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MOSKWA (PAP).

Ze wszystkich ~':ańc6wZwtqzku 'Radzieckiego naply

l

walĄ wiadomości o olbrZ1lmim entuzjjlzmie, mas p7acujących ZSRR, które
cZl/"nie dokumentują. swe poparcie dJa historycznyc,h uchwttl rządu radzieckiego o budowie wołża>\skic11 elekt70tiini 'wodnych i kanału turkmeń

wstać

fale dochodzące do 3 in" wysoW ·budowie znajdują rię już ła
macze lodu, przystosoWBtle, ,'PętJalnie
do warunków żeglJUgi na Wołdze,

kości.

,kiego,

Na szeroką skalę r~ja się wspól
zawodnictwo o przedterminowe wyko
nanie zamówień dJa ,,Kujbyszewhydro
stroju", "Stalingradhydrostroju"
i
.,Sredazhydrostroju'. Robotnicy walczą o tytuł przodUjącej brygady w hu
dowie tych gigantycznych obiektów,
W Zakladach Budowy Maszyn na
Uralu produkowane są potężne czer
paki wodne 'dla budowy wołżańskich
elektrowni wodnych. W Leningradzie
w szybkim tempie posuwają się naprzód prace nad projektami nowych
urządzeń elektrycznych, dla elektrowni wodnych na Wołdze. Budowni-

CD

ZliCZle ilości

ezawie maszyn Zakladów im. Stalina
w Nowokramatorsku wykonali" czer-

parkę nowego typu, która przy[pieszy
wacznie roboty ziemne. Pot~żn:' ten
mechanizm składa się z 58.000 części i
poruszany jest orl1Z kierowany przy
pomocy' najbardziej udoskonalonych
urzqdzeń elektrohydrauliczntr-h i pne
umat1lclnych.

amer!}kańskiego

sprzętu

I

bm.' M~lster Obrony, Narodowe}' Macszalek Polski. Konstanty
Rc,kG,g",wski przy;ql 'w ąbecnOl;ct wice.ministra 06:rony Narodowej gen. bro
Pe,Piłau'sk.ie!/o i'gen. dywizj, Rotki~wicza, przodujących artylerzystów Ko
DYwizji: kpr, , Władysława PllIzę' i bomb. Bolesława Wrze
,
śniewskiego.
Na . ~djęciu:' przodujący, żołnierze u MarszaŁka RokossolPs1dego.

wojennego

w . rękach ,-

koreańskich

wojsk
ludowych

W stoczniach radzieckich przystą
piono już do opracowania projektów
statków przystosowanych do ieglugi na
PEKIN (PAP). Ogłoszony w Pb.eniaWołdze, na której w wyniku budowy
potętnych zbiorników wody pod
Kuj nie 16 września 'Wieczorem komunikat
dowództwa h6czelnego koremsklej
byszewem i Stalingradem mogą poarmii ludowej stwierdza:

pi'O''I"'łt"\,~rs'
:, lny przeb·leg'
I '.
. '
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dIa~&i.! ~

ar~j 7u~~:':jU ;z~~~jdą~~m Je~~r;~~~

"li8 chcę wspułpracować Z wrogami pokoju"
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jesie.nej kampanii siemnej

I

Jongczon i Angan kontynuują walki
,
l'
z nieprzyjacielem, który przy pOillucy
Opady deszczowe, które wystąpiły wanego obszaru uprawy żyta ozimekontrataków usiłuje powstrzym~ć po pod kopiec sierpnia i na początku go i 20 proc, I?szenicy ozimej'.
suwające się naprzód oddziały !udo- wrześnifl tmlożliwily rolnikom nal!!ży
Pomyślnie przebiegają zasie~ rów
we, W toku walk na tych odcinkaCh te pr.zygotowanie roli pod uprawę. nie,Ż w województwie łódzkim" gdzie,
w dniach 9 i 10 bm. poleglo lub odn;o Tegoroqzna jesienna kampania siew- zasiano żytem ozimym 20 proc. l plano
sło rany przeszło 220 żołnierzy I cfi- na W. dałym kraju ma przebieg bar- wanego aręału. Ten sllm obs7.ar obcerów amerykanskich i 400 Iisvnma:' dzo'po,,",ylllny, Poza warunkami atmo siano żytem w województwIe kielecPRAGA (PAP),. Pracownik amb.ua1y dobna lub jeszcze gorsza nlż w okre- nowskich, Jednostki
arm" ludowej sferycdlymi, do sprawnego przebie- kim. Ponadto w województwie tYtn
jugoelowianskleJ w Pradze - T3dics sie -nieludzkiej eksploatacji ludności W'li.ęly do nie:V0l;i 620 żolnierzy j 'bfi- gli ,jeSI~ny~ ptac siewnych przy- obsiano pszenicą ozimą 14 proc, p1a- zwrócił się do władz czechosło\'filc r za czasów monar~h~L Towaró,~ 1c~,tko cerow OIeprzYJacI.elsklch, w tym pr~e- czynią' ię w dużym stopniu zwięk- nowanego obszaru.
kich l prośbą o udzieleRle jemu i je- I wych' w W1~kszoscl wyp.adkow nie szlo 20 amerykans(nch, .Z?Obyto WJe.,- S.ZO. na i ośc.'. maszyn .rolniCZYch, Na po
Również w pOłudniowych cz~ściach
go rodzinie azylu. Oświa.dO:YI on, iż mozna dosta:: przy tym Ole ,:"oz:la oso le sprzętu w?Jennego. m., In, 4 c~ołg.l, la1!h P ństwawych Gospodarstw RoI kraju, gdzie siewy rozpoczynają się
,.
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d I
l
ble wyobrazlc człoWleka, ktory mogl 10 sam,ochodow, ,5 mozdz.lerzy clę,~i~: nyc~; s ółdzielni pli?dukcyjnych i in- zwykle, później, kilka województw
:Ie lmoz~ na aj P~~~OWjB~ ~ał ':na~~ ..-ce by żyć, zaopatrując się jedynie "X (lf! gl? ktallbru, 204 dZI?k1a hr~llet'?ki~eb6t)k' a'lllral _ d;):"wldualnych
gospodarstw chlop- przystąpiło już do prac siewnych. I
yp oma yczne, . ore
ua a o e po cja1ne przydzialy, Dlatego też wzrósł bl,me rowe,
ClęZ , C l e"d' SC auto skich racuje . już ok. 50.000 siewni- tak np, w województwie lubelski.m '
oo
1~!1a, Da podkopywaniu ludowo· demo w Jugosławii do niebywałych iozmia
InOW maszyoowyc h , pona
kó
~.
h I
h
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kratyanego ustroju Czechosłowacji rów czarny rynek. Rozmawiał ..!<"tl z matów, przeszło 100 karabinów, 3 raw z ozo~c
"nawozo~c .
o S ano JUZ praw}e 81'roc, 'planowa:Tadla dodał te jednym. z powoc\ów moimi rodakami. Większoś.ć ludnooici diostacje polowe oraz przeszło ?7 t yZ wo~ewo~zt?,a ,blał()stocklego do- nego obszaru ~pr~wy ,Zyta 1.7 proc.
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W rejonie wybrzeża połudnlow~o ~ę-:- . ZII:U UPl'a r.vY, ~ta' otunege
eWi esJenne,~ w?)ewodztwl~'
'IV procesie grupy Izpiegów tttowslcieh
Nle .. chI;ę~b!ć ~a~~ędziem. w ręk,~ch woj,;ka amerykańskie niejednoltrutme l2iłilB\ala',~Wl.a" ~wnlez,dQbrze,pr1;e.. .k~akowsklm odbywaJą SIę' VI! cale)'
w !jad%!, Ił dowodzące, że dyploma- faszystowskieJ kilki nto. ?rlmll\',Jam przechodziły do kontrataku, fed;la!<że bIegają ita.In,zaS~'ps.enlcy ozifuej;- ?eIni, z .wy)ątkiem południowych cz~
ci jugMk>wj:li'iiscy zajmo,,-,ati' si,tilkc' . ~I!"wr~tu do. J~gosłaWll, k,tora L__ dOla jednostki armli lUdOW,ej, ZP/tWlld. z~- kt?f~"c!B~!ł!t~.~.J~,.I.~&,.·,IR;?~ :P!s.ijI~~": "~l(I,,,~(j:v.,.ą,t.2W. ~od.~orS~!<i.h",".N:e .dzi.eń
'zPiegoW5kA~ "
Ją nadZIeń staje SIę w Coraz Wlększym stOPI niem odpierając kont.ratald ntepr~)'ja-l ne~fo~?\" 'l' ..1': ,! :.:." ":'. """;, ll!~. ~., ,;':~a.Sl!łI).O :.,t~.1t ,.f/roe;., 'i~W.fatW
..
niu kolonią imperialistów amerykań- clela ntrzymuJą Inicjatywę w swoim 'W~(w 'ewództwi"l "poznańskim -t. do- w:~rrtlgo ;areału, żyta ,i: 5 "proc;'pśzel:
KUka tygodni, temu - ' stwierjzi! Ta skich.
ręklL
.
tych
s "za slano/j 1!iż 20. p'r6c:· 1, pland i ',HCY,', Ot) sprawnego przebiegu sieclics - nil własne oczy pizekona!~m'
'
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'FlNWlik ••"asady JIIIsł8wiliskiei VI Pradze
zerwał z faszystomską kliką Tito
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:~~ d~t::;:zi~:~ZI~~!~~~:, po:a~b:: Pod hasłem: «Prasa Służy ~prawie poko~. i przyjaźnil,'~iądz: narodami>1 :~E~~~: ~j:~f:il~~~\e::~~~~
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titowskiej,
24 czerwca br, udałem ali!: na urloJ>
do Jugosławii, Już w drodze z Mari-
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Szybki .!

ę·

sprawny przebieg siewów
trzykrotnie więk:
sze) ITosCI maszyn rolniczych, niż w

P~zy~is~ć, też, należy

'I
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::; :O::!~~d:7.~::~;,:~i;:~ III ,Kongres Międzynaro dowej Organizacj i Oz ianni ka rzy. ;~rE~%~,,:I;~zo k~~JE~
wałem podrÓż, W czasie mego pobym
w JU!joslawiJ liczne fakty przekGn3ly

Jak już dono

HELSINKI (PAP). -

mnie o \\"lmagającej się tam fa.zyza- :~~~m~iI wK~~~~uro:~~~;~ar~jo~~i
cji, Stwierdziłem jak okrutny jest tj. Organizacji Dziennikarzy. Zagaił vbtowaki reżim policyjny. Główną rze- rady sekretarz generalny MOD Hro'czą, która charakteryzuje sytU3.C;ę 0- nek (CzechosłowaCja), który podkrehecną w Jugoslawii _ to glód. W Ilel śh! ogromne znacz7nie ob~cnego ~o~
gradzie & Jednej stron widzi si kom! gresu dla .. wzrnocm~ma SIl pokOJU l
ę,
demqkracJI. Na wnIOsek delegata ray
fortowe samochody amerykańskIe - dzieck\ego Zasławskiego Kongres jez drugIej strony zrujnowanych Jugo- dnomyślnie zatwierdził
następujący
5'IO\\n. an, któ rzy ś'!Iw
.
p'lą na
orcllch, na porząd e k d ?lenny:
UliCY, pod mostami.
1) sprawozdanie
k
se retarza general
O becna sytuacja JugosławiJ Jest po- nego MOD,
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NOWY JORK DAP) - Komuni
kat, wydany P<> "-dniowych naradach ministrów ~praw zagranicznych - US.\. frnncji i Wielkiej
Brytanii w Nowym Jorku, stwierdla, te narady zil<;taly przerwane
..' dniu 14 wr1.eśni8 i że ministrowie podejmą pqnownie rozmow)'
w dnin 18 wneśnia po zakoficzeniu
s!"sii rady bloku północno ~ atlantyckiego.

Mimo zapewnień komunikatn. 1."
Jnjnis~rowie osiatruę1i pbrozulllienie
co do konieczności uW7.t1locnienia··
obrony (tj, przyśpieszenia przygotowań wojennYCh). z jego treści wy
nika jednak fakt. iż nie oSlIlp;nięto
z/l:ody eo do 'Leregu zagadnień,
prztóde WRZ7stkim odnośnie plaDu
uhverze'lia arllJ.ii niemieckiej, .:ze:
go jlomaguill się Stan,. ZJednoczone.
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Z ',nmunikalu' wynika•. te

Pierwsze prace
nade,słane na

KONKURS
na

najlepszą
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'Republiki Vietna- ~j=ozl~~ż :;~;c~o~c:e~~~jZ~~;ta:
Na tiecZOrnym posiedzeniu, Kon- Jatach poprzednich. Pierwsze do siegr~!;u ,abrał głos czł?nek delegacji wu żyta i pszenicy przystąpiły Pań
dZJenn arzy radzieckICh Zasławskl, stwowe Gospodarstwa Rolne i spół5) wybory do organów· kierowni- kt6ry .~odkreŚlił. W.lelkll .odPOW. iedzial dzielnie produkcyjne.
Niektóre z
czych MOD,
nośc, j kil ciąży
dllienni,karzach, PGR-,ÓW, ja1;t np, zespół Rulewo w
Po zatwierdzeniu porządku dzlen- Od drl nnlkarzy wiele zależy - po pow, śWiecki\ll i zespół Witosław w
nego zabral głos sekretarz generalny wiedzi on. - ·Natóay: chcą uczciwej pow, wyrzyckim, rozpoczęły siew ży
MOD Hronek, który złożył sprawozda prasy., tóra służyłaby tylko na.rodo- ta ! pszenicy 'już 2k sierpnia br,
' z d zla
' Ia Inasc!
..
M'ęd
' wio
N~ność'
tym prasy
w., ł,aŚljjlepo.
lega prawlnł·
R.0 b o tmcy
'
PGR, członkowie spółme
I zynarod
owe1
wa wo
. ,;.1
Organizacji Dziennikarzy, Mowca pod
'
dzielni produkcyjnych oraz pracownikreślił, że trzy lata, które minęly od II " Reak
yjm dzien. płk. arZe angIQ-amecy Państwo wy,hh I S po'łd zle
. lczyc:h
"
.
Kon!!Tesu MOD były latami nieUlltan r:r kan y nie rozuiniej~' doty'~hczas, Ośrodków M,asz. yno~ch... rozwijaJ'ą
nej walki dziennikarzy demp krat llcz- że świ t sł~ zmieni. te; .ollopole pra szeroko. wspołzawodntctiVo' pracy o
nych przeciwko podżegaczom wo;m~ ~y kap tallBtycZlieJ~Jialeźą do ·prleszło jak najlepslIe I terminowe przepronym i ich agentom,'-'-'lu'
rozbić kim,
śrl. W
śladpra~a
za ,Związldem
Ra'h,pc- wad .eme' siew
, ó w Je~lennyc
"
h,
u.... ,'"c'.,
gd7,ie,.
.k-italistyczna·
Międzynarodowq Organizację' Dzien-...
me
1
nikarzy, były latami natężone; pT11cy i.tn;"j~ 'przeszło 3JI. at, poniewdŻ nie
nad zjednoczeniem wszystkich rlemo- istnieją, tam kapitaliści - ,.powstal
·1'
kra/ycznych pracownik6w Pl'aSy w' szereg !pańStw, kt~fych, prasa D\llciy
I.
t~lko do narodu. ,Prasa ta 5łub spra'
.
walce o pokój i demokrację,
ąrle P9 lI,lu_1
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w kwestii ,;,utworzenia zjednoczonych sil
zbrojnych Europy ZacIlodniej' 5Z,!!>kiego. powięks2:I!nia sil zbro jn yeh. (s :t:.ie
jęcych' już . w Europie
Zachoriniej,
"rozs~rienia produkcji uibrojen'a i
materiałów wojennych". "stosun~u Nie
mice do tych zamiarów' oraz ,motU·
,W~ci zakończenia
stanu wojny z
NiemC4ini~, itd.
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.Jean Herman pi-sze w "LIj~tres Fran
fłłJStł;powych cudzoziemców.
• W calej ~rancji. pól~o~el ~7.ca.talra.ises", Iż rz,dn!e Jest w sIanie wsk a
Związek zawOOowynauczyc:ie!..-tw:a ,Lała .protes1.ow. GorIllC) Jednej z lt?: zać aill. na Jedno konkretn~ o&k;l.r-~:
C'!GT złoiJ'ł protest W Mlni.3ter.stWle PtI,lń. W Dan.aIn, wśród któryC;h !?~~ nie" .lrtore by mo::lo. usprjalw~edUwlC
Oświaty. Repra$e - stw:erdza ust - tel! liczni Pol~, przeprowaduli pół polląlne bezprawIe., --B~lc.,ne
~ W dumę narodową l1IiuczYclcll. ll~dZ!ńTlY stralk.. Związek zawod~~, wYsiedle~ śwla.dgzą? t}"m,. że n:e
'<łÓł'ą ucq dlliecl tradYcJi pśc!nno- lIorruków Z Noeux-Les-M!nes wy,
I byld prze""w Iym luclZionj za!lnyc!t
tel I włelkod1l5llDOieł FnneJl _
po rIo mlnistra spraw wewnę~cb,
dowodów jakiejkolwiek ic/, ..w;nY".
~:moW8Dła prawa aąłu zabespi- legram prote;ltacy~ny.
Pierre Drux .stwierdza
a hmach
ny• ,.France Nouvełle", te
n~p lumsłyłac,łą.
AucheUe odbyli Wlec, prute
"je poliW J.ena odbył tlę wi~ protest'leyjr.rnncuski kom1teł; obrony. uJ[= cyjne .przeciw .cu<1zOZiem
. to:Aały
ny, na którym przemaWiali deputowa tów CP'DI."" Bruay en A~.
zapowIedziane- t góry prz z a~entllry
na kornuzr,BtyC2na z Pu de Calals - !Ił rezolUCję pr~~~ną.,
-l...c
..LelI
Franco
,Po prosU.1 Franco pomaw:ł czne ~ouvel w przec:kizień swego przy
Darru l generalny sekretarz TowaTygodnJtd
.1
pien.a do
rzy.twa Prz;yjaźm Fnancusko - 1'01- Lettres Franea.llles.: ~~ ar- acresywnego pa.kru aUan ~ckiego .kieJ - Noaro. Zebraol Polacy IjFran l~ lły'oLes
~ę polJcyjną warunld, które Queul1!e orUwie speł
ctlzl uehwalili wspólną rezoluc ę. w ty U ,po
ą ch Iml antó ... Ak- nił.
kt6reJ y.;yrataJll solidarnoŚĆ z wyslll- wobec postępowy
gr
TygodnJk ..Le Peup~e", lorgan CGT,
,.
zam!eszcza
artykuł
z~tytulowany
ś
".,Czas skończyć z be-cpratlem wobec
pracuJlłcych
imilr1'&Dt<iW".~Pismo przy
pl>mina uchwałę CGT, pc piającą I~o
presyjną akcję rządu' ora. linne wypadkl samorzutnych ma_~festacll robotniezych, krótkotrwały h. strajków
Ltd. CGT. która reprezen uje frJncuski świat pracy; soli<lary uje się calWyrokiem sądu niemieckiego wLue przynoszą
hitlerowskiM 'Niemeom kowicie &. pracuj,:eyn}! )nligramami,
kredyty na zbrojenie w wysokości ofiarami represji l"Ząqu. I.
h , j e d en Z 25
Beburgu. Bjalmar Schac.,
miliardów' marek.
l I
Ił6wnYch budowniczych hitlerowWledtąe, kiedy trzeba ustąpl~
, I
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Wybitnr.
działacz
partII uczony
bolszewIckieJ. Jeden
"
reali:r.atorów planu GOELRO
akademik Krzyżanowski w obszer
nym artykul~ opuuliko~"a,!Yn... n~
lamach
dZIennIka .. IZ~n~STL\.
stwierdza. że IlidZle od wlekuw
łowlIJi l'oz"iązać pruhkm nawad·
",''''118. PUS,'YII). J"""ukze w \\UrOl.1
kach sWI'!ta kapltal.'styt'/."t'~o ~S1.y
/stk,e prołckty mllslaly pozostac na
pllpierze ze względu Il.a przl',r.~ody
lInlury pobt:;czll"] I spotN ZllC].
Zuuny projekt ,'" k~)r7ystan 'ił .01.
br7.ymich hogadw Sacharr. ~to)'.v
przewidywał
wskrzeszen,e zyclo
na tej pustyni. pr7.eobra~enia poI·
nocm'] AfrykI .. zbnrlowlInle WIelkie
go szlaku lIaWIt:OCYJne!"o prz~z kan
tynlmt afrykański o długOŚCI prze.do &.500 km. i nnwodnienie 60
milj. ha zictni. okazał się niemaż·
liwy do lfeali7.0wlInia ze w7gl-:dll
nil. sprzeollo,ki istniejące ullędą
p.!ins.~woml . kanltoll.slycln?,ml
-:rrflCJą· B~I!!lą. AIl!,:ł,,! I \\loeha'llI.
któl'wh posiodlo'('i kolonialne m;n
ł:' być ohjętc proj"ktclIl hydrotp"h
ni~znvm: \odohllie.w PSA. !,:d,!('
tzw. "wlPlkle [JustYllle AlIleryknllskic" zajmują przes,ło 40 proc. terytorium kraju. 7dolano w cią!rll
100 lat wydr7f'ć pu.h ni zaledwie
8 mil. hpkllHów ziPIO!.
W związku z tym, zasługuje nn

U',

::~:~i::~I~~n:~~:;e~ełZ:~; ~ia~~~ f9fg~~~t.~~~jl~;iII~0
~~;~ «prZeSYła~r.~'
wiąże
,IIIJ' Ci.., 'Drogi Prezydenc~e."
::t:, z::~:a~:d::~I~iChp:~~~~= ;:;;~d~~!er~5~iete:~~ p=:::~!~ serdeczne '~'p l d~.OWienia, zapewniai~ c
:~Io:br:e:;~;:n:;t:;:~:::= ś~~toz;:t~~!~ar ~~:~~t :,~~ (I miłości d naszej ole: vzny ludowej ))
eenie prawobywatelskich I uzwole Hitlera do Schachta

nazwisko

mlecklego".

kiego nabiera szczeg6lnej wymowy
w okresie Intensywnie realizowanej
"
przez imperialistów amery k a ńskI c"
'ch
remilitaryzacji Niemiec ZachodnI .

niarz wojenny, wspólodpowied7.illlny
7.a zbrodnie fasz)'zmu niemieckiego
w EuropIe, ofiaruje swoje uslug! llITIe
J
rykańakim
organizatorom
nowe
wojny. ZamIast otrzymania zaslużo-

.KUI JEST BJALMAR SCBACBT?

nej kary, zos:aje on wypuszczony na
wolność, a obecnłe całkowicIe unlewinn.iOllY l oczyszczony od wszelkich grzech6w. Tego wymagala .. sprs
wledllwość" amerykańska, która w
ludzkim języku nazywa się Interesem
amerykańskiCh
podżegaczy wojennych.
W interesie tej samej ,;Sprawiedllwaści" rząd . francuski pr~eśladuJe
demokratów hiszpatiskich; w Japonll
wypuszcza się na wolnąść 90 zbrod.
niarzy wojennych.
'

Na widowni politycznej Schacht u. kaw się w okresie pierwszej wojny
AwIatowe', kiedy jako ..dyrektor Narodowego Banku Belgijskiego" w olt~sle okupacji Belg!!, opraeowal naj
doekonelszy na owe czasy systam łu
pienia Belgów, Pierwszy finansowy
plan Schachta, dotyczący stabilizacji
marki niemieckiej, ujrza! światło)
duenn~ w r. 1923. Plan ten d1Il mu
w aferach finansjery przydo<n~"oz..,
rodzleja finansowego", a w Niemczech,
prezesa Banku Rzeszy. Wynikiem je
'o machinacji na tym stanowisku by
10 powaine zmniejszenie zobowiązać
Niemiec z tytułu reparacji l uzyska
nie od Stanów Zjednoczonych olbny
mlego kredytu w wysokości 800 millo
nów marek w zlocie.
Do gmachu Banku Rzeszy pOWTaca
8chacht, po pewnej pr~eł'wie, w roku
1933, po zagarnięciu wladzy przez
Hitlera. Ceniony w aferach NSDAP
Jako cl/onek posiadający zaufanie
City I Wall Street, Schacht obejmu
je w r. 1934 w gabinecie Hitlera tekę ministra finansów. Nowe jego
ftIIlchinacje nil tych stanowiskach
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Prezydent RP. Bolesl'~w Bierut otrzy
My. nie mO!Ją.c brać udzlalu w tei
I I' t
t
.
. t·
pracy, ponieważ niedola. wygnala
ma IS nas ępu lące l ' re CI:
. ..Osadnicy POISC]Y' ze ranI na uro
nas daleko poza granlc~ naszelJO
czystości dołynko\ eJ~W jednej z
kraju _ staramy się krzewić ducha
mIejscowości depar m ntu Ger. we
polskiego tn, na em'gracJI, w'ród
Prancji, przesylaJą i, rogi Pre!ydzieci i starszych, a kIedy nastąpI
dencie, serdeczne
zd.owlen\.a. 18chwila powrotu, to świadomi celu
pewtllaJąc przy tym 1.0 '~IOŚCi I lIrty
staniemy wspólnie z braćmi w krawiązaniu do naszel. ol yzny ludolu do budowy I tworzenia lepszej
weJ.
. I
przyszłości dla narodu polsktego·.
Jesteśmy oływłen tymi samymi
Nast'IPują podpisy, których nie podątenlaml, co Pols a ł:udowa, podIIwlallly pracę t ór zą naszych dajemy dla nie narażanIa nas2ych ro·
bra\ll w kraju ftad
b dową nastej doków na represje ze s\.rony władz
zniszczonej ojczyzn
I
francuskich.

podkreślenie pisze Krzy1.anow.
ski. - że uchwała Rady Ministrów

ZSRR' w

sprllwie budowy trzech
systemów hydrotpchnica
nych. na Wołdze i w Turkmenii.
przewiduje nawodnienie i irygncj~
prt.eszlo 22.milj. ha ziemi w cią~u
" lal.
•
f
Pcnan 80 proc. c"!('~o terytorium

potężnych

Turkmenii -

W

pisze

h.rlyżnIlQ\\,ki

z~jmuj" pustynia Kara· Kllm.
(',~~u .tuleci pustYI"a tn hud/l-

~)irzpra7.t~nif'. postrn(·h
i /!rtllę
w~rórl ko('zt1hl('C'j 111dho~d nndaj.\c
posPcpny koloryt życiu narodu tU! k.

la

meńskiego. Znulazło

to.

111.

in.

WY-

rnz W zachowan"ch po d/i, d/ir;i
nazwarh, poszc7(~g611l)dl mif'J"('o~

WO~;' jak np. "Zp:nha r!.łowieka"
el ole 'przeJdzie" - ,.Zak"l1Ao
ne zlE'wc1.ę
"Zdechłe kozy"
itd. I
D~ięki l.oinicjowanym
obecnie
pracłlln. pustynia Kara - Kum peLe
ksztł'łci się w kwitnący i bo~aly
k )'aj P, ar~ hudo\\: laue przewiduj"
m. ,n. wykopom' przeszlo 230
mif'l nów m szcsc. ziemi.
. Je ,eli chodzi o skalę i (empo bu
dowy - (o będą olle n,rnotownne
dok'ld w d,Aejach. Na.leży podkre·
ślić, 'iże wVllajność każdego hckln·
r. pustyni Kara - Kom uędde bll.
sko ;·krotnie wieksza, niż W centralnych okrt;~ach ZSRR. Plony
zbierać się bp,dzie tutaj dwa ral.":I
do roku. Dzięki dużej ilo';ci cicp.
Iy~h i sloneczn)('h dni bydlo wyr"
snć się będzie na łąkach bCl przer
wy prawie prtez cały rok. Stwier.
dzollo, że lo hektarów [Just)'nnej
zipmt może 7..c'1.r"wnić pokarm la.INlwle dia 1 sztuki bydla rogatelio,
podqas gdy po lIawoduienill za:pcwlI!ią one pokarm 20 mleczlI"n
krowflm. Wobce niezw\'kle pomy.lnych! wa~unków k1ima.tyc.znych 1110
żnił lIęd1.te PO nawOdntelllll tych te
f('nów kosić trawę 4 razy w roku.
'Dzięki oparci·] cnlej
sieci iry~a
cYinej pustyni Kara - Kum na ba.
zie ener!,:etyezncj, pow>tunie potęż
ny system hvdr,.energetvczny, któ'
ry umożliwi elektryfikaCję wszyst·
kich procf>s6w gospodarki rolnej
ornz hoduwlanej.
Obok eller~ii
elek'trowni spalinowych i wodnych
zosłanie również s/croko wykorzy·
stana przy zaf,l"osporluro\\'aniu pustyni energia wiatru i slońca.
~Dill

:-N a-r O" d a n g ClIł e ·1··5···k $1'

W imię.
"sprawiedliwości"
zbt.oqnmzy wyY<A'
jennych w rodzaju Flicka i powołuje ich na odpowied~ialne stanowiska.

P..\lS~ ~tej
..L.W~~e~

~!~f~jal~~~~~:~~
~:::~k.k;
go
o jeszcze

powiększy się niedługo
jedną kreaturę - Hansa Frltliche, b.
gł6wnego komentatora radia hitlerawskiego ! dyrektora w goebbelsowskim ministerstwie propagandy,
kt6ry W końcu września zostanie
przedterminowo zwplniony z więz:ienia.
Przygotowując nową wojnę. imperia
liści amerykańscy zbierają specJalistów od wojny, masowych mordów I
ludobójstwa. SzczególnIe wysoko ee.
I b ł h w'l
'kó
n1.ą on
y yc
spo pracownI. W
HItlera. UCZCIWI ludZIe na całym sWle I
cle z ocrra~ patrzą na ten p,roce(j.er
amerykanskI, dokonuJ~c~, SUI pod
szyldem "sprawIedliWaSCI.
KID'l

pod

r'7emlO
enI-em zbrOje en'
.L.iI

I

!
,
I
Premier AtUee prz dl~Ii.Ył .~a .nad·
chleba podskoczyła o 22 proc., ce- Party .8 loteresam! mas ujawn!!a s:ą
zwyczajnej sesj1 parl m ntu br\ tyjna m'lkt o 17 proc, Nie lhgnęły n~- w całej ostrości w czasie glosowania
IIldego rządowe wui s
dotvqzące
torniast place. Rząd labourzystow· oad raportem ekonomicznym RaJy
przedłużenia slużby 'łol~kowej
18
&Id, Wierny sługa brytyj&kiej outi:ua Główn~l TUC na niedawnym !(ong,~mlesi~cy do 2 lat orf Z Inowe'lO p)(~.
zji, prowadzi konsekwentnie polit'ł- sie Z iązków Zawodowych W FI::nuo
gram'.. zbrojenIowego I 1'V. Bry·.~n;l.
kę "zamrazania plac'.
um. R pOTt ten, mający na Celu ~I'I'
ZgodnIe 2 tym pr09r~m~m wydatki
I oto społeczeństwu żyjącemu w skanie' od mas związkowych akcep:~·
rządu angIelskIego Dtztroien,a WY-I tąk ci~żklch warunkach przedst.~v!!O- cji labourzystowskiej polityki .a:nranlo5~. w eiągu najbl! Si: ch 3 lat no slony rachunek do zaplacenla. 3 mI tania plac, zostal odrzu<oony. Re,keyj
3. m~1t8rdy 600 mlltono l
untow Szle"- Itardy 600 miliooów funtów dodal.kl- na prasa oceniła to jako klęsk~. A'iJte.I
liillgow.
i I
wy ch kosztów zbrojeń.
I jako ostrzeż0nic mas praru]~cvrh,1
Co to oznacza dla "nrhelskich moB
Angielscy robotnicy, urzędn:cv I skierowane pod adresem rządu i.bMpracującycb? Oznacza Itof dalsze oblll- rzemieślnicy moją okazję podZIwiać rzy.towskiego.
żenie ich stopy ZYcioJ..'ei' dal,le do- w czasie przebiegu bieżącej sesji paro, W dniu otwarcia nadzwyr.zalnn.l P9
kręcan!e śruby podat~o ej Ro"oze- lamentarnej niez:wykłą zgodność labau. ajl parlamentu miały miejsce wydallle pOdatkówww.~rtani!OIJCiązarzyst6w.kOOF..:rwatyst6W.llibe~ał6~•. tzenla, które potwierdz~Ją fakt, ie ma
przede wszystkIm lu zi , pracuj"c Ich.
Wszyscy 0111 na wyścIg! popIera 1'1 sy angielskie zaczy"alą rowmleć ~'~'
Jak dalece Clęza.r pod 1Jq'1w przerzuca rządowy pr-ogram zbrojeniowy. JeżelI bezpieczeństwo kryją~e 8'<: za wo ~n'
się w· W.
Brytanii
al robotników toczy się dyskusja, to przede .".Styst· ną polityką labourzyslów,. Do loudy'
świadczy takt, że pr~ciętne opodal- klm na !@mat r().LJrniar/lw tel!:o or,:g·ra n'l nrzyb'/łv 7. w",vinc,;; Iv.';'", Ile'~
kowanie robotnika ~i.ISkiełO w~- mu. I<!onserwaty~o\ z Churchillem na' gal6w weteranów w01nnYCh oraz
1l0s1 ponad 50 szyling W~Y90dUlOWO' ezele zarzucają nądowl, te Z811\le;Za związków
zawodowych robotnlk.lw
a urobki lego osiąg ją prnci~tnle przeprowadzać zbrojenia W· zbyt pO-, portowych. mechan',kó'
hutn'k~w,
wysokość tOO--I20 szyli gów tygod
wolnym tempie.
t stocznIowców, by zaprot ,8Iowa~ przeAłowo. Wiełkle mono o a
kapitaits·
Tylko trzcch ludzi, na sześciuset c;w planom wojennym nlldu. !l',Ir.qa.tyczne natomiast są w B tuae)1 upuy- kilkudziesięciu członków Izby Garn cja stoczni.owców przybyła do gmac;1u
wilejowanej. W pierw." ch fi ml"!łią prteciwstawllo się rząd(nyemu pr~-. parlamentu. bv na ręce IIlreml."
caqh t950 r. ~yskl 1.1 3
'elltict\ mo- gramowi zbrojeń. Labourzl'~ta D~-I tyć protest przeciw polityce ,brnle~osly ,,'26 lUi wi~s
nazwał
program
zbrojeń nlowei I dom'qać sip prze l-cia ,l" "'
nopolj róinych brani
Iionów funtów smerlin. ÓY!' w jl,")Wlld "niegodziwym
i
próżnYD1'.
..Pre· zyty,~nej poJit)'kl pokojowej. fT.",Iiliu" odpowiednim o reJ:em rakII u- mler - mówi! dal aj Dlivies' - nie za ota:wielelki Komltehl matek mloi .. rb
bIQ\l!f'''o.
dilJ sobie nawet trudu zhapllnla rza- Anglików, pełniąCYCh slutbę Wq!sIl.O~a.boUrZY5towski p. r m zbr',i"ni,)- czywisIego podloża zaj§ć 'na Korei, wą, l1\.oslv transparent % nap'" m:
wy prowCldzi nieucbro nie do dals~e- - zanim, pod ba.tem USA - PUlWO- "Matki angięls.kie nie Jli/zwolil, aby
go obniiania stopy ty io]e j mas pra- !ił wclągnllć rZlld l kra} w !tę naloną Icb synów pdslano na nU", Tt·ln,;pa·
culących. Przyznąje to z esztą ol.\V~1
eskapad.;:". Davles oŚWiadCZ~YI, że n:e rem ZOSIa,' odehrany' pr7.e" policje.
cie Attfee. Mówilon
ym na K'ln- należy się łudzić, 1:1; cięż 'y ~ł)~oJ"ń I P~ed rOZll9Częel p m debat V w Ilb'e
gfllJle ruc w Brlghto , mówi! teź o W. Brytanii zos1 aną równ" iernle rrz Gmin, rohotnlcy, welerani ora7, U(·I ••
tym w swoim ostatni
rzem6w',m;u lożone. Zyskają tylko wlaś<jicieJe mo- (fac!e k"biet uslawllv s,~ w dIU1;C"
w Walthamstow East, j.vygło_7.Cn; m nopoli, ktMych dochody bę:dą ..vzra- l«I'ałkach przed w"j''''''m; <ł~ '1m~ ~'1,
pr~ bletąCII sesją pll hlllnentarn'l. N l stały. Pqseł ~in~hi':lgbrock.~ w.I';lzał tIldajlIc, bv ohrahi IIn:e'l nl~h "osioleży tu dodać, że cy y i spoiV e1a w w sWylll przemoWleruu na rQ1!:nl<:ę mIę-I wie ~et.hclcłJ 'odbyć z n1lOi rozmowy.!
Anglii spadają katast of"lnle z roku dzy pokojowym !)'IM.etern flł'il1:'e--l{'m" Z regllły oln:vmywa!! ~p"n, odpoM rok.
wojennym bud~efem U5~.. P01czils wiadł:, "postowie są bardzo tajęct l
Zgodnie z kOlllunl atern an 11el- gdy JlII za.chodZle - pow:tedzlal pns' I ote maj" czasu·.
i
skie!lO ministerst. p~owiza.'ii spo - 'pIsze su: tylko o zbrojeniach. b',- i Odpowiedź tvch l'<)pleqników In"żyde mięsa woto~e o I spadło Vi r. dUJe su: bo~bowce, ~ ~SRR nawadp.a I żuazil, ohawia,iącVch sip! rozm 'IW • 7~
,. 1949 w porównaniu ~ pozlOm~m się oJb,nymle pustynIe I buquJe 1i'(Jf·n· i swymi wyborcami, 1\ w'~c z hl!ffil
prj"dwOlf!nnYIII (la
i 1931-VI3r). tyczne. el 7ktrownie. Hlnchl!,;!br'!C~e ;>r"lcy jest wv"oce Ch"r31<tervs\yc'·la.
(I 30 proc.. apotvcie
i~s. wlep'~o, wypowled7.lal SIę przecIw ZWlęlt,;~c'II'1 Labourzvstowscv socjał _ iz-lraicv •.• W
weqo O 88 proc"
e~onów -- 62 .brojeń I zażądal od. rządu pTo\Vadz~- 67.e ~naidą dość ("7'S\' naj to, by Wy·
prcx:" masl. SIl pr '., , cukr<l v ,8 nia .. nlez:aJdneJ polityki brytYI<iltt'!1, sl1T~hać ampryKHń"ki"h ią"~ń n."1t
proc. r,tu O 83 proc, ~erbatv " 14 wYzwolonej spod 'IVJI1YW6W. am., ef}'kań", im czasu led. yoie dtll wv~lueha.'l,a glO
proc. Naród angielski żywi się 'Ił co skich"o
.
su mas praC'ującvch Angll-i.
raz wlękuej m.larze ar6wkaml tyb!'Ia1cźy ~wat.yć, że tylkO 'trze<!h lu- I Głos . mas pracu.jącVt'h ~lIIotna hdo
nvini, budyn'ami z m'łkr,ronem. gro din ośmlel!ło S!(~ kty!. ykQwać laolluflY usłvszeć. !ld~ie inO?,ie j , 1>1 ;-na !,v'? <10
ehem,'margaryną JOli sz~ną Z 'raMm stowskkh ~omllcl"ków Im'Per'ahzmu I1slyszpl:na.ogó1JU)· _ i aM el.ldeJ "no'
ltP • Nil dorosle."o C7. (\*~ieka wYda- amerykańskIego. ŚWiadczy tli o Iym,. ferencll obrońców poko', która nrl. je .tę Be kartki tv!! d lowo 4 vn- te b,;ba Gmin składa się ~lko z f('-była się w. dniacl! 22~41 lipca ~r 'lOO
eje bakenów.• wl~ o 010 100 !ftl!' prezentanł6w burżuaZji brytyIskiej, ',~delegat6w uczestniczą~ychl w kon'Hell
IIlÓW• .,,1,,* masł., 50 !:r lera : II UD LabouT!Vścl jeszcze T~ ~katall, że ci! l reprezentujących: ws~vstkie w.:ejl rl.lBC1a - 28,35
) ~TU.
są tylko frakcją angleJ~łlell burtuu'! stwy, narodu al\gi",ls1<i~fI~ sta!,ov-'()
, Na.d_Iar lłe!lO c n'lj*vwll?icl i i Ił!lentaml amerykal\skl.egO<'lII1perl81iz ,plI'rTalllent; kt6ry w i!iPo-'óh prawdt!.
przedmiotów eód&ie
UŻl'tku mll. .
. '.
'
IwY' wyruił rlecł.:vwiIJte ibteresv
1G4 11! gór" J.eszae w r. ub, CiOI14 1l0ł.bieżli04C rAteda" ~Y~ LUąur 'bll'łyi~
li
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SLOWO LpDU

Słowem i osobistym przykładem-

'

Należy
systematyczniej
kierować
~~~:r!~~~
,
' .. 't . . t
P ł:a C ..
,,

a g' I a o r' o w
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Agitacja polityczna jest jedną 'z DYch. informacji ~ poczynaniach ~rpodstawowych form oddzia]ywania ganłzacJl parłyJne1. o sprawach propartii
szerokie rzesze bezpartyj- dulreypsych l, bytowych oraz dla
nych, jedną z podstawowych form wymiany dośWiadczeń 1 metod dzla
łącznoścI. partl!/z masami ludowymi. łania agltatorqw".
Agitacja stanowi w rękach· partl!
potężną broń dla planowego i wszech W bieźącym miesiącu odbywają się
t
uśwl d . 'enia
W kom.!tetach gminnych
w
więk5 ronnego
a onu.
mas pracu- szych organizacjach podstawowych I
~~~ de~~!~=~ct!a~ w Jwmi.tetadl powiatowych specjali władzy ludowej. o Ilajważniej- ne seminaria dla agitatorów. poświęszych wydarzeniach krajowych 1 mię cone omówieniu Planu 6-letniego.
Celem tych seminariów jest nie
dzynarodowych.
tylko szczegółowe zapoman!e agitaNasze organl:zacje partyjne zdają
.
'obl'e na ogół sprawę ze ~.-enia I torow z Planem 6-1etnim, lecz omóo
~
wagi
pracy agitacyjnej. Swiadczy
o wienie form I 'metod popularyzacji
tym dobitnie wzrost kadr agitatorów zadań Planu. tak aby każdy agitator
partyjnych. kt Órych l iczba wynOSI" ..uinlał oddziałać na swoje środowisko
już dzisiaj w całym kraju około
150.000 towarzyszy.
Agitatorzy w społeczne. na swych bezpartyjnych
swej codziennej działalności podno- współtowarzyszy I wciągnąć ich do
su
ogólną świadomość l bojowoŚĆ pracy nad reałlzaej".. tego ~dania.
....
klaso'#ą. oraz aktywność polityczną R_'
-"-Inku
kU.
t'--' l b
bezpartyjnych. Walczą on! coraz sku- _.ym......
• w ""rym ... Wł. U
teczniej z wrogiem klasowym l ob- który może uaktywnić. pobudzić. zmo
cym.! klas{e robotniczej wp1ywami bl1lzowH". (B. Bierut).
ideolOgicznym!, demaskują oszczercze
Semloaria te dadzą ogólne wytycz
l reakcyjne plotld. Słowem l osobi>- ne dla pracy agitatorów w terenie:
stym przykładem mobilizuj!! ag!.tato
rzy maS)' wokół rułlzacJI planów pro Chodzi jednak o to. aby sekretarze
dukeyjnych,' popularyzuj!! 1 roz- WSzystkich organizacji partyjnych co

na

-::~;:cjon~~tors~zawod-

n!laty j ch, magaZYDowYch, i łdns
wySłuchałem szeregu skarg na
portow ch handel uspoleezn'ony
temat Skarg tym dziwnlejS~C~~
zorganl owal łatwy. nie fatygujący
że przed wprowadzeniem w Zyc
konsum nta skup opakowań, szklazarządzeń o skupie. nie tylkO pranych.
le potrzeblIjemy a!ę juź
sa. ale I konsumenci w listach d:
madwlowypełniające nam dotąd
redakcji domagali się eaUdem słUjS ,
śpliark. szafki. łazienki. czy plwnł 'nie jego wprowadzenia. wskazu ąc
ce. bez yteczne butelki. czY słoiki.
na konieczność ultrócenia zbędnemot
Je OiIiiIesc ao pObllski«mo n- go marnotrawstwa w zakresie opapowa' onego do skupu sklepu i po
kowali.
prostu
rzedać za przewidzianą uSkat'"' te wskazują, te clll,l.
rzęd
cennikiem Ilość zlot,;".
wek. z bezsporną korzyścią dla go_
jeszcze u nas są ludrzle, którY n ·
spodar' narodowej 1 własnej kieJti,.zują rozbraJaJącą rozbieżnOŚĆ mili
szenł.
dzy słowem a ~raktyką. Wielu II
Nlcco bardzieJ rygorystycznle.,..o
nas, ,0toWYch"
entuzjalrmOwa6
_-'
względ na ceune, uźywane do Ich
się choćby 1 zbiórką opako~
surowce. jak np. cyna. kló
pl"ZY.zna bez wahania rację temU.
.....
__ ...... __
_'... u nie """......... y. putt_ktftb ....
zie udowadniał b~porne
•
,<u
sprawę opakowan ,metaiokorzyścI jakle przynosi ona krajoszelkiego rod7.aju tub do pa
lvi. nIe gdy pr"ychadzi
piękne za~
sly do zębów. względnie kremów.
miary wcielać w czyn. _ noS na
W za dzle nie otrzymamy nowej
kwintę i dyskretne narzekania: _
tuby.ł czuie z zawartością. Iile nie Czegóż to od nas się wymaga~ Pa<-- ł Chyba, ...,
... - ~apl·ci'
• I
8 ..... e...
miętaó o starych tubach .d Njlve.
k _u ktć
d
. tytułem au",..
ra po
czy Kalodontu _ też!
otowi z chwilą odda.nia zu·
Sprawa na pewno nie Jest najwdopakowania. Inna sprawa.
nlelsza. ale Z całą pewnością jest
źe us wodawcy bynajmniej nie
dostatecznie charakterYllłY~l\. aby
chodził o te pięćdzIesięciozłołówki. .... ni" za'G". Bowiem trzeba sobie
---'ec' ka eja
p'.. ..
..,.,
a o w
wy s.........
u
rzec otwarcie. te w grę tu wcl1oc1z1
lest J ynie po to. aby umOtilwi6 kwestia nie tYlko zrozumienia celu

tego. w jakim stopniu pracuje się z agitatorami. O tym nie wolno zapomi
nać sekretarzom organ.iza<:ji p'artyjnych.
T. P.
K.G.
..,...................................

N' przad·
,owa
.OWn1Ca
'.

.

huty «Ostrowiec:»

G

się

-

::::!1~;:~:=~:p:;::łupok::

zarządzeń.

dziennie Interesowali
sprawami
wydania tego rodzaju
ale
. agitacji politycznej. 1'Jależy skończyć
(K 73c) W hucie
"OstTowiec"
Pierws~" wzglpdnle z jakichkol- I sprawa społecznej ka.rnOścl.~. oboJako przykład skutecznej I pełneJ ze sztunnowością w pracy agitacyj'
w
i
uj cej n!
tylko
w
sp
wacll
twórczej Inwencji pracy agitatorów,
na oddziale Montownia wll lo nila
wiek
ych powodów nie jesi w
ąz ą
e
można przytoczyć pracę jednego
z neJ. z pracą od akcji do akcjL
się nowa przodownica pra~y tow.
możno ci oddać starego opalwwllzasadniczych. a.le i drobnych.
'tat'
H
t
O
tr
A
i
b
Ć
Bronislawa
Nadbrzuchowska.
któ
p
ź
.
-_. _ _....
ł
h
czo owyc agI orow,z u Y .. s og tacja polityczna musi y stałą
nla, ""f.t to coś w rodzaju delikatne
rze }'Wamy wa.zny.
pn."""_"J
. .. , - Pi trowskie....
joce
'
ra po dwóch miesiącach pracy na
'
j
d kL
Wlec ..,...
o
.. ~ pracu.. - i systematyczną. W tym celu niegO śr~ka pedagogi""r:lI!O, maj','ceo!(res rozwoju nasze gospo ar
go w odd2liale mechanicznym. Posłamaszynie osiąga 143 proc. normy,
..
I k
_...... żad j
nowił on oprzeć swą działalność agl- zbędne jest organizowanie odpraw
Zaznaczyć tTZeba. że poprzednik
go na nauczyć troski '0 zużyte tuI nie godzi się e eew.... 30
ne
tacyjną na dobrym przykładzie lfWej z agitatorami. podnoszenie Ich pozio
jej wyrobi! na tej samej mas7.ynie
by.
cegie!kl. która mote choćby o dzień
skl slusznęJ. dyktowanej dą
pracy zawodowej; Sam. dzięki zasto- mu ideologicznego. stawianie prred
104 proc. normy. Pracą swo-ją tow.
żenie1 do zaosz~ędzenia potrzebjeden. o godzinę. o mfnutę przyśple
sowaniu własnych pomysłów racjo- nimi konkretnych zadań I kontrolo-'
Nadbrzuchowska pokazu1e. jaką
nego ~osPodarce harodoweJ cen'1eszyć budowę gmachu. który zwi6
rolę może spe!niać kobieta w okre
I
lo\.
l tnL
nallza'-'-'ch wykonał ~'ój plan
.
l wyn
i k 'I pracy
s ę - PAn 6-,e
rocznyWr.:ift.i
do 15• sierpnia br..~ W ,prze- wan 1e pracy. poZlOm
sie realizacji Planu Szdcibletnie-..ao. a prowadzaue"go z zagranicy
rwach. wolnych od pracy. tow. Pio- politycznej wśród mas zależne są od
go.
Józef G!odowicz
lIurow~.
• i
GNOM
trowski prowadzU usUną agltacjęL~~~~~__~~~~~-.~~~~______~~__~~. . . .~________~~__~_~_,:.-~-~~~~~~___
~~____~~~~____
..
~.A~U
. .____~__~~_____
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pracowników oddziału mechanicznego
wysoko przekracza swoje normy •• ta

~~~~~~~~~! ~01~e:~~~7~e=;:

W PMT w Radomiu agitatorka
tow.. Ąleksandra Denk1ewlcz prowa-
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_~jP!erw pracowałem Ila jednej
le. Szło mi to jakoś ciężko. za
a przekonacie się.
mocno przykręcałem sztuki I robota
Tow. Sajda trochę krępuje się mI).. wycho ziła krzywo. Jednak przy powić o sobie (Niech majster powie mocy ajstra Reczyńsklego pracę opa
powiada) ale po chwlll język jakoś nowałem I od tego czasu robota szla
się rozwiązał.
jak z I!łatka.
.
-, W Zakładach
Starachowickich
Po~. nym czasie pomyśleliśmy o
prac'uję od 1949 r, zaczął Sajda. tym, apy uruchOmić drugą maszynę.
Pracowałem początkowo na tokarni. I poszł dobrze. Założyłem sztukę na
następnie przydzielono mnie tutaj, pierws ą maszynę, włączyłem posuw
ua linię osI on. Nie, chciałem tu praco przy i dnej maszynie i w tym samym
,.t.ać, Stary już jestem - w ogóle nie czasie dążyłem zrobić to na i:lrugiej
poradzę sobie, myślałem. Ale po .roz- mas
ie. Szło to bardzo łatwo. a co
mowach z majstrem dałem się pue- najwa· niejsze, - każ~a z7obiona sztu
lwnać I robotę zacząłem.
ka bYł, dobra. To mrue Cieszyło I za-

po przyuczeniu tow Sajdy robota ru··

s:zyła Inaczej. Proszę z nim porozma-I mas
wiać.

------t!-

Klub Techniki i Racjonali acH wPionkach

winien uspra~nić Iswoją pracę

maszynaeh t ,.. dutym
przekracza nową normę.
- Jesten:' bardzo zadowolony z Saj
dy - mó~ majster tow. R,;czyński.Mogę stawiać go za wzór mnym robotniikom. Pomimo podeszl~o ~eku
da radę niejednemu robotnikoWl. Je
go poprzednik. który wykonywał tę
sarną pracę, robił 40 proc. braków. A

*

. (k 87)""
.
c. Ghn"nyYT1 zadanl~m. j~kl !rta
Wla s')b,e Klub Techndkl 1 RacJonall?.Bcji w Pionkach, jest ścisłe nawiązanie kontaktu 7. całą załogą.
Tymczasem trzeba przyznać, że
na.ęz m!O<ly Klub. który zresztą zdobył
już 'sobie uznanie. pracuje dorywczo
i n.ie wykazuje systematyczności. Zaś
bez systematycz.nej pracy nie można

I

*

*

Zwiększająca się z dnia na dzień Ilość k0respondencji konkursowych. które napływają do naszej redakcji, świadczy o tym, źe zainteresowanie
KONKURSEM NA NAJLEPSZĄ KORESPONDENCJĘ.
ogarnia coraz s:zersze rzesze korespondentów i czytelników "Słowa
Ludu". Tematyka korespondencji jest róznorocl.na, o czym świadczą
chociażby tytUły niektórych korespondencji. otrzymanych w
dniu
wczorajszym:
...Jak usprawniłem clęeie kamłeni resorowych",
koleżeńską pomocą pierwszej racjonal1zatftrce II woj. Ideleckłego. gwinciarce tow. Stanłsławie Czerwikówn1e III huty "Ostrowiec" - tow. EugenłuSlla STĘPIENIA.
..zagadnienie jakości odlewów" - tow. Czesława· FIUTAKA
II huty ..Ostrowiec".
'
,
•..Jak winna Pr&COwH I Jak pracuje uasza Rada ZakładOwa" tow. Bolesława MROZOWSKlEGO z huty .. Ostrowiec".
•..Jak w Wydziale ltansporlowo - spedycyjnym huły "Ostrowiec" walczymy o IlOOjaUs~czną dySCypUnę pracy" - tow. Stefana
LIPSKIEGO.
...Jak nasza załoga walczy o pokój" - tow. Józefa NOSKA
II Radomskich Zakładów Drzewnych.
"O usprawnienie spółdzielczości spciływeów 'IV Radomiu" tow. Ja. . KUPI8A z PSS w Radomłu.
"W UO trzeba uaktywnłć walkę o socjalistyczną Il"cyplłllę
PI'INIi" - tow. WaWft7ńca FALISZEWSliIEGO II BadomsJdclll ZaIdad6w Obawia.
...J~ DI'HP~ akcję omło~ w Dd~"

..z

- "w.
PIotra BANA8ZAKA.
.
"BeWaq lI'.eIIp6I IJl6hlldelelly ..Nowe ł7cIe" " ~ etuII

Ca ~cdl Wllłt6l.arcdl lIIew61r" -

~

h
dów
h

4 h
pr G,e U I e n a . ~C I m a s z yn ac . ,

104a) Od dłuższego czasu mówi
leżanki tow. Denklewicz, maszynistki, pracujące przy ne.pełm.anlu tutek się w Zakładach Starachowickich o
tow.
SaJdz4e.
który pracuje w FS na
tytoniem,
wykazywały
~
lekceważący stpsunek do pracy. czyścily maszyny podczas ich biegu na
długo przed zejściem ze zmiany, WIlku
tek czego oliwa t kurz ~e0r;ys2rZ8
ły tytoiI. co powodowało poważne
straty. W wyniku UŚwiadamiającej
pracy tow. Denkiewicz marnotrawstwo zostało zlikwidowane. a stos--lIlek
do pracy maszynistek uległ znacznej
poprawie.
W ZZWM Nr 2 w Skarżysku aglta
torzy tow. tow. Kacperski, Skrobek I
Blernacki postanowili skJócić czas re
montu jednego z koUów. Przez systematyczne prowadzenie pogadanek z
brygadą remontową doprowadzili do
skrócenia czasu remontu z 6 tygodni
do 4. zaoszczędzając poważne sumy
pieniężne
i umożliwiając wcześniej
sze dokonanie innych remontów. W
tej samej fabryce agitator tow. KuIłli8kł I agitatorka Mallkówna postanowiIli zaktywiz.ować koblr.7 w
pr09ukcjL Prowadząc umiejętną ag!.tacj~ wśród kobiet, celem Skłonienia
ich do pracy. wymagającej wyż
szych kwalifikacji. doprowadzi! do za
trudnienia dwu kobiet na s21lifier
kach ! dwu przy aparatach spawalniczych. Otoczone opieką agitatorów kobiety sZJlbko przylfWoily sobie
nowe kwalifildlcje,. co 'urnoźliw!Jo
przeniesienie 4 męlczyzri do pracy
bardzie! skomplikowanej.
Istnieją Jednak na terenie naszego
województwa zakłady pracy, w których
wśkJJtelt braku zainteresowania pra.eą agitatorów ze strony komitetów fa
brycznych I egzękutyw organi:zaeji
oddziałowych praca agitatorów
nie
daje poważniejszych. rezUltatów, jest
mało aktywna i
nIekontrolowana
Do takich zakładów należy KZWM
w Kielcach. Agitatorzy w tym zakła
dzie pracy otrzymali w slerpnilL polecenie zorganizowania agitacji zbioroweJ. Do dnia dzisiejszego polece, "ie nie :zostało wykonane. kontrola
wykonania l;lOlecenia nie została prze
prowadzona.
Również w Fabryce Samochodów
w Starachowicach agitatorzy nie prze
jawiają źadnej pracy
w dziedzinie
propagand,. masowej.
. O czym świadczą te fakty? Swiadczą o
tym, iż niektóre organizacje
p.artyjne nie realizują na swym tera
nie uchwały Biura Organizacyjnego
KC "O pną crup agltatorów". która
głosI m.in.: .,ptIĆłIItawowe ~
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/)siągnąć

pozytywnych rezultatów r:a

dłuż.,,~ metę. Poza tym nasz mIody

Klub ina jeszcze wiele innych

Iców,

bra-

I

Do ~ich 'należy zaliczyć niezalatwie
nie ~otyChczas sprawy posiad'łnia

pewny~h środków finapsowych. parni

ż~ lllIstrukcja PKPG mówi, że za
kłady lpracy mogą te sprawy regulować.
o. cotądał Klub od zakładu,

mo.

jak n .; lokal,: sprzęt itp .• otrzymał.
Nie
rócił się jednak o dotaCję pieniężną Nie posiada.jąc zaś
środków
fInans wych. Klub siłą faktu nie może ur dzać tadn)'ch
wycieczek do
Inny
zakładów pracy,
sprowadzać
preleg ntów. urządzać wystąw zgloS2lOtly h usprawnień itp., co również
leży
zakresie działalności Klubu.
Po żnym brakiem Klubu jest także b k dostatecznej ilości przyborów
kreśla sklch. l bipblioteezki fachowej.
W tei. sprawie Klub wimen się szybko ;eiĆ do d)"rekc)i.
Ró
ież mało uwagi Klub poświęea
urna wieniu pomysłów. Zakładowe
Kom~.je UspraWnień Winny w porozUTYlie iu z dyrekcją. radą zakładO.. wą
i Klu em wYwieszać na tablicach 0głosze '. 'we W'iZystltlch oddziałach i
wars atach zakładu projekty p.óm)'~
słów ~aCjonalizator9kleh •. j8k i, rO$lgy
wać
onkursy na potrzebne usprawn~l.
,
"Jeśl braki te Klub Techniki l Bacj~a IILIIcji w Pionkach uzupełni I hę
dzle
iętał, że podsl$wą buda\l1llidwa socjalistycznego, jest współza
bwo praC». zw1~zenle produk
lItienie jej ~ itd" to wte
dy b
mogIł mówili O dobrej
prae,y lIlWego Klubu.

chęcało do dalszej pracy.\
- Przyszedł znowu majster. I meSo
wi: a mote zaczniemy pracę na daliszych dwóch. maszynach. Zas~owi
l1śmy się I zroblllśmy próbę, która r6
wnieź udała się.

11- Dzisiaj tak wprawiłem B~ w teJ
~bocie. że doskonale daję sobie radę. Pracuję już na nowych nonnach,
którą pr,zekraczam o 90 proc., a adyby nie było prz"rw w dostawie' ma.
.
terlału. który otrzymuJemy z odlewni,
jestem gotów podnieść swą, wydaJność przy nowych
normach I do 250
proc. _ kończy Saida.

Jąn Sajda pracuje na dwóch wiertarkach (dwuwrzec!onowa, I 9·wrzeclonowa) 1 dwóch frezarkach (1 I
wr:zecionowe). Skarży się on na brak
zainteresowania się jego pracą dyrek
cji Fabryki Samochodów, egzekutywy wydziałowei ! Rad,. Zakładowej.
które me okazują, mu pomocy.
Sajda skarży się r6wnlcź na to, że
musi codziennie rano wstawać o 4-eJ.
jechać z Bliżyna
do Starachowic l
wracać do
domu o 18-ej. - Jest to
męczące, bo w dbmu już wiele zrobić
nie mogę - mówi. Mam troje dzieci,
które pósyłam do szkoły. Gdybym
miał mieszkanie w Staraehowicach. o
",i ele lep'lei byłoby dla mnie I d~ecL

a

Tadęusz

Górski t.

• •
Skargi tow. JaTl.(l Sajdy na brak
opieki i pomocy ze strony Rady ZG
kladowej. dyT~kcji Fabryki Sam;'"

ch.odów i

oddziałowe;

OI'oanizacji·

partyjnej są słuszne.
Kon1ec~nym jest. aby Pl"1lC4. cen

nym doświadczeniem i. tTUdności4,
mi tow. iSajdy zainteresowano si<
jak na;p1iędzej.

A niezależnie od tego - uwaga
do. tow., Sa;dy: CZII wobec tak dobrego opanowania techniki swojej
p"ft!C1I nie, byłoby słUSzne, bylcłe ~
kazIlU i~!1ym robotnikom swoje do
~wiadc%e1łla. byBciII ucztIlł ich

Pt .. '

~

wielowarsztatowej?

z ta1!:im wnioskiem

do

WllBtąPCL

dyrekcjłF,

'bryki Samoc;hod6u;'• .do· jej -radl/k.
'k'l4dowe;. do jej Oddziałowei

.ftizacii l/I'I.ń1Jjnej.

1lft1a.:

l

ti~B"

11i."e

'.

,
.2

.

WY~Dlzystaózystkie

•.

mas yny

~,'

'"'J ,.

:

dla slI'awBllo.tnania· rPlanu 8-le niego
w ,o'-I.;·n i ctw ie . l
CRS prowadzi selekcię .maszyn przeznac:zo"yc:h na Izłom
I

W ostatnich
dniach w Centrali
Rolniczo - Spółdzielczej w Radomiu
odbyła się narada instruktoraw 0Arodków Maszynowych i' Ich zastępców PrZY PZGS-ach. Na naradzie
" wysunięto jako jeden z n!1jwaźntej
JZYch punktów racjonalne wykorzyJtanle !Illl8Zyn oraz podniesienie 11=ebności parku maszynowego we
,własnym

zakresie.

'W wyniku dyskusji przedstawicieie powiatów uchwalili przeprowadzić

Pow. pińczowski
rozpocląłskupiboia
~ 77a) ~e WllZ!stkid:I. gminach
powlatu . pmCllOWsklego
ro~
sIru~
zboza. Trójki ~dzkie przystąpiły. do pracy na !!Woicl1 terenach.,
lak wynika z dotychczasowych spra-I
'ROzdań, akcja skupu . zboża przebiega
pomyślnde w całym powiecie z wyjątkiJem gminy Zagość. Zarząd Gminnej Spółdzielni S.Ch. z tej miejscowo
ści tłumaczy się, iż na swoim terenie
Die posiada magazynów, w których
można zlOŻYć zakupione zboże. W tym
wYPadku warto przytoczyć stare, lecz

1 sporządzić, metryki ;wszystkich pracy terenowej udowok!nHr-~ęk
czynnych maszyn w SOM-ach. A więc szość tych "niby" do niczego niezdat
spisać pochodzenie maszyny, markę, nych maszyn, a ZWł~' lokomobil,
stan zutycia, konieczne części wymia będzie można wyremon
ać, W7lgl.ęd
ny itp. Tego rodzaju, ewidencja przy nie wykorzystać na
i zamienne.
niesie olbrzymie korzyści: wiadomo, Remont przeciętny ~ej starej lobędzie ile maSzyn i jakich znajduje komobill kosztuje okol
pół miliona
się w SOM-ach, ile z nich należy od złotych, podczas gdy c
a nowej wy
dać do remontów gruntownych, a ile nosi kilka mil!ohów.
komobile bę
do mniejszych napraw, ile i jakich dą miały szerokie zaJjtosowanie w
potrzeba części zamiennych. To ostat sp6łdzielmach produk~ch do ome ma szczególnie duże znaczenie młotów, do uruchomie
tartakqw
przy remontach. Można np. do P;E!w- czy ilWYch prac.
nego typu żniwiarek od razu zam6wić
W~ki wysunięte
dyskusji zo- Obw6d riazański. Kolchoźn.iclt A.' Radkina leczy się ID gabinetach flzjote100 czy więcej danych części wym\en stały Ujęte w następuj cej uchW9Je:
rapi! polikUn~ki kołchozu im. Lenina.
nych, cci wydatnie wpłynie na zmniej
'1) Przeprowadzić ewi ,cję masZ}'D
szenie 4J!;oszt6w produkcjL
nieczynnych i niszcze ących, znajdu
. PRZEPROWADZIMY SELEKCJĘ
jących się t;ta ~renie !ca!egt) woje,
wództwa (me ObJllte~ tylko poSTAKYCB MAS!ZYN
wiaty konecki I op
ki). Spfsy
Naradą stwierdziła również koniecz te przeprowadzić do dn a 15 paździer
ność
zainteresowania się setkami nlka
.' ,
!
starych' ."niby",u=~J.
..... _.""'tecznych ma2) Wszystkie te m~zyny vuu,.,
--"nl~ć
szyn, stOJą~ch w PGR~ach, resztow- komisyjnym, szczególo
oględzikach, Ośw: atach ~olmczych, Szko- nom. W skład komisji chodzić ~ę
łach Rolmczyc.h Itp.
Instruktorzy dzfe przedstawiciel PZ S-u, przedfaktami opartymi na doświadczeniach stawiciel TOR-u oraz rzedstawiclel
Powiatowej Rady Naro owej.
3) Obowiązkiem ko . ji będzie zakwalifikowanie maszyn do remontu,
rozbi6rki na części
'enne lub na

Siu'SlOloe JOest opracowana

aktuaine przysłowie - "dla chcącego,
nie ma nic trudnego". Wydaje nam
się, że można bez żadnych trudności
zboże zwozić do magazynów, znajdujących !ilę w Pfń=wie..
,Trzeba stwierdzić, że w poWlec!e

złom.

usława

O podatkU

pińczowskim do skupu zboża przystą mało i

I

Maszyny przezna~Z9ne do remontu, ewentualnie na części wy_
mienne dostarczyć r6żntmi środkami
lokomocji do warszta~6w naprawstwierdzają
czych, celem
dokonania operacji
technicznych.
i
średniorolni chłopi o podjęoiAI uchwały ~stała r6wno
k.
cześnie powiadoml'ona, WOJ'ewód-'>a
4)

gruntowym

piona nieco póżniej niż w innych Ę>Owiatach naszego województwa. Wmę Z pOW. włoszczows lego
'"'>za to panoszą przede wszystkim Gmin '(K-64) Chlopi' ~ało i ,średniorolni Rada Narodowa I PoWiatowe Ra~y
ne Spółdzielnie S. Ch., które nie doNarodowe.
l
starczyły w terminie trójkom odpo- powiatu włoszczowsl!;iego są wdzi'lcz·
wiednich deklaracji, bez których nie ni Rządowi Ludowemu :/:a dobr:/:e op,a
PGR-y NIE MOG STAC
można było przystąpić dzieli
do pracy.
cowaną
ustawę o wymiarze pojatku
N
gruntowego. Swiadczą o tym wypo·
A BOKU
Sądzimy,
że
PZOS u
nam w wiedz! chłopów. Ob. Jan Kucharczyk
'
tej sprawie wyjaśnień.
(Zl.
z gromad,'" Sl·edllska pow. wloszczowDZIwnym się wydaje, że sprawą ,ą
---o'
dotychcws bliżej nie
interesowa~a
skiego, delegat na konil'rencję Pow. się Dyrekcja Zarządu Okręgowe o
Kom. Wyk. ,że
ZSLnie
mówi:
Mam Jat 52 i POR w Kielcach, kt6ra J'est właścI
stwierdiam,
było rządu, kt6ry
by tak brał pod opiekę chłqpów ma- cielką dosyć pokaźnej czby r6żnego
Arn-weo•.~..I..r"'e ło i średniorolnych, jak obecny.'
rodzaju starych maszy
nadających
W
w
w
" " " ..
Pamiętam dobrze zarządzenia m:ini- ~i~ do ~emontu, ewentuflnie na czę(K-89) Od dłuższego już czasu w yvi.e stra Składkowskiego, wydane prz<:d SCl zamlenne. Wydaje ,się koniecztu wsiaCbt gminy Moskorzew istnlp.ją wojną t) bieleniu płotów i usuwaniU ne, abY.ł,:!ż ..9):>e..sni"io,.. W chwili . 44;\',
punkty blPlioteczne, ktore- iilp~r~ starych ruder, które miały szpecić "':' PGR-ach ~r~ePJOwadi'a się selejl;~
nie troszC2ą się o rozpOWftechnlenle wygląd ~siedli. Gorliwi wójt~e wy· CJę m'aSzyh," Państwdwe
Gospoczytelnictwa na wsi. A przecież punk- konywali te zarządzenia, ale blednym darstwa Rolne weszły W porozumiety biblklte=e są po to, aby korzy- chłopom nie dawali pożyczki na odbu· nle z CRS-em i UStal~1 czy zgodzą
stala z nich ludność wiejska. Zada- dowę, przez co chlop pozostał =zą,to SIę maszyny te oddać P OS-om jako
niem Ich jest umasowienie czytelrue- bez dachu nad głową·'
zlom, czy też będą . je remontowały
twa na wsi, rozprowadzenie książek
Obecnie jestem gminnym dełegatem we własnym zakresIe
ub oddadzą
wśród ogołu czytelnik6w, kt6ry cl! na- społecznym do. spr.aw. podatku ~run· do remontu warsztatom TOR-u.
lełv zdobyć, zachęcić do c:zytanla
tm'l'ego .na gmmę l Widzę, kto.ylerw·
,raz wytłumaCzyć im znac-u;n;e i k
szy płaCI podatek. Płacą go, Ole czeAKCJA, KTÓRA 'PR SPIESZY
nyści, jakie daje ksiąZka. Gdyby z tą kaj~c termin~, chlopf)mało. i, średmo· WYKONANIE PLANU 6-LETNIEGO
myślą przystępowali do prac1; k.erow rolOl. Natomlast bogacze pISZą l ,lez"
nicy punktów, na pewno znalazłoby dżą do ministe~stwa, skarząc się r.a
Warunkiem udania Si~ tej ważnej
się wielu chętnych czy.e\pik6w i gminne komisje kJasyfik.acji .gruntÓW, akcji jest dostateczne I zrozumienie'
wówczas czytelnictwo postąpiłoby na delegat6w społecznych ltd. l 2 tego jej ważności przez PZGS-y, Rady Na
przód,
powodu zwlekają z płatnością podat- rodowe, PGR-y, CZynn~'i społeczne I
Jak ta &prawa przedstawia się na ków.
~
pol.ityczne.. Jeśli do ak J'i tej' podeJ'Nauekają też na chłopów ma1oroipr zykład w Tamawej Górze i w Gole. "sztamę • z rOI ... , t - dzlemy rue po dygnitar!\j<u, zza biur
nlowach? Kierownicy tych punkt6 w nych , że trzymają
ob. Zaparł i ob. Mlchalewska nie dba- nlkami a nie bronią interes6w chlop- ka, a praktycznie, z Ir1yślą o zadaJ/ł o to, aby powiększyć iloŚĆ czy tel- skich, tzn. ich - bogaczy. Ale chiO- niach Planu S-letniego'i'
to możemy
nik6w. W Tarnawej Gór:ze np. mało pi małorolni wied:/:ą, że sojusz robotni- być pewni, że w p sz!ym roku
kto wie I) 1\'111, iż moina ~~ył,iC ~S'ąŻI czo - chłopski. wyzwoli .ich wlllŚc!e na polach i wsiach nas ch zagrają
\i wypoż{"1a!v je na lDleJs'::l I.p
spod panowarua wyzyskiwaczy.
setki nadplanOWych ma:fr..n.
Tadeusz SZWej
Stanisław Słota,
Sławo]'. Dobosz

Obw6d moskiewski. Tmnsport baniek

li: mlekiem do o§rodka mleczarskiego
"Soko!owo" (rejon zaraiski) odbywa się kolejką linową.

CRS p ac wyzsz'e ceny
ł

t

.
OZ·yw!C' czyteInlctwo
T'

J

z~

ą.

PI

~ li. odbywającymi się
uroCzystośeiami ku czci wieI
kiego arłyst7, Stefana
cza, drukujemy pouiżeł fragment
wspomnieli z ostatnich at jego żY.

W

poczynała dręczyć celę bezsenność'
pełna napływających trosk i zwąt
pień. on słodził gorzką dolę więź
niów opowieściami o tym. jaki -być
moie i w przyszłości będzie nasz

.... &at .........

Ze

Jara-

cia.
W marcu 1941 r. zaaresztowano
(aracza jako
rzekomego' wspólnika mordu na renegacie, agencie
"Abwehrstene der deułsehen ·Wer.
macht". Igo Symie. Gdy zjawił się
na Powiaku od razu jaśniej zrobiło
się w celi. Od razą zapanował ,J
Jliej pewien optymizm, nawet humor. "Cóż nas gorszego od śmierci
spotkać może" mówił Juacz, pa
rafrazując słowa "Kapitana z Koepenick", jego sławnej kreacji aktO,rskiej.
"
I dodawał "tylko ,uie dać się, pauowie", choć serce pękało mu na
mysi, że lada chwila córkę jego z
Serbii esesmani na rozstrzał wywlok~y. .zmrok zapadł, i z nim

Pll

lY

wielkim

j,~r;:le .naS7..ego
.ta

udzielał im długich

eych . odpowiedzi

i

wyczerpnią

•••

Był przez pewien czas Ewyezaj
orgllllizowllllia koncertów ob{'zoteatr. '
Pewnego dnia nadeszła wiado- wy.,:h na bloka,?h...
mfJ!lć, że wuyscy więźniowie opusz
'Tadeusz Kański zorgllllizo'fał' zeczaj,Pawiak. gdyż z .powodu biaku spół rewelersów, Sawllll mel<ldekla
mio.ir~ ,w;ywi~eni zoslaq na r0- , mownI piosenki, ktoś
śpiewał
boty do Niemiec. W ten ilpos6ą la- ballady polskie i francuSkie. J!!racz wraz li rruPll WIlHZIlWllkich racz wystąpił z utworami, którymi
aktor6w malazł się w Oświęcimiu. wzruszał do głębi publiczność war;II
•
•
azawskich kawiarenek okupacyjnych, li nowelkllllli, mówionymi z
laracz pomał całą okrutną Pfąw genialnll prostotq. Więźniowie słu
d ' '~IR'i~Sam rótI!ych kału-' chali tych jego 'własnych spowie".;';' był llie tyłko ,'ŚwiadJdem. ale 'i dzi opowiadali () własnych prze.ty
ciach ~ li ' zaPartym 'tchem, niektórzy
ofiarq. , ",;
,

um,.

Leon Schiller
I
I

,

zakrywali oczy._
Ctęsto deklamował epilog "PIlIla JTadeusza- i
wierSze Słowackiego w tzw. celi
Konrada... Pod wpływ m sł6w poet6w. słów szeptany
niemal do
,ucha, rozszerzały się ściany izdebld
,;oiły' się świeże jes:/:cze rany. Tak
jaracz pojmow!li swoją służbę teatralną w Oświ.;:c.imiu

pełniał.'

1 tak

• • •
nadeszła ostntnia

ją

wy,

Gdy
wiosna
oświęcimska, Jaraez-lY przeciwień
stwie do, współwięźn~6w ~' wcale
przygnębiony nie był. ,Owszem, cm
lo si: w tonie jego mowy typowe
.ąJa mt!lro podnlec;enie:
"ISo, więc:, pan:' dobrOdzieju, _
1!fŻ wiosna. To' znacizyl że zbIiżaD1ł7
SIę de ,kolica..
'.
. I
i
Hrilę
·,eał;ynńdalamł, poaocach aie śpię" a kiedy sen innie
zmorzy - łulWr6cił się do kolegi
reżysera, swojego ..szlafkamrata
od pierwszyell. ,dni .więzienia , - to.

on

U

Ul

.

..

.

Złemnl8

kó ID

ka,żde 100,kg. diOdatkowo'75

województwa~b:!rdżó ' 'ę 15,prOć: oióriiej-'Sutriy.-Za~ZIiemnda

tach jak np. sandomierskim czy piń- do 31 pąźd7Jiern.tka dolli:za się tylko
c:zowskim zbiory sięgają do 200 kwin- 5 procent, za z1ernm,
'.aJki, dos1larezone
t~ z 1 ha.
już w liBtopad!ll!e roJn<iJCy będą oI.rzymywalld sum.;: 550 zł. A w1ęc, jak z teW związku z roopoozęclem wyko- go wynika, czym rolni!k wcześn,1"'"' odp6w l'lieljnn.i.aków Centrala Rólniczo- staw:!
6
ukt
1
~J
lIW j prod
Spółdzielcza w Radamlu przystąpiła
tym ep87.ą oirzy
już do planowego skupu l'liemn.iaków. ma zapłatę.
8.D.

--o-

PGR K

CRS zorganizował 138 zasadrniczych
punktów skupu l'liemniaków, znajduurozwęki
jących się przy ważniejszych J.iJndach
komunikacyjnych" jak szosach, dro- rozp'OCZę
J'
gach, kolejach itp., Poza tym skup
•
' '
d
ziemniaków
przeprowa
(454) ~"'-'u
8.' -'_.Lo
PO'" Kuki
ół
lni zają
SChW5zy5t'4U
_·.~""""n
'e gmil!lJne sp dzie e..
" . .Rol ',rozwęki ro~ drugi siew j~Sien
nicy dostarczając ziernn.iaki da punk- ny w Pl e 6-letrum. Do planowego
t6w skupu otrzymują zasadniczą cenę siewu jesiennego zaloga roboitnicza
550 zŁ za 100 kg. O ile dostarczone przygotowała się z oa!yin sercem, 7
z!enmiaJd doprowadzone są do stan- całym poświęceniem.
dardu tj.,są odpowiedlniiio czyste, atrzy
Stefan Ęa.ptuJ'
:u: iIU--?'
..
_ . ._m
..
"'''",__
'''''''_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
r

IOsiew esienny

P'llsce' wzniesiony będzie ~ioro
wyro wysiłkiem teatr służący Pnw
dzie i Pięknu.

•

•

•

Nie wziął jednak Jaracz u:działu
w,ealizowaniu wielkich Dilarzeń
swego życia. ,11 sieilpnia, 1945 r. za
brała go grń~Ca. Ale', jeszQze na
Wi~z II czym ja·tak· bez .ustan-;, 'klIka dni' przed śmiercią pi~ał do
ku myślę j myślę?" Otóż pnyąięg- : Zarządll. GlÓ'l,ego ; ZASl': .....nadłem sobie; ~ jeśli z ·tego piekła #
szedł 'ljzas, że 'tea~,JD,~źe s~ać się
cie uniosę, to, już nigdy dla' siebie wreszc~e 'poważną, mstftiIeją 1,'Iv bn
niczego pragnąó Die będę, . Wl!ZYŚł- . -d~wie ikąltury nar~u;:tak~ jaką
kle siły moje ogóIu.j,mu do))ru ~- Jest w; świ!ldom,ości tSiloteczeństwa
świl'<'ę, Tak być musi, tego nauczył
b"zsp ec.znlc. szko~ Jest, cZas, w
~ie ten ob~, tego od., nas wsz~st
kU' '<lOoże . sk,onęzyć ',się ,', dwu.
JUch wYQlagac będl\ czasy,' Idore zńaezn 'ST <lłeicznif: teatru •. Sklep,
idąl"
czy pót zBił inst)tucJa zaspaka!jająca
Wkr6tce rzeczywiście udało mu, m,ąsOw ,:lł6d 's~uki; w,:njljbArdzici
się wyj§ć z obozu i zaraz zaczął'; ZJ:'o~u lliłer~i (nęj~ej i dyila _
żyć tak, jak sobie poptzysiuł...'; ~jlzn JforUi.i~?P~i,ębjj,rstwo
Po kilku dniach załedwie,rozeszYa \, tIUlcIętnlll.S#.ki, .. stOiibWI1'l(,~, cr.y
się: wiadomość, 1!:t6ra ", prżei'wla je ~ trtbll.~ 'ideił". .
, " ," "
go pr7~jaciół, i towarzyszy ,walki. ,:
.
ohrięcimskąi
:.'; • . ił
:
Wy"czeJlllllly 'męką
organizm. odn1'Swił posłuszeństwa.'
,
'
",.."
',,' I ,
•
Leknrze stwierdziligruilicę' rozpa .', Chr~.liśmY wcfr~cntaęhm:
dową w stadium, do,ŚĆ, ro,ZWl.,niętym" 'n,te,'js'" Ch,' ws,pomnień," aliĆ" w*az SI
Trzeba .$0 było czym prędzej ra-łyteg; ktÓry wyjść postanowił z
towae. Jaracz nie l!'k'ceważył' s"'"!l- kręgu "czar6w szłu1fi",' Jct6;t zrogo stapu, ale też nIe poddaw:"\ł Się .. znmiałte godn\lść IW sztuce I przydepresji. Zbyt ciekaw!! epoka stała ' ,wróci mogą jedynie tiofężnje naprZed nim, !\by jej nie Jlhcial P<t~
tchnio e siły~gToźhle ł/urzą~ się
znnł!. Zwycięst\\a l'Md~ie n ..pa~ ,1~07:a " elaznYlllt.wri:!~·tłla7
wały, go otuchą. Ja,racz, WIerzył" że" mI,. 1" d.owe.Jara~' do~ł, hwill,
tworzYć'· będzie:nowy' ~wiat, któ " k·i'!!1:, JętO: sfuło:~ :k:iedy 'pod napory',wzgardzi/grabiilżą ii"',(mordem; t,~·~ó 'cll.sił'pękłt:'Wl'll!a 4~elą·
k!óry l pr2.yiniesie,!ólność, i i;zC~ęś-';/Celąf kę:.óa't):cia; INię '~!,-sk?pzyło

i wielkiin
,

',.

,~. Wed!u.g dotyc?czssoweJ oceny ki d?!'ta!i=>ne do,dnJla' 10październ!
pt:z(!c l ęM1e zblory wynoszą 100 q' z 1 ka dol:!cza się 10 procent, sumy ogólhektara, chociaż w niektórych powia- nej a za ziemniaki dostarczone ód 10

wspoipnień

artyście

O teatrze nie zapomniał nigd:i.
I tn nie zapomniał, rozmawiał o
nim w przerwach mię<hy "pracą, a
udani, 1 Slę na spoczynek lub w
niedzielne popołudnia, chodząc po
placu apelowym z Ksawerym Duni
k6wskim, jednym li najwcześniej
szych- więźniów, z literatami, filmowcami, radiowcami. Podchodzili
do niego ludzie najróżniejsi, robot
nicy i drobnomieszczanie. Znali go
przeważnie z filmu, który zresztą
nie był domeną jego sztuki: Zadawali mu nieśmiałe pytania, a on

'

Jeden ~ podstawowych [U ją

tefanie! J rac u

o

•

bk
d
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zn ą OS awę
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•

a.rt:Y:kułÓ>IV ~~nsumPCYJnych w n~szym zł. Pr6c:a tego do ceny Ul ziemniak!!
kraJu. w blezącym roku obrodZlły na dostarczone do. dnia 29 bm. d.oilicza
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III,

człowieku'

Jak, ~~' ."11 gadam,Ja- Cle,~&wl~ka;:,~Je~z;yt.. 'żew.tym ,·.t?:pp:jj.C1ę:~nla:w~ln\l~!lł. ~ałe żY
,alestwofZOae dziwa o teatrze , ś'W!eme je~t ~leJl!ce'.dł8nO:WCJ~ol ~ Cle!.lna.IIl1ł:.'ezeJtał; ,~e'ZYC1~ wal·
duia iutrzeJszegó,ki, 8})rawledbweI ,1., te w takle!. , _ł. o ma ,,~awa ~6
I:
kieś

i

S~.'I

Sl.OWCf LUDU

Kilkovwag pod

cn.łrelem

Lekcja na wolngm

PIP Nr 21

powiełrzu I

Usprawnienie. zaopatrzenia
mieszkańców na~zego miasta uj pieczywo
zależy wyłącln:•.od sz,bl!eeo wykończenia plekarni mechanicznej
zag!dn!eni~ Wy$tar~aj~so 1aopa. cie lIiienile zapotrzebowani .. r.a""90 I
..
'1en;e mieszkańców naszego. 'łIOll,ta miasta.,
t. p:mYwo jest w de!~zym C'łlgu jtd I Nie5t~y musimy jednak Itwle,dz'ć,'
W,m % ncjwainlejszycb problemń..", l a '
~,
do rotwią!8lIia prud kle- - - _ . . . . . . . . . . . . .
,~~i~t;"em
kielp,ckiego
OJdzialu
P6S. Jo< na, poinformąwano w Odd~.
l1l

ŻP. jak wykazala przeprowadzona n:e:

I dawno inspt!kc)a stanu ~udowy.

.'0',

rsS . iTlówną

pr%yC'Zyną

Now f7 punk.!

wpływalącą

zlaierAIIII",,"

w k.to
re.j oprocz przedsta\'rlClel! dyr. PBP nr 21
wzięli również udz:al przedstaw.c;.le
KM PZPR oraz Centrali Spółdzielni
Spnżywcow .w WarsItawie, . kierownic:
tw.', PBP nr 21 bagatelizuje W3Zn','C
tł!] budowy. Najlepszym dowodem t .. •
g.o jesl fakt, te mImo r.ocznego uwanla
budowy ora7 mimo naglących. term;nów dotychczas wykonano zaledw'e

sprawny
Z· y_~""I.
rzeb:ea dystrybucji plec:ywa w ~kll!
gHIII lIIIIłUIDU
".VII III
~h handlu uapoleczruon8qO ; ... t ....... t"...
e
br'k w;,:arczających urządzeń Lerh... ...,......
"" "".. ""
25 Proc. budowy.
nl;ll\fch. W chwili obe~ P5S Iły. W związls:u z tym stll.wiemy tl\·l~·
oponuje zaledwie trzema Ple.~ap'J,
W Kielcacb
nIe ~od adresem dy~ekCJl PBP n,. 21:
które m:mo 1% pracują ~ p~"9IWY 'Przed kilk.oma dniami uruchomiona I'CZY I<;st .ona w. stan'~ zagwara:JIJ~ac
1any: są JedD<łl<że 'VI została w Kielcach pierWaza resta"ra . odd.SlIle nowej pll<ka~01 mechaDl:t.:l~~do
ealą r~c na 3
stan'" pokryć za.edW1e 40 proc. ~a"o, cja Kieleckich Zakladów Gutrono- 'I utylku PSS w term,n!.e ZaPiandWan",m.
t.-zelJo·pan:a mIasta .. Tak w'ęc .węk-, mlttnych która si~ mll!Ści pnv \II. oraz czy 'zostaly podlęte .środkl t..rh·
szo!: zapo:czebo--;an:a. pokrYW3JIł w
$ .'
.
.
. . ' !lIczne celem przy.spleszent~ l'lmpa w.y
.la'. lJm C'4fJu piekarnlł' lektora
Gen. wlerczewsklego (Iekal
.był~) : kon ywanych robot. SpodZleW8'tlY ,'ę
• watllc~o. co z kolei powoduje 5pek"·1 reS:~lUr~Cj~ ~owalskle.go). Na,eży SIę f r~wnl"z. że sprawą tą zaint~es" \li
l,c;ę pleclYWem, którą od kUku dni I s oÓ~le"ac. .że ~o"o~t"arta reslu- Się odpnwtednie czynnik! kOOI·olne.
!!Will' sau. watyć na ulicach K!~lc'l U~II<:J~ ludowa cłe~~yc S!ę, będLle które winny powalać 5pecjainąk~mjB"':'o rzrs~o bOWIem można nabyć
wlelkJln po,,:od7.el!lem .wSTod spo!.f' się nadzoru wykonywanych rob'>t. Ilu
świeżz bulki u przeku~ck uli~znych
c~eń~~wa k,.'.ł~ckfe ...o 1 ~rlyczYDl
dowa ta leży now,em w interesie C8" rredfinach popolUdlllowych kolo
S'p nlewątpllw'e. do _ r07.·8dowanla ,lego społeezeństwa naszego mi lSI~.
dworca. lO znaczy w czaSie, :Jjy na-, tłoku w gospodZIe PSS nr ~.
Ip.ł\.)
b . .h
piekarniach i &klep~ch
h~~~U J('us~eczn!onego jest jut n.e .. , ·"."........... ~••••••••••• iI!' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b~rc:"" c:ę.to hBmuięc.o 118
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na nowym etapie

ZakQn' czenie k U r s U P C K
dla ratawllOk;'uW przemy'1IWYtli

la

Z8-'
I

'II'

W

ft~1

Onegdaj odbyło się uroczy3te
wadl.i kursy dla tzw. przewodnie ldro-I
40ńczenie kursu dla ratown.ików pnI' WJa. Na tyc.h kUl's<kn UC7.ą S,ę p:,.ymys!owych z0rgan,zowllllęgo .\a.a- !:!tł. plel«:grllarkj 1: t .. renu wojewndzniem. kieleck(ęiQ.,o-td7,Lą!I.\J'~ O~.~ !~ąJ{.ie~iego i łódzkiego. Pr~e\~od
lem Kurs ukończyło 3g osob, Kur",scl nIce zdrQ\\.,a po uk,mclenJU d.vu~y-

I

" .. kazal; się dutym zasobem wHido- godniowego kur~u będą 8\Vspółpraco"
mości, cZ<'go dowodem był koócn",;y waly z m'.ejscowymi Ośrorlkami Zdro
egumin. Na 39 kursistów 7 zd,\loz wia w wykrywaniu chorób zakażnyćh
wynik:em bard7.0 dobrym, 22 z 00- oraz będą organizowały peglldanlo
brym, 5 ~ dOlltat'lCznym. Kura obejnlo na temat racjonaln~go żywienia i pie
wał podstawowe zadania
r~townr.- lęgnacji n.iemowląt.
etw! przemysłowego jak ud.~iejllnie
Do tej pory PCK. przeszkoli/o już
rlerwS2ej pomocy w ra;:le Ilitlz~j;)j 235 osób, w tym 80 osób z wojewójz
\\-ego ";ypadku. bezpieczeństwo i hi- t\\'a 10d7.k:ego. Do kmica br. n!anllje
g:enę pracy. Na kursie 8Zokolill się: ~ie zorganizowanie 2 kursów dla prze
rraeo\\'n;cy wytypowani p~zez Z3kla-1 \Vod",c zdrowia. A?"..,lw~"tki kurw
dy ! i'r7.ed",~b!orstwa Z mIasta I po- 78 na]'epsze w~'nlk. w nau"," ot ... yw;atu kiel!lckiego. Oprócz kursow la mu;ą nagrody w POstaoj CE1'lnych k,!ą
townictwa przemysłowego PClt pro- te:, naukowych z :mkresu medYl'yny.

«Wczoraj i

°

jJrzYl11'ldają

°

I

.

pią~-p;~t:;;~~ió~~Ki;k;ch
•

onz przyznawanie następujących
i
",wiadczeń pienlężny .. lu znsiłków z
ubezpJeczt",nła w wyparł.ku
choroby
i
Job mAcle'7.yń,twa. za.tlków I'0/(r1."
Plac ar(yzantów w Kielcach 7eli· I Uważamy, że sprawą tą pOw'nn.o
bowych• •"nty w razie wypadku w
pracy Inb ('hoMby zawodoweJ orM czyć mo'emy do .iednego z mily,h zn- : się zainteresować Prezydium Miej.
renty lub pensji górnic1.1"j w razi .. kqtków naszego miasta. Fon~a!1na, oklej Rady Narodowej w Kiel~ach l
inwalidztwa lub śmierci. Nie7.ol .. tn;1' znajduj ca się na środku placu to- na postój wózeów wlz.naclYć bardziej
(B.D)
od tego Zakł8d Ube7.pieczpó Spolec~ nąca w kwiatRch i z'eleni Dię'mie odpowiednie m:c.lsce.
ie z otccze.niem zabytko- •••• 0••••••• D.................... II::-.'
nycb uózi.!'fa 'wladc7"ó w naturze
j6k. wyprawki niemowlęce orllz pny
jest nie tylko miłym, Ipcz
dział v ml"ka.
P~lkreśłić należ Y fakt. że do Cta-·I- ' . ruchliwym odcinkiem ma'T!
kr~yżu~·ą się tu w<łźne. \~lly
i
d ' l • . . d
. ~ta,
RU "!Z)lOC7.ęC A u lo.e IIRla SW.la .. zen komun: cyjne
dz~ce do 'W',fr-'
le('znlczych p.rzez nowputw~rzony
Ten wl?śn·e odZa~ład I:"czn,lct'Wa. PracownIc_lego
sobie przewoźnicy tośWlsdczeOla te udZielane b~dll w
posiój wózków.
17 WRZESNJA
dal.zym ciąl(ll pl'ZI'Z Zakład Ubez·
pieczeń Spoteonych. Komunikujemy
PROGNOZA POGODY

n;e jest odpowiedn;m miejscem
na postój wózków do przewożenia towarów

zara7tm, ż" o terminiI'

rozpoczęcia
Lecznictwo
Pracownlczl'go w nll~7.ym woj.. "ódz·
lwi
czytf'lnicy Dasi powiadomi .. ni

d"iałalności przez Zakllld

I

OdbudOU)l;
StoU('y

e.
,
7,08talJ~ w SWOim czule przez na"e
pismo.
.

·z oraJD \.\.l:;fe~f;w~~~:.ks~;~:a!:a;~:ra~q T:~: s~;~
C
Z
e
d
W
r
P

rr::lIion"u'2amy

że

sztuka nie zej·

z aji.Sla
starań

Janek po odrzuceni" v,opozycji WSPółpracy z obcą agentur'\.
konSoliduje się wewnętrznie ! nan,e'
9
ra świadomości dla kogo i P:ico pnr·
cuje. WldomJl'" znakiem jego przelo·
mu je.t Oraer Sztal\daru Pracy. klÓ'
.kus;i. czy przedstawione w IZtlL~e. f Y otrzymu;e W dni!! otwarcia trasy
różmqce się od siebie slIlwelki trzech w-z.
braci sq tvpowe dla rod.iny robot"i- Tthnąea optymizmęm, entuzj("me''',
czaj.
UWClŻalibyśrni/,
że raczej nie
w dziflle budowy nOWego lepueJo JUAutoT daje nam bowiem pewien pr~e
tra , pado'Mą tycia. sztuka Maliszew
krój na.zeoo spolecze.istwa. pokazu,kiego ;e.t niewątpliwie bUaka '<uź
jqc zarówno twiadvmllch robotników
demu człowiekowi p'acy. PrzlIczynia
n, jeszcze do tego qro,ty język au tora, który szczę'liwi~ uttilm!łl fra,eologii,
Wykonawcy wl/Wijlzati się ze swego. %adania. 006kOjfta!y tyv ,tą re~o
murarza - olca Btworzył ZllgmU'1t·
Ol-we3ki, Ż1IWO oklMklwany pTZy 0twaTtej scenie Pow,tale role 'poczywalII w Tl1kach And'te;a Ba'~eTzaka
(Amoni), Stefanii B'oń.kifl; rWandal
Zofii CaWckie} (mat/<4). Czesława }fI
q!el,kieQo (Sobek). Henryka K'lTb"t"
(Jan). Zdzis/awo Salllmmtowicza (Wla
dY$mw) i Waldemara Skrabacza lin·
"

•

się 2 lainteTe
sowani~m pijowre złowionej w r.ta\v~e
(zdjęcie górne).

Uc.niojnie

!'

IcaclI·
.

(zdj~cie obok).

'1

cyjny. Na przykład w Kielcach istnieć będlie Oddl;a! Wojewód,ki Za
klaóu Ubezpiec1.l'ń SpolecTnych. w
m ia,lach pow;ut",,, ch Oddzioly Ob
wpdowe 'Zaklad!l l belpiecH'J' Sp",
Icewyeo m'\ 'w ptlmniejsly<,h ,niPj·
'cowcśc;ach
FksfJozYlu n'
Zakld""
L-bezpif'c'f'i, Spulec7.nych.
"" InformlKji poda iemy. łe zgod
nie z treścią nowej u_tawy do zakre
su dziołalności 7,akladu Ubezpieczeń
Spolecznych naleźy ob".. nie: P""_
struganie obowill7.ku ubezpieuenia.

I

hJ1JQCIl SI(!

,

Nlewqlpliwie

by sztukę

Etyńskiego.

Doorze się stalo, ~e dllr. 8iel"it4cki
otwor<1I 1 SC!20fl teatralnll .ztukq, Ie,o

Duż"m Mapian
Ruk<'esem HRt oprawa deko
racyjna.
G08tyńBki

Pll' lIIwlero Ul .ł)bl~ elementu itillui· k"", ,in;stÓID rwanda. Antek), Iqe=Qnt'dllwnej p •.,e~%l"ści ł t"ol<t'eiszo- 11<'Vt:1t tvalk.(' n 'volftol~ : wolkq o WIJkt Trfllciq ,.We;oro' ł P'UtrłlNWł'lI,.· Zwolellie ,pc./ltclne. jak rÓ1L'Jliei ideo
kst puc!:lIwh1olc! 01rup4evln4, ",.nD
lłerbeU3~ (dO'ftltiell'lllftv
ł!. lata dźwigania $f.ę z QTu:dw ł obc AK.o~ Janeklo'" CVPlI łpod
('fili okrt$ ..układa.,o ceDltI." I e!rk- ciemne;
gWiazdy: komb!!lu;qcego z
l'1If!kaefi wft Akcjo ·,""ZU ne w ra· l>!t!eTOtl'('amł -, Wlodkcr oraz "vo/(sa"
~4«h ~nei 'rodem U robtltnlctt>'. nec% JlT21Ioz!f'!1" Hpl'!1« -So"Tccr.
.
. .ek ~ te Ia!erclt l(łł!-4ł W IVft,.m
Wl4dek udel(a 2' Pol-Id do Ar
W'I! Anlf!k JcnMl!' ł WIII"'!!1r _II "PIle! '!I"!!. dr .." 11It ni .. mer
~
lIIi·lt/1Ił.ml murarza. I",t rzeczq clV- cująey dla "zcrchodu", duwersant'

1,.em!ICh

I;

pot"""'"

j)Omusło-

dnie.'

"

I I F:ATR:
PANS rWOWY

przed",c",r .. j",
przedstawienIa o godz. 19.
<

rlldowet."ltt\\"(1('''

premter:e alltot'owt.·

Pnrz '.'Hn.:.r.w: gvd.a.

11\ 18 I 20 DMwotony od lal lO.
.BAŁ TYK"-wyśwletla

K I NO

film

,rod\lk('jl r"d,,~ckIPi pt .. S~ CH1:~:f.
'RI:!!nął" ora7 dnOalt·k
7 :'(f,-lIU soc.ia.
11mu" Onz\Vnlonv od lał 12
Poc~ątek

seans6w:

O

godz.

1630.

1830. 2030
APTEKI:
mgr. Gierel\ow<k', Sie:'ll<i\lwicza

ł9.

I ~.l f.~ONY:
19 M

P'lllłt'OWIf'

ąa"unl(()we

Slrat Potarna
,~. I' - K"nll'Uf"" 1\110 It!vturka)
'l 85. 11·110 - .oSlnwCl I,udu"
O
mlęd1Vmla.~o\,y8
, I· II -

Cz M.

l

~--i-'

PRZETARGI
_______________
_

Publleznnić p"zukjl4- B2ftlleę "1Ił'dZO ,..oum NO legltym~-I ZGUBIONO legltymaejl'
ower- cję siu bową K Z W.M . Zw. Zaw Obara Hen:
der, ~ 1'l7ftt"'..",~ obecn ......u na Nr IlU . Głowllcki WI
ryk,. ~Ięlce.
.... . ,
·tICt«~. 'Dt!·u- "ZI!f1fl

'Mali,/pw

t. .. Wczoruj i

Początek

wo uwypuleUl róinicę W wyqladoie
[
mie$~kanla robotniCzego w różnych ODDZIf'ł. WOJEW()OZIU BANKU ROLNEGO
okre$ac~ Clasu
EfektownJlm szcze- w KieljSCh ogłans przelaTg na wykonanie rogdłem ,est fragment tTa~y W·Z, 10'- bót ko serwacyJnych pokrycIa dschbwego I ry"
dziane; z okna m'e'łkanla na Marten
.
macłe.
'lIen w budynku Banku przy ul: Sienkiewlttll
ł7. TE'
In ~kładan!a ofert upływa w dniu 25
Jeieli chodzi o ko'tłumu. to fUl/eża
!oby mo!e w1eC"e; podkr.'IłĆ codzien- wrześni 1!l50 r. O god: 12-eJ SZl'ze~ółowe 'Inw sprawte przetargu motna otrzymał
ność stroju
Murerrit, powTo.'aillCl/ 2 formac
procy w Rle.kazitel~je C3!1"f1911 kom w Wyd lalC' Ogólnym Oddziału Banku (ul. Slen.;
hłttezonle .ctli ocłA1Dlętne (nIJ tod<ień)
471.
1353
ub ...."le Antka. 0I1łobloj4 t;'''''he noli.zm postaci. .4le,q i to jut drobitugi

,

ST ŻE

TF:ATR IM

I HOMSK lEGO - Sztukrl A

KINA:
KINO .. WARSZAWA" - w",,,,,letla
11m prńd 'rancu,kle~ p t.: ·.. Klatka
.tn\' ic,S" or81 tł"nllłf·k
"Blldu;f"JJly

I

tynler);

W g"dzinach rannych pochmurno
mglIsto W ciągu dnia przejaśnienia,
temperal\lr" W ciągu dnia 0<1 plus Hl
do plU5 22 E{Op. C., nocą okolo 10 st.
C. Wiatry .Iabe, miej,cqm! umiarkowane zachodnie i południ.Jwo ·zacho«

wi.- ·klego p

Aleksandra MalI-sz'ewsk1ego
.. Wczoraj ! przedwczD"a;" -:<ztuka w 4 ·~tach Aleksandra Ma
lisz.ewskiego.
rętyseria
'Sefllna
Drew!cza. dekol'llcie Marillna Oc.

11)

LuneTtowiez w czasie prowa
dzenia IlekC j ! na !Colnum oowietrzu

Uflędo-

wrJ.
C_lem wyiaśnienia tego lIiezdrowe·
qo ziawiska udaliśmy się do Orldz.
(R·2(,) W związku .; ucb'wałenietn
Ps;;, udzie nas pOinformowano, :e .Je· przez Sejm lJ~tawodawczv RP nodyną mniliwością zlikwidowania te- wej u~tawy 0. reor~anizacii Zakładu
gó stanu będzie uruchomienie ,>pez Ub~lplecz~ń SpOfCC1.I!y!'h oraz .. puw"
PSS nowej plbrzy'!niej piekarni mecha· I~ntu do Z)'CI8 n~)\,el Inst1ft"'JI lecz
nlcJ:nej w Kielcach prty ul. ['!lnan- mctwa uspoł!'CZn.onego. Zakładu 1.,,.kiej. Jak już doooiiliśmy, piekarniIII czni('t,,:a Pracuwniczego, pr~eprowata winna byt wykonczona do ·IUla 31,' dzana Jest ob""ole na t,,~e",~ naSZ,.grudni. br. pay ""ym roboty nJctow- go wojl'wexl7.twa rI'O.!!Rnl18(' Ja te","
ZV~ (',.ł('m przyl. n,< p .Iecon~ zoatal u, do wy-!tonen'a Od nowych pla<,ówf'k
b
h
działowi PBP nf 21 w Kielcach.
.tosowania ie do nowy.. ram orga
. Dzienna produkCja iej wyno~ić bf/- ni'RcYl,9ych.
. .
.
dz'" :S t. pieczywa, co w obl1clenlu
lak JU~ dono.tl.tln: y obC'C'na nn.wa
no i'o<ć mieszkańców miasta ";1 nie- poS1~Z!'~ołnYCh p,lacowpk t;renowyeh
aię okolo 80 ty •. , co zaspokOi eał~owi- okre.lac będZIe Ich stoplen organIZa
............................._ .........,.......................................

im. Staszica

;"ybrr.li się na lekcię do Pllr
ego, by tatwiej zTozumieć
/)iofogll.

;:M~~~:io ~z~t~;n:~~y
~r:;~śl~:Zaklad Ubezpieczeń SpOlacziłych
I lub :z zl, od ceny
droższe
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Gimnastyczki FSGT
wystąpią
.
.
W

poniedziałek

w poniedziałek w Radomiu
w dniu 18 WJ'Ześnla br. w Radomia

odb~

się

wielki pokaz gimnastyczny z udziałem %awodaiczek franeU8łdch Zwlą~
k6w Za.wedowych (FSGT) oraz, gimnaslyttek polsldch z mistrzYnią
świata Heleną Rakoczy
składzie następującym:

na cu1e; FranC1fSki przyjadą do Radomla w
Richardot Lorphenn. Henneuse, Marin, Vol_
lot, Lemome i Lambert.
wyStęp w Radomiu, kt6ry odbędzie się ., godz. n-ej w hall Radom
skleh Zakła.dów ObuwniczYch będzie wlaśolwłe pokazem lrimnastyt-'z.
nym, 'zorganizowanym dla radomskiego świata pracy. Impreza poWY'Lsza, która będzie pierwszą w tej dziedzinie w Radomiu, powlnttę\ się
przyczynić do zwiększenia zaiuteresowania glmnaslyką, oraz do rOZ'Wo
ju tego wszechstronnie rozwijającego sportu. Fa.kt, że opr6cz doskona_
łyeb .".woduiczek fra.ncusklch wystąpią jeszcze Polki
,. mlstrzynią
świata Rakoezy na czele zelektryrowal caly sporiowy Radom.
Za.wody poniedziałkowe sta.ną się r6wp1eź manifestaeją przyjaźni ndom!>kich mas pracujących dla franCllSlkM!j kl8ISY robotniczej,' walcz,,_
cej bohatersko o swe prawa.l o pokój,

Sylwetki sportowców radzieckil'h

słów'o

Kilka
R

zdobyły
przewagę
. we

adzieckie lekkoatletki
zdecydowaną

wszystkich rzutach: dyskIem,
oszczepem i pchnięciu kulą ~nad
wszystkimi lekkoatle\kami ŚWIata.
N. Dumhadze, ·T. Sewriukowa. K.
Majnczaja - do tej pory sŁ niezrównane. Na mistrzostwach Europy zajęły pierwsze miejsca- w tych
konknrencjach, przekraczając rekor
dy światowe.

I.

Hein'o Li

Opowiadania o rekordach w rzu-I na
cie oszczepe~ i pchnięciu k.ulą n!e Europy w roku
moma za~onczyć bez P,OWled:zema 16 m l' Cm był
choćby ki!ku słów o H:IDo .Llpple..
. '.'
.Przy .plerwszym sJ.>Ol~zemu na I<lem śWlat~wym
Lippa Ole dostrzega Sil; _Jego wzro- ku 1947 Llpp
.
wynik
rzut wynosi 16
tn. Wynik ten
trów lepszy od
enropejskiego.
Lipp nie Jest
.tą w pchnięci n

Stal (Ostrowiec)Polonia (Bytom)

LZS CHRZĄSTOW WYGRYWA

sportu. Ludowy Zespół Sportowy został założony 25 marca br. Przewodni

Z BUDOWLANYMI
(CZĘSTOCHOWA)

t'i

jest niesłychanie ruchliwy i lekki.
Rozegrane w Chrząstowie zawody
W biegu na 100
osiąga l t,1 .e- piłkarskie
pomiędzy
miejscowym
kundy i skacze w .vyź 175 cm.
LZS-em a Budowlanym! (Częstochowaj zakończyły się zasłużonym zwyWyniki HeinO~'LiPPa, jednego z cięstwem gospodarzy 3:2 (2:1). Bramnajlepszych .zawo ników w pchnię- ki zdobyli Szczerba - 2 oraz Błaciu kulą. dowodz _ niezbicie. że za- szczyk - 1. Widzów przeszło 1500.
rÓwno w Pchnię in kulą jak i w · ·
• •
skokach zwinność odgrywa decyduChrząstowianle
nie tylko dobrze
jącą rolę. Najważ iejsza jest umie- grają w piłkę ale również starają si<:
jętność zharmonizpwania ruchów i pracą polepszyć warunki konieczne
skoordynowania 4ziałalności wszy- dla rozwoju sportu. Sportowcy Chrzą
.tkich mięśni w i jednym potężnym stowa własnymi siłami wybudowali
I
w' tym roku. boiska do piłki nożnej I
wysiłku.
i '
siatkówki. Praca przy budowie była
W. Bramin
ciężka z powodu nierównego terenu.
W dniu 15 września zostało oddane
użytku
boisko do koszykówki.
unią
LZS w Chrząstowie jest należycie za
..,
II
opatrzony w sprzęt sportowy, który
został w przeważającej części zakuO Wu
I
piony ze składek społeczeństwa, któI
te entuzjazmuje się imprezami sporto
W ~ZA WA~ PoIIski, Zwi~zek wymi.
S7.erm.ierezy
poWla~lOny
Jedryka Bogum!l
przea Zwią2lek R
uń.ski, że z przyczyn n.sAluq-y te tllicUlej lIPIOtkanle
korespondent "Słowa Ludu·
SZCnn.1ercze Polska
Rumunia, które
,
miało odbyć się 30 wrześnda w Buka
WĄSOSZA (poW. KOJ<:rSKIE)
. zootało od ołane przez ZWlą
.
reszcte,
NARZEKA NA BRAK SPRZĘTU

o tyłuł

mistrza Polski
WARSZAWA. W dnW dzlslelaz:ym na pływalni przy ul. Łazienkow
sklej odbędzie się spotkanie, decydu
jące o tytule mistrza Po1skii w piłce
wodnej.

stu dopiero z bliska widać, fe to
Pn:eciwnil<amI będą Stal OsŁroM6e bardzo wysoki człowiek. Wzrost jePolonia Bytom.
Oble drużyny w toku rozgrywek o go wynosi ponad sto dziewięćdzie
ml:sflrzostwo uzyskały jedIlakową ilOilć siąt centymetrów. Wzrost ten jedpunktów, za tym mecz, który ~ra nak nie rzuca 'się w oczy dlatego,
llY będzie w Warszawie, zadecyduje że atleta jest bardzo proporcjonal.
o tytule i prowadzony będzie do:> uzys nie zbudowany.
Nie dostrzega się równie! wagi
kama rozstrzygającego wyniku.
Uppa. a przecież waży sto dwa ki---"Ologramy. Zresztą Lipp nważa. że
waga jest niezbyt duża· i nie zaszkodziłoby gdyby mu przybyło jeszcze
kiłka kilogramów,
albowiem waga
atlety wplyw!! na odiegłość rzutu.
Waga
pomnożona
szybkość
W dniu dzisiejszym na basenie ZS stanowi wynik rzutu.przez
Były rekordziGwardia w Kielcach odbędą się re- sta świata Torrance waty sto dwawanżowe
zawody pływackie oraz dz;eolcia kilOFamów.
Wydaje się jednak, te Heino Lipp
mecz piłki wodnej pomiędzy' reprezen
może rywali7.0wać z Torrancem, ma :nek Rumuńllki.,
tacjaml Radomia I Kielc. Imprezę po jąc swoją normalną wagę. Od rePolskó. Związek Smmferezy ~rtrak
wyższą organizuje Klet OZ pływa ko.:u Torr"ncea (17.40 metra) dzie- tuje z CZlCCh()Slow~cją t Węg ami O
rozegra·nie
st»tk~n.'~.,
li Lippa zaledwie 61 cm. Uzyskany
cki. Początek o godz. 15-ej.
~T' _

,
um
Me"z ;1;.

ł

Z

Dziś

zawody pływackie

d

w Kielcach

..lI

any

t

czącym zespołu jest ob.
wak.

Największą

AtfTed NO<!

bolączką

sportowców

jest brak sprzętu. Zarząd LZS'u ży~
wi nadzieję, że Wydział WF przy Po
wiatowym Związku Samopomocy ChI.
w Końskich przyjdzie z pomocą spor
towcom i przydzieli im niezbędną
ilość kostiumów, piłki, siatkę oraz
sprzęt lekkoatletyczny.
LZS

WĄCHOCK

ZWYCIĘZA

W SIATKOWCE

Na boisku LZS w Panzow\e odbył
się rewanżowy mecz siatkówki pomi~
dzy Ludowym Zespołem Sportowym
z Wąchocka a LZS-em Parsz6w, Wysokie zwycięstwo odniósł Wąchock
3:0 (15:1, 15:0, 15:8), Zwycięzcy wyst~
pili w następUjącym składzie: Samela, Przygoda, Gromek, Sulliiski, Zuba
S. i Zuba A.
Zaznaczyć trzeba,

te POPrzednia

po

rażka Wąchocka w M.ostkach .spowodow:m a była brakiem trzech naj lep..

LZS w Wąszoszu liczy 15 członków, szych graczy, Młodzi siatkarze zWąsolidarnie pracują nad po- chocka są poważnyYni kandydataml
swoich wiadomości ze
I t ó
na m s rz w województwa w konku-

--------------------------------------------------------------------------~------------------------------------------~

-,

rencji LZS-ów.

'2:, "Borei

kotespon!łent "Slowa Ludu.

+
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Ale "Mi,;",,· była lakll.Ś roztargniona i jakby pr~ygnę
biona, a moźc tylko bardziej niż zazwyczaj w swoim wyrazie twarzy poważna. Większej wagi dQ wypieków Irki
nie przywiązała. Chciała zara:z odejść, Irka
III za:u.zymY'vała:

_ Posiedf trochę ze mną "Misza". Tak' mi tu dziś jako§ smutno ~amcj ....
_ Smutno? - A kto widział. h-by pr"y pracy smutno
było. Jak ktoś porządnie pracnJe to o smntkach nie ma
czasu my~leć ...
- Nie każdy ma takie wesołe zajęeie lak ty! Bogatym facetom wódkę nalewać i uśmiechać się do nich. ..
"Misza" westchnęła:
- Niech cię szlag trafi z taką wesołościąl
Z nią nie było łatwo się pokłócić'
- Już nied:ugo ... - dodała po chwill.
.
- .. Misza", n&PTliwdę? Rzucisz tę wstrętną knajpę? - A co? Całe Ż)'cie mam po barach się wycierać?
- Kiedy~
_ Kiedy! Od razu: kiedy! Jak przyjdzie cza!._
- JiI!;.i znowu czas?
- - Taki czas,. który niedłngo prZYldzie._
- Ty ZQwsze mnsisz jakieś głupstwa mówi.'! ... nic ni.
gdy po prostn tylko zawsze tajemniczo ... Oj "Misza"! Ja
wiem na czym ta twoja tajemniczość. polega i radzę ci
strzeż się.

Ja ci mówię po dobroci: ty skończ te flirty z tym twoim szefem ... jakże tam jego nazwisko, grunt, że facet nie
dla ciebie nawet do najlżejszych flirtów. Ja ci mówię! Jeżeli on się od debil' -nie odczepi. to ja z nim pogadam.
A wtedy marue jego widokil Oj. "Misza"_
,.1.fisza" zrobiła pogardliwą minę.
- Ty lesteś absolutnie niemąrlra.Powierlziafam ci jut.
te mnie "tcn twó; szef· nie obchodzi, ani na tycio, ol Więc
czepiaj się czcg.. innego" nie mnie.
Irka chcjał'! coś powiedzieć, ale w tej chwili podeszła
do lady elegancka para.
Irka pozna!n (Odraza, że' są cudzoziem€'ami, zanim zaczęli mówić, Kobieta' o twarzy oryginalnej, nieladna, ale
interesująca i elegancka swoistYm rodzajem elegancji dego SDlD.kn z amerykańskich filmów o "przebogatej wystawie- była brunetką bardz,o ciemnI!. wzrost n średniego,
zwracała UW8!!t: dnżymi, ordynarnymi troehę ustami i Bilącym si~ na wielkopańską swobodę stylem bycia. Mętczy-
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zna w wiek" więcej cl\yba nieco niż średnim mial twarz
pooraną zm~rszczkami, zachowywał się nonszalancko, nonFzalancj II d7~edzica. który zaproszony na chlopskie wesele
przymusza filę do uprzejmości i stara nie okazywać wrodwn~go pO'f'ucia wyższości, hamując jcdnak te starania
na graniCy,t'.która mogłaby istotnie zatrzeć dzielące go
z .. chamstw • różnice.
.
"M ,sza" opatrzyła na eleganta z rewiowego filmu
amerykvńskitgo, na jej twarzy odbiła się niechęć i jal;:by
zmieszanie. arQbiln toki gest, Jakby chciała się nie,auwaŻO"" od<ialići ale Ę-Iegancka pani wydala w tym momencie
typowy okrz~ k zdawkowej radości i zatrzymała jl! za rękę:
- Ależ to Mic'belle Bosquetl - zawolała po francusku
- 'przecież
nie mylę, Cóż to panno Michelle nie poznaje pani roda -ów? A. nie ładniel Naprawdę nie ładnie ...
Pózwól Ariu ze,.. niech pani pozwoli panno Michelle, to
jest plHI ArtlIr Palmer, stary mój przyjaciel jeszcze z partvzantkL.. nleocenlcne nam doprawdy oddawał USI>I'1I .•
Jest Artub_e, Michelle Bosquet, najpiękniejsza spośród
wszystkich p~z.edstawicjelek kolonU francuskiej, a z pewnością n;('wieIe znajdziesz Polek, którym ustępowałaby
uiórlą' Ośwj~d('zam to mimo, że jestem szczeg61nąwielbi
cielk" urody~ kob,et tego bohaterskiego krain ...
Irka chot n'e, rozumiała ani słowa z teqo, CC? mó~'a
gadatliwa cnpzonemka. odczula w jej słowach irytUjącą
sztuczuo.lć i jemCazę i powzięła do niej
natychmiastową

Sf

To

antypatię,

I

.

Pan Artur Pah"er skłonił się lekkim uśmiechem porozumienia z tObl! nieznaną. z którą wszelako można już
się CZUL zJ'IC onym wspólną wyrozum. iał.ości ą dla rub~zno
'ci wspó!nej rzyjaciółki. Podczas gdy jednym okiem sta~
rał się ut!a
ć te wla~nie uczucia, ok.o drugieusilowało
w sposób trz źwy, ocen.ić poznawaną osobę.
- Jeskl lachwycony - powiedziaŁ
Michelle ~iałn minę osoby złapanej w pułapkę.
Uśmiech, na
órv iii;: wysiLiła. wypadł bardzo' blado,
- Muszę pani powiedzieć, panno Bosque!, :!:e mam do
pani wielki
ł - zaczęła znowu pseudo - elegancka kobieła ~ no
iech pani sama Powiel Czy to tak ładnie
trzYIąać się ualeka od swoich? Nigdy, palli do nas to,
.. do nas· po iedziałll z jakimś szczególnym naciskiem nie Z1Ilrzy.
ie! Doprawdy gdybym nie wiedziała ąobrze
co o pan.i SI; zić podejrzewałabym pani.ą. że Jest pani złEl
Fr~cuZkIl(c:I~g ddlazy auł4p!)
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czai

Początek audycji. 6.53 Sygnał
I hejnał. 6,55 Program dnla 7.00
Au ycja dla wsi. 7.15 Wesołe melodie.
8.0 ziennik poranny, 8.25 Program
dnia. 8.30 Duety f0rłepianowe. 8.55
NHjciekawsze audycje .przySzłego tygo
dn.ia. 9.00 Odpowiedz! ..Fali 49". 9.10
Melodie ludowe. 9,50 ,.J~ montują
mikroskopy" - 10,00 Glos mają kobiety, 10.20 Muzyka. 10,30 Audycja dla
wojska. 11.15 Koncert. 1q5 Audycja
Iiteraeka. 11 .57 Sygnał ·c~S'lI. 1204
Przegląd czasopism. '12.15 Poranek
symfOłliCZll1Y, 12.47 Audycja poetyoka.
13.45 Z życia ZSRR. 14.0Q Przerwa.
16.00 .Dziennik popo!udnn~y. 16.20
Recęn.zja
z wrześnloweg<1l numeru
mies, "Problemy", 16.40 Popularne
utwory. fortepianowe, 17 .00 "O liry~ złodzieju" bumooteS'ka Karo
la Cz;opka. 17.20 Fragmen~y z opery
Mozarta. 18.50 Fe~ieWn. 19100 "Usmie
chy wczasów", 20;00 Dziemnik wceczorny.. 20,40 Wieczorna serenada,
2LlO Audycja roZrywkowa" 21.30 Gra
orkiestra taneczna P. R. pąd dY'l'. Jana Cajmera, 22,15 Whldompści sporta
we z całej Polski 22.4~ Mu~ka tane=a 23.00 OstatnIe wiiMo1!nOści. 23.10
Program na d:zie~J nasflępn~, 23.15 "Na
dobranoc". 24,00 ~Ymtt
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!'lo' 1 .29 DIII .alach 19.1i I 19,78 metra.
~,,~ 'óa falach'l5;lI. 0,7«; 30,S. 30,'
l 31 85 metra.
i
la audycja ęd
~ 19,30 do
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