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zwycięstwami»

do reCilizacii programu pokoiu
i współpracy iędzynarodo ej

nym znakiem OrpnlzacJI Narodów Zjednoczonych agrl'Sorzy imperializmu w bestlalskł sposób. faszystowskimI metodami mordują
Waszą spokojną ludność I .nIszc*,
bezlitośnie Wasze w8ie I miasta. .
W tej chwili o socjalizm walczy
cle orężem. my zaś wzmotonYIn
wy"lIklem realizujemy nasze wsPÓI
ne hasło .. WALKA - NAUKA .)...
PRACA". Wiedzcie, że cały czlis
Jesteśmy z WamI razcm
I razem
walczymy o trwały pokój I soc3a
IIzm. Każde Wasze zwycięstwo w
tej walce Jest nam drogIe, Jak
własne .
Niech żyje bohaterska armia ludowa i jej naczelny wódz KIM
IR-SEN!
Nlecb żyje śwłatowy obóz pokóju I wielki jego chorąży t0wf'"
nys>: STALIN!"
,

Przemówienie ministra Spraw Zagranicznych ZSRR Andrzeja Wyszyliskiego
Ita Zgromadzeniu OKólnym OIZ
'

Znana Jest powszechnie rola Rady
w systemie ONZ.
Rola ta polega na ponoszeniu głów
nej odpowiedzialności za utrzymanie
Wam bOjGwe ZMPpokoju. Znana jest również odpowieSwiadoml
Zgromadzenie Narodów ZiednocZo-, ganiem tego zakazu, - można przy- działalność, ponoszona przez pięć
rolę spełniacie,
on,ch rOZ[Wclyna "'}l pracę jak ~w~ pomnieć uc~walone w tymże :-oku wielkich mocarstw - stałych człon
ki, od dy.kusji o~o.ln.ej, w ktor.e~ postanowieme ".0 ~adac~, o~'e,;tal" ków Rady Bezpieczeilstwa: USA, •g,~~~;:~~:~l:.ISWOJą
ojczyznę,
w
owalce o pokój I popo<lmIDowuje wYnIki 9"ałalnosel cych normowanIe' ogTaltlczeme zbro Wielką Brytanię, Francję, Chiny i
O~Z za rok ubiegly or~z wyto>:cza ;eń", w ~tórym . Zgr~adzenie zale- ZSRR. Powinny one działać w duchu
, 'e zadania i sposoby Ich realIza- cało RadZie Bezpleczenstwa, t-y przy jednomyślności i zgody. bez czego
n;" Dy,kusja o~óltla daje~każd~j de stąpiła do opracowania konkretnych Rada Bezpieczeilstwa nie może polJ~acji mornośĆ wypowie'dzenia się zarządzeń w celu wprowadzenia po- dejmować żadnych decyzji, dotyczą;·sprawllch, 7.Dajdiljącyc~ si~ na po wszechnego unormowania i ograni- cyeh za,gadnień międzynarodowego
I
...
,
rządku obrad. i okreśłi~ swe. stano- czenia zbroje~ i sił zbrojnych, .-moż pokoju i bezpieczeństwa.
ponieważ
,,'isko co do WnIosków I :;projektpw. na przypomnIeć uchwalę drugIej se- decyzje w tych sprawach uważane
I
'akie Zgromadzenie ma rozpa~:zyć. sji Zgromadzenia z 1947 roku o środ są za obowiąZUjące jedyni" wówczas.
j Tc~o rodzaju dy"ku'Ja Sl?rzy.J a ~a I kach, jakie należy przedsięwziąć prze gd~· wśród
siedmiu głosów. jakie
.
wią1aniu Ipp"7.Cgo poro7.U"l}enIa mię ciwko propagandzie wojennej i pod- padły za daną decyzją. znajdują się
•
dl" delegacjami i jt'st pof.)'~e'czna z żegaczom do nowej woiny oraz sze- ~ło.y wszystkich stałych członków
praCllJącnC
punkf.u. wid7euia opracowan.'8 pro- reg innych uchwał i decyzji, dotycq Radv
Bezpieczeństwa.
Zbyteczne
l:Y
~,arnu,
który przyc.7.ynlłby Się do Pl? cych utI"?'Yffiania pokoju I ważnych jf.'st dowodlić .. że sytuacja w Rac\zie
pok~'zyz·
~to"
łączenia naszych SI! dla, realIzacjI zagadnien współpracy międzynarodo- Bezpieczeństwa nie mote być uwa•
wSpÓlnych. uzgodnionych' uchwal. wej.
'
tana za normalną, gdy bodaj jeden
Jednak przerlstawici~l~ niektórych
W chwili obecnej przed Organiza- spośród jej pięciu stałych c7.łonk6w
BiUTll Politnczne KPF wznwa naród francuski
drlegacji w swych dl.lslej~7.ych prze- cją Narodów Zjednoczonych jeszcze Jest nieobecny, lub gdy osoba pre1:7
1:7
mówieniach obrali inną drog~.
. wyrażniej stanęły zadania usunięcia tendująca do repre7.entowania pań- do akIY'. nej walki przeciw podżegaczom wojenny~
Tak np. sekretarz stanu t,SA ,n!e groźby nowej wojny, zacieśnienia stwa nic posiada pełnomocnictwa rzą
,
cofnął się pT7.ed brutalną .,napa~clą współpracy między narodami, um oc- du, sprawującego władzę w danym
GENEWA i/PAP). Jak donosz" Z Pll' w imieniu Związku Radzieckiego riena ZWiąlCk Radziecki, usiłując wci~g nlenia pokoju i bezpieczeństwa naro' państwie. )ed!,akie taka. wInśnie s~- ryża, Biur~ Polityczne F'3ncus"iej zolndę. lIwra trafia do serc wszys~'
nąć nfiS !.a ,drogę nie mlljącą nic dów.
tuacja zaIStnIała obecnie w RadZIe Partii Komu~lsty=ej ogłosiła komu· kim zwolennikom pokOju.
Komunikat podk.reśla, te propozy.~e
'WSpÓlnego z warnymi 7.ad~ialni. sto
Związek Raddecki
Bezpiec7.eństwa i w '1NZ.
nikat, w k~órym wyrażając uczncla
jąc,"mi prTed Zgromndzen,em, zwłaprzywiązywał
Chodzi w tym wypadku O Chiny. wszystkich ~wolennlków pokoju, Wita Wyszyllsk1ego są wyrazem nieuglętl'J
'lcla w obecnej sytuacji międzyna- zawsze dużą wagę do Organi7.acii Na W charakterze przedstawiciela Chin pn.. gram polf.olowy wysunlętv przpz woli pokoju Związku R'lddecklego.
Biuro Pollt~czne wzywa \\ sws~kicJi
aktywistów partyjnych do .zer~k'e!lo
rózpO'Wszechntania radziec:kieqo prbgramu pokojowego, p'~~dstawionago
-ł1ych słów. D .. lpg"ocja rad~iecka nie ONZ, podkreślił znaczenie tej organi galny ~ąd chiński -centralny rząd
,
pójd,ie Jt'(\nak dro.~ą, na ~tÓt,'1 dzi~ zacji, OŚWiadczając, że: "Jen 0114 po ludowy.
listów omer kańskich Achesoo pr7ed- ornz Wyszyll •• iego, d~ dema.ko~a
P
delegacja PSA n."owola ~wClągnąć ważnym narzędziem zachowania poDelegacja USA w Radtie Bezpie- stawi! prOpo. ycję zmierzające do prz n'? zbrod. (.zych plan';w ImperiaUZgroma(ł7.enie, mając 7,amiBr unik- koju' i międzYMTódowego bezpieczen' czen'stwa w~az z delegacj9.mi kilku kształcenia <pNZ. Vi narzędzie agreqyw stów amerykańskich ! tch agentów.
B'uro Pol:tyczne pię;nuje zbledn!'
d . stwa"
' nej politykI I Was7ynqtonu - stwiernąć rozwią,onia h'ch tyci",~o HOI l?
•
ICląg dalszy na str. Z-ej)
dza komunil4at _ Wyszyllsk1 zgłosił cZą polltyk~ rządu fr.w,"lskóeg.), k cósłych
zadań.
które
obowią7anl
"Siła feJ międzynarodowej OrganiI
r1' uczestn C7&C W a1 e'il !m,Jer.l!'jeste~mv r01'trzvg-nąć w ,.interesie zaeli - oświadczył w6wczas JóZEF
.lów amerykańskich o:~~c\wko :udpw,,~tki("h Darod6w miłujących po- STALIN - polega "a tym, że jest Na żądanie USA
.[
wi koreańskiemu, który prowadz~c
kój'i całej postępowej lud~kości.
ona oparta na zasadzie równoupraw
wojnę kolonialną z Vietnsmem, z90 7!'
Gdy sięgniemy pamięcią do poprze nicnia państw, a nie na zasadzie pa_
i
się obecnie na żądania amerykańsk:e w
8
8
dnlch sesji Zgromadzenia Narodów nowania jednych nad drugimi. Jeśli
\
11
sprawie ponownego uzbrojenia N,emlec
Zjednoczonych, to możemY, stwier- ONZ nda się zachować również na
V
i1.
z>chodn!ch. Rząd francuski ,kłada w
dzit, te nie zważając na trudności przyszłość zasadę równouprawnienia,
ofierze interesy krajn lmpe~!a:'stnm,
którzy zbroiąc Niemcy zach,,'in'e unapotykane przez ONZ. powzięto jed to odegra ona bezsprzeezni~/wielką
umOW~h~ndlową
"ak ~zereg uchwal, zmierz3jących do dodatnią rolę w dziele zapewnienia
III
JawniaJą swą wolę rozpętó , . no..-ej
utrwalenia pokojU I bezpieczeństwa 'powszechnego pokoju i bezpieczeńI
wojny.
narodów.
stwa
ą
są·
Biuro Polityczne zwraca Ilwaqę 11,8
Wystarczy przypomni~~ taK ważne
Takie jest stanowisko rządu rakonieczność wzmożenia
wysiłków w
LONDYN. (PAP). Brytyjski miniCzy iłusznb jesl rozciągnięcie laka· obronie pokoju. Wzmacniając walkę
postanowienie Zgromadzenia, jak je- d7.ieckiego wobE'c Organizacji Narodnomyślną uchwalę z 1946 roku o za d6w Zjednoczonych. Z punktu widze- ster handlu zagranicznego Wilson za lU eksportu "a okres wsteczny wbrew w obronie pokoju pod sztandarem \dk
kazie utycia energii atomowej dla! nia tego stanowiska Związek Radlicc komunikował w Izbie Gmin. że rząd zobowlązaulojm, Jakie zaclągncllśmy najozerozej jedooścl - stw!ardza kocelów wojennych i ustanowi~niu mię ki określa swe zadania i na obecnej brytyjski postanowił wprowadzić dal w nkładzle r1Ilędzynarodowymł Polska munikat - zapobiegniemy wolnie.
sze ograniczenia w handiu z Europą mimo swycbl zniszczeli dotrzymaia ,lO
c!zynarodowej kon tro11 nad przestrze sesj i.
Wschodnią. Min!ster Wilson zapowie wa. Natomla t Anglia depcze swe zodział równocześnie Jednostronne sa- bowiązania; olska el<slJ<lrtowala m.In.
mowolne zrewidowanie układu ban- d6' Anglii d zewo, klórego utylo na
dlowego, zawartego z Polską, co sta- budowę dom w w Anglii. A "rtecle~
nowi podeptanIe elementarnych za- odbudowując się Polska bardziej po'
sad obowiązujących w mlędzynar:odo trzebnje drz wa do budowy domów.
wych stosunkach handlowych.
Polska ponol a ofła.ry, starając oh wy
rząqu
Wilson zlożyl to oświadczenie pod- konać swe zobowiązania, 4atomlad podpisało
czas debaty nad wnIoskiem, zgłoszo- Anglia cyn czuie wycofuje się ze
NOWY JORK (PAP).
Nowotorska
nym w tej sprawie przez partię kon- swych ZOboiją zań ••
eelu ukrycie rEeczywistych moty- serwatywną.
Brytyjski minister bandlu zagraPo zakoń zenlu debaty. r~eC'ln'k kqnferencja dla spraw pokoju podała
wów, które IIJdonlly rząd bryty JllIezneeo
zakomunikował
Izbie
rząd n Preem n stwierdził, te W. Bry· dQ wiadomości, że 650 Iys. m'aszkań
Poruszając "Prawę układu handlo- tania postęp wać będzie w sprawie ców l'iowe/io Jorkn podpisało już
Gmin ,decyzję rządu brytyjskiego
ski do podepta.nla najbardsleJ elementarnych
zasad, obowiązują wego polsko - brytyjskiego, minister układów 2 ralaml Europy W,icbod· A.,el SztokhOlmski. Ta znaczna Ilość
o wstnymanlu dostaw obrabiarek
dlA krajów Europy WschmhleJ.
ereh '" mIędzynarodowych stosun- Wilson przyznal, te rząd brytyJ$ki niej ZQOdnl~Z poprzednl/l del!:larac'/I podpisów złożona została ;n!mo terro
Jest
zagwarantować Wilsona. Ze słów Freemana wynik.a, rys tycznej nagonki prowadzonej prozakach handlowych. Rqd brytyjsJd zobowiązany
Krok ten dDtyczący równ'ei Poł
Ikl oznacza bezceremonl:łl:te 'zła
nie kierował się bowiem '" lIWeJ pnesyłkę do Polski maszyn. zamó- że pretekóte , który ma uspra lV!edli- ciwko Apelowi Sztokholmskiemu i
manIe zobowlązaA podjętYSh przez
decyzJI aprawą "mUitarnego zna- wionych przed J4 stycznia 1949 roku. wIć wlaroło ne ~amiary rządu brytyj- mimo represji, stosowanych wobec oczęść zamówień polskich zo- ski ego, maj hyć rzekomo względy sób, solidaryzujących się z Apelem
czenia-. Smleszność te~ argnmenta Znaczna
WINką Brytanię.' W styc+Ju 1949
stała aplasowana przed tym
łermłtr t qI
Sztokholmskim.
r. Podpisany· został ukiacIJl handlojest aż nadto widoczna.
nem. Mimo to rząd ale za.młerza do- s a e, CZD~'I
lit
...
W7 polsko - brYtYJsJd PrE~"" "ją
Istotną
przy C&YIU,
stauowłaka puścić do wysyłki maszyn, zamówlo;
-------CY wzajemne dostawy towarów.
rządll bryłyjsldero był naeuk StaPolan rEetet.nle 1 loWnle wynów ZJednoc:zouych, które od d1utPełnIała swe zobowb\zanla., .,wynis2ego Jut czasu kateLorycmle żąda
kające • nkładu. Nane 'dostawy
ty wprowadzenia dalszych daleko
drzewa I łnaych towarłw pomoIdących
ogra.nJezeA w bandlu ce
Iły Anem w trudnym dla .nieJ oZwiązkiem Radzłecklm
I krajami
kresie, Idy Da skntek deOcytu dodemokracji lodowej. Ibąd brytyjlarow,cło nie była ona iW .!!łanle
ski postąpil zcodJ!le I iądanlem
W toku debaty nad tą sprawą, nie- skie 'w ko
pondencjach, z Belgradu zacyJnej W Jugosławii. EmIsariusze
lI.hyc tycli towarów gdzie o lndzJrJ . W&8IY'DlPonn wbrew oezywłstym
Polan dała tym przyk~ dobrej
lnteftsam Wielkiej Brytanii. I wy- którzy posłowie labourzystowscy po- donoszą. że w Jugosławił pilnuje kliki titowsklei błagają rząd amerytępili rząd za podejmowanie decyZjI, glód, !Ul ul. ch mlll8ł le:tq ludzie
ramą akllilą dla Jej przemysłu.
wall I ebęeł utnYmanll pokojoktórych cYDlemy I wlar:ololDllY' cha- spuęhn!ęci z gtodu, a drogami wędru kański I banki Wall street o zwlękweJ, WSpÓłpracy między ,a(ócłJlmJ.
OpinIa polska lest głęboko ob.. raklu Jest tak ocz;ywłsty.
ją tysiące l
,szukaJących żyw- szenle pomocy. Przedstawiają oni A,\V przeciwieństwie, do tece,' lita!'ZOna bc:prawtlym postępowdo!p.m
Labourzysta Jones wygłosU dłuższe nolet.
I
merykanom niezwykle korzystne wa
1I0wl&ko zajęte obeenle p~.:rząd
rządu bryłvl.k1ego.
Opinia polską przemówienie, w którym powiedział
brytYhkł Jest Jaskrawy,ta ,przy.. DAJLY
LEGRA .. apeluje do t:Unki dla lokaty kapitałów amerykań
traktuje te Jako akt IIlepnyJdillY. mln.:
kład~1Il WYrai.nle złej' Wou, wyru
(ntencj, Jego autorów było &Ulko.
..MasąDy, które W. Brytania mla- Stanów Zj
oczonych. by natycb- sklch w JugOSławii I równocześnie
ae,o dąienla do lI.n1ecstwlenia DOI'
c1'<dć naszeJ gospodarce.
la wysJu do PoIsJd, mają być utyte miast przy ły b'Wn
do Jugosła prtyrzekają wysokie procenty za polIł&lllYch stosunków mlęIłay: aaroMylą się lIasl wrogowIe. alłłbąe. dia, odblldowy te.., kraJu- Zwledldłem ~i. tgldto~~ ~~
~dku f:! ąflZkl amerykańskie. W związku •
lłalIIl. ,1lząc1 brytyJald przekreśla
w ..... m""" •• ,
... co ....e
.
le w ten spoe6b oslquą. • ...61 eeL Polilkę dwnkroCale w miali oficjalneJ....m
~ linea siebie podpis l uka
o USA.
t)1n bawi obecnie w Belgradzie prze
Polska Jest abYł sil.... by ,"lny- W r:olm ING 1n~. bylem wł leży W ID
lUIe dOSław obrabiarek
Pol,.NEWS
RONIe
w9d n1cz ący Międll!ynar~owego Ban_le dostawy kilkunastu maszy. dokiem _ _ _ neJ Warszawy. Po
Ild W711i~ch I &nIktatlI haDc1
mogło wptrlląĆ
lIa Jej rozwój go- IU dnllf zwłedzllem Polskę w r:olm z Belgradu
aje, te
~' Blaek oru seitator Pepper. OilbyU
'-wece. Moty_Je AŚ s,,", dee,,- .podamy.
Ale IIIellIlemIe od tego
ZobaaJ'Jem p.ęlme miasta, nlctwa ł prż myslu J u . o n . ! romtowy z Tito który - jak po
qę Iełt ł'Zekomo młJłbt.r1iY1IJ au- naród poldd ma pełne prawo ~ać. ablqłym.
~ II raJa. PolBka odbuclowll- s i '
kata t I
' . ' 1 " ,
ę w 8poJ
B TO
ft/l,
d1 ą dzienniki --I p"zvrzelcł ur.zł3tn!by rq.d brytybkl dotrzymał .•"'''c.. Je IIW6j kraJ. Co powie aaród polald.
Jest _ _ dla katd..... te to
zobowlllza6 . 'II' tym Iwnym MPOiII, I'dy dowie się. te łam.., IlU» - NpWY 30 K (PAP). D~e:m}kł a- ezp,6 w Clqresjj lI~kalli1ct# 10 Ko"~. . . ~,"aIe
W ja/WI dutrqlllłll lcJa łtutd PobkL e&,)*!llłlbq~t'
4Ilaykańskic dOlloua
katastrofa],10 zomlan %CI <fotllr)!.
NOWY JORK (pAp) -Jak już dono~i1iśmy na plenarnym posiedzeniu Zgromadl~a·, Narodó w ZJednoczonych mi~ister Spr,D": ~.
granicznych ZSRR Andrz~1 WYSZYNSKl
wygłosił przemoWlerue
Vi którym oświadczył m. ID.:

Bezpieczeństwa

I

'sz
tand arem Je
· dnose.
,.

h
mas
uJ-omy plany .emper-Iall"

'1

r

w

~~~~~~~~~::~:~ąc;!~~€f~~~~; =~i~!i~~!1~~~~;~~~~~~ ~~~;it1:}~:~;::~f:i::~~::~ Ep~o~:bcrńz~aSskl;j~::P:~:d:t::~::~~~.i:p~~:

----------------------j----------

W 1 e I k a Br t n 1 a
t
bru 1'ln,8e gwalc.t
p l
l.....,

za war

R

•

z

o

~ez,
pra"wna. d~cyzja
,
brytyjskIego

tysięcy
N ówojorczyków
Apel Pokoi u

650

-----'

~;;::;;;~;~;; T,si

ce ludzi ginie z glodu

~o=::c~~~~ S:ta;g~Ozj~: LO!~!~~~~~l~g~g~~I~!i!~r~!~Cs~ ~!~~O~

d"

-...

li,.. ..

r"

I

'Rząd

NZ Glos pokoj

radziecki wzywa
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PEzemów'enie ministra

praw agrdniczo~
na Zqromadzeoiu ORólnpm ONZ

(Dokończenie ze ~tr. l-ej)
' tw, popieraJ'ących USA'.
innycb pans
brutalnie gwałci prawa suwerenne na
'rodu chińskiego, uporczywie odrzuca
iąc żądanie Chińskiej Republiki Lu. dowej usunięcia ze składu Rady Bez
pieczeństwa przedstaWiciela
reszłek
reakcyjnej kliki kuomintangowskiej
I sprzeciwiając się uznaniu jedynego,
posiadającego pełnomocnictwa dele>. gata Chin, pa. na Czan Wen-tiana, wy
znaczonego przez centralny rząd ludowy na delegata do ONZ.
Co więcej przez swe
bezprawne.

dzia!.ania SMny Zjednoczone dokonu
j
h
teryto . J
n' t ka'
lłoL~mlaeaclo'!L nChaińskieJ~~pątJbl~~r L~
""
:'" .
..
k
cłowej. ZnajdUle to swoJ wyra~ ~ a
cji na wyspie Taiwan, będącej mteIfalną częścią Chin, co został.:> uznane w porommieniu między USA.
Wielką Brytanią I Chinami w Kairze
jeszcze w roku 1943, jak c6wnież w
takich faktach jak pogwał::m!e przez
amerykańskia' lotnictwo wojskowe
panlc powi4trznych państwa cbińsklego.
Nalety
zaznac:tyć, te delegacja
VSA
Radzi B
I czetI t
wraz
W
e ezp e
s W'I
z kJlkoma Innymi delegacjami, popie
rającymi ją, powzięła szereg bezpraw
nyeh I niesłusznych uchwal oN spra:
wie koreańskiej. UchwalamI tytm
Stany Ziednoczone usiłowały z:unaskować interwencję zbrojną w ";:orel.
rozpoczętą jak wiadomo .- przed
powzięciem w dniu '1.7 czerwca br. de
cyzji przez Radę Bezpieczeństwa
Delegacja radziecka ma zamiar po
wrócić do tych ,spraw i omówić ).e
bardziej szczegółowo podczas poznieJlzIch prac Zgromadzenia Narodów ZJi·ednoczoLych.
Dele ac ja ZSRR uważa jednak za
koniec:ne J'ut teraz podkreślić, te
·
. spełniłoby swego
d
Z
ot~i:'kz:.DI:d;b; nie ntyło całego
twego wpływu i autorytetu dla pok l e!ro u ... gulowania problemu
k:r::ń.kiego zgodnie z zasadami
.Iu87.no·ści i prawa międzynarodowego.
W tym samym czasie, gdy w krajach. nal"żąc~'ch do przymierza pó!no('nQ _ atlantyckiego. trwa wściE'kly
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dalszego ogran!czenia si! zbto1nycb: mógł przyczynł~91
do umoroienla
zostanie rozpatrzone
przyszłości na wzaiemnego zaufa i.a,. jak. równie~
jednej z najbliższych sesjj Zgromadze- powszechnej gotow _9 _~~c~a groz
uia Narodów Zjednoczooytłl.
by nowej wojny i
pewnlenla Dezpie
w zagadnieniu usunięcia ~;oż:'y i czeń.twa narodów.
wojny i utrwaleoiapokoiu szczeqo!ne
Roj!: miniony ce hOwały wydarzeznaczenle posiada w'{Tzeczenie -'ę \lży nla o wielkim,
ięd%ynar:ldowym
cia broui atomowej i ustanowlen 'e znaczeniu.
Pólno no
atlantycki
odpowiedniej śclslej kontroli ·.D,cdzy- blok i jego sztaby wojskowe wzmoc
narodowej. Propozyc:e rządu radzi"c- nily swą agresyw ą działalność. W
kiego o bezwzględnym zakazie ')roni', USA i' w szer.eg krajÓW zachodatomowej i ustanowieniu ścisłej, ,,~n· nlo _ europejskich dbywa się szaleń
troli mi~zynarodow"j spotykają Slę czy ",yścig zbroj' i prowadzona
z .ll.0rą~m poparcl~m. ze stron,!, OC I",k , Jest wzmagająca s ę ostatnio pr~pamlllenow zwolennlkow pokOJU we! ganda na rzecz no ej wojny. Konty I
WS;;:et~iC: ~~aj!.:r"tsZYCb
wyna;a'\;O'" nNulow~ne są hUdSiłO h8ni.a Juzbroleni~
~
'.
emlec zac o m
I
aponu
I
naUkOWI yeb nasze j dePjOki -: 01k-yc;e przekształcenia ich w bazY strategicz
energ I atomowe.j a ący gtganTvczoe, ne dla przyszłeJ' a~eSJ'i.
motllwośCj rozwoju sił produkcf ,nv'.h
I i podniesienia dobrobytu naroJów ,W Korei toczy . lę wOJn?, narzuco
nl.e powinien być wykorzystanv dla, na przez .obcych i terwentow narodo
celów niszczycielskicb i mord ,wania I wl koreansklemu, alczącemu J meludzi. En.ergia atomowa .pOwinn~ b'ĆI P?<ileg!ość i Zi!noczenie. Europa I
oddana całkOWIcte i ~yłącznie na n- ~lIe laleczyll\ jes.z ze ra':l'. zadanych
sluąi pokojowej. twórczej pra(:y. Obo Jej w poprzedUle
wOJnIe, a oto
wiąutiem ONZ jest rozprawić się o.~-: zawisla nad nią z ów gr~żba nowej
tecznle ~ bronią _.tomową l InnymI wojny.
gl6wnyml rodtajaml broni rc'lsow~l
W tych warunk ch rząd radziecki
zag~ady ludno~. Takle jest iądante tym bardziej -tan wczo i zdecydowa
miHonów I milIonów ludzi.
ni" prowadzi nadaa swą walkę przePrzeciwko zakazowi hroni at"m!'lw"j .' k
'b'
'..
rea
jak i przeciwko ograniczeniu l.b;oj"ń C!w. o groz te n0"1 e} wOJny. oraz
występują ci, któ'rzr rozpalają psy· hzuJe konse~wentl'le .1 n1eustępllchozę' wolenną, którzy prowadzą ~no· W.1 S swą polttykę l~okoJu I przYJatpaqandę wojenną, którzy knują plsny m między narodanjll.
nowej wojny, maskując s.we pfZVqc.lo
Delegacj~ radziefka,. w c~lu utrwa
wania wrzaskiem o "obronie" : ). lema pokOJU I
ezplCczenstwa na,zczar.lwami na pokojową ,ni 'ty!..: rodów oraz usuni cia groźby wOjny,
Związku Radzieckiego.
wnosi, na polece ie rządu ZSRR,
Nie pierwszy już rok w krajach blo na obrady Zgromadzenia Narodów
ku północno - atlantyckiego prowadzi Ziedno:zonych deflaraCję o uBunlę- I
si.ll ~cn!?ną k~mpa~ię w celu ur~ cle grnzby .noweJ ,,\,ojny o~z o ntrwa I
blema oplnu publtczneJ na korzyśc łenle pokOJU l brzpleczenstwa nanowej wojny. przy czym propaganda rodów.
i
ta nie tylko nie ucichli lecz coraz bar
(Tekst deklaracji podaliśmy w ~l. pod wsze lk'lego rvA' merze wczora js z y . .
. . rozszerza SIę
d ZIeJ
dzaju pretekstami, sen. który.Ch jest
Taka .Jest ~rop
powiedZIał na za
zawsze ten sam: - usprRwledhwić sza kończenie mm. W szYński, - na któ
lony wy§cig zbroje6 łącznie z bronią rą Związek Radzi cki wzywa inne
atomową. .
narody w dzlsłejg ej trudnej sytuaJuż w roku 1947, a następnie w la- cjl. Zgromadzenie, Narodów Zjednotach 1948 I 1949 rząd radziecki wy- czonych powinno /Wstąpić na tę drostępował pneciwko podobnej prop~- gl! I kroczy(! PO~niej odwałnie,
gandzl~.
Ostatecznie Zgromadzeme
Ta~i jest nasz rogram, PI'Ogr8!D
Narodow Zjednoczonych powzięło .. u- walkI o pokój, ~ ogram utrwaleUla
chwa!ę, PO,tęplającą propagandę wOJ.en pok~jU I współpra~y. 'lłlc:dz~ naroną. I za.ec~jącą rządom wszys~klch da.ml, pro~&m usumęCla grozby no-
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W cbwUl gdy Da całej kuli alem
skleJ ~IJa sil! gigantyczna bltwa o twkój gdy mordercy kob oIIt
I dziecI koreańskich usiłuJą ,OZszerzyć konflikt, z trybuny V-ej
sesji 2igromadzenia Ogólnego Organizacll Narodów Zledn!lczonvch
rozległ się glos pokoju, glos w oh·
ronle milionów Istnień ludzł<lcl.,
w obroDie naszych domostw I nasIeJ cywlizacjl. Minister Wył~V\lski w Imieniu Związku Radzillcl.'e
go przedlotyl Zgromadzeniu dekli~
racji: w sprawie usunięcia oi"bezpieczeństwa nowej wojny oraz utrwalenia pokoju I bezpleczeilst\H
między narodami.
Raz leszcze przedstawiciel 7wią
zku RadzieCkiego wysunął kan·
kretną propozycję, której celem
jest Idea przyświecaiąca -:uez",ien

:!~~~~~I:cepO~:.~~n~':c~:~a Z!~:Ół:

praca między narodami.
DeklaracJa proponuje. by Zgromadzenie napiętnowało propagand<:
wojenną, by winni Je) byli pocią
gani do odpowiedzialności. Pn.po
zycia la spotka się z uznaoiem 011lIonów uczciwych ludzI, któny
piętnują spadkobierców Gor.bbelsa, którzy domagaj" się &pętlln Ił
glosicleli masowej zagłady .I~iąeycb ziarna nlenawiśc1 między
narodami
Drugi punkt deklaracJ.I pokrywa
się w treści z Apelem Sztokholm.klm. StWierdzając poza tym l,e
slosowanie broni atomowl!J jako
oręża nie da pogodził się • PT7Vnaletnośclą do Narooów Z ednoczo_Dych, pOkrywa się • tąddDlem
lut wyraton~m przez setki milinnów ludzI. pokrywa się l łądan'em calego narodu polskiego. lakilz broni atomowe.i. uzn~nie.a
zbrodniarza wolennego rządu, który
pierw!zy jej użyje - oto .prawa
wokół której zjedlloczyly .ię ener
gle. pragnienia mUlonów ludZi na
wszystkich kontynentach. Uchro·
nić ludzkość przed naibardz et ludobóJcz~~ •• bronI. przestrzec .brnd

=!:~~iU~~Zyeedb ~~~~~~~C~~~jz~~:
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przez Zwlą.zek Radziecki.
Pnnkl trzeci deklaracji radzłecklei dotyczy zawarcia palttlI dla
umocnienia pokoju między ZSRR,
USA, W. Brytanią, fraucią I ':hlnami. oraz zredukowania w 1950
roku przez wielkie mocarstwa.ił
zbrojnycb o 1/3 " tym. by sprawa

dalszeJ redukcjI sil zbroJnycb _
stała rozpatrzona na jednej l naJbliższych sesji Zgromadzenia OgÓl
nego.
DeklaracJa radziecka to doku_
ment, z którego przebija gl~l1oi<a
troslla o zapewn!e-nle Irwalega po
koju.

o zaoslczr.dzeni2 lurlżl.ośd

nowych traglcznycb dośwrildne1\.
Deklaracj oglosZODJ pf7.ez lU'ni.
slra Wyszyńskiego to wyrdl niezłomnie pokOjowej pomykj kraju
socjalizmu, to równleł 'Irogowskaz Wskazu.le on. bOwiem dro
gę,
sposób zapobieżenia nowej
wojnie, utrwalenia pokoju I wSI'ół
pracy. między narodami. Owa pler
wsze wystąpienia delega~ Ira.
dZieckie, na obecneJ sesji lqrmna
dzenla Ogólnego ONZ w ~prdW'e
obrony praw narodu ch'ó,kiegn
do udziału w ONZ oraz de~lJra('ia
piętnująca podteganie d'l wn,ny
I przygotowywanie jej, • "'Ilonu
jąca współpracę mocarstw nad umocnieniem pokoJu - ot ... lakle
doh!łnv

dowód,

że

w ZWi;p;!iU Rd

dzieckim ludzkość posada nlezlomne!Jo obrońcę pOkoju.
Z trybnny V sesjI Zgrom~dze
nla Ogólnego Organizacji ~aro
dów Zjednoczonycb uslyszell~lny
równ!el głos amerykań.!{lego imperializmu. Raz, by gwalcąc I)rutaInIe Karte Narodów ljerlntl(lo,
uycb, sprzeciwił się dOPUSlCz.nlu
pnedstawlclelł 475 mlllonowe;o na
rodu chiflsklego Po raz drugi by
brutałnie atakuJąc Zwi"z"k Radziecki przedstawić pro;lOZ> cie,
które poprzez ogranłczMlie upraw
nleń człon!;ów
Rady Bezp'<>'Let\.
stwa doprowadziłyby do o.tatec'toego przeksztalcenia ONZ w narzędzie wojennej polityki amar}'
kańsklego Departamentu Stanu. '
Dwa głosy. Pierwszy w 'mieniu
setE'k milionów, w Imieniu !la.ze.
go szczęścia, w obronie organi,aejl, która mIała I ma stać n" slra
pJ "l \I , be'~r,,, ,,·o.twa naro·
4<\w Drugi w Imieniu ga .. tl,1 kW
rej zniszczenia wO 'enne p-vno
••
••
7.,
atokrotne zyski, dla które ... oina
Jest deskę ratunku przed IW"clę-

.k~~o:ar;~:Zk:OI;~~~e~'::~:~t;P~
glosu pokolu nic nie lesl w sla.
nie zagłuszyt. Tratia do mHtolll)W
ludzi na świecie. Jest Ich głosem.
Jest równie~ Qlosem narodu p'ol.klego. który _ pomny 6 ,01110nów ofIar ostatnIej woinv .tol w
plerwszvm szereg .. oarodÓw wdl.
czącycb o pokól.
TR.

w~cig ilir~e~ ~ow~d ~~gwa~ ~~ów~ą~~~$~O~~~p~rn- ,w:e~J~w~o~~~._~·_~I_ _ _ _~._ _ _~~~~==~=========================~

,~~~::~r;["gCi~~~~:~I~:?r;!ki: ~~:r~~!al~:~:!;~;:~~7~~~~i~
-Uch w~I ł
Wów~zas
zostały
rozwija sil! pokojowa. celowa i tw6r mI.
.wyrruemone.
na
Cla praca. a wszystkie siły kraju po ~Iska naJgorhwsl!ch podżeaaczY "'!J I

:;~:i~~k;i~a~:~~~~u {O~d~i:s~e!f~ ~~~n:C;~s~~6r~~lleiaki ~~~re~~~~~:~~"

dobrobytu i poziomu tycia narodu dotychczas me uspokOIli su: i w
radZieckiego.
dalszy!" ciągu spiskują przeciwko
w dziedzinie polityki zagranicznej sprawIe pokOjU.
Związek Radziecki stal i stoi nadal
Przyłączyli si~ do nich nowi poe!.

:;cbtas~~:i:t~wu~ocn;:~ipr~~ija:~
~;g~~:yW~:~~~e~aw~l~iC~:I:P~!~Ici;
wszystkimi. narodami, dlłtącymi do Ipropa,gatorów nowej wo~ny mOżna
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Oroz$zerzenllllle ruchu obronili CO pokoju
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tyt'h samych celów.
wymienić szereg
odpoWledzlalnych
l
..
k amerykańskich działaczy politycz.
k
. k'
Związek R adzlec l wa C1.y .. onM - n h "
.
Szeroki zaslęg, kampanII wybor- botników, młodzieży, z obiet, a na- bez wyjątku ludzi pragnących powentnie przeciwko wszelkim awanln·
yc
I
~anstwowych. Jak np. szef czej na I POISki~Ongres Pokoju, w wet dzieci szkolnych.
koju.
rom wojennym pr%eclwko zaqT<l7.eniu I połączonej grupy
sztabów
gE'O. kt"
. ł
d' I
d 4
'lion
OsiągnięGia
ruchu pokoju w PolOd hutnik6w Ostrowca, do rob()okoju
i
bezpieczeństwa międzynato· 'Bradley, były minister obrony USA
or~J WZlę O u la po na
mI
y
6
l'
6
Pdówego. Państwo radzieckie od p~erw - Johnson, minister marynarki
ludZI, jak i sa przebieg. Kongresu. sce - zar wno 18 mi lon w podpi- ciarzy Radomla, chłopów z PGR-ów,
szych' dOI swego powstania ptolwat\1:1 Matthews, gen. Mac Arthur I InnI.
ŚWIadczyły ,"'Y"J0wme , ze sprawa sów pod żądaniem zakazu broni ato- zetempowskich brygad sklepowych,
nIezłomnie konsekwentną
pOli'ykę,
O tym, jak wygląda Ich propagan- obrony P?koJU j'98t bliską i zrozu- mowej jak i sukces i entuzjazm mieszkańców osiedli ZOR-u, traktozmiertalllcą do usunięcia (lTotb.,. woj- da. można, zorientować się np. z li- mialą n~Jszerszym masom
naszego Kongresu, nie powinny przesłaniać bo rzystów, nauczycieli, księży I zetem
lIy i do utrwalenia pokoju. Na-ód ra- stu Mac Arthura do "weteranów wo- spoleczenstw.a.
jownikom o pokój potrzeby wytężenia powców - od n!ch wszystkich agi!a
dziecki slusznie uważa, -że realizacja jen zagranicznyCh", zawierającego. za
Zjednoczeni w i wielkim, og6lnona- sil do dalszej walki.
torzy pokoju zbiorą glosy I wnioski
wielkich c&16w budownictwa s{'cja- borcze plany w slosunku do Chin i rodowym froncie jpokoju wszyscy pa"Walka o trwały pokój: o zwyclę- w sprawie walkI przeciwk'o podżega
listvcznego, rozkwitu gospod'uczego całego Oceanu SpokOjnego. Świadczy trioel, bojownicy b postęp i sprawle- stwo braterskiego współżycia między czom wojennym, by poprzez kraj()I rozwoju kulturalnego moźe hyć naJ- o tym również niedawna wypowiedź dliwość, z Wielk~ armią bohater6w narodami _ to najważnieJsze zada-· wYch delegatów przekazać je Swlato
lepiej zagwarantowana na dług\1! lata ministra marynarki USA - Matthe- naszego
prze yslu
na
czele nie obecnego pOkolenia _ ośwladczYl wemu Kongresowi Obrońców Pokoju,
W warunkach pokojowych. Narodowi wsa, kt6ry, zasłaniając się frazesami wykazali swoją s lidarność z hasłami Prezydent Bierut czlonkom Komitetu który odbędzie się
w Londynie 15
radzieckiemu ohce ~łł dążenia lJlllI- o pokoju, wcale nie krępoWał się Kongresu, realiza ją zobowiązań pro- Obroń9 ów Pokoju. NaSZym zadaniem listopada.
tarystyczne I W1!zelkJe. plany ~ltspa!ł' nawoływać do wOjny agresywnej. By d ukcyjnyCh, wieI Im czynem tw6r- Jest uŚ")Viadomienle każdemu i wszyst
Do tego czasu jeszcze bardziej 0•.ll, w myśl któ~ych dz,~laJII wpływo· ły minister obrony .narodoweJ John- czej pokojowej pra~. która przYnio- klm -Iod dziecka, które zaczyna my- krzepnie I wzmocni się terenowy
we !JnlPY kralów kapltahstycznych. sen w całym szerellU; swych wystą- sla dodatkową ;produkcję wartości śleć, d,f, dorosłego co;łowieka _ wiel- ruch obrońców pokoju. Już w chwili
W walce o pokój Związek R4~kecki pleń również otwarcIe podburza.! do ltilku miliardów flotych
klej, hIstorycznej wagi tego. ruchu obecnej, po odbyteJ' kilka dni temu
dąży upornywie do realizaCji szeregu wojny I zastosowania w niej wszel.
.
. watnycb ~6ledsięW'Zięt. które m )gl:l- kich śro~ów, włącznie z bronią atoKongres i tov?arzysząca mu ~ała oraz konieczność najozynnlejszego w konferenCji wszystkich przewodniczą
.by zapewnić zwycięstw? w tel w&l~e, mową i bakterioklgiczną.
. . kampania polityqzna, przyczyniły się nim udzIMu".
cych miejskich i powiatowych Kom.
k~óre pr%yczynlłyby Się do uml)(:n.....
.Zakaz propagandy wojennej od~- do dalszego wzmbCnien'a I skon soliDlatego też, !l0mnl wskazań Pierw- obr. Pokoju, komitety te rozpoczęły
nla wzajemnego zaufanta w s'o~un- wlada żywotnym Interesom narodow
.
.. , I
szego Qborńcy PokOju w Polsce, tysią ożywioną działalność, maiącą na celu
kach ml~1!ynarodowych i usunęłyby całego~ świata. Rząd radziecki wzywa dowama Kom,tetów Obrońc6w Po- ce agi~atorów pokOjU zaczęły nową przeniesienie uchwał Kongresu do
gro-tbę nowej wojny.
Zgromadzenie Narod6w Zjednoczo- koiu w całym kraju. Komitety Obroń akCję _ a właściwie 'wntynuują nie- jąk najszerszych rzesz społeczenstwa
.. Wlelkte tadanle ograniczenia tbro- nych do podjęcia dalszych wYsiłk6w ców PokOju pop~zez agitatorów poko przerwanie tę samą pracę. Zadaniem woj. kieleckiego. Kom. Obr. Pokoju
leń I sil zbrojnych od dawna bź .tol w celu położenia kresu podobnej pro
'.
ich jest dotrzeć do wszystkich ludzi "1 Busku chcąc dotrzeć do każd~j
przed wszystkimi miłującymI p."kój pagandzle, skierowanej przeciwko po ,. ju nawiązały I ~ nawIązują w dal- pracy: ido fabryk i wsi, do szkól, g!niny i gromady ze sprawozdanIa
krajami. Ju{ w roku 1946, ~j. przed kojowej wspólpracy narodów I pod- szym ciągu cor~ Ściślejszą łączność domó,
mieszkalnych,
przedsię- mi z Kongresu, rozszerzył grupę deaterema laty, Zgromadzenie Naro· kopującej sam fundament organiza-Il. wielką szeregową armią obrońców biorst., urzędów I świetlic _ wszę lęgatów przez zapoznanie z przebiedów Zjednoczonycb powzięło uchwa- cji Narodów Zjednoczonych. Propak'
k t .:
się z chłopów, ro- dzle, dzie żyje i pracuje prosty gięm Kongresu najlepszych agitatołę, stwierdzającą konieczność .·~k naj ganda taka nie może pOzostać bezkar po 0Ju re ru uJ,cą
człowiek _ obrońca pokOju. Powie- q;,w pokoju.
szybszego ograniczenia zbrojeń I stl nil. a winnych takiej propagandy na
"-'eć tym lud~l'om tr~oba o pow';o'
zbrojnych i opracowało w tym ~Iu łeiy pocilłgać do odpowiedz.lalnośc1.
.....,
•
~~
1 W Kozienicach Komitet chcąc zmo
KonKretne wnIoski, wychod~ąc t zał', . Rząd radziecki w 'swych pi'opozy,
tych uchwałacb Kongresu Pokoju, za b'ilizować opinię calego spoleczeńHnia. te ogranictenie zbrojeń hąd~le ejach pokojowych wychodzi niezmien
ArnOI~
pomaq. icb z. sukcesami Ich walki, ze s wa wokół uchwał Kongresu, wy~
dotyczyło podstawowych
rodz.'I.i6w nIe z załoienia, że .pokój może być
.
wzrostem sił politycznych i g~lIł!,odar s la swoich przedstaWicieli z kilkubroni współczesnej wojay, a Ile tyl- zapewniony I utrwalony dzięki wspól
czych,obozu pokoJu - z. drugie] stro. Inutową prelekCją na każde zebrako drugorzędnych rodzajów ··uzbrole- nym wysiłkom wszystkich narod6w,
W
'Q 1711
nsr w;y:jaśnić I wskazać na awantur- ie, jakie tylko odbywa się w terenie..
nla. Jednotteśnie Zgromadzenie ulUa- WIelkiCh i małych. Rządtadziecki wy
,,~
,,'c'Ze skutkI agresji ImperIalistycznej
W Skarżysku, Ostrowcu i Star&Cbll
lo la konieczne przyśpieuenie dysku· chod4 również z założenła. że' na
Dnia 21·go Pł'~iybył do Warszawy w Korei, na groźną dla pokOjU policaolJ organizuje się wielkie wiece
Iii nad konwencją o zakazie bron: wielkich mocarstwach spoczywa szcze c&Ołowy nle.mlec . plllllU'l postępowy tykę ·remilitaryzacji Niemiec Zachod s rawozdawcze, podobne do tego, jaatolbowej I uslenowlenlu międ4ynlUo gólna odpowiedzialność,
pOS'iadają
nich, potępianą, podobnie jak l awan
I odbył się w Radomiu, z którego Iq
dowal kontroli I Inspekcji w Cł'U &e- one bowiem największe mcitJiWOŚ8i "rnold Zweig. .
tura koreańska, przez wszystkich misłano do Polskiego Komitetu OPde
pewnienia wykorzystywania energii wplYWll11ia na bieg i ro2;wój słnsunW godZinach
lująci~h pokój na całym świecie.
p szę informUjącą o wzroście' sił ob-t
atomowej jedynie dla zadań \J\ł,{oj1)- ków międzynarodowych ,I t<I.ZpOrZą- lo s1e w Kluhie
WnIosek ,jest prosty: winniśmy być
ńC!6w pokOju w Radomiu l o l~
ch.d%lele ograniczenia zbrojeil
. nal- dzają
największymj środkami, dają:.. k:BniE' A ,,"olt'hl ..."' ..,,, ~r:uftD
ft'sa· C2óUJ'n~
lU' s o
wać na lauraC
h
a"'ch sukcesach gospodarczych
.
""'mi moino.ić zannbretenia wojnom i
.. ~ " ' , e p czy
'J
,
-#
....
fil' ~Isklch. w ród Irtóryc\'l obecnl po ojlnlesionych suk~sach, ale -coW dniu l paidziernfka odb .........~
,wałułe'''' roll przypada wielkIm mo utrwalenia .pokoJu oto dlaczego rząd
dzie:;:' p .... cą sukcesy te mn"""ć aż lę konfere.ncl.a WOle.w6.c\zkiego K..<:J
caratwOID. W zwi4mu I tym t1lłd fil' radziecki uważa za sprawę ·ł~ó1- oyh m tn p
s Zarządu Gł Zw
.,.
v.."
ńc6 P k j
któ"""
4Jd,e'cki wysUwa przed ·wielltlm! mO- nie watrut by 5 wielkich moearstw: '.lterat6w' f ' '· ..h·L Kruczkowml. do os teczinego, zwycilllStwa sprawy, !tetu Obro w Q o U. na mi"
__ ........, ......
dni·' ....n·e(:i 'Te! A W B tani ...
_.
I
, o któ~1ł 'Walczymy.
.
ostanie wYbrany. nowy skład KO'-J.
_
....... 1Ir_ zaga
e ...e......
- w~
•
ry
a, .. ran...,&,
UJ
'Pkretarz IJenet' lny :r Putramebt
I ~ na8~ wo'ew6dńwie ..........u- etu. zasilony nowym aktywem. l)zleD,
.~ ~iCMllla w C:iqgu, 1850 roku ZSRR połączyły swe pokojoWe wysil
....
I I~
'~"'.
l d
I doó ł/J sił _rojnych llłdoWj-c:h, wszelkie ki I zawarly pakt dla. utrwalenia po-l,ntoni a.onlmft
nńl"
szyły .luz.· g py agitatorów pokoju do I,.en będzie zar.......~) oneg.ą ero ódS'
łO.~u.u 1I0JWil!łnnvch . orat sił.Ot koju. po.par~Y -przez wszystkie mU\)Pobyt pisarza niemieckiego w Wu wzmotoneJi pracy, wzmożonej agitacji lobl<u obrońcó1F pokójU w woje;d, i
·Dld.DJSftI'Wul~ łelłidaleu!e j~ pokój Zlaro4y, pakt ten .~ ,za wie po\tWa
dn1.
i w~lki, 6wiadODlość WJZ3Itklcb 'wie kieleckim.
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Zakładach

formował

Ele trownia wodna na Dnieprze
.Ranal pc:mdniowo-Ukraińsk\
Kanał Pólnocno-Rrymski

nikłej wokół·

w Radomskich
ObU-I
nigdy Komitetu O
siebie, ale z którym nie umie
wia organizowa~ie grup agitatorów pracy grup agitatorskich w RZO i llśmy wałczyć.
rozpoczął Koml~et
Fabryczny. w o słabej pracy całej organizacji parMówił o tym tow. Baran;
styczniu, a zako;:;.czył w lutym br.
'. . •
•.
.
_ Agitator nie będzie dobrym a"'"rganizowanycQ- zostało: 10 grup tyjneJ, me prosIł nigdy o pomoc, rue
LN
..........
- egzekutywy gitatorem, . jeśli nikt jego pracą nie'
oddziałowych,
liczą~ch razem
365 pytal o ra d ę, a ..._~

W A (P AP) - W ślad za uchwałami
Rady
MinistróW'
sprawie budowy gigantycznych elektrowni nadwołżańskich
e~iiłu Turkmeńskiego, rząd radziecki powziąl ,uchwalę, która stanowi nowe świadectwo potęgi i pokojowej polit y ki Z
ku Radzieckiego, nowe ogniwo w genialnym stalinowskim
planie rzeobrażenia przyrody i zbudowania komunizmu.
wysokich ł nim do jeziora Siwasz na llÓłnocnym
_........
....-.-.
Od S'
.
I
.............0- ~".~e..
lWaszu rozP~ZDIe ~ ę

agitatorów, w trm ~oo kobiet. ~O Komitetu Miejskiego nie interesowa' pokieruje, jeśli nikt jej nie będzie
procent agitatorow - to pracownI:- .ła się tym, co się dzieje w RZO.
spra'Mizał. Praca agitatorów, nie30 procent - . umysłowI.
Wł"
zorgan;?owana
l' niekontrolowan'a
f ;~czni 'Fabryczny
ej'K~itet
zaprpwadził eascJwy stan rzeczy wydobyła na
~
,

widencję agitator~~, odbył'

z nimi
dwie odpra~ ogo.ne, rozdał zeszyty
co notowaru~ u~ag na temat. przebiegu I oSlągn~ ~ra2' s~gltatord
skiej .. To wszys o Zl o lę prze
15 maja br.
A po tym? Po tym Komitet ~abrvczny zapomniał o istnieniu grup
aitatcrów. które sam powolał do
źyc;a. sądząc prawdopodobnie, że jego ro'a za:<:oI1czy;a się właśnie z
chwilą powołama tych grup. Tak
sa1110 postąpiły egzekutywy organi:acji
oddziałowych
i kierownicy
e:rup agitatorów; przeszły do porząd
ku dziennego nad dalszym ich losem.

jaw analiza: pracy grup agitatorów
w RZO, przeprowadzona dopiero
przed kilku dniami przez instruktora Wydziału Propagandy Komitetu
M:ejskiego w Radomiu tow. Wiel-

::

przyrodę

10m nlZm przeebraza

.
_.
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Krymu, i n a = : :
posuchy oraz w celu ludniowym do miasła Dżanko;l, a
organizacji
'ększenia na tych tere- stamtąd wzdłuż połuqruowego wypartyjnej na zakładzie, aby mogli nadl upra y bawełny i pszeniCY, brlzeża Morza Azowskiego biec bę
pomóc w wykonaniu tego planu. A jak równi • rozwoju hodowli bydła, ~e na południowy - wschód lIP
skąd mają ten plan znać, jeśli go a także w
lu otrzymania energii miasta Kercz.
komasa.
elektrycznej dla potrzeb rołnfełwa i
W miejscu, w którym trasa kanaRozmowy przeprowadzone z człon nie znają sekretarze organizacji od- przemysłu
~ Ministrów ZSRR ~ przebiegać będzie przez rzekę Mo
karni partii pracującymi w- RZO, u- działowych, którzy nie robią nawet powzięła uC wałę o zbudowaniu po-I loozną, "budowana zestanie na pół
jawniły niewłaściwy 'stosunek Korni odpraw z grupami agitatorów?
tężnej sieci hydroeuergetycznej i iry nocy od miasta Melltopol tama 0tetu Fabrycznego i egzekutyw odTak oceniają przyczyny braku ży gacyJneJ. S tem tell umożliwi nawod raz zbiornik wodny o pojemności
nienie I
gację 3.200.000 ha zie-\6000,.000.000 m" jak również elektrow
działowych. do zadań, jakie posta- wotności grup agitatorów na terenie mi w połu niowych rejonach Ukra- ni", wodna o mocy 10.0000 KW. Wzdłuż
wiły przed organizacjami partyjny- RZO wszyscy członkowie orgllnizacji iny I w
'!nocnych rejonach Kry- trasy kanału zbudowane zostaną
mi instancje kierownicze na odcin- partyjnej z tego zakładu pracy.
mu oraz st orzenie nowej.. bazy euer U",ne Itbiorniki wody o łącznej poku propagandy indywidualnej i ma
Na tej ocenie nie zamierzają jed- getycznej
Dnieprze dla zaopałrzeji\lm1ośei 1.000.000.000 ma. Uchwala
nla w en
lę elektryczną rolnictwa p*ewiduje, że pobieranie wody z
WOlclkie instrukcje
Wytyczne sowej.
nak poprzestać. Agitatorzy z RZO,
DDiepru przez Kanał PołudniowoKomitetu Miejskiego dotyczące pra:Mówił o tym pracownik RZO, tow. istniejący dotąd tylko w ewidencji,
biegu Dniepru, w po- UkraińskI" powyżej zapory Dnleprow
cy grup agitatorów, tonęły z reguły Wolowiec:
postanowili wpłynąć na egzekutywy
Kachowska zostanie skiej Elektrowni Wodnej (DnieproVI biurku sekretarza Komitetu
Faelektrownia wodna o gresu) dla zapełnł'enl'a zbiornI'ka na
'.
gzekutyv.' a
Ko'. m·tet
- Nikt u nas nie mówił agitato- organizacji oddziałowych i Komitet
~
I U
KW, która produkować rzece l\iołccznej, odbywać się bębrycznego, e
nie realizowa1a tych instrukcji, kie- rom, co i jak mają robić. Nikt ich Fabryczny w kierunku pobudzenia hędzie ro nie około 1.200.000.000 dzie jedynie w okresie powodzi bez
rownicy grup agitatorów nie znali nie organizował, jak należy. Gdyśmy ich do zainteresowania się losem nie KW (godz. nergil elektrycznej), za- uszczerblm dla normalnej
pracy
Ich treści.
się upominali o odprawy grup agita żywotnych grup agitatorskich.
pora wodn? wielki zbiornik wodY o Dnieprogresu. Ponadto zbudowany
Komitet Fabryczny nie zwoływał torskich, to otrzymaliśmy od naszych
pojemności 14.000.000.000 ma oraz zostanie mniejszy kanał długości 60
odpraw kierowników grup, ci zaś
Postanowili jednocześnie przepro- staeje pomp
km., który polączy Kanał Południoz kolei nie zwoływali odpraw towa sekreta.rzy odpowiedź, że odprawa wadzić na 'lamach "Słowa Ludu" pu
Uchwała
ądu radzieckiego prze- wo - Ukraiński z rezerwuarem karzysz}", wciągniętych na listy agita- "wkrótce" odrn:dzie się, ale to były bliczną dyskUSję, której celem bę- widuje pon to zbudowanie mostu chowskim nad Dnieprem. Kanał ten
lorów. Ponieważ od samego. pOCląt- tyiko obiecanki.
dzie Wyświetlenie przyczyn opisane- kolejowego rzez Dniepr wzdłuż ZA· przebiegać będzie od' miasta Askaku .. typowanie" towarzyszy do grup
Mówił o tym tow. Zachar-kiewicz: go w niniejszym artykule s.tanu rze- PORY KA
OWSKIEJ. Zbudowany nia Nowa do Kachowsl<a i przeagitatorskich odbywało się w spozostauie K NAŁ POlt.UDNIOWO- znaczony jest do zaopatrywania sieci
sób mechaniczny, bez omawiania ich'
- Do grup agitatorskich powoła- czy
znalezienie środków oraz UKRAIJIi'SK
i stanowiący
jego irygacyjnej w wodę ze zbiornika ka
kandydatur, wiciu z nich ńie wie- no towarzyszy. nieprzeszkolonych, o metod zmierzają~ch do ożywienia
KANAŁ PÓŁNOCNO- chowskiego.
dzialo nawet o tym, że zostal; czlon- n:sklm jeszcze poziomie uświadomie grup agitatorskich w RZO i uniknięo łącznej długości 550
Uchwała Rady Ministrów ZSRR
karni grup agitatorskich.
oludniowo - Ukraiński, przewiduJ'e POI1'dto
zbudGwanie ponia politycznego. Powołano ich me- cia po d o b nych olędo·w na przyGru'py agitatorskie w RZO nie 0-' chanicznie. Nikt nas nie wychowy- szłoŚć.
który pobie.
będzie wodę z Dnlep bocznych kanałów ixygacyjnych o
trzymywaly żadllych okrc§lonych za
ru w ilości 00 - 650' m /sek, rozpo- łącznej długości 300 km wraz ze sta
da,i. żadnych wskazówek. Komitet wał, nie dbał o podniesienie naszeŁamy "Słowa Ludu" są do ich dy- czynać się ędzie w pobliżu miasta cjami pomp.
Fabrjczny. nie zadbał o przeszkole- go poziomu Ideologicznego, nikt nam spozycji.
Zaporoża. b ec będzie na południe
Dzięki zbudowaniu powyższych 0nie agitatorów. nie organizował i nie dawał konkretnych zadań i wska
LEON FEDOROG
w kierunku rzeki Mołocznej, następ biel<tów system irygacyjny w obwonie kontrolował ich pracy. .Nikt z zówek, jak należy prowadzić prace
zast. kier. Wydz. Propagandy nie s~ręci
a południowy - zachód dzie chersońsklm, zal'orożskim, nlko
czlonków egzekulywy nie zada! so.
do m'asta ~ska!'la Nowa w obwo- łajewskim
I
dniepropietrowskim
bie trudu, aby przejrzeć notatki w agitatol'ską, na CO zwrócić uwa~ę
KW PZPR
dzie chersoisklm, skąd biec będzie (Ukrait.slia SRR) obejmie
1.200.600
zeszyt,ach rozdanych agitatorom.
jak zaradzić złu, które widziel;śmy
ROMAN GRZ iWNOWICZ w kierunku południowo - wschod- ha ziemi oraz 300.000 ha w północRezultaty oderwania 'kierownicnVa'
nych rejonach obwcdu krymskiego.
part~;jncgo w RZO od grup agi tatoI
.000'
,.
ł
f,o~ą~to.. . nawodnionych zostanie
rÓw. pozbaWIenia ich opieki i kon- :::"'" ce... :::
Je
erny
LII ... i:.
Ii.
~-" 1.100.000 ha ziemi w południowych
troli. - ni&.&daly na siebie długo cze
l.' ł
rejonach Ukrainy I na Krymie. W
koć: grupy agitatorów, istniejące w
II
strefie obu kanałów oraz zbiorniw eWidEncji nie istnieją w praktyce
ków wodnych założone zostaną 0zakladów i nie działają.
chronne lla5Y leśne. Na terenach ob· d l
. b·
•
,
Jętych przez nowopowsła!y
system
Nle a y na Sle le równiez ,Uugo
hydroenergetyczny stworzone zostaczekać skutki braku. oddziaływania
Parszów dymi. Kopulak - piec w \ dy wywalczono już w tym roku 6 mil kiej nie pom gl. Parszów zadymll na ną wszelkie warunki dla inteusywne
grup agllatoi"sk:ch na za logi). klóry klorym przepalają Się oryły llu51<l- kredytu okazalo Się. ze tyle v/lasme przekor
w zystklemu - me tyllw go rozwoju uprawy bawełny. dla uzresztą jest jednym z przejawów nie wej, szare) glinkI, po przeszło plęclO- należy się Miejscowemu Przejsiebior obiektywnym trudnościom, ale i narokojąco słabej pracy całeJe organi. letnleJ przerwie znów roz.oalIł s:ę I.twu Remontowo - Budowlanemu ze przekór op om, wynikłym z hraku zyskania trwałych i wysokieh zbio
lal a od St
h
k'
d'
db
d t
rów pszenicy i innych kultur rolzaeji partYjnej: wzrosła ab~ncja. 0- W gazowym P łomlemu k oP a {
arac o\'1 c . lore prowa ",10 o u- o~ ateczneg zainteresowania władz nych, dla dalszego rozwoju hodowU
pracy ,ą
o któr dba bywa SIę plerwszy I na razIe ledyny
przemysłu
nl'leJsco- bydła, hodowli clenko - wełnistycb
:<!abla
. . dvs""plina
e "J
.
. I dowę. Dodatkowe 6 mlhonow OPPM zWierzchnich
Ją Juzly!ko czynniki adm'nistra~j- etap produkcji Fabryki Wyrobow I przerzuciło na Parszów z innego za- wego. .Rów ież naprzekór CZPMll1·
ne, oslabl wysiłek zalogi v( walce o Ogniotrwałych ..zlologlin
Fabryka I kładu. w ktorym Ole wykorzy.,tano, OWl. który p zez rok nie widział rum owiec, drobiu oraz dla szerokiego zalepszą jakość produkcji. zwiększyła' dosIała bowiem przydzial 600 ton wy I' kredytu inwestycYJnego. I taK jakog: zakładu, al zacząl o nie v"alczyć. ~~~~~=:.~~~ energii elektrycznej w
się ilość. awarii l postojów,' osłabła. dobywanej tu gliny
ogniotrwałeJ l sprawa pO!'uwała ~ję naprz.Jd. A,ie ni" gdy DPPM
ozpoczęla odbudowę .dYSCl phlła załogi. spad la fr\!kwencja : jei pierwszym po przywrocenIll zadymiłby PaTszow 7 wrześnta hr .. przy tym ni chodzilo o uruchomiePrace nad realizacją uchwały' rząnd zebraniach partyjnych. i do życia _ zadaniem prodnkcYJnyr:n gdyby nie upór i poświęcenie ludzi, nic produkcj, a o wybudowanie na dO' r;..dzie~kjego rozpoczną. się w rop ,"
.
. "_
. ł jest przygotowanie .. palonki" - pol którzy go dźwigali z ruin Nie bylL to terenie
fa ryki
obiektów
dla ku: 1951, Kachowska Elektrownia
.d ~. ,ępUjący z.amk
odd~aływan;a! fabrvl<atu do dalszej przeróbki.
tylko ludzie, bezpośrednio związa.ni C'ZPMin-ows iei kopalni gliny.
Wodna urucbomiona zostanie w roku
I eo.og:czncgo I poJltyczne~o na za
•
kł d
P
.
1956, a oba kanały I związane
8
łogę spowodował zaktywizowanie e- Parszów dymi. Wiosną 1945 roku z za a ~m. ,x~al~a PS~moc"hPrz,~skzla prObleme1\VidOCznym na przykla ni'iui urządzenia hydrotechniczne i
lementó
kI
'
. id "',',
. fabryka będąc w rękach prywatne- z ze'.vną rz
ą a y
arac O\1;IC le d .
'.
.
,
. J
•
'. W
aso\\o I
etllog.czme .
I ; .. l
l a . zdawało przeprowadziły własnymi siłamI i Zje Parszow Jest kOnIeczno.~ zmla Irl\gacYJne w roku 1957.
wrcg;ch. Zaczęła się panostvć plot- go w aSCICle a, zamar
I'
I
k
.
. .
~udowa Kachowskiej Elektrowni
ka' reakcyjna, zaczeły się ~ojawiać SIę. że była to n~tllr~lnB śmie-(, 7.8- w asnym. osztem re;nont . clrz~dzen ny um!eJ.sc~ lema drobnego przemy- Wednej powierzona zostala orgauiza
wypadki kradzieży. brakoróI:!stwa pi kładu, którego juz mc Ole w,krzesl produkCYJnych.
SzesclU tow.alzysz y słu
socJahs1JYeznego w całoltsztalc-e cJjl, "DnWlll'Ostroj". Pozostałymi pra-

znać plan pracy
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jallEtwa i bumelanctwa ByłO' to Zmęczone maszyny zamilkły
Prze- \ z~StarachOWIC: Jan Ntemczy;tskt, Paw;zystko nąturalnym wv~ikiem o- gnile, nie pamiętające naprawy. stro lt. BaTtoSH?Wtcz, Czesl.aw . ~(rzew,~
derwanla się Ko~jt,.tu ·Fab~.vcz·ne o py budynku przeglądały się ponuro ck" Teodor BeJm. Jan Dude.'" Stani
od eoznk tv
dd'''· -,
... g w kałużach które na dobre zad':Jlno slaw Nowtck., pracowało me hcząc
o _ u. w o
Z1a owyc", li e g z e - '
\_
h'l
i '
. .
kuływ _ od członków partit. To z wiły się na zrujnowanych pudlogach ,wyc SI an godZIn pracy w ClęZ:
kolei coprowadzilo do przerwania hal produk~jnych. Mury. w niel~p- kiCh. prymitywnych
warunKa,'h az
zarganizowanego kontaktu or~ariiza- szym były stanie. Kapitahstd WYClą-, dOk~:,ah swego - zakład "stanął na
cjl partyjnej z pozQstalą bezpartyj-' gnąl z zakładu ostatm zysk I p.)zosta nog .
Ilą częśCią z a l o g i . '
wił go na łaskę losu i sów, które no- Ten upór, z jakim robotnicy na
'K'
.
. 1,
. cami pohUkiwały w smutnych rui- przekór wszystkiemu przywracają
Otn ltet Partyjny zastąpił parlYJ- nach,
ruinom życle, a martwym ma'szynom
ny k ontakt z zabgą oddziaływaniem
. .
Da nią drogą administracyjn'ą, przy
Na t~n obraz r~uJtató:v k~pltah- - siłę produkcyjną, nie m"że nam
pomocy zarządzeń dyrekcji. ,.·Bezpo- styczneJ gospodarkl natkmę~o SIę przy przesłonić jednak spojrzenia tla całą
średni kontak~ z organizacją partyj_ padkowo pod~s penetra,cJI _tere~u. sprawę od drUgiej strony. która to
ną zaStąpiOno komunikatami q radio- poprzedzającej opracowame o·letnle· strona nie jest -już ani romantyczna,
fonicznymi,
nadawanymi podczas go Planu rozwoju drobnego przem:.:- ani budująca. Problem uruchomienia
przerw w pracy,
I
siu· sociaUstycznego w naszym WOle "Zlotoglinu" -. to problem wykc'Tzy
.'.
w6dztwie. l zna1eźll się wtedv lu<łzie sIania od ..adów przemysłu kluczowe
: .
Co, b yl o tresc.ą tych komunikat6w1 którzy zapali1i się do myśli odbudo. go dla cennej i potrzebnej produkcji.
Zaw.adom:enla o- zebraniach parzakładu.
Bvli i wśród miejsco- Bo glina, na której pracuje fabryka.
ZI:c~" które ~ d~zego. czasu wych władz i u· "góry". Stamtąd też jest wydobywana w Parswwie przez
Iy . ~ch komunika tow. nie ,odbywa przyszły pierwsze 2 miliony kredytu przedsiębiorstwo
podległe CZPMin.....~llę' albo odbywały Się przy. obec inw.'estycYJ'nego, .Nieste""J
Oeparta- owi, które Interesuje się jedynie gli......c na ntch 30 pr
t
I n k '
ganizac'j
. ocen cz O , ow or ment wydziału inwe!'tycji z miejsca ną o wysokiej ogniotrwałości. potI'Z<!b
Illunt l. oddZiałowej. Treślllą It.<>- przerzucił otrzymane
pieniądze na nądla przemysłu hutniczeg". Zada·
kalow były r.ve~nętrzne zarzą· inny cel i kiedy DPPM kieleck'ł przy niem fabryki parszowskiej' jest· wy·
dz:nl3 administracji fabrycznej, o jęła w jesieni 49 roku parszowską fa korzystanie gliny odpadow~j, O ni
ktcrych często nle ",'edział sekretarz brykę _ ruinę, nie miała ani '~sza sze] ogniotrwałości, nadającej się do
K.llmitetu Partyj n: l?: Kom'nlkaty na jej odbudo~ę. Wyg.zły również produkcji szamotowych k!lztałtek dla
nIe miały ni"dy treści
daL~e trudnoścI. nl~t Ole. chCIał ~ przemysłu chemicznego ł lio protluk'-L_.
'"
po I ycznel, jąć się sporządzema
dokumentaCjI cjl kamionkowych naczyfj. Un:cho""'"'~ mobilizującej załogę wokół za technicznej odbudowy. przedstęblor- mienie .,z/otoglinu·· jest Więc wypeł
Planu fI.letniego.
b.U- stwa budowl.ane
nleru
..em
zadania I
downietwa podstaw socjalimłu.
wykonawstwa, które nie mieściło się drobnego - produkowania z odpaO
-".
Ich la ch.
dów (cennych odpadów) nie wyk etym wszystkim długo nie wie- w
,P na .
•
rzystywapych pttez przemysł klucza
dział Komitet Miejski w tJadomiu., k=~amr.: =~~ ~e:~~ wy.
.
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odmówiły przyjęcia
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-odpowiedzialność za ten! fabrykę - wyrosły bow.- - stan rzeczy 'jest tym wlęksZjlł, lIkoro ery bali k~owni I bali maszyn. odre
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C~I t.zu. budową obu kanalów ł
sy temu irygacyjnego kierować bę-

gospodarki. Konkretnie chodzi o to.
b przem Sł~ie.scow
nie musi"ł
y.
.Y.
J
Y
.
reahzowac s
ch zadań pokonu]1c
trUdnoścI. st arzane przez własne
władze nadr ne i przez przemysł
kluczowy Ch zi o to. by _ przeciw
.~, ć
..
nIe - stwor y dla przemysll.r mleJscowego kor ystniejsze warunki pomyślnego ro,d.,oju
-!""
•
Na przykła 'e Parszowa (nieodosobnionym, b tak samo _ o czem

d
. .
z e przedSIębiorstwo "UkrwodsI oj". Kierownikiem budownictwa
mi nowany został - A. Boczkin, a
i ' naczelnym - W. Simakow. Calo' ztałtem prac badawczych
oraz
pr jektodawc~ych wszystkich wspolanych wyżej obiektów kierowa6
ie organizacja "Hydroprojekt",
k ra jak ·wiadomo zaJ·m. uje się rów
ni . opracowaniem projcktów budowy kujbyszewskiej elektrowni wodstalingradzkiej elektrowni wodwygląda kwestia
oraz Kan~u Turl,:!'eńsklego.
azuje .się bowiem że
*
DPPM zmuszo e jest często do działal
łec~eństwo radzieckie z olbrzyoś
...._n k'
entuzjazmem powitało wiadon CJ pa"J- c lei, ryZykownej, wo- mo ć o: nowej, doniosłej uchwale
bec niepewno ci uzyskania krecjytów. rzą u radzieckiE!go w sprawie budowobec braku gwarantowanych srvd wy wielkiego systemu hydro - enerków <Ua wyk nanla ieJ zadań. DPPM !let cznego na Ukrainie•
chwaJy rządu radzieckiego o li..
realizuje swe zamierzenia. obchodn·c.
t
l b d
h d
.
....
ycznyC) u ow/ac
oby dzi.słus e I konieczne przepisy si' "zej, lo nowe świadectwo kon·
- buduje
dokumentacji techniez se I entnej
realizacji leninowskO.'
neJ, Powie
odbudowę oblektów sta lDowąklcJ poliłykl naroąowośclo..
przedsiębiorstwu bu- we, polityki umacniania przy jaW
ontowemll\ które z za I
rater.twa narodów radzieckich,
aiania potęgi ł chwały więJ
nie .Jest IpOwołane do k.I
Związku Radzieckiego.
i
tak PQwąnycll lob4t.
dezas gdy illlperialiści USA. AU·I.
niezdr.OWYl'
I mlmo.. m
.. gliiloraz Innych.
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Z zag~d_nień s.,ółdzielczości produkcyinei (III)

Podniesienie poziomu

Rc)zbijamy ciasne
raC!)

Prasa radz'ecka opru znaniu nagrody stalinow

organizacji partyjnej
warunkiem rozwoju spółdzielni produkcyj
~. S~.łdzieln!a pro.du~~yjna

w KOZ~-!
bowle, o ktorej plsahsmy przed kIIkoma dniami, powstała w lipcu br.
Spółdzielnia produkcyjna w Słupi
pow. (Busko), o której dziś piszemy,
powstała znacznie wcześniej. Powsta
la w styczniu br .• a więc członkowie
jej mieli znacznie więcej czasu do
przygotowania się do pierwszych
"-spólnych prac, rozpoczynających
się. podobnie jak w Kozubowie, od
siewów jesiennych.
Czemu więc przypisać fakt, że w
. Kozubowie te pierwsze wspólne pra
ce przebiegają pomyślnie, że wklady . ilJ.wentarzowe i, zbożowe z~stały
·WDleSlOne we Wł~5clwym ,?za:ne, że
wszyscy członkowIe są OWlaDl du·chem wspólnoty, że do pracy wycho.·dzą wszyscy gromadnie, podczas gdy
w Slupi pod tym względem istnieją
niepokonane jeszcze trudności?
Odpowiedź ne to pytanie znajdzie
my niewątpliwie w różnym, bardzo
różnym sposobie pracy obu organizacji partyjnych przed powstaniem,
w okresie powstania i w krótkim
okresie istnienia obu spółdzielni. Od
powi"dź na to pytanie
znajdziemy
również w różnym, bardzo różnym
sposobie kierowania tymi dwiema
organizacjami przez odpowiednie Komitety Powiatowe w Pińczowie i w
Busku.
W Kozubowie i przed powstaniem
i w okresie powstawania i już w
okresie istnienia spółdzielni - jak
to już pisaliśmy .,- spółdzielcy nie
byli oderwani od reszty gromady,
przeciwnie - przewodzili gromadzie,
nadawali jej ton i pomagali jej w
walr:e z wrogiem. Liczyli od same,
go początku na własne siły, które
wykorzystywali nie tylko dla siebie,
ale i dla niezrzes70nych jeszcze ma
lo i średniorolnych chlopów. I dlate
g~ też mogli liczyć i na siły owych
nrezrze'lonych, na Ich pomoc dla

Oldze

biet ~iejskich, ni.ewpl!,!a. na pr~cę I.ną; j~d~ie
ZMP lZSCh. Najpowazme]szym led orgaruzacJi
nak brakiem w pracy orgauizacji zwartość wf,wnellrz:na
partyjnej Słupi jest niedostateczna
A
praca nad podniesieniem poziUlnu tyjnejideologicznego członków i nieprze- domienie __ ',C_ł_"_ ..
pracowanie z nimi zagadnień spół- niach w
dzielczości produkcyjnej, co powodu partyjnej, to
je duże trudności w prowadzeniu kich członków
spółdzielni produkcyjnej i przyczy- cych jej
nia się do tego, że dotychczas są wiązanie się z
ze
jeszcze czlonkowie pailii. pozostają ce Z bogaczem
je,t roz
cy poza spółdzielnią produkcyjną.
nie w tej
agitacji wśród
A więc oderwanie się od mas malo winięcie
mało i średnioi średniorolnych chłopów, slaby jesz wszystkich
et
i wśród mło~ze p07iom ideologiczny ~złonków I ro~n!'h,
jest systematycz.
l brakI w
pracy orgamzac~·Jnej dZlezy, kon
ków partii.
oto
przyczyny,
dla
ktorych ne szkoleme
partyjna w Slupi
organizacja
partyjna
w
Słupi
Jeśli organi
itelu Powiatowego
nie
dorównuje
jeszcze
organi- przy pomocy
to zadanie wykozacji partyjnej w Kozubowie, a spół i Gminnego
produkCYjna w
dzielnia produkcyjna nie mOże się na, to
jeszcze poszczycić takimi osiągnięcia Słupi n·
osi~g~i~ 'poziom
rowle,nlcy.
mi jak Kozubów.
swojej k07nhowt.
Taki stan rzeczy w Słupi jest po
Si. Karśnicki,
części także wynikiem błędów popełnionych. przez Komitet
Powiatowy PZPR przy organizowaniu spół
dzielni, błędów, z których nie wszystkie zoslały już przezwyciężone.
O ile KP Pińczów pomagając organ i
lacji partyjnej w Kozubowie w lakładaniu
spółdzielni
produkcyjnej
nastawil się przede wszystkim na
uaktywnienie cal'-j organizacji partyjnej i podciągnięcie jej na wyż
5Zy poziom organizacyjny, o tyle
KP Busko nie doceniał pracy maso,
\Vej i opiera się nadal na osobistym oddziaływaniu instruktora KP
na pojedyńczych członków spóldziel
ni produkcyjnej. co bez utworzenia
silnej grupy agitatorów i ożywienia
pracy całej podstawowej oq;ani/acji partyjnej jest niew y starc7.ają ce
Spółdzielnia produkcyjna w Słupi
posiad!l dobre. warunki do dal<1ego
rozwoJu. Moze SIę ona bOWIem
oprzeć o masy mało i średnio roI ych
chłopów i o liczną organizację partyj

I

I

spółdzielni.
A w Słupi?

o granicy życia
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Lepif'sz"ńskiej

Prasa radziecka poświęca wiele uwagi przyznaniu Nagrody St3!mowskiej I-go stopnia - prof. Oldze Lepieszyńskiej za wybitne badania i od
krycia naukowe, które zostały prze7laureatkę ujęte w dziele p. t.: "Pocho
dzenie komóTek z żywej sU:1Stanc)i
oraz Tola żywej substancji w orga-

nik - to jaskrawe świadectwo
nego rozw.Jju radzieckiej nauki.

niźmie".

że

ra pod

kiero~}Jnictw2':Tl partll 'J
wickiej i wielkiego k0ryfeuSL-3
- Stalina oddaje wszys~k;,e

si/y dla dobra narodu
dla budownictwa
Dziennik "IZWIESTIA"
odkrycia uczonych rosy

Dziennik "PRAWDA" stwierdza m. hvanowskiego. Gamaleji i i
in., że główną zasługą Lepieszyńskiej raz ca!ei plejady
jed to, że zdernasko'wała ona pseudo- dzieckich zmieniły pogladv "
naukową teorię patologa niemieckie ~ach ŻydA. Pr9.ce Lepies7.vń::::k:
go -

VViTCho\va. który

I

twieni7.ił.

ze

poza komórką nie istnieje nic żyweIgo. Lepieszyńska dowiodła niezbi.::ie,
że komórki mogą powstać" nie tylko
drogą ich podziału, lecz również w
wyniku rozwoiu żywej substancji !'ie
mającej struktury komórkowej.
Znaczenie prac Lepieszyńskiej dla
nauk biologicznych I medy~yny
podkreśla "PRAWDA" - je,t wprost
'nieocenione. Pod nowym kątem widze
nia zostaną pomyślnie rozwiąlane 'icz
ne problemy biologii i medycyny Od
krycia Lepieszyńskiej - kończy dzien

I

nowią

dalszy krok w

go niezwykle

ważnego

rozwią

I

probl.

lo.~icznego .

KOMÓRKA NIE STANOWI
TNIEJ GRANICY ZYCIA,
ISTNIEJE ROWNIEZ POZA
MORKĄ·

W mikrobiologii nagroma'i"i;
wiele faktów, które ca!kow'c'e
twierdzają teorię powstawania
rek nie tylko d:-0g,
również pochodzenie komórek
wej substancji Prace
- podkreŚlają "IZW
rzyły szerukie perspektywy
szego prowadzenia badań nad
dnieniami pochodzenia

wania

życia.

substancji i
właściwości I praw jej
ca Lepieszyńskiej p. t.:
komórek z żywej substanci
żywej substancji w organi
stanowi doniosłe wydarzenie
radzieckiej.
żywej

Sprzedaż

znaczków poczt

w kiosk~cb «Au

I
I

W najbliższym czasIe
kioski gazetowe PPK "Ruch
poczną ,przedaż znaczków j
pocztowych.
Inowacja ta odciąży
towe, a

"jednocześnIe
publiczności.
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. '!dogodnienie ella

W okresie przed powstaniem spół
dzielni, w cZBsie jej powstawania i - - - - - - - - - -....- -.....- - - - - - - - - - " " ' - -............- .........- -....- - -.........- ........- -.........................,...--.....- ....
w ciągu kilku miesięcy istnienia
spółdzielni organizacja partyjna nie
najlepszą
poma;;ala biedocie wiejskiej w prze
I prowadzaniu warnych akcji gospodar
czych. Członkowie spóldzielni produkcyjneJ nie brali i nie biorą nadal udZIału w zebraniach gromadzkic.h. poświ,!conych ~ak ważnym spra
'wo~, iak sIewy JeSIenne, skup zbo.. ta Itp. Spółdzielnia produkcyjna i
organizacja partyjna są oderwane
od gromady.
~Ve~nątrz samej organizaCji par(kIn) '1alka o plan produkcyjny żegnaM. Ile led~ak czasu. traci s'ę ~a Handlowa Przemysłu Skórzanego. M<> i Korablellllkowe~ potrafi 1 w
,,tYlnej praca jest również słaba. Ze- w RadomsKJcb Zakrad~cb ,O':JuwJa ·ES~ zebranIa, obrad~ .. poszukJwarua skor im zdaniem za wiele tu jest t3i b~z· ciągu trudności przełamywać
.brania odhywajq się nieregularnie i trudna. a to dlatego. ze jesteśmy ma· I cląqłe sortowt"a?
troski. Uważam, że należałoby zało- terminowo. wykonywać plany
rzadko. Brak je.t szkolenia, hrak leżnieni w d~żym stopni~ od do,taw
Plany produk yjne wprawdzie wy- dze qarbarnl przyznawać ple",ie od cyjne. Niemniej jednak
p~acy a"itatorów. Od kilku miesięcy surowca .. Skóry mlęk~,e I twarde,. pc- konujemy, ale
mo wykonanie plan ... Ilości' skór pobranych przez fabryk' ma prawo wymaiłać od
od których pracy uz,,,eZlllODLd
,D1~ zbiera si~ również składek par- trzebne do produkcjJ maszyn.owel 0- ilościowo lub w rtościowo 'nie św;ad- państwowe. premie za jakość.
bUWla
otrzymujemy
z
garbarn.
Skóry
czy
jeszcze
o
t.
m,
że wszystko jes'
ZałOiła RZO. bogata w dośw'.ddcz.e· dużym stopniu prod?kcja
ty]~ych. Organi7.acja partyjna nie
w porządku. Nil' wolno nam ~'z<ic;e:ż nla współzawodnictwa pracy, oparte· l icb WYSIłek był WIększy
wCIągnęła do pracy spolecznej ko- te są lepsze lub g~rsze.
Sprawa tych skor Jest. dla ,as bll(- przekroczyć Pla~ kosztów włast/y ch go na wzorach ,Komuny Parysk'ej"- jakość produkcj: stale się
dzo wazna. Gdy. skóra nIe. odpowLada nie wolno nie
konać planu rinan- na wzoracb stachanowców Matrosowa
Mieczysław
warunkom technicznym, cykl pruduk- soweCJo
...
cyjny przebiega ciężej, łatWlej o prz~
..
~.
stoje maszyn. co powoduje zatrzymeW u.biegłym leslącu mieliśmy kon;
I
/I
nie taśmy. Podraża to koszty produk· ferencJe z przel stawlcLelaml qa,barn
cjl. rosną koszty własne i .kut~k jest radomskich Tw~erd.7ą oni, że ma;ą ta'I
noum wielki konkurs
taki, że przekraczamy wyzn'l.czone ką a nie Inną.!skorę I taką vl<tśnle
«SZTANDARU MŁODYCH« normy kalkulacyjne.
muszą, qalbowa4
Jest żle, gdy ilkóra wierzchowa 'es t
Wydaje mi I się. że kierownictwo
w .związku z rozpoczynającym się
'również
mIeSIącem
popularyzaCji
prasy za cienka I rzadka, lniedobrze .- gdy garbarń. a takż~ zalogi muszą o'ldejś ć
Jest
za
gruba
Podobllie
ma
się
spra7
większym zrozumieniem do o'ltneb
t:1
młudzieżowej Min."terstwo Oświaty
wa
ze
skórą
twardą.
Czasami
s''''ruy
naszych
I
InnyC~
fabryk
obuwn'C7.fCh
I Centralny Urząd Szkolerua Zawo
łogi naszej Huty. Otóż,
(K/106a) W Hucie
"Ostrowiec"
Gowego poleca
przeprowadzenie przed problemem, czy dawać s!..Ótę do I samokrytyczn.ie ocenić swą pracę.
od kursu,
we wszystkich szkołach typu liceaJ produkcji. czy też· ją wstrzy~ać. Cd- Trzeha hy w Igarbarniach wspóiza- istnieje od trzech tygodni techmini- października, można I
dział·
zaopatrzenia
móWi
Wledy:
"Inwodnictwo
pracy
oprzeć
na
takich
we
mum
,dla
robotników,
pragnącyCh
na
nego oraz wszystkich szkołach zarzyć szkołenie dla m~.~,rniist!1'w
wodowych pracy piśmiennej na je nych skór nie ma", a inspekcja lako· runkach, które mobilizowałyby załogj być minimum wiedzy technicznej w r<lwozowych, palaczy· I
ścl produkcji odpowiada: ,NIe ,,"'emy do walki o jak! najlepszą iakość pro· zawodach, w których pracują· Na
den z następujących tematów:
tylko tokowych, mające na celu
l Czy I jak ..Sztandar Młod~vcł," co z tym fantem zrobić". Zwołu'e się dukcjl. Plan produkcyjny garh'i.Ó po· kurs techminimum uczęszcza
wtedy komisje mieszane. z udt:alem winien być nlei tylko Ilościowy ale 140 rbbotników, gdyż na więcej nie nie Ich wiedzy teoret~'cznej
uczy mnie walczyć o pOkój?
dziny obsługi parowozów I
2. Czy I dlaczego dzięki "Sztanda dyrekcji tecl;nicznej, inspekcji jako, I jakościowy IDhecnie zaś garbaru:e ma miejsca w lokal\,}. I października ści części parowozu.
ścl produkCji Rady Zakładowe I \ or· specjalnie się oJle martwią, ieśtl RZO rozpocznie się kurs dla maszynistów
roWf Młodych" osiągam lepsze wy_
qanizacjj partyjnej Sortuje się skiu V lub inna fabry~a odmówi prtvjęc!a parowozowych, palaczy I drużyn prze może sie odbywać
niki w nauce?
ieszcze raz, I w końcu trudność jesl za- skór, bo weżu!ie je wtedy C~ntrdla tokowych. Niezależnie od tego win- dnio na parowozie, co
3 ('-o naJ~y doda~. lub olepszy6
e
niśrny Iść wzorem Związku
Radzie- mienie nauki danemu
w "Sztandarze Młodych"?
Ktoś może
zadać
I
ckiego I ~tworzyć jak najWięcej 1)0Po dokonaniu klal'Yfikacj:! przez
odpoWiedniego nauczyciela, dyrekDł·Cr7nmł1
wych form I metod podnoszenia kwa wziąĆ wykładowców?
drużyn
cja szkoły winna w porozumieniu
iIlfl::1
ty
llfikaejl robotników. polegających na kierownik
z Zan.ądem Szkolnym ZMP. wy~
~zkoleniu Ich przez Inżynierów, tecb tow. Stanisław PTzybycień,
typować w każdej klasie
zadanie
nik~w. mistrzów, bryg~dzistów. racjo kwalifikowani ma~zynlścl
najlepsze zarówno pod .względem
nalizatorów, przodowników pracy I wi jak tow. tąw Edward
treści, jak i formy.
Wytypowane
mllch analitycznych, które będą wspÓł wszystkich . ~obotników, posiadają Jan Jop, Stefan Niedbala,
fl<90b)
Załoga
PH
Zakładów
Starapracę, zaopatrzone pieczęcią szkoły
zawodniczyć między sobą. dążąc do cych
kwahflkacje zawodowe, sb! Stefankiewlcz I Inni,
i ·Zanądu Szkolnego ZMP, należy chowickich przystąpiła od dnia 1 hm osląqnlęcia lak I oailepszyc)l nyników szkolenie w zakresie zdobycia kwah- powinrii być tymi nroklAnMvra.ml
do pracy nil normacb analitvcznych
przesłać do dnia 10.x. br. na adres
,
fikacjl
zawodowych I podnoszenia nowej metodzie szkolenia.
Robotnicy rozumieją bowiem, że d.ię w p r a c y . ,
redakcji "Sztandaru Młodych" w
Henryk Adach
Ich objęło przynajmnej 70 proc. za- że w Planie 6-letnlm liczba
_Warszawie, uL I Armil W.P. U. Id zastosowanln jedyule słusznych,
zów w naszej Hucie
Do prac należy załączyć adres szko analitycznYCh norm szybcleI wvkcna-.
zwiękF,7.Y, więc I kwal
ją Plan Sześciolelnl. Nowe norm? 1Il0
ły, ilość klas w szkole, nazwi'ska I
~zyniścl będą· potrzebnI.
billzują do wytężonej pracy do wzmo.
wiek autorów prac.
I Ja ze swej strony. lako
Autorzy 1.000 najlepszych' spo- toneJ walki o pokój Swiadczf o tym
I
~ent robotniczy I ma.zv
Ród nadesłanych prac zo&taną wy fakt, te już w pierwszych dniach pra'
cy
na
nowych
normach
poszczególni
IWozowy.
rozumiejący
donlo~I(1SC
różnieni cennymi nagrodami, autoaczenle tycb metod
rzy wszystkich prac nadesłanych robotnicy wykonali je i przekroczył!.
Np. ślusarz kol. Moniewskl przekrocz ..1
prze~ szkoły do redakCji otrzymają
ecznych dla
swą normę
o 90 proc.. frezer tow.
dyplomy pamiątkowe.
lego, zobowiązuję się
SzwalnÓCb
o
70
proc.,
tow.
Styczyńskl
Min!sterstwo Oświaty
plllcu ,,$ mapomocy nIe wtalnl przy baraku. z którego w llflkacje zawodowe swego
o 75 proc.. tow. Kosowska o 25 proc•.
Centralny Ul'Ząd Szkolenia
onlecm1e d dlulsze- dnf deszczowe woda spływa DU mtl
szlifierz tow, Orzeł o 90 proc.
pod plote
mftszyny szynę Nie możemy przeclet pozwoli/'!, ka z dziedziny teorii, aby
Zawódowego
W dniu 8· bm na zebrllnlu organl· rolnicze Masz y te lut ardzeW'II1y aby maStVDy rolnlC%e wyprodtlkowa. najblitazym ~asle stanąl'
Mł.ODZlEzYSZKOLNA!
..... ·rm.","<l"'egQ
zacjl partyjnej dyskutowano szeroko I Jeteli nie &OS aną pocz lone odpo- ue prze2 Dolsklego robotnika dla W~ runku maszyliJlsly
mOllq
ulee coł· s~61dzlelczel mokły na deszczu I rdze wzywam wszystkich maszy
Wasi naaeąełele t orpnizaeJa sprawę pracy wedłuq nowych nOl Dl, wiednIe luok!,
' ,
?
ZMP ulatwf4 Wam W1dęełe udziału ·PCZy. czym ~zylCY członkoWie orpll- kowitemu znłs eniu. Dzi e test te Wlały. Wyżej wvmlenlone maszyn V
łopska" w Koruecznle naletY otoczyĆ tros~Hwą opieką, aby qladającycb 'k~amlkacje. d
n1za~1 pczyJęll .ncbwalę. te w prał!)' "Samopomoc
11' wieltdm konkul'llle i..8złandara
nie
mota
IIlę
ul
być
na
ni
wle!Jt1
wysłużYły
nas:D
lak
nsldłutel.
Spr'lwą
tą
udziału
w
tej
metodzie
·",;,.n.~_
nil
nowych
normach
będą
.,rzodowllt,
lIIłodl'eb", Każdy ucze6 I lIezenniea
aby dać· przykład wszystkIm innvm sllek, aby prz sunąć le do sz.,pv, w winna zalnteres.owa~ę natycbmiast 'szkolenła.
azkoł7 ł7Pu UcealDeco . lab szkob'
.
awodeweJ JIOWłnnł lI_tnJcu6 "" robotnikom. ZMP organIzule obe"D'e której s:Dogłyb"llę bez trudu pomleś- Gmlou R.ada Narod a.
.
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Sl.OWO LUDU

Mieszkanie nie może być przedmiotem spękulacji

sztanóm można
I

fele

Znowelizowany dekret o g'lspod uce lokalami ujmu je dokładnie
dD.lązki mieszkańców zgłaszania wolnycb pomieszczall. lI.. esz~lłl,ch.

piękny

I

h rzeczy •••

IOddział

"oe postau'a i zrozumieoie społeczeóstwa
~
ttioo" doprotVadl.ł~. do uzdromif'nla SJ}lUlłCit

Fakt dokonanul. 2głoszerua 5.tw:erd1.l
KW8terunko\iy, wydane zg,a
I szającemu z.aSwiadcz~le,.
..
:.
~
o systemIe kortholi mreszkan p'saTYCH DNIACH ukazał !ię !la tabllcacb ogłoszeń w .Klel~a~n zna- 'liśmy w jednym z artyku'ów 1,0',,, ,,~.
wełilOwany . dekret " publlczn~J gospod.arce lokaidmi, klary UW2gl·; conych .qospodar<e m;esuan;owe: w
dnlaJąc konIeczność azdro""lema sytuacJI mle.. k!łnlowe.J w oduym ,Kielcach. Wydaje się, że zostonwan1
Idele, oab:era specjalnego chara~ lera. Prezydia!" Mlejskle) Radv :-'8przez Prezydium MRN sylttem zgla.
~owe' "wraca llwagę na pru,wldliany w dekrecIe oboWiązek zgłaszall:d I szanla wolnych i zwalnianych okal:
lokali.
. . . . . .
, . i mieszkalnych w pozytywny spr.s?!)
owiązE'k ten został rezcI.~qnlę'y; dltwą spekulację lokalami mlesz~al-I rOZ'Jlląze problem mleszkan,owy. \\ v. Ob lk~ jak to było do'ych':zas, na i nymi.
pływająca samorzutnIe z obow,ązku
SpO ł ec&.

I

W

I

.t: : l' domów nieruch .,.rnoś.:i,_ ~
.
wl'Sc'~ie I na prowadzącego .m!ldunltl f: O bowlązek

I zqłaszan:a

ml€szkań przez ich w1as(.~
wolnycb mle 'cleli, uz Ytk.6wników i prowad!qc ych
.le ·ta"''\,ę lwalni.jącą zaj'll"",any
!zkań olleJmu,le ... pierwlly.n rzę· meldunki kontrola porównawcz~ 'es'
l na '~~ie dotychczas lokal.
Zwal-: dzfe wla4clcleli I zarządców nietUcbo- niewątpliwle pierwszym klok1ero w
s lokale zobowiązani z.>stali do mości, którzy w ciąg ł trz c I d". od kierunku uzdrow;enia sytuacji II 'eS!ae~omlenia Oddziału Kwałerun\;;:o .. : <..bwiU Op?szcze~ja mie,szkan:.a ~rzpz kanl0v.:ei w ~iel~ach. i ciosem, w sJ??,powili MRN o zamierzonym zwolnhmiu dllwnego lego ulytkown!ka Win nr za- kulantow mlesz«anlowych I ltl~LI,
przynajmniej na trzy dni przed wiadom;ć o tym OddzIał Kw."",,,,,- którzy wszelkimi spc"obami stalilJ.!
lo ~wolnieniem.. Ta forma wsp0łpril
kowy~ Ten sam Obowiązek ma ... pro- się ukryć wolne i bezuzylecznie stojet°lakatora z władzami kW3t,<ur.kf')~, wadzą"y meldunki, którzy w term:nie jące lokale.
,
.
, .
przyniesie realne korzyści lu- t~~b dn.1 po wym"dowa~lu lviego I ,Wydany dpkret przyporoma ta"ze
d ~ pracy CIekającym na m.ł!3zkh- uLytkoWDJka m!eszkania Wlnnj POW;d-; ma~szkancom Kle!c o znanych lUt oba
no oru utrudni ze wnechm[ars7ko- domlć O tym Oddział Kwateru.lltuwy. I wią'lkach, zaost.rzonyc.h obecni. w
nI!.
zWIązku z wprowadzoną kontrolą d
mianOWicie o:. zaJmowaniu lol<all uł
tylk()wycb tylko na podstaWie przyręgow 11
Zła
dzl.łu, wydanego przez Oddział Kwal:1
terunkowy, o zaka de odnajmo-.aUIB
n:e

czy

I

:i

zgłaszania

I

I

I

w:r
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ZSS

koordynuje pracl Spółdzielni S,ofywców

Celem należytej koordynacji i dal
"ego usprawnienia pracy poszczegÓlnych. terenowych spółdzielni .sp<;>tywców, powołany zosteł dp zyc:a
Okręgowy Oddzial
Związku
Spół
dzielni Spożywców w Kielcach. którego głównym zadaniem j~,t nalei)·te kontrolowanie I planowanie
prac wszystkich spółdzielni spożyw-

~~::~ r~:i::wenlez!~~~:~ł:c~:n:;~~

odstępne

ców w województWie kieleckim.
W chwili obecnej istnieje w naszym województwie 19 spółdzielni
spożywców oraz l Spółdzielnia Pracy Masarskiej, znajdująca się w Rademiu. Jeszcze w tym roku planuje
się uruchomienie placówki Powszech
nej Spóldzielni Spożywców w Opatewie oraz utworzenie Spółdzielni
Pracy Masarskiej w Kielcach.
W

ustępującego

na-

1\J

ależy

się

pIerwszym

.podziewac~

że

za ly;n

posun1ęclem

\\łdr~z

kwaterunkowych
przyjdą
nas,,,,) ,e,
niemniej skuteczne i słuszne_ U5ł1r:t.w
oleille pracy Oddziału Kwaterunko"'e
go, stworzenie aktualnej kartoteki, o- r
parte' na rzecz)'wislycłl dan\'ch tJł7y
zastosowanIu przydziału
właśriwcgo>
mehażu dla zajmujących mieHkan.J.
wynikająca z ostatniego dekreI"
sla współpraca Oddziału Kwatel un"owego z Odd.iałeni Ewldencj Lm!noścl I rzetelna praca kontroleró"
m:,,:,
szkaniowych powinny hyt dals.ynll
krokami w kierunku oczeklw.,,~.l "oprawy syluatil lokalowej w Klclcacn.

I

,ci-

Związku Spółdzielni
Spożyw
ców wchodzą również wszystk;e spół
dzielnie pracy działu spożywczego.

jak np. cukiernicy, piekarze, masarze itp .•
Celem należytego kentrolowania
lekalnych placówek PSS przez Od-

przez siebie konikiem.

~ł~~ł~~~cęr.~ Zawiłe drogi!;·(pewnego listu ... )

rEATR:

PAf.STWOWY TEATR rM ST. ltEIlOMSKIEGO - Sztuka A MąllsLe",
.kltgo p. l "WczoraJ I pnedwC'ZoraJ"
Początek przedstawienia o godz. 19

nansowych,

Instruktażu

rachunkowo

I

ścl

oraz Instruktatu fachowego z Z&
kresu masarstwa, piekarstwa I wyKINAl
twórnl
wód gazowych. Oprócz tego
!tWO "WARSZAWA"- wyŚWietla
istnieją działy planowania obrotów
film prod. radzieckiej p. 1.: -.. MiHsto towarowych i inwestvcji, pr7.V czym
mlodzieży" oraz doda tel... W piaskach ten ostatni znajduje 'się w Radomiu
,tarotytnego Chorezmu". POC'Z'ltek se Rewiden:ami działu rewizji są biegli
ansów: o godz. 15,30, 17.45, 2~ 1l0.
przysięglI.
Pzla! planowania obrotów towaro.
!eJNO "BAŁ TYK';-\vytwl~la tilm W)'ch dzieli ogólną pulę przydziału
,rodukcjl francuskiej pl: 1.0 świ towarowego na okręg ZSS na paszcze
cie". Początld seansów: II!, 18.15 gólne terenowe placówki PSS. W
2OS0.
ten sposób placówki te otrzymują tę
Dozwolony od lat Ił.
samą ilość przydZiałów materiałoNastępny program "Muzellka".
wych tego samego asortymentu, Co.
APTEKI:
mgr. Leydo, Plac Partyzantów.

na rzeC'&

jemcy.

skład
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I

wyklucza zarazem mo±łiwo~ć jakiejś
niedokla.dności przydzialu
towarow na oddZIał.
(J.K.)

kolwle~

l

W/-ELU ohywateli zapewne z naje sohie ,prawe 7. tel'O jak nłll~ą
i skomplikowaną droqę odbyw.a l! st wrzucony' de którejkol-.vi"k skrzyn
ki pocztowej, wiszącej na murze do mu. N,e wiejdzą oni o tym, jak lIQsk:i
wie i pieczołowicie obch.:Jdn się z nim spraw'i'e ręce ludzi w munduh
.
d t
d
db' c I
rach pocztowyc ,zanIm o rze on
o lOr y'l
Wędrówka listu Wyg.l3.d'!..Ei,,".
_Po. ?rzyby~i~ de właściwej ,:,iejsco
Trzy razy dziennie Wyrus7.n]1 z tr- WOŚCI, poda'iJej na koperCIe, !tstv są
rzędu Pocztewego urzędnicy. zaopa- segregowanej według podzIału. rejotrzeni w speCJalne automatycznie 0- nowego mJafta. po czym zostaVl one
twierające i' zatrzaskujące3lę workI wręczane llflono'Zom, którzy do<tar
pocztowe, celem opróżnienia zna idu- czają Je befPośrednle do odbIOrcy
jąeyeh się w różnych punkl3ch m'aKielce po1zie!one są na B rejonów
sta skrzynek na listy. Po p.,ybyc'!J pocztowych,' z czego IV 9 re ionach
do Urzędu PocztOWE'go następuje ko śródmieścia'l poczta zostaje doręczana
misyjne opróżnienie werka peczto- dwa razy ~ziennie, a w pozosta/uelt
~ego, po czym .od .razu przystępuje tylko raz .. {ak o.'br;ymia je,t pra~a
SIę de sortowania listów. Na 50r.te- naszych I1stonos2'1 sWlqdcz'l fakl, ze
wanie składa się kilka czynnosC1: przebywają 'oni dzienn~e od 7 do
wpierw .. rOZbija się", wypakf)w~ne li km. drogi. :
"
sty według kierunkow zasadniczych
'
mie.isca zamieszkania odbiorcy. Na- - _ ...
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SOBNY
dział pracy na pocz~i"
,tanowi wvs"łanie to1egr"mi>w i
el"prcsów. które doręczone
zo'taią
w trybie przysj'ieszo:1ym
W kielerkim Vrzqd7ie Pocztnwym istlllc.k po
gotowie z gOI1CÓW, których zad"niem
jest na!):ch~ni.astowe
doręccani8 Ii,tów ebpre,owvch i lelegramĄw. Po
gotowi e to czynne jest ed godziny 7'.0
do 21 wieC7.0ren1.
Tak drobny, wiGc zdawać by ;:I~
moglo, fakt wrzucenia listu dCl sluzvn
ki pocztowej pociaga za sobą żmud
ną pracę wielu n;e"n~nych szarych
urzędników pOC7towych. którveh am
bicją zawodową jest jak '1aj.;zybsze
dostarczenie listu do rąk edbiorcy 0ra.z pieczołowite dbanie o to, by Ż3den
,powierzonych ich pieczy lis!o\V nie
zaginął.
tj. K.)

TABELA2 WYGRAIYCHI-ei 62 LOTERII :;1:~~;;i~~~~:~~o~~~j~~::;:;~: Inwestycja, która czeka na dokończenie
d~le/\, elQgnienia

Gł6wna wygrana dnia 1.000.000 zł
padła

na Nr 8822 w Koszalinie.

Wygrane po 500.000 zl. padły na
Nr Nr 28327 118735.

klasy

118382 118989 119418 121441 123095
123950 125~89 125745 125749 126798
126943 127918. 129279 129957.
Wygrane po 2.000

zł

Wygrana 200,000 zł padła na Nr
. 66878.
315 550 1282 772 219i 690 3427 662
4079 961 5108 229 599 625 6893 929
,Wyg~ane ~ po 100.000 zł padły ~a 7417 9010 183 227 270 857 10808
Nr Nr 2.23 6484 9839 18999 250.!! 932 113"5 391 552 731 866 1?177 M4
28100 30525 50678 53918 91564 961531'13378 1~335 674 15196 16128-230261
1193&1. 128834.
, 1 7 8 5 0 1~982 19432 572 20018 500
WYli'rane po 40.000 zl padły na 506 21U97 719 2U73 606 741 23021
Nr Nr 7051 10447 14198 19068 249f)5!227 672 751 813 828 24305 552 25819
16197. 46462 47964 4823.1 550461 823 !i98 26896 2,597 28127 29271
61446 64379 6505S 77974 80~89 600 766 3015!i 219 249 31155 720
81958 82182 82268 89194 100551 735 330:l8 741 312669 647 35294 687.
109887 112693 122365.
36259 701 R20 '37989 38038 681 39099
Wygrane po 16.000 zł
.
378 47~ 48\ 401:8 til~ 938~ 41718
666 1-03 2290 3~"1 7301 1?3Q G 42441 684 9,5 4,']913 .,49 4.0 518

/

"

-

1~143 155~7 19468 21977
2.998 32804 33J:l3 39S12

~03~1 6483~ ó573~ ~6358

o;::~· ~ I f"16 46~64 4SlO:l 140 344 399 5~U
2~64 ~jJ~, 612 9~9 49.\~5 50798 958 51734 52524
4~lS04 489 ,SI 818 53077 182 419 5"" 540n P3

609. 19 I\al~ 1 156 283 299 32t\ 628 55514 695 94.7
652.5 65.66 6/4/0 71914 760.3 56543 71g lS02 804 ó7144 8911 580~9
76201 78764 81745· 8:!l\31 9~658' 758 777 801 812 &9003 359 687 616~7
932G6 94197 95170 96250 9(j3Qu -60 6"
'3"ó- 260 64--lf 904 650'2
96810 100308 101070 '103271 106U~5'
.0 6 ~ •
'"
•
110547 11l6ll5 114673 1158'46' 120103 703 6G:ll~~ 413 _556 ~O_o ~7lJ97 4~1l
125251 127168 1"75S'
546 891 6h46~ •.lG 702~2 .t214 2_1
...
472672 72155 221 737·;g 74971 75052
Wygrane po 8.000 zł>
553 758 7j30~ 704 78il0 885 934
147 3235 12432 1347'7 15675 17740 .9148 701 8U465 503 ';')5 759 8.;1
1860:7 19749 2128:ł 22683 23260 '25:no 81217 416 6Oi) 91lJ SZ2Z6 293 34~ 6:l4
26182 27832 28&41 -29844 30595 30713 847 ts:W03 196 929 84392 9SiJ li52J4
81609 3li85 34649 35351 31Hl5 38133 633 015 86589 10S 117614 893613(;8
89050 39868 41304 41402 44S07 617 8UO 831 917~7 92275 566 616 780
46285 47024 474885 .,860 48217 9~131 1:l8 3b; 945S7 6H 9G401 7/2
óC:!92 $0522 5163.5 52966 55694 55815 871 97229 263 434 666 9U! 98134 777
56235 57259 68866 59(7& 59565 60862 901188 231 364 497 604 731 943 100130
61041 68098 63970 64799 66252 66541 298 458 11)1692 102101 267 289
67016 672.44 67784 71160 75580 103040 346 ;;25 951 104121 W5
159ą6 76866 79012 8131)6 823~ 105048 388 477 605 751 928 994
iU06 iW3 84673 86128 8óa21 106255 óli9 581 fl95 107338 378 4$2
86il'l6 87980 88632 88G58 89001 1OSU37 109234 863 llG011 111040
89085 89468 90079 91602 93451 413 446 937 112241 716 80S 113134
88I!Oł 95028 95185 95844 9tll'tO '/1l8 114056 132 759 999 116086 245
117080 91271 9S6U 101418 10'.l6.04j 497 1l!,~'18 120248 6:0 121086 228
102'1U 1082i2 103874 "łtSS lG591lu 11223118 1l!:i927 tlW53 HI5''; J!!511i2

10628a 1081UI 109367

!lSl lItsU ,951 126917 121652' 042 128014 Uli

11aaoo H4!M U'l1S _.iBn 111026,928 120052.

. dalsll' ci.. podamy jutro

I

względu n" niewystnrczajacą ilość fa
chownic niektóre Ii,ty, skierowane do
miejscowości, zna idujących 3ię w po
bliżu więks7ego urzędu pocztowego,
zostają skierewane do tego
urzędu,
który na mi~i<clr przepr~wad7a sortowanie wtórne. Na przykład wsży
.tkie listy skierowane do miej.,:owe
ści podm'iej,kieh koło KatOWIC wkb
dane zostają do ,.fachu" katowickiego I stamtąd dopiero nadane
CZASIE sortowania listów od
~
klada się osobno Ii.ty polecone,
ek.presy i letnicze, które w tem;.ie
przyśpieszonym
docierają
do adresata.
Z fachownicy listy odchodzą na
dworzec kolejowy. gdzie opiekI! ttad
nimi p'-zejmują pocztowe ambulans,,"
kelejewe.

'V

Niedo~de kąpielisko na Pi"skHh
winuJ jakoai~z9bciej służyć celowi dla łuórego
zaczęto

jego

'z

duiym I zainteresowaniem spoleczeństwo klele~kie śled,i wSl\slkie
prace. zwiąr,ane z prztibud"wą 'nasze
go miasta, lz budową no.wycb urządzeń. dróg i chodnikó~v );l.OlpOClt;ta
pru'o owol~a laty h"flt;wa wi"lkieI!0 kqpiclis~a na Pia"kach lywo poruszyla nie! tylk" sportową C7.GŚć
mipszkallcólv. ale z uwlagi lIa cha rak
tf'r hunowyl mający zrT~I('nić p~tetycz
nI' ohliele ("iusta i jlOoni"ść jPgo
slan sanitajrn" przy rÓWnOClf'Sny~n

Ild o lO.tęrmi f" n iill w~7,y~1kim mlPs7kancum ruożli'''l0~ci korzy~tania ze sporI

·····. .·•··•·•••••·•..···························1···········1···········111'
·
-=
'

°

po\vir-r.1.chni.

Ol",c"i!' pr71'rW Ino prace z powodu braku f""du,,,;w. NiewątpliWIe
jest to powili_JIU przyczyna. w niczym
jednak nie pozwalająca na zanie-:hanie rloko(!(,;-:p!li n hurlo\\y. którpj ukoń
czen:e w tak na }krótszym C7asie k.o-

nieczne jest z Wielu względów .
Powa?ne fi nelll_ze, jakie w,faly
w!o,one w budowę kąpieliska. Z
..
!5=:::!~=$5===::!!!e=
chwilą zonil'chan;a hudowy 7.o.tllną
...
:
I
zmarnowanI'. zlH"wno przez bezuźy_
l
i
MŁODzmt ODPOWIADA
ki lekarskięj,
gdyż do tór ze swym teC1.no';ć
I obiektn. jnlr td ,lIatl'/:o. że
zastępcą udał się na rlop. TaKa oy- po up ywif' krótkit'l"o C7a'u, tak brze
IMPERIALISTOM
luacja nie bawiona mi Ć. miejsca.
gi niezab!'zpif'czone przed d,ia!ania_
Młodzież z Internatu przy Państwo
1
Stel n ZawadzkL
mi almoskryc1.nymi, jak też dno
wej Szkole Ogólnokształcącej stopn:a
j
i wal IJIf'gną znis7.czeniu.
licealnego we Wloszczowie zebrała
KIEDY W'IPI~CZOWI .ZJAWI SIĘ
Otrzymanie t.redytów na dokońcie
się przed kilkoma dniami, celem omó
nie rozpoczr.l!'j budowy pozwolil0\ł1
wienia swoich zadań na' najbliższy
LEKARZ Z~S-u
~a nsn~.ięci~ tej groźby: Sp~d7.iewJlć
okres. Na zakończeniE' zebrania mlo
MieSzka~y Pińczo...{a
odczuwają I si.ę nalezy,. ze władze m,~jsl(Je po~y
dzież uchwaliła rezolucję, w. której brak. le.kar y
tak na! terenie IDla.ta !"ą ~t~raOla .0 przyznanIe kr~d:vtów
potępia zbrojną interwencję Imperia jak i powi In. W mi~'Cie jak i oa I dolo~.ą wysJlk~l. _".by t~k po7.~teąz.
li~tów amerykańSkich w Korei. W terenie po 'iatn les! l ledwie dwóch ny obIekt w m.esl"e '!'ogl bvc ~_
odpowiedzi podż<'!g&czom wojennym lekarzy. Wtórzy ma ą duży na- ,korzystany ,Ua 7.drow.a społeczen
młodzież przyjęta następujące zobo- wal
prac'
w
sl,ilalu.
Mimo sIw. I dobra sportu w naS1:ym mieście,

~ ~

H......
HII.~~!mI6J&(I,.JI"JJ
~~!!#/~fJ?/"~

~

budowę

tów w"d,n'ch i [lIa?, tak?f' mOl"J za
interesowanych sportem pływacl<m.
lllflJrllllJwui1ślI,Y Juz
dulek" posu
niętych pracuch, klóre ulknęły na
martwym punkcie. Roho1y ziemne,
wykopy, niwplu'cja dna i brle;:6w,
w\ hudowanie \\pIU przy tarnie zosta
Iy lIkoliczone. Wy" pano tilkże piaskiem dno kąpiel'ska ua olbrzymiej

~~~~-:_ ~7IJ. lfitM~~=;
.:::.

r

I

~~iza:i~:a;:nt= p;:~~'::a~ ~g:r:~~ ~~~~ar; ~~;~~j:a~~et~~~.r~c:d: 'l!mmłllIllUllllllUlłłI!lIłlll!ł!I!lmllll
pr~ odbudowie nowej bursy.
Czeslaw Mleu.1a

LUARZ NA, WCZASACH,.A 81A!.O·
GON - BEZ ~.ZA

ją się do d mów chor ch z wlzf"aml
ie są jeda k Ilpowaw'eni
nla recept IZUS i z tello
powodu u eZPieczenl!'muszą pldclć
wygófowan ceny za 1 karstwa w pry
wałnych a lekach.

Leurze ci
do • wydaw

(K-tOOc) W 8lalótoole iaa1i\!a~\.ule. SpraWił I winny za teresować s'ę
okolo 3 tys' ladno~et. W'ostatnł'2l.tza odpowIedni. czynnik} i przyjść z po
'sie ludzie ci pozostali bez iadnej op:. moc". lnie dcom Pid owa.
I

dalnk
n a Od'bud·.OWD
"it
I
'Stollcg .
Złóż

~

.

'.

i

i

Str. 6.

Lllikeatle'yczne
MOSKWA. W trzecim dniu rozgry
wanyelt··· w Kijowie lekkoatletycznyeh mistrzostw Związku Rad,iC'ckie
(o '.młoda zawodnio7.ka leningradzka
PietrOwa ustanowiła rekord ZSRR
w biegu na 490 m, wygrywając' tę
konkure. nCJ'ę w !i6,7 sek. Wynik Pie-

l

Ra d. om.'

Mm,

UJ

nailepS2:ego kolarza

. kII

zawoa-I

1ft ;;;;turtuj~('ych
wy!!r~ł Gridniew Zw. Zaw. w
c<zn,jp 5:4Q:4;.
R07Pt!rallo r(hvnif'7
'kig- na p!"7P
taj na <\ •• oH"-i" to km nl" kohiPl i
-;o km - dla m€'lc7ym Wśrón 25
startującvrh kohipj na I m;pjscll no
Cl:Y7D.

w~ród

ików.

w,

to

pO.lłJstałuści

po !iioporCie

hurżuazyj

nym. nal .. cia!".;"i. które zodaną wykorlcnioue w drodze usilnej pracy
rf'felałt'r\'l

kulturalno ..

I

e·

arszawa
i

Związkowca - Rad0l1"Jlaka. Reprezen_
tacja Stolicy wystąt>i w 3kla cke
następującym: (począr-:szy od wa'i
muszej do ciężkiej) r-- M~ć~'oW,ki
Stępnik. Kwiecień, F1l1da, Kwaśnle~
ski, Paliński,' O!szews~; i Ryś. W dru
żYllie Radomia wy~tąp'ią naj prawdo_
podobmeJ: ZapalskI, ~1czewsU, Sieradzan, Sobczyk, Orlik, Kozio! Sto.
niewski i Zietiński.
'
--0-

Jędrzejowska

tenisowych mistrzostw
Rumunii

r.7'a!lilp ;.n·.ł5.~

W hif'g-n mp7:('Z:V 7n OZP0' w spra",,-jp walki" z samowolą
lwyciG":'1' Likt'i5tt'r;s Spartak w cza-Ina J,·"isku. 7. smwinizmem nie tylko
s:e 1 :20:48.
\\śr(,d puhlj{'7.lIo;ci - ale panującym
--on}wlliE"~ w~ród 7.<\wodników. Zwyd~"'two na boisku kosz1pm .. unieszkołili
wienla kolpJ[i i (Iru7yny przeciw-

I

BUKARESZT. W czwartek w Mię
dZj!narodowych Mistrzostwach Teni.
sowych Rumunii rozegrano półfinało
we spotknnia w grze pojedyńczej kc
bi .. t.
W pierwszym półfinale Jędrzejuw.
skaj pokonała Teodorov~ky (Rumu.
nla . 6:1. 6:1. W drug,m spotkanin
pÓI~'nnlOWym Popławska wygrała z
We thein (Rumunia) 6:1. 7:5. Tak
wio: obie Polki spotkają się w fina.
le.
ćwierćfinałowym
spotkaniu w

A

Stal (Skarż9sko)
Spójnia (łUe1ce)

.

i Popłamska
w finale

oświatowyelJ

przy klubach. działaczy sportowych
władz klubowych oraz zrzeszeniowyeb. Nie tak dawpo jeszc1!e wspo_
mety prlvby!a hocrnmowa Zw Zaw.
mina!iśłOy o uchwale ak·ty"" Ki,,!.
w

'L

boksie
I

o

I

Lipp,. uzys~ując odlc"toió

...
Ju tro

isze do nos j!'den 7. n .. ~ry"h·
nit'wła~ciwie, wyraiaj~ się pubłiez jednośtki:"':' .;.. mteJ'es:,€
I
czytelników
.kar±yskowskich
nie w spo.sób, który dobrze o mm Spol.cez. eństwa.
,.
(nazwisko znane redakcji:)
nie świadczy i godzi w honor klu.
Hau'''''';Ię,
dakcji:
bu, W kwrell<' IJarwaclt występuje.
władze:
Ill~iit!~ra~~~~~~!;i~'
'Otóź p-acz teu ,powiedzi", l!Il. i . . "
. '
W czasie zawoddw A klasowych.
..jak
!lęd>.ia nie ""trzy, to Ulwod·
tow
•.
ro'.. granycb ostat";o w Skarźy,k D
nik moż" robić eo chce-o
pomięclT.Y O~iwem a Bndow!ilnyTakich przykładów można 'by nieTo Je,;Zt!Zl!'
mi (Su~hedniów), Jeden 7. zawodni
sza miejSce"w
ków snchedniowski~h zachował się stety je'7;cze zacytować daleko więcej. Fakt podany prle', naszego czyRie wi~j
W dniu jutrzejszym w hali RZO w
tplnika świadczy o tym, 'że poziom
mislno<lłwa
Radomiu odbędą ~ię międzymiastowe
moralny pewnej części naszych SI'0r.ia
zawody !>ok...erskle Radom-War$Zarowe"" daleki jP<t jeszc'ze od idt'awłaśeiwt'j
~a, z ktorych dochód. przeznaczony
tytuł
lu. Innymi słowy nie wykaZUj" oni
działuił2w~7.!=;~rt~~e! 1ftl.....""....,•.
!"S't na odb,:dowę StolIcy. Ob;e. d:uLrozumi€nia zadań i celów, jakie ma
akeji
Eyny wy>tąplą w swych naJsllmeJdo spełnienia kultura fizyczna w Pol
.:.
.
1I.a·
.. •
sce Ludowej. niesłusznie ~pTowadza.
WiąZ
n3uliec",lego jąc <zlarhelną rywalizaCję na boisku
do bezpardollowf'j walki o zwycię
MOSKWA. W Kijowie zBkończyły stwo za .. kaidą c('nę". zwłaszcza; gdy
S!ę ",::ó!n;"an/if>d if> 7Bwo,1\
koIA~-1 '.;dziajest prZ\'pa~ko~\'o odw.ró~on,
So<'''. \\'yscIg na 200 km
dla mGz- 1'1,·(,tl 111 I I n, .. w,dzl. Nlf>Wątphw,e -ą

Z

ZSRR
tOńClyk 16.30 m.

.Wspull:iał;r wyn,k nzyska!a rów_
nlez SmJrnlcka. zdobywając mistrzo.
sIwo ZSR R w rzucie, oszcl.epf'm. Jej
rez~ultat -. ~O:98 ~n. I przewYŻSla o
3.1> ID w~nlk. ktorym zawodnIczka
radziecka zdobyla mistrzostwo Euro.
ir~wej
jest
o
O,; sek.
lel/- py w tcj konkurencji. na rOle~ra.
szy od dotYl'hczasowego rekordu ra- nych ostatnio. zawodach w Brukseli.
diieekiego na· tym dystansie.
W skoku w dul IDlitrzf>m Z:';RR,o
. W
..'
_.
stat Madatow (A ZPrbcr,dżan\. uz, ,ku. pchnięcIU kulą tJ tul IDlst:ZO W-\ HC 7.15 m. ('0 jest n jj,'pnym te~o.
skI.lla ten rok zdobył ponownie Es· rocznym rezultatem , Z,~RH .

owłaściwą pos'!a_ę SpD

P

Nr. 261

nej to ulaniem nas7.ym i w~zy~tkich
prlłwdziwych sportowców sromotna porażkn. Konkretny, opisywany
przez nas Wylej wypadek. wskarnje
że sprawą tą winien się zająć zarząd
Bn<1owlanvch w Suchedniowie. To
W SkRrżysku odbyły s;ę zaw'Jdy I lP<t j('dno: Ale nie tylko klub such"d
piłkI no~n"l o Puchar Pol<ki pom'ę-j n"""ki jP.t ty zaint~r,,~o~.any. Spra
dl'.Y drutymlmi Stali (Skar7.ysko) I wa ta. bowlPm rowo',,?- dotycz~
~Ieleckiei SnójDi 7.ak"ń""o"lo w,'voka wS7.vstkwh naS7ych kluhow. WlęC"J
p<e>r?żką spółrlzielców 2:R W:5). W ze- I t" ..hn pr7.vwiąz~wać wagi do w.y~o
;pole. kielC'ckim zawindla obronA. wllnia sportowcow. do wyrob,ema
Bramk\ ';19 pOkonano ych zdobyli Kor 'w,ianomo'ci, te. najważniejszym eebet i SoaÓ'IJ·kn 'Sedziowa! Gb SUCZli lem sportu jest podnieSienie sprawna (Kielce) Wil'lz"'w około 1500.
"ości fi lYC7.nt'j w inteTeg;~ zm-owia

8:2 (5:0)

pojedyńczej mężczyznSkonceki
ci~źył Cobzuca 6:4, :;:6. 6:2, 7:5.

I

szych składach. SzJdelet
oparty będzie na zawodnikach CWKS
pude!ll!. gdy reprezentację
będą

pięściarze

SOBOTA, 23 WRZESNIA
5.00 Początek audycji. 5,03 Sygnał
czasU. 5.05 Streszczenie wiadomości
Iporannych. 5.10 Audycja dla wsi. 5.20

STANISŁAW

DYCAT

Str. 151

WspólDlk wS7E'lako byl jeszcze mądrzejszy od niego.
Kied,' Armia llanziecka podehoflzila pod Kraków, zabrał.
co ty'lko się dało (wywiÓzł niemieckim autem nawet urzą
dzenia sklepuwe) i uciekl z Niemcami.
MuiJ powital niepodlp/iłość jako skromny subiekt. OSlO
kany przez kapitalistę, który zostllwil go swemu losowi
i nawet nie wypłacił pensji. Uznał. że ta sytuacja może
znakomicie powetować straty Tadane przE'Z nieuczciwego
wspólnika i że jego taktyka skrywania zamysł6w mimo
w!"zv~tko orlnosi triumf.

·W Krakowie zaCiął się jednak czuć nie nazbyt pewnie. - Swohodę ruchów i dzjalania krępowala mu świado
mość blisko«ci rodlinnych ~tron. do których ani tęsknił,
ani ulatywał sentymt'ntalną myślą. ani tt'ż mógł oczekiwa':'
by mu si~ one podobnymi uczuciami mogły kiedykolwiek:
otlwzajf>mnić. Ta niepewność wzmogła się jeszcze gdy dowi!'dzial się, że jego ojca miano aresztować za rÓ7.ne okupacyj"e nadużycia i przestęp,,!wa i . ledwie zdolał uciec.
Nie wiad"n·o dokąd. Zniknął. Slnchu po nim nie było. Tym
lepiej. Muń młod>zy obawiał ~ię czy w razie czego, przy
okazji i jego by nie sypnął... Uwał. iż najlepiej będzie, jeżeli po nim na pcwien czas słuch zaginie. W każdym razie
w błiskO!:ci ro?'7.in"vch stron ...
Przt'nió,l się więc na Ziemie Zachc,dnie. próbował tam
szczęFcia na rMlle sposohy, spośród którycb szaber był
jeszcze stosunkowo najuczciwszym. Zawsze jednak. nauczony bolesnym doświadczeniem, pamiętaj o tym, by swo-·
je 7.amysly i czyny stroić w najefE'ktowniejsze szaty szła
chetnych słów i pozor6w. ukrywać pod nimi swe prawdziW'l zaruY5ły, jak -n'egdyś słoninę i szynkę pod sutanną.
Zt> sprytem zawodowego szalbierza,' wrientował się
jednak we właściwej chwili. że tego rodL8.ju możliwości
coraz bardziej się 'kurczą i,. kurcząc si~ coraz szybeiej"
mogą wres~cie peWUE'go dnia zacisnąć si~ ostatecznie dokola szyi. że dliałaniu jego konieczna Ślę staje konkretniejsza i bezpif'czniejsza od sI6wk(yjówka. Jako "wykwalifikowany· subiekt złotył przeto podanie o pracę "'. PDT
I tnm z kolei rozpoczął . swoją działalność. Pokumał si,
57ybko z podobnYini sobie typami. Nię mosieli porozumiewać się za pomocą konkretnych słó", i wzajemnych prO\KIzycji. To było zbyteczne i niebezpiec7.ne. Takimi samy!
mi banalami i obludnymi frazesami. jnk przed innymi zgrywali się przed sobą. Ale ,,,yczuli sięi i zrotnmil'!1i doskonllle. Cel tej milczącej zmowy był p~sty i. oeiywisty:

ręka

wrękę

tak, aby ten uspołeczniony ban
wszystkim dla naszej korzyści. Ażeby
się starać opan:ować wszelkie dziedziny
tycia i pedetówskiej działalności. Milcząca
się coraz mniej milczącą. w miarę Jak dolinia podżiałn między nimi. a pozostal.ą,
ezęściowo czynną, resztą pracowni.
mi w okresie noszenia sutanny pozora.
powagi .. dział"", p~zede .,wszyst.
.lIpoleczno' • or«lInizacylnym. Starał się
'm charakter:z:e wkraM do wszelkich orwszystkich rllda"h i kołach. Gą1.ie

mÓił.
.

hamowa~ inicjat~wę

bie~nych. Ale jak8ię

'tyle nikczemnym, co
'się er.y nie przeholował w sprz~cz
I.h,~,nvm· lesti!ie z tą dziewczyną. kt6rej
czemu, bardziej niż innych, na zuTepiej jednak sznkać jakiego§ tym-

porozumienia. Diahli ją tam w kQ~.
,,:edHe,ć na jeg!) temat; A lho czego
o~talnió: .• Przybrał minę niecó cierpią·
Yf każdym razie minę czlowieka,
nn•• ,.'i",,·il wAlce'O szczytne cele.

nio-

nri""'.cln·"_

Marci~k~wsk8

- ~wiedział głosem cimnie się zdaje, te sprzeczki między
potrżebne.·Osiateeznie przy§wiecają

nas

'samo. w~l~zymy,a" dzielą
tylko
tęlnper!lmlmlu. :'PowinDiimy 'b8zwżględnie porozl1• wszystkim dla: dobra ~ placówki,
'jemy., Wza'jemna a:yIDplitia r!7.Y
III' spraWy, .. prywatne•. które nieza\eł.nie od
Ralety"rilgtrwii~z terenu, gdzie kiero~ać nll'olómel"PnJjlie~~' ,
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Koncert dla świata pracy. 6.00 Program dnia. 6,05 Polska pieśń masowa
6.10 Muzyka ludowa różnych naro·
dówi 6.30 Dziennik poranny, 6.45 Mu
zyk>1. 6.50 Gimnastyka. 7.00 Muzyka. '
8.00' Streszczenie wiadomości dziennika:. porannego. 6.05 Rapsodie róż
nycą kompozytorów.
8.55 Rezerwa.
9.25 Ulubione melodie. 9.50 .. Przy
budowie" powieść Tadeusza Konwickiego. 10.10 Muzyka. 10.50 Informacje
10.55 Audycja szkolna słowno - muzyczna dla klas III - IV. 11.15 Mu·
zyka rosYi ska. 11.50 Glos mają kobie
ty. 11.57 Sygnał czasu. 12.04 Dziennik
południowy. 12.15 WiolonczeJirci ra·
dliceey. 12.30 Audycja dla wsi. 12.45
Melodie ludowe, 13.15 Przerna. 15.25
Program dnia. 15.30 Audycjia dla świe
tlic dziecięcych 16.00 Dziennik popołudniowy. 16.20 Audycja
literacka.
16.301 Ludomir Różycki. "Kompozytor
tygoania". 17.05 Gaw~da historyczna.
17.20 Muzyka i a],tua]noścl. 17.55 Ko·
mentarz dnia. 18.00 Na froncie sZeś'
ciolatki. 18.15 Koncert. 18.45 Audycja
dla wsi. 19.00 Audycja dla świetlic
młodzieżowych. 19.15 Z naszych pie·
śni. ~9.35 Koncert. 20.0ą Dziennik wie
czorr)y i wiadomości ~portowe. 20.30
Gra iorkiestra pod dyr!. ~. ncaimera.
21.00' "Fircyk w zalotath ., k2.00 Jan
Sebastian Bach 2 ,18 Rezerwa.
22.30
Utwory fortep anowe. 2300.
Ostatnie wiadomości. 23.10 Program
na dzień następny. 23.~5 Hymn.
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(wedłu!!

PlerWllu
do It 29 oa falach
16511 na falach 25.6.
I 111.85 metra.
TrIeela audycja od
19.59 GIl tala.h 31.27 I
()zwarła audycja od
eln 21 Z9 o. tal.rob 31 22

