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M i d i  n T lirtza
Przemówienie I sekr. KW tow. Wojciechowskiego

W dniu wczorajszym we wspaniale udekorowanej sali Domu Żoł-
n im a  odbyta się l-»*a  Konferencja Miejskiej organizacji PZPR, na 
którą prócz delegatów podstawowych organizacji partyjnych przybyła 
znaczna Ilość zaproszonych gości. W ramach porządku dziennego kon
ferencji referat polityczny wygłosi I Sekr. Kom. Woj. PZPR tow. Grze 
góra Wojciechowski. Przemówienie Jego podajemy poniżej w  stresz
czeniu. Po refeiacle tow. Wojciechowskiego sprawozdanie s działalności 
Miejskiego Komltem PZPR złożył I-szy sekretarz tow. M. Łuć. Dokła
dne zprawozdanle a konferencji podamy Jutro.

P r z i j / a ź ń

Polsko-Czechosłowacka
Przyjaźń państwowa polsko - eze 

ohosłuwacka jest zjawiskiem nowym 
w polityce międzynarodowej, ale 
przyjaźń narodów polskiego i czecho 
słowackiego sięga daleko w historię. 
Gdy narody polski i czechosłowacki 
zbudowały w twych krajach ustrój 
ludowo demokratyczny j stały się 
gospodarzom swych państw, gdy za 
cięły kształtować politykę państwo 
vą zgodnie ze swymi rzeczywistym. 
Interesami narodowymi — przyjaźń 
narodńw stała się również mocną i 
szczerą przyjaźnią państw.

Przyjaźń i współpraca polsko - 
czechosłowacka zapewnia jak najpo 
myśl nie jsze wyniki zarówno obydwu 
naszym narodom jak I ogólnej spra

|.szy Sekr. Komitetu Wojewódz- 
kiego tow. G Wojciechowski wygło-
kił wyczerpujący referat, w którym

T»dźPÓ P «¥ i? źti
PiiiHiitiniJW U]
PRAGA. — Agenja CTK donosi, 

gę w  ramach „Tygodnia przyjaźni 
- czechosłowackiej", klór, 

odbędzie d? w dru^  rocznicę pod 
pisania traktatu o przyjaźni i współ 
pracy tniędr> Czechosłowacją j p0| 
ską. w Pradze odbędzie się zgroma 
dzcnie, na którym będą przemawia 

U ministe>r spraw zagranicznych 
Cłenieuti*. minister handlu zagra 
nicztiege i przewodniczący Towarze 
stwa Przyjaźni Polsko - Czechosło 
wackiej — Gregor oraz ambasador 
Polski w Pradze — Borkowic*.

Delegacja złożona z 18 przedsta 

ańcieij H ,k 'eS° *¥««■ pol-tyc/.nr 
ęo z wicero|,,ls'rem rolnictwa Tka 
czowem na czełe, przybędzie w dn 

7 hm. do Pra^ ’ bv WZi»ć udział 
w uroczystościach. W sobotę 12 mar
ca odbędzie się zabawa ludowa, w 
czasie której wystąpią artyści poi 
scy i trzy polsJGe zespoły teatral 
ne. Do Pragi przybyła już delega
cja prawników polskich, w skład
której wchodzą m «n. prof. Szer, 
l>rtrf. W»»ilkowski | prof. Grudzień 

ski.

Przed Światowym
Kongresem P o ko ju

PAR YŻ  (PAP) — Szereg nowych 
organizacji demokratycznych zgło

siło swój udział w Światowym Kon 
gresie Zwolenników Pokoju m. 
In. związek dziewcząt francuskich, 
związek b. wolnych strzelców t par 
tyzantów ł związek Intelektualistów 
francuskich.

PAR YŻ  (PAP) — Ogólnokrajowy 
Związek b. kombatantów Fran
cji grupujący przeszło 200 ty
sięcy członków, postanowił wziąć 
udział w światowym kongresie zwo 
lenników pokoju, który odbędzie 
t!ę w Paryżu w kwietniu br.

Nasilenie walk
w  I n d o n e z j i

HAGA (PAP). — Według ostat
nich wiadomości z Indonezji, na Su 
mutrze 1 na Jawie toczą się silne 
walki pomiędzy wojskami holen
derskimi i indonezyjskimi Do szcze 
gól nie gwałtownych starć doszło 
w  rejon!e Surabaja we wschodniej 
Jawie. Okupanci holenderscy napo 
tykają na coraz większe trudności 
na Sumatrze. Na wyspie tej miej
scowe oddziały uniemożliwiły dalsze 
posuwanie s!ę Holendrów w kierun 
ku północnym. Na dużym obszarze 
Atie w  tym rejonie cala administra

szczegółowo omówił zadania stojące 
przed organizacją partyjną w  nad
chodzącym okresie.

Po analizie sytuacji politycznej 
międzynarodowej mówca przeszedł 
do skonkretyzowania zadań, stoją
cych w  obecnym momencie przed 
każdą z organ'zacj1 partyjnych dla 
pomyślnego zrealizowania uchwał 
Kongresu w bieżącym roku na od
cinku przedterminowego wykonania 
programu ostatniego roku planu 
3-letniego 1 przygotowania realizacji 
wielkiego planu 8-letniego. Zadania 
te ujął mówca następująco:
1) ykonać zwycięsko I przedtermi
nowo S-letni plan odbudowy;

2) dokonać przełomu na froncie 
budownictwa, by móc w pełni zrea 
lizować plan Inwestycyjny w r b. I 
przygotować aparat budownictwa do 
wielkiego dzieła budowy w planie 
sześcioletnim:

31 wzmocnić sojusz robotniczo-
chłopski;

śł-podnłeść-nu wyższy poziom pra 
cę partyjną na odcinku wychowania 
młodzieży;

5) zdwoić czujność wobec wrogiej 
działalności reakcji;

61 wzmocnić jedność I sprawność 
szeregów organizacji partyjnej

Przechodząc następnie do szczegó
łowego omówienia poszczególnych 
zadań, referent zatrzymał się dłużej 
nad pierwszym z nich

(Ciąg dalszv na itr. 2-ej)

Obrzęk z Mediolanu

N a  aiij. w idzim y uiicszliaucuw M ediolanu w chodzących  do c ię  
te ro w y ch  au ł u ruchom ionych  na czas stra jk  n. k tó ry  skończył 

s ię szybko pod „w ym o w n ą '*  p ersw azją  po licy jną .

POTĘŻNA MANIFESTACJA 
m e t a l o w c ó w  t u r y ń s k i c h
RZYM (PAP). 60 tysięcy metalów 

ców «  Turynie przerwało w piątek po 
potwte n pracę i w manifestacyjnym 
pochodzie przeszło głównymi ulicami 
miasta, udając »tę na wiec na placu 
S»n Carlo. Na wiecu przemawiał w- 
kretarz prowincjonalny federacji me 
talowrów. Powodem tej potężne) ma 
njfestacji były pogróżki ze strony dv 
rekejt zakładów Flara oddan:a fabrv 
ki pod zarząd k<mu»arvcsr.ny rządu, 
jeśli robo'nicy będą stosować straj

kl na zmianę w różnwh działach fa
bryki wtglęrtme aystem minimalnego 
wykonywania pracy.

Sekretera federacji metalowców o  
św<»dazył. *» jeślj dyrekcja Fiata w 

rzeczywistości odda fabryki pod 
komisaryczny zarząd, to robotnicy bę 
Hą domagać się Ich upaństwowienia, 
motywując stanowisko tym, że dyrek 
c(a okazała się niezdolną do prowa
dzenia przedsiębiorstwa.

Chłopi polscy zwiedzała kołchozy Ukrainy
KIJÓW (PAP). —  Jedna z grup

drugiej delegacji chłopów polskich, 

która wyjechała do obwodu odeskie 

go, zwiedziła m. In kołchoz Imienia 

Budtennego Przewodniczącym tego 
kołchozu Jest jeden z , Inicjatorów 

ruchu kotchoeoweg© na Ukrainie, 

deputowany Rady Najwyższej 

USRR Makar Posmltny.

Goście polscy wyrazlM swój po

dziw dla osiągnięć pracy zespoło

wej, dzięki której na polach kołcho 

bu zebrano w roku ubiegłym prze

ciętnie po 26 cetnarów pszenicy- z 
I hektara. Chłop polski Andrzej Ro 

manowstri zainteresował się zarob

kami hodowców bydła kołchozu, 

przewodniczący kołchozu W odpo-

ROBOTNICY ANGIELSCY
ż ą d a j ą  podwyżki  p lac
LONDYN (PA P ) — Dziewięć rwią 

zków zawodowych przemysłu •ta

lowego reprezentujących wykwalifi
kowanych robotników rozmaitych 

działów konserwacji i naprawy urzą 

dzeń technicznych wystąpiło z kate 

gorycznym żądaniem podniesienia 

stawek płacy. Dotychczasowe per

traktacje w  tej sprawie, prowadzo

ne z przedsiębiorcami przemysłu 

stalowego, nie dały rezultatu. Ewen 

tualny strajk, który wybuchłby na 

tym tle spowodowałby gwałtowny 

spadek produkcji przemysłu stalowe
cjn znajduje się w  rękach mlejfco _________ _
wych władz. W adze te dysponuj, * *  “ WOCW'WT robotników
dostateczną Rości, żołnierzy dla od tego działu jednoczy dwadzieścia 
p a x ^  ewentualnego atak* ^  ><<svaMraite w  kto*c»-

wych**, tj. fachowców, których nie 

można zastąpić żadnymi siłami po

mocniczymi

wie walkj o postęp i pokój prnwadzo 
nej przez obóz demokratyczny pod 
przewodem Związku Radzieckiego, 
jest tez rzeczą zrozumiałą, że w łych 
warunkach „Tydzień Przyjaźni Pol
sko Czechosłowackiej" nabiera wy 
mownej | glębokjej treści, stając sio 
nie tylko manifestacją ale i real
nym krokiem na drodze do pogłębi, 
nią naszej współpracy opartej na 
rzeczywistej wspólności interesów.

Naród polsk; j czechosłowacki je
dnakowo s, zainteresowane w utrzy 
maniu pokoju | w przeciwstawieniu 
aię polityce tworzenia agresywnych 
bloków atlantyckich, a w szczególno 
ści — w przeciwstawieniu się odbu
dowie agresywności niemieckiej pod 
amerykańskim patronatem.

Narody polski i czechosłowacki j ,  
dnakowo są zainteresowane w stwo- 
r»enju warunków dla nieskrępowaną 
go rozwoju naszej gospodarki l nie 
ustannej rozbudowy naszych sił pro 
dukcyjnych. Jesteśmy jednakowo 
z«interesowani w przeciwstawieniu 

aię wszelkiej polityce imperialistycznej 
godzącej w nasz, niepodległość i nieza 
wisłość. Rozwinęliśmy na grucie tej 
wspólnoty interesów tak ścisłe i to* 
Jegie formy współpracy gospodar
czej, jakjch nie zna i znać nie m oi, 
żaden kraj kapitalistyczny, a w ra 
mach rady wzajemnej pomocy gospo 
darczej będziemy jeszcze dalłj roz
wijać lę współpracę.

Udostępniamy szerokim masom !u 
dowj-m naszych krajów wszystkie 
bogactwa naszej kultury. Nie m* 
dziedziny źyct, w której uje pragną 
libyśmy jak najściślej współpraco
wać z bratnim nafodem.

Ta szeroka i  wszechstronna wspó! 
praca moiliw* się stała dlatego, że 
łączy nas podobieństwo ustrojów po 
litycznych ( wspólność ideałów — 
którym na Imię: ąoejnllzm I pokój.

W  walce "o socjalizm i pokój, w 
zacieśniającej się współpracy wszysę 
k:ch krajów demokratycznych z . 
Związkiem Radzieckim na czele po
głębiać się będzie nadal przyjaźń ł 
współpraca polsko - czechosłowacka. 
Życzy sobie tego naród pojski. Ży
czy sobie togo naród czechosłowac
ki.

wtedzl przytoczył dla przykładu aa

robek kołchoźnika Kwaśnego, pra

cującego na farmie hodowli świń. 

który w roku ubiegłym zarobił po

nad 11 tysięcy 300 rubli a poza tym 

otrzymał 368 cetnarów pszenicy 1 
23 prosięta.

Inna grupa chłopów polskich zwie 

dziła kołchoz „Czerwony Partyzant" 

w  obwodzie kijowskim W Imieniu 

kołchozu powitał Ich bohater Zwfaz 
ku Radzieckiego — Brlk, który 1 

otrzymał ten zaszczytny tytuł za od
t

wagę w wałkach o wyzwolenie Pol 

ski. Na cześć gości polskich odbył 

się obiad, w  którym wzięło udział 

14 kołchoźników odznaczonych W 

walkach o wyzwolenie Warszawy

GROMYKO
m'm mirsra ui. m.
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MOSKWA (PAP). —  Agencja 
TASS donosi, że Rada Ministrów 
ZSRR tn'anowała Gromykę pler 
wszym zastępcą ministra spraw 
zagranicznych ZSRR

Oświadczenie sekr. opnerMneda
komunistycznej partii Australii
MOSKWA (PAP). — Jak podaje 

agencja TASS. prasa sydnejska opu 
blikowala oświadczenie sekretarza 
generalnego komunistycznej partii 
Australii — Sharkey, popierające w 
całej pełni deklarację przywódcy 
francuskiej parta komunia tycznej 
M a m ie  Thoreaa.

Zadani, komułdatów —
JU> AutfnJft —

ga na tym. aby walczyć o zapobie
żenie wojnie, o wychowanie mas lu 
do wych w duchu antywojennym 
Jeśli jednak faszyści australijscy u- 
eiekną się do siły, aby uniemożli
wić robotnikom osiągnięcie tego ce
lu, lio wówczas komuniści doradź, 
robotnikom, tiar aa itta odnowta-

P rasa  rad zieck a
o wypowiedziach
ch'opów polskich

MOSKWA (PAP). — Dzienniki ra
dzieckie w depeszy agencji „Tass* 
z Warszawy donoszą o powrocie de 
kraju pierwszej delegacji chłopów 
polskich z Ukrainy. „Tass" stwier
dza, l i  prasa polska obszernie ko
mentuje pobył chłopów polskich na 
Ukrainie, podkreślając serdeczno 
przyjęcie, przygotowane gościom poi 
skim przez społeczeństwo ukraiń
skie I zamieszcza entuzjastyczne wy 
powtedzi delegatów polskich o nie
zapomnianych wrażeniach, jakie na 
nich wvwarłv rolnictwo l przemysł 
radzieckiej Ukrainy.

WIELKI ROZMACH 
wiosennej akcji
sadzenia lasów 
cc/ Z .  S. <7. ftm

MOSKWA (PAP) — Ze zbliża
niem się wiosny wzrastają przygoto 
wania do szeroko zakrojonej wiosen 
nej akcji sadzenia lasów w  ZSRR  
Jak o^wdadczył kierownik akcji za 
lesienlą Czekrnenow, wiosną bieżą
cego ro’-u utworzy się nowe pasy - 
leśne o łącznej powierzchni 176 ty
sięcy hektarów. 114 specjalnych oś- 
r „w.A,v  maszynowo - traktoro
wych przystąpiło Już do pracy. W  
wiosennej akcji sadzenia lasów 
weźmie udział 70 tysięcy brygad, 
których członkowie przechodzą obec
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Dokończenie ze str. 1-ej) 

W A LK A  O W YKO NANIE  PLANT)

„Trzeba earaz szerzej krzewić I 
rozwijać ruch współzawodnictwa 
pracy —  powiedział tow. Wojcie
chowski. —  Czyr. Kongresowy wy
kazał, do czego jest zdolna klasa ro
botnicza wówczas, gdy jest zmobili
zowana, kiedy jest Świadoma, że bu 
duje dla siebie samej, kiedy Ją oży 
wia nowy socjalistyczny stosunek do 
pracy jako zagadnienia honoru".

„Partia musi utrzymywać ścisłą 
więź z masami pracującymi, musi 
wykrywać na czas źródła wszelkich 
bolączek i umieć je przezwyciężać. 
Walka o wzrost wydajności musi 
dziś poprzez organizację partyjną 
Wejść w  normalne, codzienne życie 
naszych fabryk. Znaczy to. że organ! 
racje partyjne muszą „stanąć twa
rzą do produkcji", dopilnować aby 
wykonanie postawionego planu stało 
Się punktem honoru każdego roł>ot- 
nika i troszczyć się codziennie o sta 
ły  wzrost wydajności swego zakładu 
pracy".

ZAGADNIENIE OSZCZĘDNOŚCI
Ponieważ w ścisłym związku z ra

cjonalizacją procesów produkcyj
nych pozostaje zagadnienie oszczęd
ności, mówca poświecił mu również 
specjalną uwagę, podkreślając, że 
tylko w  tym wypadku uda się nam 
zrealizować wielki tegoroczny plan 
oszczędnościowy, mający dać naro
dowi 115 miliardów złotych na inwe 
stycje, jeżeli wvdamy nieubłaganą 
walkę marnotrawstwu czasu, surow 
ca, energii, maszyn — marnotraw
stwu w  każdej jego postaci. „Musi
my pamiętać" — rzucił hasło refe
rent — „że każda złotówka w  rę
kach Państwa — to własność i do
bro klasy robotniczej, to zysk nasz 
W walce o zbudowanie fundamen
tów socjalizmu. Każda złotówka su
miennie wygospodarowana staje się 
zdobyczą klasy robotniczej!"

Do konkretnych zadań organizacji 
partyjnych na tym odcinku zalicza 
mówca m. in. podniesienie dyscypli
ny pracy, likwidację zbędnych go
dzin nadliczbowych i stałą troskę o 
jakość produkcji.

SOJUSZ ROBOTNICZO-CHŁOPSKI

Przchodząc z kolei do zadań Partii 
ha odcinku wsi mówca po szerokim 
zobrazowaniu istoty 1 znaczenia o- 
raz sposobu realizacji hodowlanej 
akcji „H“ wytyczył zebranym kon
kretne kierunki działania organiza
cji partyjnych by Jak najlepiej mo

gły przyczynić się do jej przeprowa
dzenia. Polegają one na: a) uświada 
mianiu szerokich mas chłopskich o 
korzyściach, jakie im daje udział w 
akcji „H " i bezlitosnym zwalczaniu 
dywersyjnej agitacji wroga klasowe 
go. b) organizowaniu chłopów w 
zrzeszenia producentów bydła i 
trzody chlewnej, c) kierowaniu pra
cą spółdzielni gminnych przy organi 
zowaniu spędów nie dopuszczaniu 
do niewłaściwego załatwiania dosta 
wców żywca i d) dopilnowaniu w 
partyjnych komitetach gminnych i 
gromadzkich, aby przyznawanie ulg 
podatkowych i premii było wykony
wane sprawiedliwie przy zachowaniu 
pierwszeństwa dla chłopów mało i 
średniorolnych i całkowitym wyeli
minowaniu „kumoterskich" kombina 
cyj

Kończąc omawianie zadań Partii 
na odcinku wsi tow. Wojciechowski 
wyjaśnił prawidłowy sposób sprawo 
wania przez załogi fabryczne pomo
cy dla wsi, podkrećlaiąc znaczenie 
kulturalnego oddziaływania poprzez 
występy robotniczvch zespołów ar
tystycznych i politycznego uświada
miania przez nailepszych spośród 
aktywistów partyjnych.
ZMT*

Na odcinku młodzieżowym zada
nia Partii, polegają na rozszerzeniu 
bazy organizaeyinej 7,MP przy iak 
nniwydatnieiszym udziale organiza
cji partyjnych. Zadanie to jest mo
żliwe do wykonania tylko przy roz
szerzen i dotychczasowej platformy 
ideologicznej ZMP tak. aby znala
zło się w  *ej organizacji mleisee 
również 1 dla wierzącej młodzieży 
która chce Iść razem z nami do bu
dowy lepszej przyszłości. Słowa

POLACY WE
w a l c z ą  o t r

PARYŻ (PAP). — Plenum narcdowe 
Polaków we Francji omawiało na ko 
jejnych posiedzeniach sprawy obro
ny pokoju i równouprawnienia praco 
u-ników polskich wc Francji.

Przedstawiciel zarz. głównego Zw 
Młodzieży Polskiej „Grunwald" Za
remba, zabierając glos w dyskusji, 
oświadczył, ii młodzież polska na u- 
chodżctwie nie wystąpi nigdy prze 
eiwko swej ojczyźnie.

Delegatka. Związku Kobie* Srozil 
podkreśliła w swym wystąpieniu, że 
Polki we Francji, podobnie jak i ko- 
hiety we wszystkich innych krajach 
wezmą udział w obchodzie Miedzyna

mówcy; —  „Musimy uczynić ZMP 
milionową organizacją młodego na
szego pokolenia" — zostały przyjęte 
burzą oklasków.

Mówca postawił przed organizacją 
partyjną zadania reorganizacji do
tychczasowych komitetów rodziciel
skich przy szkołach, tak, by Partia 
mogła uzyskać wpływ kierowniczy 
na wychowanie młodzieży oraz zor
ganizowania „szefostwa" poszcze
gólnych załóg fabrycznych nad szko 
łami.

Podkreślając, iż Partia stoi na 
gruncie pełnej wolności sumienia 
każdego obywatela I pełnego posza
nowania indywidualnych wierzeń re 
ligijnyeh mówca oświadczył: — „Nie 
zamierzamy bynajmniej wtrącać się 
do wewnętrznych spraw Kościoła, 
ale uważamy też. że Kościół nie po 
winien wtrącać się do spraw pań
stwowych!" (burza oklasków) „Nie 
możemy dopuszczać do deprawowania 
młodzieży szkolnej reakcyjną propa 
gandą! Ani tolerować wvzvsku uprą 
wianego na robotnikach rolnych w 
obszarniczych majątkach kościel
nych-" (oklaski).

Przechodząc z kolei do ostatniego 
zadania Partii mówca podkreślił ko
nieczność podniesienia dyscypliny 
organizaeyinej I wzmożenia aktyw
ności. Stwierdzając harmonijny prze 
bieg akcji scaleniowej ogniw orga
nizacyjnych dawnej PPR i dawnej 
PPS referent podkreślił konieczność 
czujności organizacji PZPR n» po
nowne przenikanie do Partii wroga 
klasowego. Mówca zakończył swe 
przemówienie wezwaniem do wytę
żenia wysiłków w kierunku zacho
wania Jedności Partii | uzbrojenia 
jej do walki o Polskę socjalistyczną

FRANCJI
w a ł y  p o k ó j
rodowego Dnia Kobie! pod hasłem 
„Jednoczmy aię w obroni* pokoju".

Reprezentant Związku Inwalidów
Rloj stwierdził, że Polonia zagranic? 
na nie usianie W prncjr nad utrwalę 
niem pokoju i zwalczaniem podżega 
czy wojennych.

Przedstawiciel Polonij w departa
mencie Seine et Marne zaprotestował 
przeciwko odmowie rządu francuskie 
go przedłużenia umowy repatriacyj
nej. Zaproponował on zebranie pod
pisów tych wszystkich, którzy pragną 
powrócić do kraju i przekazani* pro
testu rządowi.

Jednym z członków delegacji 
chłopów polskich, która zwiedziła 
kołchozy ukraińskie był Stanisław 
Wieczorek, z gmimy Kampinos. Po 
słuchajmy co Stanisław Wieczorek 
opowiada o swym pobycie na U kra 
inje.

„Chłopi tam ubrani są ciepło, po 
rzędnie, wszyscy chodzą w butach. 
— Najwięcej chciałem zobaczyć, 
jak chłopi żyją tam naprawdę. 
Chodziłem więc wszędzie sam, w ta 
ziłem nawet do gumna j na strychy 
du kołchoźników. Porozumiewałem 
się z nimi doskonale: języki prze
cież podobne, ja dwa słowa po poi 
sku, oni dwa słowa po ukraińsku, 
a reszta na-migi...

„Wlazłem do jednego kołehofnł* 
ka w „Zdobjrczy Października" no 
taki stryszek. Stoją dwa worki ku 
kurydzy. mąka, owoce suszone. W  
skrzyneczce leżą połcie wędzonej 
słoniny i szynki. Przy domku ma
ją ogródek na 70 aracb

„Wszedłem teł do jednej doić 
biednie wyglądającej chałupki. Mie 
szks sobie dwoje staruszków. Oką 
żuje się, że to emeryci — bo koł
choz daje emeryturę tym, co nio 
mogą pracować. A w śpichrzn a sta 
ruszków też leży mąka, kukury
dza, słonina. I tyle tego, ie na ■«- 
ły nok wystarczy.

„Pytam się jednego chłopa, co 
robił zanim wstąpił do kołchozu. 
Miał S ha gruntu, robił u bogatych 
chłopów — i na życie nie starcza 
ło A femz ma wszystkiego pod 
dostatkiem. Bo tam jen zasada: 
kto więcej robi, ten lepiej zara
bia.
„Byliśmy w  kołchozie irn. Wasili* 

wa niedaleko Kijowa'. Niemcy nie 
zostawjli w nim kamienia na ka
mienia, słe po wojnie wybudowa
no tam już 72 nowe domki 3. 4 i 5- 
pokojowe. Domy są ładne Weran
dy na rzeźbionych słupkach, tzar 
wona dachówka, rzeźbione ramy 
okienne i belki. Wszystko w jch 
stylu ludowym. a każdy domek in 
ny — taki — jaki sobie kołchoźnik 
kazał wybudować architektowi. 
Kosztuje taki domek 10 do 22 ty*, 
rubli, na budowę państwo daje bez 
procentową pożyczkę. Na przyszły 
rok wybudują ich jeszcze p&ręset.

„N i* ma w tych domkach ttrysz

ków, tylko śpichrze. Otworzyła ml 
córka jednego kołchoźnika ich 
śpichrz. Ja na całą zimę nie przy 
gotowałem tyle, ile rtn zostało za
pasów teraz, na przednówku. A 
przecież nie było jeszcze rozlicz* 
ni* z pracy za te trudodnil Pytam 
•i*. Ich: A co będzie, jeśli tego nia 
zjecie? — No to sprzedamy, od po 
Wiadają. Bo są tam takie rynki 
jak u nas i kołchoźnik ma prawo 
(przedać to — czego sam nie po 
trzebuje. Nie tylko rynki mają bo 
gate. W miastach są sklepy z ład 
nymi wystawami. I tanio jest: te
raz po ostatnjej zniżce cen zrobiło 
się jeszcze taniej: zegarek, który 
u nas kosztuje 48 tysięcy, można 
tam dostać za 600 rubli. Kupić mo 
ina wszystko czego tylko dusza za 
pragnie. Chleb kosztuje dwa i pól 
rubla kilo, słonina — 40, a kielba 
sa — 56 rubli.

„Wieś wygląda zupełnie inaczej 
Ł ii u nas. Wszystkie domki bielo
ne, czyste. Ulice szerokie, nie wi
dać naszych ciasnych opłotków. 
Przy każdym domku stodółka i 
przyzagrodowe gospodarstwo. Da- 
Irj ciągną się pola kołchozowe i sa 
dy owocowe na setki hektarów,

„Do roboty njfct tam nikogo nie 
musza. Nie chcesz pracować, to 
nie pracuj — tylko, że kto nie pra 
pracuje, ten nie zarabia, a najbar 
dziej szanują takiego człowieka co 
dobrze pracuje. Ludzie tak się 
tam zżyli z kołchozami, że nie ro 
zumieją życia bez nich.

„Jeszcze jedno — mówi Wieczo 
rek. — Tam jest prawdziwa rów
ność, ule ma tam różnicy między 
ministrem j chłopem. Pojechaliśmy 
na kongres chłopski do Kijowa. I 
widzieliśmy, że jak chłop przetną 
wia, a sam Chruszczów chce mu 
przerwać, to chłop nie daje: ..zaraz 
1— powjada — towarzyszu Chrusz 
czow, ja chcę skończyć", Wiejkf 
uczony Łysenko mówi do kołchoź
ników, żeby przychodzili po pora
dę rolniczą wprost do niego. Chlo 
pi, jak czegoś nie rozumieją, to 
Mą prosto do Łysenki. Widzieliś
my, jak premier rządu ściska! 67- 
lernią świniarkę — rekor lz.slkę. 
To jest naprawdę jedna, wielka 
rodzina" — kończy Wieczorek.

/. Dobosz

WARSZAWA (PAP). — Dnia 4 
hm. odbyła się w Ministerstwie O- 
twtaty konferencja prasowa, poświę 
eona zagadnieniu szkolnych komite
tów rodzicielskich. Na konferencji 
tej dyr. Dep. Szkolnictwa , Ogólno
kształcącego Henryk Gsrbawski o- 
mówił ostatnie zarządzenia, normu
jące kompetencje ■ zakres działania 
Komitetów Rodzicielskich, jak rów
nież nowopowstających szkolnych 
Komitetów Opiekuńczych.

Wychodząc z założenia, że istnie
jące dotychczas, przy szkołach wszel 
kiego typu, Komitety Rodzicielskie 
działały w sposób niezorganizowany 
oraz że przeważały w  nich nieraz 
elementy uprzywilejowane, obce ru 
chowi robotniczo-chłopskiemu, — 
Ministerstwo Oświaty postanowiło 
Unormować to doniosłe zagadnienie 
dla rozwoju szkolnictwa i jego obli
cza przez stworzenie ideowego apa
ratu społeczno-wychowawczego, któ 
ry  złożony z sił związanych klasowo 
s demokracją zdoła poprowadzić 
szkołę i młodzież po drodze postępu

Ukazały się ostatnio dwa zarzą
dzenia Ministerstwa Oświaty: o or
ganizacji i zakresie działania Komi
tetów Rodzicielskich w  przedszko
lach, szkołach ogólnokształcących i 
Szkołach zawodowych podległych 
Ministerstwu oraz o organizacji 
szkolnych Komitetów Opiekuńczych 
w  zakładach pracy, fabrykach, ma
jątkach państwowych i  .spółdziel
niach wiejskich.

Pierwsze z tych zarządzeń, które 
Weszło w  życie z dniem 1 marca 
ma na celu organizowanie współ
pracy rodziców ze szkołą w  spra
wach nauczania oraz wychowania 
dzieci t młodzieży na obywateli od-

Szkolne Komitety Rodzicielskie
I danych demokracji* ludowej 1 przy- I 

gotowanych do wypełnienia zadań, 
jakie stają przed Państwem i Naro
dem.

WSPÓŁPRACA ZE SZKOŁA
Komitet Rodzicielski współdziałać 

ma ze szkoła: w dążeniu do pełnej 
realizacji powszechności nauczania 
w szkole podstawowej oraz w udo
stępnieniu dzieciom robotników ma
łorolnych i średniorolnych chłopów 
dalszego kształcenia się: w czuwa
niu nad demokratycznym kierun
kiem wychowania dzieci i młodzie 
ży szkolnej: w zwalczaniu wpływów 
elementów reakcyjnych na dzieci i 
młodzież; w  propagowaniu wśród 
rodziców I społeczeństwa zasad po
stępowego wychowania dzieci i mło
dzieży w szkole i w domu: w orga
nizowaniu dożywiania dzieci w szko 
le, akcji wczasów i opieki nad zdro 
wiem: w roztaczaniu opieki nad 
dziećmi robotników, małorolnych 1 
średniorolnych chłopów, nad sierota 
mi, półsierotami oraz nad dziećmi 
potrzebującymi opieki pozadomowej

Komitet Rodzicielski dążyć będzie 
do harmonijnej współpracy wycho
wawczej szkoły i domu przez: stała 
zaznajamianie się z pracą i potrze
bami szkoły, przez współudział w u- 
rządzaniu uroczystości szkolnych, 
przedstawień, wycieczek itp.: udzie
lanie pomocy rodzicom w organizo- 
waai% pracy domowej uczniów, w

celu umożliwienia im osiągnięcia 1 
jak najlepszych wyników nauczania. 
Komitet Rodzicielski dbać będzie o 
to. by samorząd terytorialny zaspo
kajał potrzeby gospodarcze 1 sanitar 
ne szkoły, o Ile jest do tego obowią
zany. Ponadto we wszystkich szko
łach może Komitet Rodzicielski we 
własnym zakresie nieść pomoc szko 
le w  zaspokajaniu jej potrzeb.

SKŁAD KOMITETÓW  
RODZICIELSKICH

Komitet Rodzicielski składa się * 
przedstawicieli rodziców uczniów da 
nej szkoły, wybieranych corocznie w 
głosowaniu jawnym W skład Komi
tetu Rodzicielskiego wchodzi z urzę 
du dyrektor (kierownik) szkoły, je
den nauczyciel, delegowany przez 
Radę Pedagoeiczną szkoły oraz przed 
stawiciel Szkolnego Komitetu Opie
kuńczego zakładu pracy lub instytu
cji, które obejmują pieczę nad szko
łą.

Jeżeli uchwała Komitetu Jest sprze 
czna z obowiązuiącymi przeoisami 
szkolnymi, dyrektor (kierownik) szko 
ły zawiesza jej wykonanie i przed
stawia sprawę władzy szkolnej.

Prezydium Komitetu Rodzicielski* 
go organizuje w miarę potrzeby ko
misję spośród członków Komitetu 
Rodzicielskiego, np.r komisję nauko- 
wo-wychowawrzą. finansową, doży
wiania, wczasów, gosnodatczą. kultu 
ralno-rozrykową Ud. Do pracy w  ko

misiach mogą być powoływani ro
dzice spoza Komitetu Rodzicielskie
go.

Kadencja Komitetu Rodzicielskie
go trwa 1 rok szkolny.

Podstawę materialną działalności 
Komitetu Rodzicielskiego stanowi 
fundusz, który powstaje z ofiar ro
dziców, zasiłków otrzymywanych od 
instytucji opiekujących się szkołą, 
dochodów z widowisk, koncertów 
lub tnnvch Imprez, organizowanych 
na rzeci szkoły Nadzór nad działal
nością i gospodarka funduszem Ko
mitetu Rodzicielskiego sprawuje Ko 
misja Rewizyjna.

KOMITETY OPIEKUŃCZE 
W ZAKŁADACH PRACY

Jednocześnie z organizowaniem 
nowych Komitetów Rodzicielskich 
będą tworzone z inicjatywy part’1 
politycznych I organizacji społecz
nych Szkolne Komitety Opiekuńcze 
w zakładach pracy, fahrykach. ma
lutkich państwowych i spółdziel
niach wiejskich.

Szkolne Komitety Opiekuńcze 
zbliżyć mają szkołę do życia, do 
warsztatów pracy, zwtazać ją mocno 
z klasą robotniczą i masami chłop
skimi i ułatwić je j wychowanie 
dzieci i młodzieży w duchu demnkra 
tycznym, w  duchu nowvch zadań, 
jakie stawia przed młodzieżą rzeczy 
wlstość naszego kraju na lego dro
dze do budowy oodstaw socjalizmu.

Szkolne Komitety Opiekuńcze bę
dą powoływane przez Rady Zakła
dowe. komitety fabryczne itd. Szkol
ny Komitet Opiekuńczy będzie za
praszał nadto do swego grona dy
rektora m(kierownika) szkoły, przed
stawiciela Komitetu Rodzicielskiego 
danej szkoły i jednego z nauczycieli.

Duże zakłady pracy 1 instytucje 
mogą objąć opiekę nad kilkoma 
szkołami, Przedstawiciel Szkolnego 
Komitetu Opiekuńczego wchodzić bę 
dzie w skład Komitetu Rodzicielskie 
go tej szkoły, nad którą Komitet roz 
tacza opiekę.

Zadania Szkolnego Komitetu Ople 
kuńczego polegają na inicjowaniu 
spotkań młodzieży s-kolnej z p--o- 
downikami pracy, działaczami robol 
niczymt i spółdzielczymi: inicjowa
niu premiowania uczniów, wyróż
niających się w nauce i pracy spo
łecznej oraz premiowania wyróżnia 
jących się w pracy nauczycielL

Szkolny Komitet Opiekuńczy po
magać będzie szkole w  przeprowa
dzaniu remanentów, urządzaniu war 
sztatów pracy, w  dożywianiu ucz
niów, organizowaniu Kolonii Let
nich, urządzaniu burs i internatów, 
w organizowaniu wycieczek szkol
nych, i nrządzaniu imprez szkol
nych.

Komitet zapraszać bedzie mło
dzież. grono nauczycielskie i Komi
tety Rodzicielskie na uroczystości fa 
bryczne, zwiedzanie zakładów itd.

Działalność swą Szkolne Komitety 
Opiekuńcze rozwijać maią w jak naj 
ściślejszym porozumieniu z dyrekcja 
szkoły 1 Komitetem Rodzicielskim.



3l fi.S «J 7 T A V n A R  TfłT»TY Słr 3

4 mli. zł. oszczędności
planuia pracownicy
Hurtowni Dziewiarsko-Pończoszniczej C. T.

Na naradzie oszczędnościowej z u- 
dzlalem wszystkich pracowników 
Hurtowni Dziewiarsko - Pończoszni
czej CT, odbytej w dniu 3 bm. po 
referacie komisarza oszczędnościowe 
go dla Hurtowni — ob. R. Rapackie 
go — zebrani przyjęli jednomyślnie 
plan ograniczenia wydatków budże
towych w roku bież., który ma przy 
nieść w sumie ponad 4 miliony z]
oszczędności.

Przy analizie zatwierdzonego u- 
ehwałą zbiorową planu uderzają ra
dykalne decyzje: ograniczenia po
dróży i przejazdów służbowych, re
zygnacja z poszerzenia lokalu biu
rowego oraz poniechanie kupna czę 
ści planowanego sprzętu. Na tych 
trzech pozycjach w sumie zaoszczę
dzi się około 530 tys. złotych kosz
tem zmniejszenia wygody pracowni 
ków.

Z innych pozycji oszczędnościo
wych należy podkreślić z uznaniem 
ograniczenie wydatków na materia 
jy biurowe przy wprowadzeniu ry
gorystycznych przepisów maksymal
nego wykorzystania makulatury. Ta 
jedna pozycja może dać w ciągu 
roku ponad 200 tys. oszczędności. 
Pokrewne tej decyzji w  charakterze 
jest postanowienie zmniejszenia o 
264 tys. zł wydatków na rozmowy 
telefoniczne i depesze przy maksy
malnym ich zastąpieniu zwykłą ko-

iihleiii iiłtinkti umil
Lubelska Dyrekcja Okręgu Poczt 

| Telegrafów uruchomiła siódmy z 
kolei 5-cio miesięczny podstawowy 
kurs zawodowy dla pracowników 
te średnim wykształceniem w służ
bie pocztowo - telekomunikacyjnej, 
powołując nań 50 pracowników - 
praktykantów z okręgu lubelskiego 
Kurs będzie trwał do dnia 30 czerw 
ca br. Wykłady na kursie odbywają 
»ię codzienne z wyiątk'em niedziel 
l świąt od godz. 8 do 15.

Cokad dziś idziemy
oucoujwo«rM OM<ii»wrOTnam<ManntManmrii

K I N A

A POI IO : „Sępy" 
gadz. 15. 17.30. 20 

BAŁTYK: „Przygoda na waka
cjach"
pocz. godz. 15 17. 19.

RIALTO: „Wołga, Wołga* 
g. 15, 17.30, 20

I I Ś T 1 I
TEATR MIEJSKI:

„Lisie Gniazdo" godz. 1W0 

TEATR M UZYCZNY:
„Chata za wsią" godz. 19,30

Pogotowi* Ratunkowa 
Straż Pożarna 
Komenda Miasta M O.

tal 23-71
UL m

teL 23 -B.'

YŻFRY APTKK
nz-ś w nocy dyżurują apteki przy 

Krak. Przedm 29. Rynek 2, Szo 
na 15 i 1-go Maja 29.

respondencją listową. Ta dziedzina 
oszczędzania jest na ogół niedoce
niana przez urzędników, którzy „nie 
mogą się obejść bez telefonu" i na
dużywają drogich połączeń między 
miastowych w  wypadkach bynaj
mniej nie pilnych, dających się za
łatwić w terminie kilkudniowym 
przy pomocy zwykłego listu kosztu 
jącego znacznie mniej niż rozmowa 
zamiejscowa.

Z planu oszczędnościowego Hur
towni Dziewiarsko - Pończoszniczej 
widać, że żadna z możliwych dzie
dzin ograniczenia zbędnych wydat
ków nie została pominięta, można 
więc uważać go za reąlny. a glo
balną sumę 4 miliony zł oszczędno
ści w  roku za możliwą do osiągnię 
ci a.

(W K — koresp. fabr.
„Sztandaru Ludu").

Wszyscy związkowcy 
spółdzielcami

W ramach akcji współzawodnic
twa pomiędzy Polską a Czechosło 
wncją na polu rozbudowy spółdzicl 
czości, zainlcjonowancj zgodnie z 
okólnikiem KCZZ z dnia tO lutego 
hr„ Okręgowa Komisja Związków 
Zawodowych w Lublinie przepro 
wadziła dotychczas 26 zebrań w po 
wiatowych Radach Zw. Zaw. era* 
20 zebraó w zakładach pracy na 
terenie miasta l.nblina. Tc ostatnie 
przyniosły doraźny I poważny plon 
w postaci z górą 800 członków 
zwerbowanych na miejscu.

Należy podkreślić fakt grpmiałnr 
go wstępowania w szeregi spół- 
dzirlcze członków Związków Zawo 
doych. którzy na swyrh własnych 
zebraniach organizacyjnych entu
zjastycznie popierają urhwnły o 
zbiorowym przystąpieniu do spół
dzielni.

Młodzież lubelska słucha poezji
Poranek recytatorski Łukaszewicza

O r p a n iz a c ia  P Z P R
P R Z Y  MUZEUM NA MAJ DANKU 
rodzi s o b i e  s a m a

Koło PZPR liczy w tej chwili 42 
członków, to znaczy 60°/« ogólnej licz 
by pracowników, zatrudnionych w 
Muzeum. Koło to współpracuje ściśle 
z Tow. Przyj. Polsko - Radzieckiej i 
Zw. Zaw. Pracowników Państwowych 
organizując wspólne odczyty, akade
mie i wieczory dyskusyjne. Od kilku 
miesięcy uruchomiona jest piękna 
świetlica, która czeka jeszcze na 
uzupełnienie aptzęru oraz urządzeń 
kulturalnych i rozrywkowych. Czynna 
jest również biblioteka własna, w tej

PONIEDZIAŁEK, 7 marca 
Sygnał czasu: 5.10, H-57. 
Wiadomości: 5,15, 6.10, 7,00, 12,00, 
:.00, 20,00, 23,00.
Wszechnica: 9,30, 19,40.
5 20 Koncert. 6,30 Muzyka poran- 
i 8 55 Gazetka szkolna. Tl ,40 Aud. 
la klas młodszych. 12,20 Koncert 
.listów. 12,45 Aud. dla wsi. 15.30 
dalio młodzi fizycy" -  pog. 15.4o 
tuzYka popularna. 16,30 Archipe ag 
idzi odzyskanych (12). 16.50 Próbie 
y elektryfikacji —  pog. 17,00 Kon 
:rt rozrywkowy. 17,45 Aud. Powsz. 
omów Towarowych. 17,50 W rocz- 
icę powstania III Międzynarodów- 
, _  pog. 18.00 Muzyka symfonicz
ni. 18,35 Stare i nowe (21). 19.00
Concert popularny. 21,00 Koncert 
liski ego Wyd. Muzycznego. 21 40 
liasteczko na dłoni —  montaż ut. 
1,10 Od melodii do melodii. 23,10 
on cert duxłDOOW7 __ A-mott A. 
tw om kA

Nowe Koło Ligi Kobiet 
przy PZbWP

Dnia 8 marca br. odbyło Się w 
sali OKZZ zebranie kobiet należą
cych do Polskiego Związku byłych 
Więźniów Politycznych Zagaiła tow. 
Stefantakowa oświadczając, te ce
lem zebrań !a jest zorganizowanie 
koła Mgl Kobiet przy PZbWP Na
stępnie tow Gogolewska omówiła 
rozwój ruchu kobiecego oraz pow
stanie Światowej Demokratycznej 
Federacji Kobiet podkreślając, że 
naczelnym hasłem SDFK jest walka 
o trwały pokój światowy.

Tow. Gogołowska naświetliła ró
wnież cele i zadania L ig ’ Kobiet, 
po czym zaapelowała do zebranych, 
aby zadeklarowały swoje przystąpię 
nie do koła LK.

Po wypełnieniu deklaracji przez 
wszystkie zebrane kobiety, uchwa'o 
no rezolucję, w której uczestniczki 
z.ebrania wyrażają solidarność z ca
łym obozem postępu, a przede wszy 
stkim ze Związkiem Radzieckim, bę 
dącym główna ostoją pokoju, bez
pieczeństwa narodów 1 postępu.

„Tylko polityka ZSRR może za- 
Dewnić panowanie pokoju, W yzwo
lenie narodów ujarzmionych, oraz 
rozkwit dobrobytu i kultury na ca
łym świecie" — głosi rezolucja. „W 
przededniu zbliżającego się Między 
narodowego Święta Kobiet łączymy 
się z mil*onami kobiet na całym 
świecie w głębokim pragnieniu znie 
sienią raz na zawsze wojen, nędzy, 
krzywdy i wyzysku'1.

chwili jeszcze niewielka, ale uzupeł
niana b:l>lioleczkami ruchomymi 
TUR‘u i OKZZ.

Ponieważ Majdanek jest oddalone 
o kilka kilometrów od miasta, zorga 
nizowanie tu życia społecznego i kul 
turałnego jest rzeczą niezmiernie waż 
ną. Zainteresowanie Imprezami, nrzą 
dzanvmi na terenie Muzeum, a rwłasz 
cza odczytami dolyczą-ymi wszystkich 
dziedzin życia rozwoju Polski Ludo 
wej — jest bardzo duże. Na zebrania 
koła nie przychodzą tylko ciężko cho 
rzv. albo ci towarzysze, którze pełnią 
w tym czasie służbę. Nierzadko frek
wencja wynosi 100*/«. Ali: kolo nasze 
bardzo rzadko obsługiwane jest 
przez prelegentów z wrasta. Radzimy 
więc -sobie w -ten sposób, te różni to 
warzy.sze spośród nas wygłaszają 
przygotowane przez siebie referaty, 
które nas-epnic dyskutujemy | kryty 
kujemy Przydałby się jednak dobrze 
zorganizowany i dobrze obsłużony 
kilkutygodniowy kurs szkoleniowy.

Brodziak łrena
korespondentka „Sztandaru Ludu"

Salę kina „Apollo" wypełniła w  
sobotę po brzegi młodzież lubelskich 
szkół średnich, która przybyła by 
posłuchać recytacji utworów poetyc 
kich w  wykonaniu Łukasza Łuka
szewicza.

Program obejmował szereg wier 
szy począwszy od poezji klasycznej, 
a na współczesnych utworach koń
cząc, przy czym za dodatnią jego 
stronę należy uważać różnorodność 
form i treści wygłaszanych wier
szy. Były tam fragmenty epickie z 
„Pana Tadeusza", wiersze treści pa
triotycznej. bajki, satyry t wiersze 
liryczne i nowoczesne formy współ
czesnej poezji, ale najwięcej utwo
rów Mickiewicza.

Młodzi słuchacze usłyszeli frag
ment z X II  księgi z Pana Tadeusza, 
poemat „Farys“ i dwie bajki. Poe
zję Słowackiego reprezentowała „Pa 
raboia o jaskółkach", zaś poetów 
nowoczesnych wiersze współczesne 
go poety z Poznania — Bąka, Brzech 
wy, Broniewskiego i  Gałczyńskie
go. W „Farysie" i wierszu Ejsmon- 
da „Spór" Łukaszewicz wystąpił 
w kostiumach, potęgując w  ten spo 
sób oddziaływanie żywego słowa na 
publiczność.

Amatorsxi zesodi teatralny 
O K Z Z

Wydział Oświatowo - Kulturalny 
OKZZ zorganizował amatorski ze
spół teatralny jako grupę objazdo
wą w celu obsługiwania miast i 
nrasteczek Lubelszczyzny. K ierow
nikiem zespołu jest autor znanej 
sztuki teatralnej p t „Panna rekru
tom" ob Stefański, członkami ze
społu zaś sa aktorskie siły zawodo
we (kilka osób z zespołu Teatru Mu 
zycznego) oraz świeże siły amator
skie.

W obecnej chwili teatralna grupo 
objazdowa OKZZ daje w Zamościu 
i Rejowcu szereg przedstawień pięk 
nej sztuki radzieckiego autora Us- 
pień*k:ego „Przyjaciele", ciesząc się 
wielkim powodzeniem. Sukces pier 
wszych wvsteoów zespołu objazdo
wego OKZZ świadczy, że Inicjaty
wa Wydziału Kulturalno - Oświato 
wego była celowa.

Po powrocie a objazdu amatorski 
zespół teatralny OKZZ da także ł 
w Lublinie kilka przedstawień sztu 
ki Uspieńskiego, której reżyseria 
spoczywa w  rękach dyr. Chmielar- 
czyka. (pl).

Godnym pochwały jest zachowa
nie się młodzieży lubelskiej, co rów 
nież podkreślił recytator, który wy 
stępował w Lublinie po raz drugi. 
Młoda publiczność że szkół lubel
skich wykazuje żywą reakcję, duża 
zainteresowanie, co stwierdzić by
ło można obserwując skupienie, ma 
Iujące się na twarzach w czasie słu 
chania litworów wśród doskonałej 
ciszy panującej w ciągu 80 minut 
występu. Najwięcej podobały się 
wygłoszone na bis wiersze tr.eści hu 
morystycznej: Brzechwy, Tuwima 1 
Gałczyńskiego.

Recytator potrafił od razu nawlą 
zać bezpośredni kontakt z młodzie
żą, która sama później podawała 
mu autorów prosząc o wiersze. Oka 
zalo się, że najwięcej zwolenników 
miał Tuwim i że młoda publiczność 
lubelska jest doskonałym konsumer 
tem literatury pięknej, (rz)

t y / y g o d n y  l i s t o n o s z

Od dłuższego czasu ulice: Ł ę 
czyńską i Melgiewską obsługuje 

I listonosz z poczty N r 2 ob. W oj- 
ciszak Stanisław. Mieszkańcy tych 
ulic\ skarżą się, że pocztę otrzy
mują z opóźnieniem, a niejedno
krotnie ob. Wojciszak nie chcąc 
się „ fatygować“ do adresata odsy 
ła pocztę przez jakie.i dziecko. 
Natomiast pocztę do PM S zosta
wia na budce kolejowej przy ul 
Mełgiewskiej. Rezultat jest taki, 
że pisma z centrum  Lublina de 
PMS docierają czasem z 3 lub 
4-dniowym opóźnianiem.

Apelujemy do Dyrekcji Pocrtt 
aby wpłynęła na zwiększenie obo 
wiązkowości listonosza.

St. Puzon
koresp. „Szt. LuduĄ

BILANS KASY OSZCZĘDNOŚCI
pr2y fabryce „Veritas“

W dniu Tl lutego br. w  świetlicy 
Państwowel Fabryki Cukrów I Cze
kolady „Veritas" w Lublinie odbyło 
się walne zebranie członków Kasy 
Oszczędnościowo-Pożyczkowej „Prze 
zorność". Celem zebrania było przed 
stawienie przez Zarząd Kasy bilansu 
za rok 1948

Kasa Oszczędnościowo - Pożyczko
wa „Przezorność" przy Fabryce 
„Veritas“ została zawiązana w maju 
1948 r. Działalność Kasy I jej or
ganizacja opiera się na statucie za
twierdzonym przez Centralny Za- 
rżąd Przemysłu Spożywczego w War 
szawie.

Kasa liczy obecnie 200 członków,

S u i i ę t n  K o b i e t
Akademia w Z»v. Zaw. Prac. Handl. i Biur.

Staraniem Zw. Prac. Handlowych 
i Biurowych odbyła się w dniu 5 
bm. w sali „Pocztowców" akademia 
ż okazji Międzynarodowego Świę
ta Kobiet. Celem akademii było xa- 
dokumentowanie solidarności z mię* 
dzynsrodowym frontem kobiet wal
czących o pokój oraz wyrażenie uz
nania tym członkiniom Związku 
Zaw. Prac. Handl. I Biur, które wy 
różniły się w  swej pracy szczegól
ną sumiennością i dyscypliną.

Ob. Dzikowska wygłosiła referat, 
w  którym przedstawiła osiągnięcia, 
zadania i dążenia zorganizowanego 
ruchu kobiecego Po referacie prze 
wodniczący Związku ob Bierut wrę 
czył 62 członkiniom Związku pre
mie pieniężne 1 82 członkiniom dy
plomy uznania. Nagrodzone kobie
ty są zatrudniane w  Powszechnym 
Domu Towarowym, w  biurach aprza 

Centrali Tekstylne! w Biur

rze Obrotów Artykułami Rolnymi, 
w Centrali Handlowej Materiałów 
Budowlanych i w Biurze Spedycyj- 
no-Transportowym.

Na zakończenie części ofcjtalnej 
programu uchwalono rezolucję, w 
której kobiety zrzeszone w Zw. 
Zaw Prac. Handl. i Biurowych da- 
ja wyraz uczuciom szczerej wdzięcz 
ności dla Związku Radzieckiego ja
ko kraju socjalizmu, konsekwentnie 
od lat walczącego o pokój świata, 
oraz zobowiązują się w szlachetnym 
współzawodnictwie podnosić nadal 
wydajność swojej pracy i powięk
szać szeregi przodownic.

W części artystycznej zesnół „Czy 
teln;ka“ wystąpił z recytacjami wier 
szy Szymańskiego. Szelburg - Za
rembiny. Pastemaka. Lecą i Waży
ka oraz z ‘kilku pieśniami polskimi 
i radzieckimi w wyfconaalu solist*

J e!  ta-

gdyż należą do niej wszyscy praeow 
nicy Fabryki. Cel Kasy jest jasny i 
wyraźny: przyjście z pomocą finan
sową pracownikom fabryki. Pomi
mo. iż zasoby pienieżne Kasy nie są 
feszcze tak duże. nie mniej jednak 
Kasa jest w stanie udzielić pożyczek 
na uspokojenie nalbardziej palą
cych potrzeb robotników. I tak w 
roku 1948 Zarząd Kasy udzielił po
życzek na sumę zł 386 877.

Przy udzielaniu pożyczek kierowa 
no się tym. aby kwota wypłacona 
przypadła w 90 proc. dla pracowni
ków fizycznych zaś w 10 proc. dla 
pracowników umysłowych W roku 
1948 Kasa wypłacała wyłącznie po
życzki zwrotne, zapomóg bezzwrot
nych nie udzielano z braku Fundu
szu Zapomogowego W przewidywa
niu wpływu gotówki w roku 1949 
w  wys zł 400 000 (ze składek oszczęd 
nościowych. których wysokość wy
nosi 1 proc. od poborów miesięcznie) 
orai przez utworzenie Funduszu Za 
pomogowego do sumy zł 50 000 Ka
sa będzie w możności prawie całko
wicie zaspokoić potrzeby swych 
członków, udzielając pożyczek na 
dłuższe terminy niż dotychczas.

Zwołane w  dniu 27 ub m. walne 
zebranie członków Kasy „Przezor
ność" dało możność każdemu człon
kowi dokładnego zorientowania się 
w  działalności Kasy i zapoznania się 
z wynikam’ bilansu za rok 1948. Du
że zasługi przy zorganizowaniu i pro 
wadzeniu Kasy położył przewodni
czący Zarządu Kosy ob. Józef Szew
czyk. dlatego też walne zebranie po
stanowiło w  dalszym ciągu pozosta
wić g « na stanowisku przewodniczą 
cego.

U D ,  >  koresp. fabr.).

dla Myt!! wódka im za faola
Fala pijaństwa jaka ogarnęła na- 

 ̂ sze miasto jak dotąd to wcale się nie 
[zmniejsza. W dalszym ciągu amato 
rzy wódki dają znać o sobie upija

ją c  się 1 wyprawiając awantury 
uliczne. Oto zatrzymani w  ostatn’cb 
dniach: G. Rzechowskl (Lubartow
ska 10), lat 26, szofer. J. Grochow
ski (Zamość, Pereca 14), lat 52, ro
botnik. W. Lis (Lubartowska 52), 

lat 30. dorożkarz. J. Brodziak (gm. 
Konopnica), rolnik. J. Krępactd 
(wieś Buczę), lat 26. rolnik. J. Dwór 
czyk (Lubartowska 30). lat 46. A. 
Rudowicz (Wyszyńskiego 6), lat 43, 
sz.ofer. St. Dalmata (Majdan Tatar
ski 7), lat 40, ekspedient z firmy 
J. Jakuhas. Henryka Kusa (nigdzie 
niemeidowarip) lat. 48, krawcowa. 
Z. Kapa (Górna 4), robotnica. K. 
Garczyński (Wieiska 18). lat 41, ro
botnik. M Lasota (Furmańska 6) 
lat 20. uczeń F. Baranowski (Góra
ków Wielkopolski. Wawrzyniaka 7$) 
lat 36. agent portretowy. S. Olsz-ik 
(Nowy Świat 51), lat 30, monter. L, 
Bedron (Majdan Wrotkowski) lat 
22. rolnik. J Stachyra (Krochmalna 
261 lat 29. urzędnik. B. Koslrzewsld 
(Rury Jezuickie 69) lat 50, pracow
nik Rzeźn* Miejskie!. S t Kowalski 
(Sądowa 10) lat 33 robotnik z Eter 
nitu. L. Prus (1 Armii 1) lat 21, 
urzędnik. B. Brus (I Armii 1) lat 23 
szofer.

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

Na Odbudowę W »rs7»w ^
W miesiącu lutym br. do M iej

skiego Komitetu Odbudowy m. s t 
Warszawy wpłynęło złotych 630 406, 
z czego świat pracy wpłacił 223 000, 
kupcy i przemysłowcy 222 000. rze
mieślnicy — 74 516, apteki — 50 363, 
szkoły — 21.949, spó'dzielczość — 
20 06J. adwokaci — 1.968 i ducho
wieństwo — 1 000 złotych. Znacz
ków wartościowych rozprowadzono 
na ogólna sumę 15550 zbitych.

Świadczenia stał" i doraźne na 
rzecz Odbudowy Warszawy należy 
wpłacać w PKO  (ul. Kapucyńska 8) 
na konto Miejskiego Komitetu Odbił 

i dowy Warszawy 11-82?
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# SPORU  -  S P O R T  -  S P O R T  #■
l,R adom iak“ -,lLubliiiianka“  10:6

Niesłuszna porażka Zielińskiego przez t. k. o.
(Sprawozdanie specjalnego wysłannika)

Zgodnie z naszym przypuszczeniem, drużyna pięściarska Lu- 
bllnianki przegrała spotkanie z Radomiakiem w Radomiu w sto- 
tunku 10:6.

Taki był wynik w  ringu. Walki wykazały, że ósemka wojsko
wych mimo osłabionego składu mogła uzyskać z groźnym przeciw 
tukiem wynik remisowy.

Na porażkę lublinian złożyły się dwie przyczyny, które za
decydowały, że zespół wojskowych zeszedł z ringu pokonany.

Po pierwsze wyjechali oni bez 
Choiny, Marciniaka i Głębockie
go. Ci trzej zawodnicy posiadali 
teoretycznie możliwości na uszcz 
knięcie gospodarzom co najmniej 
trzech punktów. O ile absen
cja Marciniaka i Głębockiego jest 
połowicznie usprawiedliwiona, o 
tyle nieobecność Choiny potwier
dziła w zupełności nasze przypusz 
czenia, że jest on w dużej mierze 
tchórzliwym pięściarzem. Drugą 
przyczyną dla której wojskowi 
przegrali spotkanie z Radomia- 
kiem. było p r z e r w a n i e  
Walki Zielińskiego (L) z Garba
czem (R) — w mewlasciwym cza
cie przez sędziego ringowego.

Ten błędnie wydany werdykt 
przez sędziego kosztował drużynę 
lubelską utratę wyniku remiso
wego, gdyż przeciwnik Zielińskie 
go —  Garbacz, nie był zdolny 
dłużej przetrwać w walce, aniżeli 
Jedno starcie. Przypadek tak zrzą 
dzii, ie zeszedł z nngu jako zwy 
Cięzca.

Przechodząc do oceny obydwu 
drużyn należy przyznać, że gospo 
darze tworzyli zespół bardziej 
Wyrównany, aniżeli wojskowi. 
Walki stały na niskim poziomie 
technicznym poza jedyną walką 
W wadze lekkiej.

PRZEBIEG W ALK

Punktualnie o godz. 12 wcho
dzą na ring obie drużyny. Gospo
darze w zielonych koszulkach 1 
białych spodenkach. Goście w 
czerwonych koszulkach i białych 
spodenkach.

Krótkie przywitanie drużyn i 
do walki szykują się pierwsi 
przedstawiciele wagi muszej —  
Kuki er i Arczcwski. Radonu arun 
Wyższy wzrostem i silniejszy fi
zycznie walczy z odwrotnej pozy 
cji. Spycha on lublinianina do de 
iensywy. Kukier, początkowo nie 
umie sobie radzić z chaotycznie 
atakującym Arczewskim. Toteż 
kilka niegroźnych ciosów rado- 
mianina dosięga lublinianina w  
korpus.

Od połowy pierwszej rundy Ku 
kier decyduje się na atak. Po dwu 
prostych w słabszym wydaniu 
dochodzi on momentalnie do zwar 
cia i celnie trafia w twarz. Ar- 
czewski po tym ciosie m omen tal 
nie nabiera respektu dla przeciw 
nika Mimo to pod koniec pierw
szego starcia udaje się gospoda
rzowi trafić Kukiera w korpus. 
Druga runda przynosi nadspodzie 
wanie szybkie zakończenie walki.

Lublinianin skraca dystans.

CZECHOSŁOW ACJA— W ĘGRY  

10 K W IE TNIA
PRAGA (PAP). —  W  dnie 10 kwiet 

łtia br. odbędzie się W Pradze mię- 
dzypaństw wy meci piłkarski Czecho 
dowicja —- Węgry. Sekcja piłkar
ska Sokoła czechosłowackiego zapro
ponowała na mecz ten, jako sędziego 
Łatysewa (ZSRR), względnie Polaka 
— Rutkowskiego.

Wypuszcza błyskawicznie „pra
wy" po którym radomianin mo
mentalnie pada na matę, na któ
rej odpoczywa do „7“. Pęknięta 
prawa brew obficie broczy krwią. 
Sędzia przerywa walkę. Ogłasza 
kontuzję, oznajmiając zwycięstwo 
Kukiera przez t. k. o.

Walki w wadze koguciej nie 
było. Odbyły się natomiast dwie 
walki w wadze piórkowej.

W  pierwszej Baran (L) zade
monstrował widowni boks stoją
cy na zupełnie dobrym poziomie 
technicznym, zmuszając do pod
dania Marca już w drugim star
ciu

Od rozpoczęcia walki lublinia
nin dochodzi do zwarcia, gdzie 
zadaje przeciwnikowi całą serię 
ciosów. Widząc beznadziejność 
walki z lublinianinem —  Marzec 
rezygnuje z walki w  połowie dru 
giego starcia.

W  drugiej parze wagi piórko
wej Makar (L.) wysoko wypun
ktował słabego technicznie lecz 
silnego fizycznie Kowalczyka (R.). 
Od drugiego starcia zaznacza się 
przewaga lublinianina, który sto
puje przeciwnika lewym prostym 
W drugiej rundzie radomianin o- 
trzymal ostrzeżenie za nieczystą 
walkę. W trzecim starciu zazna
cza się wysoka przewaga lublinia
nina. Zwyciężył na punkty Makar.

W  wadze lekkiej Maletz zdy
skwalifikowany został w trzecim 
starciu za przetrzymywanie prze 
ciwnika. W  walce z Czortkiem u- 
dało się lublinianinowi trafić cel 
nie przeciwnika. Ciosy lublinia
nina były tak słabiutkie, że Czor- 
tek przyjmował je bez zmrużenia

Ostateczna punktacja między 

narodowych zawodów narciar
skich o „Puchar Tatr“ wygląda 
następująco:

MOSKWA (PAP). —  W ramach 
drugiej Spartakiady Zimowej ZSRR 
zakończyły się zawody łyżwiarskie 
o mistrzostwo kraju w Jeździe szy
bkiej.

Tytuły mistrzów zdobyli: w  kon
kurencji męskiej — Proszin (Mo
skwa), a w konkurencji kobiecej — 
Chol8zc*ewnikowa (Moskwa).

Mistrzostwo drużynowe przypadło 
w udziale łyżwiarzom Moskwy.

• • •
W Swierdłowsku rozegrano bieg 

narciarski na 18 km, zakończony 
zwycięstwem znanego zawodnika u- 
ralskiego — Borina. Bieg kobiet na 
5 km wygrała Bołotowa (Moskwa).

• • *
W wielu miastach ZSRR odbyły 

się zawody strzeleckie, zorganizowa t 
ne w  ramach obchodu XXXT rocz
nicy Armii Radzieckiej. Zgromadzi- i

powiek. W  ostatnim starciu Maletz 
opada zupełnie z sił —  często 
przetrzymując przeciwnika. Po 
trzech ostrzeżeniach odesłany zo
stał do rogu ringu.

NIESPODZIEWANA PORAŻKA  
ZIELIŃSKIEGO przez t. k. o.

Walka Zielińskiego (L.) i Gar
bacza (R.) w wadze półśredniej 
była przeprowadzona w  morder
czym tempie i obfitowała w bez 
ustanną wymianę ciosów. Na po
czątku pierwszego starcia rado
mianin rozbija głową brew 1 nos 
Zielińskiemu. Sędzia ringowy nie 
dostrzega tego Zielińskiego pono 
szą nerwy. Rozpoczyna z furią za 
dawać przeciwnikowi całą serię 
ciosów w korpus. Garbacz z tru
dem trzyma się na nogach. Z pę
kniętej lekko brwi Zielińskiego 
sączy się cienki sznureczek krwi. 
W momencie gdy lublinianin zde 
cydowanię demolował przeciwni
ka, sędzia ringowy przerwał wal 
kę. odsyłając Zielińskiego do. le
karza. Ten skwapliwie skorzystał 
z przysługującego mu prawa de
cydowania o wyniku przesądzo
nej t tak już w aW  i^go ziomka" 
i orzekł: Zieliński nie zdolny do 
walki!

Podziałało to tak deprymująco 
na pozostałych trzech zawodni
ków, że zrezygnowali oni z dal
szego prowadzania walk.

W wadze średniej Kubicki fL.) 
poddał się Wariakowi TT pod ko
niec pierwszego starcia będąc do 
„7“ na deskach.

Gołębiowski fL.) znokautowany 
został na stojąco w walce przez 
Kotkowskiego (R ).

Kosiada (L.) poddał się Setcowi 
(R ) w drugim starciu

W  ringu sędziował Karski (War 
szawa) —  beznadziejnie. Punkto
wali zupełnie poprawnie: Klemen 
siewicz (Warszawa), Krzyżaniak 
(Warszawa) i Ciechawa (Radom)

Widzów około 2 tysiące. Orga
nizacja zawodów na pożiomie.

T. DL

1) Czechosłowacja —  117 pkt 
2) P o I s k a 94 pkt. 3) Fin
landia —  38 pkt. 4) Węgry —  4 
pkt. 5) Rumunia i Bułgaria —  
0 pkt

ły one wielką liczbę zawodników.
Na zawodach strzeleckich w Mo

skwie osiągnięto doskonałe wyniki, 
mimo niesprzyjających warunków 
atmosferycznych. Pierwsze miejsce 
zajął Leontiew, ustanawiając jedno 
cześnie rekord ZSRR.

W trzech konkurencjach, wchodzą 
cych w  program zawodów (strzela
nie z pozycji stojącej, leżącej i klę
czącej) Leontiew uzyskał 01 pkt, na 
101 możliwych. Drużynowo zwycię
żyli strzelcy WWOO, osiągając 2.269 
pkt, na 3.003 możliwych.

Na innych zawodach w  strzelaniu 
do szybko poruszających się figur, 
wyróżnił się Serów (WWOO), trafia 
jąc ze 100 figur — 94.

Strzelcy radzieccy nieustannie po
prawiają swoje wyniki w  tabeli re
kordów ZSRR, z których 20 prze
wyższa rekordy światowe.

Polska i^ronse drnaie mieisce 
w zawodach o „Puchar Tatr“

ZE SPORTU RADZIECKIEGO

PIERW SZE SPOTKANIE

I
MOSKWA (AR). — W  dniu 4 marca 

odbyły się na torze lodowy® bosak* 
„Dynamo" w Moskwie zawody mię
dzynarodowe w hokeju na lodzie mię 
dzy reprezen*acją Polski i drużyną 
Armii Radzieckiej.

O godzinie 8 wieczorem na rzęsiś
cie oświellony tor lodowy wyjechały 
obie drużyny. Przemówienie powital
ne dc gości wygłosił przedstawiciel 
moskiewskiego Komitetu Miejskieg • 
do spraw Kultury Fizycznej i Spor
tu. W imieniu hokeistów polskich 
Obstąpił przewodniczący polskiej de

legaeji sportowej, Szemberg. Kapita
nowie drużyn zamień#! między sobą 
chorągiewki, a gracze ofiarowali »o- 
bie wzajemnie znaczki pamiątkowe 
Orkiestra wykonała hymn państwo
wy Polski ł Związku Radzieckiego.

Tłumy widzów, które zapełń ly try 
buny, powitały serdecznie hokejstów 
polskich | Armii Radzieckiej.

Pierwszy mecz międzynarodowy w 
hokeju reprezentacji Polskj z drużyną 
Armlj Radzieckiej zakończy! się zwy
cięstwem hokeistów radzieckich w  sto 
sunku 5:0,

MKS Lubi n pokonał WKS Lublin
w siatkówce żeńskiej 2 :0

W  drtfu wczorajszym w tali 
Domu Żołnierza odbył się o go 
dżinie U  mecz towarzyski w 
siatkówce żeńskiej.

MKS wystąpił w następują
cym składzie: Łabęcka, Kubar- 
ska. Korczak. Pluta, Wójcik.

Skład W KS „Łublinianka" 
przedstawia się następująco: 
Pszczoła, Pasek, Bilska, Jasiń
ska. Bilska. Kńślikowska.

Od zaczęcia spotkania cały 
czas przewaga była po stronie ze 
społu MKS. W  polu wyróżniła 
się Jaśko Danuta i Wójcik Bo 
gumiła. Siatkarki W KS „Lubii- 
nianka“ grały bez woli zwycię
stwa i przy odrobinie chęci n o  
gły Ko spotkanie wygrać.

Organizacja słaba. Dlaczego 
siatkarki MKS spóżn:łv się o 30 
minut? Sędziował dobrze W ło 
darczyk. Widzów około 120 o- 
sób.

----- O-----

W KS ..MTRŁ1N1ANKA** 
W YGRAŁA 2:1 Z M K SEM

7 marca br. w sali Domu Żoł 
nierza w spotkaniu towarzys
kim MKS-u z W KS „Lublinian 
ką‘‘ w siatkówce męskiej. „Lu 
hlmianka*’ pokonała dobry ze
spół MKS-u w stosunku 2:1.

W  skład drużyn wchodzą: 
MKS-u, Komański, Kecoł, Jan-o- 
cińskł, Juśkiewicz. Ostrowski, 
Włodarczyk. WKS-U, Chandze. 
Walkiewicz, Niedziela, Micha
lak. Masiej, Jezierski.

Gra hyła na ogół ciekawa. VV 
pierwszym secie prowadził 
MKS w stosunku 15:13, nato
miast drugi i trzeci set był po 
stronie WKS-u.

Sędziował Pęczalaki. Dziwi 
nasfbkt dlaczego zawodnicy na 
boisku robią uwagi pod adre
sem sędziego (Chandze).

W  PIŁCE RECZNEJ W KS  
„ŁEBUNIANK A** ZDECYDO
W A N IE  W YG R YW A  Z MIEDZY  
SZKOLNYM  KLUBEM  SPOR
TO W YM

Trzecim z kolei meczem jaki 
się odbył w niedzielę 6 marca by 
ło fo spotkanie WKS-u z

MKS-em w  piłce ręcznej fkostą 
kówce).

Na początku gry w polu prze 
waża ją uczniowie, lecz po pierw 
szej przerwie rozkręca się że* 
spół „Luhlinianki" i to przesą. 
dza spotkanie na korzyść „Lu- 
blinianki", która uzyskała wy
nik 40:25.

Skład W KS „Łublinianka"!
Niedziela, Cieśliński. Kister, 
Chandze, Chodoń. MKS: Koch
mański. 0'trowsfcl, Wentlandt 
Błatit, Włodarczyk.

Sędziował Pęczalski waz Kła
kosiński.

KANADA —  SZWAJCARIA 3:2 
W HOKEJU

PRAGA (PAP). — Wobec t4 tyi
widzów odbył tlę w Bazylei międtj 
państwowy mecz hokejowy Kana
da — Szwajcaria. Mec* zakończył 
«ię zwycięstwem Kanadyjczyków w 
stosunku 3:2 (2:0, 0:», 1:1).

Z rozegranych dotychczas przes 
reprezentacje hokejowe obu krajów 
21 meczów międzypaństwowych. 17 
zakończyło się zwycięstwem Kana
dy, 2 — Szwajcarii, a 2 — wynikiem 
remisowym.

------o----- -

MTĘDZYNA R O DOW E  

ZAW O D Y NARCIARSKIE  
W  DAVOS

ZURICH (PAP), W  piątek rozpoczą 
ty się w Davos międzynarodowe za
wody narciarskie. W pierwszym dnia 
zawodów rozegrano slalom-gigant w 
konkurentjj męskiej i kobiecej. Trasa 
dla mężczyzn wynosiła 600 m. Spo
śród 85-ciu zgłoszonych zawodników 
pierwsze miejsce zajął Szwed Sollan- 
der w czasie 2:28,1, przed Francuzem 
Coultet — 2:29,8 i Rwanelem (Frań 
cja) — 2:34.8.

W konkurencji kobiecej zwycięży
ła de M^zieres (Francja), przebywa
jąc 300-metrową trasę w 1:42.1, przed 
Maissen (Szwajcaria) 1:44,9 i Nekwa. 
pitową (CSR) — 1:55,4.

Z Ł Ó Ż
D A T E K

NA
P O M O C
ZIMOWĄ

PRZETARG N/F.OGRAN/CZONY
Zarząd Gminnej Spółdzielni S. Ch. w Pawio 

wie ogłasza przetarg nieograniczony na regulacje 
‘ stawów rybnych w reszlówęe Krasne gm. Pawłów.

1) Budowa miechów
2) Przeczyszczenie rowów
3) Podwyższenie grobli
Oferty na wyżej wymienione roboty przyjmu

je biuro Gminnej Spółdzielni S. Ch. w Pawłowie 
do dnia 10. III. br.

Zarząd Gminnej Spółdzielni S. Ch. zastrzega 
sobię prawo wyboru oferenta.

Bliższych informacji udziela biuro Gminnej 
Spółdzielni S. Ch. w Pawłowie codziennie od godz. 
8-ej do 15 ej za wyjątkipm świąt. , 428
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