotni-

Z b ió rk a  n a
.entralny Dom M łodzieży

Junaczki 7 plutonu hufca SP 
przy Państwowym Gimnazjum 
Unii Lubelskiej zebrały 420 kg. 
złomu i 12 kg. papieru — maku
latury. Uzyskane tą drogą pieńią- 
dze zostały przekazane na Central 
ny Dom Młodzieży w Warszawie. 
W zbiórce tej wyróżniły się ju- 
naczki: Aldona Jawłowska, Anna 
Radzimińska, Ewa Herman i Ma
ria Majewska.

Przy Al. Racławickich 17 pow
stanie gmach szkoły chemicznej 
a w jej pobMżu międzyszkolny 
kryty basen zbudowany wysił
kiem młodzieży całej Lubel
szczyzny.

Na budowę szkoły przewiduje 
się na razie sumę 50 mil. z fun
duszu inwestycyjnego. Do pracy 
nad oczyszczeniem terenu pod 
gmach i basen stanęły hufce 
szkolne SP szkoły Mechanicznej 
Chemicznej, Budowlanej, Vette- 
rów, Gimn. Biskupiego Zamoj
skiego , i nieliczna ale nadzwy
czaj aktywna grupa 11-osobowa 
ze szkoły Nr 14. Nadto w ramach 
Czynu 1-Majowego pracowały ze
społy ZMP, i całe klasy ze szkoły 
Chemicznej, Budowlanej, Staszi
ca, SS. Urszulanek, Gimn. Dla 
Dorosłych im. Kościuszki, oraz 
uczniowie ochotnicy z sąsiadują
cych z placem budowy szkół pod
stawowych.

Wzruszająca jest ta chęć do pra 
cy i niekłamany zapał młodzieży.

„Mój tatuś jest murarzem. Ja 
umiem oczyszczać cegłę, proszę 
mi pozwolić trochę popracować" 
— mówi uczeń ze szkoły podsta
wowej i zabiera się do pracy.

ków i z zapałem zaczęła im po
magać. W krótkim czasie prze
transportowano kilka tysięcy ce
gieł na drogę, po czym młodzież 
ożywiona i rozradowana swoim 
czynem wróciła do domu.

Leśna Podlaska łączy się ze świa 
tem za pośrednictwem kolejki wą 
skotorowej złożonej z ciężarowych 
wagonów naładowanych zazwy
czaj białą glinką. Tę glinkę lud
ność tamtych okolic nazywa bia 
łym złotem, a obfite jej pokłady 
znajdują się w pobliskiej Komi
cy. Tykający „samowarek" wle
cze się wolno i pasażerowie mogą 
swobodnie wsiadać i wysiadać pod 
czas „biegu". Dla wygody pasaże 
rów był jeden wagon puilmanow 
ski, który rychło został usunięty, 
gdyż co pewien czas wyskakiwał 
z szyn powodując dłuższy postój i 
zamieszanie. Wreszcie dojeżdżamy 
do Leśnej, która posiada „cudów 
ne źródło", przedmiot zabobonne 
go kultu okolicznej ludności.

Wreszcie dobijamy do celu na
szej podróży: do Liceum Pedago
gicznego mieszczącegc się w jed
nym z kilku budynków. Jak się 
dowiadujemy w Liceum uczy się 
372 uczennic i uczniów, w tym 72 
procent z rodzin mało i średnio
rolnych 9 procent z rodzin robot
niczych, reszta to dzieci rzemieśl 
ników i okolicznego nauczyciel
stwa.

Szkoła ;pst z dala od miasta.

Dotychczasowy wynik pracy 
młodzieży przedstawia się dosyć 
poważnie. Oczyszczono i ułożono 
22 tys. szt. cegieł z rozbiórki, wy
wieziono 900 m. sześć, gruzu, 
splantowano 1000 m. kw. placu 
pod budowę. Praca jest wyjątko
wo trudna ze względu na brak 
odpowiednich narzędzi i małej ich 
ilości. Wprawdzie Zarząd Miejski 
wypożyczył Komitetowi Budowy 
pewnej ilości sprzętu i narzędzi, 
jednak duży rozmach prac ziem
nych na terenie miasta wymaga 
olbrzymiej ilości wywrotek, ta
czek itp. a więc z konieczności 
szkoła musi się zadowolić tym, co 
jej użyczono.
Przystąpienie do czynu pierwszo

majowego młodzieży lubelskiej 
świadczy o jej poczuciu obowiąz
ków społecznych, oprócz pracy 
szkolnej i organizacyjnej. Zaoszczę 
dzone w ten sposób fundusze będą 
wyraźnym wkładem młodzieży w 
dzieło odbudowy i rozbudowy na
szego miasta. Basen pływalni zbu
dowany rękami młodzieży będzie 
służył jej rozwojowi fizycznemu, 
odpoczynkowi po nauce i kształce
niu umiejętności sportowych.

W czynie pierwszomajowym zy
skała dobitną wymowę prawda bez 
pośredniej łączności młodzieży z 
tymi warstwami społeczeństwa, któ 
re pracą rąk wznosząc dla niej u- 
rządzenia techniczne przyczyniły 
się do ułatwienia jej nauki i roz
woju. ,

Władza Indowa zapewnia 
rozkwil kultury polskie]
Biblioteka w każdej gmi
nie, gromadzie, świetlicy 

klubie!
Więcej synów robotników 
i chłopów na  w y ż s z e  

u c z e l n i e !

Uczniowie są więc pozbawieni ko 
rzystania z wielkich bibliotek, kin, 
teatrów i koncertów. Mają jed
nak ciszę sprzyjającą pracy a 
książką pod kierunkiem wycho
wawców.

— Nie nudno wam tu w tych la 
sach? — pytamy.

— Nie — odpowiadają. — Cały 
dzień mamy tak zorganizowany, 
że nie ma czasu na nudy. Mamy 
15 ha ziemi, która jest podstawą 
istnienia naszego internatu. Pra
cujemy sami w gospodarstwie, naj 
mując robotników tylko w okre 
Sie najpilniejszych robót podczas 
żniw i w jesieni.

Do prawdziwego teatru mają 
daleko, zorganizowali sobie więc 
własny, amatorski nie tak wpraw 
dzie doskonały ale stanowiący za 
równo dla kolegów jak i dla oko 
licznej ludności źródło rozrywki 
i środek wychowawczy kształtują 
cy postępowy światopogląd. W za 
kładzie uderza nas cisza, porzą
dek i rytm zharmonizowanej pra 
cy zespołowej, której piękne wy
niki widoczne są wszędzie. Ucznio 
wie pokazują nam park, noszący 
ślady barbarzyńskich zniszczeń 
wojennych, ale już uporządkowa-

Uczniowie Męskiego Gimn. 
w Zamościu piszą:

„W tych dniach nawiązaliśmy 
kontakt ze szkolą podstawową w 
Sorkwitach pow. Mrągowo woj. 
Olsztyn. Mamy zamiar roztoczyć 
nad tą szkołą opiekę moralną i 

■ materialną. Jest to zgodne z in
tencjami naszych władz szkol
nych, które polecają nawiązywa
nie kontaktu ze szkołami na Zie
miach Odzyskanych.

Mamy zamiar utrzymywać z 
tamtejszą młodzieżą stałą kores
pondencję, posłać im trochę odzie 
ży, a przede wszystkim ofiarować 
im dar najcenniejszy — książki. 
W tym celu przeprowadzamy w 
naszym Gimnazjum zbiórkę ksią
żek i spodziewamy się, że przynie 
sie ona, zwłaszcza w Tygodniu 
Oświaty, Książki i Prasy, dobre 
wyniki i że będziemy mogli na
szym kolegom na Mazurach prze 
słać większą ilość dobrych i war
tościowych książek. Wiemy, że 
książki najwięcej powiedzą mło
dzieży Mazurskiej o Polsce i naj-

ny przez nich i zasadzony młody 
mi drzewkami

Dochodzimy do jednego budyn
ku i ze wzruszeniem czytamy na 
białej ścianie napis: „Miejsce

uświęcone krwią męczenników". 
W tym właśnie miejscu dnia 17 
grudnia 1943 r. Niemcy rozstrze
lali 17 osób (o liczbie rozstrzela
nych zadecydowała data 17 grud 
nia). Uczniowie zaopiekowali się 
tym miejscem, otoczyli je barier 
ką i zasadzili kwiaty. Jedno pozo 
stało niezmienione: ślady od kul 
po dwa w rytmicznych odstępach, 
tak jak stali skazańcy, postawie 
ni twarzami do ściany.

Mówiąc o uczniach Liceum wy 
rastających pod światłym kie
runkiem dyr. Malika na pionie
rów oświaty i postępu, nie można 
zapomnieć o ludziach prostych, 
którzy nie korzystają wprawdzie 
z nauki w tutejszym zakładzie, ale 
pracą swych rąk przyczyniają się 
do utrzymania internatu. Jednym 
z nich jest gospodarz ośrodka An 
drzej Mikołajko, który w czasie 
okupacji uratował przed rabun
kiem część inwentarza, dzięki cze 
mu można było po odzyskaniu 
niepodległości od razu przystąpić

lepiej przyczynią stę do repoloal- 
zacji Ziem Odzyskanych.

Z Targów Poznańskich

Na zdjęcia — Wielko polanka z Kro 
toszyna. (Pawilon Drobnego Prze
mysłu Izby Przemysłowo - Handlo

wej w Poznaniu)

do pracy. Uczniowie prowadzą nas 
też do budynku z których wycho 
dzi na nasze spotkanie uśmiech
nięta młoda kobieta i wita nas, 
wyrażając radość z tego powodu, 
że o niej nie zapomnieliśmy. Na 
stępnie pokazuje nam z dumą 22 
sztuki tuczników i małych pro
siąt. Rozmawiamy chwilę z kobie 
tą chwaląc jej wzorową pracę 1 
zwiedzamy następnie całe gospo
darstwo internatowe. Wszędzie u- 
derza nas to samo: ład, praca i po 
rządek.

Po zaznajomieniu się z pracą w 
zakładzie rozmawiamy z wycho

wankami.
„Stwierdziliśmy, że istotnie jest 

u was cudowne źródło
Uczniowie spojrzeli na nas z 

niedowierzaniem. Widocznie nie 
podzielają wiary mieszkańców, 
tych okolic.

„Tak — wyjaśniam — w wa
szym zakładzie bije istotnie żywe 
źródło entuzjazmu 'do pracy, źró
dło postępowej myśli i chęci ofia 
rowania swemu środowisku swych 
sił i zdobytej wiedzy. To jest 
prawdziwie cudowne źródło".

IMsmo Wojewódzkiego Komitetu Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Wydawca — Robotnicza Spółdzielnia Wydawnicza .,Prasa" Rrćakrja i Admlnistrai ;a Lublin, 
3-go Maja 14. Telefony: Redakcja 20-04. Redaktor Naczelny 26 93. Dyrektor t Administracja S4-56. Kolportaż 3»-02. Buchalteria 27 23 Og|n«-«-.'a 23 72 R .iz^ - loia M-M. 
Konto czek. PKO Nr 11-445. Warunki prenumeraty: prenumerata miesięczna 150 zł., prenumerata zbioroT «L 75. Odbito czcionkami Państwowych' Lubelskich /..akiadów Gra- 
\  _ 287 Ocznych w Lublinie, ML Buczka 12

Młodzież szkół lubelskich dokonała w dniach poprzedzających 
.więto klasy robotniczej wielu prac przy uporządkowaniu różnych pla
ców, skwerów, i ogrodów. Prace te przyczyniły się do schludnego wy
glądu naszego miasta.

Oto szereg Czynów 1-Majowych młodzieży lubelskiej świadczą
cych że młodzież zwycięsko przełamuje swą niechęć do pracy fizycznej

Wymowa pewnego czynu

Tam, gdzie bije cudowne źródło


