
W chwilach pełnych 
napięć i niepokoju, któ-
re przeżywamy w na-
szym mieście, w obliczu 
zakłócenia normalnego 
funkcjonowania wielu 
dziedzin życia zwraca-
my się do Was z gorą-
cym apelem o zacho-
wanie spokoju i rozwa-
gi, o podjęcie wszyst-
kich możliwych działań 
na rzecz przywrócenia 
w naszym mieście nor-
malnej pracy, ładu i 
porządku. 

Jest to obecnie nasza 
największa powinność wo-
bec możliwości dojścia do 
głosu niezdrowych emocji, 
do sytuacji utrudniających 
normalne życie. W związ-
ku z licznymi przypadka-
mi przerw w pracy w po-
szczególnych zakładach po-
wstają poważne utrudnie-

nia w życiu każdego z nas. 
Zakłócona bądź utrudnio-
na jest dostawa najpo-
trzebniejszych artykułów 
żywnościowych — mleka 
dla dzieci, chleba dla lu-
dzi, zaopatrzenia dla szpi-
tali. Zakłócenia w trans-
porcie uniemożliwiają wy-
jazdy naszych dzieci na ko-
lonie, naszych współtowa-
rzyszy pracy na zasłużony 
wypoczynek. 

W ostatecznym rachun-
ku wszystko to godzi w 
każdego człowieka, w każ-
dego obywatela Lublina, 
godzi w nas samych. 
Władze wszystkich szczeb-

li podjęły poważne przed-
sięwzięcia aby spełnić naj -
bardziej uzasadnione i pil-
ne postulaty. Chcemy też 
rozpatrzyć i wyjaśnić w 
najbliższych dniach wszyst-
kie dezyderaty i problemy, 

Nie ma takiej sprawy, 
nawet na j t rudnie jsze j o 
której nie można by i nie 
należałoby mówić otwar-
cie i szczerze. Możemy i 
powinniśmy szukać wspól-
nie dróg poprawy stopnio-
wego i konsekwentnego 
zaspokajania uzasadnio-
nych i realnych potrzeb. 
Chodzi jednak o to, aby 
wszystko odbywało się w 
atmosferze patr iotycznej 
dyscypliny, wypełniania 
przez każdego jego podsta-
wowych obowiązków — 
służących przecież nasze-
mu wspólnemu dobru. Tyl-
ko w warunkach funkc jo-
nowania wszystkich dzie-
dzin naszego życia może-
my osiągnąć pełne zrozu-
mienie i realizację na-
szych celów. 

Zwracamy się do Was — 
wszystkich mieszkańców 

Lublina, do klasy robotni-
czej, zwracamy się do ko-
biet pracujących i wy-
chowujących dzieci, odwo-
łujemy się do Waszych serc 
i umysłów — zróbcie 
wszystko co w Waszej mo-
cy aby życie naszego mia-
sta mogło natychmiast 
wrócić do normy. 

Niech emocje nie prze-
słaniają poczucia rozsąd-
ku i obywatelskiego in-
stynktu! Zwracamy się t 
gorącym apelem do wszyst-
kich robotnic i robotni-
ków, którzy t rwają na sta-
nowiskach pracy — bądź-
cie przykładem i wzorem 
obywatelskiego ofiarnego 
t rudu! 

W poczuciu wielkiej od-
powiedzialności za dzień 
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dzisiejszy ł za jutro ape-
lujemy do wszystkich o 
spokój i rozwagę, o ak tyw-
ne zaangażowanie na rzecz 
pracy, porządku i spokoju. 

Zwracamy się do 
wszystkich, którzy przer-
wali pracę, aby niezwłocz-
nie podjęli ją na nowo. 

OBYWATELE LUBLINA! 
Społeczeństwo naszego 

miasta i województwa 
znane jest z patriotyzmu, 
oddania i ofiarności, cech 
sprawdzonych wielokrot-
nie w czasie wojny i oku-
pacji, w trudnych latach 
odbudowy w godzinach 
największych prób. Niech 
i dzisiaj te piękne i szla-
chetne cechy znajdą swój 
wyraz w pracy, obywatel-
skiej dyscyplinie i patr io-
tycznej postawie. 
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Apel 
DO MIESZKAŃCÓW MIASTA LUBLINA! 

Drogie Obywatelki i Obywatele! 


