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Krajowa narada
oszczędnościowa

WARSZAWA (PAP). — W dniach Na naradzie będą wygłoszono n»
20 i 21 bm. odbędzie się w Warsza 
wie Krajowa Narada Oszczędno
ściowa. Początek obrad dnia 20. Ul. 
br godz. 10.30.

W sprawie uregulowania stosunków
między Państwem i Kościołem

Oświadczenie R z ą d u  R .  P .
W DNIU 14 MARCA 1949 R. SEKRETARZ KOM ISJI EPISKO

PATU KS. BISKUP ZYGMUNT CHOROMAŃSKI ZGŁOSIŁ SIĘ 
DO MINISTRA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ WŁADYSŁAWA 
WOLSKIEGO W SPRAWACH DOTYCZĄCYCH UREGULOWA
NIA STOSUNKÓW MIĘDZY PAŃSTWEM I KOŚCIOŁEM.

W TOKU ROZMÓW MIN. WOLSKI ZŁOŻYŁ NASTĘPUJĄ 
CE OŚWIADCZENIE W SPRAW IE CAŁOKSZTAŁTU STOSUN
KÓW MIĘDZY PAŃSTWEM I KOŚCIOŁEM.

1 Od kilku miesięcy daje aię zau
ważyć wzmożenie nieprzyjaznej 

W stosunku do rządu i państwa lu
dowego działalności pewnych odła
mów kleru.

Cześć wyższej hierarchii kościel
nej usiłuje poprzez listy pasterskie 
I poufne Instrukcje wywołać stan sa 
niepokojenia I podniecenia umysłów 
a powodu rzekomego zagrożenia re- 
Ugti bez iadnych ku temu Istotnych 
nodstaw.

Nie Jest przypadkiem, ie  w tej 
szerzącej zamęt antylndowej akcji 
wysuwają się na czoło szczególnie cl 
biskupi, którzy w okresie okupacji 
niechlubnie się wyróżnili nie tytko 
pojednawczym, ale wręcz służalczym 
stosunkiem do hitlerowskiego oku
panta. Jak np. biskup Kaczmarek I 
fu. biskup Adamski. Nie Jest rów
nież przypadkiem, że większość hie
rarchii kościelnej wbrew powszech
nej opinii całego patriotycznego spo 
feczeństwa nie przeciwstawia się an 
(ypolskim ł popierającym szowini-

Przodownik pracy 
I racjonalizator

TOW Kazimierz Orłowski przo
downik rzemieślników w parowo-

fcowni „Lublin", który k^otnU « ią *  
nięciami wyróżnił się w czasie Czy 
nu Kongresowego i zdobył ty u 
przodownika pracy, obecnie wyko
nał model pierścienia do Pa™ JT 
zów serii TR 201 (panewka wigza 
rowa). Wynalazek ten pozwoli 
poczynienie oszczędności w 

riale i robociżnie.

na
mate-

styczne roszczenia niemieckie wypo
wiedziom miarodajnych kól waty
kańskich w sprawie Ziem Odzyska
nych, lecz przeciwnie, usiłowała je 
nawet usprawiedliwiać.

2 Częste są wypadki kiedy księża 
patronują, a nawet wręcz współ

działają z różnymi przestępczymi I 
antypaństwowymi grupami, które są 
agentnrą angloamerykańskiego Im
perializmu.

Fakty te nie spotkały się ani z po 
tępieniem, ani z należytym odporem 
ze strony hierarchii kościelnej 1 kle 
rowanej przez nią prasy katolickiej.

Władze kościelne nie przeciwsta
wiają się w praktyce przenikaniu 
do organizacji I stowarzyszeń rellglj 
nych przestępczych elementów pod
ziemia. które usiłują wykorzystać te 
stowarzyszenia, jako bazę dla swej 
działalności

3 Wszystko to znajdnje się w o-
czywtstcj sprzeczności ze zgodny 

mi wysiłkami olbrzymiej większo
ści społeczeństwa, które odbudowuje 
zniszczony kraj, pragnie ładu. spo
koju I dobrobytu, przeciwstawia się 
wszelkim próbom zakłócenia rozwo 
Ju krain na grancie osiągniętych 
zdobyczy społecznych.

Stojąc na straży spokoju 1 porząd
ku publicznego Rząd nie będzie to
lerował żadnej akcji niszczyciel
skiej. Dlatego tylko zmiana dotych
czasowej postawy hierarchii kościel
nej i zaniechanie przez nią nieprzy
jaznych praktyk wobec państwa In
dowego może stworzyć podstawę do 
unormowania stosunków a Kościo
łem.

4 Rząd stwierdza z całą stanowczo
ścią, łe  nie zamierza uszczuplać 

swobód religijnych. Kier korzysta w 
Polsce s różnych uprawnień w zna
cznie większym zakresie, niż w wic 
lu krajach zachodnio-europejskich. 
Wszelkie wersje o likwidacji nauki 
religii w szkole są bezpodstawne. 
Zachowując naukę religii Rtąd bę
dzie jednak twardo przestrzegał o- 
gólnej zasady konstytucyjnej, łe  
„wolności wyznania nie wolno uży
wać w sposób przeciwny ustawom" 
— I nie będzie tolerował naduży
wania religii przez niektórych kate
chetów dla siania niepokoju w umy
słach młodzieży i podburzania prze
ciw władzy państwowej.

W O J E W O D A  L U B E L S K I  
wizytuj© Uniwersytet M C a

Wojewoda lubelski mgr Paweł Dą 
bek przybył w dniu 18 br. osobiście 
do Uniwersytetu Marii Curie-Skło 
dowsltiej, gdzie w ciągu blisko dwu 
godzinnej wizyty, zapoznawał się 
szczegółowo z potrzebami Uniwer
sytetu i studiującej młodzieży. Oby 
wsUel Wojewoda interesował się 

łókiifc zdrowotnym

młodzieży akademickiej 1 potrzeba
mi lokalowymi Uniwersytetu, a 
przede wszystkim Wydziału Rolne
go. Profesorowie i pracowmcy UMCS 
pokładają wielkie nadzieje na przy 
szłość w osobistym zainteresowaniu 
się nowego Wojewody sprawami 
uruwersytecjdmi.

Równocześnie Rząd będzie się sta 
nowczo przeciwstawiał wybrykom 
czy wyskokom obrażającym uczucia 
rąllgijne wierzących t naruszają
cym obowiązujące przepisy prawne.

5 Zakłady wychowawcze zakonne 
lub kierowane przez świecki 

kler, które czynią zadość wymogom 
przewidzianym w obowiązujących 
ustawach 1 przepisach, będą korzy
stały z należnych uprawnień.

Również zakłady dobroczynne za
konne lub kierowane przez świecki 
kler będą mogły rozwijać swą dzia
łalność po zabezpieczeniu należytej 
kontroli ł wglądu do Ich działalno
ści ze strony władz państwowych.

6 Władze Państwowe nie zamierza
ją się wtrącać ani do spraw kultu 

ani do wewnętrznych spraw admi
nistracji kościelnej. Domagać się Je
dnak będą uporządkowania stanu 
ptawnego diecezji I Ich granie zgo
dnie z nowym porządkiem prawnym 
i granicami państwa.

Wszyscy lojalni przedstawiciele

duchowieństwa 1 Instytucje religijne 
korzystają a pełnej ochrony prawnej 
i opieki władz, wynikającej z obo
wiązującego ustawodawstwa.
7  Konkretne uregulowanie atman- 
* ków między Państwem a Kościo 

iem, które snajdzle wyraz w nowej 
Konstytucji, będzie w zakresie upraw 
nień hierarchii kościelnej kształto
wało się na podstawie doświadczeń, i 
wynikających s postawy kleru i 
hierarchii kościelnej wobec Państwa 
Ludowego.

Dotychczasowy stosunek Rządu 
do spraw wiary i Kościoła śwlad 

czy o szczerych Intencjach Rządu w 
kierunku unormowania stosunków 
między . Państwem a Kościołem w 
duchu lojalności I rzetelnej trozkl o 
dobro publiczne.

Wszelkie kroki hierarehlł kościel
nej. zmierzające do uregulowania 
stosunków na wymienionych zasa
dach mogą liczyć na poparcie Rzą
du — zaś wymiana ujętych w tym 
duchu konkretnych wniosków będzie 
t  całą życzliwoością podtrzymana.

8

stępujące referaty:
1) Przewodniczącego' Komisji Cen 

tralnej Zw. Zawodowych oh. Ed
warda Ochaba ,,Współzawodnictwu 
pracy na nowym etapie".

2) Wiceministra Eugeniusza Szy- 
ra „Zadania oszczędnościowo W 
przedsiębiorstwach państwowych- ,,

3} Ministra Konstantego DąbroW 
skiego ,,Zadania oszczędnościowo w 
zakresie gospodarki budżetowej- .

4) Ministra Stefana Jędrychow 
Skiego „Zadania oszczędnościowe W 
zakresie inwestycji objętych plo
nem 1949 r.“

Po referatach odbędzie się dys
kusja.

Wyniki obrad podsumuje prze
wodniczący Komitetu Ekonomiczno* 
go Rady Ministrów — Minister Hi
lary Minc.

-  O ■■■ ■■■

Przed kongresem 
intelektualistów 
u j  J lo u y m  Jorku

NOWY JORK (PAP). — W Nowym 
Jorku ogłoszono program Kongresu 
Intelektualistów, którego otwarcie 
nastąpić ma 25 bm. W dniu tym 
odbędzie aię uroczysty obiad ku 
czci delegatów zagranicznych w hę 
telu „Waldorf Astom". W dniu M 
rano odbędzie się posiedzenie ple
narne w sali Carnegie Hall, na któ 
rym wygłoszą przemówienia: prze 
wodniczący Kongresu Sbaply, The 
crey, Rogge i inni. Po południu od
będą aię obrady komisji naukowej, 
ekonomicznej, społecznej i  komisji 
dla spraw kult tiry. Komisji dla 
spraw literatury i wydawnictw prze 
wodniczy wybitny działacz postąp® 
wy Murzyn dr Dubois,

Wrogi akt rządu jugosłowiańskiego
N ota P o lsk i do  Ju g o s ła w ii

WARSZAWA (PAHJ W’ dn, 17 bm. Ambasador R. P, w Belgradzie 
Wer de wręczył Mlnislrowl Spraw Zagranicznych Federacji Ludowej Re
publiki Jugosławii, p. Kardeli notę następującej treści:
„Ambasada Polska w Relgradzie 

przesyła Miniaterslwc Spraw Zagra
nicznych Federacyjnej Ludowej Re
publiki Jugosławii wyrazy poważa
nia i ma zaszczyt zakomunikować, 
że w związku z zamknięciem w dniu 
15 bm. lokalu Polskiego Biura In
formacji, jest upoważniona do przeka

zania jak najostrzejszego protestu 
Rządu Potskicgo przeciwko temu no
wemu wrogiemu aktowi Rządu Kede 
rncyjnej Ludowej Republiki Jugosławii 
wobec Polski Ludowej.

W celu ośw:etlenia faktycznego sta 
nu rzeczy Ambasada stwierdza:

Rząd Polski, powodowany pragnie-

Prof. JOLIOT-CURIE
prezesem Komitetu Organizacyjnego 

kwiatowego Kongresu Poko.u
PARYŻ (PAP). — W dniu 18 bm. 

odbyło się w Paryżu posiedzenie ko 
mitetu organizacyjnego Światowego 
Kongresu Zwolenników Pokoju. Ko 
mitet organizacyjny stwierdził z za 
do woleniem że apel o zwołanie Swia 
towego Kongresu Zwolenników Po
koju odbił się silnym echem we 
wszystijch krajach. Liczne organi 
zacje demokratyczne i postępowe 
Francji, Włoch, Związku Radziec
kiego, Anglii, St. Zjednoczonych. Bel 
gil, Polski, Czechosłowacji, Danii, 
Szwecji, Bułgarii, Rumunii, Węgier, 
Albanii, Niemiec, Holandii, Norwe
gii, Jugosławii, Meksyku, Szwajca
rii, Chile, Brazylii, Urugwaju, Ar
gentyny, Kuby i innych krajów po
parły propozycje zwołania Świato
wego Kongresu Zwolennfków Poko 
tu. Organizacje te wyraziły pragnie 
nie wzięcia udziału w tym kongre
sie, mającym na celu scementowanie 
wezystkich sił postępowych, zmierza 
jących do obrony pokoju.

Komitet organizacyjny komuniku 
je, że - Światowy Kongres Zwolenni 
ków Pokoju odbędzie się 20 kwiet 
nia w Paryżu. Wsrygtk:e organiza
cje, które wyraziły chęć brania 
udziału w Kongresie, winny najpót 
niej do & kwietnia zawiadomić ko

mitet organizacyjny o składzie ich 
delegacji. Komitet organizacyjny 
wyłonił biuro, które zajmie się pra 
ktycznymi przygotowaniami do 
Kongresu.

Przewodniczącym komitetu organi 
zacyjnego Światowego Kongresu 
Zwolenników Pokoju wybrany zo
stał Fryderyk Joliot -  Curie, za
stępcami przewodniczącego zo-talt- 
Aragon, Piętro Nenni, Louis Sad 
lant, Martin Anderson - Nexoe 
Aleksander Fadiejew, Eugenia Cot- 
ton, Pritt, Bernal George Rogge 
Wybrano również sekretarza korni 
tetu organizacyjnego.

nicm zacieśnienia stosunków przy
jaźni między narodem polskim « nf 
rodami FLRJ uruchomił w kwietnia 
1946 roku Polskie Biuro Informacji

Polskie Biuro Informacji, poprzez 
popularyzację wysiłków i orągnlęń 
politycznych, gospodarczych | kultura! 
nych narodu polskiego, rozwijało dziś 
łalność w kierunku pogłębiania j kuł 
tvwo wania stosunków przyjaźni - mię 
dzy narodem polskim i narodami 
FLRJ. Ta działalność Polskiego Biuru 
Informacji spotkała się z pewnym rro 
zumieniem i sympatią szerokich mas 
ludmISci Belgradu, która tłumnie od 
wiedza la czytelnię i wysuwy organi
zowane w lokalu PBl.

W dniu 2 marca br. Wiceminlzteł 
Spraw Zagranicznych FLRJ, pao Leo 
Maies zawiadomił Ambasadora Pol
ski pana Karola Wende o deey. 
?.Ji Rządu FLRJ, likwidacji w ciągu 
'rzęch dni Polskiego Biura Infonna-
cji.

(c. d. na «tr. 2)

O. O. K. P. Lublin
na pierwszym miejscu 
w sprawności ruchu

DOKP Lublin uzyskała pierwsi* 
miejsce w Polsce za największą n  
:ularność ruchu, która wynosi obec 

nie ponad 98*/«.

Zur*qd Miejski Związku Młridzicźy Polskiej w Lublinie
urządza

W I E L K I  W I E C  
MŁODZIEŻY ROBOTNICZEJ

daia 20 marca 1949 r. o godz. 10-ej rano w sali kina „Bał
tyk", na kłóry zaprasza wszystką mołdziei pracującą m. 

Lublina. Po wiecu zostanie wyświetlony film.
Zarząd Miejski ZMP.
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Nieprzyjazny I wrogi akt rządu jugosłowiańskiego w stosunku do I Niewybredna metoda. Jaką postu
naszego kraju o którym mówi nota Rządu RP., spotka się z jak naj
ostrzejszym potępieniem całego spoi czeństwa, które widzi w nim je 
szcze jeden dowód antydemokratycznej polityki kliki titowskiej.
W Belgradzie istnieją wielkie 

ośrodki propagandowe Stanów Zjed 
(toczonych. Wielkiej Brytania i Frań 
c j i  Istniało też do niedawna małe, 
akromne polskie biuro informacyj
ne: po prostu czytelnia czasopism, 
wypożyczalnia książek i stała wysta 
wa ilustrująca w wirtynie wystawo 
wej dorobek i osiągnięcia Polski Lu 
dowej. Rządowi jugosłowiańskiemu 
nie przeszkadzają ośrodki propagan 
down tych państw, które jawnie dą 
$ą do wzniecenia nowej pożogi wo
jennej i ■wciągnięcie narodów Jugo 
ssisw&i do niewolniczego rydwanu 
marshallowskiego. Przeszkadzała mu 
ąiatomlast polska placówka informa

Nota Polski 
do Jugos ław ii

(c. d. ze s 'r . 1}
Na zapytanie Ambasadora R. P„
Wiceminister Mates wyjaśnił, że 

decyzja ta odnosi się jedynie do czy
telni polskiej, a więc nic dotyczy Łst 
Wiejących w Belgradzie analogicznych 
placówek innych państw ,jak np. USA 
W, Brytanii, Francji. Pan Wicemimi 
pter Mates umotywował decyzję Rzą
du FLRJ rzekomym nieudzieleniem 
przez Rząd Polski zezwolenia na uru
chomienie analogicznej placówki ju 
gosłowiańskiej w Warszawie.

Faktem jest natomiast, że Fiząd 
FIRJ do końca stycznia 1949 r, nie 
ujawnił zamiaru uruchomienia gnało 
gicznej placówka w Warszawie. Dopie 
ro dnia 26 stycznia 1949 r. notą Nr. 
£8/49 Ambasada FLRJ w Warszawie 
gwróciła sdę do Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych Polski t  prośbą o ze- 
rwolenio na otwarcie stałej wystawy 
fen formacyjnej J o przydzielenie w 
tym celu lokalu w centrum warsza
wy. „ . Ł.Mimsterstrwo Spraw Zagranicznych 
®, P. itotą Nr. DI. 565/2/49 z dnia 31 
stycznia 1949 r, oraz notą Nr. DI 565/ 
6/49 z dnia 1'6 lutego 1949 r. powiado 
miło Ambasadę FLRJ w Warszawie, 
te  sprawa powyższa jest w toku załat 
wiania. Jest rzeczą oczywistą że zadość 
uczynienie prośbie Ambasady FLRJ 
napotykało na trudności ze względu na 
marne powszechnie ogromne zniszczę 
nia, dokonane w Warszawie przez oku 
pan ta hitlerowskiego.

W świetle tych faktów, n również 
•ta tle prowadzonej Od dłuższego cza
su kampanii prasy jugosłowiańskiej 
przeciwko Polskiemu Biuru Informa
cji,’ jasnym się staje, że podjęcie przez 
Rząd FLRJ sprawy uruchomienia Jjogo 
słowiańskiej Wystawy Informacyjnej 
v  Warszawie było tylko pretekstem 
rfo zamierzonej likwidacji Polskiego 
Biura Informacji

Idąc konsekwentnie po linii, -  faÓze 
FLRJ dokonały w dniu 15 marca br. 
•amlanięeia Polskiego Biura Informa
cji w sposób noszący wszelkie znamię 
ma najęcia. W dniu tym, przed otwar 
ciem lokalu, po uprzednim obstawie
niu ulicy posterunkami policji, do Pol 
fckego Biura Informacji wtargnęli o- 
yobnicy, którzy wykrętnie oznajmili 
obecnej tam posługaczce. że są przed- 
•tawteielaimi Ministerstwa Handlu We 
wnętrznego i Aprowizacji, demolując 
urządzenie wystaiwy, zamknęli i opieczę 
towali lokal.

Wobec powyższego Ambasada slwier 
•Iza, że nieprzyjazny, ultimatvwny clia 
raikter decyzji Rządu FLRJ zamknię 
cia lokalu PRI w Belgradzie oraz nie 
■wybredne metody, zastosowane przy 
zamknięciu PBI, są Jeszcze jednym do 
wodem wrogiej Ludowo-Demokratycz 
tlej Polsce postawy Rządu FLRJ.

W tym stanie rzeczy Ambasada Pol 
Ska oświadcza, że odpowiedzialność za 
łan wrogi wobec Polski, a niewątpli
wie sprzeczmy z opinią narodów Ju
gosławii krok, jakim jest zamknięcie 
Polskiego Biura Informacji, spada cał 
Łowicie i wyłącznie na Rząd FLRJ, wo 
bec czego Rząd Polski wyciągnie z te 
go właściwe konsekwencje.

• * •
• Ministerstwo Spraw Zagranicznych 
Jugosławia odpowiedziało na notę poi 
•ką w krótkiej nocie, w której zwra
ca uwagę na rzekome przekręcanie fak 
lów w nocie polskiej i obrażliwy eon 
noty.
v « o «
, W dzień po zamknięciu Polskiego Bi u 
ta  Informacyjnego otworzono po re 
Braw** ^rtb to ią etabesady emerykań

cyjna, która w  sposób brutalny i 
tchórzliwy jednocześnie ziikwidowa 
na została przez agentów titow- 
skich.

Prasa jugosłowiańska od dłuższe
go czasu już atakowała poiskie biu 
ro Informacyjne, a  personel tego 
biura był wzywany na „rozmowy" 
do różnych małych dyktatorów ti- 
towskich. lako  ukoronowanie tych 
szykan najwyższe czynniki w Ju 
gosławii zdecydowały wreszcie bru 
talną likwidację tej placówki

Czym tłumaczy się ten nagły wy 
buch wściekłości władców titow- 
skich?

Odpowiedź jest nietrudna.
Lokal polskiego biura informa

cyjnego był tłumnie uczęszczany 
przez mieszkańców Belgradu, a 
przed witrynami gdzie były zamiesz 
czane zdjęcia 1 wykresy obrazujące 
rozwój naszej gospodarki gromadzi 
ły się zawsze grupy ludzi żądnych 
wiadomości które prasa jugosło
wiańska przemilcza lub wypacza. 
W oczach ludności Belgradu, cyfry 
i fakty świadczące o sukcesach Pol 
ski osiągnięte w oparciu o pomoc 
Związku Radzieckiego i przyjazna 
współpraca z krajami demokracji 
ludowej były ciężkim oskarżeniem 
dyktatury titowskiej, ciągnącej Ju 
gosławię do obozu imperialistyczne 
go. Tego właśnie nie mogli strawić 
odszczepieńcy belgradzcy. Nie mo
gli dłużej znieść prawdy o Polsce 
Ludowej, którą coraz bardziej oczer 
niają i szkalują w swojej prasie i 
radio.

Jako oficjalnego pretekstu do zam 
knięcia polskiego biura informacyj 
nego użył rząd jugosłowiański „ar
gumentu" jakoby Polska nie chcia 
ła, przyznać Jugosławii tych przywi 
lelów w Warszawie, jakie sama po 
siada w Belgradzie. Ale wykręt- 
ność tego „tłumaczenia" jest jasna 
jeśli wiadomo i było o tym wiado
mo rządowi jugosłowiańskiemu, że 
jego prośba o lokal w centrum War 
szawy była złożona zresztą dopiero 
w ostatnich dniach stycznia br. By 
ła rozpatrywana przez Rząd Polski 
w tym samym czasie, kiedy urzą
dzano haniebną napaść na lokal 
biura informacyjnego w  Belgradz:e. 
Dla każdego kto zna stosunki miesz 
kantowe w  Warszaw!e zrozumiałe 
są trudności w  wyszukaniu repre
zentacyjnego lokalu w czasie kil
ku zaledwie tygodni.

żył się rząd jugosłowiański zamy
kając polską placówkę informacyj
ną w Belgradzie jest dodatkowym 
dowodem prowokacyjnego charakte 
ru tej napaści

Fakt. że poniesiony wściekłością 
rząd jugosłowiański nie zadowolił 
się tylko wysunięciem ultimatum, 
żądając zamknięcia biura informa
cyjnego w okresie trzydniowym, ale 
nasłał ludzi aby zdemolowali lokal 
świadczy wyraźnie o jego wrogiej 
postawie wobec Polski Ludowej. 

Jednocześnie fakt, że ludzie ci wy
stąpili w im!eniu przedstawiciel
stwa ministerwa handlu wewnętrz
nego. a nie w» imieniu ministerstwa 
spraw zagranicznych Jugosławii, 
które dało rozkaz likwidacji biura 
informacyjnego, wskazuje w jakiej 
głupiej «ytuacji znalazła się klika 
titowska, obawiająca się świadome 
go przyjęcia odpowiedzialności za 

tę prowokacyjną napaść.
Odpowiedzialność jednak za to 

rząd jugosłowiański musi ponieść.
Zapowiedź rządu RP wyciągnię

cia konsekwencji z wrogiej posta
wy rządu jugosłowiańskiego wo
bec Polski Ludowej jest wyrazem 
przeświadczenia całego społeczeń
stwa, że prowokacja ta musi zna
leźć właściwą odpowiedź. T. A.

POLSKA LUDOWA ZWALCZA ANALFABETYZM

Posiedzenie Rady M in is trów
Nowy m inister P rzem ysłu  Rolnego  

Spożyw czegoi
WARSZAWA (PAP). — Prezy

dent RP na wniosek prezesa Rady 
Ministrów mianował ministrem 
Przemysłu Rolnego i Spożywczego 
ob. Bolesława Rumińskiego, dotych 
czasowego podsekretarza stanu w 

Ministerstwie Przemysłu 1 Handlu 
WARSZAWA (PAP). — Rada Mi

nistrów na posiedzeniu w dniu 13

marca rb. uchwaliła 3 projekty
ustaw, które wejdą pod obrady bie 
żącej sesji Sejmu Ustawodawczego 
RP, Rada Ministrów ustaliła też za 
kres działania ministra Przemysłu 
Rolnego ! Spożywczego, którego u- 
rząd tworzy się w związku ze zmia 
nami, dokonywanymi w organiza

cji naczelnych władz gospodarczych

Napływają dalsze zgłoszenia
do kongresy zwolenników poko ju

ORGANIZACJE
MIĘDZYNARODOWE

Udział zgłosiło Światowe Stoorarzy 
szenie Pracowników Nauki, które je
dnoczy 18 organkacyj 14-tu krajów.

FRANCJA
Dr Caerles Artus, członek najwyż

szej rady ministerstwa oświaty, sekre
tarz generalny związku zawodowego 
pracowników szkolnictwa techniczne
go zgłosił udział reprezentowanej 
przez sdehie organizacji.

Udział zapowiedziały następujące 
osobistości: Claude Morgan, redaktor 
pisma „Lettres Francaises", pisarze- 
Tristan Ramy, Pierre Abraham, Pier- 
re Mounier. Bernard Narbonne, Emil 
Tersen, Gauthert, dr Heńyer, Paul 
Loffler, księżna d‘Ayen, dr Mallet. 
J. P. Coutiisson, pani Gusyet, pani La 
lot.

* * •
PARYŻ (PAPJ. — Do Paryża napły 

wają w dalszym ciągu zgłoszenia i wia 
domoścż o przygotowaniach do Swiato 
wego Kongresu Zwolenników Pokoju.

Mimo ostrzeżeń lewicy
reakcja włoska uchwaliła przystąpienie 
d o  p a k t u  a t l a n t y c k i e g o
RZYM (PAP) Debata w Izbie Po

słów nad przystąpieniem Włoch do 
paktu atlantyckiego, rozpoczęta 16 
marca z rana, trwała bez przerwy 
do 18 marca wieczorem. Na począt
ku debaty posłowie opozycji zapropo 
bo wali, by głosowanie odłożyć do 
momentu opublikowania tekstu pak 
tu atlantyckiego, który według zapo 
wiedzi departamentu stanu,, miał 
być podany do publicznej wiado
mości 18 marca o godz. 17-ej. Cho
dziło o to, by deputowani mogli 
przed powzięciem tak ważnej de
cyzji, zaznajomić się z tekstem ofi
cjalnym paktu. Ten wniosek opo
zycji został odrzucony przez więk
szość rządową, która chciała zmusić 
Izbę do natychmiastowej decyzji. 
Pośpiech de Gasperfego, który 
chciał zademonstrować wobec rządu 
Stanów Zjednoczonych, iż jest pa
nem sytuacji w parlamencie, wywo
łał głębokie oburzenie wśród lewicy 
Opozycja odpowiedziała na ten ma 
newr, zgłaszając się masowo do gło
su. Przez dwa dni i dwie noce człon 
kowie opozycji przemawiali kolej
no, motywując, dlaczego będą głoso 
wali przeciwko paktowi. Nie cho
dziło tylko o odłożenie głosowania 
da chwili opublikowania tekstu pak

tu, ale o podkreślenie przed naro
dem włoskim i światem powagi de
cyzji, którą rząd powziął poza par
lamentem, pod wpływem nacisku 
Watykanu i imperialistów amery
kańskich. Chodziło o to, by echo ba 
talii parlamentarnej dotarło do naj
bardziej odległych zakątków Włoch 
i uświadomiło tych wszystkich, któ
rzy w dniu 18 kwietnia 1948 r. od
dali głosy na chrześcijańską demo
krację, iż wbrew swej woli wciągnę 
li kraj do obozu imperialistów.

Przed głosowaniem przemówił se
kretarz partii komunistycznej T o -! 
gliatti, który uzasadniając, dlaczego 
będzie głosował przeciwko paktowi 
atlantyckiemu zaproponował przyje 
cie wniosku, zapewniającego, że iad 
ne obce państwo nie otrzyma we 
Włoszech baz strategicznych Wnio
sek ten został odrzucony 317 głosa
mi większości rządowej przeciwko 
175 opozycji. Reszta wstrzymała się 
od głosu. Następnie 342 głosami prze 
ciwko 170 głosom komunistów i so
cjalistów Izba uchwaliła wniosek, 
upoważniający rząd do rozpoczęcia 
pertraktacyj w sprawie przystąpie
nia Włoch do paktu atlantyckiego. 
19 deputowanych wstrzymało sie od

WIELKA BRYTANIA
Znany brytyjski pracownik D. N. 

Pritt, członek Izby Gmin złożył oświad 
czernie, w którym podkreśla, że wobec 
działalności podżegaczy wojennych 
niezbędna jest czynna kontrakcja 
wszystkich narodów miłujących po 
kój.

„Ci, którzyi przygotowują Kon
gres Pokoju — oświadczył Pritt — 
jak i ci, którzy we Wrocławiu rzucili 
pierwsze hasta walki o pokój, mogą 
przyczynić się w znacznej mierze do 
zwycięstwa w wojnie przeciwko woj
nie".

Związek zswodowy górników szkoc
kich postanowił wysłać delegację na 
Kongres,

NIEMCI
Liczne niemieckie związki zawodo

we strefy radzieckiej postanowiły wy
słać delegację na Kongres Zwolenni
ków Pokoju. Znany pisarz B, Keller 
mann ogłosił apel do niemieckiej opi
nii publicznej podkreślając, że wszys 
cy intelektualiści niemieccy powinn 
uważać poparcie Kongresu za swój o. 
bowiązek. •

BUŁGARIA
Generalny sekretarz „Frontu Patrio 

tycznego" W. Poptomow zgłosił przy
stąpienie do Kongresu tej organizacji 
która liczy około miliona pracowni
ków bułgarskich.

CZECHOSŁOWACJA 
Udział zgłosiły związki zawodowe li 

czące 3 miliony członków. Delegatem 
na Kongrea będzie zastępca sekreta
rza generalnego Rady Centralnej — 
Kocky.

BELGIA
Do Kongresu przystąpmy nnstępnjR 

ce osobistości: sekretarz stowarzysz* 
nia b partyzantów Adam, przewodm 
rżący stowarzyszenia obrony pokojn 
— Misson, pisarz Dupierreux oraz s* 

retarz związków zawodowych — Pa 
‘■Sny. z

HOLANDIA
Ruda holenderskich związków zawo

dowycb zapowiedziała wysłanie dele 
gacji na Kongres.

RUMUNIA
2 Bukaresztu donoszą, źe Gene

ralna Konfederacja Pracy Rumunii.
8 mUL swiąikowcśnr

ogłosiła komunikat, zapowiadający 
całkowite poparcie inicjatywy M:ęr 
dzynarodowego Biura Łączności In 
telektualistów zwołania w Paryżu 
Kongresu Zwolenników Pokoju.

Podobną uchwałę powzięło rów
nież szereg organ* żacyj naukowych 
i społecznych w Rumunii,

MINISTERSTWO 
Przemyśla Rolnego 

i Spożywczego
W ramach reorganizacji central 

nych władz gospodarczych pań
stwa, rząd postanowił powołać do 
życia ministerstwa Przemysłu Roi 
nego i Spożywczego. Decyzja Rządu 
odpowiada przemianom jakie na
stąpiły już w praktyce życiowej, 
podkreśla również rosnące znacz;- 
nie przemysłów podporządkowa
nych nowemu ministerstwu dla ca
łości gospodarki narodowej. Pro
dukcja tych przemysłów przekro
czyła już w roku ubiegłym poziom 
przedwojenny.

Nowe ministerstwo obejmuje pie 
czę nad wielkimi przemysłami spo
żywczym  ̂ jakimi są cukrownictwo 
i przemysł fermentacyjny 'piwo. 
drożdże, ocet), nad całym przemy 
słem spożywczo -  przetwórczym, 
przerabiającym produkty dostar
czane przez rolnictwo, hodowlę i 
rybołówstwo, przejmie poza tym 
'lwa ogromne przemysły, które do 
r-ychczas pracowały jako monopo
le: spirytusowy i tytoniowy.

Decyzja Rządu jest zarówno wv 
razem troski o interesy producen
ta rolnego, a w.ęc chłopa, jak . 
mas pracujących miast. Przemysły 
rolny i spożywczy będą musiały 
►dtćerać stale rosnące ilość, surow
ca do przerobu, przyczyn ając się 
tym samvm do rozszerzenia roz
miarów konsumeji.

Usprawnianie organizacji przemy 
siu spożywczego możliwe dzięki jed 
nolitemu kierownictwu, przyniesie 
orzyści chłopom poprzez zapewnie 

■ne im opłacalnych cen na jego pro 
ipkt.

Usprawnienie to, a zwłaszcza roz 
wnięcie przetwórstwa mięsa, ryb 
■worów i warzyw przyczyni s ę do 
usunięcia marnotrawstwa ryrh pro 
lukrów i zapewni racjonalną go
spodarkę.

Zal*ezpiecrenie obustronnych ‘n 
teresów chłopa j szerokich rzesz, 
pracowniczych na tym odcinku bę 
dzie realnym wyrazem naszej poi'
tyki sojuszu 
ski ego.

robotniczo -  chłop- 

K. W
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J t i l u  ie s n z e  n i i i  g id  w n ż e i i i i  i j d u z S i  do I I
m ó w i  Maria Kuresza z gm. Krzywowierzba

Przywitaliśmy się na progu chaty. 
Następnie zaprosiła do izby i zaczę
ła opowiadać. Na początku nie mo
gła jakoś skupić się. Wydawało się, 
Że chce opowiedzieć o wszystkim 
od razu: l o Zaporożu i o Kijowie. 
Opanowała się jednak, i rozmowa 
potoczyła się równo i gładko.

— Opowiem więc po porządku 
od pierwszego dnia pobytu, na 
Ukrainie.

ULICA LENINA
Najbardziej utkwiła mi w pamięci 

jedna z ulic Kijowa — ulica Le
nina. Szliśmy nią w kierunku placu 
Korolenki do Opery. Prosta, szero
ka wysadzona kasztanami. Zbiega 
Się z ulicą Korolenki, na której 
stoi gmach Muzeum Lenina. W Ki
jowie więc zwiedziliśmy Muzeum 
Lenina, Muzeum Partyzanta, oraz 
Muzeum Miejskie. Byliśmy obecni 
na zjeździe przodowników pracy w 
rolnictwie. Tu zapoznaliśmy się oso 
biście ze słynrfymi przodowniczka
mi pracy odznaczonymi licznymi 
orderami I medalami. Słyszałam ich 
proste 1 szczere przemówienia. Opo 
władały na zjeździe o osiągnięciach 
swych kołchozów.

Byliśmy też na przedstawieniach 
w Operze Kijowskiej. Widziałam o- 
perę „Zaporożec zza Dunaju". Ludo 
wą operę „Natnłka Połtawka". Jak
ie  piękne są te przedstawienia!

— Widzę, że wciąż jeszcze jeste
ście pod wrażeniem wycieczki — 
wtrąciłem.

— O tak! Wycieczka wywarła na 
mnie silne wrażenie.

„ZDOBYCZ PAŹDZIERNIKA*
Wiejska dziewczyna Maria Kure- 

tza opowiadała dalej.
— Po czterech dniach pobytu w

Kijowie udaliśmy się pociągiem 
„w teren". Mówię tak, jak przyjęto 
u nas „w teren". Już w drodze po
wiedzieli nam, że jedziemy do koł
chozu „Zdobycz Października". Na 
małej stacii przywitali nas kołcho
źnicy s przewodniczącym Dubkowie 
ekim na czele. Podeszły do mnie 
młoda kołchoźnica, uścisnęła dłoń 1 
mówi: • /
\ _Ot | zobaczycie nasz kołchoz.
|  Tam wszyscy mówią: „Nasz koł
choz", „nasza ferma", (to znaczy o- 
berak „nasz kłub“ (świetlica). Samo 
diodami przyjechaliśmy na miejsce 
Wieś całkowicie zelektryfikowana. 
Zabudowania kołchozne olbrzymie 
mocne. Po krótkiej konferencji od
bytej w świetlicy udaliśmy się „na 
fermę". Była pora dojenia krów. 
Wszystklie dojarki pracują w bia
łych fartuchach. Opowiadały one o 
twej pracy. Z początku rozmawialiś 
my na migi, ale wkrótce znaleźliśmy 
wspólny język. My trochę po ukraiń 
Sku, a oni trochę po polsku. Przed 
wojną ferma posiadała elektryczne 
dojarki. Obecnie ich nie ma. Ale w 
najbliższej przyszłości mają znów 
Je zastosować. W oborze jest czysto, 
<ak w szklance. Elektryczne oświe
tlenie drewniana podłoga, ściany 
pobielone. Nad każdą krową wisi ta 
bil czka.

Kołchoz posiada własną elektrow 
olę z której czerpie podwójną ko
rzyść. Po pierwsze, dlatego, że po
siada własny prąd, a po drugie, ze 
dostarczając energii elektrycznej dla 
miasteczka pobiera za to ..^ube 
pieniądze. W olbrzymiej elektrowni 
pracuje tylko dwóch ludzi — kobie
ta 1 mężczyzna.

Nazajutrz zwiedziliśmy prywatne 
mieszkania kołchoźników. Każdy po 
siada mieszkanie, składające się z 
dwóch, trzech pokoi, światło elektry 
czne, radio itp. Zaglądaliśmy nawet 
do śpichrzów. Zboża mają dość. Koł 
chożnicy nie wiedzą, co to jest przed 
nówek. Wieczorem podziwialiśmy 
na scenie świetlicowej chłopców 1 
dziewczęta, których w dzień widzie
Uśmy P«y pracy.

BEŻ, KURĘ I KARPIE
} Kołchoz „Zdobycz października,‘ 

znajdu je  się w obwodzie dniepro- 
mekrowskim. Następny kołchoz, o 
którym teraz opowiem znajduje się 
koło Zaporoża, i nosi nazwę im. Ki
rowa.Starym ukraińskim zwyczajem 
Jclrowcy" przywitali nas solą i chle 
bem. Kołchoz ten jest o wiele wię- 
1 » .  od poprzedniego. Naimerw za

prosili nas do świetlicy. Opowie- | fermę hodowlaną oraz prowadzi In- 
dzieli o gospodarstwie, o swej pra- I spekta warzywne. Ziemia w kołcho- 
cy, następnie zaś zaproponowali obej [ zie tym nie dobra. Połowa obszarów
rżenie chudoby Kołchoz prowadzi 
hodowlę cieląt. Tak urządzonego cie 
lętnika nie widziałam dotychczas ni 
gdzie u nas w Polsce. Każde cielę 
posiada pomalowaną na biało klat
kę i, jeśli można tak się wyrazić, 
cielętnik wygląda jak żłobek dzie
cięcy. Widziałam też maciorę z 48 
prosiętami. Kołchoźnica, która doglą 
da Ją. dostała jako premię 22 pro
siąt. W tymże kołchozie byliśmy ria 
fermie kur, która liczy 600 kur i 100 
kogutów. Wszystkie kury są białe. 
Kołchoz uprawia również ryż. Za po 
mocą specjalnych pomp i rur wodo
ciągowych nawadnia się pole w mia 
rę jak rośnie ryż. Do wody wpusz
cza się karpie, które świetnie wpły
wają na zapylenie ryżu oraz msz
czą chwasty.

Tow. Maria sięgnęła do kieszeni 
i pokazała garść ryżu, przywiezione 
go z kołchozu im Kirowa.

— O proszę Ryż wyhodowany na 
ziemi ukraińskiej, — powiedziała.

Kołchoz, — ciągnie dalej Maria, — 
posiada własny szpital, w którym 
pracuje 4 lekarzy i 14 pielęgntarek, 
szkolę jedenastoletnią zatrudniającą 
34 nauczycieli, żłobek dziecięcy 1 
przedszkole. W pracy świetlicowej 
bierze udział nie tylko młodzież, lecz 
i starsi kołchoźnicy.

DNIEPROGRES
W Orchowie zwiedziliśmy wielką 

stację maszynowo-traktorową. — 
MTS, wyposażoną w najróżnorod
niejsze maszyny rolnicze. W Zapo
rożu obejrzeliśmy olbrzymie przed
siębiorstwo produkujące kombajny 
— fabrykę „Komunar**. Fabryka 
dziennie produkuje 20 kombajnów 
Robotnicy z dumą opowiadali o od
budowie fabryki, o swej pracy 1 ży 
ciu. Największe wywarł na mnie 
wrażenie „Dnieprogres" — najwię
ksza stacja elektryczna w Europie. 
Podszedł do mnie jeden z robotni
ków i mówi:

— Wot widitie Wzięliśmy za ba
ry dmeprowskie poiohy! Naprawdę, 
ludzie potrafili ujarzmić naturę.

DESZCZE NA POCZEKANIU
O 60 km na północ od Kijowa by

liśmy w kołchozie im. Wasilewa 
Był on kompletnie zniszczony przez 
Niemców. Obecnie został odbudowa 
ny. Jego własność stanowi przeszło 
1.300 ba ziemi. Tak samo posiada

piachy, a połowa mokradła Koł
choźnicy przeprowadzili meliorację 
dla gleb piaszczystych — sztuczny 
deszcz Przez specjalne kanały wo
da dopływa do pól, a potem za po
mocą pomp i pryszniców skrapia się 
pola. Kołchoźnicy nawet zademon
strowali, jak to się robi. Deszcz po
lał na poczekaniu. Później śmieli się 
że nie potrzebują błagać o deszcz. 
Kołchoz buduje dla swych członków 
domki. W ub. roku wybudowano

72. Pozostaje jeszcze wybudować 102. 
Taki domek kosztuje od 15 do 20 
tys. rubli. Państwo wypożycza dla 
kołchoźników gotówkę na okres 10 
lat. Domki kryte są czerwoną da
chówką i wyglądają, jak maki.

Nasza rozmowa dobiega końca.
— Trudno od razu opowiedzieć 

wszystko na raz. Przyznam się 
Wam, że trudno mnie samej w to 
wszystko uwierzyć. Kołchoz to do
bra rzecz — zakończyła swoje opo
wiadanie Maria Kuresza.

Rozmowę przeprowadził 
Stefan Bandos.

Tegoroczne plany zasiewów
S eJmiomilowy krok Lubelszczyzny

Najwięcej odłogów znajduje się 
na tercine powiatu hrubieszowskie
go i tomaszowskiego. W mniejszej 
ilości są one jeszcze w powiecie 
wlodawskim ł bialskim. Niewielkie 
obszary odłogów znajdują się tak
że w powiecie chełmskim i biłgoraj 
skim. Ogólna powierzchnia odło
gów ornych wynosi 65 tys. ha. Te
goroczne plany zasiewów przewidują 
całkowitą likwidację odłogów.

Państwowe gospodarstwa rolne 
mają wydzielone na terenie dwu 
powiatów 22 tys. ha odłogów do 
zlikwidowania. PGR będą miały mo 
żneść zagospodai owania ich, ponie
waż w r. ub. stworzyły sobie bazy 
na tych terenach W r. b. na ten cel 
otrzymały ponad miliard zł. kredy 
tów

Część odłogów w ilości 4.400 ha 
zagospodarują młodzieżowe spół
dzielnie produkcyjne. Powstanie ich 
8. Dla obsłużenia tych spółdzielni 
będą zorganizowane Państwowe O- 
środki Maszynowe. Dp 15 maja br. 
będą postawione budynki dla tych 
spółdzielni.

Resztę odłogów zagospodarują ze 
społowe gromady, gminy lub indy
widualni rolnicy W tym celu zosta 
nie przeprowadzone osadnictwo. Na 
teren'e powiatu tomaszowskiego, 
hrubieszowskiego i tych terenów, 
gdzie znajdują się odłogi będzie 
prowadzone osadnictwo. Przewiduje 
się przeniesienie około 2000 rodzin. 
Prowadzenie osadnictwa na terenie 
powiatu włodawskieso i bialskiego 
nie przedstawia żadnych trudności 
ponieważ znajdują się tam budyn
ki w dostatecznej ilości. W dwu na 
immiart powiatach południowo - 
wschodnich brak ich kompletnie, eo 
stanowi poważną trudność przy za 
gospodarowaniu tych terenów.

Z akcją siewną łączy się ściśle 
sprawa siły sprzężanej W porowna 
niu do okresu przedwojennego jest 
ona jeszcze niewystarczająca. W 
związku z tym, konieczne jest zwięk 
szenie mechanicznej siły pociągo
wej. Już zasygnalizowano transport 
191 traktorów dla gminnych ośrod
ków maszynowych. Będą one roz
mieszczone we wszystkich powiatach. 
Prócz tego w rb. zostaną uruchomo 
ne 3 Państwowe Ośrodki Maszyno
we. Dwa z n'ch w powiecie hrubie 
szewskim i jeden w tomaszowskim 
Każdy z nich będzie wyposażony w 
20 traktorów oraz komplet narzędzi 
do uprawy roli.

Uruchomienie ośrodków oraz pra
ca już znajdujących się na terenie 
powiatu tomaszowskiego i hrubie
szowskiego traktorów daje gwaran
cję sprawnej 1 szybkiej uprawy zie 
mi. Całkowite zaś zagospodarowa
nie odłogów to dodatkowe tysiące 
ton chleba. to siedmiomilowy krok 
Lubelszczyzny w aprowizacji kraju.

Sprostow anie
Na skutek mylnej Informacji je 

dnego z uczniów Liceum Handlowe 
go w Zamościu udzielonej Powiatu 
wemu Komitetowi PZPR w Zanióś 
ciu została przez korespondenta u- 
mieszczona w ,Sztandarze Ludu" z 
dn. 25. 2 br. pod adresem tow. Mał 
kowskłej Mieczysławy złośliwa i 
krzydząra notatka, którą w całości 
odwołujemy.

I Sekretarz KP PZPR 
w Zamościu 

(—) Stanisław Dubiel

Przypomnienia 
g o s p o d a r c z e  
na ko n i e c  marca

Pierwszym  narzędziem, które 
powinno się wiosną ukazać na ro- 
ii, jest — wioka. Jest to narzędzie 
proste i tanie. Można je  sporzą
dzić nawet w domu z k ilku  star 
rych obręczy połączonych łań- 
cuszkami, bądź kanciastych bele 
czek podkutych grubą blachą.

Wiosrią, pole zaorane na zimę 
wysącza niejednakowo• podczas 
gdy wierzchołki skib są już su
che, dołki są jeszcze niezupełnie 
m okre  i grząskie tak, że broną 
nie można wjechać na pole. Dzid 
łanie w łoki polega na tym , aby 
ściąć suche wierzchołki skib i 

zasypać nim i dołki w ilgotnej roiL 
W ten sposób rola się równa i po 
kryw a cienką warstwą suchej zie 
mi. Zrównanie roli zmniejsza po 
wierzchnię parowania, które zro 
sztą dzięki warstewce spulchnio
nej ziemi przeorywa się. W ten 
sposób włoka oszczędza parującą 
wilgoć zimową  na czas później
szy.

Dzięki wzruszeniu i spulchnie
niu wierzchniej w arstw y roli, no 
siona chwastów poczynają się bti 
dzić i kiełkować. Gdy wzejdą, la 
two je zn-szczuc pierwsza broną  
którą się w jedzie na pole. Bet 
w łoki chwasty kiełkow ałyby do 

pi ero po bronie. Jak z tego wi
dać stosowanie włoki daje nam 
szereg poważnych korzyści: oszczę 
dza wilgoć, niszczy chwasty, przy 
śpieszą uprawy,

• •  »
Seradelę słusznie nazywają lucerną 

piaskową. Jest to pod każdym wzgię 
dem nieoceniona roślina pastewna; 
ma jednak również pewne wady. Bas 
dzo wolno rośnie w początkowym 
okresie l obawia się suszy. Ponie
waż jednak seradela nie obawia sią 
przymrozków można ją zasiewać 
bardzo wcześnie —- Jak to mówią 
prosto z kry.

Taki wczesny słew pozwoH <era- 
deli wyzyskać wilgoć zinjpwą roli 
i nieźle się zakorzenić nim rola wy 
schnie. Siać Jest najlepiej seradelą 
i żyto już w końcu marca siewni- 
kiem rzędowym w poprzek rzędów 
żyta. Gdy siejemy seradelę ręcznie, 
lepiej ioet ją zawlec lekką broną, 
niż nasienie pozostawiać na wierz 
chu, licząc na to, że deszcz Je wkle 
pie.

Gminna Spółdzielnia SCh. w Urzędowie
„bawi  s i ę ”  w  Biontraktanwanie

Meldunki o Hośc.j -akontraktowa 
nej trzody chlewnej nadchodzące z 
powiało zamojskiego, chełmskiego, 
{ wlodawskiego dyskredytowały co
raz bardziej Kraśnik. W zestawie
niu zakontraktowanych sztuk po
wiał kraśnicki znalazł się w woje
wództwie, na ostatnim miejscu.

Nie widzimy powodów by są
dzić, źe gospodarze kraśniccy ule
pieni są z innej gliny niż chełmscy, 
tomaszowscy, lub hrubieszowscy. 
Na poparcie przypuszczenia, źe wi 
na leżeć musi w mało aktywnych 
zespołach poszczególnych zarządów 
gminnych spółdzielni, mogły już po 
części posłużyć słowa prezesa Zw. 
Sam. Chłopskiej w Kraśniku. Dla 
przykładu zapytaliśmy go o dzia- 
ła’ność Gminnej Spółdzielni Sam. 
Chłopska w gminie Urzędów.

Cói — mówi nam prezes — wczo 
ra j mieliśmy' ogólpe zebranie z ca 
lego powiatu. Do dzisiaj w całym 
pomiecie kraśnickim zakontrakto
waliśmy tysiąc sztuk. (Zrobiłem w 
mvśli z-stawienie z gminą N:e’.isz 
pow zamojskiego w której pokłosie 
tylko jednego dnia wyrażało się cy 
frą 800 kontraktów).

A sam Urzędów?
Urzędów do 15.III. zakontrakto

wał 50 sztuk.
Jacy to ludzśe kierują gminną

spółdzielnią w Urzędowie?
W odpowiedzi prczez ŁTohll

mas nie wróżący nic dobrego. Z póź 
niejszych krótkich wyjaśnień pre
zesa wywnioskowałem, że są to pra 
cowni-cy bez przedsiębiorczości i in
wencji.
Ocenę tę mngłby poprzeć chociażby 
następujący fakt: We wsi Popko- 
wice znajduje się przyzwoita resz- 
tówka Zw Sam. Chłopskiej zapro 
ponował Gminnej Spółdzielni w 
Urzędowie objęcie jej. Odpowiedź 
ich była dość niezrozumiała, jed
nakże wystarczająco charakteryzu
jąca Gm. Spółdzielnię w Urzędowie. 
Odpowiedziano mianowicie ,.nie“ 3 
administrację resztówki w Popkowi 
cach powierzono Lidze Kobiet.

Pojechałem do samego Urzędowa. 
Dnjechałpm na miejsce wprawdzie 
na złamanym resorze, niemniej o 
11-tej słaliśmy już przed jasnym 
budynkiem w rynku. Rez informa
cji daremnym by było szukać Gra 
Spółdz. Zamiast takiej nazwy, wła
ściwej, na jasnym budynku prze
czytać tytko można „Spółdzielnia 
Jedncść" Koniec końcem jednak, 
trafiliśmy Prezesa nie było. Za
staliśmy tylko k:ern\vnika akcji 
kontraktowała u Urzędowie, jed
nego członka zarządu spółdzielni, 
i sklepowego który cheiał nam to
warzyszyć. Z n.mi też . rozmawia
liśmy.

W prawdz> może dobrym i waż 
nvtn iest. że ludzie ca sa iak aaio-

ptyniistyczniej nastrojeni jeśf cho 
dzi o dalsze kontraktowanie w 
gminie Urzędów, niemniej jednak, 
ważne są fakty. Kontraktowanie w 
Urzędowie rozpoczęto 21 lutego. 
Plan kontraktowania w gminie 
Urzędów przewiduje 1250 sztuk. 
Według słów kierownika do 15 hm. 
zakontraktowano 62 sztuki. Były 
już podobno robione dwa wypady 
w teren przez pracowników GS w 
Urzędowie. celem jch było jednak 
nie kontraktowanie, a zwoływanie 
zebrań. Dobrze by było gdyby GS. 
w Urzędowie zechciało się wzoro
wać chociażby na gminie Kosim, 
też w powiecie kraśnickim. Jeden 
pracownik tej spółdzielni zakon
traktował w przeciągu tylko jedne 
go dnia w gromadzie Borów 60 szt. 
Jest to cyfra którą Urzędów do,,ie 
ro teraz osiągnął. Wyjazdy celem 
zwoływan e zebrań propagandowych 
Gminna Spółdzielnia w Urzędowie 
powinna mleć poza sobą.

Na pytanie czy spółdzielnia usta
liła stan pogłow:a prz^fi przystąpie
niem do kontraktowania, odpowie
dziano mi zgodnym chórem... nie. 
To samo jeśli chodzi o ustalenie 
powierzchni gospodarstw. Na do
wód swojej przedsiębiorczości po
dano mi fakt. że w początkowym 
okresie kontraktowania rozdano sol 
tysom druki umów. Miało to przy
sporzyć kontraktów. Cći zie iednali

okazało. Do driś dnia sołtysi nie 
przysłali ani jednego meldunku o 
zakontraktowaniu. Również przecie 
nicm odpowiedziano mi na pytanie 
czy istnieje przy spółdzielni porad 
nia hodowców. Jedynym słusznym 
usprawiedliwieniem jest fakt, że 
akcja szczepieria zapowiedziana na 
iO bm. do dziś dnia nie rozpoczęła 
się, na terenie gminy.

Gdy się już żegnałem, mało zhu 
dowany informacjami, zwróciłem 
się do ob Gajewskiego kierownika 
kontraktowania, „towarzyszu".

Ja do partii nie należę — nada 
odpowiedź.

A prezes ob. Cieślik?
To samo — Też nie. —
— A obywatel? — zwróciłem się 

do sklepowego.
Nie.

A kto z zarządu spółdzielni?
— Nikt.
Jeszcze na jniespodziewaniej padły 

słowa ob. Gajewskiego. ,,My się w 
politykę nie bawimy, my pracuje
my".

Cóż iednak, leiedy jest inaczej. 
Kontraktowanie w Urzędowie moż
na liv nazwać właśnie zabawą, a być 
może, że za taki stan rzeczy winę 
ponosi właśnie brak jakiegokolwiek 
upolitycznienia w Gminnej SpóKisiel 
ni w Urzędowie.

Jerzy Kondratowie*
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Ekshumacja zwłok
bohaterskiego
g i m n a z j a l i s t y

(&c) — Na polach gminy Jasz
czów powiatu lubelskiego odbędzie 
się 28. bm, ekshumacja zwłok uoha 
teiskiego gimnazjalisty Tadeusza 
Drabarka, który zginął na terenach 
należących do wsi Łysolaje l Popia 
wy, w czasie okupacji niemieckiej. 
Disbarek był członkiem tajuej or
ganizacji wojskowej, która zdoby 
la wielką ilość min z transportów 
wojskowych, wysyłanych przez 
INemcy na wschodni front. Aliny 
były nieznanego typu i żaden z 
członków organizacji nie umiał się 
■ nimi obchodzić, zachodziła więc 
konieczność przeprowadzenia próby. 
Tego ryzykownego czynu podjął się 
Tadeusz Drabarek, syn kolejarza i 
dokonał próby na polach wsi Jasz 
ezów, Łysolaje i Poplawy. W czasie 
próby wybuchła mina przedwcześ
nie, a ciało 20-letniego partyzanta 
■ostało rozszarpane na strzępy. Ali o 
szkańcr zebrali nocą resztki zwłok 
do trumny i pochowali w obecnoś
ci kapelana organizacji na wymie
nionych polach. Śmierć młodego bo 
hatera zestala pomszczona, gdyś 
członkowie organizacji zniszczyli 
zdobytymi minami wiele hitlerow
skich transportów wojennych.

Zwłoki Tadensza Drabika zostaną 
£9 marca br. pochowane na cmcnta 
rzn w Milejowie, a  pogrzeb jego 
szczątków będzie wielką manife
stacją okolicznej ludności.

I t l i !  I I I  will fitlS Il
I N T E R E S U J Ą C Y  K O N K U R S  
tyg. „K obieta" i P K O

Redakcja „Kobiety" przy współu- I PKO przeznacza za najlepsze oprą 
dziale PKO ogłasza konkurs na naj cowanie tematu konkursowego nastę
lepsze opracowanie tematu „Rola i 
znaczenie książeczki oszczędnościo
wej PKO w budżecie rodzinnym".

Praca konkursowa pod dowolnym 
tytułem winna być oznaczona god
łem lub inicjałami i nadesłana do 
redakcji „Kobiety" — Warszawa, ul. 
Madalińskiego 7, w terminie do dnia 
15 m aja 'b r. z napisem „konkurs 
PKO".

Temat winien być opracowany w 
formie felietonu lub noweli. Obję
tość pracy konkursowej nie może 
przekraczać 3 stron maszynopisu 
(z podwójnym odstępem).

Do koperty adresowej należy wło
żyć zamkniętą kopertę, oznaczoną 
godłem, względnie inicjałami autora 
artykułu, w której podane będą na
zwisko, zawód, dokładny adres oraz 
ewentualny numer własnej książe
czki PKO.

Rozstrzygnięcia konkursu dokona 
sąd konkursowy, w skład którego 
wchodzą przedstawiciele redakcji 
oraz PKO. Wyniki konkursu ogloszo 
ne będą w pierwszej połowie czerw 
ca rb. Najlepsze prace konkursowe 
będą opublikowane na lamach tygo
dnika „Kobieta".

pujące nagrody: 1 — radioodbiornik 
lub kupon materiału wełnianego. 
2 — serwis .stołowy, 3 — komplet 
naczyń aluminiowych, 4 — serwis 
śniadaniowy, oraz 10 nagród pocie
szenia w postaci „Książek kuchar- 
skich‘‘ i innych książek, praktycz
nie przydatnych dla gospodyń domu. 
Szczegóły konkursu ogłasza numer 
10 tygodnika „Kobieta".

Ś W I E T L I C A  I K O Ł O  
Tow. Przyjaźni Polsko-Radzieckiej
w  m a j ą t k u  P r z y to c z n a
(rz) W majątkach P.Z.H.R 

daje się zauważyć w roku bie
żącym większe ożywienie w pra

Dzieci z W ojsławic 
s łu c h a ją  r a d ia

(zo) — Dzięki współpracy nauczy
cielstwa, Komitetu Rodzicielskiego i 
Zarządu Gminy, szkoła podstawowa 
w Wojsławicach została zradiofoni- 
zowana. Z audycji radiowych ko
rzysta nie tylko młodzież szkolna, 
lecz i starsi.

W WILLI K A P IT A L IST Y  — 
internat d la  m ło d z ież y

PZSCh w K r a s n y m s t a w ie
szkoli pracowników do akcji „H”

fr-) — W bieżącym miesiącu Po
wiatowy Związek Samopomocy 
Chłopskiej w Krasnymstawie prze
prowadza dwudniowe kursy gospo 
,darcze oraz zakłada gminne 1 groma 
dzidę zarządy zrzeszeń branżowych. 
Po ukończeniu kurków absolwenci 
będą prowadzić ewidencję i wykła
dy dla hodowców trzody chlewnej 
t bydła.

Poza tym w  powiecie krasnytaw- 
Jdm odbędą się w najbliższym cza- 
Jie kursy weterynaryjne dla przo

downików gromadzkich, celem pod
niesienia higieny sanitarnej i hodo
wlanej.

(Iw) W Zamościu dawał się 
odczuwać od dawna brak inłcr 
natu dla zamiejscowej młodzie 
ły  szkolnej, noniewaź dawna 
bursa przy ulicy Szczebrzeszyn 
skiej nie nadawała się zupełnie 
na mieszkania dla uczniów. Wy 
korzystała ją Centrala Tekstyl 
na na magazyny a uczniowie z 
okolic n*e mogli znaleźć po
mieszczenia.

Ostatnio wynaleziono odpo
wiedni budynek dla internatu 
uczniowskiego. Jest to willa by 
lego właściciela tartaku Zlpce- 
ra. Po porozumieniu z władza
mi szkolnymi dyrekcja Gimnaz 
jum Męskiego im. Zamojskiego 
założyła w niej Internat dla 
młodzieży. Położenie jednopię
trowego bndynku zdała od uli
cy t okalający go sad z ogro
dem zapewniają lokatorom spo 
kój potrzebny do nauki. W in

ternacie mieszka obecnie 40 
uczniów pod opieką profesora 
Czarneckiego.

cy kulturalno - oświatowej. 
Ostatnio otworzono w majątku 
Przytoczna świetlicę dla pra
cowników. Na uroczystość otwar 
cia przybył inspektor admini
stracyjny P.Z.H.R. ob. Antoni 
Sawicki, który, przemówił do 
licznie zebranych robotników 
rolnych, przedstawicieli partii i 
Związku Zaw. Robotników Rol
nych.

W swoim przemówieniu ob. 
Sawicki podkreślił doniosłą ro
lę sojuszu polsko - radzieckie
go, wskutek czego zebrani zgło 
sili gremialnie chęć zawiązania 
Koła Przyjaźni Polsko-Radziec
kiej przy majątku. Na człon-! 
ków zapisali się wszyscy pra
cownicy. Wieczór zakończyła 
zabawa taneczna.

Frampol nie troszczy sio o świetlicą
s i t a  m ł o d z i e ż y

(rs) — Junacy „SP'‘ i członkowie 
ZMP we Frampolu nie mogą zabrać 
się należycie do pracy samokształcę 
niowej i  kulturalno -  oświatowej 
ponieważ nie mają świetlicy. Właś 
ciwie lokal na świetlicę od niedaw 
na jest, ale znajduje się w takim 
stanie, że trudno jest w nim wy trzy 
mać kilka minut, a o zbieraniu. się 
na czas dłuższy mowy być nie mo-

2 0  n o w y c h  K ó !  ZH1P
powstało w pow. zamojskim
W wynika szeroka zakrojonej ak 

cji Żarz. Pow. ZMP w Zamościu, po 
wstało w powiecie 20 nowych Kół

RADZIĘCIN DOPOMINA SIĘ 
o odwiedziny kina objazdowego

ZMP w następujących gminach: Te 
respol, Radecznica, Sułów, Nielisz, 
Wysokie, Klary Zamość, Suchowo
la, Szczebrzeszyn Skierbieszów 
Zwierzyniec. Akcja Jest prowadzo
na w dalszym ciągu t daje pozytyw 
ne wyniki.

Odpowiedzi
korespondentom

Hodowca który chciał zakon
traktować prosiaki. —- Miasto Lu
blin jest wyłączone z kontrakto
wania trzody chlewnej. Należy 
zgłosić się do najbliższej w okoli
cy Gm. Spółdzielni S. Ch. i zao- 

j fiarować sprzedaż prosiaków, a 
przypuszczamy, że kupi bardzo 
chętnie ze względu na wielki po
pyt na materiał hodowlany-

- (rz) Wieś Radzłęcln w powie I 
eUe biłgorajskim posiada obszer 
•ny Dom Ludowy, w którym z 
powodzeniem można wyświe
tlać filmy. Mimo, że dolarcie 
Ido niej nie jest rzeczą trudną, 
gdyż na Unii Lublin — Frampol 
Jfcursują autobusy P.K.S., nie 
frrzybyło jeszcze do lej wsi iad 
na placówka oświatowa. Ostat
nio mieszkańcy wsi przysłali 
>od adresem naszej redakcji 

prośbą o skierowanie tam
ipc
'list z

jakiejś ekipy lub placówki kul 
turalno - oświatowej i zapew
niają, że znajdzie się wśród 
nich wielka ilość chętnych 
współpracowników. Dlatego też 
tą drogą apelujemy do miaro
dajnych czynników kulturalno- 
oświatowych. „Nie zapominaj
cie o Radzięcmie i wybierzcie 
się tam w odwiedziny, gdyż cze 
ka was tam piękna sala w Do
mu Ludowym i mieszkańcy".

ffósitotic? TosBHOwa Lub. i okolic
WI T A J Ą  R A D O Ś N I E
przybycie Teatru Objazdowego OSZZ
z  L u b l i n a

Młodzi w Chełmie trenują boks
W Gimnazjum Im. Stefana Czar

nieckiego w Chełmie jest wielu mi-

CEBULKI kwiatowe, kią 
cae pole<a Skład Nasion 

| OchmińSki lublin, Lu
bartowska 15. 611K
KAPELUSZE damskie 
ostatnie nowości wiosen 
ne — berety, torebki, 
szalik*, poleca *.lanima“ 

S-ia Duska 4.
*a:

łośników boksu, którzy częstą tre
nują po lekcjach. Przyszli nowicju
sze klubów bokserskich pałają żądzą 
„walki na bolfty" i znoszą do szkoły 
rękawice bokserskie z klubów, porjie 
waż w zakładzie jest ich brak. Za 
jednego z lepszych juniorów bokse
rów szkoły, uchodzi Janusz Socha, 
który już w brygadzie „SP" wska
zał się pod tym względem wielkimi 

ig^ęiamłu

(sm). — Ludność Tomaszowa Lub. 
i okolicy oczekiwała niecierpliwie 
zapowiedzianego afiszami przybycia 
Teatru Objazdowego OKZZ z Lubli 
na. Marcowa pogoda 1 mokre opady 
śnieżne doprowadziły boczne drogi 
do takiego stanu, że przejazd samo 
chodami był niemożliwy, i grupa 
artystów nie mogła żadnym sposo
bem przybyć na wyznaczoną godzi
nę. Tymczasem tłumy młodzieży i 
dorosłych z niecierpliwością czeka
ły na ich przyjazd. Przyjechali oni 
tak późno, że przedstawienie mimo 
rozsprzedanych biletów, musiano 
odłożyć do drugiego dnia. Występ 
teatru byl powitany bardzo mile 
przez przybyłą tłumnie publiczność, 
a poziom w y oceniano Jako wysoki

Mieszkańcy Tomaszowa wyrażają 
tą drogą podziękowanie za skierowa 
nie do nieb teatru i proszą o częst
sze odwiedziny.

---------O------- -

X. pokaz gimnastyczny
w Zamościu

(LJ) — Onegdaj urządziła sekcja 
gimnastyczna SKS w Zamościu dzie 
siąty z kolei pokaz gimnastyczny, na 
który przybył wizytator okręgu lu
belskiego dla spraw kultury fizycz
nej ob. Józef Maź. Wyraz;ł on swoje 
uznanie dla pracy sekcji. Nadmienić 
trzeba, że członkowie jej uzyskali ze 
wstępów na swe pokazy 14 tys. zł, 
z czego część przeznaczyli da biblio
tekę dla dzieci szkoły podstawowej 
wę wal Białobrzegi^

że. Jest to właściwie suteryna o O- 
drapanych ścianach i bez drzwi O 
tę suterynę toczyła młodzież fram- 
polska prawdziwą walkę przez dłuż 
szy okres czasu, wysyłając niezli
czone pisma do władz i wnosząc U- 
stawiczne prośby na posiedzeniach 
Gminnej Rady Narodowej. Skończy 
ło się na przydzieleniu odrapanej 
suteryny, ale nie ma komu pomyśli 4 
o doprowsftzeniu jej do porządki!. 
Pracę może dać młodzież, ale nikt 
nie daje funduszów na zakup mato 
riałów. Dlatego pytamy: Kiedy wrę 
szcie Urząd Gminny 1 Gminna Ra
da Narodowa we Frampolu zajmie 
się tamtejszą młodzieżą?

--------- O---------

H a ł a ś l i w e  
zebran ia  gromadzkie
w Wólce Profeckiej

Ostatnie zebranie gromadzkie to 
Wólce Profeckiej miało za cel po
dział pastwiska. Mimo, że wzięło W 
nim udział 73 gospodarzy, nie ura
dzili nic, a powodem t  -o była nie- 
karność i nie podporządkowanie się 
zwyczajom przyjętym na zebraniach, 
Ludzie zamiast wybrać przewodni
czącego i zabierać głos w kolejności 
wykrzykiwali naraz swe żądania ! 
projekty, tak, że o jakichkolwiek 
obradach nie mogło być mowy. Mi
mo blisko trzygodzinnego krzyku, 
który trudno nazwać obradami, skon 
czyło się na tym, że chłopi odeszli 
do domu, a sprawy pastwiska nił 
załatwiono. Sądząc po przebiegu ze
brania — nie można nazwać mie
szkańców Wólki wyrobionymi spo
łecznie, skoro nie rozumieją, że po
rządek i spokojne zachowanie się 
jest konieczne, aby obr ’y doprowa 
dzić do końca. Może drugim razem 
podzielą nareszcie wspólne pastwi
sko.

JUNACY °„SP” 
wykonczg tioislo iparlcwe 
na Święto 1-go Maja

Uczniowie Gimn. im. Zamojskiego 
w Zamościu zobowiązali się na kon 
ferencji „SP" ukończyć wszelkie pr» 
ce przy szkolnym boisku sportowym 
do dnia 1-go Maja. Za kilka dni vrj  
ruszy młodzież z prof. Hajkowsklffi 
na teren boiska, by wprowadzić to, 
c«m  własne postanowieni*.
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200 mil. zt. o s z c z ę d n o ś c i
§ » S a n u g e  O .  © .  ftf.  P .

DOKP Lublin postawiła sobie poważne zadanie przeprowadzenia w roku bieżącym oszczęd
ności na ponad 200 milionów zł. Lubelscy kolejarze mają na odcinku oszczędności duże doświad
czenia i poważnie osiągnięcia. Akcję oszczędnościową prowadzą właściwie od roku 1945, kiedy zaczęli 
uruchamiać kolejnictwo bez odpowiednich funduszów i materiałów. Wszystkie mosty (z wyjątkiem 
dużych) na terenie Dyrekcji zostały odbudowane we własnym zakresie, gospodarczym sposobem. 
Z bezużytecznego, jak zdawało się, łomu, wykonali urządzenia zabezpieczające ruch pociągów na 
całej sieci DOKP Lublin. Dało to wielomilonowe. oszczędności.

Obecną akcję oszczędnościową zor 
Janizowano oddolnie poprzez naj- 
mn!ejsze jednostki (stacje kolejo
we, parowozownie Itp.). Stworzono 
tam „trójki" które znając najlepiej

WIEC MŁODZIEŻOWY 
W KINIE „BAŁTYK"

Zarząd Miejski Związku Młodzie
ży Polskiej zaprasza całą młodzież 
robotniczą i szkolną naszego miasta 
na wielki wiec młodzieżowy, który 
łdbędzie się dziś w niedzielę o go
dzinie 10-ej rano w sali kina „Bał- 
łyk“.
fcAWI ADO MIENIE

Y/ojewódzka Bada Narodowa w 
lublinie zawiadamia, że od dnia 21 
Im. rozpoczyna się 6-cio dniowy 
jurs szkoleniowy dla przewodniczą
cych Miejskich i Gminnych Rad Na 
rodowych oraz inspektorów powia
towych Rad zorganizowany przez 
prezydium WRN.
ODCZYT

W środę, dnia 23 bm. o godz. 17.30 
odbędzie się w sali biblioteki im. H. 
Lopacińskiego ul. Narutowicza 4, od 
tzyt wizytatorki Wajszczukowej na 
tem at „Odbudowa i rozbudowa bi
bliotek na terenie województwa lu
belskiego".

Po odczycie odbędzie się zwyczaj
ne ogólne zebranie członków Towa
rzystwa Bibliotek Publicznych. Po
rządek dzienny zebrania zostanie po 
dany członkom w osobnych zawiado 
mieniach

C oked  d z iś  id z e m j
.r.y.»»iM»ift»intAnnino;yac>XQOQauoqu«>

APOLLO: 
Damę" 
godz. 15,

BAŁTYK:

k i n a

'Dzwonnik z Notre

17,30, 20
„Na granicy" 

pocz. godz. 15, 17, 19 
RIALTO: ,,Symfonia pastoralna" 

pocz. godz. 15, 17,30, 20

t e a t r y

TEATR MIEJSKI: '
„Lis!e Gniazdo" godz. 19.30 

TEATR MUZYCZNY:
.Chata za wsią" godn 19,30

d y ż i  k y  a p t f k
Dziś dyżurują apteki: Krakowskie 

Przedmieście 47, Lubartowska 16 i 
Bychawska 42.

lokalne stosunki 1 orientując się w 
możliwościach wskazują gdzie i jak 
można poczynić oszczędności opra
cowują plany, które są następnie 
rozpatrywane 1 analizowane na na
radach wywtórezych, na których każ 
dy pracownik noże s!ę wypowie
dzieć i wystąpić z nowymi wnioska 
mi zmierzającymi do udoskonalenia 
produkcji a tym samvm do z w ę 
szenia oszczędności. Wnioski te są 
technicznie opracowane przez komi
sje techniczo - ekonomiczne. w 
skład których wchodzą członkowie 
stowarzyszenia Inżynierów i tech
ników, którzy bezinteresownie wzię 
li na siebie to zadanie. Aktyw par 
tyjny stoi na czele akcii oszcze-tnoś 
ciowej i realizację jego traktuje 
lako swe zadanie bojowe Nic więc 
dżiwnego. że takie pod "iście daje 
odpowiednie wvnfkł. Najlepszą tego 
ilustracją są osiągnięcia w oierw- 
szvch dwóch miesiącach bieżącego 
roku. W czasie b m  zaoszczędzono 
poważna sumę S9 4"« 153 zł

Oszczędność na we*’u przez za- 
sto«ow"Pie bardriei um '“tetne<»o pa 
tępią da 'a  7.399 ton. oh'wv i sma
rów 9 09’  kg. nrzv czvm n»'eŻT nod 
krrśtić. że nodcz-s gdv w  p!erw- 
•zvm fp'»«?acu o«zcz«dpoś4 wvoosiła
tv!ko 1509 t-» i” ż w  lutym  podnio 
sta Sie do 7 592 kg.

Ebł^rka Z>nmU datą w  łsreR dw Acb 
miesiącach pbnło 15 m*1. Oszc^edooś 
ci na materaite ( robociźnie wynosiły 
ponad 17 milionów.

Przez uaoznymmnie pracy mn*oą 
hyło strrAció przeMeg parowozów, 
zwiększyć WydałneżA poeiaoćw 1 PS 
-‘"Wężów <V"aZ obelażertło nocia«ÓW 
TOzłpki ws^óizawodpłcśwu pracy 
zw!"kS70np obroty W"eon "W. tak że 
przy zużyciu mniejszei ilości waeo 
pćw przewiez<ePO w ’ee*i towaru.
ep W Sum*e /S-tlr, ee-e-o^oeśA g f T*e
wacoPO^od-ip. róymaiocyeh sio 35 
mitiopepą złotych. Usyrawnippo go-
r—e-t-ri-o ztr-mozca Q*— srvg
C ia tp o  w e e e r  V p a  p rzem A z d r o b n i 
cy. P z»rzez<.ł 1-ł to przewnAnnn IV wa
eopach hegożewyeh n-zv OOC’ —zcb
osobowych. 7"oszezodzono w ten 
soosób ponad 1000 wagonodni. Przez 
wnrowadzepie systemu akordowego 
przy naprawie parowozów i wago
nów zaoszczędzono na robociźnie po 
nad 4 m*l. zł. na materiałach ponad 
15 mil. zł.

W wyniku współzawodnictwa uzy 
skano większą regularność ruchu, 
co znalazło swoje odzwierciedlenie 
w zmniejszonych obrotach parowo
zów i zmniejszenie czasu pracy dla 
maszynistów 1 konduktorów.

Największą jednak rolę w akcji

NIEDZIELA. *• marca 
Sygnał czasu: 6-45, 11.57. 
Wiadomości: 8.00, 18.00, 20.00. 23.00. 
7.00 Wiad. gosp. dla wsi. 7.15 Mu

zyka. 9.00 Nabożeństwo. 10 00 Aud. 
dla chorych. 1010 „U stóp Karkono
szy" — aud. a. muz. 11.00 Wszech
nica. 1204 Poranek symfoniczny. 
13.15 Niedziela na wsi. 14.00 „Dźwi
gnia jako narzędzie pracy** — pog 
14.10 „Bzowa Babuleńka" — aud 
dla dzieci wg. baśni Andersena 
14 30 Koncert Kapeli Dzlerżanowskie 
go. 15 00 „Krzyk jarzębiny** — słu
chowisko. 16.20 Popularny koncert 
symfoniczny. 18 45 „Nowe książki"
17 00 Koncert muzyki rozrywkowej
18 10 „Pan Tadeusz" (Ks II, ode. 3). 
18.30 „Żywe wydanie dzieł Chopina" 
(IX) — Transmisja z sali „Roma** do 
Budapesztu i Brukseli, (w przerwie 
O 19.10 „Młodzieńcze sonety J. Sło
wackiego"). 20.45 Wiad, sportowe. 
11.00 ,Z  tycia ZSRR**. 2200 Wiad. 
•portowe. 22.10 Muzyka taneczną,

Jjrz.daż radioedborników
W związku z nową strukturą dy

strybucji odbiorników radiowych 
przez Min. Handlu Wewnętrznego, 
Polskie Radio w ramach radiofonl- 
zacji kraju prowadzić będzie wspól
nie z SKRK społeczne rozpi okadza
nie odbiorników radiowych i -adio- 
sprzętu dla organizacyj tego typu 
co: szkoły, bursy, szp tale, domy 
wychowawcze, Związki Zawodowe 
wra2 z megnfonizacją zakładów pra
cy, obiektów, świetlic, ZNP itp.

Natomiast wszelkimi przydziałami 
dla poszczególnych osób zajmować 
się będzie wyłącznie Centrala Ma 
teriału Elektrycznego przez sieć 
swych oddziałów i sklepów detali
cznych.

NiT rTPD
zamiast życzeń w dniu imienin 

ob. dyr. Józefa Burbelki — Woj 
Urząd Kultury Fizycznej — 2.000 zł.

Zamiast życzeń w dniu imienin 
Prorektora Painasa I Dziekana Mo
tyki Zw. Akademickiej Młodzieży 
Polskiej — 5 000 zł.

Narodowy Bank Polski Oddział w 
Lublinie — 2 000 zł.

Na ChTPD
Zamiast kwiatów w dniu imie

nin: Sekretarza WZSL ob. Józefa 
Oracza-Tłuczka, wiceprezesa WZSL 
ob. Sokołowskiego oraz wiceprzew. 
WRN ob. Mieleniaka pracownicy 
Wojewódzkiego Zarządu Stronmc- 
twa Ludowego w Lublinie wpłacili 
zł 4400.

oszczędnościowej odgrywa uspraw
nienie pracy i racjonalizacji. Lu
belscy kolejarze zgłaszają coraz no 
we wynalazki w tym zakresie. . I 
tak wykonał tow. Władysław Szy
mański, przodownik rzemieślników 
w parowozowni Lublin, przyrząd do 
kucia korków do oRwiarek W'ązaro 
wych. Daje to prócz dużych oszczęd 
ności materiałowych. 54°/« oszczęd
ności w nracogodzmach.

Tow. Kazimierz Orłowski również 
przodownik rzemi"ś'o!ków, parowo
zowni, który wrbił sie swą pracą w 
czasie czvnu kongresowego wykona’ 
obecnie model pierścienia wiezaro 
wef?o do narowozu s"r’i TR 791 (pa 
newbą wT"zarow>). dale to 18"/* O- 
szez^dności na materiale a lCAi na 
robociźnie. Roznatrinyane są rów
nież nrolekty wynalazizów Edwarda 
Wróblą kotlarza koleiowego, który 
skonstruował nrzvrzad do wkręca
nia zesoćwek kotłowych oraz Jana 
Tab>nń«kiegO — oszczędny Snozób 
żałowania nanowek białym Stonem.

otzczo^-^ścł w TłOłCP 
L u h lin  n b n im u ie  s w v m  d z ia ła n ie m  
c o ra z  w ię k s z y  z a k re s . E-iosĄt, r -  
al!z"cii nozwala wierzyć że kole- 
inrz" nasi sprostają wielkiemu za
daniu.

Tydzień Światowej Federacj i
Młodzieży Demokratycznej
Postępowa młodzież naszego mis- t 

sta wzięła czynny odział w Tygodnia 
Światowej Federacji Młodzieży De. 
mokratyeznej przez manifestację nie 
zlomnej walki o pokój,

W dnia dzisiejszym łj. w niedzie
lę o godz. 17 delegacje młodzieży 
szkolnej | robotniczej zbiorą się na 
Plam Re-nardyńsklm skąd o godz. 
17.20 wyruszy pochód nl. Kozią 
obok bramy Krakowskiej i Krak. 
Przedmieściem pod pomnik Wdzięcz 
ności gdzie nastąpi złożenie wleóea I 
przemówienie przewodniczącego Wo
jewódzkiego Żarz. ZMP kol. Ozonka

Na kolonie le tn ie
Lekarze-Dentyści lubelskiej Ubez- 

pieczalni Społecznej dla uczczenia i- 
mienin Naczelnego Lekarza Ubezpie 
czrlni dra Józefa Ereytaga w dniu 
19 marca 1949 r  złożyli w Inspekto 
racie Szkolnym 3 500 zł na kolonie 
dla dzieci m. Lublina.

Rozwiązanie pochodu nastąpi przy 
nl. Lipowej.

W dniach następnych we wszyst
kich szkołach lubelskich odbedą się 
pod egidą ZMP zebrania musowe, o 
w sobotę dnia 20 bm. o godz. 15 w 
Teatrze Miejskim uroczysta akade
mia na zakończenie Tygodnia Fede
racji Młodzieży Demokratycznej.

Wczesy dla b. W eźniów Pol.
Zarząd Okręgu PZbWP w Lublinie 

zawiadamia, że są karty skierowania 
do domu wypoczynkowego „Gdy- 
nianka" w Kudowie, na miesiąc 
kwiecień i maj br.

Celem uzyskania karły skierowa
nia zainteresowani winni złożyć 
przed 31. III. br. do Zarządu Okrę
gu: l) podanie; 2) zaświadczenie le 
karskie; 3) świadectwo ubóstwa.

Osoby pragnące otrzymać karty 
skierowania na miesiąc mai winny 
złożyć dokumenty przed 30. IV. br.

WSZYSCY PRACOWNICY TOR
k i e r o w c a m i  t r a k t o r ó w
Na zebraniu załogi TOR w dniu 

17 bm. na wniosek Rady Zakładowej 
uchwalono zorganizować przy zakła-

Dobrze pracire świetlica
w Drożdżowni

W przeciągu dwóch ostatnich mie 
sięcy dużo zmień.ło się w świetlice 
Drożdżowni. Dzięki funduszom uzy
skanym z imrrezy dochodowej moż
na było usunąć wiele braków w wy
posażeniu świetlicy.

Spraw a M iejskiego
PueiWnfwa SudnwUcrgo
n a  d o b re j  d ro d z e

Jak się dowiadujemy z Zarządu 
Miejskiego sprawa utworzenia Miej
skiego Przedsiębiorstwa Budowlane
go w Lnhlinie, o czym już pisaliśmy, 
wzięła pomyślny obról 1 znajduje 
się obeenie w przede dniu uzyska
nia prawnych podstaw istnienia. Pro 
jekt M.P.B. po zatwierdzeniu przez 
Miejską i Wojewódzką Badę Narodu 
wą oczekuje Obecni* zatwierdzenia 
przez Radę Państwa, znalazłszy w 
czynnikach ministerialnych pełną 
aprobatę.

Zakupiono 25 książek do biblioteki 
świetlicowej, 6 lampowe radio, 2 
komplety szachów { dwa komplety 
warcabów. W tych dniach świetlica 
otrzyma dragi pokój, w którym bę
dzie można zorganizować czytelnię 
czasopism i bibliotekę,

W ramach współpracy kutfnrałno- 
oświalowej zespół recytatorski wy
jeżdża w tych dniach do Krnsnego- 
stawu z montażem literackim pi. 
„Warszawa**.

Z okazji Kongresu Zw. Zawodo
wych świetlica Drożdżowni przystę
puje do współzawodnictwa, zobowią
zując się powiększyć bibliotekę, zor
ganizować zespól samokształceniowy, 
taneczny ] śpiewaczy. Oprócz lego 
zostaną wykonane podczas zajęć 
świetlicowych lalki do teatrzyku ku
kiełkowego.

świetlica Drożdżowni wzywa do 
współzawodnictwa świetlicę Fabryki 
Obuwia im. M. Buczka,

„Nie uczę się dla premii “
Kurs początkowej nauki przy Drożdżowni

Wawrzyniec Skwarek pochodzi 
ze środowiska biedoty chłopskiej. 
Ma łat 50 i jest robotnikiem w Dro 
żdżowni „Lublin*. Za młodu nie 
chodził do szkoły gdyż w owych 
czasach uważano, że „nauka to 
nie jest chłopska rzecz".

Toteż Wawrzi/niec Skwarek nie 
umie czytać I pisać. Ale zawsze z 
radością i podziwem patrzy na 
tych, którym czarne tajemnicze 
znaki na papierze mówią tyle cie 
kawnch rzeczy o życiu i świacie.

Gdy w listnnadzie uh r. w iwie 
f1icy Drożdżowni „I.nhlin“ zorga 
nizowatio kurs początkowej nau
ki czytania i Pisania, na ławce 
erkołnej zasiadł z elementarzem 
Wawrzyniec Skwarek. Wraz z 
nim zasiadło pięciu innych robo* 
nikńm z których każdy skończył 
ivż lat 50.

TJrza się wszyscy bardzo pilnie 
i z każdym dniem owe tajemnicze 
znaki na książce i gazecie staja 
się dla ni^h coraz bardziej zrozu 
miale. Zaznajamiała się też z e- 
lementamumi wiadomafaiami ge 

yaficznumi I r najważniejszymi t

zagadnieniami Polski współczes
nej. Z wielką ciekawością odczy 
tują mapę. Niektórzy z nich byli 
za młodu aż na pograniczu Japo
nii i na mapie odnajdują szlak 
swoich żołnierskich wędrówek.

Pewnego dnia kierowniczka 
świetlicy Janina Śliwińska prowa 
drąca kurs, oznajmiła swoim ucz 
niom, że najpilniejszy z nich o- 
trzyma z Inspektoratu Szkolnego 
premię pieniężną. Zdziwili się i 
uradowali. „O teraz trzeba pilnie 
uczęszczać i przykładać v się do 
nauki" — mówią.

Ale Wawrzyniec Skwarek po
wiada:

„Ja nie uczę się dla premii 
Uczę się aby coć umieć. Wystar 
czy mi za premię to, że chocia~ 
póino .nauczę się czytać i pisać"

Przytakują mu inni. Racja, ł 
im nie chodzi o nagrodę. Ab 
wsryscu czuią plehokte zadowoh 
nie z tego że władze szkolne tak 
troszczą się dzisiaj o robotników 
i wszelkimi <mntnhami zachęcają 
ich do nauki.

O. S,

dach kurs kierowców traktorowych 
dla przeszkolenia wszystkich praco
wników TOR w prowadzeniu ciągni
ków wszelkiego typu. Wszyscy pra
cownicy zobowiązali się ukończyć ta 
kl kurs i uzyskać co najmniej prawe 
jazdy kierowcy trzeciej klasy.

Do szkolenia kolegów zgłosili się 
ochotniczo na kierowników kursów 
ob. ob Inspektor J. Mierzwa i B 
Kowalczyk.

Kurs zotał niezwłocznie urucho
miony i obecnie pierwsza tura robot 
ników TOR codziennie po godzinach 
pracy pobiera naukę jazdy trakto
rem W ciągu kilku miesięcy zostaną 
przeszkoleni wszyscy pracownicy. 
Ambitna uchwała załogi TOR( aby 
każdy z jej cr.łonk w „umiał nie tyj 
ko naprawić ciągnik, ale go także 1 
nauczyć innych obsługi traktora, 
ale I jazdy" — zostanie w pełni 
zrealizowana. (,,j).

Pracownicy Centrali Rybne!
w obronie
demokratów greckich

W dniu 14 bm o godz. 15 30 od
było się zebranie ogólne pracowni
ków Centrali Rybnej CSP Oddzia 
w Lublinie, przy ul. Szopena Nr 3 
Po referacie tow. Augustyniaka 
przedstawiciela KW PZPR na tema* 
sytuacji międzynarodowej I przemó
wieniu pracownika CR Jana Szorc* 
z okazji Tygodnia Pogłębienia Przy
jaźni Polsko-Czechosłowackiej ze
brani uchwalili rezolucję, w której 
protestują przeć wko tenorowi fa
szystowskiego rządu greckiego wo
bec bojowników o demokrację, oraz 
solidaryzują się ze światowym fron
tem ma„ ludowych w obronie po
koju.

<pl>.
------O—

Xonfprencia Wo;. Komiteto 
Przeciwpowodziowego

W dniu 17 bm w salt konferencyj 
nej Urzędu Wojewódzkiego Lubel
skiego odbyła się pierwsza tegorocz 
na konfetencja Wojewódzkiego Ko
mitetu Przeciwpowodziowego, w 
itórei udzmt wzięlt pized«tawldele 
W. P., Wojew. Urz. Bezp. Publ., 
Wojew. Kom M O., Administracji 
'aństwowej I Samorządowej oraz 

starostowie zagrożonych powodzią 
powiatów (Kraśnik Puławy, Biała 
Podiaskat Jak wynika ze sprawo
zdań poszczególnych sekcji komite
tu, do akcji przeciwpowodziowej jesł 
wszystko przygotowane i rozplano
wane. Obecny stan wody na rzekach 
nie grozi wylewem.

K. W. Koreso. „Sztandaru Lada* 
Nr 181.



■■MisaaitNiaiMiat ■■ »■**■■*■•»■**«•»»

Nowoczesna alchemia
O r f  tyyBes r fo  retorty i bomby atomowej
A lchemia, termin pochodzący z 

języka arabskiego, ozuacza o- 
jkres rozwoju chemii, odnoszący się 
do średniowiecza i wczesueg > nowo 
żyta. Byl to okres dość płodny i 
dość bogaty w odkrycia naukowe: al 
Chemikom Zawdzięcza nauKa i techni 
ka odkrycie moonych kwaków mine

ralnych, wynalezienie szeregu miesza 
nin wybuchowych i szereg Innych 
zdobyczy. Jednak głównym celem 
alchemików, marzeniem urzeczywist 
njoniu którego poświęcili selkd lat, 
— byio otrzymanie metali szlachet
nych, a przede wszystkim złota z 
innych sybstancji czy metali nieszla

E Z  T A
Doskonały typ elektrowni wodnej

Inżynierowie - konstruktorzy 
jednego z omskich zakładów 
(Syberia) Piostoł i Własow skon 
struowali elektrownię wodną 
nowegio typu.

Wyróżnia się ona łatwością 
przenoszenia i może być zmon
towana na każdej rzece i na 
każdym jej odcinku, nie prze

szkadzając w żegludze. Zmon
towanie takiej elektrowni nie 
wymaga wielkich kiosztów — 
odpada potrzeba wznoszenia 
tamy i innych budowli.

Tego rodzaju elektrownia wio 
dna pozwoli zelektryfikować 
szybko wszystkie wsie, leżące 
wzdłuż rzek.

Spadające gwiazdy
szczątkami komet

Spośród, licznych zjawisk nie
bieskich rozgrywających się we

Góra „Krzykacz"
W północnym, Chile znajduje się 

góra która ma właściwość
wydawania dźwięków, przyponuna 
jących ludzkie krzyki. Dlatego 
miejscowi nazwali tę górę ,,E1 Bra- 
madore", co znaczy „Krzykacz''. 
Dziwne głosy, pochodzą stąd, że 
skłon góry pokryty jest warstwą 
Sypkiego piasku który sypie się, 
gdy ktoś po nim chodzi. Poszcze- 
rólne ziarna trą się przy tym o sie 
bie J wydają dźwięki, które spotę 
gowane przez echo przypominają 
ludzki głos. Również w Palestynie, 
na znanej górze Synaj rozlegają się 
czasami przytłumione dźwięki, któ 
rych przyczyna jest podobna. W 

Nófryce jest kilka gór, wydających 
glosy. Góry te składają się z wie
trzejących i rozpadających się skał. 
Cząstki tyęh skał, odrywane wia
trem spadają i wywołują" głos, któ
remu echo nadaje ustokrotnione 
brzmienie. Góry te uważane są przez 
Murzynów za święte I według ich 
podań mają w nich mieszkać po
tężne duchy — co oczywiście jest 
nonsensem.

wszechświecie, jedno z najefektow 
niejszych stanowią bezsprzecznie 
tak zwane „gwiazdy spadające", 
które przecinają niebiosa w posta 
ci wąskich świetlnych smug. Za
palają się one nieoczekiwanie na 
krótko, przebiegając szybko znacz 
ny luk na sklepieniu niebieskim, 
by po ułamku sekundy, najwyżej 
zaś — sekundach zgasnąć.

Czy jednak istotnie słuszna jest 
nazwa „gwiazd spadających“? Na 
uka udowodniła, że są to w rzeczy 
wistości tylko drobne meteory, 
błąkające się w ogromnych iloś
ciach po przestrzeniach naszego 
układu planetarnego. Posłuszne 
sile przyciągania słońca obiegają 
je dookoła, a — o ile napotkają na 
drodze swojej ziemię, przez którą 
są przyciągane, lecą na nasz glob 
z iście „kosmiczną“ prędkością 
kilkudziesięciu kilometrów w se
kundzie co powoduje żarzenie się 
ich na skutek tarcia a dla nas s- 
fektowne zjawisko gwiazd spada 
iacuch.

! chętnych lub półszlachetnych. Alche
micy, trwając w tych wysiłkach, 
przywoływali na pomoc „wiedzę ta jem 
ną“, kabałę, boga, lub diabła. Wie
rzyli °t>', ie dla osiągnięcia tego ce 
lu. jakim było aatuczne stworzenie 
złota, potrzebny jest „kamień filoso 
ficzny" lub inny jakiś tajemniczy 
eliksir. Wielu spośred alchemików 
przypłaciło życiem swe badania: jed 
ryi ginęli wskutek wybuchów w swych 
laboratoriach, lub zatruci jadowity
mi ozy żrącymi wyziewami, wydoby
wającymi się z tygli i retort, inni 
wpadli w obłęd, imni wreszcie, posą
dzeni przez kościół o kontakty z sza 
tanem — ginęli w płomieniach na 
stosach „świętej" inkwizycji.

Z tego pogrążonego w mrokach 
ciemnoty i fanatyzmu okresu 

przechowały się różne „recepty" ua 
otrzymanie złota z piasku, z urody 
morskiej, ze srebra, z rtęci i wiele 
innych. Równ ocześnie z tymi fana
tykami złota byli i działali w średnio 
wieczu prawdziwi oszuści, którzy 
świadomie wyrabiali fałszywe złoto 
i na tym próbowali zbogacić się.

PIERWIASTKI
T '  e niepowodzenia alchemików, 
* doprowadziły ćto stworzenia 

pojęcia pierwiastka, tj. takiej pro
stej substancji, która żadnymi spo
sobami nie da rozłożyć się na prost- 
aze składniki. Pierwiastki są niezmien 
ne, jedne nie mogą przechodzić w 
drugie, mogą tylko łączyć się mię
dzy sobą na zw:ązki chemiczne, któ 
re z kolei można tak czy inaczej na 
powrót rozłożyć na ich składniki 
pierwotne — pierwiastki. Pojęcie 
pierwiastka istniało juz w starożyt
ności. lecz starożytni uznawali is'nie 
nie tylko 4 pierwiastków; bvły nim: 
woda, ogień, powietrze ł ziemia Jak 
wiadomo, żaden z tych 4 elementów 
nie przeszedł do naszej listy pier
wiastków chemicznych, albowiem na 
wet woda czy powietrze okazały się 
— pierwsza związkiem chemicznym, 
drugie — mieszaniną gazów. Dziś zna 
mv około 90 pierwiastków chemicz
nych, i ponad pół miliona różnych 
związków chemicznych.

ATOMY
A by stróżu mieć w jaki sposób 
** poszczególne pierwiastki che

miczne łączą sie ze sobą w związki, 
stworzone zostało pojęcie a t o m u ,  
tj. części drobnej która już dalej 
podzielić się nie da. Te niepodzielne 
już atomy fatom jest słowem pocho
dzenia) greckiego i znaczy tyle co 
niepodzielny! wiążą *ię pomiędzy 
sobą i tworzą związek chemiczny, 
którego najdrobniejszą jednostką 
jest „molekuła" eizvli drobina lub 
cząsteczka. Na przykład jeśli jeden 
atom tlenu zwiąże się z dwoma ato
mami wodoru, to powstanie jedna

drobina czyli cząsteczka wody. Poję 
ese atomu istniało również w staro
żytności — wielki filozof — mate
rialista, Demokryt jest twórcą lego 
pojęcia i autorem samej nazwy 
„as >m“.

ATOM NIEPODZIELNY
O  litania nad substancjami pro- 

mieniotwórczyms rozpoczęte 
przez Becqurel'a i kontynuowane 
przez uczoną polską Marię Curie- 
Śklodowską i jej męża Piotra Curie, 
badania Rutherforda i Bohra i sze
regu innych uczonych doprowadziły 
do całkowitej rewizji poglądów na 
atom.A tom nie okazał się ani najprosl 

szym, ani niepodzielnym aku 
pieniem materii. Atom okazał tię zło 
żonym mechanizmem, przypominają
cym w dużym stopniu budowę ukła
du słonecznego; środek actomu zaj
muje jego jądro, dokoła którego 
krążą elektrony. Elektrony 'krążą w 
określonych odległościach od jądra, 
przy czym odległości te są bardzo 
znaczne — oczywiści* w skali ątomo 
wej. Cała prawie masa (ciężar) ato
mu skupiona jest w jego jądrze; 
jądro jednak też jest tworem złożo
nym i składa się z neutronów i pro
tonów. Atomy różnych pierwiastków 
różnią się między sobą 1) ilością 
krążących dokoła jądra elektronów 
— jest to tzw. liczba atomowa ; 2)
masą (tj. ciężarem) jądra. Okazało 
się, że jądra zupełnie różnych pier
wiastków składają się z takich sa
mych części składowych, łylko w 
różnej ilości. Pod wpływem „bombar 
do wania" jądra atomu zapomocą 
wolnych elektronów luh neutronów 
można rozbić jądro atomu i doko
nać przez to podwójnego dzieła. Po 
nierwsze wyzwolić niesłychanie wiel
ką ilość energii (słynna „energia 
atomowa").- po drugie — przemienić 
ieden pierwiastek chemiczny W zu
pełnie inny.

ZNÓW ALCHEMIA
D  rzemiana atomu jednego pier- 
* wiastka w atom zupełnie in

nego jest rzeczą dokonaną, wybu
chy bomb na Biklni i n> Syberii wy 
kazały, że możliwe jest korzystanie 
z nowego, potężnego źródła energii.

A jak przedstawia się sprawa 
**■ urzeczywistnienia starego ma 

rzeria alchemików? Czy można wy
tworzyć sztucznie złoto? Teoretycznie 
sprawa jest właściwie rozstzygnieta, 
na przeszkodzie stoi jednak niesły
chanie wysoki koszt takiej produkcji 
Złoto naturalpe jest o wiele, wiele 
tańsze. I prawdopodobnie przy wy
produkowaniu złota w ilości potrzeb 
nej dla jednej koronkł dentystyczne! 
— koszty byłyby większe od cenv 
dziesięcin koron... królewskich, (M)

Cenna odmiana 
M O R W Y

Selekcjoniści radzieccy 
w yhodow ali 

now e gatunk i
. W republikach Azji Śród ko 
wej i Zakaukaziu, na Ukrainie, 
w Federacji Rosyjskiej i Moł
dawii postanowiono rozszerzyć 
plantacje .drzew morwowych. 
Ogromnie zwiększy się powierz 
chnia plantacji morwowych na 
Ukrainie, gdzie w samych tylko 
kołchozach plantacje tych 
drzew zajmą obszar 3.400 hek
tarów. Kołchozy Federacji Ro
syjskiej również zasadzą drze
wa morwowe na obszarze 1.300 
hektarów.

W republikach Azji Środko
wej nad brzegami kanałów i 
rzek, na granicach pól zasadzi 
się około 12 milionów wysoko
piennych drzew morwowych. 
Również i w innych rejonach 
ZSRR zakłada się wielkie plan-< 
tacje tych drzew.

Radzieccy selekcjoniści wyho 
dowali morwy, dające wyjątko 
wo obfity urodzaj. W roku bie 
żącym projektuje się przyśpie
szone rozmnażanie tych cen
nych odmian. Te wysokouro- 
dzajne gatunki zaszczepione zo 
staną na kilku milionach sadzo 
nek.

Zielony śnieg
Można by się założyć, te maić 

kto słyszał o zielonym śniegu. A 
przecież więcej niż sto lat minął', 
od czasu, gdy uczeni Marten 1 Brs 
we zauważyli po raz pierwszy zie
lony śnieg na szczytach Spitzbergu. 
Po nich ztoloiyr śnieg widziano kt 
kakrotnie w górach Europy i Greń 
landii, lecz dopiero Ar początkach 
XX stulecia, znany szwajcarski bo 
tanik Szode potrafił wytłumaczyć 
to dziwne zjawisko.

Otóż kolor zielonego śniegu tłu
maczy się obecnością w nim mil lar 
dów wodorostów Raphlnodemla ni- 
vale. Istnieje około 30 odmian tych 
mikroorganizmów, żyjących w śnią 
gu, który wcale nie hamuje ich pro 
cesów życiowych.

Ostatnio zaobserwowano zielony 
śnieg w Ameryce Północnej Oprócr 
wodorostów zawiera on jedną od
mianę najniższych grzybów. (as'

iCĆom, K  A. JAWORSKI'
Jakie będzie miał serce! Serce człowieka 

który samo istiłjenie swoje zawdzięcza oj
czyźnie — o, tym radiotelegrafistom, tam temu orga
nizatorowi partyjnemu .ternu lekarzowi — terapeu
cie (a to zuch. zuch!) i... i., no tak, i jemu, Sergiuszo
wi Matwiejewicacwi. I roześmiał się tak, jak nie 
śmiał się jeszcze nigdy. I nie triumf, nie duma, nie 
zadowolenie było w tym śmiechu. Było coś takiego, 
czego i sam jeszcze nie rozurpiał.

Zaczęły się kurcze. Z Ziemi Ogórkowej leciała 
teraz, depesza za depeszą. Doktór krótko informował 
O stanie położnicy, o tym, jak przebiegają kurcze, a 
mąż położnicy dodawał od siebie „Męczy się strasz
nie... ach, jakie to okropne! Krzyczy głosem... nie

ludzkim... Co robić? Co robić, doktorze? Jakżesz się 
©•na, biedna, męczy! Zróbcie coś. Nie wytrzymam 
tych krzyków!**

I zdawało się: i tutaj przy radioaparacie słychać 
było nieludzkie jęki rodzącej kobiety. Sergiusz Ma* 
twiejewicz obejrzał s'ę i zobaczył bladą twarz orga
nizatora partyjnego, ściskającego zębami swą fajkę.

— No, a co z wami? Co z wami, nieprawdaż? 
Co się z wami dzieje? Przecież to nie wasza żona 
rodzi?

— Racja, — uśmiechnął się słabo organizator 
partyjny, — nie moja. Ale przecież i kobieta, i dziec
ko, jakby to powiedzieć... są nasze.

Sergiusz Matwiejewicz zawstydził się i rozzłościł 
na siebie za swoje głupie pytanie, za to, że nie rozu
miał uczuć organizatora partyjnego i mnie je obra
ził Ale n'e było czasu, nie było czasu myśleć o tym. 
Obserwujcie bicie serca dzieckat

...Minęły już trzy godziny. Trzy godziny temu 
siadł przy aparacie i teraz czuł się niezwykle znużo
ny, zmęczony, jakby go kto zbił Kiedyż, kiedyż to 
wszystko się skończy, ten niezwykły poród przez ra
dio.

I nagle usłyszał, jak radiotelegrafista krzyknął, 
radośnie, triumfalnie, jak poruszyło się wszystko do
koła, jak go obstąpiono.

Syn! Syn! — krzyknął radiotelegrafista wy-'

machując depeszą O! Syn! — Wyciągnął do Sergiusz; 
Matwiejewicza radiotelegram, a ten przeczytał:

„Doktorze, towarzysze, kocha nil Urody’! mi »i( 
syn, chłopczyk! Dziękuję, dziękuję wam, jesteście k< 
chanym człowiekiem. Dziękuję**.

Ze wszystkich stron wyciągnęły się do Sergiusz; 
Matwiejewicza ręce. Gorące, przyjazne, wzruszone 
Gratulowali mu, zachwycali się nim, dziękowali. Or 
ganizator partyjny długo potrząsał mu rękę i mówi 
powtarzając z uśmiechem:

— Ach, Sergiuszu Matwiejewiczu-... Ależ to z wa 
człowiek! No, i cudownie?.... I winszuję... Dztałaliścii 
jak... jak... bolszewik, Sergiuszu Matwiejewiczu!

A ten «iedział zmieszany i nagle rozklejony; pa 
trzvł i nic nie rozumiał, czytał radiogram i nie pojnn 
wał jego sensu; słuchał gratulacji i nie rozumiał icb 
Zgub ł się w tym On, chirurg, utracił spokój.

Nagle stanęło przed nim w nowym nieoczektwa 
nym świetle całe jego życie, i on sam i jego zawód, 
marzenia studenckie, i wszystko co czynił, czyni i mo 
że czynić.

Czyżby to on wczoraj marzy? o spokojnej starości 
o domku; — jak to tam: z nasturcjami I fiołkami not 
nymi przy oknie.
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