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wI zgłaszać. sł. ę będlł między. g.ods.. 8. k.OWO-badaw.czy.ch. ! 'oraz, te w y n
. i k i , spi_
a 20 pO odbiór forlll1lllłnl" I ewentll- ~ pozwolił ~ciągJ;l1łĆ wnioski idlłce ~
~ do prac wstępnych zwląZllnych z alnie sprawdził, czy- WSQBtkIe .rubry- Uidl pOtrzeb l~śei w hklch d~e
p. o owym Spisem Powszechnym. ki zostały prawidłowo ~one, z dsłnacb, sak bud~etwo mleszlm'~gu soboty komisarze obwodowi uwzględnieniem' stanu o ,p6IDóey II 2 1nlewe,.sleC szkotDa, sieC placówek
U się ze SwYm terenem.oraz na. 3 grudnia br.
oehrony zdrowia, ~dłowa, a na wsi
::~U bezpośredni konłakt z lud- Relacje II ea.łe.:o kraju ałwIerdzaSą. - , prawidłowe za patrzenie w sprzęt
pością. W tych wszystkich w;ypad- te komisarze ąłsowi przyjmowani SIł rolnlCZY, organfza,
kontraktfcji l
kscb kiedy to było możliwe, komlsa- lłyeZliwle I II pełnym srommłenlem 1Dne.
.
rze ~zostawlll mIeszkańcosą fonnula pOłtseby Jak naJdókładnlejszego uWszędzie, tam, g/lzie w sobotę rano
rze spisowe do ssmodzielne~o wypeI dziełania odpOwiedzi na pytanIa za· mlepkailcy Z!laJd,wall się w pracy,
nlenla.: Nawet te osoby, które podej- warte w formularzaeh.
szkole ltd. - koJl/.learze .,p,ozostawiaU
lIlaJą _Ię samodzielnie wypełnić' forDzięki szerokiej praey uświadamia na drzwłach kartki z zaWIadomieniem
lIlulm powinny jednak szczegółowo jąCej, zar6wno w mlasłacb, jak • na o termlD1e powtórltego przybycia.
przeezY iać wyjaśnienia WYdrukowa-1 wsi upoWSZ!!Cbnlło się. zrozumienie,
,
ue na ostatniej stronie formnl3l"l3.
że dane, spisu wykorzystane będIł jeWśród wielotysIęcznej rzeszy ko\\' niedzielę; 3 bm. komisarze spiso' dynie dla cel6w statystycznyeh l nau misarzy spisowych, znajduje' się s7,e.
if:
;reg . osób, które Ijracowały również
przy spl$ie w 193. r.

..ł wkomisarzy
dnIu 2 bm. o godz. 8 ra...no 120
obwodowycb· przysą-

Prżedterminowe

wykonanie planów produkcyjnych
prz;ynosl rea lZ;aCICI
K
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- nie rozgraniczał analtabety od p6łanalIabeb'. WystarlWlo,.a'by spisywany um*ł' się byle 'ak pod
pisać, a Już nie u~lędnlano go, Jako
analfabetę. W ten :spos6b wynłld spl:::.s~alyodll::~~a:~t!j~etów znacznie
czyńslm

rowfeDl~la
KC PZPR pozdrawiając górnIków
z
olmzji
ich
święta
w~wa załogi wszystkich kopalń
(lo wytężenia sił dla wykonania
dalszych, wielkich l trudnych za·
dań, które stulił przed g6rn1ct",em
pÓlsklm.
Trzeba konsekwentnie i systema
tycZnie walczYĆ o w~st wydajności pracy, o oszczędność I ob-

GORNICY, TECH~lCY I SZTYGARZY, INZYNIĘROWIE, PRA·
COWNICY GóRNICTW A POLSKIEGO!.
.
Komitet
Centralny
Pol~k:\ej.
Zjednoczonej Pariii Robotnl9CJ
pozdrawia Was i składa Wam naj
lepsze życzenia ż okazji "Dó'ia
Górnika".
l
. W Polsce Ludowej dorocz;oy
"D7:ień 'G6rnika" stał się' <lJlifm
rado~ci .i dllmy z dok:ónanYlch
osiągnięć czo!owe!,\o oddziału pol'
skiej klasy robotniczej.
,

niżenie koszł6w własnych, pamię
tając, źe nowy, sprawiedliwy ustr6J społeczny można up:eczywlstnić tylko przez wytęioną, ofiarną,
planowIlI,
dobrze zorganizowaną

'Oonią.słe

osiągnięcia
polski~go
są
wyrazem nieZ'\[ykłego poświęcenia, ofiarńo~cr Iiaszej, braci górnicZej, którą 'suzłci

g6rnictWa

się cały naród. Setki tysięcy g6rni
ków dokonuje wielkiego ofil11',ego i bohaterskiego wysiłku,' by I w
dz<ied7linie przemysłu, węglowego
i górniczego wcielić W życie nasz
wielki, wspaniały i porywają\:y
Plan 6-letni. Setki tysięcy górnik6w wzmaga z <lniem kai<lj'm
sw6j udźlal w twórczcj pracy, któ
ra przysparzjl Polsce nowych ił
i nowych zdobyczy, która krz pii wlewa w' sqea zapał, radoś' i
wiarę w sprawiedliwą I szczęśliwą

p~a~ę.
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Codziennie napływajlII nowe m eldunkl o zreaUJ!owanlu' zobowilłza6,
pocUętych dla uczczenia II Swiatuwego Kongresu ObroAc6w PókoJlI.
.
ObecnY spis' da: śclsllll Uezbę anal'l SUKCESY ROBOTNIKOW
pracowali 14' nowych uSprawuleń. Na fabetów, żeby moina było dokladnie
, BUDOWLANYCH SZCZECINA
szczególną uwagę zasługuje wspólny ustaUć plan ostate!,znej likwidacji tej
Duie 'sukcesy uzys~ali, dzięki rea- poniysł technika .Jankowskiego, i ro- klęski społecznej".i
przyszłość.
lizacjl zobowiązań kongresowych, ro- botnika Wierzbickiego. Skonstruowa"Wiem, że od Wynlk6w mej pracy
Komitet
Centralny
PQ!skiej
botnicy Szczecina. Załoga oddziału li oni samoczynnle"ładujący się tran- zaleteC będzie w ;przyszlości sprawZjednoezoncj Partii Robołnidcj
PPB Nt 5 zameldowała o przedter- sforrnator. Robotnik meblowskl przed nlejsze planowanie: _ mów! komisarz
wyraZa podziękowanie górnikom
minowYm wykonaniu rocznego planu stawił Ko
. Usprawnień 5 wnlo..
za ich ofiarną i owocną' pracę, I1!-tó
-.... w dnln 25 Ustopada br., tj. o 9 sków. no
~"ponadto nowe spiscwy z Bydgoszczy - na,uC~yclelr UłIV'
~"ka, Jadwiga Mazar6wna. Dlatego teź
ra wzmaga potęgę gospOOarezł i
dni wcześniej, niż przewidywało zóbo Wnioski
acowali robotnicy i tech- dołożę wszelkich :stara6, ażeby spis
obronnlll naszego Państwa Ludo e
wiązanie podjęte przez załogę.
nicY - KuberskJ, KcIuk, Gadomski, ,.w moim obwodzl~ został przeprowago i przyśpiesza uasz marsz do .0'
S okolowski 1 P anek.
cjalizmll.
'_
PRZEDTERl\nNOWEPIECA
?dzony z całlł dokł*dnoścllł~·.
______________________________________
______________________________________
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WAPIENNICZYCH

'IV TRZEBINI
W Zakłądąch. Wapielł~, .'11'
Trzebini ukończono przedtel1X!,In(l<

. '11'0 budowę pieca wypałowego Nr 2, W<'dług' plaau praca ta młała być
ukoiiczona na d:llień 1 kWietnia
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RACJONALIZATORZY
OPRACOWALI NOWE POIUYSŁY
W wyniku realizacji zobowiąiań
podjętych dla uczczenia II S....1atowego Kongresu Obrońców Pokoju, rl!elonalizatorzy stocznI szczecińskIej o-

USA

angażują

łapDńsU~h zbrodniarzy wojennych

I IOjnie przeciw Korei
Ołwladczenle delegata

ZSRR Paniuszkina

~O::~~ież~~::.~~ija~~~i~~a~ :J~

socjalistyczną

dyscyplłn'l

listyczną dyscypllnę pr::~y.

Naczelnym zadaniem każdej kopalni powlnna być walka z awariami walka z wadliwą organizacJą p~acy, walka ze WSzYstkim, cc
utrudnia równ~m1crne, systematyczne, codzienne wykonywanie plaliu.
~ G6rnlcy, kt6rzY ,od wielu lat pra
cują
w si'ym
zaszezymym
zawodzie
winni
otoCZYĆ
tro.skliwlII'
opie1<.ą
młode
kadrY 'gótnicu,' p:rzekaz;,wa-e Im swe
doŚWla.dczenie i okazywać systematyczną pomoc w· przezwyclęża,nlu tntdnoścl I w podnoszeniu
swej sprawnośel produkcyjnej. '
Atlłee
Trzeba zachowywać wielką, rejXlko}owej' j' do nawiązania r()z·
wolucyjną, klasową czujność, abY
mów z Chinami, Związkiem Radziee
do naszych kopalń i zakła.66w nie
kim i innymi mocarstwami zainte·re
przenilmąl żaden dywersant i sasowanymi w celu położenia kresu
botaiysta.
działaniom wojennym w Korei.
Trzeba szerzej wprowadzać do
uczestnikom debaty odpowiadał
praktyki g6rniczeJ dośwladnzCl~la
premier Attlee. Twierdzi! on, ~e
przodujących
górn,ków radzie~k!e~
rząd lah,ourzy&towskl 'Stara się "o&if\g
I wzory radzieckiej mechamzacJI
nąć
uregulowanie s!osunkaw"' z
w g6rnlctwie. Przyjaźń ZSRR,
Chinami, jak również stosunków II)ię
przYklad ZSRR, :llomoc ZSRR udzy Chinami a pozostałymi krajami
łatwi nam s~orzenie z naszego
NawiązUjąc do propozycji rządu ra
g6rnictwa przemysłu nowoczesnedzieckiego o zwołaniu Rady Minigo,
zmechanizowanego, socjalistycz
strów Spraw Zagranicznych w spra
nego.
wie demilitaryzacji Niemiec.' Attlee
Komitet Centralny Polskiej ZJed
aznajmil: "Nie będziemy wyrzeka U
noczonej Partii Robotn!czej jest
się możliwości rokowań"., Mówca Wy
przekonany, że g6rnlcy polsey z. ho
stąpił jednał> natychmiast z zastrze.
liorem wykonajIII wielkie i wa:me
żeniem co do warunków trokkh lOzadania., które stoją przed nimi kowań.
że w szeregach ludzi walczących
niezłomnie o pokój pracować będą
ze zdwojoną energią, że ~łożlII w
swą pracę cały sw6j WYSiłek, zapal, myśl i oerce, że I nadal j'~k do
tychczas kroczYĆ będą w pierwszym
l!~downiczYilh socjalizmu;
młodycb gÓrDików~ wszeregu
naSzYl1l kraju.
Komitet Centrl1łny PolskłejZjedno
ozonej Partii Robotniczej wyraża głę
boltie przekonanle,źe ,g6rnlcy polscy,
Prezydent RP BOLESŁAW BIEwierni SW)'m rewolucyjnym tradyRUT nadał z okazji "Dnia 'Młodecjom, tradycjom proletarlacklęgo Ingo Górnńka', obchodzonego dnia i:;
ternacJonalizmu, swą ofiarną, I
grudnia br. po ra2 pierwszy w'P~Iwydajnlł praclł
wzmOglł
ldły

nawi.zMiarelmwail zZI i ChinaOli
Dyskusja

Izbie Gmin
nad polityką zagraniCŻDą 9ąd u
ID

W izbie Gmin odbyła się 2-dniowa debata
LODfJ)YN. (PAP) nad pollł1yką zagraniczną, w toku której znalazły wyraz obawy szeregu posłów przed konsekwencja mi awanturniczej polityki Stan6w
Zjednoczonych.
Debatę zainaugurował brytyjski
m.inister spraw zagranicznych Bevia.
Poruszając
sprawę
sytuacji
w
AZjł, Bęvin utyskiwał z powodu
"trudności", z jakimi Anglia ma do
czyntienia na kontynencie azjatyc·
kim.
Co się· tyczy celów polHyki brytyjskiej w Korei Bevln solidaryzo·
wał się z amerykańską agresją zbroJ
ną w tym kraju.
Minister brytyjski twierdził, że w
Korei północnej działają rzekOllllo
"woj&ka chińskie', a nIe ochotnacy
chińscy i obłudnie
oświadczył, że
nieznane mu są rzekomo "motywy
I zamiary Chińczyi!:6w' oraz "przyczyny ich wejścia do Korei".
Poruszając spZawę uznania przez

I

nie "ubolewanie" że "nie udało się
nawiątać pełnych stosunków dyplomatycznych".
W cZ'lsie debaty labourzysta Ellis
Smith dO'lJlagał się jak najszybszego zwołamia sesji Rady Ministrów
Spraw Zagranicznych.
Labourzystn Jones stwlerd1lił, że
polityka interwencjli
zbrojnej na Dalekim Wschodzrie
"n!lpawa wielu ludzi poważnym
niepokojem".
Lahourzysta Mikardo ostro potę
pił całokształt polityki !\'lac Arthura. Oświadczył ou, że "naczelny do
wódca sił O~Z' nie chciał nawet wy
słuchać
poglądów
przedstawiciela
Wiel-kiej BrytanH, który pragną! zo
baczyć &ię z nill) w Tokio.
Lahourzysta Silverman
oświadczył, że ofensywa w kierunku grani
cy mandżurskiej była .. flintastY9inym szaleństwem". Mówca na'woły
wał premi!',ra Attlee do "inicjatywy
amerykańska

,

Znaczne lożywienie dliałalności lPP-R
Mleslqcu
e e
P,0.9 belenia
e PrZYlaznl
e, e
!

,
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'DelegaCja radziecka nie może UW8ł
żać wyj"ś:-J!eh przedstawiciela USA W
ę
za zadawalające. ponieważ nawet te'
. '.Wiadomośc'!, które zostały ogłoszone
VI p:"sie amerykanskiej l japońskiej
II(
.....
POI" l,rdzaJą fakt używania przez
nSA żolni<:>rzy ja;:>ońskich- w działnW miesiącu Pogłębienia Przyjaźni Pólsko·Radzieckiej znacznie olły
n!:;'Ch wojennych w Korei.
włla się dzlałałn/lść kół TPP-B,
kt6rych liczba wzrasta z każdym
Iygodnlk "~'EWS WEEK" doul6sł' dniem w całym kraju.
.
.
.
3
Ib IJstcpada, że marynarze japońscy 'Przy "PAF.AWAGU,'. we W. rocln- u. rządzono wystawę książek radziec
rab udlla! w operacJ'ach desanto"''Ych pod Inezon.
.
wiu 'kolo TPP-R $~upia w swych kich ze szczególl\ym uwzględnńeDz!,mnlk "CHRISTIANS SCIENCE szeregach 80 proc.eałogi. W'ramach niem literatury tedhnicznej.·'
1ł~I'<ilTORu pisał 15 listopada że.Ja- festiwalu filmów, rądZi,ec1cich~. kolo
W ,portllwych znkładach' ·przem.
PDnskle poławlacze.mln blo~'.bezpo- rozprowadziło_wśród' załogI' 10 tys. tłuszczow~ i gazo!wnł m"ejsk-iej w
, łredui uchlal W,operaejaeh &mCl'Ykaą bUetów. AkiYwiśei TPP-ll opra~wuGdańsku wlzyscy pracownicy należą
Sklej fiGty Wojennej w Korei" I .,te ją audycje ,radiO'l('e' o .łemałfcezwią do TPP-R, I?iorą ~udziałwimpre'
We\ą&an!e Japonii do dzIaIaI\
zonel % tyciem &'9
d~czym i kul- zach MieSiąca PołłębienlaP~ai!!~_!'. Korei wzmaga się. katdym tut6lnym zsn.0' .
JąC je 00-' ni Polsko - Radzieckiej, organizUją
daen,nie przęc J
. railfofon~ wieczory świetlicof.e. oraz pogadand7.!'!..;~_"'iązkl,1 z tym d~legac!a ra- WIllIych, hal rllb~ezoYpb;
kio -tematyce. rad~eckiej. '
,
~"'" stwierd~a, że Komisja DaleDobue pr~ujll' kola TPP,l w war
Stacraniem . kola. 'fPP·R 'przy, zaną
40
Wsebodu ule Powinna ~ szawsklich Z!łłtład,ąch pracy. ,
.
dzie portu Gdańskl- 'GdYl\iazorga
fak~ 4łz\ennego. nad tymi
W 'Zaldalł~ch: im.' ~. lCaro~-nizowany został
m:WY,~lB.d głpw
~iś~yml o JawnyJD pO~e., i.koł~o· zo.•rr!~E~~.p.m· nego dyspozyiora .!rltlo.nu,'drobn,u:y

Pols-Lo Rad ..ele"kele e•

woJen-

4ołj-Jebu'~ł~!.:'*l".~

lazną,

pracy w naszYch kopalniach i w
naszych zakładach: Naleiy ostro
walczyć z łazikowaniem I zaniedJ)ywan:em się w pra<JY, walczyć z
h'mi, którzy usiłują łamać socja-

Posłowie·łalt:8Vr~ysłowcy···domag.ią,się

. WASZYNGTON (PAP.) Ambasada Radz!ecka w Waszyngtonie prze
kazała prasie nastęnujące oświaQ-.
czenie. delegata ZSRR Paniuszkina,
złożone w Komisji Dalekiego Wschodu.
'
-:- Del~gacja radziecka w swym 0łW1adczeniu z 2 listopada br. wska. zywala, że, na podstawie danych
,znajdu!ących się w posiadaniu rZfldu
Koreanskiej Republiki Ludowo - DemOkratycznei, s!\\-icrdzono udział żoł
Ili:rzy i oficerów
japońskich w
dzialaviach wojennych w Korei po
Wielką Brytanię chińskiego
rządu
stronie ameryka:1skiej.
Delegat amerykański w Komisji ludowego, Bevin pą,,;ediaał: "Uwa'
Dalekiego -vi;>chodu' udzielił odpov.!.e- żaliśmy za rzecz słuszną uznać real
dz! wymijającej, przytą.czając j",dy- ny stan rzeczy"., WYraził on następIlle Wypowiedzi pewnych osobisi.-:>ści
amerykańskich, które zqprzeczy!y go
.
lamaoh wojenn:"ch w Korei.

fi

Przed g<Srnlkaml polskimI fiłol
wame ządanie opanowania nowoczesnej techniki oraz umiejętne
'to I całkowit.ego wykorzystania
tlowego sprzętu technicznego, me'cb&nizm6w, wrębiarek, ładowarek,
"kaczych dziobów", przenośn!k~w:
Trzeba rozszerzać I umacnmo
wspaniały ruch współzawodnictwa
pracy między górnikami, oddz!alami, kopalnIami I zjednoczeniami;
Trzeba wprowadzić powszoohną,
masową, zdecydowaną walkIl o że

f,!'!rw.lr-"

--- --_.. -If_ relnrile. ".",'
J

-,

i

.

m:1

'

Wysokie odznaczenia

dl:1
przodowniillw' pracy

młędzynarodoweC o

sce, wysokie odznaczenia ,państw~'
we młodym górnikom 8hsolweIitotn
Państwowych Szk6łPl'zYspósobie~ia
Prum. ysłowego, dziś Czo.łowym pr' ~o
.
downikom, pracy.
I
O d
S ta d' P
n
11.1
r er~ "z n ar raCY"T'
~aczeni zośtaIi:EMvin Oleś,.
ręba<2 - uczeń" z J,;opalnń"DęDI~.
sko·, .załohclel brygady. Dlł~zieżlowej, wykonujący przeciętnie 1~

obozu pOkoju I postępu. PQIDIlI Grę-,
dzla przyjętego w. Imieniu 80 naro'
d6'w, w imieniu całej postępowej
ludzko§cl .na n SwlatoW)'m Kongre
sie POkÓjll w stoli!!)' naszej ojczyzny_ W WarszaWie, górńley llOtScy
;vzmoglł sw6J udział w wielkiej l
n.t.ehetnej walee,'opokóJ. Ptjuad_
p~nowYmł łońaml wydobyteqo wękla;. rudy, ropy. naftowe, w111ll~'
półęłny clo~ angIo"amerykańąklm
~czom do nowej wojny iWia-

proc. normy 1 Paweł Jarosz - lJibacz, uczęń z . k9Palni ...RydllłtoW~"
c:ołow,y 'przodownik praćy tej ki; 'r

.".nla

r

L

nL

.

Kilklldziesięelu

.

.

I

mło(ly~h '

.!Il&cb1nacJi . lmll.~ł6wJ
~ą, się dozaebowania ł ut~lenlallOkoJn. prty~ się w
..~: glębolUm . patrio~e 'elo .
~lenla.

naszego.PaAstwalAtelo

~ega. I do.ro..włłu 'l..ebwał7 narogÓg:!łk6w , - absolw~nt6w SPP wy.«"polsklego!. N~hi' tYtą, 'pobCJ'
rÓŻDiających się w pracy zawOdl:i_g~ey;, ezoloWJ! od~ budowm'"
cąęhsocjalizmul!
,
weJ 1 społeczne, odznaczonych" .

..

inny~h

'.'

~ej, p~ezynllł' się' d.opO~-

t'

'K. . . . . ".,' ','. '.

oh: 'Qhertyi- stałO srehrnYm1'~ ,hrazowYmi 'Kr - ł'OLSK~~=:S~A8m
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Obron~ pokoiu ,
nas~ym podstawowym zadanie
:

Pismo idelegltOw; ameryk,all!klch na Kc;tngr,s, Pck Ju
do "mbasadora St. %jednoczonych w Moskwl

, Opbujl\O WlZruaiająee Ren1 • po lądu ir7tyJskłelo-. "..U'l9dam, ie kanka,! m6wi: - Tak, sajada pan
'M~A (PAP). Jak donoli prasa !deble. Jeste4my Zadowoleni, ł bra
'IIflittm& delegat6w .., Warsza",ie t ideom należy ,przecłwsta~ idee, ,ze smakiem w Polsce, aby Ją' po po moslclewslj:a, grupa członków delegacji
liśmy w nim ud~.Wierzymy Imoc.
przejawy 1I:IezW'ykłej lerdeo:mok1,. anie zarządzenia poliey.fue - spe. wrocie do Ameryki szkalOWIlĆ! amerykańskiej na II Swiatowy Konno, że manifest i orędzie Kongresu
na łlaidym krokU spotykali eJalnle ,iIT chodzi o najwyższr cel Jak się pani nazywa) - pyta Rog· gres Obrdńc6w Pokoju, przebywająca
posunęły naprzód dzlelo pokoju.
.tę uczestnicy Kongresu Pokoju,ko- ludzkości: o pokój." Tu właśnIe Je· ge, kt6remu przypomniały się f,unk obecnie W Związku Radzleokim, wy·
Uwatamy za n!edoslatenne I za
respondent "Ce Soir" dodaje:
,ży sedno zagadnienia, czego p. Bel· cje prokuratorskie, Nazywam się stosowalai do ambasadora Stanów
niezrozumiałe przyczyny, dla którYch
"Mimo woli i
nlesmaldem myśli loni widać nie dojrza1 dość wyraź- "miliony·, -bo· miliony tak myślą. Zjednoczonych w ZSRR Kirka pismo,
odrzuci! Pan naszą wizytę grzecznosię O biednym pą.nu Attlee, który na nie, ~ p. A ttlee, jego koledzy i pro tek· jak ja----'-'--, którego ldopię' przesłała do przedsta W'i
§eluwlło Wierzymy. 1e tego samego
p~jęcie delegatów
pokojowych -torzy me mogą przeci,,·stawiać żad·
N~e zajmuJmy się jedna'k wyt dlu cieli zagr~nieznych agenc}i i .dziennlzdania, CO my będą wszyscy Antery
zmobilizował sWoich kbnfidentów i nej idei, bo jej po prostu nie mają. go. osobą adwokata titowskiej amha ków w moskwie, jak również do
kanie. pragnący uratować szc~cle
npiclów, okrywająlf hańbą : własny
Katolicki pisarz francnskri, PieNe sady, oplacanego s10no, bo w wyso' przedstaWkieli prasy radzieckiej,
naszego narodu, pragnący ura.tować
naród od wojny.
mj ł służąc 'Wojnie. Pan Attlee bę' Debray, podkreśla callrow<itą swobo kości 60 tys, dola~6w rocznie,
W Pi~e ";ytamy m, in,:
•
dzie pamiętał o pollezkn, który oiny dę dyskusji na Kongresie i poza je·
Delegaci i dziennikarze w swej
We wtorek 28 listopada '5-au loIe
mai w Warszawie."
go salą, p,",""",minaj~" na potwier- ~rz ytl aczaJące,
.
j
' 1 . __ Ś •
' __ L
rownic'"yeh
członków delegacl1 iUIIeWH~"-O <li WYJ~
~
PocZucie wstydu i .hańby, malaz!o d'&enle Jego oplniń, zdanie z aTtyku- li pod wraŻeIlIem naszego kraJu.
ryk~ej. przebywaJllOOj obec:nle
lIł-r wyraz w. lamej Ang}jj. "llau lu wstępnego w ,.Monde". wBo~łoś- tempa jego rozbudowy i zdecydowa
w zś~ na zaproszenie Radz1eck1ego
ch_w Guardian" camieom::zał przez nie atl~:~ - pisze Debra)' - nej ,,"Oll pokoju Całego narodu.
'Komitetu Obrony Pokoju, udało się
laiłika dni 1lstr otwarte czyteJmt:6w. szeroko
zUy się aad wypodo ~a Ambasady, aby złMyĆ wIestująeyoll przeciwko atllUltye- wledzią Rogge. Rogge odwdzięczył
Specdalny wysłannik "Llhe:ration~.
zytę IRHCZDOŚcloWIło Cel naszej wi"-tV'n; f lo-ej
Wyrażam" się za tę :reklam": jego przem6wie' Jean Bedel, stwierdza: .,l'Glacy do·
zyty pOlegał Jedynie na tym, aby za
.. -;; , ;b:le;a';ie .:. "CZytamy; nie nosiło charakter prowokacji. Naj konujlł cudów; Z gruzów miasta po
władó$ić przedaławic1ela d,.plomae lliedmiu mberalów '& Oxfordu 'f,ridoezniej llczył na to, :te zosłanie _taje nowoCzesna stolica"
IYczn~o naszego kraju o naszym
- 3 powodu postępowania rządno mn'odebrany @los, albo te przemó'
B. md.nister, Pierre Cot dotył na tu. po .YCie i o celaCh. tego pobytu.
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e u wlen e Je o a
szą wr "',
otnb",u e Bourget oś",ua czenie pra
wU pr*yJęcia nas. Zdziwiło nas Jesz
BERLIN (P~,) - "~ grudnia odb(
osoblsłościom zagranicznym. Postę· ki. Zamiary Rogge ch,.bily celn,
si e, w którym czytamy m, in" "Dele
ba/'dzl j d
d t wli' l
dą się w Berlmle tak, zwane "wvbopcrwanle rządu Attlee stwarza jesz..
W dalszym ciąga Debray dziela gaci mieli okazl~ zobaczy6 Warsza.
cze
e.' g ,. prze s a Cle ;m- ry" dQ ,achOdnio-ber1ińskiej "Rady
eze Jedną przeszk~dę na drodze ~ię ""ażeniami z. wiecu, odbytego w wę I jej odbudowę. Podzięknjemy basa.c!'\[ OŚWiadCZYł, że .nle będzie. an I· Miejskiej , Chociat w Iwyborach tych
ElIł1enającej flo zblitenia uczonych, J.ubldn.ie. ,.Przemawlałem ..: si"..ier- panu Attlee~ź dał Im tę okazję. De
z d~~ rO::;:ytwial. ~::.~ż b~~~~y uczestniczy 6 partii, wyborcy Berlina
artystów, PIsarzy Wschodu I Zocho< dza 0'lI _ z całą swobodą. me kry. legaci przekdDaU się, CZ712l ,tal się
u
,w
ym
,o
u .e-I zachodniegO nie mają; możności zaddu w okresie, gdy każda sposobność jąc byna)mn!ej tego, co dzieli mn,le naród WyZWolony od wpłYWów sił
ale o~rońców, Po~ju w ":arstawle. i nego wyboru, pOniervaż wszystkie
Jest sazególnie cenna",
od· ustroJn SOCjalistycznego., Swobo- przeszłośoi".
Nie I usprawiedliwiamy, SUI przed biorące udział w "wyborach" partie
"Ood7Jimy w nasz honor - pisze du, z .jaklł wyrażałem katoliclde
A
. I
ku
d t"H
nUdm . z powodu udziału w .KOlIgr... profaszystowskie i n;eofaszystowrkie
p. Jagger li Lanosbi:re ,dy, na przekonania, jeszcze :raz obala bzdu nite",8pV~{t~t~yp1sz::ew:.,::yśm,. u;: I si.e w I Wa.rsza.Wie, ponIewat uwatą. w Istocie pie różnili iSię od siebie;
wz6:r Amerykanów, poddajemy się ry na temat żela:mej kurtyny."
znm!ell, te m!~dzy murarzem war.
my, ~\! podstaw~wym zadaniem kat wszystkie IiItarają siE: ta wszelką cenę
...... Iee na sam widok czerwone'"'
t •• _ '
dego j\merykamna Jest obecnie zna dowieść swych wiernd - poddailczych
~andaru".
,,Warlo przy okazji pr~ytoczy,~ cha S7AlWSlUlll, a chłopem II Dbrdogtle
lezienIe drogi w celu zapewnienia uczuć w stosunku do lmperinlltlllu a.
"'-łonek Par"" Pracy, ~any ...::.v. rakterystyczną .scenkę. któ:ra roze- nie istnieje żelazna kurtyoo. Zrozu
trwałego pOlko ju. Jest lo nasz naj- merykańsklego.
:
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,. J
grała się w restauracji kongresowej, mlelł§m,. takte, czego obawła~ się
Wl.ęks~y obowiązek.
, dawca Victor Golancz p:zyłącza się przy lłtoHku posila si" osławion. y wy:nal~cy "telamej kurtyny ...•
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Przygotowanie i przeprowadzenie
do krytyki rządu. AC2lkolwiek mial Rogge. Podchodzi do niego
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rouc w tych
separntystycznych ."wyborów"
Amery··
(log)
Pokoj/ł w WarszawIe mówi sam za
'
on negat.y-N1ly stosunek do Kongrezmierza wyłącznie
do rozszerzenia
8U. to jednak uwata "postępowanie
propagandy wojny agl-esywnej i dal·
rządu za pozbawione godności i wyBezpieczeństw_a
szej remiłita,ryzacji 13erlina zach9d.
bitnie szkodliwe dla sprawy wolnoś
niego,
ci. RZIłd Attlee nIe roznmie, że w
Lecz milujljca pokój ludno~i\ cora,
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arO c InS I przeCIWI"ławl s, lę ::::!~y!ajt ::I:a;:ali~~!~":;~CZ;;:
tmlemotliwlaJący 'pDkonanie niebez·
pi eez e6słwa wojny",

pozycji Bcrli'lSk..,go Komitetu 1<'ron.
tu Narodowego. Ludność ta t1jda wpro
W artykule biskupa SheffieJd.
'
8
wadzenia w żYcic uchwal kOl1ferel1Huntera, zamies-zczonym w "Prze·
I
clj praSkiej mfn~strów Spraw Zagrapądzie, Diecezji", czytamy, że "trud
niemych ośmiu państw.
DO byłoby nie odczu4 wstydu ua
do połoienla
amerykańskim
Na jednym z zebrań przedwy.
ekntek nIebrytyJskich 1 paniklll'Skich
borczych pr~emawiał przywódca tak
NOWY 10RK (PAP). Na pos~dzenlu z dnia 1 grudnia Bada Bezdnia 2 września potępiający agre- zwanej "Wolnej Partii Demokratyczmetod, Jakich utył rząd Attlec ,ab,.
p~od;d6 odhyc:lu Kongresu""
pleczeństwa ONZ wmtowUa rozpatrywanie skargi w sPrawie amerysJę amerykańską przeciwko Talwano- nej" _ ,Schwenniclte, którego przem6
Znany wioski poseł chrzeroijań·
kańsk:leJ Inwazji zbrojnej na. Taiwan, jak równie~ oSławionej "skargi
wi i 'i'rze~dujący niezwłocznie wy- wien,ie często przerywano OkrzykaIIko:demokratyc:tny, Iglno Giordani
na agresję przec1wko Republice Koreańsldej".
cofanie WOjsk amerykańskich z Tai- mi oburzenia, poniewat wypowiedział
b. naczelny redaktor, organu ak·
Pierwszy przemawiał przedstawiOmjlwiając o~wiadczenie Jebb'a, wanu I ~ innych terytoriów chińskich. I się on otwarcie za remilitaryzacją
L.. ojd
katolickiej "Quotidtano', ciel Wielkiej Brytanii 1ebb, kt1Sty po Malik'11fipi/itnowal delegata angiel- Rada l3ezpieczeństwa odrzuciła ten loraz groził nowymi represjami bajow
~m'łtwiei'dża, te postępowanie rz.ądu, parl wniosek delegaCji franCUSkiej o skiego jako apologetę i aktywnego WhidSe/<: dziewięciu glosami przeciw-Inlkom 'o pokój, W odpOWiedZi przeA~.enaCUl, lŻ niektórzy chCą? poddanie pod glosowanie wspólnej re propagatora imperializmu.
ko jeqnemu, Hindustan nie brał u- I mawlal rolody student, który pOWitał
aby nawet rnch pokoju <hieNI, za- zoluej! sześci,u państw.
Oele..a-'a radziecka. _ oświadczył działu?, gł,osowaniu, W takim samym propozycje
Bel'l1nskiego Komitetu
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•• A C
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- '"Malik - uważa, ie spraw;a stosunku
~ada Be""'ieczeń- Frontu Narodowego i uchwały kon- ast ł ącaT"'"
y z
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- wo ł a
PrzedstaWiciel Zwiąl'lku RadzIeckie następnie
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Giordanł - pogodLili się li tą diaIek go Melik wskazał, te ani Jebb ani Taiwatn1 jest na,fwainiejszym punk s wa
zucl a ana oglczny w\l osek I ferencji praskiej, W r d ok as óW'
.,ką Kalna?
Austin nie byli w stanie obalić fak- te
"dk dzi
R d R d' Chins lej Republiki Ludowej, popar zebranych oświadczył on: "ZADNEJ
B.•ekTetan włoskiej partii lIberaI
m porzll; u
ennego a y. a ~ ty pr ez Związek Radziecki.
WOJNY! LEPSZE 10 KROPEL
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tów przytoczonych w deklaracji ra- BezpreczeuSi~a. Powllnnka Tr9tZPatnec
Nas~ępnle przystąpiono do głosowa- POTU W OBRONIE POliOJU, Nl2:
Ile, n,e o
lloJli potępia .. antyli. dzieckiej, demaskującej agresję aroe- sp. rawęt!';res•• P1rzdellc w Od azjw!\noow 1 nia n<;ld rezolucją 6-ciu panstw,
JEDNA KROPLA KRWI NA WOJ.
heralne l poliCyjne postępowanie rykańską przeciwko TaiwanowL
powz.... spraw e Wił ecy ę· eZ <lt l
d
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cyzjl takiej domaga się nie tYllm o. ł o, al a on.a k o ~ucen~,
g yz
,
.
- becny tu przedstawiciel Chińs:'iej Re i g osovr a przecIw o mej ZWIązek ~a
Co.raz Większa, llc:zba mleszkańc6w
bliki L d
j I
I 475
T
I dzleoWi, stały członek Rady Bezple- E!erlma zachodmego oświadcza, ~e
pu
,u o~e. ecz
- rolwno- czeńs~wa. Dziewięć innyeh. kraj6w nie będzie bri!la udziału w komedii
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)
v;y narod chlń_k,. K?ła rząd~ą~e USA głosovrało za rezolUCją, a mndustąn Wyborczej I' jeśli zmusi sl~ Ją przy
POW~?y ulezwłocznIe. poloz~c kres nie wziął udzialu W głosowaniu.
użyciu siły do głosowania _ wrzuci
,
acogfraec~JlswPerzewcoiWj8kkOa zTatłeWgaOnolerw~'oiriWumY'. Na tym posiedzenie zamknięto.
do um wyborczych nlewatne kartki.
, TydzleA zaledWie mija 011 dnia, w Jako ,.najbardzieJ krytYCZ1Ią 011 chwili
J ,
któl7lD Mac Ariliur po dokonaniu rozpoczęcia konf1lktn", a dziennik pa
Po przemówieniu Malika zabral
\Dspekcjl frontu w Korei w,.głMił ryski "Le Monile' pisze, te ł,woj,ka glos przedstawiciel Chińskiej Repu~
,.hłstorreme" lilowa: "DotrZ712lam 0- amerykańskle poniosły największą klę bliki Ludowej Wu' Hslu-czuan, oI
bietnicy danej naszym chłopc!om 1 skę od ])Oczątku kampanii koreań- świadczając, że delegat USA AusUn,
Ddeślę leh do domu. Jeszcze przed Bo sklej". "ComblU" pisze, ile "nawet w ucieKając siEI do pogróżek usiłował
tym NarodzeI1lem". Prasa reake,.Jna najczarnlejszych dniach ~yluacja nie zwekslować dyskusję na sprawę Ko.:
nderzyła w tony zachwytu. Mao Ar- była tak tragicma jak obecnie". Prasie reI. Pańskie pogróżki - powiedzi'-ł
iliura pasowano na "Napoleona Pa- franCUSkiej wtóruje prasa brytyjSka, przedstaWiciel Chin Ludowych !>f>d "
zoS'ti!l oflcJalnde
blicz.rule.
jest niczym
cyfiku" ł przy okazji wskazywano A
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adresem Austlna - nikogo nIe ta- . j~ jeden z gł6wnych wykonaw-' więcej, jak naI"Zędziem w rękach
na maezenle zapowiedzianej przezeń ~euc
Ren era; która przed Ino· straszą.
c6 agreSyWnych plan6w amerykaA
władców Ameryki I że llkWlidacja
ofensywy, Sprawa brla jasna. W pa~mk okreśłał~ °df~nsYWbęki~c AribńU. Następnie Wu Hsiu-eZulln przypom
ski h w Europle, jako czołowy, 0niezależności 1 samodzielnośC;j Jugo
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miało odbyć si" pi.'l'e_ ra ,a. o "mpo ...e z szy
ego zako
' I ·ze po dmgiej wojnie ŚWiatowej
r ..A dni,...,
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bd L zachod:nich Niemiec, dostawca
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Wi "Stany Z jedn OC2one wydały 6 m!liarmil'lsa &tmatrliego. Stalo się to z
dokonanym.
l7ID miala by6 rozpatrywana sprawa
• ~ .~e,
. ,,sytuacJa jest o
ele dów na to, by reakcyjna klika kuoC?~ą ,Podpisania umowy' między
Z tym większą c;rujnOŚclą narody pa
a-- łł amery"'-'-kieJ p-·.lwko· te. grozmeJSZ8, ruż w czasie walk o przy
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·1 k F
.
m I n ta ngowska mogła rozpętać niebyS~~aml ZjeGnoczon~1 a :ządem
trzeć muszą na wszystko co doko.....orlu-bios'
kiemu. _.,. .....
ziem·y roz czo etrz usan, gdyż obecnie gló"'lIe- wał li w swym okrucieństwie wojnę
.,.
v
..
tI~s~. na podstaWIe ktore~ Ju
nuje tltowska b~da, Jest to bomawia6 z ChińCZYkami. gdY nasze mu
o!loWl ann1i Mac Arthura grozi domową, podczas której klika h wy::ortem istothe a \ ażne rygniwo w Im
Wojska będą na granicy Chin" - tak poprostu likwidacja". "l\lanchest"r morddWała kilka milionów obywateli . gQ.8łaWlB ...otTZymał~ dOBtawy zYw ;
nOśc! ar:'erykańskliej. Dla kogo l
perlalistycznym spisku przeciwkO
dość lednoalośnie brzmiałY komanta- GnardJan" nie przebiera w słowach I
h"
ki
h
..
ł
h
c m~ C. Wn Bsiu-cznan zapytał
W u,?owle zawarty, jest punkt, k~ó
obo;>.<m' pokoju i demókracjL
rae reakC7jnej prasy amerykańskicj, nazYwa o ensywę Mac Art ura ,,sza Austma, czy nie uważa tego za agreryj
me
pozostawia
zadnych
wątpll,~,
d0ś6 powszechnie popierane przez re· leńczym krokiem".
J Z
Wrści. :Żywność nl(! jeS't przeznaczo
.(
akcyjną pras" krajóń' saiellcklch.
ZłoŚć prasy kra'''w sateUckich na s ę, apytał on również. czy możliwa
"
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Jest sytuacja, w której Imperia liści
nl:j dla głodującej, !udnośc,J Jugos!a, .
I
Złudzenia trwalY krótko. Pierwsze Mac Arlhura potę(l1Je fakt, że ,ten - mieliby prawo dokonyWa6 agresji, a
'gO duia ofensywy Mae ArLhur stwier w myśl wyznawanej przez imperiali·
d
wli. W umowie czytamy bowiem,
styfł.~n·la
·dzlf wpraWdzie, li ..wszystko Idzie stów amerykańskich tasady: "Bijmy ::~~I~:Or~~ród nie młlllbJ prawa
żer "pomoc zostanie zużyta na wzmo
"
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cq!ende zdoJ1'loścl obronnej Jug~!a
lepiej, nlł p1anoWlłno, ale w drugim się do ostatniego Obcego żołnierza" CZASY TE l\~ŁY _ ośWiadczył
dnlóofensywy okazało się. Ze WlRyst osłania odwrót oddzialów amel'7kań- mówca, NAROO CHIK/SKI STAWI
w/i", A więc dla titow$kriej ann:i! premiowefkSiąż;ec% I
ko tdlie' gorzeJ nłł planowano.
Po skieh oddziałanii Innych narodowości. CloŁo KAZDE.J AGRESJI IMl'EJ~mowa, między Trumanem I Tito
.;
dwóch dniach ofensywa amerykań- Na l>ierwszy Ogień Idą oddzłały po- RIALISTYCZNEJ.
śtadCZY nie tylko o tym, że ldOS%częd OŚCiOWe,
Ska została powstrzymana na -",szJ'- iudnowo· koreańskie. Jak. donollł Pl'll'
'a~ansował 00 do gSdno.ści jedneg)
Z.,8 p owie. di w owadzenia premIo"kIclI I14ctnkacb frontu. Przekszłałci sa, równIeż dwa, bataliony tureckie
Kończąc przedstawiciel Chin Ludo
z głównych. dostawców mięsa ar1& Idę lina, według określeA prasy re- zostały przez ił ~zję ameryW- wych oświadczył, że w 'Imię utrzyma~
m tliiego. Punkt- li umowy stwiet,,, wych, książeczelt szczędnościowychakCYlneJ. w ,,KATASTROFą", w Bkl\ pozostaWione na straoeDle.
Dla pownechne~o pokoju ł dla obro: "Rząli Jugosławid 'udzieli od- zgodnie·z uchwal Rady MlnistróW o
'D"NtC""""'" OOW-""""· A
._. '
'
ny KartY ONZ, wzywa on Baa.. Bez- ..
..n ~
AV" . •
mery....nmYSkaWiczne, fiasko mae&rlhurow* pieczeństwa, by przyjęła prOłl~C,j.
wiedn!ej połnocy Stanom Zjednu powszechnej KaSie Oszczędrwści • • poUtyka siły, polityka szantażu ~ldeJ ofensywy raz Jesz~ pokazał: Chińskiej Republiki Ludowej lako
onym, umOżliWiając w dalszym wyw.Dł. ala .duż~elnteresowanle wśród
I mmawłanla z nctem w ręku poDlo światu, że •.NapoleonoWIe Pac,.flku 'środek połoZenia .kresu alP'esJi Ilmer)1'
ci gu produkCję I dostarczaIJJię USA ludżi pracy w· ca y~ kraju, Do pla~Ó
aIa II&nlebilą klęskę. Nół wytrącono nic nie są w stanie &działał, gdy wal kailskieJ oraz zapewnienia PokolA J
s
ców! półfabrykatów, pos'a,.,
ny~h prze~ JugosłaWIę, a po_ wek PKO naply ają liczne ZBPytania
!.~
---Ił
'P_B" -k""""'e' z-n.1 llIIIII przeelwko
om ,ZdceYdOwa,'1 b.~Ieczeiistwa w Azji r na 'Cały
ZJe - . ._,,~ ~,'u. UlA
nYm oJtronić sWą wolnoś6 i niepodle. swJecie.
.,
m
bnych Stanom Zj~dnoCZonym", w apt!lwie r e ' 11 wydania ksiąŻ'l'
"Mao Artllur - NapoloolI PaC)'fll<l~'" giość.
"
"
;' Następnie poddano pod glosowanie
A
Więc Tito zoboWią1ał się at:- czek premIowych
I llastąplouy został "Mac Arthurem· Tr, wniosek ZWiązku RadzieCkiego z
,enerałem
katastrofy"
(tran(!i1sld
c tlni' oddać Amerykanom nie t11
Powszechna Ka a Oszczędności pnY
,4dennJk ,.France· Solr"), mjkł,,Mac 1UI••II......III.lIIi11•••IIII1IłIl!lIllIlIlIllIlIll•• ~III.Ił••IlliIiUl.II••IIIIIIIHIIII_.
k annI~, ale także w!.-zystkie SU~ gotowuje już; ero sję książeczek o cba
r
ce
strareglczne:
bauksyt,
mled!,
raktrze
pteroi
m. , Ukat4 się one
ArtIInr - genialny :strater izasłą
ct1ulozę ttli. Tito bezwstydnIe pny- po l IIItycaala 195 r.
•
piOnY zAtai "Mac ArtIInrem- geDerll
rem, łd6:tero Dleł1lZWllżne, Dlepnemy
wobec Ś. ~ata, że oddaje sme.'Z kSlląteczek' emiowych będą mO
kansklm danper!a1istorn pod kon- ~1Ii korzysillĆ, jedyma 'czfonkowle
łJaae lóUI sC6\9'1ają Ol'ganizse,fę Na~ zarząd p~myfłu jugotł~l;tń ZwlI\zk6w Zaw
ch. posiadacze
l'iI46w ~ych ·w bardIo lm·
lego i oddaje' Im do ~Sipo~c1! k!dąaeczek preml wteb będą m!e11
ctDl:J .ł 1dópołIłweJ 'sytuacJi" (dlJłel:mik
stlde bógaot\Va naturaltle. J'u" szanse nawet k' akrotnegC' wyIOSO'
~ '.JI'Ipro"). Tellłe' illlletmik
g
w1!. Nie [\!lit to ma nowa, wanda powaUly
premll.
~ te· ..ofensywa Mac ArtIIuilltWmo,te. od drugiej . ł!OlOW)' .. Wy$OkOŚ~ wp! t mleslęcmych!lł
.....,.. ~ przysłun. l4IaI 1110
1 4&,r. odbywa Hę, dcteAtyWt1lf\V1· k!d4ftczek będzi -dOsiosowana, do rnf
łna odcIa6 ONZ".
.
dał j'uga!la\IjTU Pl'Ift ·tłłowe6w. ~Wóśc1
pycłl rzesz lud»
~ .aaeaeSa. .prASOWI. AFl'
~ Tito J>nt11W .~ DI1* "IftIIl:f•
. . . . ....... . . . Mac Ari1uu"iIo
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Pniska na drodze' budownictwa socjalistycznego
Dokończenie
I
I ___
_
I

. .

ar-Igkulu
I

.

Z numeru wc:ora szego
W okresie planu 3-letniego podnosił się nieustannie po"om plac realnych robotników i pracowników umysłowych.
w~st w'jOajności pracy w przemyśle stwarza warunki dla
".T.
podniesienia zarobków robotni"""'ch. Plan 6 letni
;....srego
.
.. materialnej
.....
zakjada pov..ame
polepszenie sytuacJl
ludności
pracującej zarówno w drodze. wzrostu funduszu płac, jak
l drogą wzmac!Jiania się jej siły nabywczej. Przeciętne
normy spożycia obliczone na głowę ludności :macznie przekrOCzyły poziom przedwoj~nn! we wszystkich podstawowych
,
attYku!ach masowego spoZYC1a.
ogromne Polepszenie wykazuje stan zdrowotny ludności,
,akkol wiek Polsce brak jest jeszcze lekarzy i wykwalifikowanego personelu medycznego. Staty~yka wykazuje powaz...

n)1 Fpadek śmiertelności dorosłych i niemowląt
na skutek
walkl z chorobaini epidemicznymi oraz wzrastającej opieki
nad matką i dzieckiem. Urządzenia zdrowotne, szpitalniCtwo.
pomoc medyczna zaczynają w coraz szerszym stopniu doderać na wieś, która przed wojną z reguły była tej pom.oey

pozbawiona.

Polska wstąplla już od, chwlli wYZWQle:rla w okres po_
glębiającej się wciąż rewolucji kulturalnej. Czytelnictwo
i ruch oświatowy, zarówno w mieście jak na wsi, osiągnęły
rozmiary l rozmach niespotykany w dziejach.kraju i w ogóIe nieporównywalny z okresem minionym. NakiadyksiąŻE!k
częsta 50 -.lOO-krotn ie przerastają. poziom przedwojenny.
Pian walki z analfabetyzmem stawia sobie za zadanie całkowite jego zl1kwidownle już w przyszłym roku. Ruch
:espołów świetlicowych, artystycznych, sportowych, oparty
na inicjatyWie i samorodnej twórczości mas pracujących,
zaróWPo
mieście jak i na wsi, przerasta w ruch masowy'
w burrz:łiwym tempie. Biorą w tym ruchu udział dzieci szkolliS, miodzież, starsi. gospodYnie domowe, chłopi i robotnicy.
Iturs.y! dla dorosłych, grupy samokształceniowe. partyjne
l bezpartyjne, studIUjące systematycznie teorię markslstowsko - leninowską, obejmują już kilkaset tysięcy osób. Pewne

w

odbicie liczbowe tego ruchu wskazuje łączny nakład pollkIego przekładu "Krótkiego kursu hlstorii WKP(b)", który
osiunąl już półtora miliona egz. We wszystkich dziedzinach
",cis Politycznego, gospodarczelO I kulturalnego rośnie
ił romIja się z roku na rok wielka inicjatywa tWÓl!CZa ludu
pwcującego iniast 1 wsl,
,
W'itym potężnym procesie wielkich przeobrateń na czele
:IDU Doczy klasa robotnicza jako przodująca sila, -społeczna,
przez partię nowegl) typu, dla której wzorem
na ka LenIna 1 Stalina, doświadczenie WKP(b) - b~
lersk1ej awangardy światowego proletariatu.
. Za przykładem zwycięskiej klasy robotniczej ZSRR pol~Il klasa robotnicza rozwija
coraz .szerzej socjalistyczne
współzawodnictwo pracY. W tym ruchu, który wciąż przybiera na sile i rozmachu, który tworzy coraz nowe formy,
klasa, robotnicza wyraża swoje -uczucia, swój zapał i ofiarność, swą wiernoŚĆ i miłość dla idei socjalizmu. Od chwm
Kongre~u Zjednoczeniowego partii w przygotowaniu którego
ldssa rbbotnicza wziElła~ udział 5WYIll .. czynem kongreso':
wyro", poprzez potężny zryW produkcY1nY, którym masy
pracujące uczciły 70-Iec1e urodzin towarzysza Stalina - podlIOIZlI się wciąż wytej noWe fale twórezelO współzawod
nictwa socjalistycznego polskiej klasy robotniczej. Masy pracujące Polski :r: powodzeniem
zrealizowały
zobowiązania
produkcyjne, podjęte dla uczczenla SS-ej rocznicy Wielkiej
Rewoluejl PaździernIkowej. Zasięg tych zobowiązań przeram wszystkie dotychczasowe. W ten sposób - c:z.ynami
produkcyjnymi - polskie masy pracujące wYrażają swą
głęboką I gorącą przyjaźń. dla ZSRR l swą ~ć dla wielkiego wodza i nauczyciela narodów ZSRR - J6zefa Stalina,
który stał się dla polskiej klasy robotniczej natchnieniem
'Ił twórczej pracy i walce o :budowanle socjalizmU:
Pięciolatki realizowane zwycięsko w ZSRR,
pod kierownictwem partii Lenlna - Stallna, udowodnUy masom
pracująC;;'Ill całego świata. że ustrój socjalistyczny jest nie
tylko osfągaln Y , ale że już w procesie budOWY socjalizmu
fOa?!l l przekształcają silł ludzie, wyzwala się Ich energia
\worez~ potężnieją ich siły, ich wiedza, Ich wartość. Histo17czoe 7.wYcięstwo ZSRR w drugiej wojnie światowej
Il$-zydliło wolą walki ujarzmione przez faszyzm narody
Europy środkowej I południowo - wschodniej, pomogło Im
wyzwollć się od .Imperialistycznych napastników. Dzięki
Związkowi Radzieckiemu Polska I . Inne kraje demokracji
!udowejuzy,kaly możność· wkroczenia na drogę budowY nowego .ustroju społecznego. Dzięki nowemu układoWi sił na
arenie międzynarodowej powstałemu Vi wyniku zwycięstwa
Armii Radzieckiej w drugiej wojnie światowej ora: dzięki
braterskiej pomocY ludzi radzieckich łatwiejszYl1l stał &IQ
dla polskich mas Pracujących sam p!oces przeobrażeń spo.
łeeznyeh w· kierunku socjali:mlu. Oparta na głębokiej łącz
ności !.deologicznej i braterskiej przYjlltnl współpraca gosPlXlarcza i bezinteresowna pomoc ZSRR - przyśplesza,i pomnI a!a ,,,yniki planowej pracy narodów kraj6w demokracji
udowej nad uprzemysłowieniem I przebudową struktury
IOIIpodarczej tych krajów.
.
Wielostronne formy okazywania braterskiej pomocy
ZSRR we :wzajemnych .stosunkach sąsle&ldch Polska odtUlwała już od pierwszych chwil swego WY2;Wolenla. Była
to rmoc nie tylko'. w żywności, w materiałach, w SUPOWtac , środkach !tredytowYc'h w okresie największych trud~i powojennych, ale 'i porhocpoprzez dzielenie się doI ad~i~, n~uką. wiedzą. zd()by~ .. technłcznymi
~~ganIZ?cYJnyml w okresie uporządkoWanej już I· plano-o
gos~arki. Jednym z nader doniosłych 1 nieocenionych
1 _P~ls~' przejawów tej wciąż pogłębiającej się pomoc)'
W.połp~acy jest praca ekspertów ra.dzieckich nad oceną
Planu. S-letniego. Na prośbę naszej partii i rządu
~vnlcy państwa radzieckiego zgodzUl &IQ oderwać na
-~.. miesięcy od pracy w ZSRR najwYbitniejsze zespoły
~ltllstów radzieckich, ludzi, którzy zdobywali swe do~"":.'~zenie w procesie pięciolatek stalinowskich, .w buluff l,:tw:e potężnych gigantów ~zlecklego przem~słu, w
wamu powojenną rekonstruKcją zaKładów przeinVsio- ": 0pa:ctu o najnowsze zdobycze techniczne. R.adz!ectJr~lahŚC.1 ocenili nas:!: plan w dziedzinie nąjwatniejszycll
łalun~s I naltrudnieiszych gałęzi produkcji ~ węglowej meen! rgtcznej. maszynowej, chemicznej, ener,etycznej' ' dal!
'klelze~ nieZWYkle cennych dla naszych i~ler6w.
. ~w.:lków nrzemysłowYch rad i wskazó\fI!k, kortgowali
na le Il'0!n& błędy, wnosili ~e poprawki, które' Pozwolą
na' psze! \V;rkorZYstanle rezerw, na 'rozszerzenie produkCji,
~~;:;mę naszelO planowania, na ,przy§pleszenie tempa
szego l'OzwolugospodarczegQ. '
~: to. pomoc ~ieocenlona i jedYnie' motH_ w eta!lllędzy PlllJ!ltwami, które łączy przyjaźń. oparta
nąjbardziej postępowe idee nowej epo~ zmu; Okrell dyskusji nad oeep" namlO
~
prze: najwYbltnieJlIIYeb speeJaliet6w ra:'
.... "1~~toWll7m Ich zaPQl;llan!u się zestQemn!l• 1
""'JGec6lmrch ~. dał olaudJl Qol.

&kUn. ini;ynierom l kierownikom przemysłu zbliżenia się
do ludzi radzieckich w procesie fachowej -'any poH·ą·
dów l dÓświad-.t..
dał im 0"0"';"
PO~ani:Jtal~ento'w,
W
....l·...
'""""'"
_"
w
~
dzy l stylu pracY- nowej inteligencji wYchOWllhej przez 80- _ _
ejalizm oraz ogromnych osiągnięć techniki ·radzieekiej. Jest
tO nieoceniona oku,ia, która nie tyUto :wzbogaca wiadomości
fachowe I udostępnia zdobycze przodującej naukr i .techniki
radzieckiej, ale też przekonuJ'e o Ue ·""'bcleJ·,
głębieJ', pel.....,
niej' rozwija się wiedza, technika, organizacja, a także sam
człowiek oraz jego twórczość w warunkach ustroju 'Socja~
l!stycznego..
.
..Głupio byloby ~oo. te plan produkefi sprowadza. się
do W7kazu Uczb i zada6. Wbtoole rżeezy plan produkcji to Qwa dzłałalnoj6, cbIłaIalnąU w Pl'akł7oe mUlon6w, ludzi.
lteaJność na.neco planu produkcji - to mUlony ludzi pra~
cująeycb, którzy twoną nowe bcie". (J. Stalin. "Zagadnie·
nia leninizmu").
•
Oto dlaczego nasz program gospodarczy' wiąże się jak
najśc1ślej z naszą ideologią, z naszym programem politlcznym, z naszym podstawowYm zadaniem wychowywania ludzi w procesie pracy i walki - poprzez pracę I walkę - na
świadomych bojowników wielkiej sprawY wyzwolenia pro~
letarlatu, na budowniczych socjalizmu.
Miliony ludzi pracy w Polsce uświadamiają sobie coraz
wYraźniej, że l!Wą IOrącą l ofiarną pracą nad rozwo'~ " na1Ize! gospodarki 1 kultury narodowej według wy t
lych
planu - wnoszą swój wkład twórczy w narastającą "garniąjącą całY świat waUtę o trwały pokój, O wyzwolenie
wsZYstkIch narodów z kajdan ucisku imperialistycznego.
Tylko przez powiązanie naszych zadań gośpodarczych
z zadaniami politycznymi wzrastać będzie w masach pracujących wola wYkonania planu. Trzeba walc,yć z tymi,
którzy tego nie rozumieją. którzy zbyt często tracą z pola
widzenia ten' najbardziej istotny fakt, że plan produkcji to żywa i praktyczna działalność milionów ludzi. którzy
pragną tworzyć i tworzą nowe życie. NIewybaczalną ślepotę taką ujawniąją ciaśni i ograniczeni praktycy, papierkowi
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Polska Zjedn9czona Pa..... a Robotni'c'z'a'"
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........ ..... .---zwyciężać te słabości.
rozgromieniu gomu!kowsZ1:ZyU!.7
i socjaldemokratYzmu, partia z powodzeniem wYZWala iii.

od wszelkich po~sta10ŚCi tych obcych wpływów I wszech..
stronnie wzmacnili swoją wię z masami.
Jaąkr.3wYm potwierdzenIem tego była przeprowadzona
w początkach 1i~pada 1950 roku reforma pieniężna w Pol4
sce. Reforma ta PrOwadząca do dalszego osłabienie l wYPterania spekulancki~ i kapitalistycznych elementów, przyj~
ta zost.ała przez tąasy pracujące P<;>lskl z całkowitą aprobatą
i zapałem. Przeprowadzenie reformy pieniężnej świadcl4ce
O politycznej dojrzałości mas i ich zdyscyplinowaniu, jeszcze
bardziej wzmocni !ustrój ludowo - demokratycmy w PoIs::4I.
Naszym zadaniem najważniejszym jest pogłębiać w ma~~" pracujących :tę ŚWiadomość, że Ich patriotyczna ofiarność w codziennYpt wysiłku nad wykonaniem planu, we
współzawodnictwit produkcYjnym, w umacnianiu siły gospodarczej naszeg? kraju winna zawierać w sobie głęboką
InternaCjonalistyczną treść, która wzmacnia naszą Wid I
wszystkimi, walczącymi o zwycięstwo pokoju I o socjalizm,
która pogłębia na~ą przyjatń II wlelkim·narodem l'adzieekim -~
czoł
silą śWiatowego obozu pokoju, postępu, de.
mokracjl I
jalizmu. Wpływ 1 autorytet Polsklej Zjednaczonej P
. Robotniczej będą wzrastać w walet! I wszel.
kiml próba
wypaczenia jej linł, a 'l'OlIImlIch naszej praCJ
politycznej
gospodarczej l jej wYniki będll tym Większe,
im głębsza będzie jej treŚĆ ideolOgiczna, Im silniej pulaować w niej będzie gorlice tętno uczuć Internacjonalizmu proletariackiego, którego wzór daje ruchowi robotniczemu cala bohaterska historia WKP(b) i jaj wódz t~arzY.sz stalin.
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doświ~dczeń

pracy partyjnej niektórych fabryk Kielecczyzny

Metodami propagandy poglądowei
agitatorzy mobili.zuią załogę.

.

e

biurokraci, którzy POZjl suchą cyfrą często nie Widzą ~
<:zIowieka, nie Umi ..;n
ć',.
j
......·ki I •
... .. wczu 51" w ego ... ""
,IIIJQ .połeezne potrzeby i myśli, nie doceniają sUy rzeet;YWistelO dążenia mlIs. dl> walki o urzec~stnienle socjalizmu. Wszystkie te siabości mają swe źródło w nieprzezwyciężonyln do

dOzw yCią Skiei wal ki o 'p Ian produkcYi ny
Od szeregu miesięcy n!eusprawled!lwiona absencja' I marnotrawstwo
czasu stanowiły w Fabryce "Kamienna" w Skarżysku naj groźnlej
cS+ą przeszkodę w r:eali2;ą~jJt..rWJl,~~~q:._ ..
nych planów produkcyjnycn.
AgitatorzY partyjni w dużym stop'niu przY()zyIlill &Ię do tego, że rosło
w załodze zrozumienie sdtód I strat,
jakle przynoszą bumelanci I lekkomyślni, nieobowiądtowi
pracownicy. Jednakże, decydujllcyIn momentem w walce z nleusprawiedliwionll
absencją było zastosowanie przez agi
tatorów tzw. wezwaA.
Sekretarz podstewowe' organizacji
partyjnej Fabryki "Kamienna" tow.
Kołodziej mówi:
,.Dzięki wYkorzystanłu przez agi
tatorow w Ich codzienneJ pracy \'I'Y
wleszek I wezwań załoga fabryki
odnosia duży
sukces.
ZmnieJ·
szona została wYdatnie Ilość nieu·
sprawiedliwionycb opuszczonych gOdzin praey I jeśli we wrzemhi' sn
ciUśmy 926 roboczogodzin,
co spowodowało wykonanie planu jedynie w 98,4 proc~ to już w paździer
niku Ilość opu,,",czonych godzin zma
lała do 5'75, a plan mlesi~czny llośclowy
wykonaliśmy
już w 99.2
proc. a wartościowo przekroczyliś
my go o S proc.".
R6wnież ! w T-9 w
Radomiu, w
Zakładach. Starachowickich w FH I
w Innych zakładach pracy przez stoso
wan!e wezwań, wywieszek i tablic odnieśli agitatorzy szereg
poważnych
sukcesów w walce o wprowadzenie
!'Iowych form" w walce z brakor6bstwem, W walce Q realizację planu
produkcYjnego.
Osiągnięcia agitatorow, stosujących
w swej pracY elementy propagandy
poglądowej, winny zachęcić Innych
do szerokiego stosowania tych metod
w pracY masowo -' politycznej.
W wYkorzystaniu propagandy POglądo
wej wiele pomogły agItatorom i sekreta
rzO]D organizacji partyjnych doświlld
czenia zakładowYch organizacji partyj
nych 'WlQ>(b), opisane w lipcowym r.e
szycie ~eIa Parill oraz ks!ątka Szc~e
pańskiego J). t. ..Pnea _wo - 1)0łlłYcma w fabryce".
Tow. Łabądł, sekretarz podstawowej organłnc;1 pąrtyjnej T-9 w RadomIu i tow~ Stawiarski. sekretiu'z od
działowej organi~cji FH w Staracho
wicach, unim przYstąpili do orga-'
nlwwanła wezwa~ - dOkładin,ie zaPo
znali &Ię z ~tyr)lf dośwladezeniami
bolszewickich orgal\łncjl· p~rtyjnych
w fabrykach, by tym lepIej tykorzYstać je l zastosować' w swoicp zakła~
daeh pracY.
I

JAK

OPRACO~ANESĄ

W1ŻWANIA IW FABRlfcE

..KAlItIJJSNNA- W S~KU

. !fa pytanie w 'ald 8J,)OS6b
_ _ó wezwania ł .wYWl
. w 3'abr7ee ,.Kamłeft!la" w
.
tow•
. l!ł;ołocIdat l1li611'1& ! , '
. .

I

I

.

do bumelantów, ale I wywtesdl!l, ino osiągnięciach -robotnika,
przy tej maszynie, WEl2;~
wania do współzawodnictwa IJd. W
ZZWM Nr 2· znajduje ailil na łabllczca
ozdobionej dwoma CZeTWOnymt ·P!~
porczykami taka oto wyw:1e&15ka~.
..Tu pracuje za$łutony prztM10wnllt
pracy tow. Jan Pająk, kt6ry wykonuje
130 procent nowej normy. Walka o
plan. to walka o pokóJ! Niech 'yjll
PrlIodownlcy pracy.
Ważną sprawą, od której zal/!ży
czy wezwanie spełni swe zadal)le mo.
bilizujące jest uk!aq ,treścI. Wezwania w Zakładach "śtarachowickich
skierowane są bezpośrednio do pracowników, są treściwe, pozbawione
zbytecznych słów i określeń: ..Tow.·
rzyslilu Zaczek, 'W-w. Głuch, tow. Drze
wieki! Obsługa pieca. Nf 2 oelllekuje
na remont dyszy, który prlł8prowa
dza wasza brygada. Oddanie dyS" do
dnia 17. IX. to sprawa Waszego ho.

.. Po zapoznaniu się z doświadczenia
mi partii bolszewickiej w tej dziedzinie nasz Komitet postanowił je wykor~ystać na naszym terenie. Zwola~~ lI?stało organl~syjnl.: ~~~~ie spe
cJalnego kolektywu, którego zadaniem
miało być redagowanie i ,wYkonywanie wezwań i wywieszek oraz okazanie pomocy zespołowi gazetki' ścien
nej. W skład kolektywu weszło 3
przodUjących agitatorów, przewodniczącY Rady Zakładowej, dwóch techników, referent dyscypliny pracy i re
daktor gazetki ściennej. Funkcje prze
wodniezącego objął członek egzelmty
wy KF tow. Krakowiak. Zebrania ko
lektywu odbywają się raz w tygoddniu, na nich układa się teksty wezwań, które następnie wykonuje w for
mie plakatów i wywieszek 'amator
plastyk, specjalnIe w tym celu urlopowany z pracy.

formuJące

pracującego

W pierwszych dniach września !,ojawiły się nad warsztatami opieszałych pracOwników wezwania das~ępu
jącej

noru!U

treści:

"Obywatelu Ule Eugeniuszu, opusamowolnie pracę w dniach
24, 28 i 30, przez co ntrudn!acJe wyko
nanie planu miesięcznego, który j(ll;t
naszym wkladell;l w walkę o pokój".

ściliście

Nad miejscem pracy ob. Jastr2lęb.
sklego. który, podobnie lak Ule, nie.
usprawiedliwionym opuszczeniem pra
cy u~rudnlał swym towarzyszom real!zac]ę' planu miesięcznE)go znajduje się następujące wezwanie:
.

15.lX.

ł,ĄCZYC PROPAGANDĘ POGLĄDO.
W Ą Z 2;YW1.")o1

.. Obywatelu Jastnębski, Pl"llefi tr2:Y
krotne opuszczenie pracy w el!\lru mle
sl.I\ca ooóźniliście WYkonanie planu,
zostalitcie w tyle o my dni za załogą
fabryki w marszu do socjalbmu!"
Niespodziewane tlllwlenie się tych
wezwań wywolało u robotników, do
których były adresowane, zro~umlałe
uczucie 'wstydu, - ambicja unus.ała
do poprawy, We~wllnill były przy
tym szerol>o komentowane Pf2i9'l l!8łogę. Rozpoczeły się długie dyskusje
na temat szkód. Jakle pr~ynosi bume~
lanctwo, agitatorzy partYJ n! wYjaśnia
11 znaczenie walki o wykonanie planu
produkcyjnego. mówll1, że tłoi;yć się
na to mus! jak najlE'n~za. praca. kaidego. robotnika z oddl!lelna. te ona
jest Jego wl>ładem w d1;ieło' budo'»nł~twa socjalizmu i utrw;llenia po~
kOJu.
.

W podobny sPQs6b jak W Skarży
sku zorganizowano kolektywy reda.
gujlleę wezwanfa w T-9 w Radomiu
w Starachowicach ł, Innych -zakładach
pracY.
Duże znaczenie ma tre6ć I ~ma
technika wykollywanla wezv.rat\. Tnna
jest ona zresztą w Star~chowlcach
inna w Radomiu, ~y Skarżysku, Ch~
dzl tu nIl' tylko o teksty. !Ile i o rozmiary, barwy llter, miejsce wywie-.

szenIa ltcL

•

. Wezwania ustawiono m.m. "a ma-

linach. Zre4z~.lUe ty~o

.

Na tym wezwaniu ręką tow. Zaczka dopisane zostały następujące &ło
wa: "Zobowiązujemy się wykon"ć do
dnia 15 IX". Pod zobowiązanj'~ podpisali się tow. Zaczek, Głuch i Dr7.ewieki,. Wezwanie spełniło sW'l.;e zada
nie Remont ukończono na dzień

wezwania,

SŁOWEM

Agitatorom nie wolno jednak ogra
, niczać się do wezwań, Nie zaW1!za 211
! one formą wyst,m:~ającą i ml)g!l nie
pełnić swego. zadania, Jeśli lallied·
bana będzie coo~lenna systematYC.'4l1a
praca wYjaśniająco - mo\)łllUlcyjue,
kt6rą stale muszą proWadzlĆ bg\t!ltO'
rzy partyjni. Agitator na killta dni
przed wywiesźeniem we~w'inia, n.
adresowanego do jednego z robotn!ków lego grupy, winien być o tym
poinformowany I winien się \:lM:ygoto
wać do przeprowadlenla odpJwie:iniej rozmowy c~y pogadan}d, ktł>rll
przeprowadZi po ukazaniu się WpZWa
nia. Przykłady z Fabryki .. Kamienna"
e~wodU\. że tylko .clsłe powią~!lnłe
agltatorow 1: pr!lCl\ kolekt1Wll, (lpracowującello
wezwąhla,
IIWIIl't<ntIiJe
lIęłne sukcasy stosowania lI~ollallantU
POłlądowej. \'0"
. Wezwania I WyWie.dd '!li nsromnle
mymi l skąteezn:vml ~rodk!Wlimobl.
lIzacjl mas do wYkrinallla Ic<inkretnycb
aadań Iqb likWidaCji· okreś1ol1Yęlt, nit
dOCiągnięć· Jedn!1kteswaratlcilł 94f.
granIa przez nie IIłIleiy~ej roli łJl!f

Uwe ałowcl Plrty;neŚ9 ~!~_, '

.,...~

,

.

,III
~ iNr. a.:!.

S".". L O D O !

W dwudziestq·piqtq rocznicę śmierci
Żero_skiego

Slefana

S

fela

Zei-omski ,urodzil'się

W'

w S&raczyDle pod
syn niezamomego
dzierta:wcY' folwarku.' Wcześnie stra
ciłl'Olł2ie6w i dom. Po odbyciu nauki w gtJnnazjum kieleckim udał się
do WarsiawY', gdzie zapisał się ua
li\:eterY"uarię, ale w
rzeczywistości
'poohlonął go od razu uurt żYcia
nturamego i, literacltiego owczesaiej .Polski. Zycie prywatne układa
łO mu się, ciw.ko. Wegetował o chlo
dzie i o głodzie. Były tygodnie, gdy
OdżYwiał się jedynie kostkami CUK'
~ i nie miał gdzie mieszkać. Poza
roku

1864

Ineleami jako

tYm

wycieńczała

go do reszty po
Coraz bardziej, w tych
warunkach choroba płuc. "Zeszedł
em - nÓtuje w SW) m pamiętniku
pod datą 9 maja 1SS, r. - do naj'
niższego
prawie
pokładu
życia.
Nie mam grosza przy
duszy i
tadnego' widoku
na przyszłoŚĆ_
NIeraz, gdy jestem zupełnie głodny
ł zupełnie bezsilny wskutek bólu
boku, nlemyiy, z brudnymi rękami,
w wytartym tnżurku i wchodzę na
nieskońcrońą wysokOŚĆ naszych sch
odów a drzwI zastaję od mieszkania
tęgująca się

Mmknięte. to.~
wdzięczność ku

to

czułbym wielką

temu, kto. by muie
schodów zepchnął"
0rUŚciwszy
Warszawę, Zeromski
tula się najpierw po dworach w
różnych stronach Polski jako nauczycdel do-mo'wy, a w następnych
latach' utrzymywał się z pracy w
wielkich "'bibliotekach publicznyeh
i I!ry.watnych. Zwolna zdobył sobie
imię jako pisarz.i
odtąd cale życie
poświęcił wytężonej działalności Iiteraokiej. Napisał ~i1kadz:esiąt utworó1v powieściowych. dramatycznycll i publ-icys!ycznych. Wiele z
nich wstrząsne!o sumieniem epoki"
a nazwiska bohaterów jego powieś'
ci i sztuk -'jak nazwisko doktora
Judyma z .,Ludzi bezdomnych" lub
Przełęck iego z "Przepióreczk!" _
st~ly się w języku polskim prz"słowfowe..
.
. '
ZeromslCl umarł 20 hsfopada 1925 r.
w. W",~szaWle. Było to kilka zaledWle mle!'nęcy przed ustanowieniem
d~tury sanacyjnej, która doprowadziła Polskę de katastrofy. Zerom

l: wysokości łych

W
.,

t rosce

egoistycZnej kliiki. . Dwudziestopię
ciolecie jego śmierci obchod2limy w
Polsce innej, aniżeli ta, którą oglą-,
dał' Zeromski, w' Polsce wyzwolonej
spod :panowania sił, które pchaly
naród do katastrofy. Obchodzimy tę
rocznicę uroczyście i z pietyimem,
ponieważ P,olska Ludowa' jest spadkobierczynią i kontynuatorką wszystkiego. co było szlachetne, rozumne
i piękne w dziejacb narodu, a więc
spadkobierczynią i tego ·co było naj
piękniejsze
1 naj szlachetniejsze 'w
twórczości Zer,omskiego., Z perspektY'''y ćwierćwiecza widzimy jasno i
wyraźJl!ie, na czym polega y';elkość
autora ..Popiołów"' w czym zaś tkwią
braJd jego pisarstwa.
Ż eróIQski wystąpił na widownię
polskiego ży~ia l:iterackiego w lO
ku 1895, tj. w okresie, gdy ka,pitaliżm przechodził' w fazę imperiali.
zmu,gdy na zachodzie Europy prze
kw.itał już kierunek literaclci, który nazywamy realizmem krytycznym.
'
W kierunku tym wyrażał się bunt
uczciwego, pisarza przeciwko o-krucieńsiWom otaczającej go rzeczywistości kapitalistycznej, Bunt ten przy
bierał
charakter ostrej
krytY'ki
warstw posiadających, ale nie posunąŁ się tak daleko, ażeby odnośni pi
sane zdołali zdecydowanie stanąć
na stanowisku rewolucyjnego- prole
tariatu i przyczyn.ić się do uksziałto
warnia boJowej ideologii tej klasy.
Bunt ten zatrzymywał się na krytyce. Dostrzegłszy zło ustroju kapitalistycznego, pisarze reali7.IDu krytycznego nie przeszli jednak na pozycje proletariatu.
ZmierzCh, realizmu
krytycznego
dał w reznJtacie odwrócenie się lite'
ratury od zagadnień społeczuych,
stworzenie hasła "sztuka dla sztuki".
Zeromski ,nie poszedł za hasłem
"sztuka dla s'l:tuki". Uważał, że sztu
ka jest służbą społeczną. że' .. jest
głosem męczarni

świata'.

w

»Budujemg

Jak młodzież spod Pińczowa i Chmielniika

rośnie wraz z murami' SOCjalistycznego ~Iasta
G

DY obserwujemy

budowę

ja-

kiegoś budynku, np. w Jędrze'

jowie czy nawet osiedla miesz
kaniowego 'w Skarżysku, - używa·
my zazwyczaj zwrotu: "jego mury

"'--"!:'~=r==~~-"''''''~

I

"

,

,;"">

./ '

'Uważal.

gdyby .. sztukmistrze", potępiają
cy w dziele literaCkim wszelką tendencję społeczną, przemawiali bez
żadnych obsłonek
artystycznych i
gdyby "mówili wprost w pospolifej
broszurze, byliby zwyczajnymi pochłebcami-lmpłłałlr i sirlonu; rozpust·
nlkaml i zazdrośnikami, fałszerzami
nad~tymi od pychy, gorszycielami
kobiet i poczciwców".
Reprezentując to stanowisko. Zeromski poświęcił swą twórczość

sprawie

wyzwolenia

narodewego i

społecznego. Namiętność, z jaką de",
maskuje zło kapitalizmu i podłość ca
ratu, uczyniła zeń jednego' znajucz

I

ciwszych pisarzy polskich.
Zeromski, jedyny ze wszystkich
mu pisarzy pelskich, rosną". Jak w takim razie nazwienjrzał i pol.azał prawdziwe rezmia- my ten fantastyczny w swoim roz-'
ry nędzy chlopskieJ i robotniczej. machu ; tempie proces ~aki zacheMarzylo mu się jednak zbawcze po- dzi na podkrakowskiej ró.,..ninie, w
slannictwo inteligencji w d>Iiele wy Mog-ile. Bińczycach, PJ~owie? Jak
zwolenIa ludu, a zwlaszcza prome- określimy te fakty, że miesiąc temu,
współczesnych

Ql

ł
O

d

kl'
ego po o enla

1950ffll.

~'~rl8k-np. w czasie zebranda rodz1:
c6w: u~ó\V Liceum Pedagogianego
w Kielcach stwiecd~, te dawnY' Ko
mitet RodzIoielski nie współdzWal.na

leżycłłe z ldero\Vilictwem szkoły, nie kie

rowa się należytą troską o zapewnie
nie;'omlodzieźy wyksztlllcen!a opartego
o naukoWy pogląd rui świat,hie wy_
ltazywał' dość ezujn~ l.troski o p:J:"
Iłębleole
demokratyzaCJI
szkoły.
~ KomItetui w: ramach d.&ia
łB1nqśc1 kotnisjl naul!iowo- \YYdlowa~
wezeII
·ograni....,," i,.słę :do btan.la udzia
--l. ..............::!i
ch
lu w; """'............ach, klasyfiltacyjn;r
rady ~gicznęj., Zwfzytacji za~e
szkl:llnych nie,. wyci,ągano' ładnych
~~
.•,'ÓW_
.. ,· prak._,!.,.czn""I1':~ a._.wy....~

,___".ww_

-,..-

."uw

.........~ ..

Q

Ii!a .1 nauki 'mł<ldzieif w domu hale-

Pl7:dó ń:adkOŚcl.j

Jl
.!

jeszcze wczoraj,
brygada młodzieżowa kopała w rozmięklej, gliniastej ziemi - a dziś
w tym miejscu rozparły się fundamen t y przyszłych domów miasta NO'
wa Huta, obok czerwone cegły wykraczają już poza granicę parteru,
dalej widać już niemal gotowe do'
my?
Nową Hutę ~ najmlodsze nasze
m,iasto - miasto SOCjalizmu, budują
przeważnie m:odzi. Ale i tyeh starsz"ch wiekiem murarzy, ciE:Śli - oŻ)'
wia młodzieńczy zapal. Tu młodym
jest każdy, kto tak jak młodzi myśIi i pracuje, kto- z takim entuzja-,
zmem i pasją jak młedzi wznosi nowe mury. I mury te kocha.
.• U-taPlosię mruemanie. że Nową
Hulę wznoszą młode ręce. A w rzeczywIstości jesl to- młodzieńczy patriotyzm wszystkdćh
i starych
i młodych _ budowniczych Nowej
Huty.
Młodym jesl Zdzisław Witek. Po-

Rekordzista ma ... ai; 17! lat, drebną buzię i mnóstwo lok~lbego palmo

tyzmu. patriotyzmu bu~bwniczych
Nowej Huty.
! i .
Syn robotnika z wawennik6w w
Chmielniku, słyszał o Nowej Hucie
jak o największym ~~zedsięmięeLu Planu 6-letniego. lAle dopiero
tu spotkał się z Planem I 6-.letnin\ !
nauczył się służyć waltel o' ZwyClę
siwo tego planu - , na.dył się murować.

I

Z początku jako pedręczny, prze. ,
rzucany z roboty na ~obotę, raczej I
i q tn'
t
I na ISW 'ą racę
n ec €l le pa rzy
,oJ p ,
Ale młodzież nie steL 'dziś w miej
scu.
Gdy z lotpęj brygady' mIody Wit
kowski przeszedł na kurs, szkolenio
wy, gdy potem stal s~ę samodzielnym - i to dobrym f1luJrarzem, za
grała w nim ambicja" Dziś wyklad
nikiem jego entuzjazlDl) jest 220 pro
cent przeciętnie wy.rabi<lnej przez
niego normy i rekord jednego dnia
chodzi ze wsi J:opola. z powiatu piń· 240 procent., Do tego i sIę zebowią.
azowskiego.
zal i zobowiązania dotrzyma!.
Duś słoneczne popołudnie' (co je;;t
_ A co- dalej?
'
w listopadzie rzadkością) młody bry
gadzista, _ bo Zd,.msław Witek 1>0
Plany jego są zakrejone na skalę
kilku miesiącach pracy stoi już pa Nowej Huty, On się stAd juź nie ru
czele brygady pomocniczej
po szy. Tu będzńe w przyszłeści praco'
skończeniu swojej dniówki nie od, wal. BędzIe hutnikiem' -;- postanoszedł z budowy, lecz w swoim murar wioneI
'
skim fartuchu stanął przy murze.
Bo Nowa Huta zmienia ludzi. No·
Oznacza lo, że na odcinku C II bu- wa Huta 'rośnie ich entuzjazmem i
c;Iowy miasta Nowa Huta musi dziać sama ten entuzjazm r~zi, ksrlałtu'
się coś niecodz:iennego-.
je charaktery tych, k~óniy jąbudu
I rzeczywiście...
ją· Be Huta i ludzie
ludzie I Hu·
Oto jedna. z trójek murarskich, ta, to jedno-.
!
tr6jka majstra Kabacińsklego, stanę
Czy to podkrakowsdy chlopi, czy
ła do- współzaw<ldniciWa e tytuł naj twardzi ślązacy,
riasi kielczanie
lepszej trójki murarskiej Nowej Hu- (których już sporo iasila szeregi
ty. Już drugi dzień trwają te Zmaga ~jmkldszej załogi sdcj.ahstyc~nego

my

- wszyscy
.przezywa:
awans
wraz Z!~m
dmełem
swo
dowy. Tow. Witek stanął Gchotniczo 'Ich rąk.
, 1
Zwiastunem zasadniczego przełomu Nr l vi Kielcach nas~ąpił za adnlczy, jako pomocni,k do uuału w tym
Rosną wraz z mias~m, kt6re bu·
w pracy Komitetu było wielkie zatn- pomyślny zwrot. Poprzedm Komitet współzawodnictwie. To jest właśnie dują:
I
teresowanie się rodziców zebraniem był do pewnego stopnda fik' ją; gdyż Jego zGbowiązanie, które przyjął w
Z. Dudzik
wyborczym nowego Koma",tu, na CZE' pO' wyjeździe z Kielc większ ści jego związku z Kongresem Pokoju.
le którego w charakterze przewodni- cż!onków, skład Komitetu
e' został
Z zilelone j betoniarki wąską siru- ,.............,••••••••'• .;., •• ,...,.......1. .
czącego sianął tow. Nowakowski.
uzupełniony d działalność je o zamar gą wy ewa się zaprawa; na transpor
ła. Nowy Komitet z prz.ewo 'czącym terze śmigają cegły. Tempo I Tempo I
Kom':tet. n:zPOczął z .,miejsca walkę tow. WroiJskim na czele pos wił 50- Witek nie czuje jesiennego chłoąu.
o -"-Ie5lal
e
tt~'k
i
""",. .. I
"':J'U ow nauczan a. bie za cel podndeść tt~;"F n ".,.,.,..;,.
Idzie walkal'o-..rekordl
CzlonkoWle KOIllilt tu
t
kł d l
nJ'~
............
.
c sk a ja. -jak również poziom wych?
a mlo
""lech doJa..-.l
wtzyty
rodzicom ue .częs
ó
.....
• v~. szalen'cy straszą
.
czm w, wy azu ą- dzieży. ~e z.·e od dlll1lł.·
borów bom"'- atomo,v" My si.. I'ch nl'e bocych n1edostateczne wyniki w nauce pl ął- led
...... ~; ń,
uą..."
lub mających obniżone nety ze spra- u yn
za Wle
.... ~e
Komitet, łmy I Jeszcze szyhciej budniemy nawowania. Odwiedziny te, ·w. -~-'e w skład którego wchodZI m. in. 15 $z!} Butę"_
. '.
.
~'"
robotników oraz małorolni chłopi, dal . O N
.
..
których członkewieKomitetu Rodźl- już o sObie znać wyłaniając trzy OS?-I '. . ewej HUCIe na budo;wt? m6wI
cielskiegO' przyjmowani byli z dużą bowe gruPY' ..,.. opiekujące alę uczn:!a- ~Ię Jak o czymś bardZ? bhslcim, I?a·
serdecznoścdą i zrozumienIem, przy- mi poszezególn:rch klas. GruPY' te po szy~. Z ,Nową Hutą. WIąŻą robotnICY
cz"niły się lio wzmocnienia dyscypli- p~ częste kontrole w szkole i w do FOJą pra~~,. s'!oje dalsze bytowanie
ny pracY' wśród młodzieży, a w kon- ma~h uczniów mają pomóc nauczy';;
w' D!eJ ~iłzą ~alszą ~kojową
sek1/lE'ncjl do zmniejszenia lle>,ści złyCh cielstwu w 'podndesieniu dY'scYPlJn.v egzystencJę, Dle, mają ,zamIaru jej
ocen. W "łrójkach" tnteresujących wśród mlodz;!eży.
.
?pu~zać po 7.akończenłu budowy.
się domOWli pracą uczniów, widzimy
, Ot fuw. Witek dostal ju'!: w nowym
często robotnika KZWM Nr. 2 ob. CaDzIęki wzrastającej ,Śwtadomołct mieście' nowe mieszkanie.. Omówił
bałęl ob. Hlńczę. Zadnegoz zebmń poldtyąznej rodziców, za~~nlu się nawet z, przewódniczącym Rady laKomitetu nie opuśoił ob. JarosliJskl - z zadaniami szkoły w PQlsce Ludo- J!;ładowej osiedla C II, sprawę swometalowiec KZWM Nr 2. Mimo ZIl3CZ
jej' pJ:Zeprowadzki: pojedzie antem
nej odległości ·(mieszka na Baranów":' 1/lE'j, wzmaga się walka ,z wpływami po tonę i. "graty· do Topoli. Nowa
ku) przychorlzt on punktualnie rui elementów reakcyjnych na młodzież. HIIuta ,zda,.była go już dla siebie... · ,
Ab
alk tę j k
j k te
i'"
.
zebrania ,Komitetu, świecąc przykł/l- wadziY'Wć, KęO~'tetya RnaodsZl'cluelskCZllieeU:~ LI nie t.YlkO jego. Jest z Kielecezy.dem dla Innym w Cj!lu ,ogłębierila
~~
FY razem z nim i Sf4nlsław Sk6ra
ŚWliadomości politycznej, odbywają zacieśnić Współpracę z organizacjami ~ pińezowsk,iego i tow. Skuda majsię co pewien czas zebrania rodziCów, partyjnymi na ,terenie szkół oraz: li: jrter aies,lelskt·( Ryszard CeleJewski
na których wygłaszane są pogadanki 'okterown!ctwem szkolnym. Niewątpll ~.opatow!lkiego."
.
na temat np. walki o pokój czy wj'kO ~ ważne jest róm,uei powiązanie ! 1. oni swoją DOWą przy8Zł~ wią!ą
nan,aPlanu 6-letniego. Komitet przy- wysRków Komitetów Ro.izIaielskldt li swoją 'No~ą Bidą.
Liceum Pedagoglcznyin ppracowuje
" ,
I P
.
również plan zw'ększcnia ilośq dziet'i z pracą wychowawezą organizaCji mIo I . rzy czerwonym; pachnąeym §wie
robłltników I małO' i średn;orolńych dzieżowych - ZMP ,ZHP.
~ ,betpuem lIłurze lstoLna ińnym
chłopów z wsi podkIeleckich w szere- Pam'"",! ,o
i (linku. budQ'Vl' Słaaisław Wltkowgach ucznIów Liceum.'
~_.
tym pamiętać. członlt~ 1W.~iU~ąliechaBię.
,
;,a'
, w i e ,nowY'ch Komitetów RodzIdel...:. "Hordzista - .,nasz' rekorjJzl'
,~wnlri' w pracy J{ 'mrtdu Rodzl- skich.
1st&. .mą chłopcy " 5lł-ej ZMP-owcl.elsltiego '9rz" szkole I!odstawowej...
OL II.
akiei "bm_cł.7
,
!

"-taWlCle'
.. li lnteligencjl pracująPr2JeW>
....... kt'
,cej - l UU<ol,
erzy 'pragną szczerze
pomóc. szkole w dziele. wychowania
młodzIety na a.ktywDych budawnlaych nowego ustroju.
Na. zebraniach tych 1wkazywal1O
'na niedoc!ągnięola w pracy_ ~staryćh
komitetów, stawiano postulaty I wnie
&'Id, których realiza<:jawinnn się przy
~ć do "POlePszenia pracy Kom!tełów J!łodzicielskieh ~ roku szkolnym

że tydzień' temu, że

-t

Otety ,Ro'dZI·cloelskloe' szk' O'ł' kI-el' ecklo, ,h
,K,oml

WY, . do Komitetów stoi pod zna
kieal Wprowadzenia do nich większej

,I i

Nową 'Hutę«

Coraz ·lep'l·ej· pr'acu)tll q

nltdotyeb~s ilości rebotnik6w, mało l średniorolnych- cl!łop6w oraz

i

kromiekreślił obraz samotnegO' in' inną. 'ponieważ nie byla Połską Lu· czosć la Odegrja meZ~len:"e watteligenta. którY" pośWięca się spra- dqw~, z?ążył jeszcze p~zed 3~Jlleldą ną r.elę ~ za~r ~Ie r~,,:o~'1cl')~::.owa
wie 'ludowej, uprawiając działalność powledzoec wiele gor7klch ,Iow.
nJa IDtehg,enCjt olskteJ.I to Jej pa.
naeJl'iele róilniącą się od fil~tropili,
, '"Polska nie dlatego powstała ru pokol en.
gdy tymcza$Gm luL~~o,
- pis~e w .,Snobiźmie i postępie"
W przeszloścli obejmuJącej okres
bić ~lk? przc:z lud, lud może się wy, - żeby w niej stara nędza jak I\Uedej Polski, pierws?ą! weinę 'świa
za cZasów najeźdźców nadarem tową i pierwsze lata !Xl lej woJnie,
zwolić Jed}'Ill1e sam..
"
nie .kTwawe łzy rałi.Pol.k& nie tylkeZeromski [jest pisariem, który
Cofając: się przed zajęclam pozycji
dliltego powstała. zeby dygni· ze swym płom ennym i oburzeniem
rewolucyjnegO' proletariatu, 2eromtan Czy woiskowy, pęd.ąc w au na świat kapita u i krzrrpy spolecz
ski wymanyl sobie, te Polska. -potomobIlu, obryzgiwał dziadów i neJ oraz ze sw żarliwą: III-ilością do
wstała
po stu pięćdziesięclu ' latach
żebraków, wtulonych w każdy uciskanych i
niżonych ! staną!, na
narotfowej niewoli, jak gdyby mGkąt,
każde' załamanie muru pograniczu nas ej epoki., Odważnie
cą samego. swego imienia uleczy
stolicy państwa. PGlska nie dla i konsekwentni reprezc'ltewał pownystkG, usunie wszelką niesprawiedliwość 'i zbudUje w dorz~u
tego powstała, żeby w jej gra- stawę społeczn artysty: 1" czasach, ,
nicach miała rozpostarcie fab-gdy literatura ciek~ła ,od życia w I
WQsły .. Szklane domy' ,dla poISkie-j
go ludu.
'
ryka •paskarstw, szwindlów i 0- regiony "sztuki czystej~, rzucającej
szustw. Polska odrodziła się z zasłony dymne na donlósłe konnik.
'Zero.mski żył jeszcze, dość długo,
krwi' męczenników po to, żeby ty ówczesnegO' połecze~~wa, a tak
aby zobaczyć, do czego prowadzi SO'
na miejscu, gdzie słała clęmnica zwaną "tenden yjność' . piętnowano
lidaryzm społeczny i tendenCje nanieweli ~ozpostarło się n!ljjaś· jako odstępstwO' od praw sztukI. Na
cjonalistyCzne głoszone przez niego
nieJsze pracowisko postępu".
tym tle uk~z~J się pra~liziwa wieI
w ciągu wielu lat, aby rezczarować
...··ó c ość zeromskie./ kość ZeroPlski~go jako PI~.arza i oby
·
się do- tak solidarystycmie rozumiaezpa t rUJąc "'. r z
.
.
watela _ moralIstv.
,
•
nej Polski. w której natychmiast R go po upłyWIe dwudZIestu PHi'
-, :
wzięli górę idący ręka w rękę ob- ciu 'lat od śmięrci tego plsuza, wio
ADOLF ~~WI]!iSKI

że

·
O wyc h owa.nle

• W prac;r szkół w Polsce Ludo1/lE'l.
'!' pracy wychowawczej naszego nal>
ezyc!elstwa, znaczną pomoc okaZUją
KOmi'tety Rodz;!cielskie.
~ca od dwóch tygodni akcJ'a

'

ski był jednym, z tych, którZy p~ tejskie pOsłanni<:two wybranyCh je4 szłrnicy, .przemysłowcy i bankierzy l dzimy przed 7 Ws7;y stki lI1. jej doniowali da czego prowadzą kraj, rządy nostek. W swych utworach, wieleO tej Polsce, która nie mogla być sle. znaczeme 1 hlst~rYCI.ne. , Twór.

~ia
wszystkich odcinkach
rozleg
m~asta~
lego,na,kiI-kukilometrowego
placu
bu. ~ą
SWÓJ

r
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f .Iczn, plan relRentt.'-.ldewlany bedzie ,.,kenaa,

f
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'.

jo dnia 20 grudnia b. r. fSM odda do

'.

204

bud~nki

mieszkalne, .

KU ze zblliaJacą się zimą. ldóra oznacza' zarazem zakoń

remontOwo _ bud~wlanego Mlejsld,e Przedsięblor,\ rf c.enl~
wo
BUdOWlani'
zmobilłżowalo ~stlde s10jąee
. Slwci°.. se:.ci:O środki zarowno
hniezne jak ł Osobowe; by W7~
do Jego ,,'.spo
,
l
FUM
kouać w 100 procentacjl tegoroc~ny a~,
• I
'
• wiadomo do. niednwna sytuacJa
eSIe mozllw~ści nowozorgan1zowaJaK
. odcinku remontowo - bu n go MieJskiego Przedsiębiorstwa Re
pa~~~~~::n~abudziła Ob;Wę niew~ko-'I Ol:l!OWO - BudOWlanego,. które przydo .' ;ak~eślonego przez Prezydmm s pllo. do. pracy w polowIe marca br.
r,a?l;~. ~'ej RadY Narodowej Pla.nu'j edsH~bloi'stwo to odczu",:ało ...rzed~
:lAle, ' d aju sytuacja zaistniała wszystlnm brak WyStarczaJącej IlUSC!
. T::~o :GteZ~o że iakreślony pierwo! I fachowców oraz sprzętu technic2t\r:~~i~n p:;:e~astał w pienvszym 0- go. W związku z tym plan uległ pew

nej, nieznattnej zrei!Ztą redUkcji, kt6

' T ŻWI:'Zse:IOnu

rą ~tWierdzlłoMlnlsterstwo QospodarkI Komunalnej .
Obecnie, gdy pl~ .iest dostosowa-

I

o-

_

..... _

............

~ ...............~~ ........................ "J.:?- .... __... ~..............._
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ZMP-owci" Komi~iUlY splSowye

I

ny do realnych możlIwośCi Mjejs,Ił:I~'-l1lgo Przedsiębiorstwa
Budowlanego'
istnieje gwaFancja 100 procent.owego
wYkonania Jego planu w termini~ do
dnia 20.bm. Należy przy' tym nadmienić, że powamy wkład w przeprowadzenie tegorocznych rob6t l'emontowych wniosły miejscowe zakłady pra
ey a przede wszystkim KZWM Nr 1
i 2 oraz Pań~twowe Tartaki Drzewne,
które postawtły 40 dyspqzycjllVlPR.. B
swoich fachowców Pr2Y czym byli to
Narodowe} w Kielcach zos,tal w osta- ,
w
miene'dekar%e i murarze. tnlch dniach p,?ddanll przebudowie. Ma
dobudowane II
ca!lI
Zakłady KZWM Nr 1 i 2 wyremonto
budynek "zostanie cal kowicie odnowiony.

głównej

być

piętro

:~Yp; ~f.a$n~akf~i:t d~ o~~; ~:...:=~_:'::~:~~':~~:_P:~:::~_. . . -..a

PFowadze;tll Spisl ,Plw~zeehaegO :~i:;a~~~~:W:r:~~~,:e~!f~~
WS,rawnym
prZ8
w

Komisarze ·Spisowi

t;r;;u

czyć

rozpoczęli pracę

bynajmniej plan mały. . Do użytku
miestkańc6:v o~dano ju~ 154,budynW całym kraju zostały ukończ(\czy pomoc lekarska dociera równ~
ki O łączne) ilasci 2329 lzb mlenkelne przygotowania do Narodowego
miernie do wszYftkicb
wsi ł
nych, w trakcie wykonywania robót
SpiSU Po~szechnego. ~
osad. statystyka odpowie nam n"
znajduje się 38 budynków o lą~znej
pytanie _ ile łózek sżPitahiych P"y
ilości 714 izb rnie8zkalnych, nie roz·
Wczoraj do naszych mieszkań przy
pada n3 1000 mieszkańców. Glly b4
poczęto jeszcze rob6t w 12 budynkach byli komisarze spisowi, aby dor\!- dziemY'znall te cyfry -będziemy:
z 220 Izbami mieszkalnymi. Zarówno
nam arkusze i
mogli bardziej planowo. bl1dowa6
iednak tych 12 jak. I wspomnianych
o której w dniu dzisiejszym zgłoszą
szpitale, Przychodnie, ośrodkl :tdro38 budynk6w wylfonczonych zostanle
się po Ich odbiór.
'wia.
'
do 20 grudnia Zagadnienie prac z Fun
Spis ma dla
nasz"j
A teraz z InneJ
dzl.
duszu Gospodarki MieszkaniOWej.na
gospodarki narodowej, dla ka:l;dego
dziny szkolnictwa.,. DOW'emy G't
terenie. ~aszego ~asta zostanie WIęC
obyWatela doniosłe znaczenie. W 0np, ze statystyki, że w jakimś pocałkOWICIe rozwIązane l.eszcze pr~d parciu o dane otrzymane Z~ spisu b~, wiecie jest szczególnie duża' liCzba
nad.ejściem mroz6w zimowych. Za- dzłemy nadal, jeszcze bardziej planu, młodzieży w wieku od lat 14-t!).
pewni to odpowiednie warunki miesz
wo nIż dotychczas popraWiać nasze,
Wtedy będziemy mogU prtean'\!ł
kantowe· setkom ludzi pre,cy.
warunki bytu, sprawniej organizować
zować czy s!eć SZkól na tym terll~
Istnieją ,j~szcze ,co prawda, pewne naszą slużbE; zdrowia, lepiej rozbu- nie odpOWiada potrzebbm ludnołic~.
trudności Jesli cho~zl o m.aterlały.do dowywać nasze szkolnictwo, sieć rozbudować szkolnictwo zawodowe.
niektórych InstalaCji I poałączeń Jak
przedsiębiorstw usługowych, insty- wybudować- o ile powiat ma w1~k
np. wszel,klego rodzajU tury. armatu
łucji społecznych i kulturalnych
szość młodZieży rolniczej _ IiOWę
ry itp" ale niewątpliwie ~ostaną one
żłobków. przedszkoli, bibliotek, świe bursy.
przezwyciężone. gdyż odpowiednie cen
trale materiałów bl'do,vlanych obietlIc itp.
StatystYka wyka~e na pl'l!Yklad,
cują artykuły te w kFótkim czasie do
Wtimy konkretnIe klika przykła
ze W JedneJ " dzielnIc miasta ogro
starczyć do dyspozycji Miejskiego
dów: Na podstaWie spIsu zorientuje
mna więszość mał~k poslallaJącł'eh,
Przedsiębiorstwa Remontowo -Budow my się między innymi ile mamy male dzieci pracuje zawodowo. Te
l
'(JK )
szpitali, jak są one rozmleszllzone,
renowa Rada Narodowa będzie w1l:iI
anego., . .
ltlUglata zattó9zcty(i
o tl!>, aby Jak
.1. Ke1netlti prty Gospad21e Sp6ł- ......,..............._ ................. ellli •••••••• " • ., •• a.lull • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • ,
najprętIzej zortanizo\vać na SWynl
;es.zcze nie ma
dzi~lczej Nr. li w Kielcach pomJmo Błyskawlcz,ul
«Słowa ludu,>
terenie złobek, przedszltole, stacJI!
ł
, . . ' odpowiedllJlch kwalifikacji
zawodC'opieki nad matką i dzieckiem itp,
Mimo.C źe nie ma jeszcze s,meg~. ZI- wyeh i długiej pral~tyki otrzymują
stanąć
To samo się odn:>si do plaMyvfk
ma d,Si się już, we znakI. Zimo. y uposaż,elioe ,Według grupy dla prac:J~1'-"it·
usługowych I handlu uspołecznIOne
wiatr. deszcz i Inne kaprysy pO~Qdy v;njków n;i~\vykwalifiko\vanych?
~LiA
la go _ przede wszystkim ba wt.ł.
prrYj?cm'najll
n"m
o
na skutek
poz'Y!>li
n
noki zabezpieczEnm SW<lICh m"",,,!,an niezbyt prz.ychylIwga Ji'tc.unlu.I • k.i~ . '.. . .
" . " , ' ,,'..
gdzie naJslab,eJ rozbudowano I!leo
i siebie, przed ~iepo'.rz€bną., i IJlizs,zą. ro;'vn~ka
Gospody do p,dcowllików
W"zwlązku Z 25 r o :'·tgcnu
·
Sie rz)4':'pónad :I metrY, a fą-cihlei pospółdzieliii; gilzie micszkańcy'-miJą~
znajomością,z WiatrEm W?,IeSzk,mIl.l.! panuje tam ogólne' niezadowolenie fana ZeFomś1degd M' isterR\wo Kul pierBliem Wysokość pomnika wy!li!esle najwięl,.ze trudności w załatwianiu
D:a~ego czuknJą om \'1 SKlepach wa, wśród personelu.
tury d SztukI tlrzewldz alo szereg uro około 5 metrów.
zakupów.
~
'
ty do uS7cze nian:a okien. nie r.10gac
-8.-1\1.
Specjalna komisja
Wiemy o tym,
wies nIe odrosIę jej doszukać. bo jej nie ma.
~
k'
'ł-;"
b d I >A_ kt6
'łb b L
Wypada livięo przypor1!lleć
plapomn.ika Stefana' LelV'I11s 'IE>gU w ",le.
a a a ...,."n,
ry mog y ye wz!ę
bila jeszez" swego zacofania, że lud
c6wkom ha"dlu uspo!c;;znionego. żc
.. ' Powszechna Sp~!dzielnia Spożyw cach.
ty pod uwagę przy wzniesieniu pomni
uość wiejska znajduje shl w niekló
na watę uel,~",y. ale nie mamy za- ców ,,! Suched!'.iowie dotychczas nie
ł'omnJk tell jest w(Ykonywany w ka, W W)'n!ku czego powstała konrych okręgach w złych warunkarh
mi.m czcl<ać na nią .. · do lata.
zaopatrzyia,., węgiel szkół \V gmiIJ:e Warszawie przez arty&tę - rzeźbiarza cepcja postaWienia go w parku Zemieszkaniowych, ze nie ma /llekSuch~dniów, m:mo, ~e węg·el ten wstDł ~lfreda Jesiona. Odslo'1'ięcie odbędzie romsk,d:go.
.
i trycz'lGści, bralI dobrych s~ullzien •
już cnłac:my przez Gili'!? Palerue w SH'; w dnu 1$ bm,
Ze względu na szczupłe rozlluary, l o tym d3wlemy się ze Spl.U pojest
kor:i€czne. dzieci n'e
Pomnik - i PO,
parku usu:lenie kOtJkretnegc;
wszechnego.
na p"d
mogą przeclez uczyc Się w z",,,nych dlile początkbw.o ~ glp~U, .v póżl1IeJ- m,eJs~a nastręcza Jednak WIele trustawie jego danych hpleJ zaplanokJas'lch,
szym czasiF zlnlenrony zostt>nie ,na od dnośC,l.
wali rozbudowę sieCi elektrycznO!J.
lIt. 703).
? lew z brązu. Sam ro:(miar pomnika
Nasza błyskawiczna anki~ta - plarozdzielić kredyty ua inll<estycAe,
\
KroguleC!
Jest znaczny,
cokt1
mi e- ?isCyt ma.
celu, zgromadzenie
Przekonamy
ze statystyki,
.
.
•
•
Jak
najWlększeJ
Ilości
Wypowiedz!
"b
. j od cz?,,'a Sl~
. b. r al. t,
.!lIJ • • łI.łt ••••• ~.l! •••••••• 6 ••• III ••••••••••• c •••••••••••••
18 • • ""11 G.
mies,zkanców naszego miasta na tegdZIe
naja f.d Złe

przedwczorajszym numerze nn- z wodnictwa wszystkich komisarzy
szego pisma zamieśdl,iśm:;, wia~~- s isowych członk6w ZHP w KleJ:ność, że f:omisarze SpISOV.I z ,0,.- c ch. ,
CM)
rOWe3 c7.!onkowie ZHP \7cz,,'alI, do
w'półz<:wodnictwa VI sprawnyn prze Na.d kórespondenc;
p;owad7.cniu
Narodowego Spisu. Pow
o
r
<7c hne J l:omi<arzy ZMf?-owcow z
'i czy/elnicy zapylu;ą
;;'ia;la K i e l c . ,
I\a wezwanie to odpowiedzieli w'
dIBC.egO...
(\n'u wczorajszym ZMP-owcy z ko...
przy
la I
Banku Inwestycyjnym Od... W filU gminnej
Samo
dział w Kielcach, którzy wezmą u- pqnoc ChłQpskil w DaiewlĘczycach
,dział W Narodovrym Spisie jako. ko- w I sastednich filiach co pewien CUlS
mlsarze obwodowi. ZObOWIązalI stę px+,eż kilka dni brak jes{ nafty?
oni \laieżycie i sprawnie przepro- Z tego powodu ludność tych miejsco·
Wlidzić spis w swoich obwodach oraz waści, długich wieczor6w jesiennosporządzić zestawienia zbiorcze w zimowych nie może wykorzystać na
przeciqgu dwóch d!1i. skracając tym czytanie prasy. i k~!ąźek, NajWiększe
samym przewidZlany. czas tI-v:am,a trudności f powodu braku św'a+lama
spisu od 2 do 4 dm, Zob.owląz,a.i Ucząca się młodzież.
się, jednocześnie oszczędnIe I racJo- (K 7 2 2 3 ) '
nalnie gospodo,ówać przydzie!onvmi
iormula,znmL ZMP-owcy z Banku
... Filia GSSCh w Dziewięczycach
In",estycyjnego wzywają do wspól- (gmina Sancygn:ów) nie otrzymuje
'
od pół roRu prlydzialu towarów tel{..................................... ",~ylnych?
(IC 722b).
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par~u kiel~eki.m
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lub
l1eJ reprezen~aCYJ!lej dZielniCY nasze·
"zego zalożenla ośrodków maszyno.
go omlas~a sl>an'lc poWin en pOmnik
wyclt, w których województwIIch
:2::er msklego.
' j b dzleJ
jest Ole
je
.
.,
któremu St.efan Zeromsl'.i __ syn z;~N:e, ~ .anl Je.d~ej ~zleclzlny życia
11'''; kieleckiej jest szczegóh1ie bUsk~.
dla k,oreJ wyn.'!.t SPISU po ..y~xechZe względu na bliski termIn ods!(In:go ~ędą ob~Jęln~., Pom?ze nam
nlęcie pomnika (15 bm,) prosimy o rownez dotrlec lepIeJ na WIeś z kU~
SZ bkie nadsyłań'e wv'powiedzl
luraJną rozrywką - rc,zbudowac
y
I.,
whściwie s'eć kin. świetli~ i biblio
.. clll • • • lIta • • • • t'll!II • • • • ailh.Hu~e.Jłi;:Q .ua •• t
tek wiejskiCh, zasilić kwalifikowa.ny
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W rozwoju .spółdzielczości spożywców pawazną rolę odgrywają drobne
zaklathr .produkcyjne branźy 8po2yw
czej, nalczą,ee d() Zwlązltu Sp6ldzłelni Spo:!;ywców. Istnieją tu trzy zamdnicze branie wytwórczo,cl 8Po:iyW

dzielni' spożywców zQs~ał wykonany
w 101 procentach już
dniu 30 paź"A
h I
dziernlka br. Do prz..,..ującyc p Elkarni terenowych Ml Ż ą ' piekarnia
PSS w Suchednqowie, tÓl'a wykona-

c."j, a mianoWicIe: piekarstwo. ma·
5al'stwo t ciastkarnIe.
W województwie
kieleck\m roczny
plai1
produkcyjny pl~karnictwa
spól

la roczny plan produkc i w 172 proc"
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centach, w Kielcach - i111 proc. oraz
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4i

USp?-

mi

ostatnią imprezą

ls~drami działaczy oświatowych
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W przeprowatben!u plerws~(\1I0
po \'\'ójnle r;4BTOd!Jwcgo SP;'u (>1>wszecbnegó, jesteśmy \\;szyscy zain
teresowaDi, wsżystklch nM. katlle
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Ostatnią imprezą i kulminacyjnym
punktem ostatnit'h dni M'es!ącli p,)_

I

paiącil sprawą

I kulturalnych te zakąlkl kraj .. ,
które odczuwają Ich uaJw!ęk&~y
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Hh!siąt8 Pogłębienia
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PrZYlii.r.nl
Pols~u-jład'ieckieJ

R6wnleż
spółdzielcze.
:tak!ady mllsarski.e
w naszym
wojewó:iztw;e
wykonały już plan roczny iw 138 ptOC€ti
Czym na

~:r~:;a,

' ar tys tycznych
zaspo ł OW

niemych, PQ",vodowa,nyc przede wszy
stkim przez ciasne pon)leS21CUnia.

Łach, przy

U\I'f,l!

I:J

łe<:zn!one województwa I kieleckiego
pracują w naleźy'ty sposób, m!mo stil
sunkowo trudnych WarUnk6W tech-

aię

źe

t>iel'si~ wyl~~.ma,:,y .bę· n~s~ego

Władysław

naJeiy

.~m zorienjowa1t':'~lę.'
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c~olo ,Wysunęła glębiE!nia Prt~źnl Polsko • Radzie-

masarnia PSS w S*rzYEku- Ka-! cltiej b!ldzie Jl'est~wal P,:eśnl i Tańca kIELCE
mi,;nnej (200 procent),', w Ostrowcu orgatti:lowany w Kielcach. Odbędt;~
3 GltUDNIA
(1~1 procent) oraz w Siarachowica~h się on Wddnii'! 7 bm. o godz. 17o.ej I 8 n~ArR':,
. . ..
(151 procen:). Należy phy 1ym nad- I bm, o: go z, lO-ej W Domu 'Młodzieży.
PA N~ I W. 'w V rl''' tlt IM "I ' ..
•
c.
Ż
k' ' , '! d
ó! t W F'estiwalu wezmą lI'dtlsł amatol' RÓMSKr~GO _ óstatnJe pt~lIst~~
ITueruc, e masa~s 'le. Fl< II Y ~,' sJ",~ l*!9poly świetlicowe
ZWi!tzkóW Wienie &ónledii M. G;)gllla I;Ozen~k •
d2J:elcze zaopatrują \V \\jyroby mIęsne Zawodowych,
ZMP, Ligi Kobiet, I
nie tylko s:~ć sklepów .tSS, lecz rów ZSCh. oraz mło~;eży szkOlnej;
, INA:
"
li
glNAproslilkcjl
"SALT\fk"radliitl'klej
U,lłAkSZAWA
nież sklepy podlegająCE! CZPMs.
W&ystkle zespoły, kt6t)'ch lą~!e iJIn
" -hL
WreSllćle ostatnim pidnem produk- będzie 22 przygotOWUją "Się do wyst~ • DZIECI KAPITAl'tA GRAtłl'A" dl
•
•
" ! '
pó\V niezwykle. st3ł'anl1!e, II, dla naj.
1 20
cjt spotywczeJ PSS są eWlslkanll<l, leps~ch llespołów ptzewidziane Sil zątek seansów: o gódź. 15, 18 ' •
kt6re zm\jdują się W KI~ltiach, Rado- cenne nagrody jak np.: 1'II,llioodblOm:'
l'TlhUl.
,
mtU, Skarżysku ~ kami~lIn!lj, SWa-ki, lMt.tume~ty. muz:l'dzn<!, Itónlj))ety
mgr, SIkoreki, ut :H19 Majl.IIi1.
chowicachlwOstrdwcu.i ,Wojewódzki nut, klliąZki I WIele 1nnych fi!l~rM.
ELEFONY:"
.
um rodUkc'j clillitek ~kolll!ny ZQa . Artystyczne. Z81!lP0o/ ;mla,torskle tlN.y ,~rit7 _ Pu~"towłe ~Atl1nk~'~'e .
P
P
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"
gotowują m,ęc4y lDll)'l1li najllowue 1/ II -Strat 'PIl2!!l!"';:'·
w Ha procentach
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wy.kony
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..\';.,:.tU,tli..
kom prymi~~~Il, ws:ruńlt6w pra· wana przez eOlist6w'ichÓl)IOtU tiUl • 65, II 110 ... ,Slow<l Ll.iillł~" ..
cy.W -.-Jrólnych QJ.a$tk~ch.
CEl rlldzleckie l poIak.ie.
1~I-MleJ51ta AM4Ii\I,.t:,d~~.•
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loslala .umle.tczOl1a na omllchu Urzędu' POe~~
skrzynka pOc2tm.óll,słu.tqca 1l!lIl.qclnle dla .lwresp~·
Obok skrzynki umleu Cl:óIIo tał1Ucę, inflmn4C!lfn4
'W1/'O'
lco:ki op!at na prll!!!ylki poleeon!!.
.
tej inowacj! przyczyni się niewqtp!!wie ~o zmniejszenia się
okienku, które przewa żnie są duże i trz;:~a długo czekać na
nadanie prze SlIlki poleconej.
'i
.
przesylki otrzymuje się w praeciqga li idn! od d«tll1D1'<Ndo skUl/nIci w okienku Nr.3 nalaU oper!łCIIJn,S. Skrzynka: UI.jest
ODróżniana .:Ii konl$'wn!lllncji co golfFn,. ,
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Nr. 333

Sport

l•

wychowanie fizyczne

"Unlln"n,

otrzymali odznaki SP,Q

ZKS Stal (Poznań) wzywa

sall kieleckiego kina Bałtyk odbyła się
wództwa uroczystość wręcze nia sportowc.om
pracy i obrony". Obslern,\ salę kina wypełniła
członków Gwardii oraz sympatyków klubu. Na IlT"""'·",!.••
m.m. przewodniczący \VojewódzkIego Komitetu Kultury
Osterozy oraz przedstawic'e:e zarządu wojeWÓdzkiego ZS
sekretarza WKKF tow. Suczyny, nastąpiło
SPO 63 członkom Gwardii, w tej liczbie
I Przeździe"ldej. Ze znanych piłkarzy - SPO
Jahkow$ki i Mache!. Z kolei w imieniu zawodnikó~
Pibtrowshi, podkreślając obowląz ki, cIążące na' SD'.rtow·ca,·j,
Ltldowej w okresIe budówy pod~taw socjalizmu
o pokój.
Na zakonczenle odbył się seans sportowego. u~m~!m~,n~w~a~~lł'~~~:~:o
Idą"
oraz reportaż filmowy z wyścigu \'

wszy~tkie kluby związkowe' do·współzawod·nicłwa
POZNA~. ZKS Stal Poznań przystępuje z. dniem 1 styeznla 1951 r.
do· współzaWOdnictwa w realizowaniu uchwały Biura Politycznego KC
PZPR w sprawie kultury fizyczneJ l sportu.
zmierzają'
do
PozIl!lńska Stal wzywa do podjęcia współzaw<Xinictwa
współzawodnictwa, wszystkie kluby wzmocnienia moralnego i ideqlogicznego
sportowców
i
działaczy
oraz
posportowe zWIązków zawodowych w
zwolą bardziej zbliżyć się do doskona
kraju.
Projekt Stall opracowany na pod- łych wzorów sportu radzieckiego i
sta~e przeprowadzonego przez klub przygotować sportowców do ",ielkiej
współzawodnictwa w r. b. został pO- roli wykonania Planu 6-letniego, do
w~e rozszerzony f z~v.iera szereg budowy podstaw socjalizmu i utrwazmian.
Nowoopracov.rane
formy lenia pokoju.
• • IIi • • • S

.............................."

Sportowcy ogniwa

Zal :11

koło

TPPR

W Sobkowie

Projekt obejmuje' nie tylko współzawodnictwo klubów, a:e również indyv..idualne' i poszczegolnych sekcji
w klubie. Projekt przewiduje okres
pełneg1) roku kalendarzowego, przy
lłanie
czym POdsUmo\d
od~ywałoby się
pod koniec kaź ego mieSIąca.
Oceny \\1yników dokonuje rada klu
bu wraz z członkami ZMP i Partii.
Ocena przekazima "i'ostanie następnie
poprzez 'radę okręgową j' główną danego zrzesze:1ia do wydziału kultury
fizycznej ORZZ celem ostatecznego
zatwierdzen:a:

charakłene

ztwie sportowpv

ógólJlopat\siwowym,

\'I'

wy.ł!luaeh . do sporlowe6w wiejskieh.
Ponadto wa.runlP. współzawodnic
twa przewidują punkty Za udział w
badaniach lekarskich, treningach, w
zebraniach pl.marnych selq::jl, w zawodach (punktuje się odpowiednio udział w reprezentacji okręgu, zrzesze
nia i reprezentacji Polski).
UJ
Punkty otrzymuje się również' za
zdobycie tytułu mistrza okręgu, zrZ!!Po 'ostatnich' rozgrywkach tabela
szenia i Polski; . za zdobycie stopnia jeSie~'nej rundy szkolnych mistrzostw
przodownika, instruktora, trenera, sę
dziego i wreszcie zasłUżonego. mistrza pr7e stawia się następująco:
czy działacza sportu oraz za ustano- 1. Ś . Szkola Przem.
6 10 13:4
wlenie rekordu.
2. ~c. Adm. _ Hand!.
7 10 23:11
................._................. 3. L c. Zeromskiego
6 9 17:4
4.
III OSZ
.
6 8 16:6
5. L c. Ściegiennego
6 7
9:8
O
6. T chnikum BudowI.
5 6 11:8
p I kC"
7. Ś. Szk. Zawodowa
7 6 12:10
(5 S a· zechosłowacja
8. Jk Rozwojowa
7 6 12:15
odb~dzie si~ 10
9. T chnikum Chemiczne 6 2
8'25
10. ·c. Technik Piast.
8 O 0.30

szkolny

W ubiegłą niedzielę bawiła w Sob
kowie ekipa sportowców kieleckiego "Ogniwa" - WKKF, rekrutują
ca się z członków Z];'lP.
G!ównym celem \Vizyty był,? zalożenie koła
Towarzystwa Przyjaźni
Polsko-Radzieckiej. VI części oficjal
W . Łodzi
nej referat o znaczeniu Wielkiej Re.
•
.
~VarunkI
:"sp,?!zaWOdnlctwa,
~
~a
WARSZAWA.
Międzypaństwowy
wOlucj! Październikowej
wygłosił
ktore ottzymuJe SIę punkty. d~d"tOle mecz pięściarski Polska-Czechosłotow. Baranowski, bardzo serdecznie ewentualnie ujemne, przeWIdUją:
wacj? odb~e się definitywnie Y'
oklaskiwany przez sportowców L
udział w szkoleniu ideclogicznym; Łodzi w dnIU 10 grudnia br. Drugle
ZS-u w Sobkowie.
postawę moralną członków kiubu spotkanie przewidziane jest w Kra(tryb żYcia, dyscyplina, zaChowa-I kowie. Ekspedycja czechosłowacka
celach i zadaniach TPPR zaznaosIągnięcia w zawodowej pra- pr~będzie w następującym skłanie);
jomił zebranych tow. Kasner. Na zacy produkcyjnej; zdobycie odznaki dZIe: waga musza IUajdloeh l
kończenie odbyła się część
artystySPO i BSPO (punktowana jest każ NykI, w. kogucia-MuzIay, W. piórczna, w której v;ystąpil chór i zeda z prób); udzi;;l w pracach spo- kowa - Zachara, W. lekka-8tehllk
lec7.nych (remonty i odbudowa 0- i Jaros, w. półśrednia - Koudela,
spół recytat6rski, dając k'!ka pieśni
biektów
sportowych); realna po- W. średnia ..., :a:onna, W. półciężkal recytacji radzieckich. W. ten spomoc dla szkolnych kół sP.ortowych Svarko, W. clęzka ~ Rademach~~ i
sób koło ZMP przY W~jewódzkim
przY zakładach pracy (prowadzenie I{?utny ?r~z trener I dwó~h sędzr?w.
Komitecie Kultury Fizycznej wykotreningów, pogadanek, organizowa KlerownI~em drużyny ?est ,,-rcenało zobo\viązanie
podjęte z okazji
nie imllrez, sE:dziowajlie); udział w przewo~czący SłowackIego Kom.
akcjach masowych, imprezaCh o Kult. Flz . ..,.. Stefanec.
33 rocznicy Rewolucji Listopadowej .

Kielcach
spodarzy punkty
Biittncr. Dla Z\\'yc;e2:rów·1
ski 3, Har i

i

M ecz.b .k serski

grudnia

NIEDZIELA, 3
9.45 "Zywot chłopa
* *
czątku XIX stulecia".
W dalszym ciągu mistrzostw ~zkol 10.15 Rezerwa. 10.30
hych pil:,i ręcznej spotkały się dru- ska. 11.15 Wszechilica

*

I

°

Polska pieśń masowa. II
murzyńskie. 11.57 Sygnał
Przegląd czasopism. 12.1
symfoniczny w wyk. Orko
"Niedziela na wsi".
1640 Reportaż' popularno
17.00 Felieton literacki.
kogucik" _ opera _ baśń
Rozwojową 2:0 (15:3, 15:1).
M. Rimskiego-Korsakowa.
..
.. ..
li.
roztokach" _ fragm.
W ' towarzyskim spotkaniu tenisa na. 20.00 Dziennik
stoł<;>\vego, rozegranym w Śr. Szkole Muzyka taneczna.
Zawodowej z okazji otwarcia war- Iracka.
21:45
sztatpw. gospodarze ulegli, po bardzo 22.15 Wiadomości
ciekf/wym przebiegu gry, reprezenta- Polski. 2245 Muzyka
cji Liceum Zeromskiego 2:7. Dla go

I

- ...
Zwycięski szturm traktor

...

żyny· VIII OSZ i Sr. Szk. Zawodowej.: W siatkó~ce zwyciężył VIII
OSZ I 2:0 natomIast w koszykówce
zwyc~ęstwo odniosla Sr. Szk. Zawodo
wa VI' stosunku 14:6 (8:6). W meczu
siatla,"Wki Lic .. Sciegien~ego (fa~oryt
rozg w~k mlstrzowsklCh) odmoslo
błys aWlczne zwycięstwo nad Szkolą

elektryczne

tytułem "Orka elektryczna"
wania. ~aoowywanie ry~unk~w gady traktorowej dowożący wodę sty. Nie ma już
ukazała się w .. Prawdzie" dnia
.<
konstr!,kcYJnych.. odbywało su: ~le· do chłodzenia i paliwo. Remonty czania motoru, w,,,t,,~r7vl
21 października 1921 roku nastf,pumaj•. Jednocześme', z. wykonanIem traf'
ora elektrycznego kosztują 3· gUZIk przełącznik
ją~a noia~ka: 22 października o gO'
CZęSCI mas~YJlY' Ha~monogram. pra- ł r zy mniej pon.ieważ silni~ elek, ruchu. Ma to
w
dzmie Z-glej po południu na Chutoe}' .1ItieWllb al-..aei.śle, god_we tfY
"! traktora Jest lnaCZUle pro- zwłaszcza w okresie
rze Bulyrskim odbędzie się pokaz
ter~InY wy.kończenia ka.żdej fazy stsz
i trwalszy w działaniu nit uruchomienie
orki pola doświadczalnego pierwpr<l>Je~towama, .0pracowanIa. rysun' siln~k spalinowy, wymagający Clę-I wymaga wiele
szym w Rosji elektrycznym płuku wykonawcze~o,. wYkon~nl~ posz stydh napraw i remontów. Zużycie
Młodzież
giem, \vykonanym \V rosyjskiCh faczegól~ych detah I oddama Ich do sm~r~w zm~iejsza s.ię również .po- przywitala
brykach'.
~ontazu. Kolek~yw .kon~truktorów ~'~zflle, p01l1eważ nIepotrzebny Jest polach
lozo\'J'Vcn.
Następnego dnia tlumy zebrały
Jednego z moskiewskIch IDstytutów JUZ Ismar karterowy.
swoich
się na polu.
badawczych wraz z Ws.zechzwiąz,
swoich
• .
kowym Naukowo Badawczym InTrudno .dzisiaj, w perspektywie.
k
.
- No, towarz!'Sze! Ważną Widać
stytutem
'{ han'
.. R l . t
ogoomnego rozwoju źródeł energii Izyst a RybnowskI
. '1
n"
"
ec
IUCJI
o
nIC wa
LI
t 't
. I<n,m.,nmn",.
mamy ~il~zyn'l. J*:s i sam , dJiCZ
zdołał jednak wykonać tak ciężkie ele.,lrycznej, powiedzieć, jakie będfl no\:o-la'L~roweJ.
prZYjedZIe Ją o!,lądac - pOWIE' Zlał
i trudne zadanie 1 28
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elektlYczny, pracujący w sąsiedzPodjęte ohecnie prace przy budo' twie, przeciąga tr.aktor pierwszy 1. Elektryczny traktor gąsienIcowy WJ
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wie h"drowęzlów na Woldze, Dniep orka zaczyna się na nQ,wo. W ten,wijajqey kabel, 5. silnik .pónLszajqc1)
rze, Głównym Kanale Turkmcń- sposóh d,,-a traktory elektq:czl1e, ..7. sprzęgło automattlczne·.bębna, S.
skim i rzekach Syberii, które po- pracujące obok siebie, mogą zaorać
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Inny tyP trakt')ra elektrycznego ,'- To zlota maszyna - mówią o
1ą s;ecI przcwo \" _ to traktor na kołach, On również' traktorach elektryCŻllych" radziecs
prze,yJujljC prąd cło w;1 i miasf. oparty zostal na podwoziu traktora ey traktorzyści.
~;!warza to zupełnie nowe ·~·;aru~ki kołowego, uzywanego' w rolnictwie
Jakie są korzyści z zasłosowania
;l·la wykorzystania ńapędu elęktrycz- radzieckim.' Skonstruowanie
jego traktora elektrycznego? Po pie!:w:1CgO w gospodarstwie wiejskim. Już hylo. tym' ciekawsze. że koustruktos sze nie jest· .potrzebne dl'1)gocenne
"le niezgrabne kołowroty i chodzący rzy otrzymali na zaprojektowanie l płynne paliwo. Dła obsługi traktowykonanie modclu_ 25 dni czasn. ra elektrycznego' pofrzebna jest jena linie pług balansowy, a!e traktor Aby wykonać to zadanie kolektyw dna trzecia siły r9boczej, pot.rzeb'
dektryczny zawitał ]la pola kolcho- konsfrułdorów musiał zastosować nej PIV. trakłora(!h lIpalinowych.
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metodę . szybkościowego
projekto- Niepotrzebni~ąluż prfy:pracy'biy
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