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W rok później naród CZ<!cboslowatlki przystąpił do realincj{ planu
, dwu1etniep, planu odbudowy lospO
BERLIN (PAP). W prasie IIerlh\sldeJ epublikowallY' zesłał Jumnmlkał praskiej k()nfer$cji ministr6w S p r a w d a r e z e j kraju. Plan ten poprzez dal
BadY lWalsłrów NiemłeeJdej .RepubBJdDemokrałyemeJ
męz1m 11 uaiI- Zagranicznych, może być -zorganizo, _'wypIeranie elementów kapitaHlWTezaJnym pósłedzeniem P,błnełu w dniu Zł paiddenńkabr. JlDmu- v,'!łIle . bezpośrednie
referendum
: lI.tycznyeh z iycla gospodarezep za.
aiilIał stwierdza DL iD.
wś.-ód. narodu niemieckiego na temat
~ bezpieczał I WZIl1l\(ltUał ,państwo ludo
,.Rząd Niemieckiej Repub1ild De- publiki Demokratycznej zwraca Się utw~ Ogólnoniemieckiej Rady
WO~' demokratyczne, prawdziwą oj"
1110kratycznej % wielkim 'zadawol!!- do wszystkich war!Itw eałego narodu Ustawodawczej, o ile okol1czności bęerr.vz:nę.ludlIi pracy.
nlem przyjął ,do wiadomoki sprawo- .niemieckiego, by wsz.eIklmi slłami clą tego wymagały.
Ale, reakcja czechoslowaeka nie da
:danie 'minilItra Spraw Za«ranicz- pc/Parły ·dą~ do umocnienia poko-' Rząd· Niemieckiej Republiki Demo, ~ _ wygraną. D;pąc do wytrl\OO
. II1ch NRD o praskiej konferenCji ml- ju l S1lybszegozawarcia traktatu po- kratycmej jelit przekonany, że pa1 Dla władzy 11 rąk ludu, przyPtowy"
~ÓW Spraw Zagranicznych ZSRR, 'kojowego~ do odbudowy gos.podarki triotycme i' pokojowe siły ąaszego
: wala' przy' poparciu obeyeh imperia"
Albanii, Bułgarii, Czechosłówacji, Pol pokojowej i utworzenia jednolitych; narodu świadome są tego, że chwila
I Ostów zamach stanu, kt6ry mlał
Jkl. Rumunii, Węgier ! NIemieckiej demokratycznych i pokoj.Jwjch Nie- wymaga pomnażania i łączenia WS1ly, przekreślić wszystkie zdobycze ludu.
RePubliki Demokratycznej w sprawie miec. Rząd Niemieckiej Republiki stkich wysiłków celem zapewnienia
i Narótł
czechosłowacki w· pamiętne
nowojorskich decyzji ministrów Spraw DeMokratycznej wita .% .uznaniem naszemu narodOWi pokoju, a tym saI dni. :lutowe ,1948 roku rozprawił 'się
Zagranianych USA, Wielkiej Bryta- fakt, że zgodnie % oświadczeruem mym i możliwości istnienia.
i z:~kcJą I ostałeemie ugl'l!.!lto_ł.w
nli I,Francji CI remilitaryzacji Niemiec
swoiJji'kraju ustrój demokrac.l1 lUzachodnich.
: do~,
."
'
Rząd NRD wdzięczny jest rządowi
48
, ZS"Jiaźdzlemlk 1948 r. stanowił do
ZwlązkuRadziecldegoirządomeuropej
,nlós1ą':datę tyelu narodu.·W dniu
8kicli kraj6w demokracji ludowej za
."
I tym 9«.'os. zony wstaje plan
plęę!oto, że rząd Niemieckiej Republiki De
re1ńJ,' plan' budownictwa fundameu-
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uchwały
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konferencji praskiej"
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N'aro, d C·h-'
'. CClerpl
,
Insk-I nie
k"· tó. t h USA
=~~~:~ji ~~h~:~rz': prowoacJI. plraw p.owle rznyc
.
peł!ioprawnego członka, jak r6wńież

za to, że sprawiedliwe żądania liarodu ~emieckiegO przywrócenia jedności jego ojcązny i sąbszego zawarcla ~-aktatu J?Ok0joweg~, mala~y
plnowrue calk.owite poparo.e rządów,
bklr
ch dział
konf
ji
ący. u . . w , . erenc
Decyzje ~woJorskie~ m.rady minlItrów Spraw Zagrarucznych US~
Wielkiej Brytanii i Francj! stanoWlą
dowód 'upo~go kontynuowania
plUtyld, która jest powainym zq:roleDIem • POkoJu l bezpieczeństwa ,DA
rodów Europy; Zagraża ODa Istnle-'u narodu niemłeeld-o.
.l
U . . . .
Troska o zachowanie. l.

~ir~~e"

Nota mln. Czou En-lal 1100HZ

PEKIN (PAP). JBk podała Agencja Nowych Chin, w okresie pomiędzy 13, a 25 października lAltnictwo amerykańskich agresywnych sil zbroi
nych w Korei mowu kilkakrotnie naruszyło granice Chin, bombardując 'i
_ ........"wując ..........n·um prowt·n.. il· Laodun. W ZW1·M..... po.wyższym w' dniu
- ....<a4
~.J ~
...
......~
26 października minister Spraw Zagranicznych centralnego rządu· ~ińsklej Republiki Ludowej Czou En-lai skierował do sekretarza generalnego
ONZ l'Tvgve Lie depeszę stwierdzającąm. in.:
doniesienia naszego północ
W imieniu centralnego rządu ludorządu ludowego, w wego Chińskiej Republiki Ludowej
o godz. 14,25 we- raz jeszCze Skladap> niniejszym w Organizacji Narodów Zjednoczonych.po
wyższe
domagam się, by
Radli
natychmlast.,po
tO ki.enm]cU .

;.

Da'

wll.S3'lIł- skich

Imperlallllnu nlemteekleco..·Ludność Nie
lDiec zachodnich i zachodniego ·Berlina powinna z calą stanowczością
stanąć po stronie 'polityki, usuwającej

tO Kórei

agresywnych

Id~ ~r!~ł4j\V Jl~młet~lJ:' o~~- KOl:Ci·uk~
!!wa'~a-r-pn::ci ~ -·:!m7rue: dW1ru'~utu20 ~~~~~~~~;,~~~
d~uszezeniado ~. alę

I'

.

IłS'WIIYm planom ~P.,erialb.D,m ~!o. ~ 19.5D. jeden..

IUIlefYka~klego i wkłada

w

)

?lic~!~T~1CIUn; ,l.~k ,.6tO"!!f!ź
iD' KierUnku. ąątycMniastQWego, wyco-

samolot
'
im.łą,. 4męfV~iuktch o;g,.est/wnych. si~
~ych sił
w Kól'el u- %bróinych~% KOm. CI to tó 'Celu zapokazał s!ę,.nad rejonem
PGr bieżenia r!)Z$uTzenłił 1D,ojńy.
.
Włatu Kuan-Diail, prowincji Laodun
i rzucił jedną bombę·
' - '

tóQ~=~~:Ód ezechosłowaekt po

razSZ6sty obcoodząe w wyzwoloueJ
ojczymIe swe Swięto Narodowe. 11
I dumą·ł zadowolenIem bęclr:ie .mÓBl
SPOjrze
..' 6. wstecz na' przebytll drogę.
Piali Piłll'W!lZep roku płanu plęeloiletn~został wYkonany w 101 irao.,
la pl
ółroelIa dm.....
prokun W·el'WS,zegG3
proe.P
!
,,::,,10.,
103
Masy praeu.lące Czechosłowacji
~ t~ w ,PIlłnl korzystah z 'owoeów SWel pracy. Wraz ze wzrostem
produJldł wzrasta dobrobyt liaroiłu,
podnos~ą się realne za.tobld ludzi
ptąeY, rozwija SIę życie· kułturZlne,
!m>łtnle oświata.
..
. W.;.ilDlu SWłęta Narodowego CzeI'

'Pra.~wą 'wo1noś~ uzyskały masy' ludoWIl()zeehosłowaejl II rąk
'Związku IRadzieclde- "". r.o.ku 1945.
,
,,- .
gdy zwyouiska Armia Bl\dz!eeka roz
gromua 1j.itlerYzm. Tym razem, dzlę
ki pomOlf"'popa~ę1uWłęupego'sojusznllta, lmasy . ludowe CzeehosJ0ł"1'
eji pod Jfłerownlctwem swej J,>arłli
Komunls,-emej przYstąPiły do budowY samodZielnego bytU, wolnego
od
iI.-ł__ h 1 ....-eh ka
u ro........,c
V""..
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Swlii~a;" ,O~\!p;'ll!Ygł.4IfI"I!Dy . .zIi
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reałlacii pro- Ęo~ ukazały się ~ad .wsią

Bokou.

:1p!~~=:~ .,!i:!s:.; ~W1:~ ga;~ź~~~r~!1 or.:.~· trzy

'l'QIIOZYcje te sJuŻll dalełu pokoju l
lIłauowlą odpO~ poc.taławę źje- " ' c h ob-·_łł na. & -...-..0....
.. ....lIIłeJ ulemleeldej oJezymy.
BZIld Nlemleeldej' Bepubtlld DemoIII'ItyCIII-' w ..-..., p ......J - al- de
,
.,.
.........- ..-"
propozycji konfereneJł pmskłeJ młIIilItrów Spr'JlW Zagrani_teh, ponie-

~

...

.

~

oin. '.", '
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we samoloty amerykańskich agresyw n.\J01"L"",U
nych
sił
zbrojnych w Korei
granie
Chin
dowodźą,' że
zbrodnicze działania Stanów Zjed-'
noczonych trwają nadal l SIl ~ero:va
ne przeciwko północno - wschódmej ,
części Chin..

te wetalt

WYs~~~oprpwrz:;e~z

Obrony Pokoju I
osoby i zrzeszenia
krajach, przekonane o
wspólnych wysiłk6w dla

".;
stwierdza dalej, że' Biu. Na,.6d chiŃki to tadnym tD1IJ)IIdku ,
ten szeroki u_
,',ł7.i:.h~";,h i organizacji w· ruchu obroń

tego nie ścierpi.

...................... ........................................
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. Komunikat Stałego Komitetu
wi~towego KOngres. u Obrońców Pokoju ;
samoloty woj~kowe amerykanskich aPRAklA (PAP). _ Biuro Stałp,go
naplętn wal!. poclżi~ wo~Kongres w Sheffield '?ędzie repregresywnych Sił. ~rOjnych w Korei uka IK4)miitel;u Sw1atowcgo Kongresu Obroń
I wezwaH narody do cza!nośel. zeńIt,<1wał olbrzymie siły broniące p~zały
się
nad WSIą Ralguan pow.
oglosllo komunikat stWłer
lMl.t0.łu
zdilją$o.
ble 'sprawę, k.oju 'przyczyni się w znacznej. mi"prowlncji-Laodun. W dniu 22
•
sta"
1
nika o godi 5.\}7 trzy
że ua ,posiedzeniu, Jakie odby
powstały juz. siły, k.ore ~ W,
. rze do wzmożenia wysiłków całego
skowe amerykańskich all'ellYWDYch
dniach 251'26 paiiłziemika w
odwr~ć groźbę wojny i utrwalić świata, :anierzających do zapewnierua
uka~ .
propozycje dotyczą
JeśH wszystkie narody aI~ ~ z j e .
,.
. .
.
Sił zbrojnych' w.Kore!
SIę
'ob-" U S .... _.-wego Kon
swe w.vsUkI \V eelu pokojowego. współistn,lerua r6żnych unad miejscowością Laku-Szao
'a............
#
ł
tu Kuan-Dian.
Obrońców Pokoju.
.
stToj6~ społe<:ZIlych i państw.

=. k:!e:~~~bl:'~ d~~~tsn~~1~~~~~J~

lIIIrodu niemleekIego.
.
. Zgodnie z przyjętymi· na siebie w
Pradze zobowiązaniami, rząd Niemiec
kiej Republiki DemokrałycsDe1!dekla.ruje !IWą gotowość wzIęeła udlllalu'w
łsronenłu OgólnonlemleekleJ BadT tJllawodawczeJ.
.
W ińteresie pokoju l pn;yszlośc!
lWzego narodu rząd Niemieckiej Re-

t

..

.,

;.t=:ec;:;~=:~:,res:= ~~1~s;~%:~~::; Sił~,i, 'pOkoJIBu odw.·.róeą ,1. . 18& ·ę

1i,ied1lOCZ)'6 się eelem

.

d.la del.eoatek polskich

Koneres Ob·'
ronc'ow Pk·
O" OlU.
ł>

•

• . . .

.

Swiatowy Kongres ObrOiIł~6w p~
kojn wyrazić KąngresOwi ich .....
nOWele i jednomyśme Żl\dania:
DOMAGAMY SIĘ zakazu bro.i
atomowej,
znjszczenia
zapasów
~śzelkiej . broni
ludobójczej i
. wSjl:elkiCh środków masowej ,zagł.-

I
LUDU.

a

j"

i,,;
,przeJ.1I :~,~~~to:rym

I.;,:

kąng..esemo~ron:ow pn~~

ZbrOlenia!

.·OgtaI)ICzyc

,:,.\V~~,~e.l';-.n S~ą ~cnnjt~u ()brońców POkOlut któt~
• . ,l'Otszerz,i!Ii1ełlll pOCłęblenlettl,Wf-OO oI!II!tiiJ... .wl:&uwa na dolo ._
óbok zakaza broni atomo",ej - żądanie p~zechncgo ogcalllc:leni. zbro. "Pie'mier' francuski. Pleveu. ~yl w l wił 'me jak~ ~re~iet niep6dlegMl. ro-; opUii! franenskiej de litowany komuniJe6. ;Jaki
nie ma to żądanie?
l
patTelHneie:,iJekl!!tacJi'f"'sprs_·~'~ej,i'l'~.;słe ~,,~kin styczny, Bon'e, si; e10ziljąC" że ~,<l"
. . I, .
alllerykańs<1y rozpętall,lIa ś.wiwle wyścig zbroje!\. S!ar•mtlit4zyzacji Trizonli. Dłuao -bronił te~.w.. ameqkaDskich we Francji I. domo. ŚĆ o zgodzie
du francUSki. ego
ł2:9' pó .
łt!. Jllwne l Itkryfe wYdati lia zt!tojen!a "'Ynll$tąT~ !I:a~ę"Przett':lIlożeniem- tej'tłelderaółL ..Je ;ak••~lk.hill!lreWJlddL~a.- i na rem!Htary~ację lizonl!o wywo,la~a ' naęk Zjednoczonych około 50 mlIlard6wdoiarów. Równoc'tesnie !amer)_
łfo .,wtorkoll'e ,pświa4czenle, ,poptzedz!, rzy wo}enuYch. kłóm są., glOwną .i- i llłę,,?lde ~wraz~n!e I zUllepokojen,e
kaliscy),retendencf do panowania na!! śwtat.!ln. zmusUl sW;Vch Wasali_
JłełlQllłało .ądęł4 l
. ' łOZ~ Ją . 1 1Ill.t.vatnie)szyDl atuleJa w grze a- . "ośród wul"';tklęh
neuz6w ~ -lJłę
Wielką I B"łanłę. 'Francję i fnńe Jlli(ls.."Jt;. t1D&1'!IltalllzoWMIe do o'wię.
' : k " m1ę4l}i ~ ' .• '., ~ ~~ . SX1Ma-du na feli przekon 1a-pl)1JtYl:zmI.~:-'
een!a wlękS$oścl kwot z budżetów na Ilel!! zbrojeń. (Wielki> Bry nla_
:U'~w '.~ S ' . ' .~ JąC~jl!d~llUację.' Płę~Pmkla-1 Fran.cuzi wiedzą, że te~.taryza,t'Ja 1.200 nillłon0"t funtów, Ił Francja 1.2110' mlllll.~dchv franków w s osunku
~ . a,1'IeW:aenll jego
...... mOWld of.ejałJlJe łIJOIłę nąau na ,OJłłe- 'trlzoD1I, to wielkie zągrozerue najcen
rocznym}o
i
Rząd PIGvenapragnllt' tln~k- btanłe PrU"JI.'S1Iwe~, · · 0 ' r nielszego dobra,.ca jludzkośCi - pol
Ten ·potwornt wYŚclg zbrojl'ń odByWa 'slę pód llłanczYk'e m>koo
nąć debaty parlamentarnej ;". 'sp'ta- 'fie . bąd,P\even. spn:ectaje "s1lWiltennOść koJu. A FrancuZI, ja 1 katdT Inny na
mej o~rł}DY .poko~u, Cż)' mmll w ten spOSÓb utrz~·m..e pokój? 'le nit
Tri&Oni( ~ dyskusja 1IIUSfllł3.oy Ptur;iL Me ~,~ię jeJ ~
ród. uiczego,bard j rue pragną ~IZ
lIpoini: DcłMadczeti,la z' pueszlo~Cl ut'tą, na... te wy"e:g zhresei\ PrtlW!>ujawnić w ulej ostrości. że '1'łevęn .ród łrancnśki_' OpinIa nar~u francu-, pokoju. Walczą o okój, protestuJąc
dzl do wojny. że Im)erlal~ci prQdai<ują broń, aby ją <Iiy .. dl sWY<,h
4OpUśolł Jlię··najbardzleJ.lDOJlStnląl'l., slrie!Ja .zÓstala ~~'l\rana WOk1!i pr.zeCi-w ..brudn~j . ?Jnię, w Vietnacelów agtt'-sywn;l(:h. Przeciwnie J;aśrellu~c.i~ zbrOjeń jest wm.z'm \\'y_
wllłsłoril zdradY IDteresów . I'.anCJi. lL~la. OJIoru· p~lw reDłUl~~ryzac I] mle, Walczą 11;· mllOnaDli podpiSÓW
rzeczenIA :slę jllanfnv woJennych,;iest CZYM
...!kiem umacniaj \Cy~' pO!-"j.
POłęfDa presja opln:l fTancusldei "mu- l'rbonit, oporu' przCdw . -zdra..".e . li!-, pod Apelem Sztokh IllISkim. Zolni'li'Ze
""
s.lIa.3ednakte. Pleveua dolltzedśławiel ct~y. dokonanej p~ rząd. Płe"~ll noboroWl ma~llfttowall w' Neuvl"C?l$' w~~ !lbroJeit,Je$t w illlereśie'.n&rodów? Nie, wy.,~lg ~brojefl
nla lIprawy remUitaryza.cif na płeuou-l zdrajłza.ł:te· ejezyml;.: nue!1 wyzwarue I' Pal110ux ,Bedaneu , Taverny. Cenlly
kładz'e s;ę c1ęzk'm brzemieniem n .. narody. r.ządy redukuja
.ystk!~
117lD posiedzenIu Izby Depu~y:h. narod.oWi.lrancU$,kleIli1L·loło dzIś . Ull j l ~ant.':rre or~i w dar -. 0?erstain. w I wydatki ,na Ciele kulilKalne i sPełcc2;ne"ac,y sjlr<lstać 1'I'ydatkom .ja zbroWtorkową debatę poprzedZl.!Y 9.?- wobl!c:. potęłlleąo ..Iro
.. lItu' sprze.
Tn~o!ln P,rze;cIW p ed.luzenl?slu,by
jenlao .WY.ŚClg zbrojeń przynosi konne!' w. ;Vłączllie ba:tkle1"cm II pr:&erII~e obrady gabinetu, kt6ty na llroteslu.nfeilawikf, dó sprawe6w od- WOJskoweJ. Jako Pf~JawoWI wOJanmysłowcom. ZYski monopoli I trustów w II wojnie światowej vhn'%b
kUku kolejnych posIedzeniach Ibla'a! rodzenia.· II1tlOl)'UlIJ,.lI prusacl,wa 11il, nych pn:ygotowań,
. ' ni mojej ni Więcej tylko pon:.d. 40 mtnaldów doia:ów. W roku 19ł9
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druu!eJ.
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elwu.1

I

l

t\!kst aby
dO!klaracjL
TrudnOŚ.IJllJ:ed!)Wal
C.' .'.PCde!!,.1.11. r.
.•.iI.. llłutble.
amer.Yka,ńsk.'" 1.eJ...' wł_
'.,'
".' 'tIJ!e"
o
'R.enu
I zgoda
r.a
VI'
roku. {)pp.rzedZ!!Jl\llYm
przejście
pj'zYłoiO\va6. wojcnn,rb
,\to bez:
l)'m,
fakt zdrady
...I1.. PoIitykalrauaUska'
się
nią
ze.. litaryza.Cja~.i".Onti
strony r1\ildPle"ena
ukazała
pośredniej
n&paścl na Koreę,
zyskidoaln~rykai~sK!ch
monopol> fln!osly
beiJ l'rencjf lI&IlomnnlłlOwać
lor 11115 'lać ._ tych snaćll 'vI.Nle~la. ocló-' Francuzom cj!l~ pr' dę o ~ytuacjl .th
ponad 20 mlllaroów oolarów, a od najazdu na i{oreę wzrO>.ly jOp1"Ze.
jak uajbudzleJ zawoalowaDeJ~ ",naj re S4przeciwne ~'Nt.
ojezYZ'!lY' .OoWledzi II się, ze ich rz~
szlb 20 procent.
RrddeJ lRętacldeJ. Plenłł .,belat ta-no podsy.,.Ć Da łłOWO ~JtaIłzInu t lest rządem z las I amerykalisl!.leJo
'\V interesIe narOdów. w Inter"!le luitzl pracy jest pow8zech ~ (Igra~.''Bdradę w wacle luętat:ldell ;o.'lIÓ mDUaryzma .wmecklesJo. :W1e1kte uie Ze ich. kraj zoatiU
kOwicie, podponiczellle tbro,leńo Dlatego Zwlą~ek Radziecki pn<ez cały okres ml~!lzy.
Wleli.
' :
~e6Itwo' za~l!ratowL: Ja-I rządkowany Inter. , III woJenn.ej pollwojenllY walcayl o redUkcję zbrojeń. Dlatego po d~ngieJ wIJin e śwla.
We wt«ek po południu Ptevea. J\fZed .ko 'patriota I deputowany fnnłc:uski, tyld Wasżyng10nlLj Ze są poślt'dul.Jtowej Zwll\lI~k Rlld"l"ck! nie IIZczędzlJ wysIlMw, aby wielkie III cal'8tw.
staWi.'! h.an!ebUą deklaraCję. w. ,p.atla-~.
. ~
Ib'we 1IUl1_..oJenie.1 szym wasalem. USA,I(Jdyt gł6wlle sknyp
olraniĆllYły. zbrojenia. Dlatego na obeen"J seSjI Zrrom"dtenta Or6lnegn .
ąlel1cie. Mimo wnrstkH:h tvyhieg6w'iIZwrieetsłe ,Ni_ID' 'JeIl potęgi cegra.łąell-bltłer~wrcY l: Trlxonti. SloNarodów ZJed4(wzonYelb minister Wyszyński w Imieniu r.l,!dll ZSRa
]maczków. mnenzi zapoznaJi się li Od przem1Sfow.... , \ch aiDIliI iag1'ata po- wem d_JedzlU SIę ,te zagrożenie pokowezwał wielkie mooarstwa, by Jesl!CŻe w 1950 roku ogranlezlvły Swe
ratalącą prawdą o zdralb:l&. pe,emło koJoWl" ..;.., ~Wiadcz7ł ÓhatIes Serre,.,a jest .równocleśni~ Itagrotenlem nleposiły zbrojne o Jedn" lneclą.
1Ie
..i prz!lZ rząd zgniłej. S
.. k<>rum1'?W.a- dePU
.. t.o wany z .De. m.akr.at!c.mej un. 11 li dJeglośc\ Prancjl. l~dla.t. ego naród tran
D1a.tego w Im'ę !)okoju. w Imię In!tru6w It'(dzkoścl z WY'Orlej try.
BeJ. sprzedaJuej bultuaTJl {rDens- N!eza1etnyeh"W ..caasle debaty po ~ cuskl Jednomxśln
~rotestnle pt'zeb. uny .1I. Swlatowego K. ongresu Obrońeó'" l'okoJu rozleghle się pot~in.
klef.
~'.. . świadczeniu Ptjwen'll.·
.. '
,
ci... poiwo""!J aclr :rui l'~even:L ,>co. Pleven najwięcej miejsca pqfly!ęclI .JIftt;
.
" . .'.
, testuje w Im.ę po olu św' ata, :' 'mIę
ząda",e:
W $WOjej deklaracji omówienlu.,órga.
-:~ [~,.!ł9łM:~~O!Iły~~1 w~lnośc:l I nlepodł loścl FranCJi.
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pl'lloJlOSYC,..;Nawet
1ItU''''''f~ .Dle
..' ..o...
jJollleraere"1,.. _~_ _ _ _ _~.:_ _ _'_ _:P~M~~:+~:::::::::;:::::;~~:::==:::=::::====::==~,~==
.. .
łó,k s.
lIOłrzełm7 bYł PleveDln!li_ mYeaJoHI'"iydl pre'pOsyefl. test ne.
I

I

w

_1'01

1DIIJe.

r

'1

ki

=
.

,I.

,!dl!

:l!~::==~:::;:a:~.a
.!.:~.:S:~.Jeit= Hasl'
.,0
ezristwa ł która

! •

~ędil

liO- IddJ.

'NIe. ~i. ełę;~

na

z~i~.jiE-; :::=e:~~~~

p·ok.o·J~u· ':I···o'ru)lII ą

sobie

.

draa..6 ··ę
"II

1

wlNiem.ezech zachodnicnI

jako klJI\ troJallsłd. Wlildbmó sblWe60 ~T 'słanąl: :ar, obl1esu T O S ;
.
-~..
pę!aaJa D_e,t :wojny p~ IIUIIvell
(
I )
- ........ It......emu dzleelru, J!W111Rcza NteiaaSw
j;t6ny JIJe kty'· ~eIl
Koresp41
ndenc:Ja
Z Beri na
:"
We Ptanej1. kto będzie tttonem te1 arbónsf' '. . •
...
I
mSlnlljl!IIIIIYch tołdaków amerykań- za
apeąt6w - mówił denu
Prankfurt ~. Menem tD pafTrłbune" plRze W korespondencjI' z jut W pocz'ltkec 1932 r. oraz powo
ulego ImperialiZmu, hitlerowcy, II1Ue tąwany
Cb_bńtao Wypowi,:d:d .
dziek ;
Frankfurtu n. Menem: "ZachodnI
łanie śc!@łego s tabu
ojskowego,
rowev i jeszcze raz hitlerowcy.
, t e . przenosiły 00., parlall\entll OJI'nię
W Nlemcz:~ ~aChodnich wzmaga
alianci zdają sobie obecnie sprawę
kierowanego prz~ gener ła Schwe- się walka z pollt ką remilitaryzacji. Ii! nastro;ów spolec?eństwa, Można
rina, który zajmuje się becnie wy
Opinia fTancuska dowil!dzlalll, SIę luGu .francuskl!lgG. Qplll1~ otak ~edn?o
również z oświadczenia Pleve.. Ia'- litą, z,e deput?wanlmu81ę!1. W~ląĆ Ja Walka ta zataC't roraz szersze kręz tego w'lIciągn'lć taki wniosek. i.t
pracowaniem planu now go Wehrki jest istotny cel planu Sc:1iumBna, pod uwagę. Nie prZPdsla~ć jeJ. '>ylo
gi. NIe- tylkO k muniśCl, względnie
polity('y ameryka!l.,cy w swych remachtu.
Realizację planu utworzenia Harmii by dla deputowanych politycznym sa- świadomi bojow, Jey o pokój. ale
militaTy!acYJ'l'lych
decyzjach nie
Walka ludno§<:i niem eclCie; na
europej~kiej" z hitlerowcami w' rnU mo!xllstwem,
. ' '.'
również coraz s ersze warstwy k6ł 1Vzlę!i w ogóle W rachubę sprzedZa('hod,,'e 2 pol~tykq Te .i!itaryziJcil
"Iównp.!. poprl.t'dzić pOwinno"':',,~., ,,~~}Z~f~v,!I:.. · Dr~wic-"wt. no,s.'.!l !"farln,
miellZCZań$klch
ją sobie ~'pr(lw!:.
Wu ni.emleck;.ej "'dnoścó".
nie ustame pod !d;;,alani rn drakQń·
s"' n.!PIII.. P\e""!"ł -. JlodJlłsanle.u~~ ,il is,ł'f~e.rilZll:, n.\YJ':~~!IlJ,~ ~<.R0~..a'':
z" Iiie_bezpieczne
polityld , '.~~_"
Odpowiedzią' Adenauera na te na
sl<~l'. 'Zaffii'.Ilt~ftl.'·A'de1l!1u Ta Watka
.~""'1I0IeL węglo,",~. llialo~. Ą, 'llI"V''ła'''bollt,.1ćł ''1lroWli'ltżoller Ji6 1Gkuniiueta ~~'tn' gnili'wi!ilign4ć
siroje' społeqefiiitwa jest zaostrzeta bęc:rztlf'slę 'flj;:ru)1:/l1la .stwuTroj~e
WlR
'w
Ptl!lvea'!lrzf1!l!~J)~ ~~e JOJ9.\SliOm'tylko'.I'\1I~··O!ł'yskaJlI
r6dnierrlleckl n zachód'iO\:l 'Laby
nIe repre~jl I prześl"d(,,,,ań w stodrunt dla zdobycia pdt otllCZl\lIch
pkn SehlJ1!tRna. to jeden z BAtw'UIIlJili _je SiIl'.,bleomtW7.lcSIlf łób w~ . 'VI al.Vśhlurę wo enną Wall Street.
'sunku lfopostępowych elementów,
elementów !udno§ci Nie lec zachod
IIYd! fragmentów prlf!lOtowa6,.0- lIIUlutyt, NłtlwoUlo . . . dJlellłlaato
Ustąpienie b
,mstra spraw weWyrazem tej polityki było rówtlid
nich dla hl18e! Frontu
drOGOwego,
lłlUlYch w I!UlOJlle. PleVOll oddał, '11- do4wladczenlaehtokresu mlędIlT ....o.
1PlI.ętTznych ma QMtkowego TZq.dU
mianowanie na miejsce Helnemanktóry odniós! ~ ostatn ch wynody Lotarynał4 zachodnio - nlemieCkll!l lenneAO_ SprzeclManle ślę. reml1lt.tty w Bot\TI, HeiTle 4ł1fr.a oraz protest
na ministrem spraw .wewnętrznych
tajch historyczna zwvcie8 t) to Nie
l' amerykańskim .,ma!fDatom tbro1lm'o- zacjł Nłemł4!e test obewllpkfl!Dł _ _
%fI4czt&*J częIcł
angelicktego dukróla stalowego. Roberta Lehra, ktć
m!ecleie1 Republice
ok1'acvC%wvm, by przekuwalj la na broń, prze. cJowym". Mówił to, PBmlęhliąc o lachowtelU'W4. /Pastorem Jiiem.oelry wraz z Innymi potentatami Za\'lej,
zn.sezonil dla tych samych zbrodnia- tach qermauizowanla Alzacji pTzez \lTU
terem na cze,e'izeC'Wko remilitd- ,głębia Ruhry finansował Hitlera
MARIAN! PODK
TaT, .którzy JoattzeJiwali bobatlit.ur spcQvo w latacb 1811 - 1914 I ber,al- 1'1I~ii, wielki s . nd4l korupcyjny,
Ruchu. Oporu w czasie II wojny.4w:a- siwe ..!1 hitlerowskich w latticli 'HI40":'
który wykGzal ' . j:zedanie "pb!ity•
towej,'
1945.. Wvr,aźał obawy lud%lośCi Alzacji
ków" ~ Bonn, o o..zyly oczy na~c'le
Ni!e" udało sIę Ptevenł'łWl atiJ. aa i tótąrvngł~. ) , . '
wet' ł tym NtP. om. kt6rzu l i o . t q . d "
Ó
..
chwilę ukryć (&klu, że caly ctasl!lóNajtrafnlel jednak wvrwI nastreje
nie rozumie!i ('
w. do któr1ii:h pro
YIIIIO'IPI
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wadzi poUtyka

Uzbroieni ,bogate doświaffczen!a rolq)ków radteckich
zbUdujemy sócjal;styczlą ,.leś

Powrót robotni~6w PGH z wycie~zki do .Zwi?zku R8dz~e'h4'o
RolnIctwo nasze, dzlękł braterskiej przyjR7.nł Zwl~ka Rad7.ledtlePo obficie czerpie z wielolełaicb I bogatycb doświadczeń przodąJącego
1'01lIIctwa Kraja Rad.
.
. Ostatnio wyJeehała do ZSRR \V1cli!Uka złomna 1!e 1~ robotników
I'Olaych i pracowników admillistracji PGR, kt6ra od 3 do :5 bm. zwieulla sowchOZ)'. Wycleezka ta pewr6eiła do Warszawy w dnia 26 bm.
Na Dworcu Gdańskim uczestników nczest,!Icy wyci~!-~i wspominali o
wycieczki witali min. Rolnictwa -" wysolueJ mll'Cznosel krów w sowcbo
D~~Koeioł, wicemin. ~?J~:~)~'~
zie Karawajewo, gdzie przeciętny
DomulIkI, kierownik 'tI
adój dtleany od krowy wynosi 60
KC PZPRkg mleka o zawartośeł tłuszczu :;,8
proc.. Uczestnicy 'W7cieczkl z podzi.
wem mówili tówniet o wydaJności
41 kwintali pazeale:; li t ha w sowchozill ..Gigant" l :J6O kwilltali tłem
alak6w z I ha w IIowehozłe w Raczy-

,órkach.

Harla Rakowa,. robotnica rolna.
która awanso\vliła ó8tattiio na kietbwnlka gospodarjltwa w· Wólce PeI-Cller,.k'j ej ;"woJ;. watsżawskim. mó-

den/luer4,' \

mordy, SZP:,8nostwo ,- ', dyw rSj,a
to pr' oora m"
'Ul"
•
ś dk
"'lo .k" k
In

Na łamach ga et niemleckiC'h to.
~
czy się ożywion dyskUSja.' Raz po.
IIF
raz wychodzą n jaw nowe brudy'
li
AI\»
i nowe sensacje, które - jeŚli wolno sądzić z lis w czytelników do
I D",lszy cląR prOceS'! UJ Warsilawie
pO$zczeg61nych edakcjf - wstrzą...,(DlnkoJo"'.ente
"\via"~k
Kaz!: mierz Pie.traszkie
sają sumieniem również I k6ł mlesz
"......
ze atr l-ej)
"'h
cł 'I k
li dka
czańskich. Po rTOku f'tqdów Awicz, który pruwf li
a. ę ,,0, TO b
denauer4 naTa~ta W calym kraju
Następny śWiadek Ellelińskl Franci mobili1.acvjllego·,
lP.7.n je. ~e .
uero/:a falo. pr~t!!8tu z rozmaitych szak zellOaje m, in.:, te W czerwcu członkom' okręgUł wileń. kiego AK:
kół spoleczeństUja111emleC'klego, na- 1946 roku zostal zamordowany stT4a~ wypll!cal po wYl\voleniu wysokie ~u
plllwajq wypow,ledzł, z któr1lch wy lem w tlll głowll solly8 W miejscowo my pieni',żne Ole, hnowie .twlerdzlł
ntka, te PodstowoW4 masa !udno4ci ~ci Uro1OO.pow. M01'ąg. Przy zwie- podczas jednej zl r07.m6 , te pit'nlq·
niemieckie1 nie [chce ,ta(: się .naTZq- k4ch .!ołtllsa znaleZiono przyczepioną d1.~ te wypłacanel są z
ecenla geD,
dzie'" woJny aV'l!rykań8kiego impe k4rtkę ;e napi8em: "Za współpracę z Kopańskiego, którY Rak .al b. człon
naZizmu
~
rządem 1- ,.ŁuPlt8z/co"
k0'll wileó.ki<'go I AK dal ze pozosta
Dl
• teJ: .... ,
d
'ł
',Z kolei zeznaje doprowadzony za'
k
o '\
wo~te::ennik SZ'~~~c:~~,a,~lt .wIęZienia, b. agent "AbwehTBtelle" w
,eJ'adw~k onBsnPrllrl~c1.JI'II-k Ja'n .tw'Jerdza
.
.
Z·'
że
te u .
Wll.lnle,~ŚWladek' Rzepecki Zd."<isław,
., "
..
,
go.rter ettung",
"pro Bt "e.ne~ który poWiada m. In. o perfidnych m ih. it' Olt'chnowicz w. Wisie swe-.
manna niealebll~t1llko
jega nlt8troju'
ósooistq prowokcJac,
' h stosowąnych
.
'.O'u w lq+ó
roku
sprawa,
1Irazem
przez B II go pobJ·tu oa .wybr "',.
k
Ol
wlększoAcł spole zeń8twa, ktÓ1'e zde rawskie o przy współudziale Gestapo prowadr.iI ·robutę ,,'pie/lUw- ą"
e'
,cydo1Oanie odr ca ,.emllitarllzaclłj- wobec szpiegowanych działaczy lewi- cbllowiez dyktowal wówc,as św,adko
. nq p olit 1lkę Adel uefa,"
CQ\llych.· Swiadek zeznaje. że mając wi' !Ire~ć szpie~owskicb mt·ld'i nków .
Gazeta ..1t.h in-Necker-ZPitU1lg" zlecone "rozpracow.ame" jednego z' ol,ejtnujących w",elkie prLejawy 1.Y
wychodząca w eidelbergu, wyclą- d1;ia!a~ lewicowych, wciągną} gO w cia I na wybunżu. W pbźlii<'isr~m o·
ga 19szcze dalsz wnioski: ..Pierw- ukarto~ną przez 8oro'!-'sklego pu.łap kre~JP OIt"l"hl1nwicz pfly .. lal śWJ8dko
czym ohyba W1I dklem W hlBtor!t kE;, dając się wraz z mm aresztować I wi za lu 20 ty,ięry llulyrh.
""rtamen'A_.- Ag'" fakt
pl pnzez Gestapoo
'. .. .•
."e
, . - - "..u.
I"
~
'W S-ym dniu rozprawy Sąd kflntySj.;JQc!t'k StliJ Franclolt'k zNnaJ.•
sze gazeta - i: naród do'lińadu;e nuawał przeslu. chiwanie świadków
ż,,~'
w 19~b r r"'t'l J(>on(>l:(o 7B!~"litoW.
Się O tak 10tUft In wydarzentu dla
,
I I
do
jegoprzllnlych loBÓW, iak rem/lita
1'ł.ctłonek ~andy "ł,upaukt': liWia Ol . bno'il'.ic/a lII.,~tBł wClą/ln ~ Y
f"j/Z4Cj4 doplB1'o na s/cUtek ustąpie. de.k . Kmiet':l1\:$.'ki ~zna!, że w ókr.esle d. fi 'lhhi(\6~j ą1.jlip g nw,kJpj Na po,ei
ni4 ftłf1łiltr4o D tego. dymisja Hei- okupac,1 óddtlal 'doWodzony przez cenie OIE'cbnow e1.8 świad"k . prf.y<yIB .
nemanno nie 1es więcej sprawą te~ S~i41':za dokona! lIC'.tDYch napa,. muj 4Z P I ",,.k,e meldunki 2 dl!ego mlritst,.a,; Ad
UIH' będzte teru d4.,w na
r.Q>z. antów radZ.ieCklelh. W d1.I'1Y WOJ kuwl'j p.. ht\c/ne) i guspO
mUłl4ł ot1041'cle ,.wyjawR!,o ozym nuejscowośCi ~BUty ~pa8'Z~ laata ,łl\rj)l.ej 1 terellu Kr .. knwa.
paletował . ' ku ImmitIG'~rt /lA- kówal in~ oddZiał radzIecki, morelu
.$I'
I
G' I ID ·kl Whub law
"odu ftięmteck!e o. Dot1lchąa.!o1Oa ją(! 5 partyZantów.
i
IWlar l'
""fel" ~
~
praktvk4 )iIOlłtV .Ó1b %SOAA tDllkai$wladek .zezttalłi·d!11ej. że wnkoll' l.e",IlA i" llJ lU, Ż W Cl.''t''''U Iq ':
żata, U naród <ię!7ll.e cki ~stał tIl Cljch Szutan OddZiały Łupaszlćł za- bll~da t.upa~lki dl.lołaJą~n na te re .
.łp~AwCUlh. tA1(, t;otDtI
.. " elh. $Ok .reml- rnordowaty'8 aplldochl'OllIarzy rad,:let' liiI' 1\'M.wfalu :"'1 In lIr1ądl.Jla W ImleJ
'lit4t11ZGCja. :PO.'pr08tU o8tuk4nll,4 kl'ib ... k'
, i{?O!wtlŚCi Tulice roll<urltkll na P utor
A t!\onachi"ska ,si1ddeuhche Zei~- • t.,WllI.,p ZYJtmunt Aulta!ltow.ki. JI' MO r I:IłP W c a.ne ~łurcia l..hJtyc ~
, ..fig" pl~te~
•
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WKP{b) - Drean~ałor budowy komuniz.
i wciDd. o pokój' " ".
I

.

B·laos. sh'at ZwiąduI Radziec~iego w przePly'le budowlanym. w kamie- wzglc:dem
gospodarezynt najbarpo ~rugiej wojnie świntowej wygią- ni.ołomaeh. przy "'Yl'ębie. i wywozie dziej rozwiniętych krajów .. ' kaiłal PlQiej więcej lIasłępnj~: 1710 lasów. pr7.y ciętkich praach ziem- cpitalistyct.n1ch i U.CzyJli~ia. _ ze
eplllonyclt miast. 70 tysięcy spalonych ~>:cb. ładunk'!wych. trlinsporlowych Związku Racbłeckiego aiezwyd~
wsi. 6 mllionow zburzollycb,budyo- l Innych.
nej potęgi?
kDw. 25' milionów lud;Zi bez dachu WJlzechstro~~y roz~ój sił .w~ór.·
Z~ 'Partii l _biśde to_
glową.. tysiące znls~nycb fab czych ZSR.R l rozkwl~. socJahstycz- WA'rzy5& Stall..
rrk. kopalń. elektrowni l mnyclt za· nyc~ Jtosu.nk.6.. w "'"l:two;czych przy- Z czyjej IniCjatywy dokonalle b,..
kładów pracy. '
. ' nO~1 nar~om.. radz.~klm .ogromnl! łT Wielkie praee w kierunku mecha- .
W niespełna rok po skonczeo.u ~wlęks;l8nu, produkcjI .przemysło;w:eJIII,..acji najeię!$zych. najbardziej' pra .
_jny, 9 lutcgo ł9ł6 rok~ towa~zYsz! rolnej. popno'l. WIedZę .0go~IIĄ cochłonoycb procesów prodnkcyjStalin powiedział: _PartIlI z,allllena I łech~ICZDą robotnl~Ó!" ~adzlf!!!klCh oych pny wydobyciu. węgla. łońu
ilokonllĆ nowego potęŹDet!O W1'IIU~O do po~OIllIł. p~.acowolko! I~tyllleryj- itd?
,
tIJAI ro~woill gospodarki aarodowe.r- nych. I znOSI ;;przeczności między pta Z i i Jat'
WKP(b) i ~łkle
'NllSimy dojHdo t~ aby aan prze cą fizyczną. umysłową. przeksztal.
';' ~ rwY • pod bezpośredAim
.'
1IIYS! mógł wyrabla6 roetłlie ~ltolo en pracę. rolną ~ odmianę ~r~ pt;o;e ~!.~~~ lewamsza ·stalina. POSIEDZEivi,: BIURA POLITYCZNEGO KC WKP(b) _
fll(I OBRAZO'
J. milionów łon żelaza, okolo 6t ml- mrslowes.i likwiduJe. prZCCłwleństwa K
ó
I
1 .
' D. NAL8ANDINA ,.DLA SZCZ)ł8CIA NARODU".
to Jest iw rcą od
P UIl igenerba. n e J ,
"
...... rt.
!ioaów ton stali, około 5'00 mlJ!ollÓw między mlasteln i WSIą.,
fOlI wę#la. około' 60 milionów ton to- Są to wllzyl!tko objawy rodZ4engó ofens~wy. na przyr ę. ZIIl uy legu ~ "'" .......... fi
Pl Raftowej".
d
się nowego społeczeństwa komun I- rzek ł klimatu?
/'tInsl łorespond"nr.i piszą:
B,ł to potężny progr~ gospo a~- stycznego.
WKP (h) i OsoItikle towarzysz Sła -....,~..,;;,......:..
. .:..:..::...:._ _ _ _.:.:.......:...~
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::ia~~:irtO;iec;id:l;~leł_k:O:~~~~~
większenie produkcjI. w porównalll.u

z rokiem 1940. W pIerwszym etaple
realizacji tych zadań. w pięciolatce:
1946 - 1950 produkcja przemysi~wa.
ZSRR miała wl-rosnąć ponad pozIOm
nedwojenny o 48 proc.
p Pierwsza pięciolatka ma się ku
L'
• W
'k"
j u
a t"pu1'ące'
..onCOWl.
ylll I Je .... n s ' < .
•
pod koniec 194.7 roku ZWiązek
RadzieckI' l.asadnlezo akcmezył od
bndowę krajo i osiągnął przedwojeeo)' poziom prodnkeji pnemysłowej,
.
wysuka li"ba 48 proc., o które
miala wzrOl'nąć produkCja przemy
slowa ZSRR, ZMłała wykOnana i
pod kanice 1'49 r. pnekroczona do
proe.;
Związek Radzieekl prowad1.:ł swe
..rody do wyt.'Izego stadium _laliPU da komuumn.

J'

•
•
•
Co to ZBaczy. że Związek Rad7.icc
ki prowad.:i swe narody do komunizmu?
Znaa.y to. te przechodzi on od
okresu. kiedy w społeczeństwie radzieckim obowiązywała zasada:,.od
btdego według jego zdolnośei, kałdemu - według je!o prae~·. (zasaił. IIOCjalizmu) do nowego okresu, w
'którym stopniowo zostanie wprowa·
dtona I.owa 7.asadlł: ,.od kaidego we
!Iłl' jegD"zdo!QMei",kaidęIlUI według
M ,potrzeb" <.fza5llda,kOlllJlnizmnk·
, f>o tego celu zmierza wytrwale' po
łityka nądll łpartli OY!l:t wysitek 1'-8
lego urodu radzieckiego, poprzez
.tworzenie materialno-techniczol"j ba
%1 komuni7.mu.
.
Można nakrŃ!lć klika głównych
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łi~to nauczy! międzynarodowy rucb SZ'k',·
',rC': bryaad',
-,·odz'ilz·
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spodarczej, walczy Zwl~k
stępowaula•. um e
CI
° ywa: .tUi'iZ8 kIa d ach .SIaracuowlc
'Ł
• . k·' h
ki na czele całego antyimperialistycz fia .7jusk~~6W w walce o socja
Je , :
lO

Używając eałej

lO

lO

swej

'o.

ołbn;ymlej robotniczy sztuki prawidłowego na-

potęgi politycznej. militarnej i

Il
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nego obozu o utrzymanie pokoju na Izm po OJ
.
• ..
'.
I
świecie.
'.
WKP\b), LENINIZM, TOWARZYSZ (K ~12), W Wykonywaniu p~ów w!~szą ~ ~otychc:zas uwagę na pl""
Związek Radziecki pragnie pokoju, STAUN.
~,!!8ał~,~brykł:"~ocho:r~~u gandlzoy.ranle I szkolenie ~. .",...
bo
.
l
ó
"" u...... D ..... ą m V\U4"..owe
uy ga .
.
.
I
U podstaw J.e~ etY ustr j wyIł Ił •
proclukcyjne; Pnodujllcymi .brygada~
Karol' B4~ .
zwolony z kapttallstyc;znych kl~~
mi m'łiIdiieiówyml są: brygady kol.
kryzysów. bez:robocia I Bprzeczno3CI
T _
SZlIdmLrsJtleQO
kol. Dluże1l!skiego ł
......:...o--,.
wcwnętrz.nych. nstrój. któremu obcy
W "ZagarloiE'niat'h t.eninizmu· mOja. :Pefua~pału praCa naszych bry
jest zabór cudi!!ych terytoriów i woj· Stalina znajdujemy następującą wy- gad
odzwierciedlenie naszego. noI
na imperialistyczna.
powiedź:
wego loClaljstyeznego ,stosunku do
ć się i
Związek Radziecki praguie pokoju,
.,spóJnt'le .na otaczające nas kra pracy.
'..
~
bo narody na całym świecie tak jak
je: .czy wiele ZlłaJddecle rządZl\Musfmr SI!: Jednak skrytykować za ..
i naród rad;o;iecki są g!ęboko zaintccych partii. które maj, sluszną li- to, te. bryg~ takich jest w. naszych
.~
resowane w ntrzymaniu pokojó.
aię i wcielają ją W tycieP (mowa Z~ladach J~eze ~ ,rqało, ze marny rac:lonaliJ:ałorsKiegDI
Zwl k'Radzjeeki ra-'e
koJu, o partiach burtuazyjriYcl,I - dOP'ld~ młod~~.żY nlezorganizowall,ej,
bo u~staw leJO l~żY ii~b~i Inant.). Właściwie partii takich nie ktora p1'Z$:l..ez h stan=. ~~Wlększą
Nie ZToiumiało tego jeszcze ~lerbw•
lernacjQnal~zm~ Kaidy naród _. ~ielma teraz. Da świecie, albowleD!t ~e~~~nfOdY~ ka:n1dow ~i :~~'fu~.~R~:SI~~~~~a !~W'!=::;
ki i maI y ma prawo do wolności I 'la
wszystkie zyj;\. bez, pe~ktYWi
o wykoll,imie wielkiegd Planu 6-1et- napytanie ~edstawlciela Zw. Zaw.
kł!d e
w. c a;s be et ryys~ ,,~~' niego. Wlnil .. za ten stan rzeczy pono- Bcdowlanych dyr. nacz. spokojnie ,,?po
modzielllcgo życia państwowego.
Związek Radziecki pragnie pokoju. WI ~ rO/lll wy o y a fi ęrtl a l szą zarzą~ 1i61 ZMP, które nie pra- wiedzIClI, .,te pracownik wym_on! do
bo widzi on m'oźliwość pokolowe"o
zdawkądlSka.
zmp3ierza wnac._· cujll ta.k, ~ak. winna pracować organi- pracy
praC'llJe gdzie
1ndt"...
..
o
maJedynll~~1
Zol e,.....,
... b w klubie,
zł ś' n l'
b k'
wspólistnienia 'dwóch systemów: 50ni,
wod'Aolem"
'zacja ZMP-owska. które nie budzą w a ... u na ra e Pl· ne a II on ..
cjalislycznego i kapHalistycznego. Na
przvu u po
~
'.
. młcdzlezy TCwolucyjnej bojowości do z tym stanem rzeczy. że 'Klub RaaJF.!a
ostatnIm Z~romadleniu
OO'ólnym
Te słowa towarzysza Slahna o kle I
'
l!78torów ~pi pod mtlem dyrekcji \lt&
ONZ tow WyJ.""ński puwied;iał:
rowniczej roli WKP(b), wypow:ed ';ą pracy I nte .ujmujll.o:apału wie)~ mł~ dy Zakładowej. Od dyrektora lacfelo
p
.-'
I
.
ne
W
1934
r
na
XVII
Zjeździe
Pnrtli
dych
robotnIków
w
ramy
orgalllZacYJ
neqo rObotnICy oczekiwali raczed,~d.
d'! rzypommam.s owa'd wypo ~IC- zachowały ~łą swoją aktualność.
ne
powiedZI. Cń zrobił w tym kieru~u,
zlane przez sze,a r~ą u rad LIIlC•
•
, .
•
..
aby pracę klubowi ułatwić. Równ!eł
kiego ,w. roku 19l!'1' w ro.tmow!e z
WKP (h) JeRt organt7.atorem budo- Taki 5~n rzeczy musi się zmlemc. Rada .Zakładowa wlnna1est rOb::lini.
amer~ iUIIlSką. delegaCją robotmcl·ą, wy komualzmu we wła~nym kralu. MUFlmy otoczyć naszą młodzież tros- kom odpowlpdź: _ iak t.rosu:~ ~ię o
Pr:z~
- .>,8tkl~ ~ ~elu ~'~.:- jest nauct)'. cle.ll'm
.. bn.dowy kO. munlz- kliW. ą OPieką,. m.ueimy sprawIĆ,. a.byś-I 'oz.WÓl. !U. ~hU rac.jOna.liz~t.or. ki.egQ, e.~y
/ua Jak wJele IstnIeJ! .IBoiliwoSCI, mn we wsz~stkh!h kralaeb demokra· my się,. _yscy młodzi. stali .Świado starł! sle dla nlcb o kSląiki tec!u*z.
aby p,rt.y dobrej chęcI I u~iw?,.m cji l!ldnwyeh 'V.;i!!.rlW.lę I~A~j1t,ie&t --1. b,;A~"1 roiA!ldallZmu':'.i 'bo_n~.·c::r.v, P!~plsowo ~łatw!a, prellllef
dĄ.tel!:u ilo~~j ws'pótpra- woihem,'w· w~ po!t'ł.DacałYDl ~w.'!' '. _;l;,Z..Y. , .. ',' ' ...... "-"Ą; 'oi'l'lII' Dcrpt8~t'ił6rclzej
.r.y n3wi"ta i zaeicśnić wię~y .mię .,Świecie.
f"...
"".l
".. ' jowntkaml WIelkiej armlt po~oJu. W nie mówiono.
(ji:~2l1) I
:dzynarodowe;. które z kolei sprzyJERZY NA W\łOT" "tyftl' tl!ż' ~~Wlbh1ffltY· ~i!ić dUżo
. - '.~
P. ,Jilll!Ae'IV3!d
Jae będą utrwaleniu pokoju i bez.'
.
•
. f
(
I
pieczeństwa narodów·.
f.
J?la .I,,~h prly:c.:yn Zwią7.ek R~,
dwx:kl....wy'!ępu]e pTl.eciwko agft'~JI
Ił".
<
..

to

rt rOSzc:z:y
I
..
S I ' rOZWD)

ruc

ur

if

s
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O rganl'Z
· ac)·a "'artYl na h. Uly. «O' stre w lec»
•
:~~Ic~~óri~:i~
~,::;ec:::!;\~a~f~ ~~~~':j~ń~~:~~ki:j K!r:.~y
pr1~~~:n~1
wal c.e O
p .Sł ę p' ł .e c' h n i~ C'i .%.n.y.
Są
iml'erialis~ycznej W
owej bazy.
nimi:
uporczywe, systematyczne . podn'o,zenie wydajności praey i norm pro,
duhYlnych;
ei, .. e r07.5zer2llnfe ruchu sodali·
o
stre.aego
współzawodnictwa i raz. f
b
w6j j ego ualwytszcJ ormy - ruc u

Jtatban"w~klego;
~rt)kie UI~tOij()W8nle najnowszych

pnee,lwko ;-vo)nie
w Vletnamle. przeCIwko remIlitary·
lo!'ll N,emu'c U!t-h"ónicb.
Walkę • pokóJ stawia Związek
Ił d' .'
I
J
aDlatego
.1t'C",1 la swe C/.O owe, u' an,e.
też Qa".dy śWlala w,d/,1I
w III' ni .... Ió ... ,le"o obr(}n·~" ptlAClwko
~"'"
~
itt1!·",iaUstyCl.n~·m 1'111110/11 p<,dżega,
C/.y wojl'linych i dlalugomiliolly ludti bez różniey! r43. religiI, prlynależ
u"ści kla-owpi, i 7.apatrywa~ .połi.
Iycwych ~kupll'1ją $Ię wok6ł ZSRR,
..
Ił "

o~hlgJlięć nnultl, techoiki. odkryć.
wrnnluk6w we wszystkIch d~led"j·
!lach pncDlv,ll1 i rolnictWA:
j~Doezenie drobnych ko!choz6w
w wielkie ore;ani,,aeje prodnkcyjne
dla podnil"~ienia Ich kultury r,,!.nej
BlJdową komunizmu w ZSRR
i lepSlPgo wykorz) stania maszyn;
walk!! o pok6J. kiernJ<' W.zcl!hlISł8wi~,pe polClęblal1ie procesu m.·
lwll\ZkowlI Komuni~tyelna Partia
thaoiwcii, automatVZllcji, elektryfi(bolszewików) - mózg pań.twa ra
brli i ebel'llizlłeJI
wytwórczości
d.j~kle"o i śwlatowe"o obozu po,
.
k " k
lO
przemysłowej i rolnrj oraz wy ~rzy s1ępn l. po 0;11.
lł)'Wenle energii atomowej w gospo- Czym jest generalny plao elektry
daree.
pr7emysludiwl"ni
I rolnictwa
- jed
Proce.. tworzAnia materialno-łech· fikacji
na •. w,.,lkl('h
lIa drodLe
,
"'..
IIlemej bałY kUIll\llli~mu jest s~ero- 7~"RR óo komunizmu?
kim pr\lceSCIIl wielotorowym. Naród
Jest to rf'lIlizlIcja pOfł8ta w 9 we j ~~radtiecki- buduje tę bazę, kiedy. sa.! 'y, te .. komunitm - to wlad·a ra~
dząc ochronne pasy lęśne i doprawa
phu elektr)'tlkae,ja",sforlllU.&aillc wodę do pustyń i stepó\y. lowllnPj prr.ez Lenina w 1920 r. i TOr,
llBiellia prlyrodę na korzy~ człowle winięł"j przez -Stalina na \i~topllthl'
k.. kiedy budu;e nowe potQżne elek wym plenum KC WKP Ibl w 1928 r.
trowDie wodue, kiedy rOl!SZerla Pfol Kto w,ltalinowlkich pięciolatb .. h
łlI!'y mechanizacji i elektryfikacji w '<tawiał pr~.ed narod"m rarl1.ieCkEf·I'
'IOlalcLwIe, w pnemyśle węglow~lIl. hiltoryclnel Badanie dopędzenia
_ _..............................................................................;.~
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j,WBlOlt wydajności pracy lIle dnkouuJe się InaczeJ ,lak pruz 'eKomllet Fabry~tny zWTocił także u.... lQę IIOrnJ, a rewizja t.. Wlnllil być dokonywana sv.stem:!.tycule w
waqę na n!epokOli\Cę. zjawl$ko maleeł
IIlIchodncy
w
wytwórczośCi
POilIklej
postęp
techniczny
l
utqo
zainteresowania sią ,racjon.ahzatoropar u o u
....
gtln\zacyjn,. (Mlnc),
s'w!-m w'ród 'rn'oolslytli' wiekiem rebolmków, techn'kćw 4. misttz9w. ')rPostęp tefb.niCfny rodzi się w bUcie! Iylna. OZimi niej r07:Wijał się on i. la (fBo;~afja partyjna huty .i:Qstmw'.ac'
.. Ostrowiec· pny martenO'W&klCn
mał, haml.Jące po,t.ęp techn;c.?n y prze spostTzegła, że przeważ.ar~ca cz~Ć
each. w montowni wagonów, w Waf>Z star.ałe pojęcia o ograniczo~ych no- WD,oqkó'" została !łotona' przez łbu:
!acie mechanicznym. przy biurku Ola-I żt\woś~iach proclukcyi,,;,ych. natz. ę !1cl ,zych robotników. z których wlększ')ś(:
n:sty. Inzymera I kaikulatora.
pracy l,orządzeń rechn ",,:,ych..
ma od 40 ,do 50 lat. W6,dycn ro.l)')t.PlOnielami lego postępu są w pierw
Organlz~eJa partyjna pilnIe śledz!ła
~w. Iw: wieku do 30 J,a,t) pra,cuJ~
siym rzędzie llrllOduJący, świadomi 10 ruch nowaLor.Ski. analizując pozyty,'I- cych nat,l d)epszen:am! j ' !1 s pra wn !cmlll'
\lO!nlcy t Icb organizacja partyjna.
ne I uje~ne przeiawy w .lego rozwo~ in łechnic~ny\Di fest w hucie' "OstrO"
W buc'e "O$hoW'iec· or~anlZi\cja: jli. organ1~owała udZIElanIe pomocy '1 .wiec" zaledwie 14.
pArtyjna olacza ruch ,4eJOllAllza\o..,.,dll wskazów$ ·racinnalizalorom przez. 1):
5ystemal}ClIIllI opieką, or9anl~vJe !/O, tynierów i techników, a stwlerdZlc
,DONtOSlA UCHWAŁA
klernJe tym ruchem, pomaga raoj<>DłI trteba., te. niektórzy inżynierowie :l'e
.,
l\zatorom 'IV Ich Iwórozel pracy. CZ;)~ doceniali 'ltęQO ruchu, o czym świaciKomitet 4ai';ładowy buty "Ost;ro-:
lowyml racjonalizatorami huty są czyĆ moi e chofbv cyfra dokoD'nycb w:ec', na posledten:1\' . eg~ę~.utywy,
czlonkowie 1Ii1.:ce) partii _ robotn'.:y. przez nich \I s prawnień. (~ proc. w"yst zwołanel specilllnie w' c,lu dokona.
I b e:r.po.r"
• d'
k'ch
.wvn:'1.,.2 kó w W
huc'e). . ,.
n'la an811'''''
rąehu rae;,oBaJ...blllolsltle.•
,Wll\ian
DlO Z &fOdu'-c"
... J....
l
...
223 RACJONALIZATOR W :ł50 Organizaia partyjna interwenlqwałę ąo, pod1ął\lchwałę. zmienaJącą· d.<J
WNIOSKÓW
także natychmiast w w
ba- dalszeqo r~.woju wvnllla~o.ści ,lo;.'
W bucie "Ostrowiec" 223 racjonali mawanla. ruchu laci
botniczeJ. pchw:a1a kładzie· gł6wnYl r.a
zatorów i nowatorów produkcit tło.:y' PIlIe! biu~okratyczne
cisk na, 1I.~P..rawnięn.ie . pl;,8C. V r~. ferpn.
lo 350 wniosków racJonalizatorski.:h się do r~l)o:nil>ów - wynaiazców "e wynalaZClloś.c!.l komi.sii uSJt>rawnleA
Od stycznia do wrześnljl·br. tli 'a- stropy administracji fabrycznej lub przez skrócenie okr.esu iPięd~y złoie
cjonalizatolów złożyło 130 wninskó,,,. Rady zak~adOWej.
.
nlpm wn!os_u . . .i jeilo zręalizowani<!m.
~ którycb ~osiało przyjętycbl lastoA takie
wypadków hamujących W da!szym' dą!l)l ,!chwała pod~~~~Iif'
$owanych w produkCji 93.
rozwój r chu racjoMliziltor$kiego w !t;l')nieczność ota~€n!u. Wlęks2ą 1112 60
'Wśród tyr.h 111 rilejulla1!ntof"W hude ,.Osl rowie,' nie brakowało~ ·lr.la tychczas orir-ką ra,ejonalizatorów puez
jelOt 57 robotnlk6w be&pośrednlO
rzeło się te wnioskj racjonall~<itor· Rade ZakhlooWI\ konieczność szybsze
IPych z produkcją. zgloalll on! ~l
skie od
'ch zlożenia w refe!a· 00 wylwnvWania nanędzl .I przy·~zą·.
procllllt wsnstklch pomysłów racjo- cle wvna
do chwili \'OZIJa' dów potrzpWvclJ.iln. przeprowlldzania
MlizatoJSklch. 128.5 procent wniosków trzania i
w tycie .Jeta- prób oraz lwy1:<kieoo przeprowadza,'lia
ły zbyt
samych prób, zastosowania .wyna'azracjonallzatorsklcb agłoslli technicy
mi.~ow:.. 1.5.5 proceDt ur:cędnicy
nie sum
ków.
.:
5 J)fCleenl lnłynierowleJ.
.
NIe raz
U('hwąla ~7eku'Ywv R'om!tetu
WlęksllOŚć łpo6r6d tych lU raclokllldnwego ~liobo.wjazała także
nallZllłor6,.-, bo 86, - to członkowie
ZaklAdowy po
D'uej Pąrllk Wielu II lIich złożyło w
rzad FabryC7.nv zM.Ii,
b!e~c,.1II roku po kilka .wnios&:~WPOPnlar~lIillc" ru"h. r~(i~~:a!::k~:
raelOłl1llllllJtorlkicb, przyJ.,tyeh;: i taw~ród d/onMw 7MP' ~
etolowalłycll w praktyce.
;;
itllntł7'-+
Jtac,lou.l4latorom II buty '.;Oątro
wiec" wyplacollO w roku bleqCVIII na
grCtd,. na łąeznit sumę 1.575.720 zł. O
wartośCi usprawnień śWiadczy .suma
9.836 38(i Zł o"aę<!nośd. jaką .łzy
skała buta dzięki zastosowaniu pomy·
~ raclonalizatorllkieh,,
TrI, IIIÓWlą su., c:yffJ'. obJuuI\CIJ
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Gminną Spółdzielnię w Zl~tni
Zfłjechalo '17 funnanek, zaladowa-

~ożem. Kobiety,

dzieci,mę- ,~~~~:!:!~

Wylegli przed chałupy, przy- fI
,
j,napw;om na
Itr:numarerl'u;'lch: ,C.,i'OI"".rl>L Lipnica wy
pn!ed,termlnłl'wo roezny . plan
IgJąd:aj~,c się

;.o..,"'!IÓi~",,,,,....._~_,,,,,,!,
~
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Czyn \na uczczenia Przykład podziałał. W ślad mało i Śf&
Rewol!lcji Paź" dmoroIńychchłopów z': Lipnlcy pos11
d:t~~to~~~~~s~~'~
źyje sojqsz' 1'0- chłOJli z gromady,Pleunka, LudWhIów,
bo
"Ohłopi l robotniCy Kawka, Przylęczek, S~kow1ce,NI.
"
gosławiee l Nawa1'zyee. .ZobawląiaU
"'!!"~_~~~_ _ _ _ _ _ _.........._ ........-..._ _ _ _ _..,...._....._ _ _ _ _...._ .....~s1rlę,, gremialnie i mą.nifeStacyjlrleodst8 '
swoje riadwyżki zbóżówe do, dnia
listopada br;
if'\l ••••••••••••••••••• ., ................
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Ple~umWoj. Ko~i~t'" ro~có~ ;~okoju .W ~ielcac~1 lI,rodowy Spis Powszechay ~

radziło nad nowylDł f!'fm,lDłtlmąsow~laru~huwalki opOkoli
ID IDO JewódzhlJl.e
:
.

kIeleckim

'.

I

I

jego cele i zadania

iw

od~zie się

dni,:! S grudn!a 1950 r.

Nat;odowy Spis Powszechny.
Przygoto-:vanla do tego wl~lklego zadania państwowego są już
lIl,łnlu 25 bm. .obrailo~o w Kide:lch r Ple~tlm' Wojewódzkiego Koml-. lego kontaktU l Ot'ganizowanle aglta1 w pełnym toku.
I
. .
" t!'tu. ObroF;co,,: ~O~OlU. W !>Im~dacll Pl~~m tlłł7.ia.ł wzięli członkowie
torów W stale· grupy. przenoszące w
~est to drugi z kolei po woj n!!! spis powszechny w naszym p'łństwle.
l'ow:~towych. I ~leJsJ"ch Koml"eto~" O.b~onco1V PokoJU, prz~stl!wiciele
ma~y. p:acujące wskazania !,ol~kie-I
Plerj.vsz;r -: ?o:wszechny spis ludhości - zos~ł prz<:>pr?:wadlony w nlepartII • .oą;aDl~CJI społecznych l ml0dlllcwW)'th. oraz czołOWI agItatorzy go KomItetu Obroń<;ów PokOJU I sze I
sł!.ći!lan,e ClęZklCh warunkach w roku 1946. KOn1ecZłlosc prz<'prowadzepokojU.
!
fZlIce W tych masach ideę walkt~
ma go spowodował brak po wojnie najbardziej chociatby ogólnych InReferat na temat walki o pokój na kich g·"izebli działających w woje- kój.
.
fornjac~-Starue_..irozmi~sz~zeniU ludnoś~L Obecny N:.rodowy S;>is
-mac·i miedzvllarodowej wyglo wódzlwt kieleck'
J
1
• d
"
h
d
Pl
Powszechny przeprowadzany Jest w zupeln1e Innych. znacznie korzystI 5)
t.e
J
'K"O-·., b K
.
'I
. Im.
alCO Je no z g own~'c za au
eniej~zych warunkach. posiada zakres o wiele szerszy. Ma on dosta~
,I <ckrctarz W. • o. u mor, naNa po!diitawle w)llik6w tej analizy.
. ._u
d K'
' .
.
.
.- ,
tre~Jając w ogólnych zarysach za- ~d:aZDj~Yeh na poważne osiągnię- .a_ POStawllO prze
OI~lltetaml
~yc d~nych •. których nie jest. w sta.nle zobrazować bieżąca statystyka
dnien,a stojące przez 50 tysiącami cIa Komitetów w okresie wielkiej ak przeprowadzenie do dnia:; hstopada
czy reJestracJa.tylko .drog ą . Sp19U moze być Ujęty skład społeczny I za....~odpwy ludności, jej podZIał, ~ed.ług źr~l~ u.trzymania, struktura gi>vW !1ych agitatorów pokoju w ich ej; d'i~' nia podpisów pod Apelem seminariów- z gll1lpami agitatorow po
pracy uświadamiającej spolec~~tw.~ 8~o~ko mskim i osia~ięeia w d~ie- kojll i 'obsl1liellie prz), pomoc)' tychspo~rstw rodzl.nny~h. warunKI. ml~szk~mowe Itp.
kieleckiemu potrzebę
mohllIzacJI dzlDle ~ozImdOW), komorek orgaluza agitatorów zebrań gromadzkich fab
rogram sp:su Jest nastęPuJąC,Y. SPIS ma dać dokładny obraz nas. ze'
. wszystkich sil do walki O pokój,. do eyjayeh W ll"staci 4.89'1' Komitetów I
. . . .' .
go~arki I s:osunków s~eczriych :w. danym momencie. Aby temu
walki przeciwko podżegaczom WOjen Miejski h. Powiatowych. Fllb
ryCll~YCh. szkoln~ch o~czn)'ch, kto
Z3;dan1u sprost;lc ll~talono,. ze SPil!. obe?ffile: SpiS l~dn~cl z uwzg:ędnlenymnyclt,
iejskich, 8zkolllYch i Ulicz- re SIę mllJ, odbyc do dma 15. XI. we
Dl;':} zaw~u.. spIS z~nlleS:Zkanych nieruchomOŚCI. spiS zam:eszkanyc!l.
Referat omawiający zagadnienia nych
Plenum wypracowało formy w5Z)'litkiC!h miejscowościach woje,mleJfcowoSCl l wreszcIe SpIS gosJłodarstw rolnych,
organizaeyjne Komiletów Obrońców jeszcze IwięksllC!!,o umasowienia ru- WództwlI kieleckiego.
f,a podstawie tych informaCji, których dostarczą form ...Jan:e sp1Pokoju działai'l<,ycb na fer('nie Kic· elm ob~ńe6w pokojn. stllwiaiąc 50sowę. otrzymamy obraz struktury społeczno - zawodowej naszego kraju,
lecczyzny wygłosi! członek Prezydium bie m leI obJęcie swą d.ialalnoidą
Do akcji propagandowej Komik. I
któr~ pozwoli nie tylko na stwierdzenie, ilu mamy obywatdh pracująWKOP ob. Kropa.
.
wszystk'ch mieszkańców wolewUdz- ty Obrotlców Pokoju postanowiły!
cyc Y" danym zawodzie i do jakiej g.upy społecznej należą ale także
Oba referaty staly się pnnklem twa kie eckiego.
zmobilizować zespoi y świetlicowe w II
poz lina otrzymanie szczegółOWYCh danych; jak I'kreślenie sta:lowlskll
wyjściowym obrad Plenum i ożywioPrT.ed lawiciele poszczególnych Ko miastach i na wsi. radiowęzły fa b- . w z wodzie oraz ustalenie liczby członków rodZin nie pracujących za~
Dej d_~skusji .w której zebrani doko mitelów i organizacji spolec~yeh ryczne i zespoI,. redagujące gazetki'
wod wo. Sp:s powszechny przeprowadzony według podanych wyżej
Ill11 analizy
dotychCUlSOWej pracy wskazal, w dyskusji na polrzebę 0zasali pozwoli również na stwierclllenie warunHiówmieszkanio·•..ycn
Komitetów Obrońców Pokoju wBznl jęcia ŻE' iolowego ruchu obronców ścienne.
ludnioścl.
pokoju w ramy zorganizowanej, syGłówny' nacisk w pracy propagan.
!Spis gospodarstw rolnych będzie pierwszym tego rodzaju spisem
.................................... Btematy znej działalności kierowanej dowej Komitetów Obrońc6w Pokoju
w pblsce. Obejmie on powierzchnię gospodarstw według tyt>Iłu użytkuprzez powołane do tego Komitety zostanie polożony na mobilizację'
wa~a, ważniejsze uprawy, zatrudnienie w rolnictwie. wypo~ażenie
Obrońców Pokoju.
społeczeństwa do wykonania zadań
w ,aszyny i narzędzia rolnicze oraz slen inwentarza xywe,lO. A więc
~
Plenum postawiło przed wszy.tkipoz\j'oli na zohrazowanie struktury rol1llfj w naszym kraju.
mi Komitetami zadanie nawią7.aoill produkcyjnych postawionych przez
l"Pis miejscowości. uzupełniony liczbami ze spisu ludności mips3kań
WU;llódzldell19l11iłełu ścisłego kontaktu z partią. strun nic· Plan ó-letni i zakt}wiwwanie w wal ! imłymi stanowić będzie podstawę do opracowania publikacji w postaci
lwami, politycznymi i wszystkimi or ce e pokój wszystkich mieszkańców'
informatora i do zaloż€nia . kartoteki m;ejscowc-Ścl.
ganizacjamispolecmymi w celu zsyn Kielecczyzny.
R. G.
Spis ma być pr;:eprowadzony w ciągu 2 - 3 dni i wym"~a on mt)bl ..
Wojewódzki KomJtet Obrońców Po chroni7.Qwllnia ahji
prowadmof'j
Iizaqji :omacznych sil i środków Olaz wspóludz_,alu cal .. go sp,)łeczenstwl3
koju w Kielcach zawiadamia wszyst- przez te organizacje ze stałą akcją .............-.......................
w ptacach aparatu spisowego i administracji państwo~j.
kich agitatorów pokoju działających walki o pbkój i w celo uzyskaoia
W czym winna się ta współpraca wyrażać? Przeprowallenip spisu
na terenie miasta Kielc j członków od tych organizacji odpowiedniej
c Głos katolika
WYrr/aga udziału 120 tysięcy komisarzy spisowych. Taką ilo~c osób możpowiatowych oraz MiejskiCh Komi- ilości prelegentów i agitatorów pona t,lzyska~, mobllizl.!jąc oc:.'1.otnicz~ najszerszy aktyw oby.watell, którzy
tetów Obrońców Pokoju wo_;ewództwa Irzebolch do przeprowadzenia w mie W sprawie wolny I pokoju»
wyttwale l sumienme spelmą podjęte obowiązkI. Jednakze wY\lolązanie
kieleckiego, że w dniu 28 hm. o godz. ście i na wsi pogadanek i odczytów
si~ przez komisarza z nalożonych nań obowiązków możliwe jesł tylko
16 w sali Związków Zawodowych n~. tematy związane z walką o po·
wtedy, gdy każdy obywatel. udzieli wyczerpujących i rzete.aych inłorPracowników Budowlanycn przy ul. k01.macji, ułatwi pracę komisarza przez życzliwy stosunek do jego ~ważne!
KośCiuszki 6 w Kielcach z.,stanie wyCzynnikiem ułatwiającym umasoppłk.
WenńskieoQ
i odp,owledzialnej funi.ej!. W ostatecznym wyniku - decydLlje O powo.łoezony przez przedstawiCielkę Pol- wienie ruchu pokoju jest ścisłe po.
6'
e.
dzenłu spisu właściwa postawa całego społeczeństwa.
skiego Komitetu Obrońców Pokoju wiązanie pracy agitatorów pokojn z
Starmiem
TowarzystWa
Wiedzy
15pełnlenie tych obu warunków doiitarcz(!nia
IY.lpowiedmel Uości
- ob. Stariieławę Jankowską odCZ3<'t, na pracą Komitetów. Dlatego leż Ple- Powszechnej zorganizowany został "d~ I
komjisarzy spisowych I zapewnienie właściwego stosunku do nich spotemat: "Wałka o pokoJow~ NIemcy". num poleciło wszystkim Komile10m ayt. otwarty ks. ppłlk. mgr. Henryka I
łecz\!ństwB zależy przede wszystkim od partii, od zv..iązków zawodowych,
Wstęp wolny. Specjalne zapros:ze- przeprowadzenie el,idencji
agi latoZwi~zku Nauczycielstwa Polskiego. ZMP i Ligi Kobiet. Te organizecje
nia ro7.syłane nie będą.
.rów pokoju, utrzymywanie z nimi sta Weryńskiego pt... Gło1I katolika w spra.
winny sw6j najlepszy aktyw dać do prac spisowych. a jednQcześnie
............................................................................ wIe woJny l pokoJU·, który odbęd;:ie I
odd~ia!ywac na swych członków przez popularyzaCję zadat'l SpISU \ uświa.
się w dolu 30 bm. o godz. 18-ej w sa,
daml'anle o jego znaczeniu dla naszego życia gospodarczego i ~poł'><·znegJ.
napr~wje
li Teatru Im. St. Zeromskiego w Ki"I'11
arodowy SPIS Powszechny bowiem. tak, jak cala nasz~ st"'ystyk!l
l.7
l.7
l.7
cach.
ma dostarczyć danych, które slużyć będą wykonaniu Planu S-Ietniegó,
pto am jego. tak jak plan prac bieżącej statystyki zost'łl uloŻQI\Y pod
Należy nadmienić, iz odczyt len bę
kąt m widzenia zobrazowanIa przebiegu wykonanid planu, uraz wykrydzie mial charakter publiczny, pny:
wa~:a istniejących a me wy
..kQl'Zy~t~nych jesz.eze środków. któryeh
czym wstęp będzie.- bęąllatOY. ____'
-JI~ltljęp,!~-'t:ł!Żl'SlIe_p:ś~l:e~zy ~zaCJę, P.1-!1a_ąn,ał$;\eśl°!lX~~ ,P'B!l.ęrra'
I
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zapytują

lIasi korespondenci
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dlaczego?

składa.js!ę 2 dania z 'Obiadu klubowego w zimie zamarzają VI czas'e lekcji ,-:xa
w SZCU8BAKOWIE
:"oi>Ztuje 160 zł.! A"o cenę plac: s·ę men ty. Dotąd nie planuje s1ę budo... pow. Busko, nie ma sklepu spól- przecie~ za caly obiad.v:y dOl11u ludowego, w którym by ó;ę
.
dzielczego_ l\ileszkańcy gromady 7.ao- (1 1:1.3).:
p~mi~ciło i Pre?y r1iQm Gmilfi'n~j Ra ..
R. K.
patro) ją się w potrzebne . artykuły W
dy Narodowej i prredszkol,e. Na nBfilii Gmtnnej Spółdzielni w Górkach,
stępne lata należałoby za
ó Ł <1
.v której 9P. '71' ale '·ę
v:
n
hl'
W K.AJETANOWIE
,
~tersku. Towary są. przyd,ziebne:w
__ .gm: Samsonów{ nie buduje się dawę nowej 9ckoly.
plerwsz)'m rz~d~le mlesz~anc"m Go- szkoiy.1 Dzięki aktywnej pracy K',ml' rk 364 b).
:ek pomimo, ze w ~aszeJ ,gr"":'łdZl,e retu i p:;ieszkańców, którzy opodatkoStefan Kaptur
le~t P?"ad
członk~w .?'rr:. nnPJ ?pol wali si:ę na budowę ~zkoły, zakupióno
dz,~hlI: Nal.ez~ nadm,emc, ze Grnmna W,0"ll1ąl H,"~ r. n')",,~' ,nqter·alv. '"
'. • • • • • • • • II • • • • • • • • • • • • • • • •~.I'ł • ., ••••••
Społdzlelnla Dl~ dba równleż o za~p~ Idzie~;ąt tysięcy cegieł, wapno. kamień
t~~ l~dn~cl w węgle!. Mamy lUZ na fun.~amenty, ogrodzOl1'l plac. paczy
pazd~ermk, ZIma z.a pIecamI - a wę niono . przygotowania. Niestet". na
gla me. ma nawet, na lekarstw)." N~ tych przygotowaniach utKn~lo. Kto 73
nleookoHlce pvtan,!'. dlacze-:o. "U to ponpSi odpowied7JalrY.l~ć? Czy bę
węgla pada odpowiedź .. ~am6~;hśmy dziemYl mieli szkołę?
już dawno ! I?le prz;ychodzi". Czyja (l 126).1
jest w tym WIDa?
(k 301).
28 PAZDZ!ERNIKA II
i
Andrzej Zarzycki
W G/"łN1E KUROZWĘKI
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SOBOTO

Monterzy ZEORK-u majq stale· col do
!onlIch ~r6tDek, zakładanie nowych
.
Tych przewodów, to
2ebll koledzy mogl4 bezp!eczniepra<;owa~,
Polem można już bezpiecznie prac,owllĆ,
nym na poraienie
Do PQRIAoACt\'

PROGNOZA POGODY

Drobne

CI!NTRł\Ll
PROOlIKTOW
Nł\nOWy.('.
WSlySlkle c:uk' wyd"ne orU'f C PH Ga od"'l ;
-ben lY ń_v. oleIlIw .Hn'k;'wHb lole!1J carowego
I wvjljtklem czek6w OUlIłClonicb J'OklelÓ 1115
, 195\ - naleiy ptl:t'dlot,,~ ce!emodkupU'!l
biurze EKSPOZYTURY OKRI';GOWt.ł C t>
w Kłelcach. Plllt' Ob...,ń~.. !!I.!.Allnl!'1idu. 10.
o't.8tecUlvm termInIe do SI gru;inla lasO r.
dn.a I. StycznIa \951 I)ne7"1WUl' tealbr.wane.
dą le<!ynle czekI towatowe OZllSez.._ tokle
1950 ł 1 0 5 1 . 1 3
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Radom
kowe. maszyny do Btycia, maszynY ł 1I4r*: a . riąd· Mrej!lt:
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stępującymi

opadami de$zczu lub deszczu ze śniegiem. Temperaturą dn em
od O do plus 5 st. C,. nocą od O do-ni.
nuS 2 st. C. Wiatry słabe, prztwatni$
z kierunków· p"ludnJOVłych.
.
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PAIIISTWOWY TEATR IM ST. 1.8

ROMSKIEGO -

premIera je"nego

arcydzieł M. Gogola p.

a

t.: "OZENĘIt"

~
. . _Gi inna Rada Na.rodowa 'nie InteI
.
lre!'Uje '. się szkołą, przedszkol~m I do- KINA:
... gospoda Nr. 2 nie służY dla światamem I
przy nlan..,wa~;u bu-]ź<,
KINO "WAR~ZAWA" - "ięwlptla
ZGtJBIONO !egilYt'narl ,
lłrac:y. Kolacja w_ gOspodzie, na kt6rą tu na
przyszły. W s~ole' dzi<!ci~rr, film kolorowv w'!!"sji polsk:ej I prodlllC
służbową
ną nazwisko
'JI radziet'kil'l pt,l .Czarndzlrl Sa.
Wlad1sław I1wójak•. wy
l.
-d6w· IL MIt'Zur!oJ ola, Ido<l ... ~1t
daną Pl'7.ez H Ostrowtec
SWleto INtn'l'Iwa~
PńV'ątkl .!'an.
13&.!

W

pmczowm

(k 364 a).

Pochn1tl!"t1.0 i M.,.I"/;",
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HdaYClł Z ZAQRĄ.'iICY niecl1źątlaJIl wyłącz e

~

... ZarzJąd Gminnej S'p6łdzielnł ! PZGS
... W Gminnej Spółdzielni już od dwu w .Busku nie odpoWiadają na glO! ko
tygodni nie można kupić papier<Jó:ów. re"pon~":"ta .•JuŻ ~wa. rB7.Y. p:sa!~m o
Najcl!'kawsze jednak"lest to, te w spół braku IPlekam1 społdzlelczeJ ,w n.urodzielni Ich nIe ma, ale :ta to na pasku 7wękaq,h. ~arząr1 ~o~ł'1"~·n' ";'1,","
w
motua Je kupić po 150 zł. 7.8 purk'ko Id~10n't\n C!l~qU • Tvm:7;"~E'm m·es 7 k"ń_
"Mocnych". Co na to kierownik Gmin cy .Ku~O<lwęk l ok~hcznych wSi odezu
l1ej Spóldzielni?
waJą W dalszym Ciągu brak chleba
(kS18 b).
Może tym razem 7..arząd SMI1,f,'lni
Antoni Ways . nrlo",,~e kiedy uruchomi pIekarnię.
W BODZENTYNIE

.
, .
I
C7F.RÓ\V tm\'~R(JW1C~

.DliDa~":atd.

13ę2J'10'1

Ad• •W I fi tli.ca
k. a&

oglądać. u.słebie f
.
PO_IłQ.drama
\. .
" IJ.,es:ącu·

mogla

radziadkie
:I~~;=~~=;~ '~~~!:r.' ~~
pDISp k··o~ Radneckłei
~
~
BAŁTYK"- wyśwl
produkejl·~"ldej

30.

KIN{! ..

w

·1"'. film
p. t.: ...PR GNTE..
NIEM. J?oczątkj· Bellns6w: o godz. 111.
1&. 2080. i '
, •
.JUż są do nabycia karnety (bilet
abonall1E'I'!IOwy na festiWal fUmów ra
dZieckICb))
I'

.
' I
.
I
W twią1.:tu z rotpOOtyn&}ąeym się
pracy zarówno w - ; miaslacb
w dniu 7 listopada br. Miesiącem 1'0
tertlllacb wiejski~h celem
głę,bipnia Pr~yja7.ni Pohko Rad/iec·
v""m>fll'nt
ich w świetLicach zaklej. który trwać będzie do dnia ';'
c~y w ośrodkacI' h gwlngrudnia wlqc&nie, odbędzie 5i~ na te
renie nasz,,!!O wojcw6dzlwa Slerc~
cela wszy!!tkie- z4ład,.·pra ĄP'TQU:
i
imprez t kulturalnho w- oświatowlcb
PGR-y lu~! spóld~iel
mgr, Sikorski, ul. 1.go. M.aJ.,.a 56.
oraz ar ,.'łycz;nyc •
akcji organ ikCy·J'oe W wo]'oIwOd-jw,'e'
. : .•
..!..
.
. t·y"",'
_.. .Impre<l b"ler~ również
~
~WaJ1Ia.
-które .W)tlIlŻII:-~hęć
. ..li,..-. j II.EFQl'iY:,
c.z)-nny Ud~.iill Delegatura Okręgowa
dla s'~"'cb _ pra o\"ni~ów !9 !14,.-. POgoło
·.filmu Pol~ldego'w ,Kleleach. która
.ra,cłzleClkle.h< Wf. ttll I.-.~r~t.~ H.,.n.· ......;,·.ttr.,:.
,tnymałll do swej. d1SfJO.zyefi ,.,.. relf
\
t2
,.
alHuaml<,h filmów radtleckicb, Fil·
. tych
} ..•
!.
...• •.....l.J.·
,....
te w tno~cte h'waruaMle8llłca Wf VIII'''ł{Il'W'''..
.
~
-r:-: ., I tł+'
pobcz.ane będą p'oSil:ue~6łlłtm . H- eath'
al, LeŚD~l lt .1 ...•...••
G

"

a
ydłlł1mia.el·I~D.,:,:1 ~'ft;r..;e.·
" . :"al.."'.~I. (Yl.·. h.·":·.łIł
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Wkład

'SPQ!tU:,',---

c'~,', ',~'.iy,ciię,S_"O
, WleJb, Wojna Narodowa

,,',

'*

ZwiązkulcałkowicleStd~ina~ ob~.

,~ego wymagała wytęże- De. M:imotak ,Ilrudnego,~ pań
W5Z:J'Stkich sił dla osiagmęcia stw:o, nie ~o; jednako swych

iwyc!ęstWa w sMlertel- naj~ ~ch - chlubach'
sportur.adzleCldego. :];fistrzowie spor~
, Okres 1941:""1945 r. był okresem 01- fu, rekordziśCi,' wybitniejSi, działacie i
brqmtch' Wyslł\tów; smnozatJarola i na1.1koWcy: byli nadai· otoczeni' speCja1
oflerl:lokł,narodu. Siłą rzeczy kulttIra ną liroską, w miarę jak na to pozwn1IZycma i sPórt; tak jak wszystkie lllły,:warunki wojenne. Zawodniczy:
be' di!edZiny życia, 2'JOStaly całkowl- sport radziecki poniósł dotkliwe st.raaleoddarie 'Da służbę obrony państwa. ty w wyl)itnyCh sportowcact1, którzy
, Podjęto pracę tytaniCzną:
Przez zginęli, na frontąch, w partyzantce, w
punkt i obozy wyS2lkolemowe przeszły oblężonych miilstachlub zamordowa&Ieslątk1 ml!icoów ludzi, których wy ni zostali przez barbarzyńców faszyDkó~o' w strzel!l1l!u, walce wręcz, sIowsklch. Większoś~ jednak przetrwa
,~ się, rzucaniu grańatem, bie, ła wojnę i od"rabl 'PO jej zakończeniu
pniu, skakaniu, pływaniu l forsowa- pr:tYmąP1"ła, do Odbudowy sportu 'ra- rywkę

'p.tateczm!gO'

Ile.iwalCl!! II taszyźmem.

Lekkoatleci
l'

I

t

rozgałęzioną

prze'r0dniczącym Państwowego Urzę'LII",l,'"BI('D

W()isl<alChl ••••• ~•••••••_ •••••_ ••_ _••••••

Sre~nia
I

na ,cele obrony kraju. Ozie
specjalistów; profesa'rów trenerów, Wykładowców, in3truk
torow i przodowri1<6'iV p1'8cowalo
ofiarnie w tej dziedzinie. R6wn i eż
praca, organizacji sportowych zostala
wyłąeznfe

11II~~=::~l: Rada

h

Sportu Szkolnego

mistrzostwa kieleckich

w piłce nożnej. W mi,
tych, rozgrywanych na te
'Kielc po raz pierwszy, bierze
udział 10 zespoł6w. Faworytem jes1.

..........----..............,..._..._...

dl'Użypa

średt'Jej Sllkoły

Przemysło

wej. <l>to kilka ostatnich wyników: Sr.
~ Lic. Handlowe 3:0 (2:01,
Sr. Szk. Przem. Lic. Sclegiennego
3:1 (2:1), Szkoła Rozwojowa - Technikum Chemicme 6:1 (2:0).
1'0 trzech rundach tabela rozgrywek

Cieślik

łp.dzłe

Szkota Przemys:owa

: na czele tabeli

działalność

iI1ątkl tysięcy

'

przybyli, do

repr~zenta<1ja lekkoatletyczna, ZSRR.
która, w dniu 28-29 bm. rozegra mię
dzypmstwowe zawody z CSR.
, Gości radzieckich przywitali na
dworću praskim przedstawiciele czechosłowackich władz sportowych z

lliu''1''Zek,' wjetdzle na nartach i po- dzieckiego.,
,
czynkn
kónywaniu, przeszkód
terenowych.
Dalcj wsp()mnie~ należY, że podPrzygotowanie to musiało być 1"6".0-'1 czas wojny WszechzwiRZkowy Korni,
cześnle szybkie i dokładne. Komitet tet do spraw Kultury Fizycznej i SpOI" 1
WszedlzWiązknwy do spraw Kultury
F!zyc!mej ł' Sportu przedstawił swoją
o1l:n'zYmią

'

PRAGA. 25 bm. przybyła ido Pragi;
specjrlnym, po<;iągiem z Bukare'lZtu

Szk Zaw.

do SofU

WARSZAWA. W skład7.ie,reprezen
łacjipilkarskiej Polski na mecz z Buł
garią (Sofia 29 bm.) za~zła zmiana.
Zamiast rezerwowel!o Mordarskiego
'jedi:ie do Som Cies1lk.
Drużynie low81'tyszy: z ramienia
GKKF. - kier. Wydz. Zagranicznego
Wieciorek, przedstawiciel PZPNKrnlf oraz trener Końcewicz.
Odlohlo Sofii nastąpi w piątek. we
11!~~nych ,godzinach ~nnych.

przed~tawia się następująco:

, l.
2
3.
4.
5.
6,
7.

Srednijł Szkoła

Przem. 3
VIII OSZ
3
SrednaR Szkoła ZaWlJd. 3
LiceUlll Adm. Handl. 3
Lic. Soiegiennego
3
pc. Zeromskiego
3
lI'echnl'kum Budowl. 2
8. Szkoła' Roazwojowa
4
9. Techn*um Chemiczne 3
10. ~c. T~hnik,Pfąlit.
3

8 9: 2
6 12:3
.4 7: 2
4 12: 6

4 5: 4
210: 6
2 6: '4

(,0 słychać

w kleleckiel klasie .,B
w ~eczu o mistlZ<jstwo kl:B:WxŚ

pokona:ł ZdecY.dowanie.. Gwardię' (Jtld.

2 8:14 rzej6w)" w stosuuku 9:0 (5:0). W me.
4:16 czu ~Y~ Chałupko 'Wj)'.sU\pil z powo.
o 0:15 dzenH~m tW ~łi ~k~'Wego naj,astnl.
zdelly\l'lI'i1Itr'6 ilial/llłk. 'Dalste .lira.

°

z,Qpbyli . SoWa: 2 f
I1

"

i

'

lewy po.'
,-

•

, . WKS pokonała ·rezerw.
Bu,d01"llrnv"h ,(Wiśniówka) 2:0 (0:0)
bramki przez SikorilkiegQ
Sp6jni
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.TAIIISlAWDTCAT

Moje tycie zrobiło sję okrntni~ ciężkie. Nie'
, s;:czeg6lnie ze względl1 na Janka" jako na ch~opaka., kt6..ę
go się lubL Nie potrafiłam jut zupełnie dae sopie rad, z,
tym wszystkim. co mnie trapiło. co wymagało jakichś rozstrzygnię~ f. decyzji. Mała, głupia bezradna, d~iewczyna..,
_' To, co w ów słoneczny dzień chciałam powiedzieć Jankówi, mialo swój bezpośredni'l!OwM. Zauwaf,yłam, że ojciec, ma jakieś podejrzane sprawy'. że "kuma" się z NiemCami. Z fas7,ystemil Nie wiem, czy zaczęło się to nagle, czy
też ja nagle zwróciłam na to ~wagę. Przychodzili do kuaj-,
'py,'przeważuie w cywilu, pili piwu, czasem \)Oś szeptałi z
ojcem prZy kontuarze, czasem wychodzili z nim do kantoru.
W:~rM nicb kręcił się i najczęściej z ojcem spotykał. mężczyzna.. który od pierwszej chwili. jak go zobaczyłam,
.wzbudził we mnie szcze g61ną nierhęć i obawę. Wszystko było
w nim prze~ażająco czarne: czarne włosy, czarna broda i
wąsy. czarne oczy. którymi patrzał zawsze na cztowieka
tak, jakby -z ukrycia podglądał, 00 ten cLłowiek robi i nawet ubtanie _nosił czarne i czarny kapelnsz. Znpelnie jaki§
charakter 'T prowiucjonlllnego teatru. przesadnie ucharakteryzowany.,
-. Nie wiem dlaczego hałam się ..czarnego- jak cazy;walam
go '!N myśli, '8yl dla- muie'bardzo uprzejmy, jak dla W51:ystkich zresztą. starał się bowiem nadać sobie powry. czło
wieka światowego o wykwiatnych manieracb i gładkim oby_
ciu. By~ może, przelatała muie ta jego czarna chlirakteryzac'a.. na tej samej Z8.'ł8.dzie, na, jakiej przerata dzieiti aklor;;graj'ący w bajre diabła... wysml!'rowan1 sadzą. albo jak
S,laTSZJI' kominiarz, który' w opowiadania~h piastunek ma
byc: mkicielem wszelkicb dziecit:c1ch 'wykroczeil. Powic-'
działam. te do kuaJpyofCa:' pr~cbodzilic Niem~y. którzy
taJp li ojcem szeptali; że kręcił się WŚ1M nich czarny. Ale.
to ide jest ścisłe, muszę ~t: spra~ę~iecosprosto,Wać. Myślę.
te teraz wolno mi się wdawać ~ jJajdttibniejSie~;szczególy
moich WlIpomnieil. gilyi' epodziewąłam się, techodz:io' rźc
CZJI'~1tt6re będą miały dla pana beiJl<!łredniemncze"ia..'
Ot6ł nie przypominam sobie, teby
z o~i,
cami spotykał się kiedykolwiek;' albo l'QZmlm'łaf:tebykie.:,;y~
. kolwiek zdarzył" się j.wnieCOś takiego;:.comogłohy ,~
dczye o tym, te' łączą go z nimi jak'lel stOSUI1'Ii"i. Jeżeli :pi).
wiedziałam. te kręcimę wfr6d Illc~lo' dlatego,·' te bYł,
dla mnie fragmeateDl aiepo!t9,wcll'kOnszadit6w, ojca.,'

No roLl

-

,.czarny·

-

"

",'

~

,.'

Niem-

.,

l .

'l

"

był w katdym ra1ie Francuzem. M"Ówił
, ale z wyratnym ,akcentem cudroziemjest.' narodo±ości - nie wiem do
rzecz, ktpra się raz zdarzyla,
że coś z NielUcami łączyć go jed'"·WT'P.''' dnia. wtargnę~a do "bisłro" 'niemiec
wszy~tkich, oczywiiście prócz Niemc6w.
był akuratwtedyf Między nimi wzięli
to wszystko stali bfwalcy, któq'cb dobz nich uie wrócił. Ją,k dowiedzieliśmy się
do Niemiec.: a jeden z nich-uienBI1I<"W", zostal tozstrzelany. Nikt nie
.... clwlnn'''. że łączyły
stosunki z kom~ni
stą podobno nili!był. W kBtrlym razie
stami. Oll sam
'z tego pogromu.! Zjawił się na drugi
jeden "czarny'
di:ień, jakby
i glośno!iię prrer.bwalal fzekomym
sprytem, '
mu,'oszn..ka:.: l'1iemców i wyswobo.

Ir'

,dzić się ~ ta"atl,mt(~w.

-

Zapytałam

o niego ojca.

odpowie4ział ojciee - cdo. ,.-tek 9zlaehetnYP!'śWIęcenia, nal kt6rel1:0 mogę liczy6
w katde}'" .
hardziej nit na ~ogokolwiek z moj~j
rodzi~y'~:
,.'
"Tak. Ale kio' .... ,!·....., ·
"Jest U; m6j l;1r2:yjaciet -

I

., "Jeteli nie "'.....'łR,."."
!'twojego
'to

o'car

~sw~1IDsai

iie dzisiaj

-,

28 PAtDZIERNIKA
,
6.00 Program dnht
6..05 Muizyka, 6,10 Wszecbnica radio..
wa. 6.3~ Dziennik poranny. 6.45 Pol·
ska pie~ń masowa. 6.50 Gimnastyka.
7;00 Muhka. 8.00 Streszczenie dziennika porannego. 8,08 Utwory kompozytor6w! czeskil'~, 8.55 Audycja szk?
Ina dlaj klas hcealnych Stutl'8
chemiczpe. 9,15 Mu'r.yka. 9.50 "Popio.
ły·, fra*: pow. S, 2:eromskiego. 10.10
Muzykal taneczna.· 10.50 Informacje.
10.55 A dyciaszkolila. 11.15 Koncert
solistów 11 :50., "Głos 'mają kobiety·.
I t.5? S. gnał 'ezasu. 12.0.4- Dziennik
• polud lowy II' przegląd prasy stołecznej. 12,J5 .. Muzyka: KJapdiu~z
Debu~s :.12.30,1 Audycja dla wsi 1255
MelodIe,. ·Iudo.we. 13,25 Przerwa. 15,25
Progr
dni~'. 15.:;0 Koncert ,dla
świetlic dzieo ęcycb. 1600 DZIennik
popolud ió'wy, 620 Felietlln literacki
16.30 la Strauss. 1'1',05 AudycJa i oś·
wiałow!l 17.~,tdllzyka. 1,7.55 Ko."]entarz, .dni . tRólfNa fronCIe sześrlo,ll\t
ki., f8.t~ Konc~rt. 18.~5 Alldycla.,~Ia
WSI •. 19.
AU~cjil ,dla mlodZle~1•
19,.15 ,Z. "nas.zyc.,. Pies.ni. 19.;5. Ulub.
:,i~d:i~~i:i20.
Dziennik wleczo~1'
,
..
8
rłowe
Gra or-

.

.

1,0-.
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