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opubliltował I
połączy morza 'europejskiej CZęSCI ZSRR
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MOSKWA (PAP) ,JESZCZE PRZED WOJNĄ ROZPOCZĘTO W.ZSRR
BUDOWĘ
WOŁ2ARSKO - DORSKIEGO EANAŁU 2EGLOWNEGO,
'ETORĄ PRZERWAŁY DZIAŁANIA WOJENNE.

ZE WZGLĘDU NA OGROM1\"E ZNACZENIE WOŁŁ4.RSKO - DORSKmGO SZLAKU WODNEGO DLA GOSPODARKI NARODOWEJ WZNO
\VIONO PRZED TRZEl\IA LATY PRACE NAD BUDOWĄ KANAŁU.
I. RZĄD RADZIECKI UZNAŁ, 2E BUDOWA KANAŁU NIE .JEST ZA~
. DANIEM LOKALNYM, ,LECZ OGOLNOZWIĄZEOWYM, GDYZ UMOZ
LIWl TO POŁĄCZENIE WSzySTKICH MORZ EUROPE.JSKIEJ CZĘSCI ZSRR W JEDNOLITY SYSTEM WODNO - TRANSPORTOWY.
.
'
W celu przyśpieszenia oddania do Rada Ministrów ZSRR postanowiła
~loatacjl
wołżańsko - dońskiego zakończyć w roku 1951 budowę węz
wodnego i rozwtntęcla prac ,ła wodnego nad Donem w rejonie
IrYgacyjnych oraz biorąc pod uwagę Stanicy Ciml:ianskaja wraz ze zbior,
myŚlhy roZWÓj prac łiudowlanych rtikiem wodnym o pojemności' 12,6
doskonałe wyposażenie "Wołgodon- miliaxda m sześc. Ponadto przy zaJa" w potężne kopaczki, maszyny porze clmliańskle!"o węzła wodnego
udowlane I środki transportowe, po- zbudowana zostanie I oddana do
Falające .na całkoWite zmechan!zo- utytku w roku 1952 elektrownia
IwanIe prac ziemnych! betoniarskich woona o mocy 160.000 KW, któr{i za
t- Rada MIn1str6w ZSRR pGStanowl- opatrywać będzie w tani pr'ld na1& skr6e16 o li lata ustalony wezemtej wadniane tereny rolnicze oraz przetermin zbudowania wołtańsko - doii- mysI.
~ego szlaku wodnego 1 zakońezyć w
Ponadto w latach 1951 _ 1956 zre
toku 1951 bndowę tego kanała.
aUzowane IOOStanie budownictwo syKanał połączy Wołgę Z Donem w &temów nawadolających dla zrasza'
~Jonłe od Stalłngradn do miasta blia 50.000 ha i nawodnienia 2.000.000
iKałacz nad Donem. Długoś6 Je~ Ha· na bazie zasobów wodnych Do~eśie - 101 bt. Na kanale ,zna] nu. Tereny te wykorzystane będą
łlłowa,ć Bię będzie 1:5 41U%, :5 zapory przede wszystk:i:in pod uprawę pszetwodne, stacje pomp. przystanie, mo' mey i bawełny.
~ i Jnne urządzenia.
Uchwała Rady Ministr6w ZSRR
•
zobowiąZUje M1nisterstwa: Rolnic:
twa. Uprawy Bawelny I Ministerstwo
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nY;:t
na.1 zwycięska walka behaterskiego
narodo koreańskiego przeciw amerykl/ńsklm napastnikom, niosącym
~mlerć setkom tysięcy mętczyzn. ko
biet i dŻlecl, POZOgę I mlszC7enle
domostwom, szkołom, szpitalom,
'przeciw napastulkom, grzeb!ąeyJ!l
w zgliszczacb I ruinacb wIelowleko
wy dorobek miłującego wolność i·
pokój narodu korcańsldego.
Nlesprowoj<owana napaść Imperlallstów amerykańskich na Koreę
zmoblllzowałasily obrońców pokoJu na całym świecie. Narody świata potępiły ją. stwIerdzając w o~dziu JI Swiatowego Kongresu Obroń
ców Pokoju w War~zawje: "WSZY·
SCY UCZCIWI LUDl':IE, NIEZALEZN1E OD SWYCH POGLĄDOW
POLITYCZNYCH, UWAZAJĄ MA-

tor6w elektryCllllYoh oru do .rosowania energii elektrycznej dla mechanizacji prac wymagających dafe
go W}'1Iiłku fizycznego, m'. in. w ho'
dowIi bydła oraz w innych gałęziach
gospodarki kolchozowej li sowchozo
wej.

Uchwała Rady Ministrów ZSRR
zoboWiązuje przedsl~iorstwo ..H ydropraJekt" do przeprowadzenia ba
dań I opracowanta projekt6w zwią·
zanych ze wspomnianym, wyżej bu·
downictwem,
a
przedsiębiorstwo
"Woł/(odonstroJ" do budowy głów,
nego kanału dońskif'go i wszystkich
kanałów pobocznych. jak również
do budowy cil!ego systomu śluz, zapór woduych, stacji pomp itd,
'
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CI:J
rocznych planów produkcyjnych
WARSZAWA (PAP). Prezydent RP - EOLESŁAW BIERUT otrzymule stale od organi:l&Ljl zawodowych I społecznych, robotników.
cbłop6w I młodzieźy liczne listy I depesze z wyrazami c:tcl I pn;ywlązaola oraz ząpewnleniaml o niezłom nej woli walki o najszczytniejsze
ideały ludzkości - pokój, socjalizm I szczęście mas pracująCYCh ca-

łego świata.

CZYWIL
ZBNEJRODLNmIa
A
~
PRZECIW LUDZKOSCI";
Naród pOlski niejednokrotnie ju
dawał wyraz" swojej solldarn9 ścl
głębokIej sympatII dl/ł bohatcrsk
walczącego o swą wolność narod
koreańskiego. Na niezllczonycb 'l:e
braniach, masówkach I wlecach. o
bywającycb sl'ł w całym kraju"
zwląz1ru z n Swlatowym Kongrer
sem Obrońców Pokoju, społeczeńf
two polskie manifestując uczucia
braterskiej solidarności z nie7.łom~1
nym narodem korea{\sldm, wyra
2:ilo swoje pragnienie przyjśela
pomocą
ofiarom
amerykańskie
agresJI. a zwłaszcza - dzieeio
korea{lsklm.
.
I
Aby przyjść z pomocą millono~
d7.iecl koreańskich.. oNarom agre
~ji nmerykapskiej, znajdującym si
czę~to bez. chleba I dachu nad gło~
wą - Polski Komitet Obroń<,6w
koJu zwraca się do wszystkich K
mifetów. 1\1;tywl~tćw i l>gitatoró
ruchu pokoju oraz do całego naro
du polskiego z apelem o czynny
odział w zbiórce podarków dla dZil
ci koreańskich.
.
KaMa matka w Polsce pamlęt
straszliwy los dzieci pOlskich pod]
CZa!
wojny I okupacji hI!lerow
skiej. każda matka - Polka prZ1.111
sd.:,,!em.z pomocą dzieciom koreań ,
'"
•
KaMy Polak I Polka. cała mlo .
dzież przvezynlą sIę swoją pomoc4
do·
naszycb kO
reańsldch sióstr i braci.
I
Jesteśmy p~zekonani, że "ainicjowana J,n:ez PKOP akeja "blerania
podarków noworocznych dla dzie-
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ulżenia ci~~pleniom"

nawadruiana również
Załogi kopalni I zakładów przemY-I ..My, górnIcy kopalń Rybniehleh
bez dachu nad głową
latach następnych. do słowych składają preZYde.ntowl R.P. Zakładów Przemysłu W~gIOWeg.o md
I
ł
b' ta
l
melJonld· o Ilrnedtermlnowym wyko- dujemy, że wykonaliśmy rocmy plan
ro o
ca a o Ję
panem poIG." imnllr,'ał,'''"i Jł" lta......a'·!ł nWIl';,e..rzclmia.'a będzie zr~na i nawa<! naniu rocznych plaJll/w ~~~~C~j.,wycIobycla węgla. (>rzedtcrmin.o-.ye
ci kOl?eańskleb ~:l.Ille. ,podjęta z
lfIł\ Ul"'"
łtił pu.Su&tillV 'I
~
nych. ,oto-wy;lątki 21 nic&LUr 7cn ~~ wykooanle planu jest Pr7ę4eW!lZYst-eJltiiż!amem -ez"w~.&H;'"Or-;'
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d pesz: "
klm 'wynikiem pelnc!reaU"acjl n3V"·'
_illterstwa te sobowiązane są o
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r 33
I
ganhacje społccząe, Dotr~e 0ł\8 Da.
T uzon t:
lak najS%erBzego wykorzystania e.. Z dumą mf'łdn,lemy Obywatelowi szyc zo"owil\ZlI
n Cic. . rOC'>lD pewno do wszystkich polsklcb serc
. ' . W bazt:'
ą
uer«ll elektrycznej w roh:tictwie. w Prezydentowi te Zabrzańskie IZakła- cy Wlel1dej Rewolucji Pazdzlcrnlkoi 'IV praktycznym wyniku pozwoli
,:1 B...,T nu (pAP') _ W'' " .-."" .... ,_ze ,S%czegó'''oś
.
d'o prowa'dze- dy Pr~amyslo'
W"glowego plcrw"."'e
wej I n Swlatow('go Kongre$o' Obroń
tr ze li DleJe
' dn ą ",e.
,- oeh 1'0DI Ił.d'g ł0li!
Ol w orce,
~"
,,~
(I
""",,,,'
..... '
nia . prac r Oili
'-ych przy pomo'"'"
trak - w pnemyśle węglowym wykonały eów Pokoju. Zobowiązujemy się' 'lVY- ' d t1 I' Z lmoa .nIe jA"
ł
t
łuztałeanla Tr~li' w lia2ł;:wo len~,
""ną s ero ę.
11- pn:eclwito ZSRR i lI;rajom demo
plan prodokeji za pierwszy rok Pla- dobyć do końca 1950 r. około 310.000
'Pomoc dla walczącego narolJ'l
l.'"
b
k
ł d
chiński żąda nu G-letniego. Załogi górnicze, pr7.O- too węgla ponad plan".
koreań..klego to n".sz wkład
.. racji ludowei~ rytyj5 łe' w a ze
'IV waIkł) światpwego obozu poko'WOjtkowe 'w Niemczech ·zaehodnich
ł'"
downlcy pracy. iniynlerowle. I techDepesze podobnej treści wysłały
Jo przeciwko Imperialistyeznym
pmywtąpił!· ostatnio, do' budowy
nicy przyrzekają Obywatelowi Pre- d;) Prezydenta RP załogi kopalń
podżegtl.czom wojennym. Siły pako
~ł~~!~~, lk~~skaE:ke~Cok~~~'
•
-zydentowl dać ukochaoeJ ojczyźnie J' "Dębleńsko". ..Marcel". Dąbrowskich
jo oa świecie rosną t potężnieją.
Na r--l--350.000 ton
ponad plao roczny.
oraz
Pokój
wo,lm:.
D.ll ..,
~..
POLSKI KOMITET OBROIQ'COW
,PEKIN (PAP). Cały naród chiński jako sw6j wkład w walkę o pokój I załoga Zakładu Przemysłu Drzewncgq
POKOJU
rytyjskJich wojsk interwencyjnyc
- generała Bishoppa nległy konfi- Z\łecydowanie protestuje. przeciwko socjalizm".
w Piotrkowie.
KOMITET WYRONAWCZT
akacie zabudowania ł ziemie upraw zbrodniczej interwencji amerykańIle dwóch wsi majdnjących się na sklej w Korei i agresywnej polityce
terenie projektowanego
lotniska. k6ł rządzących USA, skierowanej
Romiey obu mieiscowokl złofyli przeciwko Chlnom Lndowym,
ener~ezny protest pnecłwkobezKomitet Centralny Chińskiej De·
prawnej konfiskacie ich domów i mOkratycznej Partii Robotniczosrnnt6w,
Chłopskiej na swym ostatnim posie'
dzeniu postanowił zwalczać jeszcze
Wobeo swiększających lIę .." dal· Intensywniej niż dotychczas imperia
!!zym oiągu' kontyngentów wojsk in listów amerykańskich i pomagać bo
łerwencyjnych w Trizonii, brytyj-' hateJ'8kiemu ludo\\i Korei w
jego
Uchwała
ekie władze okupacyjne wydały roz walce o niezależność narodową.
kaznatyehmiasłowego ewakuowaW T!entsinie odbyła się. 26 grudWARSZAWA (PAP), Uczestnicy VI I,niem ,Fuudlm;u (''''spodarki Mieszka dy Państwa i Rady ~finistrów w spra
aia IndnoSei cywilnej, która mjmo- nia br. wielka manifestacja. na kt6- Plenum CRZZ, które ołJradowalo w nioivej, budownictwem I remontem wie należyte{o rozpatrywania i zalWIIla dotychćzlls zabndowania by- rllij blisko 7 tysięcy student6w i pro dniach 19 I 20 bm. przedyskutowali mieszkań robotniczych oraz przy- łatwiania skarg i zażaleń w sprałyeh kO!lZ&r w miejscowościaCh Ver- fesoriw Uniwersytetu Tientslnskie- referat
przewodniczącego
Zarządu dzialem mieszkań dla robotników.
wach socjalno _ bytowych.
giseh.Gładbach. Westerhofen, Lue- g1:\ oraz przedstawicieli różnych or- Głównego Zw. Zaw. Pracowników
OTOCZYC OPIEKĄ' RODZINY
Plenom zobowiązuje zarządy głów
.denseid l Siegen w północnej Nad- gan\zacjt religijnych zdecydowanie Przemysłu WłÓkienniczego - Krzy- wielodzietne, młodocianych robotni· ne. zarządy oddziałów i Rady Zakla
·renU.Westfalii. Koszary te w naj' ~otestowało przeciwko wrogiej wańsk!~o o pr~cy tego Związku w ków l kobiety pracujące.
dowe Zw. law, I'.recowników Prze'
bl!i.szym czasie zajęte będą przez no wobec Chin Ludo.wych postaWlie a- dziedzinie. SOCjalno ~ bytowej, po
ZOBOWlĄZAC wszystkie organi- mysłu Wł6kienniczego do s;..stema'
:we 'oddziały wojsk ·brytyjskich.
merykańsklch kół rządzących i dele czrm pO?Jęli rezolucJę, wytyczającą zacje związkO\ve do systematycznej tycznego' omawiania zagad!lień byto
Z JlOwodu braku mieszkań zastęp gacji Stanów Zjednoczonych na O' dZlałalnosc całego rucho, zawodowe- i planowej kontroli ar.ządzeń socjal wp _ SOCjalnych oa ogólnych zebra'
Olach.'
czych, setki rodzin niemieckich po- statuiej sesji Zgromadzenia Ogólne- go w zakresie usprawnienia l podnle- nych.
zostaną bez dachn nad głową.
~ ONZ;
sic!,la na wyższy poziom wszechstron
DOPILNOWAC· prawidłowej i ter
Plenum podkreśla, te nchwałata.
neJ opieki socjalnej nad związkowca- minowej wypla!y świadczeń nbezpie kt6ra dotyczy Związku Zawodowego
bali _
'pq
bS
tU
mi zatrudolcn!D'1 w zakładach pn- czenioWych.
Włókniarzy, obowlązuje w równej
cy całego kr&JD.
NALE2:Y mezwłocznie wprawa- mierze wszysikie organizacje :rn'iąz
We 'wstępie
uchwały VI polityce
Plenum __
dz!ć
uchwały
Ra_ _
kowe.
' _ _ _ _ _ _ __
CRZZ
stwierdza,
' _w_tycie
--._ _
_ _ _'KC
_ _PZPR,
___
_____
Parti! i trosce Rządu ąieustannle po
lepsza się byt mas pracujących. Rząd Rząd de Gasperi'ego ludowy rok rocznie przeznacza miUar
dowe sumy na ubezpieczenia społecz
ne. na podnoszenie stanu zdrow:ltno- gorliwym wykonawcą rozkaz6w Waszyngtonu
ścl klasy robotniczej, zabezpieczenie
.jej potrzeb soc]alnych i poprawę bytu materialnego.
.
Zw. ,Zaw. Pracowników Przemysłu
W!ók!enniczego rozwija stjlle swą dzia
łaJno€ćw zakresie póprj1wy warun, '" '
,
<,
""
ków socjaJnych oraz wa;unków by(PAP)." Tygodnik socjalistyczny ne" Wielkich pollla(ltaC2:y,l~ernsklcb.
tu mas członkowskich .iw tej dLf~ ..RZYM
Mondo ~OperaJo" zamieszcza pt.,' uTa tyl1l,; ~ym,
dzinle ma znaczne. osiągnięcia.
VI Plenum CRZZ' uznając, Ze jeci-' ka jest WOJnMÓ we Wlmąeeh" atty- ciężko- 480 '
kul,
'lir którym podaje oficjaJnedane howauY9h ,r=t~tika~.,,=~
nym "Z ważniejszych zadań organiza- statystyczne
.dotyczące prześladowań ',' d8Is'
cji, związkowych [ adminIstraCji gos
ów przez, poUcję' Scelby •iv
~zeJ przemysłu włókienniczego robotruk
cląllU
ostatnich
dwóch ia~
jest dalsze polepszaDte socjalnych I
bytowych warunków robotnik6w I
18 ~tnlków~
praco\\'nlk6w, Pf1Stana\\1ia m. ,in. .
. ~BOWlĄZAC wszystkie orp~
ućje ~0WtI do Dieswłoll'Z1le#o
1ISIUlłędl1isł1UeJą!lYehbl'!łk6w't nie.. .
Wbi~rokU,.ozpoczęlll~ ID B~~ druga % kolei wlIt$a
100.000 ha,
100.000 ha.
k 1956
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Dalsze usprawnienie akcii socialnej
to jedno zpodstawowych zadań Zw. Zawodowych
VI Plenum CRZZ
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Sukcesy Vietnamskiej Armii lUdowej
Ho Sd-mln, prezydent Yletnamsk!ej
Republiki Ludowej

,
.

LONDYN (pAP.). - Korespondan-l
et dzIenników brytyjskich donoszą
z Sałgonu, że w ostatnich "dniach
wzmogła" się maczniedziałalność bojowa Vietnamsklej" Armii Ludowej
w północnej częśet kraju.
Rozpoczęte w nocy
z 26 na 2'7
IITlldnla natarcie wojsk ludowych w
rejonie Tienyen
rozwija się pomyślnłe. Po kilkugodzinnej
walce
oddziały franCuskiego korpusu ekspedycyJnego musiały opuścić tort Bln
hlleu, położony w odległości 60 kilometrów od miasta Monkay i wycofać się w
kierunku południowym.
Oddziały
korpusu "ekspedycyjnego,
zajmujące wzmocniony punkt
Chosonpołożony o
15 kilometrów na
półudn1e od Dfnhlop zostali"zaatakó
wane przez vietnamskie wojska lu-

". bezpośrednIej bliskości stolicy
baju - HanoI. Wojska francuskie
ewakuowały
miejscowo~
HangHoa. odległą %<Iledwie o J km. od
Hanoi Poważlllie zagrożona Jest ban fioty francusklej Along w mtoce
Tonkińskiej. Lud \detnamu wzmaga.
.we wysiłki w wolnie pn:ectwko
francuskim" lmperialistom:
W malu 1950 roku Komitet Cen'
tralny Lien - Vietu (Krajowy Z'WIią
zek Narodu Vietnamskiego) ł Komi
tet Centralny Ligi Vietmmhu (Liga
Walki o Niepodległość) wezwały na
1f6d v:ietoamskl do udziału W /iwiato
wym ruchu obrońców pbkolll a w
czerW1:U tego roku został utworzony
SłAły Vietnamski Narodowy Komitet
Obrońców
Pokoju,
na Nowa zbrodnia
którego czele ,t&1l1l1 wypr6bowany boJown.ik o pokÓj
Ton- agresorów
Duk tang.' Do końca patdzłeraika
ponad :; miliony 350 tysięcJ Vietnam
ezyk6w podpisało Apel Sztokholm. amerykańskich w

dowe I po poniesieniu znacznych
strat musiały opuścić swe stanowlska, wycofując
na
Woj
ska ludowe
'
garni

Rorei

ski

W BURl\f1E lut

w 1920 roku poruch wy.zwoleńczy pod wpły
Wlielkiej Rewolucji Październikowej.
W wyniku
walk wy%woleńczych 'brytyj5cy kolonizatorzy zmuszeni byli "obdarzyć' Burmę ..niepodległością", któ .ka donosi o nowej Ehrodni mter
ra nie przyniosła wolności, ani nie
zmieniła cIężkiej sytuacji mas pra' wentów amerykańskich 'W K<>rei.
cujących. Rządy zdrajców narodu 8ą Na rozkaz Mac Arthura setki tysięcy
na okupowanych terenncll równie okrotne, lak rządy angielskich kapi- mleszWców Seulu wypędmno z do
1!łlist6w'. Dlatego też w marcu 1948 mów l pod konwojem wlnierzy ame
roku lud Burmy wy9tąl>i! zbrojnie
pod przewodnictwem Natodowego ryka6skich i llsynmanowców odpraFrontu
Dem<>kratycznego. Naród w:lono na południe KoreI.
burmański skupia s1(j w walce pod'
haslem programu pelnego ",}'ZWoleTOII tysięc)' Koreafiezyk6w, kMnla narodu z pęt uclltku imperiali. l"T1I1 Li· Syn-man nakazał opuścić Se
stycznego, Hkwidacji ustroju ~~udal
neeo i pfzeksztalceniazacofaneg;o nI - pisze dziennik "LIBERATION"
kraju rolniczego w' nowoczesne pań _ powoli posuwa się na połudnIe.
etwo przemysłowo - rolnicze. W Wy
zwalonej czę"oi kraju przeprowadza Wypędzeni mieszkańcy Seulu są w
no reformę roInIl i buduje się :Jycie. tragicznej sytuacji.
Wskutek sUPewstają szkoły, domy kultury, pro
Wl'elu •9 nl'ch 9~arło
w
wa d Zl. się intensywną walkę z aoalfa nych ~~ozo'w
~
~
betyzmem, ciemnot" i zacofaniem.
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Jednym z tematów waszyngtońskiej niej. Do ko4oa paillzlemlka wzrósł/
WZROST WSKA2NIKA CENJ
konferencji Trumana z Attlee była on nie mnIej o 26 proc. Jut w li8tOW PROCENTACH OD KO~CA
tzw. sprawa surowców. Powstała ona padzie Jednak tempo wzrostu zwlęCZERWCA DO KOl'ilCA
w związku z agresywnymiprzygoto- kszy!o slf: I w połOwie tego miesiąca
PAZDZffiRNIKu\ Bn.
waniami wojennymi USA i ich sate- osiąg:nął poziom - 31 proc.1
Ceny og~lne
Utów, !lustrując szczególnie dobitnie
W pierwszej fazie generalnego ata24 prOjl.
Wielka Brytania
drapieżczy charakter zbrojeń amery- ku USA na rynek surowcowy świata
Francja
12 pr~c.
kańskich w stosunku do własnych so kapitalistycznego, w oaństwach mar10,5 pro~.
Trlzonla
juszników.
shallowskich niektóre dzienniki 'zaBelgia
17,5.prolJ·
Przestawianie się na prOdukcję zbro częły głosić radośnie, że teraz naresz
jeniową
WYWołuje w przemyśle cle brakb dolarów' . zostanie zllkwido- Teri stan, rzeczy _ poza spadl'fem
państw kapitalistycznych,
głównie wany,
o np.
w SIerpniu
pie
d 1937
k
. br. po raz poziomu żYciowego mas pracując ch
Stanów Zjednoczonych, odpowiedni
rwszy
oł k
ro
u k Import USA - wywolal dodatkowe trudnośc. w
.
t
wzrost zużycia kluczowych metali ko przewyzszy e spor . W rótce jednak eksportowym zbyoie artykułów za7,
:
lorowych i takich artykułów jak kau okazało się, że napływa.l \ee z Amery~ chodnio - europejskiego
przem,słu
czuk. Poza tym wielkie przedslęblor- ki dolary kryją w sobie nast«:pstwa w pracującego w warunkach gwal wstwa kapitallstyczne prowadzą wzmo Il&jwyższym stopniu zgubne. Po pierw nie rosnących kosztów produkcji.
~.
żone zakupy surowca na skład, licząc sze wzrost imp3rtu amerykańskiego
Trudności te w listopadzie br. wYsię z niepewnością r:rńku. W wielu dutyczył wyłącznie surowców: był to stąpUy już na jaw z całą siłą.
wypadkach popyt na dany surowiec Więc Import typowy dla stosunk6w
WaŻDIeJszym efektem był jedna giełdach światowych jest w rezul- kapitalistycznej metropoIli z kaplta- nak spadek poziomu itJ'cla mas Pratacie ponad dwukrotnie wyższy niż listycmą kolonią. Zbyt artykułów cą.Iących. Wyżej uIl\leszczona tabelka
Up~ęło kłlka mł~ęcy od ehwllll1lklego. I tutaj takie ani na chwilę aktualny'poziom Jego mycia w pro- przemysłu zachodnio - europejskiego jest dostatecznie wymowna, jednakże
opublIkowania historycznych postano r nie milknie szum motorów maszYD dukcji (np. miedź).
wcale się nie Zwiększył - natomiast nie
wyczerpuje
sprawy.
•W
wleń ~,MinJstrów ZSRR o WiOll- wiertniozych. Do miejsca budowy suZ ku
ki d' d ty
produkcja tego przemysłu poczęła na- ostatnim kwartale br. mamy jeszCze
kich budowach komunizmu. Na mieJ-ną nieprzerwanie kolumny samocho~ py?a 8 a
oczą ponadtotrafla6 na nieprzezwyclętaine trud- do czynienia w Europie zachodnie(j z
.,ea,ch budów prace id" VI pelnym tem dó
I d
o WIele szęrszego wachlarza towarów nośei surowcowe, te wymienimy tył- ogólnym wzrostem bezrobocia-~japle.'
•
..
:o::l:t'::z~. Szybko rośnie mIa niż surow~e ściśle zbrojeniowe, gdy! ko centrum bawełniane AngUl Lan- wiskiem pozornie t paradoksalnym
\V okrę..~ KujbyszewskłeJ Elek-,
obejmUją np. wełnę I bawełnę. Fakt cashlre CzY francuskie fabryki lIamQ- przy przechodzeniu do gOSPOd~'rkl
trawni Wodnej, na 'prawnn l lewym
W pustyni Kara - Kum pracują llcz ten wywołany jest stałym spadkiem chodów. Doszło do tego•. te Anglicy zbrojeniowej jednakte tłumacząc m
brzegu W!Jłgi, wyrosły seUd wlcży- ne eks,edYcje badawcze.
Pierwsza wartości walut kapltallstyoznych VI zmuszeni są kupowa6. od Ameryka- się łatwo faktem *e ze względu na
eak wiertniczych. Badacze _ geolo- ro. zpoczęła pracę. ekspe.dYCJa inźynle- wal'!1nkach gospodarki zbroJenlowej, nów miedź z. RodezJl.~ kołonU bryłyJ słab.ość flna.nsową' państw zachod iogowle, topografowie l hydrolod",y pro ryjno - geologIoma.
Ustalono jut a WIęc stałym wzrostem cen wllZ)'llt- skiej. Jest to więc proces wYrYWania europejskich (słaby rynek' Inwe' y_
Wadzą pł'liee naukowo _ badawCtle o' mieJsca budowy hydrowęzłów I 01- kil1h niemal artykułów.
~ rąk państw marshallowsldch Ich cyjriy!) l rosnące trudności w zao ~
doniosłym zn&l1uniu. W' przyśp!eszo- brzym1cb zbiorników wodnych. DoPrzemysł woli wtęc kupowaC sura- zródeł surowcowych - (warto wspom trzenlu, wzrost zatrudnienia w g lę-"
1IJ'D1 tempie uklada<&!ę szyny kolajo- biegają końlla prace bad"wt:Ze, mają- wlec dziś, bo za łół roku moźe on nieć, że w ciągu ostatnich trzech lnie- ztach zbrOjenIowych nie wyrównał
we, proW'adząee do hydrOWęzłów.
oe na celU'US,talenie miejsca, gdme
jeszcze bardziej pbclroieć.
sIęcy AmerykanIe podwolU Uczhę to- spadku zatrudnienia W P"redukcjI />0ze w~ krańców kraju na być zbudowana taJna Elektrowni Ka' stw
kołowej.
l
mieJsee b dowy płyn
.
'te ł ,chowskleJ.
Od końca czerwca br. do kolloa paź .wl1rR
zajmujllCYch się eksploataWllQ'llłko to w sumłe ! sprawia, 'M
u
,Ił r _ .
a-,
.
'
dzlernlka wskamik cen surowcowych cją bogactw mineralnych Afryki). PI'II1cotoWnjącJ agręsj
l uzbra.laiJąo
d~_~~~~e ~ła,I" Front prac badawczyeh, ZQilerzaJą- w PSA wzrósł o 34 proc. Wskatnik Wres%CIe mn na r:rnkach wywo'lany siebie oraz swych JIOJ!StDików _ Sta
l\IIIIIZYD:r.
lTeh do mtaIenla traśF kanałów Po- cen ogólnych obejmujący rownież wy
ZJ dn
,..:._ . pod do I
Wpciblita 'bobater&kieco 8łallncra- badnłowo • UkralillJJdeco I P6łnoeno-. twory gotowe wzrastał początkowo dzIaIałnołcłll USA spowoa~ 0łÓ1- nJ'. e oczone n...-_'05 I
I
tl. .....
, b rospołcleraJ.'.. alę łereI)y 'Kr1'nWI1f!1O. przeslltUlł .się .lał IUI te- wolnłeJ, bo Prod.ukcJa Opierała się IIY wzroał. een w eaI7m 4wlec1ę kul- :,Ut.,~ą:'::n:b~1 'Igll
""'n iłnIłł.... aIbn:rma VfełR4~ uWr.ba. Kuma..
• Jeazeze na surowcu kuP.iol!,Ym daYl- łalJm'ezaurm.
. , · I L lIVone~. I
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l
'uchwalą ze stycznia ub. roku tpOWUlalo o ZY~ na
pomysłów FacIODIUUAl ON. ,prz~ epszą orfa
~Iadach' pracy grupy pamyjne '~Ne~, bliŻS%4
DJzaoję JI!Ie.fsc!l pracy. .poprawę . zaopa~~l~
'Więi-produkcyjną .wewnątrz zakładu.,
prodąkeJi t. systematyczne prl&enoszenle.-yo-;uuu
Wykonnjąc uchwałę BO. podstawowe i odtblalo-JIJCYch d~ezeli nie tylko weg Odmnk;,
lowe organizaCje utworzyły; do tej ipOry, oko~o 40 ty..
p~.kcji ale ł J blnych odclilkó~ .1 zakladó.
p r a c y . , dba ,_ ' b wI..... rtyjna, ł
grup party-jnyeh. W wy!IliIku tego gTUpy partyjne
jstnieją obecnie na wszysilkich ważniejszych ukłaGra.pa ~na
o.."., ta "''': paró ' 'eż ~
dach pracy 'W kraju.
l . " eząca człoJlAUW grupy 'WJTIlZI!
SIę al w n l .
.
'adcz~ wskaztl!je te wszędzie tam. gdzie
fo~ach krytyki l .S8m?k.n1Ykl, w w ce o prz~
pracy

I

~tały prawidłowo ~.rganizowane i

kłi.ldowe zach;:frzSI~.:żdd~C;n:~a =~'

gdzie po-

tta niono przednimi jasny i .sk~rely:rowany za-

o ._wzorow!:, i
. ch e ,
'ł"";" na bezpar=
o ....0 1delia... wy owawezy ~ ~ .•
. ~ wowych i oddZialowych organizacji partyjn"ch
tylnych towaJ1:Y6Z1't pr~!.~ ł
pa..... j ej
po II.
•
'h ra
' .
Podstawową meodą ....1 !ln a grupy ....~ n
. lIIocne o!,arce ~ led
c Pk cy,
dk6
'eśw!ad ość
w.walceo wykonan\t>; om6wlonych ~d~J~trtm~'
wlększo~ j I!a, wypa, Vf Dl
om"
loda prz.ekonywanlll I wrchowywlI~11I uezpa y.zadan. O.fa2 n.lewłasclwe ustaWIeDle organ~cYJne
nych, przy -czym .dee~duJącą. ro!~ odgrywa ~rzy1 brak łnerowu,lctwa ,grupanu ze stJ:ony. egzek~yw
kładowlI dyscyPlma I wydalnos., p~acy.solidar~Iawowych l oddziall?wych organ!ZIICjl ppwo uje
,ność i pomoc słabszym. w zawodlle. okazywa:aiedostateczną aktywność gruP. partY:IIlYch. J
na. przez członków partii. Po~sta~o:wą form!ł odW podstawowej wj;k~01 fabr}'lk dZljałamoś6
~laływanlll na członk6w grupy! bezl?lIrtpnych
f1'up partyjnych ogrsmC%a SIę do kolportażu prasy
Jest systematyczna 1 CODZIENNAaglfacJa WO-,
.. zb!er:mi,a składek parir~ych•• tj., do tu.nfcji po- '
k6ł zadali produkcyjnych zakładu pracy, o~~zia'
przednio Istniejących "dzi,e,sIąłek.:
1
In I. dllDego zespo!u produkcy)n!go,.w śCIsłYll!
W 'większości fabrylk 'Wałka orgooizac:jl 'partyjpoWIązaniu !ej agitacJi z wYlasnleDlem ~
nych O_'Jllan toczy się ipOza lub obOk grup partyjog61no • pohtycznych, wy$Unlętych przez parhę
'
h. Więk9Zość }>odstawo'w)"ch i oodziałowych ~l"
i sytłlacJj mi~zynarodowc:J.
~cji ,partyjnych nie postawiła przed grupami
Grupa partYJna przejawia stałą troskę o utrzypartyJaymi zadania oddziaływania, na pracę grup
manie autorytetu kierownika danego. odcinka
m_owych, Organizacje podstawowe i oddziałowe
pracy (majst!8. sztyg~, i brygadzl~ty) oraz:
'na ogól nie doceniają teź roli działalności grup par-·
o to, IIby kazdy robotmk wykonywał Jego roz·
tyjnych dla wzrostu partii,
'J'
porządzenill p?dc!as produke~l.
•
W
"ł . i .
J
'
H
bl Uaktywnieme grupy ZWiązkoweJ W zakreSie
rr~e~ '~I<;W, ~c:wcgoPOnmowaUla ro g:u!'y
walki o wykonanie planu produkcyjnego, w ·rozpartYJ,neJ ~es~ ~od ~'iz [SP'?tyk~ le cz~std w pra!'t) c~
woju współzawodnictwa pracy oraz w organizoogr~!llczodnI~ Jej zlaha nOSCI wy ąC~llIe, o d O[~nYCwaniu indywidualnych i ~ioroWych, z~bowiązań
akCJI,P eJmow~nyc przez organIZaCję par YJną.
produkcy)nych. W zakreSIe poozynan w spraNlezrozumieme przez komitety zakłaaowe .ro~
wach poprawy warunk6w bytowych oraz higlerrup i?Brtyjnych powoduje ,brak należytej; ?plekl
nr i bezpieczeństwa grnpa działa przede wszystlI8d Dl.mi, hrak, .systematycznego kontaktu ł pracy
kun przez męża zaufania grnpy zwią.zkowej.
I Grgannatolllllll grnp.
,
Grupa partyjna oddział)"Wu!e również na
W wielu wypadkach ~a:nizatorzy grup.' whrew
ZMP-owców i dzlllłacz:ki Ligi Kobiet na swoim
uchwale BOKC nIe są wybieram przez członków
odcinku pracy w kierunku Ich uaktywnienia.
grup. lecz odg6Nite wymllc:zandprz~ sekre~rzy lub
c) WaŻllym zadanielll grupy p~lnej jest
epekutyw, podstawowych względnie \!ddmalowych
dbanie o wYkonanie poleceń partYJnych, o 8YorrllllhacjL
.
'
stematyezny ndzial towarzyszy w szkoleniu
Brak włUclwego utaWlenia grup partyjnych
pa.rłyjnym. zapewnienie ich 1Idziału w zebra'
i aiedos1ateczna ich aktywność powodowały. titidnoś'
Jrlat,h oddziałowej i podstawowej organizacji
·ęl w zaeiemien~ łąeznośał organizacji· par~yjny<;h
partyjnej a takśe czuwanie . nad kolportażem
, prasy partyjnej l regularnością opłacąula skta• ~nyml, hamoWl!.ły zd,rGWY _ s t part~i,
utrudaiały kierownictwu, partyJnemn na zakładzie
dki ~:7.łonkowskicJ.
pracy wysuwanie przodnjących rohotnn'ków na 8tad) Dążą" do wzro~ 8zer\lgÓw partyjnych gru.1I0000ska kierownicze w produkcJ~
'.
py partyjne winny otocvii szczeg6lną opieką poWskutek bierności grnp partyjnych r~let l gf!! •
Iltycznlł kadrowych robotnik6w. racjonalizatoPl związkowe nie były, 1Jdolne aktywnIe uczestUl~
rów l przodownlk6w pracy. ułatwiając im doJ'c:zyć w walce o dyscyplńnę pracy oraz o rozwóJ
rzewanle do' wstąpienia do partii I zwałczając w
'!fSllÓłzawodnicłwa indywidualnego i zespołowego.
szeregacb partii tendencje do nieuzasadnlenego
\lwzględniając, że w związku z realizacJą Planu
wstrzymywania się od dawania nkomendacJi do
. 6-letni
.. ·eg.o ro.la.,pod
" ~'t.~wowy.:ch q.r.g,anlza,.cp partył'Dych .
partl.
.'
", .,' .... '4>".(; . . .' "
ir;1Iłł;JątJ!lęb,.~~\tY9~ll'le. wz~asta" uwzgle~lając,
A:).Na. c;selegrupy. pan,.JneJ~_r:or~atoJ';gl'Upy".
.. te pod$łsiwo'wymwarimkiem rozwojuorganlżacJl par~ wybrany przez ezIorJk6.w ..grUpy w tal~"głąso.
. r,'Vjne}
~tab prze1iiidoWa metOd Pt8cY ~an1zll.. 'Wania w obeonoitll człom' egzekutywy oddziałowej
:::'J;ab;r kUdy człon.ek p8rti.i m6gł 'IVYP.ełm60kre
lub podstawowej organbaejl partyjnej.
powiercone mu przez partię zadanie- (BIERUTI
W wYPadku. gdy grupa UOIY poza kandydatamł
- Ilalety 11a _ładach ,praq
~ła§clwle ustawić
mniej nli bech członli6w 'PZPR; organizatora gru~6 ( usprawnić praĆ4, grup partyJnych..
Pl' wymacza egzekutywa po~tawowe.l lub oddzlałoW 'niąz'ku z tYm sekretariat BOKC w nawią:awej organlzacjL
nin dO' uchwały ,BO ze stycznia uh. roku postauawIa:
--_~
Grupa partyjna jest· ezęścią składową. od~ziałO"
'\vej organnac}i partyjąeflub też - gdy Dle .ma
ergaałzacjt oddziałowych pOdstawowej organ1Z8.eJi partyjnej na zakładzie pracy. Jest ona zespołem
munków 1 kandydatliwpartii; pracujących r6wnO"
w

działania, :istnienie grup partyjnych stanowi dła
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,est'
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l)

c:ześnie .W .wyraźnle wyodrębm.on,eJ 8ZęŚei zakładlł
(oddziale. salI, agregacie, gnieździe obr6bcZYM lub

mym wyodrębnionym zespole
IlJWej, taśmie
_ości ze

maszyn, ścianie węgitp) pozosiających.. w stalej
produkcji.

gI'upyłowarzyszypra

od,dzIlda(:h (np. przędzalni i tkał
sicei 1 ruchu w tramwajaCH
żmianach.
'.
~~~~~~~ zachowanla staleJ łączno§.
j

I możUwośeiśzybkiejmóblzbył Iiczna.Dość· Jej człon-
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Organłmtoriw grupy członkowie partU wl11l.l1 wY-

bierae

spośród

nilJdojrzalszych i na.iaktYWnieJSlYcb
partU, przodujących jed!lo~śnle'w pl'odukcjL
. ,
, OrganiEatlir grupy partyjnej wlnienpozostawllÓ. w
~alyin.kontaktlle z kieroWJliklem' odcblka pra.cy
(tna.jsUetn,. b17gadzlstą) oraz mężem zaufauia l od-brwi&/: z nImi !!I~mattcane. w mIarę mozUwośtll eomenM krótkie ,narady w celu 1lIYskaDla wzajemnie
Informacji oraz, ustalania środk6w zinierza.ląc)'ch do
p~WYi:itlłenla . trudności w realizacji planów produkc),Jr.ycb. , . '
Organizator RI'lP" partyjnej systerąatycanle mformttJe kt,tll'lwnlclwo organizacji partyjnej (pods.tawowej ,lub oddzIałowej) o truduościach l osiągnięolach
w p4'odulteji na swoim odcinku•
G11Ipa partyjna zbiera się na kMtkle narad", przed,
, Po. lub w przerwach pracy. Grupa ma ptawo zgła
sza6 wni<>skl dla oddziałowej i podstawowej organlt:i&cJ~ natomiast ilie prvjmuje uchwał, które wYma.
raĄ decy&jl oddziałowej lub J'Odstawowej organlzacji partyjnej. W lIWiązku z tym grupa 'partyjna nie
prowadzi, protokulów zebrań. Organl7.aoor grupy, za ..
pl&ttJe w notesie uwagr, spostrzełenla, wnioski c~on-,
ków jak również za!1anla poruczone grupie przez klerownictwo zakładowej organizacji partyjnej•
Ucbwały ł dyrektyWY kierownictwa podstawowej
I oddziałOWej organizacji przekazuje organizator
swej grupie operatYWnie na lotnym zebraniu, blłllł
teł liidywldnalnJe każdemu towarzysz9wl.
W eolu spręłysłego l operatywnego kierowania
Pf&CI\ grup partyjnych l kontroli nad nią. sekretan każdej podstawowej organizacji partyjnej lub
oddziałowej organizacji partyjnej z,:b~wiązany ~t
co najmniej 1'8% na dzleslę6dnl z'lHerati kierowmk6w grup. na odprawy informacyjno - sprawozdaw.
oze.,
"
Dla stalej kontroli wykonania tej ucbwały, eg7e.
kutywy KF winny przynajmnIej raz na trzy ,miesląee pa swoleb posiedzeniach omawiać pracę grup par
tyjnych.
,
W .CELU WYKONANIA NINIE.JSZEJ UClIW.u,y
NALEZY:
".
I) Pn:ekonłrolowa6 na posiedzeniach ~~
tyw KP I KM do końca stYCznia rokll 'Prąszlego prawldłowo§6 podziału ,na grupy we
wszyStkich zakładacb pracy zar6wno produkcyjnych Sak I w urzędach I Instytucjach oraz dokon&6 odpowiednich zmian zgodnie z zasaq więzi
produkcyjneJ.
,
2) PrzeproWadzić 40 l lutego przyszłego .roku
wYbory organizator6w grup partyjnych na "
braniaeh grup w tajnym głosowaniu. Egzeklliywa
Oddziałowej (POdstawowe», organlzaej1 powinna
dopomóo w prawidłowYm przeprowadzeniu wYbor6w.
.
3) Uchwałę nłpleJszą ogłosić w prasie partyjnej
. oraz zapoznać wszystkich członków partU w
zakładach pracy ze strukturą grup partyjnycb
oraz z Ich zadaniamL
Za wYkonanie niniejszej uchwały OdpOWiadają Ko
mltet, Wojewódzkie, Wydziały KC: Organlzaeyjny,
Ekonomiczny winny przeprowadzać 8ystematrcmą
' koatrołę.:3eiI 'wYkoll~
,.:~." ..:, Jlv;.;

polltyl!Zllłe członk6w

5'

6)

KomItet Cent fa Iny "i""
Poisklei Zjednoczonej
PartII Robotniczej

WARSZAWA, GRUDZIElQ 1950 R.

kore~pondenci

------

najwyższych "lad! państwa i
w sprawie krytyki na łamach prasy

Do redakcji naszej napływają w
dalszym ciągu. listy, świadczące o
tym, że uĆhwały Rady Państwa i Ra
dy MiI!istr6w oraz KC PZPR w spra
wie reagowania na .krytykę ludzi
pral:y, ich llsty ,l korespondencje do
gIl%ety, są f;ywo komentowane przez
korespondentów 1 czytelników "Sło
wa Ludu". ,.Jestem

km'espondentem pf-4S11
robotniczej ód pneszlo li lat - pi..
ue .fI4Szkm'espondent z Radomia
to1,D. Jan Kupłs- ,muszę st'lOi&~
dzić, źe w S1Dej praC!J napotykalem'
na wiele trudn04cł,' nawet· _ .

-J-

kany, ze stiony .krytykowanych
J)I'OZe mm•. os6b, któu .nle Zl'on-

.mi4łt1" JIł8%Cft, te kTtItvkał· samo--

w

kTtItY1ćf4
fl4Sz4 najpotężniejU/l
bToń w. walce G JlOJlrClwębJjtu ludzl prae'/l w 'Polsce, o%7'ealI.zow4-

ftle~chgospoda~ pl4l1ÓtO
ł z4f1lłerl!łt\;.

laków, kt6T%'lI UkT1/1ll4tł' nad1D1lt1d
pisałem ,o ,tLł~dociqgnłę~.
tO młejscOWtlm PGR-%e, kry

zbożowe,

ciach
tykowalem t,l?ł 8oItvSll, lct6f:t1' _lewl4§citOle 'postąpłł tO ,dnł4ch .Pi'3ł
prowadtanłG

'I'efOnntl . walutoWeJ.

ł pracę koła ZMP.w Szkołe Zawodowej w Dzł4łonycoeh.'l.m~ po

'IOiedzle6. ·.'te' tDłele łnl4łem n~
jemnokł

tlls na
. stępował

II '

.

.

, $flł

korim,o.!Uliiłlije.

partii'

partyjnych, jest konieczne, ale kiedy fakty okazały się Prawdziwe -:-korespondent nie ma jw: ~adnego Q-'
bowIązk;u uzgadniańia' z kimkolwiek,'
swoich' korespondenCji 1 nikt, a 'tYm,
. bardZtejten, którego dotyczy kr:vti.,

'lai; nie 'mote

tądać przedłotenla

mu

, korespondencji' 'do. 1Vgl(litx .Ptzed '1\11."
słaniiml jej do g8zety.Takłej~"·
. " tej, sprawie wyratne BtanowlskoPar..

"tłl1

:Rządu.

l
'Dn.lIII llralci lieprzycieonliajll o~i.gnl~ć'spóldzielczości. sannipomocqłwe l .' ~kOtlt.zYf

Z~rocłć ,wi,łs~ą uwaeę

I

z fikcYJny'; i

.kulturalno - ośwjałową . '. Bo'g··'afy··. bilans ·sukcesów . ~~Ie:~::n~~g~:~b~~:~:"
gminie
C!a~cJi;,f=~:;;~~~ ~~~ Gminn'ych 'Sp6łdzielni' SChpowli .jędrzejowskiego O!ło~ł!~~!~! !!:~h~~ :
, • liG

pracę

"

,

I
I

zt-;kiwa~ O~e tę,tni

.

'

','

.

wędrUje się

w1iejski~j'

dzica -'. wy.
tGedy
po wiejskich szlal wy warunków. bytu
lud;
tu. no~e, ~o~e . zyCIe. W pałacu kach 'powiatu jęd;zejowskiego - ności pracującej.
dziedzica lIlleśCl SIę szkoła podstawo. śoiślejpO gminnych spółdzielniach . Nic mały wpływ na osiągnięcia
pr~edsz1tole, ,!o którego u.częs;;za samo~mocowych
tego
powiatu, han,d1owe GS-ów miały także kredy
Ją dzIeCi :obotnikow z PGR l z ",.0- ogarnia. człowieka podziw, że tyle ty--']}aństwowe, przeznaczone przede
mady PolIczna. Obok pałacu w·na- }uż zrobiono w dziedzinie uspiJ!ecz' wszystkim na cele
mV'~cy}ne
&tępnym budynku mieści. się biu~o nienia handlu wiejskiego, że cał- spółdzielczości samopomooowej.
W
Zespołu. PGR-ów, do ktorego nalezą ldem wyelriminowany zos!!!! z hand powiecie jędrzejowskim kredyty te
wszystkIe PGR-y z terenu pow. ko- lu typ dawnego wiejskie"" sklepi' bylI d"ść znacm. e i dużo wyższ.e niż
zienickiego.
.
karza _ spekulanta, pośrro~i·ka. _ "pe w. atach ubiegłych. Wykc>rzystano
,
.
~
.
Ił'
k
'
- Pracuję
już 14 lat w tym maJąt- kul ta, a z roku na rok zaopatrze- Je oma w ca OŚCI: np. za -,edyty
.
d
.
d
ik~~'
-.
. t erslwa
.
H an dl u nr
" ku - OpoWIa a Je en z praco ....'n o~ me .51' w t owa.
y przemysl
owe'l spo •M'mIs
"eWIJG t rznego
-.: i nie mogę się do syta napatrzeć żywcze jest coraz pełniejsze i więk- przeprowadzono 98 procent planowa

y;a.i

ciągłynl zmi~nom na lepsze. Dzi~

r?-I

sze.

.

"

nych inv...~ty~jli, a kredyty

l'

botnik praCUje z zao2!em, bo WIe, ze.I Przed dwoma laty Ilos~ .bepo....
czyni to dla siebie,'" dla s\\-ych braci i spółciZielczych na \vsi jędrzejo\vskiej
.
.
'
,'- b t
'.
k
l l'czh y Ino
\\" c'ąw miescie
I ogo!neg0
"(;01'0 Y U. \...0- 11 me, prze-racza a \
,.
. zWIększaJ
.
.
',
.
h 'L
:k' 10'9
"
\
' .. lI
rocznIe
a S!ę
ZulO~y z • e.,_a-I gll ro -u
"'. SIeC
uspc.ecznrcl,yc
. ' .
k'
h dl
h
.'
" 1.ra, polepsza SIę byt rQbotm~a .• W r::l- pU,,! -to:" an O."'l'C na" 51 Z" I~,,' ku' bieżącym p~zeszkol!lo SIę U nas SZyła SIę Z'l1aczme, dcchodząc do 129,
na traktorzystów cztereC3 rOb()tlli-1 a .?becnie prowadzą GS"1: ogól~Jll
ków. <:3!ia Zawadz~a a",':mso~ala.z t·b r.!acó~ek u_sług~wych_ I sklepo:~
robotniCY na k:>.lkulatorkę· Ooecme deta.1CZJl'lch; _W wku ,19,0. w g,?"
wysłaliśmy ~e~ego tr~l~torzy~~ę ~a nacJ:o WodZlS!aW, S!U,r:a , M.,stYC~OW'
k~rs mCilhamkow, a .d":Clch rOJJotm-\ Rakow, Brzegl.1 I1!ało"os~~z ?t\\a~-t~
kow na kurs tral,tor;ostow.
.
8 nowych, sklepow
".eloDran~o
. Poważnym br!';k~em jedn_~k V;
:vyeh; w Nawa~,zycac~,,, ~lsfy~;owle,
ąu załogi PGR rO!lczna JeM zan~edDa l Slupi uruch<:m,<!no. ~ oOSPOU)' .ludo
nie spraw kulturalno - oświatowych; we, w Jędl'Ze.Jowle l Sęd~ISZQ-Nle 0Świetlica jest całkiem opuszczona I twarto 4 skl~~y :nasarskle. oraz 1
zaniedbana. ściany są popękane,. s':-. skleJ? z .mat~~la.aml p~dnyml (w !ę
fity "z.dob!ą" paJ~<;ZYI'2', ~. kSlqZKl dł'zeJo:''i'l';). ,\, planach na rok 19~1
zamknięte są na kI odkę. Gascie przy- przeWIdUJe. SIę ,da~szą rozbuda"ę
jeżdżający do Zespołu oraz pracow'ni- sieci sklej)o:w społdzl,:l~ych, co Jesz
cy z poszczególnych PGR-ów patrzą ~e ~aTdZ:JeJ przyczy.m Się clo uspraw
na to ze zdziwieniem i ze zgorsze- mema
zaopatrzema
towarowego
niem.
wsi. jędr~ciowskiej. .
Czy nie można by tego zmienić? Or. Zrozuml~ł):m Jest" ze wraz z roz'
ganizacja p:.rtyjlla, Rada Zakładowa b~dową SIecI sklepow, z wzs.zerzeoraz klerown:dwo PGR winny n;1- mem asortymentu tQwarO\\'ego, 'le
tychmiast zainteresować się świetlicą wzrostem, podaży artykulów przemy
• doprowadzić ją do porządku, by mo- slowych na, wsi. nastąpi!, znaczny
gla dobrze spełniać swą waźn!\ rolę. wzrost obrotow handlowycn, nasląKazimierz Marzec
pił dalszy krok w kterul>ku popra-

~Iid1ister

stwa Rolmctwa przeznaczone na za
gospodarowanie resztóv;e'k; admini..
st rowany ch przez GS -y wyk orzys,a. h °5
100 procen t .
no w granlcac
I W t
"l
rosc~ O. sprawnosc u~ ugową
handlu spoldzlelc7.ego na WSI pwwa
dzolue są r?wnież, inwestycje na
~z-cze~l~ powwtu. ~a uwa;;ę ,zasług~
Je nkonczona w tych dmuch budo
wa _ uTIlwersaluego magazynu. ~o,w.a-I
ro"p;go_ prz:'( .~ZGS_ w ~ę4rze~W'le,
co n:e:w ątplmJe prLyezym Sl~ ". przy
szł05cI do, ~CP~ZCi!o zasr;:koJema po
trzeb, t?\\RJ.OW'Y C
tere •. ~,. Jeszcze
bardZIej uspruwn!, pracę <:,lla!u m~>
g~z,.now:~o ~~G~. a takze umozltWI roz"':'Oj spo,dz:e}ezego war5~,tatl1
mec!~alllczn~go •. ktory I~rzeme"':,ny
będ .. le na 1ll1';JSce doty',hczaso1\ego
magazy~u spozywczego. Stary maga
zyn spozywczy me odpClVllaJal. nowo
czesnym wymogom skladowania. na
tomi,;s! na warsztaty.. mechaniczne
nad:'Je Slę w _7upe!no~cI>
.
\~ roku 19,1 wykonezona zostame
budowa obszernego magUlyln na
materiały pędne i naftowe, a w szeregu gminnych s~óldzielni przeprowadzonc .zos~aJ:ą mwe~~YCJe lokalowe, umoz!twlaJące zarowno składoL

I

y-

?

>zybką

termr~:;,'.'

wanie towarów. jak i
obslu- dów (l?ow, busld) zawsze w'
gę klientów.
s.?łacaJ~ ,\'JszystJn~ l'!ależne podatki
.
. . '.
"ypehm\,ąc przez to swoj obo'\"ą :
~Ió'\'I~c'Jo _. OSląglllęclac~ ha,I~~~r: obywatelski względem P"ńs:\,:'a"~~~'
wy ch _~~o:d,,~elnl_ sal~~p;{ .moco, '_
dowego. . In?czeJ posl<;,pują bogaCI.:
:pow.ecle.J<;dl<cJo"S.,.I." Ule 'P? W naszeJ.g.omadzle np. zyją sob'~
50b pomll~qc spraw)' ,;zl,,~!en!n ku,,~ k!lłacy, klOl:ZY uchylai'l się' cd ~iac~:'
hal1d:lowcO\\':. co. llJlalO lllewątplt\~.I~. ma poda:kow ': :;alczyt)'c~ Wj'mia_
wpływ na :,dol,sztult pracy G~.-o" .. rach pr.ez fIkCYJne rozuroOnien!4.i
roku 1970 przeszkolono tutuJ ~a SWOIch gospodarstw. Sozef Stroj"~-'
roznego
ok' 70
zam.1944
w Oględowlo
"'11
'b
( rod .'u J'u kursach
'.
h
"1
ku
146' h-' ulovtku'
.". ,0 d re_'
oso,
- na eie'-;
V
a ZICrQl.
d' l ' prezeso\v
k' ._, .,_.gmlnnyc
h dl spo
' h- go z' pisał
t'k leC2;. z te-,'
. z~_m,
.~e.Ml.n:,,?W I . a,n) o~c, I fi 49 ~ha na ~".:~ u.e",lp. o. 6J4 ha al
~"·1~er~~~lzl~~~łon~)31~~~r:;uP:n~co ..v~~~ 'I jąceg~,
A.;t~~~~~~1·~~1~·~·~:: ~~e~y.!
kió p d . I h l
.'
l ' ~~ ',·",i·-', "'1'1' 'n"1 o ' li ' .O,oh"J,nj
. - .jW w 'l?:lla:aLl~ . )ranzo'\\'yc . kCO u" ~,t ~~ięce<J:' '-Mi~h~l J!~'l"'~~~' \:. Je.:;t, '.1 r.a,
Wl o SpC ( ZJE' nlom pracę
L> ~~kS,,1
ulV'ku'
od 1'('
l'
h' b"s upo. .'U: 10 ha . lecz na Z;'0l'a
"'e'"''
·.l .'pr. k'u, 0'.'1 ro.
lllCZVC
, "".,a ""'m'~
' . Z OZ,l, Zlem,
. ' skiego, który 0::1',c,
rol'U
l 0 j - v" OH
ma ow owocow warzyw SllrowcoW
"
,
v-o p"ac"~
wlókie~niczych' drobiu ~abialu itd. w Gminnej Spółdzielni n3 p' U!J
"
zapisał 1.16 ha Adam Pa
?:"orz
Poważnym niedociągnięciem jed- kuje 22,87 ha,' z czego nallT~~~l~ u,
nak szkolenia, byla mala jego /naso pisał 12,83 J:1a, a ~1a córkę ::;n~' ~~~
wość, szczególnie ~dy chodzi o kad- 10.04 ha, ktora mIeszka w, Sa d .
ry .sprzeclawców,",klepo, wych, ale pla rzu. P~pr?cki UŻytkUje, więc ~l~~e
ny na rok 1951 prżew;Ju)ą i na tylD szar ZIemI, a podatkI 'opłaca na dw
odcinku zasadniczy zwrot Ila lepsze. konta. Stefall Czerwiec, zam. W o
Szkolić się b<;dzie kier')wn:kriw skle m.adzie. Stefanówek, jg,.-n. Qg!ęf"

w:

'Y.

ob.

h

pów, sprzedawców sklepo\vych, a tak
że czlonków Komitetów Członkow-

skich [ Gminnych Rad Kontroli.
Wzmożona wstanie także praca kon
trolna i apieknńcza nad GS-ami, za
Lnicjowana przez kadry fachowców
z PZGS-u jesienia t950 r. .
W porównaniu z rokiem 1949,. największy pos'tęp w pracy organizacyj
llej " handlowej wykazą.ly takie
GS-y, jak: Wollca, Sędziszów, Mało
gosz{'z. Sobków. Dużo zrobiono na
odcinku poprawy stanu sanitarncgo
w plac<lwkach usługowych, znacznie
wzrosla wydajność pracy w większoś
ci spóldzielczych zakładów przemy'

I

••• ~~.~ ••••• II~GlD.lllul"a~·;c;:J"'.hlł..:. ....

l>'.r'

wozdawc7.ość.

•••
OSIągnięCIem

·

uzytkl!]e D,40 ha, z tego na nleh';

ceg? JUŻ ?rata Stanisława Czerwą
z~pIsałl:e Jest 4,90 ha, a oprócz teg~
uzytkuJe w Staszowie jeszcze 3.39.
ha.
'.
I
,Małorolm CJ:110pI. z ,gromady Oglę_
do\",: d?magaJą SIę od PreZYdium
~mmneJ Rady .~aro~owej wyciągnię
cIa konsekwenCjI w stosunku do bo:.
gaczy. wiejskiCh uchylająCYCh się op
podatku g;untowego. Należy willC
skomasowac f~kC, yJme. r~zdrobnioqe
gospodarstwa I wyznaczyc należ,\y
domiar podatku gnm1owego ori,
F~R-u tak za rok bieź"FY jak i lala
ubIegłe.
i!,
Czesław Pytel

cy
personelu
biurowego,
jakkolwiek wadą niemal wszystkich
spółdzielni jest nielerminowa
sp~a'

-Utworzenie państwowych zespOłów sanatoriow prz eCiwgruźliczych

dalszym P

°

l

słowy ch, ",-zrosła też wydajność pl'a

••
owaznym

Oględów

\Y

Braki i blęJy, które sjJotyka się
m06'ą jednak
przyslonić faktu, że spółdzielczość
jeszcze w terenie nie

' > 1 0 .

mo

w ma s o w y m z w a I c z CI n I u g r li % II C Y :am~r;':°ac:d~ mr:::;:;,aŻr::,~~ji:-g~i:,
If

aństwo Ludowe podejmuje wielI Chorzy, przhl,ywają~y, w sanatO-1 wego spłacę wydajną i oHarną pra- coraz wspanialej, ,o'raz .. lepiej spe!kie wysiłki, mają.,e na celu po- riach mają zapevmio,,~ whsciv:e wy- cą"
nia rolę dystrybutora towarowego
dn!esicnie zdrowotno5.~i. mas
p,.n- żywieni.e (nd 3.5 tys. do l.'r:es~!o 4
.Pacjent z sanatorium "Brius", na wsi, rolę pośredniku wymlOny to

P

cUJ~cycb,

a

szczego!nle

I tys.

l

skuteczną!

kalo.ll d':lCnnH."). j~tidt'Ją Si1CC~

gornlk ~z.

r;ruQcji -

Józef

Płoh·k

,valkę z groźną chorobą spolcczną jalne kuch:1ie m.l'2czne} diet~tyczne shvlerdził ',,'GruźIi"cy· ł. pylicy nana ...
- gruili~,...,
i t p c ' . . .\ wHem się .pr~cując,pl'zez 27 la!'w
.'V cel,u. usr;ravnl]cnia meto:ł l~~cze \ ; KażdY_.;.h?r~ z_n_aj~l!l:I~,.W :.~I1~t~_r~ l).llrd.zo.... ciężklC~ ..~rn .. ul'ik3clI "w ko:
nIRcO'ruzlłcy l polcnszen:a opIekł le=" .um mOZlI\\o:, ... kSZtdll:tl:la ~'."" J r>0 I pa!nla_h frilnc:u,J'l..ł_ll. W CZ&'ile mekarskiej, ut\\"nrzon~ zostaJy ostatnio ~~hvą rozry\\~~q~. Vlszyst~,:ie s:9.natoria go F~hy.tu u'e Fr:anc,ji nie .ffiogłln\
Państ~vowe , . Zespoły

San~t~riów J u\a rlorosl~,~ch

p.rz<"<l,wgruzl!cz,ch. Do ~aJwt'1k,
. szych w kraju należ:!: zespoł w Zakopanem i Otwocku. ",.. ogromnej

I

są. X~.J.~!.O.f?il~;:?""'a;ne·1 clG~.tllC Sl~ do sZJl!.~ala ani. do sana:

warowej . między m~astem, a wsi'ą
Coraz lepiej WyWiąZUje się z obo-

wiązku propagatora sucj'alistycz!l}ch
metod pracy, zarówno ''I handlu jak
r
i w życiu społecznym ludności wiej

~\ sall~tort,,::h ~ka .. ~mtc~"ch, \:tr.'.~- to! \um. 'he Fronql rob~tnlk ~.a nllJ skiej .
Ją dob •.ze wYP,;sazone btDłto.0,d. ko I Il?-:uejszy zabieg lekarskI mUSI płaW. nównicki.
rzy;5tanle z ktor)'ch u~OzL,wlla. stu; CJ.C.
'Q!f'I • • • III ••••• IID.811.0l"
.. "
więksZQści z . nowoczesnych urzqdentoIl1, kon['ynu~1.:'anle naUXL \1Polska Ludowa ZJ.lpewlliła robot. -.. ~ ..... U.".D1JBII • • • • mn •••• II.''' •••••• Dl1I .........
dzeń i pomocy lekarskiej VI sanalor sanatorIach otwoc~Ich p~owa(lzo~e nilwm właściwe warunki zdl'OwotZł
iach korzystają rohotnicy i pracują- są ,w br. kursy" >zechlllcy Radw' ne. l'\aiIcl'iei doświadczy!em tego
QJ 1.11
li
~mmy
cy chlopi. których koszt leczenia po' weJ.
na sobie. Chciałbym, by wszyscy Po'l5
krywa Ubezpieczaln>ia SgolC'Crna i
Jacy z Francji dowiedzieli się, jakie
.
v..'i.~
A
Związek Samo·pomocy Chlopskipj.
war'iilki I opiekę zapewnia nam
5&,w 1IIIW
""'I
•
Podczas. kiedy VI okresie przedwonasz Ludowy Rząd".
..
•

I

Olaczog' n Wpn'l.e. I ril 3 mieSZ
. k"
ancow. .
1.0.&""

i:%mpa~je1l1:ót~chw ~~~~~::ria~l:m;~~

sa~a!()riac.h

;,.~~~im:blk~oSi~~~~:r~~~~atPi!n~:

zakładów lecmiczych.liczących 2,700
łózek. Polowa 'z nich; przeznaczona
j est dla dzieci. Dzipki d·"brPJnu wy
,
P osażeniu w· sprzęt w sanatorl'Ą~h
u.
otwockich dokonuje się 1:abiegów 1:
ukresu zwakzania grużlicy jak, t.
BW. duża chiruT ...ia płucna (wycina"
'nie chorych płuc, żeber itp.), Chony korzyslaj1i z dobrej opieki lakar
.kiej, gdyż opr6cz 'lek,arzy m.ieiscowych. koll$Ultacje przeprowadzają
11lljlepsi polscy specjaliści.
W ·l'ndll~'m·, z sanatO'~I'Ó\~ zaknn,·an'·
slcich . leczona .j('st również gruźlica
.łaWów i ko~ci u. d-zleci. W czasie
)OCl'f>nia, dzieci. kor..ys!~ją ze ~ja
)Ue urządzonej szkoły ~dnawowe~;
L

•

,..

-..

l nl t go nie

odbi~ra?

I

°

a

sanatoria
.posiadają hi aparaty, jak, również
aparaty do zakladania odmy.
W sanatorium "Odrodzenie'" wy_
budowano nowoczesną salę operacyj
ną, w której dokonuje się poważnych z'lubiCgÓW chirurgicznych, jak
terak'op astyka i drenaż płuc. Sana'
.
. rozporzą d"
t orla
,alą rowmcż
sprzętem elektromroycznym jak eleKtrok.ardioi!ramy, aparuty do przepalanb,a,zcostów. Centralne laboratoriukm
o S ugllje wszy,lkie sanatoria, do o
nując specjainyeh analiz, dfljący~h
lepsze wyniki Mż badania mikrosko
puwe. W laboraioriUln!ym stosuje
lift radziccki" metooy badawcze.
Zespół w Otwocku ohejmuje 12

J dr'III!1I-1ft
""",I vWle

, '(' ,nysz!ynl roku w
za.,or,;a! ... k,e~, leczona b~.(!Zle gruz~roblem zaopatrzenia wsi w ma-. Obecnie w dalszym ciagu naplyw!.
!.ca SKory, kusej l narządow oka.
terraly . op~lO'.ve,. w sZ,c~ególnc:ści. ~a~ I ją do GS-6w nowo ei tran'sporty
Zes-pól sanatoriów w Ot\\' l,
w węglel~ w WlęJrSZOSCI powlatow \ uzupełniające istniejące zapasy
WOjewództwa k:eleckiego roz-I jest w większości gLin
przpwid71iany jest jako cen t m°le,c"
ny 'gmm
.
/" , ale nie
wzorcowy ośrodek nizinnego i~c~e~ WIązany zostal na ?gół zadawalają- dzie. Np. w fmini~ Złota (pow',
nia gruźlicy. W związ"u z tvm w co. Zg.omadzono. mezbę.dn~ zapasy czów) ludnośc wleJ~ka odczuwa
I p
. ~
.
węglą, dla ooa1ama lokalI bltlrowych, opału
I
ramJ.(' l
lanu .6, je t:'lego wybl\d~- sal szkolnych, ",wietlic gromadzkich.
.
ch
wan,~~h. lOsta~le wiel~ n(1wx os: Mimo' trudności w transporcie.' spogi:~::~~? że zari'ąd GS VI
r{){]"o" leczen:a. Zespoł obeJUlowac wodowanych wzmożonym nasileniem k'
.
b d'
'.
..
l
d' .
tory winien tros czyć Sl~
ę ZJe nd.eJsrowosOl przy egające o JesIennych przewozów towarowych trzenie ludności' gjminy, nie
Otwocka, dzi<;ki czemu wykorzys- n; ~olei, .olbrzymia i~o§ć. "','ęgli' roz- się, jak widać, kldpotarni opal
tafie zastaną naturalne warunki .kli- p_o\\adzona zosta,!a r.owmez !la wo}- rolników z Pełc>i sk , Rudawy,
't
ty h k li
nym rynku, a WIęc I dla Inleszkan- strzeszyna, Stawisz"c i innych
·ma yczne
c o o C.
ców wsi.
..
. ie
mad. GS w Złotej' dosc wczesn]

kopiańskich stanowili - l;mrżuaz.ia
i wyżsi s.anacyjni unędnicy, - obe'
cnic ogromna większość pacjentów
to
. robo1nicy, pracownicy
h'
k umysłowi
-ierowani tu
I pracujący c ,opi,
przez istniejące w całym kraju PO'
radni, przeciwgruźlicze.
Podobna sytuacja istnieje 'w Otwo
un, gdzie 70% kuraejuszy' stanowią robom'l'CV,' praCO\"nl'c PGR,
o
•
·członkowie spól&ielni
pw ukcyjnych, pozostaje 30%
prarownicy
umyslowi oraz m"lo
śre<1niorolni
chlopi.
Chorzy korzystają z nowcx:zes.
h
P
d
· l
nyc h urz~(l zen
eCZ:llC'zyC.
rzc

~ena. Obecnie , ..-szystkie

k
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.n..

___ .....

nowi§d~my

Ił' OIR II
(K 587) Ob. Leon Pitula,

:1:,

_

~

....

naszym "
lAzy.teRnl"kom
I

rządziła

zamó\vienfe na

\vęgle.

!fgIa.ę d~leS~~~ć'IO~~':nln;:mZt\~
Tymczasem jqż od 4 t

ton węll'la przezn*zon.eg~
•
Złota leźy w JędrzeJOWI
W wielkim sanatorium przec!wgruź- nlim "Górka" w Busku Zdroju. Jak
węgla I 20 ton kol!,m Jeiy
liczym' dla młolhieży VI Isteoncj, pa- informuje nas Oddział Obwodo'NY
rzy Wielkiej, a nl~t nie 7
cjenci nie przerywają nauki szkol· ZUS. w Ostrowcu, Wasze roszczenie
j~ się jego pr,etrans
Na'
nej.
o rentę wypadkową przesIane zostało
na miejsce przcznt-czeuia.
zdjęciu Mieczysław Bąkowski, d
Zarząd GS-u W" e o tym
'
uczen, V HI klasy szkoły ogólnokształ o ZUS-u w Warsza'.vie, celem wyda
nie przejawia' energii
VI celu
cąceJ, leczy się w sanattlrium już od nIa decyzji. Z,,\liczka na rentę w w~'go sprowadzenia i rozpro
l
dwóch lat.
sok ości 18 tys. zł. wg. starej waluty
go wśród rolników.
D k d
została Warń J'Uż \\~słana.
Ponieważ ten s~an rzeczy n'
zię'i obrvm waruRkom leczni'o
..
być dłużej tolerowany, zarz~d
ezym i właŚCiwej opicce kulturalzwrócono
jej
dnia
następne- nien 'lłiezwłoczniel przystąpJ.c ~o
nej chorzy szybko wracają do zdro- (L 175) Tow. J. Gnojewskl, Kielce, go, a Zarząd PSS w Starachowicach wadzenia w()gla z JędrzeJo\\a
wia, nabier!lją sil, ahy zająć z po- Dyrekcja Okr. Kolei Państwowych w udzielił
odpowiedzialnej sklepowej Kazimierzy Wlelk~ej.
wrotem mIejsca przy warsziatą.ch L b l '
.
nagany z ostrzeżeniem, że za podo'b' O S sle
I/racy.
_.
u lnie zawiadomiła pas ,o rezultaRzucony przez kogoś w
Pacjent sanatorium w Otwookn, cle dochodzeń służbowych, przeprowa ne wypadki w przyszłości zostaną w jekt sprowadzenia węgla
miody ak.tywisia ZMP _
Józef Le- dz
ch
stosunku do niej wyciągnięte suro- mi PKS-u z Jędr~ejowa
d
.
ony
w kasie biletowej 'na stacji
a następnie fur.l.ankaml do.
nar
os
.....iadcZ)·ł. pr=edstawicielowi Ć mie1ów. W dniu 28.X. 1950 r. kaso we konselnvencje, aż do zwoln;enia (12 km) nie mOŻe~'bY
'I' ć b nv'"
PAP
•.
radza)U
..
: ,,,<luno, że mam dopiero 21 lat,
...
ł
_,
dobrze pamie~am kosmlarne warnn- biletową o':worzył ob. Janusz na 50 z pra-cy w ącznie.
bę, gdyż kos""a ego ro
ki w jakich i"la moja rodzina przed
port,u. k,i1kakrotn~"e ,przekro~
j
O·
.,
minut przed odejściem pociągu. Po(K 856b). Ob. Henryka Kuclas, Cmte węgla, narażając GS na nl
wo ną. Jelec - robotnik budowla.
.
1lY, członek KPP -.:. mimo najwięk- nieważ pełni on równocz~nie czyn- łów. Pobraną przed wymianą pienię- ne .straty.
l<t
szychwysilków nie zdołał ur'Dłować ności dyżurnego ruchu, przeto w pe-_ dzy
Należy natom! at skonta
tk
.
.
Ut
pożyczkę musicie spłacać w p:rze- z władzami kolei ąskotoro
ma l ant
umar yna
....... liczeniu 3 zł n'owe za 100, zł s'·tary'ch'. • przyś!
..
gruilicę.
'JhSIOStry,
równieżktóre
.nie mialem
u- 'wnych ch.wilach zmuszony j-'"
",.. .pr....
peszy"L ...
an port węglb
d!ty~ możliwośCi . lecz,enia się; Do- rywać sprzedaż biletów'l załatwiać InstytUCja, która Was zatrudnia, w przed nastani~.. wlikSzYC
.pu;ro 'w r ........
'9" an~.:wo L u d owe za- czynności. związane, z n1l:hem
'ty
m wypadk u. F,ab ryka P orcel any, ,w
Sprawa
pociąI ł jzaopa.,zen
t .....rawąa
opiekowało się mu- .Ilmo a'ę"kt'ego I ó
U ał
'"
Ćmie! . i któ
dzi lila W·' ,.
w węg,e . ęs ~"'r
~1l mojej chOl'":;b;: dziś re~em ~ w. •. st on~ ~ó~ez, ze ,. 'wszysCY ŻYczkt~:IriOż:b~ :dpowie~~af:~kzn~;f~zt:y:~~:nie
już rekon:w~lescente;:t.Swól ,dlllg podrowi. odJezc)żajacy w tym dniu za to, że nie ~dążyllśc!e1i&dąć caleJ bch innych '~ wolew
,lVdlieezaoliCl lVobec: Pa#stwa' Llldo-l nabyli bilety.
gotówki PJ,:zaQ wymian" pieniędzy,
l~ell.o..
I
Sanato-

(
.
K 196) Tow. Tadeusz Górski, Stara
chowice. Cena właściwa cebuli wynosiła wówczas 1.83 zł o czym wiedziała
odpowiedzialna sklepowa ob. J. Bidzińska. Ponieważ zapomniała ona
poin f ormowa Ć
swą
.pomoc ski epową o cenie nowego transportu cebuli, została od ob. Chmielowej 1'0brana kwota 1.95 zł za kg. Różnic"

?

n·....

I

./

sz.Owo t.~DU

--_7__~I~.--~

~_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ą~ _ _ - -_ _ _ _

G ·lcsziałci planistóW"

Niloogo me braknie
.wśridltiarollawc6w .,"Iików

dla tworzącycfi się Pówiatowych i Miejskfch

cłl& dUeci koreańskich

Gospodarcźego

Korraisii
Planowania
·. .

A! KA " lII'UIbewaałe PWlll 8-1.etDłąo wfąie się 1llerozerwabrie
ił ·zapdDieaiem .~ ~ weWSll:JSUdeh ~
IILqep iycla ~ WlłWiądm li tym powstali koniec:ilOŚĆ jak a~ ~e~ia ł P~waała kIułry ~v clt pracowaikóW-pianowaała lIa'~ _bladł pa6stwewej

Jak juź do~~ś!ny, Wojewód.zn Komitet Obrońców

POkOju w
Kielcach· praystąpi1 do- ~ama D!'Oje~ i teren~ !;o~
misji zbiórki podarków dla dEteci koreailskich, które rozpoczną cbiałalność w styczniu.
.

. nierską w Kielcach, Kamieniołomy no
Wiśniówce orazZaltłady Wapienni-

W

cze ,.Kadzielnia", zapoznając się w
ten sposób. ze znaczeniem gospodarki
planowej w organizacji i produJ{"ji
admin~cji łeremłweJ.
.
zakładów pracy.
w.konanle tego udania zlecone· lIYCh dz:iałlłeh i sekc::iach WKPG w
Następny kurs tego rodzaju WKPG
.!osu;.ło Wojewódzkim K~jom Pla godzlnaeh od 8 do 15.
.
organizuje z początkiem· 1951 r.
nowarua ~o, ktore ~Tematyka Wykładów teoretycznych,
J. K.
slliPiły juź do szkolerua pracownIków których łączna ilość w;ynósi M go_ .. _ _ _..._ ...... ,~ ••
p!anowaniac Po uk~c:eniu kursu dz:lny, obejmuje. przede wszyStkim
pla.'liści będą pracowali 'IV nowoutwo wstępne wiadomOści z zakresu plant>
nycll· ~ Pow!Btowych ! 2 J4iejsk!cllwariia gospodarczego w Związku RaeCałeJ
lłI
Komis)acll Planowania Gospodarcze- dziecldm i w Polsce Ludowej, z e . .
•

W dniu WCl!:orajszym w świetlicy ORZZ w Kielcach odb;;!a się
konferencja ~iczącyeh i sekretarzy Komitetó", l"owiatow:l'ctl
- t Afiejskicb 0bTQńcó-..' Pokoju, ara. przewodniczących komisji ~ki
podarków d1atł2i~aiłsMcb; na której QmÓ'wiono tedlniczne prze
prowadzenie cbi6Fki.

wan.

PIIlUm
. I're I ..... PRIII

l

mrgaam,wała ::i=::n:,~~e: ~ zlarerze SUI 30. grudnia

go.WKPG w Kielcach
6-lygodnlO\'l.-Y kurs. szkolenia. zawado ekon~ii politycznej i ścisłyc.'l wia-·
W Zagnal\sku
wego dla pracowników PoWlatowych domOści fachowo - zawJ'd.,,,,yCZl.
i M:ejskich KPG. 34 uczestników te
Obecnie odbywają się 3-dniowe se
W dniu 30 grudnia br. o godz. 10 w
go ku."'Sll są to pracoWńicy Prezydiów minaria; na których omawia się ca- świetlicy Kolejek Leśnych w Zagnań
Rad Narodowych, którzy pracowali i roŚĆ kursów łącząc teorię z praktyką, I sku, gminy Samsonów, odbędzie się
dotychczas w posrae.,"Ółn..vch wydzia-I po czym odbędą się egzaminy końco- v. sesja kieleckiej Powiatowej . Rady
!acll RN, a obecnie zostali kandyda-I we.
i Narodowej, z następującym
porządtarni na odpowiedzialne stanowlsita
Uczestnicy kursu korzystają z C'lł-l kiem obrad: zagajenie, wybór przereferentów planowania gospodar.:ze... k?witegO wyżyWienia i zakwatero'Va i wodniCZl\q>go i sekretarza sesji, odczy
go. .
Dla oraz uczęszczaj. na bezpłatne I tanie protokółu z poprzedniej sesji,
Ku."S obejmuje .wykłaC!Y teoretyc:z- seanse filmowe i przedstaWi !Dla tea-! spraw.omanie z wykonania uchwal,
Ile. odbywające się codziennie w go- tralne.
'
.
.sprawozdanie z· dzialalno..~i Prezy
Czlnacll popołudniowych, oraz :tajęCelem zorientowania się w praktycz dium za 1950 r., sprawoz$ianie z dziacia praktyczne polegaJą.ce na konkret ne!. PTao/ t:renowej, kursanci zwit;- ła1ności k?misiilrPRN', dyskusja, przenei pracy zawodowej w p=gól-· dziU Spółdzielnię Krawiecko - Kus- . mianowanie niektórych dróg gminnych na drogi powiatowe, wybory ko
misji; !tontroli Cen, Radiofonizacji Kra
frontu·
ju, Elek-tryfikacji, 1 Powiatowego Fan
duszu Emerytalnego; wybory Sędzie
go Sądu Obywatelskiego w Daleszycach i jego zastępcy, sprawa pows7.ech
nego ubezpiecŻenia, sprawy róme,
w,ome wnioski.

I
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Z

walki z alkoholizmem

Prezydium MRN przypomina

I'

zakazie sprzellai, w6dki lieletnim

l'reą'dIum lIIIejsJdej Bady Narec1o- c1ałe do WSZ3'Stkłeh zakładów pstro- . Członkowie PRN. kt6rzy bezpośred
waj 'IV K1eIeaeII. qecInie ił powzięłlł lIlIIDieimyeh, puakt6w zbiorowego ty_ nio nie będą mogli dostać się do ZaueInnłą Da ses.jł plea&nłej DOL·... wy wieaJa _
sklepów łumdlu uspołecz gnańska, winni przybyć do Kielc (Pre

ll1

_t-._ . . . . . . . p....

_ _" .-......uI -..

.

I"

d

PDT ł sekto-

ra prJ'Wataeau.-we

I

zydiuni PRN,

ul

Mickiewicza

12),

do pJ'lIe!łłrze skąd punktuaL'lie o godz. 9 odjadą
samochodami służbowymi na miej' sce

Po zagajeniU przez przewodniczącego Wo.jewódzkiego Komitetu
. Obrońców Pokoju oh.. Szurę. zai:>nł glos pnewodnicząey Wojewódakie.i
KOmisji zbiórki podarków dla dz:c ,i koreańskie'!, oh. M!eissa.er. k.Wry nakreśli! sbonę tedlniczno - organizacyjną akcji. . Przed paystą.
pieniem do zblm-ki rozpocmie się na szeroką skalę akcja uś.wiaGamia
jąca, W 1taldadach pracy, 'IV si.1<oła-..h, w kinacli. pned r~m
filmów i w teatrach będą wygłanar.e krótkie pogadanki na tęmat doniosłego znaczenia ~ materialnej dia dz'~ci koreańskich.VW' \lRcach ~wych czynny udzhł wezmą organi;:acie społeezne
i polityczne jak ZMP, LK, ZSCh, Z.vlązki Zawodowe oraz na.u~cieł
stwo. ?liiasta :rostaną podlzielone na rejony; w których propagandyści
będą mieli za ~e dotrzeć do It.ażdego mieszkańca. Podobnie będą
oni pracować w gromadach \\iejskich, "-yjaśniając chłopom ceł i Zll3~
czenie a k c j i . ·
.
Powołane ·następnie !tomisje przystąpią do zbiórki
na wsi i w
miastach, K01nisja musi posiadać u?Oważoienie oraz specjalne d.ruk',
I. na które będzie się wpisywać podl:unki. Listy te WUl.'ly być wypeł
niane w d~ egzemplarzach. OTa! podpisywane przez ofiarodawców.
Komisja zbiórkowa będzie zbierać jedynie przedmioty użytkowe,
jak bieliznę, odzież, pomoce naukowe - za wyjątkiem książek, J;1atomiast pieniędzy, żywności itp. kom'sja zbierać nie będzie. Wskazan.vm.
byloby, aby wszyscy ofiarodawcy załączali swoj~ nruuwiska i adresy
oraz krótkie listy do. dziecI, Do ak=ji ·tej całe społeczeństwo powinno
podejść z pełnym zrozumieniem i troskliWOŚCią. Przy dawaniu odzieży należy pamiętać, aby była czysta i poreperowana.
:Młodzjeż żeńska uczęszczająca do szkół niewątpliwie' na zajęciach
praktycznych zajmie się robieniem sza1iczków, rękawiczek itp. Równiei pracownicy zakładów pracy z dodatkowo zaoszczędzonych materiałów wyprodukują r6me przedmioty dia dzieci koreańskich.
Koła·
artystyczne i organizacje społecme w miesiącu styczniu powinny równieź organizować wieczornice i prz!'d..t3wienia. a następnie za uzyska
ne z imprezy pieniądze zakupić pddarki dla dzieci koreańskich,
Przy Komitetach Miejskich i P<>""iatowych Obrońców Pokoju powstaną magazyny, do których b~ą dostarczane zebrane przez komisję podarki. Podarki te będą tam Odpowiednio konserwowane. Wskazanym jest, aby LK zajęła się przeglądaniem odzieży w magazynach
oraz usuwaniem braków przy odziety jak przyszycie guzika, haftki itp.
Całością akcji kierują w terenie KOOlitety Miejskie i POwlato_
Ob o"
Pk·

i.a. «ore.~
elle
I~
~epmew do~ ~ :ses~jL~______________________-=::::,r::n:co:w:.::o::~:u:.:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::"
,
~ _POJÓW aIkoIlolowyeh niet CZlllelnlclI uPII'ui" lełDJm do lał ~ łub acmiom ~-

Państwowa

dlaczego'
kiego'rodzaju tlZk6ł lIłIIIąeh l -7ed•••
DIeb, bez wzg!ęcbl Da ieh wiek.
;;..JIC)!łczas
pri:yjudu
kina
objazdo..'
W-...
....• ł~
........' ...e i osoby które
WIlIO do Złotej,
pińczowskl,
.....,. .."""
~ ....
. prąwUej ~.% miejsc me- będ. lekcewalyły ustawę zakazującą
. m.ejch maj. wyłącznie nauczycielki sprzedaży napojów alkoholowych nie

_w.

oru
Ich majami!
letnim i ucmiom
.Połądane by było. aby "przywilej- ne..
ten został zlikwidowany i wszystka

będą

.Ponacit<Jspe!:jalnie

I:;;~:~~. łudaość,mi!fa ~

si~ ~-~----~

,

Inspekcia Handlowa

w walce ze
.spetr.ulaC1Bą·
A

surowo kaI-a• ,

~ędzie się ścigac

_~~~

i szkodnictwem gospodarczym

..

handlu uspołecznionego, które Winny
- . osoby prówadząc:e .mel$lntł sp~, ~Cjib':::;';:'~~<~~ó·~w::a~~rW:, byĆ·· P1acóWkiInt!"w'wrowymL - .• ,."
,
Równie czę,,1o spotykanym ~:~
.
dai napOjów alkoholowych w tniesz-I' wnętrmego. Celem PiH jest nalctyte zabezpieczenie inłeresów konsumen
stępstwem jest nieuwidacmianie cen(
Dę~wzl»~u
kaniach prywatnych. Po
ta
energiczne
wsze!kiego rodzaju
~ji i dyna artykułach, zarówno w oknie w~
1IłUnięto gruzu? Gruz ten 'IIimI% ze tego przestępstwa przez Milicję ObywersJi towarowej.
stawowym
jak i wewnątrz sklepu.
tnlee!aml Jest pozostałością po pne- watelsk:ą lub Komisje Społeczne,
Państwowa InSpekcja Handlowa w6dzkim. Inspektoraty te kierują z
J. E.
prowadzonym
remoncie
d·.>mu
]'eszkole'
działaln..Jó·
ln
kto
t'
. Cle W ,'$1'-'
•
roby takie będą pozbawione praml posiada już swoje InSpektoraty Woje
I
",,~ą
spe
ra QW
"....
'.J._'
ó"-'-'
...... ~. . .
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Powiatowych i Miejskich. Na naszym . _ -••_ -.. __• _ _...
• • •
iamieszkania w naszym lIl1=we.
W \UJUe
w ""'z....,.... lIl1escre wOJe- I terenie dotychczas istnieje tylko Wc...drewniany most na jezlorze Płyt
.

I.==e,,:;!

stwierdzeniu
0-1

oraz

zwalczanie

prób

I

l

~~~pr~~=ra:or~:izo.!n~~~
I.~
t.tA.~6łuJJUL
staną Inspektoraty Powiatowe PDł
-..,.
')"'1:

w-a przedooborowl

którego aawien:clmfa z u.
coraz bardziej niszczy się i
-!II
przeciera, grożąc zawaleniem, nie interesuje liikogo?
Most siuty wszystklm'przeje&dnym
furmankom i pojazdom :!: prawobr~
tlej okolicy nadnidziańskiej oraz ła- odbędzie
~
CZJ Wiślleę % ko!ejlaJ wąskotorową.
.
Nie w,sl.arcry jut łatanie mostu. Trze
W dniach od :I do 31 sh'cznia
ba Pfzeprowadzićgi'untowny remont. 1951 roku w naszym .mieście .~_
prowadzona ~zie pu:rwsza_ re)e----... stracja mę!czyzn rO{'Znlka. t łh3.
'B
Obowiązkowi rejestracji pod~ega'
•
,
J. obywatele stale zaBlIesz~aU w
111
II
Klełcacl1. bądź też przeb.~ący tu
taj czasowo w nad 2 mleslące, lub
.
też zamierzający zamieszkać na czas
..._a_1
lo. dluż-o;zyod:1 miesięcy.
.
.IIIIUI rO_QUcz,CII
Rejestracja odbywać się będzie w
PraOOWnicy KZW'M w Kielcach do- sie<l,;ble Prez}'dium ~liej.skiej Rallląailł się załoźI!nia sklepów PSS lub -dy Narodowej w Kielcach przy PIa
lmD w rejonach ulli:: DemaslttJw- en Partyzantow. wkój Nr tJ, w go-,
lłdeJ. BeeiaDek. QUmej. LeszezyD- dzipach od 8 do 14.
lłdeJ. Połuei. B~j. Niskiei i Alek
Obo",jązek qłoszenia się do I relIIDdra. Dob-cbaas bowiem żony ich j~ji winien być spel;ńony. oso:
są pozosG.wi3Ć dzieci w biSCle przy czym zglaszaJący SIę WI
""--'---'
.. •
•
' __ ..11...l:... .. d k
t
b',t
-~Iach na dłuższy aas, aby Ulen p.....,..~...l'c o 'UID!'n y 050 b e
'łIędrowaC po zakul'Y na ut
i uświadczenia stwierdzająo;e: toźtrńską, gdyż aajbłi!szy sklep 'mieśei j salnOŚĆ osoby (metryka uroązeni~l.
_ dopiero przy tej ulicy.
(K 879)
wykształcenie. zawód (speCjalnoŚĆ
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ce, legitymację: Zw. Za-chov.'lUlie fizyczne i przysposohienie

wodoWych Pracowników wojskowe w ramach Powszechnej
HaIldlowyeh.SOsnOwslct Organizacji "Służba Polsce", k;ary
Stanisław. Kielce.
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DNIA lS.XU.sa r_ tń!ę- pr
s aWlaSlę nas ępUjąco: . I·
Rady Nal-odowe: 'ł.{lejska ł POW13
«łzy Sędziszowi!ma·lIIsty PrzedpoboroWi o aazwiskach.mczy to-. P~~u]ązapiq'inwaUd6W
czowym zostało z;gubio- tlających się na litery A. C wjruri na drugIe poln'('Je roku szkulnego,
ne pozwolenie na. prawa stawić się 3 stycznia 1951 r. od godz. 1951)..', do Pańlltwowyelt Zakładów

O ~doBedala:JL.

Szkt!

:!t

ma (dokl.adny adres), t;'arodO'wosc. sklepach tekstylno - odzieiowyeh. Na
s~. cywtlny,. poc~zeńle socjalue, leży przy tym podkreślić, je tego rolD1eJsce
Wby.tu dzaju
szczególnie ostro
.1
U05
l..
(dokładny ~dJ'es) ~laszaJ~cego, SIę. potraktowane zostały w pIae6wkath
' w Y K s z t a l c e m e , zawód, specjalność w
bł't'll'lłY
ZGrrDłONO-fksi............. za\\,;oozic i zajmowane stanowiską ......... _ ........_._.-.---- .. -n'
.
................... w pracy (stanOWisko służbowe), od~
WOjskową B- K. U: Kiel byte przysposobienie ~wodowe, "'-y
l·

RII"WI·."szym

•

Należy stwierdzić, że mimo stosunPiątek 29 xii 50 -r, o godz. 9-eJ Odsu ~pgOmistnienKi~a,l będzie się seminarlu.m z kier. grup
wkO":'o k[~:eegln° CZ&kt
.
.
oJewuu=1
spe ora.
w
e I samoksztall-enia aperatu partyJneso.
":' zawodzie), odbyte p~y~sobie- cach przeprowadził już szereg eucr-: Tow. winni przygotować się ż tematu
!lle zawodow~ ~chowanle fIZyczne gicmych ą,kcji twalczania spekulacji 1 .,statuty spńłdllelnl produkcyjnych-o
t przy~soblenl.e '!': rama~h POW-Itowarowej oraz przyczynił się do WY., Obecność wszys'kicb tow obowIąz.
sze<:hneJ OrganIZacji "Służba Pol- krycia szeregu nadużyć i prób C!Y-I kowa
Seminarium
przeprowadzi
sce·,'
."
. wersji towarowej. Niezaleinie od te- 1 tow. Maj.
.
"\\ wyyadkn trw~lel n,lezdolnosCl go Inspektorat Wojewódzki prowad!i l
W tym samym dniu od go&. J'7~19
do osoblst~ stawlen..l~ SIę wsk:u~eK również stały nadzór nad ~stkirni; odbędzie się konsultacja z ruchu rekalect~~ !u, ~Iomnoscl, ~lbo WOSKU' placówkami hurtowymi i detaliczny-I botnlczego w Polsce. Z konsultaeJi
tek clęz.klel meuleczaln.e] • choroby mi handlu uspolecznioIlego i prywat-II . . korzystać czestn·
•
zgłoszeUle do rejestracji WIDno na, nego
. ~
.
U.
Icy grup n
stąpić w drodze pisemnej.. Do zgło' W . okresie od 15 Iistopa1a do 20
~..ałC~:IIa, WI~rowyeb I
szen!a naleźy. dolączy~ dokume.nty grudnia br. inspektorzy pm po:epro-' go ;;n:~ie;:z ~I~=w~n rlielo.
osobiste (uw'lerzyteIDlone
odpISY) wadzili na terenie naszego wojew-)dz K
ta .
acUi to
Bech
vlYm!enione powyżej. oraz zaSwi.ad, twa 374 inspekcji oraz wzięli udział; cl~~ Clę przeprow
w.
czeme lekarza urzędowego, slwler- w dwu' akcjach specjalnyc.lt dla ochro
Sobota 30 XII 50
godz..-lł-ej
dzające niezde>lność do osobistego nY rynku nrzed handlem nielegalnym, odbędzi'
. r •. o
kia
stwawieni~ s:ę· ~.. zglosz".niu pisem a' szczególnie przed nielegalnym h;m- dowca~ f,ę o se::::n:i~u~OW~
nym nalezy podac w sposob dokład· dlern wełna. W nraniku tej akcji prze tu'
. d g
. P.
temP łYXao.
t l.
. k
• . ;
.
-J"
Ją SJę
o semmanum z
n.y. I czy e ny. n.aż,wIS ~ . I lm·ę kazanych zostało do ukarania admi- XI
adanki Obecność obowi iko(Jmlona), data (.v"en mle!lląc, rolf' nistracyjno - karnego 250 osób a 75 l
~.
dzi ą
i ~lejsce l"lrodze~la. (miejs~ć'l spraw karnych oddano wiadzo~ pro ~dziefma um przeprowa
w.
smln~ poW1a~),. I.IJlIona .rodzlcow, kuratorskim.
na~l~ko pan!eńslci
matki, c.zy ty.
W większości były to wypadki nie........_ _ • _ _..._ . _ _
7
j~ I Ich zawód, mIejsce zrumeszk!';- dowagi towarowej lub niedomiaru w
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Sport i .wych'(Jwanie jiz y c zne
Rosną łcad;,ys,:\łziów 'SPO[towYch
Jednym ,z podstawowych warun-'
,ków upowszechriienia sportu
jest .w;Yą%kolenie liczhej kadry
dziąw SPOrtowych, złożonej z ludzi
związall3tch z obecną rzeczywistością, aktywnych działaczy kultury
fizycznej, którym droga jeSt sprawa budowy sportu sOcjalistycznego.
. Realizując uchwały! II i III Ple-

*

kandydatekna~ kurs

n

Zeń

Liceum ttl,gólnokształcące oraz Państwowy' Zakład' Szkolenia
ł-dministracyjnOł, - Handlowego w
Kielcach. progr~m szkolenia obejmowa! zagadnie ia polityczne oraz
fachowe, SPOŚ! ;l uczęszczających

będzi~ W!Jg~~:!a ~i:t~~ SOCij!alistncme

. na kurs siatkówki, najlepsze wyniki osiągnęły - Ewelina Kołkiewicz,
Koprowska, Danuta Kruk
Janina Skrzyniarz. Po uroczy-

Elżbieta

i

stym wręczeniu zaświadczeń z odby
cia kursu. zabrała głos ucZestniczka
szkolenia. koL Mrozówl!Jh która ._'!:'I? .
serde--..zilych słowach podziękowaV,t. . . . . . . . . . . . . . . . . -'. • • • • • • • • • • • :a ••fJ",
ła organizatorom oraz instruktoróm
włożony wkład w dziełó wychosobotę'~zebrańie za
wania noWYch kadr sędt.iów sporto
wych.
Należy zaznaczyć, że więk
zarządu
OZB
szoŚĆ ..świeżo upieczonych" sędziów
W sobotę dnia 30\.grudn1a br. o go.
siatkówki
stanowi'ą
członkinie
dzinie 19-ej. odbędzie \.~Ię w lokalu wła
ZMP.
Sll5"ffi przy ul. Słowaó.kiego 2 w KieIcach 'zebranie zarżąd\, Kiel. OZB.·
Przodującymi
na kursie dla sę
Z uwagi na waźncSó omawianych
dziów - kobiet okazały się kol.. kol.
spraw, obecność ws~~'stkich człon-' Danuta Omoch i Janina Skrzyków zarządu obowiązkj)Wa.
.
. nian.
W dziedzinie pięściarstwa ,zorganizcwany ostatnio Kielecki Związek
Bokserski urządza w drugiej poło
wie stycznia 1951 r. kur~ dla sędziów
bokserskich, dzięki czemu uzupelnio
ne zostaną szczupłe kadry arbitrów
ringowych i punktowych.

~~~%c!:r:,~~t! W

gÓlnowojewódzki kurs dla sędziów
pływackich w ostrO'l\lCU o C1\YlI1 już
donosiliśmy w numerze wczoraj' szym naszego pisma. poza tym kur
sy dla' sędziów - kobiet, siatkówki
i gimnastyki. Na kursy te uczęszcza
. la młodzież zrzeszona w Szkolnych
Klubach Sportowych.
Najwięcej

matkówki przy

słaJy: Liceum !\'edagogiczne,

"skie

ak

r,lel.

......_..................._............_....•..._.._;...-""'....----...

j

Drohiazgi sportowe

Należy

przypuszczać,

że

również

inne związki sportowe m. in. Kieł.
OZPN pomyślą o powiększeniu zastępów sędziów piłkarskich.

Sprawa powiększenia kadr sę
dziów sportowych rest bardzo doniosła.
Nie można teł zapomnleó o
tym, że sędzia koszykówki czy boksersld to nie tylko fachowieo spec w
danej dziedzinie sportu ale również
dzlałaez spor.towy, uśwIadomiony o
celach l zadaniach kultury fizycznej
w Polsce Ludowej. Dlatego tet w
akcji szkoleniowej należy silny nacisk położyć na podniesienie świato
poglądu ideologicznego kandydatów
na sęd~lów.
(cm)

Fjnaiy··n];siriast,;-~isRR
UJ

hokeju

Tak będzie wyglądał blok m!eszk~ nlowy (podstnwow~ jednostką dzielni
cy mieszkalnej) w nowym socjalistycznym mieścle .Nptva Huta. Jak 1D\ .
dać zabudowa jest luźna, aby w mieszkaniach było doU
I s/oń
ca I aby dokoła domów bylo dość miejsca ·na zieleńce
Tell
budynek po prawej stronie stojący oddzielnie, to
wnątrz bloku znajduje się budynek przedszkola. Po
dyn/w mieszkalnym od strony ulicy' mieścić się będzie kawiarl.ia.
siednim domu - sklepy.
••_

•• __

.c

. MOSKWA. Zakończyła się pierwsza
faza rozgrywek o mistrzoshvo Związ
ku Radzieckiego w hokeju kanadyjskim. Rozgrywki odbywaJy się w
dwóch grupach w Swierdłowsku i a •••• łlri••••••c ••••••• n •••••• I8 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
i ,Czelabłńskn, (l1:zy "czym w każdej
grupie startowało 6, drużyn.
W Swierdłowsku
pierwsze trzy
miejsca. w rozgrywkach zajęły kolejno
drużyny: WWS Moskwa, CDKA MoWYBORY
wyczynowa. W
z1mo-1
skwa IJ)ynamo Leningrad, w Czela
"BUDO'WLANYCH"
.
wyro koło prowadzi ożywioną akcj~
bińsku .teś czołowe miejsca uzyskały
W pierwszych dniach stycznia 1951 Kulturalno - oświatową·
Dyna.mo I Skrzydła Sowietów Moskwa oraz Leningradzki Dom Oficera r. odbędzie się w.Radomiu Walne Ze- 41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . "
Te sześć drużyn grać będą ze so- branie Zv.tiązkowego Klubu Sportowe
go "Budowlani" w Radomiu. Zebrani
bą w grupie finalowej
wybiorą nową Radę Klubu w miejsce
dotychczasowego Zarządu KOmisarycz
Zakopan!!m
nego.
Zaznaczyć należy, że Związek Zawo
ZAKOPANE. Jako Jedyna impredowy Prac. Budowlanych, który opie- za narciarska odbyły się w dniu 25
kuje się Klubem liczy około 7.000 b, m. eliminacje zawodników Gwarczłonków.
dii dodoroczvej sztafety, która roPIĄTEK, 29 GRUDNIA
zegrana będZie w dniu 31 b. m.
5,58 Stan pogody. 6:00 Program. KOŁO SPORTOWE przy ZZWM Nr 1 Eliminacje odbyli się na dystansie
PRZODUJE
12 km.
6:1)5-' Chwila muzyki. 6.45 Pólska pieśń
masowa. 7.00 Muzyka. 8.00 Wiadomo
Jednym z najbardziej żywotnych na
Najlep~zą formę wykazał KW8śd Poranne. 8.05 Muzyka. 8.55 Muzy terenie miasta Radomia jest koło spor pleń, przebywając ten dystans
jaka.9.50 "Mały dyrektor". 10,10 Audy toweNr 7 przy ZZWM Nr 1. Koło to ko pierwszy przed Bufkowskim,
cja dla przedszkoli. 11.45 Informacje. liczy 150 os6b i posiada następujące Rnhis!em i młodym zawodnikiem
Varotnik ·bloku mieszkalnego w dzielnicy mieszkaniowej.
;11.50 "Głos mają kobiety". 11.57 Sy sekcje: IckkoatletycZllil, piłki nożnej, Szczotką.
1
Czołowi zjazdowc.v
polscy, przegnał' czasu. 12,04 Dziennik połudnlo piłki ręcznej, pływacką, W sezonie let
.Na parterze mleszczq s!ę sklepy. Ele:!?acja budynku jest prostlI ,
\V'J i przegląd prasy stołecznej. 12.15 nim koło odbyło 60 spotkań w róż- bywający obecnie na obozie heniu'
zrozumlala dla mieszkańca, jednocześnie estetyczna. Wzdłuż ulicy
Utwory fortepianowe. 12.30 Audycja nych gałęziach sportu, W miesiącu gowym. trenowali wraz z zawodnIdla wsI. 12.55' Na swojską nutę. 13,25 październiku br. drużyna piłki nożnej kami z N.R.D: zjazdy z Kasprowego
ciągną się zieleńce I pasy drzew.
została
przekazana
ZKS
"Stali"
jako
na
Halę
Gąslenmcow;ą.
Przerwa. 15.25 Program dnia. 15.30
Audycja dla dziecI. 15.50 Muzyka. 16.00 ..
_....__
.._.....
nn
d
Dziennik pOPołudni0'I"Y_ 16.20 PogakaŹdej polskiej szkole spoty- nia dziecku w oslągnlllc!ach wysoWzorując
sill na ośrodkach w ·stopniu na ulepszenia dotychczasodanka dla kursów_ partyjnych I stokamy dwa grube tomy "Peda- l~ch wyników w nauce jest wyrobie ZSRR zorganizowano w Polsce sieć wych metod wychowawcz:l1ch.
pnia w mieście' z cyklu: "Budujemy
gogiki", której autorem je~t nie w nim świadomego stosunku do powiatowych Ośrodków Doskonalepodstawy socjalizmu". 16.35 Stanisław
Walka o lepsze wyniki :nauczania,
Moniuszko. 17.GO Lekcja języka rosyj wielki pedagog· radziecki, profesor jego pracy i obowiązku. Od stop- nia Krtdr Nauczycielskich. W tych samokształcenie' I doskonajenie kadr
skiego. 1T.15 PieŚ!li Radzieckie. 17.20 I. Kairow. Wydanie tego podręczni nia uświadomienia ucznia, od jego we placówkach nauczyciele szkół pod- nauczycieli nie wyczerp::!·:! wszystZ kraju i ze świata. 18.00 ".Jak harto ka stało się poważną pomocą w pra- wnętrznego przekonania o potrzebie st!lWowych i średnich znajdują po kich doświadczeń, który"'i dzieli sią
wala się stal" 18.20 Muzyka Ludowa. cy naszych ośv:iatowców. Pomógł on zdobycia wiedzy zależą bowiem w moc w zdobywaniu kwalifikacji za- z nami szkoła radziecka. lAby umo, 18.45 Audycja dla wsi. 19.00 "Ze śpie naszemu nauczycielstwu przezwycię olbrzymim stopniu wyniki nauczania. wodowych oraz otrzymują wskazów żliwić uczniom pogłębianie SwYch
wnlków Moniuszki". 19.30 Rezerwa. żyć pokutująGe jeszcze częstokroć
wiadomości w dziedzinie, i która· Ich
19.40 Audycja dla młodzieży. 20.00 błędne teorie pedagogiki burżuazyj-O
najbardziej interesuje, zorganizowano
Dziennik
wieczorny i wiadomości nej i zapoznać się z postępowymi
w ZSRR szereg placówek pracy poza
sportowe. 20.30 Koncert sym.fóni-::zny tezami i metodami wychowawczym!
szkOlnej. W Domach Pio11erów, w
21.30 Porozmawiajmy. 21.35 Polska pedagogiki socjalistycznej.
Stacjach Młodych Tech:'Jik6w I:Lr
pieśń masowa. 21.40 Swiatło nad zie
Przyrodników dzieci i mł~dziet znaj,
W żad::lym państwie zagadnienia
'mią. 22.00 Stan pogody. 22.02 Pieśni
dują wszelkie potrzebne I
urządze
wychowawcze nie są otoczone taką
do słów Adama Mickiewicza śpiewa troskliwością jak w Związku Rania i literaturę, zachecaj ce do dal
Wiktor Bregy. 22.30 Fr. LesseJ. 23.00 dzieckim, Pedagogika socjalistyczna
szej pracy w wybranej g~lęzi wieOrtatnie wiadomości. 23,10 Program powstała w walce z teoriami pseudodzy. To .samo zadanie sp~niają róż
na dzień' następny.,
Walka
z
drugorocznością
I
nadki,
umożliwiające
im
właściwą
real!ne,
organizowane w' szkołaFh koła na
n.aukowymi, oparta na zasadach mar
I.
ksizml.1 - leninizmu, stała się nauką mierną ilością niedostatecznych 0- zację nowych programów. Utworze- ukowe.
Zdając sobie sprawę z :ogromnych
na wskroś postępową. Podstawowym CĆ!l .' stanowi jeden z czołowych pro- nie placówek metodycznych stało się
jej zalożeniem jest wiara w człowie blemów naszego szkolnictwa. Nauczy wielką pomocą w pracy szczególnie korzyści, jakie zdobywa *,łodziei w
ka i optymistyczne spojrzenie n3 ciele polscy korzyst'ljąc z doś",iad nauczycieli wiejskich, którzy nie pracy pozaszkolnej, powstają I w
procesy wychowawcze. Celem, do któ czeń najlepszych pedagogów radziec- mogli dotąd w całej pełni korzystać Polsce Domy Kultury DzteCka. Ma~
dąży, jest wykształcenie i przy kich, zaczynają osiągać coraz lepsze z rad i wskazówek doświadczonych my Ich już 11. W wielu 5Z olachzorw . okresle zImowym 1950-51 ro~ .rego
gotowanie nowych 'kadr budowni- rezultaty. Póważną pomocą w tej pedagogów. Odpowiednio zaopatrzo- ganizówano także koła na, kowe,. skU
głośnie radzieckie nadawać będą auwalce jest wprowadzenie na wzór ne biblioteki I czytelnie umożl!- piające w swym kręgu ~milośruków
czych komunizmu.
dycje· radiowe dla Polski w następu
!tozpowszechnie!ile przekładu p<l'1 szkolnictwa w ZSRR corocznych kon wią im także korzystanie z nleodzow literatury, przyrody czy izyki. SpejącY('h godzinach I na następuiących
cjalnym zainteresowanIem cie.szą siJ
ręcznika radzieckiego uzupełniło
w rerencji sierpniowych. W czasie ze- nych materiałów dydaktycznych.
fala~h:
brań nauczycielskich wiele czasu po
Niemniej poważną zdobyczą nasze zajęcia młodych miczurlntwc0'jJ ~a:.
., . Wszystkie audycje podajemy wg dużym stopniu wielki brak marksl- święca się popularyzacji metod prastowskh,ij lit:;ratury pedagogicznej,
go szkolnictwa w zakresie doskona- rzy mając do dyspozycji Jdzial
,
cżasu warszawskiego.
cy· zarówno czołowych nauczycieli
Od l LIS do 11 29 na falach 25.06 111. jaki odczuwają nie tylko nasi nau- radzieckich ja!!: i polskich, I;I:tórzy lenia kadr oświatowców jest zorga- śWladczalne, nie tylko pO!j!ębiają s~
czyciele
i
studenci,
ale
takźe
dzianizowanie "Odczytów Pedagogicz- teoretyczne' wiadomości, ~e uczą:
80B.m. 3112 m,
dzięki wytężonej pracy potrafili zlii oświatowi, wszynych". W Związku Radzieckim rok praktycznego
zastosow la me
ed--god~-.14 15. do 14.59 ~ tylko w łacze spoleczm
kwidować drugoroczność I podnieść
niedzlelę·- na lalach: 25&, m. 25,41 scy ci, którzy interesują się tytiem wyI]iki nauCzania w swoich k~asach. rocznie tysiące nauczyciell, publiku- wielkiego agrobiologa ra zleckiegO,
szkoły.
Aby jak najszybciej uzum. 3074.m.
I
'
~ąc swe doświadczenia, udostępniają
Przykładów twórczego korzYstanIa
pełnić te braki, opracowywane są
Zwycięstwo w walce o leps~e wy- J~ :1,;eszy sVl!c~ to~\'arzys~y. W. roku naszego' szkolnict!"a ze .1"spanlalego
J Od godz. 1830 do. ,1659 na falach:
już tłumaczenia ,'psychologii"
Tie- niki' nauczania zależy w znacznej b~ezącyn;, dZlękl in1cjatywle Panstw~ dorobku i wzorow ośwjaty w ~
256m. 412\ m. 3014,m, 256.6~,
"l' edagogild" Garczewa- mierze' od podstawy ideologicznej i wego Osrodka Prac Programowych I ju socjalizmu jest bardz~ wiele.
Od godz. 1930 do; 1959 na falach płowka i
Jaspisowa.
przygotowania zawodowego nauczy- Badań Peda?ogicznych, rozpoczę 1 0 siągnięcia i doświadcze ~a ped!llf.l"
11 f,2 m. 1068 m. 2566 'm.
Najważnie!szym
zadaniem jakle ciela. Zdając sobie z tego sprawę, w Polsce akCJę "Odczytów Pedago- gów radzieckich pozwal Ją
Od godz. 21 00 do 121 29 na falach,
sta'll\'iaprzed uczniem szkoła w ZSRR rozpoczęto intensywne prace nad do- gicznych", której celem jest wydoby- oświatowcom ominąć wie e
ł967 m. 1068 m.. 256.~ m.
Od godz. 2200 do godz. 22 ~ 'lada- jest pilna i systematyczna nauka. kształcaniem kadr oświatowców, I cie i spopularyzowanie
osiągnięć i uniknąć nie jednego ędu,
~
wane :J.;t!ą we wtol"kl, Jak równlct w W kraju socjalizmu naukę traktuje tu ogromną pomoc przyniosły do- P:Zodujących oświatowców, OgłOSZ.e. ją m.u naukowe, postę we meto., '
ezwallkl f soboty kon~ty na lalach: się jako' naczelne zadanie dziecka. świadczenia szkolnictwa radzieckie- me w pismach fachowychnajlep- nauczania i wychow 3.
O
lGt't1 ID, 48.78 m I 49.91 m.
Jedną: z podstawowych forni pomoże go.
szych pra!! wpłynie w znacznym ,..::.::.:....
L. \
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