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',lmIQ utrwalenia pokoJu IzwyeiQstwa SOCjaliZMU

mo~ilizujemy do wykonania Planu B-letniego
wszystkie siły narO'du
Przemówienie zastępcy przewodniczącego
PKPG mln. SI. Jędrycnowskh!go wygłoszone
ol
fu Se1mu U$ t i!lWO d'Iwczego RP
na pDS euzen
W dniu 26 lutego 1951 roku'
Nalwamlejszym punktem obrad na 91 posiedzeniu Sejmu
Ustawodawczego R. P. w dniu 26 b. m. bYloplcrwlze czytanIe
ustawy o Narodowym PIanie Gospodarczym, na rok 1951.
Projekt ustawy referował zastęp~a przewodniczącego PKPG
- minister Jędrychowski. Na posiedzeniu obecny był Rząd
Zawadzklm.
I premierem Cyrankiewiczem, wicepremieramI:

Chełchowsklm

I Korzycklm oraz Marszałklem Polski KonRokosBowBklm na czele.
Wysoki SeJmie I
.Za.sługują na uwagę szczęgól
me wielkie zadania wzrostu, po
Weszliśmy w drugi rok Planu stawione przemysłowi maszyno
G-letniego, wielkiego planu bu- wemu, elektrotechnicznemu' I
dowy podstaw socjalizmu I u- chemicznemu. Poważne wskażnasza
mocnienia pokOjU; Rozwijając nik! wzrostu osiągnie
.i~ w kierunku socjalizmu nasz młoda gałęź produkCji -przenaród z roku na rok czyni co- mysi motoryzacyjny, dając, w r.
raz większe postępy.
1951 o 37 proc: więcej traktoDrugi rok Planu O-letniego r6w, przeszło trzykrotnie więcej
.lawla przed nam! nowe, więk samochodów Ciężarowych, 1,5
.te I trudnie}sze zadania niż te, raza więcej motocykl! hlż vi r.
I którymi spotykaliśmy się w ro
ku ubiegłym.' Tym zadaniom
..stan tym

1950. Przelll1ał taboru koleJowe,o zwr6c1 ,zcz'lóln" uwqę
na produkcję wa,onów olObowyc;b, która ,wzrośnie dwa l pół
raza. Prz.azło dwa 1 pół ra..
ZWiększy się rówDJd produkcja
statków.
Dzięki silniejszemu rozwojowi

,~i;b:3'~!r P~~~~Cjfr:'~~lb::

Iwej
t rolnej
w 1951 r.
do
proc., podcr.as gdy w Pla
7~,3

wzrośnie

W

sprawie zawarcia paktu pokoju

DIb..lN

"'Al!), Apel 8włatówej ~

apra""

ntn.rClll pakłu ,oko.Ju:
LVDZI NA CAŁYM SWIECIE, a d
Pl\nCZYNACH POWOD UJĄCYCH GROZB~ WOJN'Z

Pok.

w

..CIYNU\Ó ZAOOśO 'lĄ2ENIOM' t..łlL1<?NOW

WZI)LlU)l1. NA lcił znANO:.O
AWIATOWJC.J
'
vi OOlC ~"ALENlA POKOJU I ZAPEWNIENI!> a'EZPIECZE~STWA MIĘDZYN~"
aoDOWBOO,
'
tĄDAMY' ZAWARetA PAKTU POKOJU MIĘDZY PIF;CIU WIELKIMI MOCARSTWAMI
- ITAtłAMI ZJlmNOCZONYMI, ~ĄZKlEM :RADZIECKIM., CHII'ISKĄ REPUBLIK,Ą,
LVDOWĄ. WIBt.1tĄ Ban!\NIĄ l FRANCJĄ.
GDYBY RZĄD JCTOREGOKOLWIEK Z WIELKICH MOCARSTW ODMOWIŁ SPOTKA;..
NtA. WCELU,ZAWAItciA PAKTU PoKOJU, BPłDZIEMY uwAZALI TĘ ODMOWĘ ZA:
DOWOD AGIłJ'&YWNYCH ZA MI.ERZEt'r TEGO, RZĄDU. .
. WZ'YWAMY' WSzYSTKIE KRAJE MIŁUJĄCE POKOJ. BY POPARŁY ZĄDANIE W s,pRAI
WIE ZA:WARCIAPAK'l'U POKOJU, DO KTOREGO MOGt.YBY PRZYSTĄPIC WSZYSl'·
KIB PA1IłSTWA.
.
~
SKŁADAMY SWE PODPisy POD TYM APELEM I WZYWA"'lY DO PODPISANIA:
00 WSZYSTKICH LUDZI OOIuttJ WOLI l WSZYSTKIE ORGANIZACJE DĄZĄCE DQ
UTRWALENIA POKOJU".
.
~.
.J&kn plerwat' podplsaU Apel csłonkoWle l"'atoweJ RadY Po ko.Ju II Jej przewlldnleqcT/d
prof. loUIIł .. CurIe n. acIe.
..

RezoIuCJa· Ś'i"WI8tOWej· Rady Pok:'OlU
W

e

sprawle ONZ

nie O-letnim na r. 1951 przewl- I
dziany był poziom 68,6 proc. O-I BERLIN (PAP). RelOlucla S wlatowej Rady Pokoju w spraznncza to, te plan na r'r 1951 wie ONZ brzmi:
przyśpiesza proces IOCjalMycz..łwlatowa Rada Poko.Ju siw lerdalła, ta OrllauilacJa SMOnego uprzemysłowienia Polakl w dlSw ZJednoCllOllYch nie odpo 1Iriedldala na Orędzie n 5wlastosunku do zadań zawartych w towep' Kongrean - tak, Jak P,b7 nlli dO!ycsyły jej prapoPlanie 6-letnlm.
:yeja przedstawicieli Atok mlllonów ludzi zmłerzaJące do ,a
W r. 1951 musimy wypowie· chowania PGlI:o.Ju.
dzieć zdecydowanll walkę bra-I W okresie, Jakl uplTDIlI od chwtll uchwalenia tello Orę
kom I zaniedbaniom, mu~lmy 0- dd., Orgaulr:aeJa Nal'Odów Zje dllIHSO!1Ych w daluym clU'u
slągnąć wykonywanie planu nie zawodziła naddeJe poklad.lne w niej prze" narody I posunt:ła
tylko według wartości I Ilości, alę do OIItateemoścl w swej r _luejt potępiająceJ Chiny Jaale takte pod względem asorty- ko •.a&relora".
mentu. jakOŚCI I kosztów własUaankejonowalll ona I .lon!1lI .wyro autorytetem systemanych. Musimy osiągnąć wybzy tycznll zagładę przea ameO'ka ńakle siły IbroJue blisko mlUona ludzi - Itarc6w. kGblet l d:&led Korei r;mlałdłonych
lub apaloDyeh p&d lIfuuml .w ych mtuł ł waL
8wlatowa Rada Pokoju pos;tanawła ,wysłali do ONZ tlele,acJę, do kUrel wejdą: p. Neanl (WłoeJly). pani lIabelle Blume

I . dW . k·· P t"" P " h
~~~jlNm nst~;~~~'anie ~u~~~iz I Zjaz . ąglers lej ,ar II ,raculącyc ~~~~}:r:~::~:~1I ~~!~~;~~!J.~ :~:c:= (~~:):
I swe obrl dy
'I
,{

Większą umiejętnością gospoda
rowan!lI.
\Ii drugim roku Planu 6-Jetniego wysokie tempo naszego

P. Wu Jao-taunll (Chlńlrka Re,ultJlka Ludowa). p, BrGmadka
(Cl!eclIOIlowaeja), ~ d'Arbonllllłer (Afryka). P. Neruda (Chile);
p. la:ra (Mea"k), ,p. Paw RIlI beIoll l U,UII8 (USA), dr Attal ,(Indie).
DeJegaeja ta -We upowUuloll& do IlU:l!dlUlla od ONZI
Ror;pamwa
pIlftCUilółnycll punktów Oręd'lia n 8w1ato_In
K~
O bT&Acó'lll' Poka.Ju, l P08l!lSe,rollIyęll~IIf!..1'tSWlaloWel Iil ady Puka.Ju, oraz wYmenla o

rozpoez~

wys!uchall z głębokim WZ7U'_
niem słów Mstoryctl\ego Apelu.
Wyjaśniając znaczenie
tego
dokumentu, Nennł pook7elUł,
że. podstawow1/m zadaniem obrońców pokoili jest obecnie akcja no rzec:: zawarcia paktu
pokoju mlędZl/ S wielkimi mocarstwamI. Praco, jakle; tTub4
będzie dokonać
ogłoueniem
tego
nie ograniCZl/ ,ię

w

związku II

dokumentu.
jednego
11/11001\10 Bni mlesiqcl!. Możliwe
jest, że będzie ona trwalo dłu
gie mlesiqclł. Jeśli jednak ten.
Apel obrońców pokoju %ostanlł
wysłuchnny

-

do

dopomoże

on do

uratowania 'wiata od nowł1
wojny ł z;ednocZl/ wokół siebie
wSZl/stkich, którzy wojny nie
chcą,.

Przewoonlczqcy prof. BernaJ
ze $Ulej ,ft'onll podkrdlłl do-"Iosloit! hłBto'1lcrnego Apelu.
ZWTacamll lię powieclzłal
prof. Bernal - do wI:l1/łfkłch

BUDAPESZT (P AP) _ W nledzlel-: 25 bm. n.stąpllo UI'O'
czyste otwarcie II Zjazdu Węgierskiej Partii Pracldącycb.
ludzi na świecie, bll łqdalł od
u
,
ro u
p anoNo Zjeździe w charakterze gośCi
obecne 11}\:
delegll~ja
rzqdów pięciu mocarstw zawal'
st glOb~lnej pr~d'akl~t;tY
WKP (hl 'w skłaMie: Jlldin l Ponomarlew oraz delegacje
cia. poktu pOkoju. Wiadomo, :łe
dUw~jl: 1'( p~~o~os~o o~~:;,,~~ś~ I 2J Innych. partii ko~unistycznyeh, i Tobotnictl'c~ ,
,
spo.łród pięciu tllch mocaratwo
. " . " k ~~i:~_,
Yi s);Ja·1t'~e'C.l!lll~li polsklei WMI.Ilb:I}I. aeł$re"l'z' KC PZPR,
~. II!1'N:,-_
".
.
.
my ,ak,'tycznie" d!'ię L u ..",mll,· """",",
"~O~····t,1C: " ·"fi'i1ko'f'KC';;:;.;''1tiflliit:l:lIN'fI:;U,'" ,.~*~fi.
';~..ao;......,~.~_:.~. ~~'IlI doł\1Clle$b~·
pracy I walce mas pracujących
ZENON"
A, oraz cz o
w e " , . NlI.I'04· • ~ ~':....;' f'"
.,
la
(I plan wzrost o 21 pr.oc. w
z\mlerz Witaszewski.
.
' 1-.0·· ~~__ • _ł _ ,
_AC':"'" ..~
~
b' ł
W
m ....ą , _ .... -.. lI,a.~_ .. _"" ..o ...e... panu- kicpropoZ'\lcj. na8z·el1O num.
k
.tosunk,u do ro u u leg ego,
Zjazd zagai! zastępca sektekultnry narodoweJ, .0 wzmoc
'1Iee.! Ił'lłPY.
pokotu. I dlatego w tych b'qeh
bieżącY)'U roku, Na~odowy Plan tarza generalnego Węgiersklej
nienie Im;yjuol mlędlY IIM>O
Ta akcja 8włat&wel Rady Po keju IltI3'lika poparcIa aetek:
kraJach f'O%W1niemll ucz"gdlnłe
Gospodarczy prze~lduje wzrO$t Partii Pracujących N. Farka'!.
darni walczącymi., puklU. de miIion6w m~ I lIoblfl. kłÓ-m ..~pje "faW e-'.
o,tywlonq ti.ri4łalnoit!, btI ~..
ł'lobalnej produkcji we wszystmokrację I socjalizm.
.,..
..
o .....
Na wniosek delegata MeklSll
IłCIJO ht'BC1l
all1' .,aj~ 0l1I1UlY mlęttaylllll'odllWII nie zda .kilt jek naJutTu. waT'~1I
kich działach gospodarki narodowej o 17,4 proc. Trzeba przy wybrano prezydium honorowe
Niech żyje Węgierska Par daaIy swej mla.ti ull'lll'manla III oko~u".
apoł«cze'llsCU>o..
tym pamiętać, te każdy procent z wot}zcm mas prarllj.]cycl1 ca
tła Pracujących I
• •
.Nald'y %O!Cl1lInuOWQć -0W14t
w:rostu produkcJI' glob'slnej re łego świata Józefem. Stalinem
Niech tyje prz)' jail\ mlę,bly
•
narodami Związku Radrlcc<
prezentuje większą wartość, nil: ua czele. Dp prezydium bOllo>
nłllWl'anicz0n4 ~mpcnię "MaBERLIN (PAP). .Na 'dedzłd-\ .Na.łinmla Nennł ~ tra"
w roku IlOprzednim., W roku rowcgo wybrano również: Mao
kiego I Węgierl
1950 jeden procent wzrostu glo- Tse _ tunga Kim Ir ,_ scna, Bo'
nil'" WUtUM'łlV1'7\ połi~y cmk;j tekłt Apelu SwUitoUlel mnla podpU6w pod Apełał
Komitet ('cnt~alny Koma- Swictowe; Redy Pokcju, /ic:f6. Radli Pokołu 1.11 IprGwlf/ _ - 1.11 .koB .fe_e 1.IIił/ca:e1 a:lii
balnej produkcji calej gospodar leąlawa Ble'ruta, Thoreza, To'
ki narodowej równa! się 1,569.4 gllaltl'ego oraz przywódców in
ni~tyc~ul'l Partii Z.wlązka Ra rem\! pl'%t'woonlCZllł prof. BER- cia. paktu. POkotu. TlIlI:8t Cen \Id- kampoak #trieraak ~
mil. zł w obecnej walucie, w ro ych ""rtii komuni3tyc.lIlych I
dZieckiego,
.NAL (Anglia) Plf/I'ro N"'''1'I1 H ~ ~ w kZ'\Ikoch pod
APf:łał 8.łłoJdloł~
,'- h
KC "rKP (h)
ku 1951 jeden procent wzrostu n
glObalnej produkCji odpowiada robotnlczyc .
Telegram
.'
p~zy: komunikoWIIł uczalltlkom . - cmg(ebl::l.m, rwvj,ktm, chPUikłm R1IICA ~ muł bt/<I!"~
'i!.
tli
komłBjc
po.U~
1:I'ft- , nlemkcld.m.
1I'artości 1,899 mil. zł bieżących
Następnie do prezydium ozJa jęty zo~ai z ~Ielkl"m rt~zj:y
.uł _~~ al!l'l!dw ..
zdu wybrano przywódcę Wę- zmem. e egacl ..WlnO:(l' lor, . !Ull\OWoJa Wl/'IIlId o'llmd
~.1'14_' lfe.nł ,... ~~
Oczywiście nie wszystkie ga- giersk:eJ Partii Pracujących k. n~ cz.eść P~rU! Bólsllewlc.!pej proCOWlltG projekty ~!I radG;m _ _
rolllcJl
~~
Mię ~
łęziegospodarki
roz 1\1. Rakosl'e-,
Wielkiego
równienarodowej
szybko. Pro.. - członków BIura' i _
_ _ _ _Stabna.
________
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _kit'
_-:"'
_ _ _ _....,,,...-..,.._
dukcja
przemysłowa
rośnie polllycznego, przodującYch lu~,~---
uybcieJ. nli. produkcja roJna, dzi kraju - robotnik6w, cnlo>
UId.dGtNM
co odpowiada zasadniczej lin!! pów, przerlstawit:leli prz.odują>
~~
lKIl'ja1i~h'C'l:ne!l'o uprTf'myslowil' cej inteligencji Jak równiet
'III!II1""~I... ~
nla. Tal!: "'fIlC Pl'OdukeJa prze- szefów obecnycb na Zjet~hle de
mysIowa wvołnle o lIlI,ł proc. legacji bratnich partii kOlnun!
w _ach ni_lennych, pl'O- st)'cznych i robotniczych.
N
i d
I
dukejo I'Olaa 'III' _ach blełąUd! o t". ....... S _....lnle sil
a pos t' ren u porannym re
--~,.~~
..... ",._"..
(erat wygłosU M. Roko!J.
"~.I!I ... ~.
IIle 'III' lIWI~ II potębyml InPo -.ko"'cleniu referdlu dewestyejaml wvołnle produkcja
."
NII!A .... "'-.1III4IIł
pa6stwa'lll'yM przedslębloralw bu legaci na Zjlllld urządtlli wlelliIIwiano _ moałUowYdl, gdyt k, OWł'\cję na ~1ć Józefa Sla·
.~
~o łł proc. W~ ullług trans- lina, Węgierskiej ParUi Pracu
~~*'~
P8I'lo I ~.l wvMnle w po jąc)'ch l jej prt)'wódc)' i wn'
~~
l'6Wnanh. I ro1dem ubiegłym o uza narodu węu:lerskiego - Ra
18,1 lIfO(!.
kosl'cgo.
Na posloolenhl wieczornYIn
W pr.myśle azcte;lÓlna \I\VII
--_.~
p będllle zwroeona w roKu 1951 1'Q11l()C~ęła się dyskusja nad ro
cjl łrodków (eratem R1iIkósl'ego. 1'rlted 1'01
_"IIIIIIlIIIIII.IIII,~3IIIIII""
produk- pocLęcićill dl'l'kusji dclejit(l'\\'a"
ba
BY
na Zjud prmb~wlciel
cji. nil roz 1 klejowe
zy su t..C WlI.1'II») Judlu OOCłY, tal te>
ro1\"CÓW I półfabrykatów Of8ll
.
•
vC ul"p h'
na pełne \\1Vkarzys~nle motl!- Icgralli powlt<IIIIY" "'" \ ł
woścl produkcy~ych '1lektó- TreŚĆ !eh:l!'ralllu jesl nasCtpU'
fVcll ddlllów plUm)'li'm, dolych lllca:
.' ,
Ilms nl\ldo..otatecmle dobr. tor
Knml!li'ł Ct'nt~ll1, Koma.'
Ilanizowanych
styallej Pllrtll lwlęlku RB,
la hrat_
U ....

r~woju
gowda~c~~~o
mane

F

wzr

ror

aJe

l

t
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po
. .r.o
.)

'o-
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'lll'lłM~

~1jają
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.się

Narody
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Wypowiedzi o wywiadzie Generali_mula Stalino

j

:m ~.:./~::::III:
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Ih Itr. I ..al
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Z_...laIZCZ_...,

Sł

pli IwllleGnJ
U.tllNClalcy
dztllł•
.Nafl StalIn_

IIc_.ad,'' '

tlIlII. . . ·
llll.II,IIMU.

do/u1!tczenie na Itr: J
--------~------------_.-----------------------------------------------------------------------------------------..

Prze.6wienle zastępcy przew. PIP Gmln. SI. Jędrychowskiego
wygłoszone

na posledzenh, Se.imu Ustawodawczego RP w dniu 26 lutego 1951 r.

:~~.~~.~.~~~~__~~________________~8~~~O~W~O~L~V~b~V~'______________~~____~~~--~------~".ł

Wielki wkład ~,do ·,karbnłęy
markSi'łJlU
~le:ninizml1
W 25
I
· I
25 L!'f
.7 l\1t~lIo 1928 r. ukazało al, 'plerwaze wy'NtNI~~..~t!~ł;o:7fU~~:'!:.łtał~cflD:::ft;:;

tą

'l'El\ro1

..

łotone tostało ha WII~ystkle prawie języki 4wlata stalo ·,1
podręcmIl kslątkll
dzlał~czy partit komuhl8iycznych' ~"
bołnlezych
wszystkich krajóW,

l

PierWsze wydanie "ZAGAONIE~ LENINIZMU" objęł
klasyczne dzieła stalina: ..O PODSTAWACH LENlNIZO
MU", "PRZYCZYNI!:K DO ZAGADNIEJ,q' LENINIZMU"
WOLUCJA PAZDZIERNIKOWA A TAKTYKA KOWNl
STOW ROSYJSIUCH", "O WYNIKACH OBRAD XIV KONFERENCJI WKPCb)", "W SPRAWIE KWESTII NARODOWJU
W JUGOSŁA wn", "O ZADANIACH POLITYCZNYCH UNI.
WERSYTE1'U NARODÓW WSCHODU" JESZCZE RAZ W
KWSSTn NARODOWEJ", .. l>YTANIA
ODPOWI"'DZI"
6 I I
U .
t I S
lU
•
(Przem wen e na nlwersy eo e wierdłowsklm li VI 19a1l r)
"O ZADANIACH KOMSOMOl.lJ", ..SPRAWOZDANIE POt.I~
'J,'YCZNIil KOMITETU Cl1:N'l'RALNEGO NA XIV ZJEtPZlm WKP(b)". '
.
I.
Genialne dzieło Stalina "ZAGADNIENIA
LENINIZMU"
atanowi wielki wkład do skarbnicy tWórczego marksizmu. W
dziele tym towarzysz Stalln obronll leninizm przed oportunlsłycmyml wypaczeniami, wstechstronQle scharakteryzował
metodę I 8tyl leninIzmu I tozWill!j1 takle zasadnicze kwestie
nauki Lenina, jak kWestia dyktatury proletariAtu kwestia klero\vnlczej roli parjli komuniatycznej W systemie dyktatury
klasy robotniCzej, kweetia zwycięstwa SOCjalizmu w Zwlllzku
Radzieckim W warunkach wrogiego otoczenia kapitalistyczne-

ai

'i'

110."

.D

ZIBLO "ZAGADNIENIA
LENINIZMU" ukazalo sili w
Illlwllł, kiedy III cal, ostroścll\
",Ionlłll Ilfl Bprawa oharakteru
lIallnro bu4o\\'ltllltwI, .prawa
l0a6w
w ZSRR. PartI
b I80ejalllldu
k
a o IleWIc III pomyślnie 1'011l'l'IYllnęla tę niezmIernie trudnił.
deoydul"Ce.! wagi kwestię dalękl
łeJnu, że w calej s'V~j (hlalalno'cl na polu przebud"wy klerowala alę zwycięską nauką lenlD1zmu.
"Wlell"e Imaczonie lenlnlamu
na tym właśnie między Innymi
polep -uc~y towlltltySJ Stltlin
_ .. ale ulIDa.!e Ob budowli 1,ełWG lia clłrbll 'rafii. na lilepa,
te nie wrobrda Boblł budoWliI,twa b.. perspekłn\7, łe daje
$twl, l OlttellOll, 04powledi ua
P3'łanle w ,prawie PetlpektJ'WY
llaae.t praoy, atwtetdłtJ'o,
.. te
mamy MZ3'IIłlde dane do IIbudo
wanla goapOdarkl lIoo.tallsty..ao.t w nllłllYm kra.1u, lie mo6emy
I powinniśmy budowa6 8polelIte6słwo • całkowIcie 10cJall.tylltne". (Dzieła. Tom VII, wyd,
..KsIl\żka I Wledza"o W-wa 1950
Itr. 1\06.)
,
Marszowi naprzód drogllloela
Ilatycznego budowniotwa towa'"
rzylZYły Olbrzymio trudności na
tury ml4ldr;ynarodowej l wew-

Plenum
Part_" I'"
Komunisty ~zne)' 'II
Czec hcn łowac

PRAGA (PAP). Dnia 22 lule110 odbyło sIę l'lenum KC Komunlll1ytVleJ PatIII Caechoslo
wacj!, nil ~:t6rym wygło~11 tcfe..
łat
Kom.ml-I
.... pncwcxlr.lc;;'lcy
P
.',l'Cfl\t'J
arii! Ctcch05łowacj
Klement Gottwald.
Sekrelan generalny Kom\tnl-

I.

jach, młałr ł " da181Tf4 ełuu
malI{ wYJ"tkowo dOhloałe ma
czanle tar6wno dla Zw1llzkn
Radzieckiego - pierwnllgo kra
lU lwycillsklego Bocjalbmu ja.k
I. dla kraj6w demókraeji Indo'
wej, oru dla kluy robotnie...'
krajów kapHalłsŁyetnych.

partU

na xvm

bolallw1e1dll'
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klasa.ró~ł.nt~ :!~ -chłopstwo

przalatoczYl! 'o I bojowej 11"'~
ŚWiatowego prOletariatu W t.....
maJęcą maczenie tylko dla Ro
5Ji. DemaskullIc te wrogie m .... '
cl)lnacje towarzysz Stalin pialli
"Csyt leninlam nie Jed ."',
ogólnieniem
dolw~1
rucbu rewolucyjuep
STKIClI krajów? Cął lido
lltawy łeorli I takłykI , ...... ,
mu nie •• przJ'datlle, ale .. !
obowłĄzuJlłco dla parW ~:
letarlacklcb
WSZ1'I'OUCJIII
I
krajów? (Dzleła, tom vtn.
•
l'IIw4opollobnleJ rewo
wyd. "Kslętka t W1&_"
lu. :łwłałoWa rocwłJa4 mę
W-wa. Str. 27).
I;
będllll t'ttoR rewolueyJnelO Towarzysz Stalin przypom!ftl
odpadaula sz_m nOwYch przy tym twierdzenie Lcm1l1lt
l!n~I:;'ty:'::h~U Pr:t\~~ ze bolszewizm aluty6 mote ~
parolu ,łJroletarlaa." ~ kra- wzÓr taktyk! dla 'lIIYSild:b...
J6w pnu proletaria. paMłw
~r:!~g:~ ~!:!tyS :~..
lalpłl'łlllałYIlZłI7Ch". (J. Stalin, mle dośwladcuula partU boi.,Zagadnienla leninizmu". Wyd. sIewIekle,! l wład." I'ScbllCld.,
.~ I Wiedza", 1949, .tr. stal, stę drolilowska~ dla ••
102).
duJących ao~łl_ mu pnClll'
Te _alue ~wlilywania JlłCycb w krajach t'temnraell
ItlłDJl0Wllkle malub' wapanla- ludowej. ora. dla waICJI\.'"
le pahrtetcłaeDtll w h/atol'11. Po pneclwko Imperłallzmowi ....
dru8111j
ŚWIatowej, przy
roz. leninizmu
rodów oałeco
'wiata.
pqtanej WOjnie
pnel hltlerowc()w
powiewa
nadł.lau",
wie_
poparclu amerykel\ako • Bngieł- Chlńa"lł Republlkl\ l.u4l1wllo
skie,o lmperlllllzmu. od systemu nad Polską. CzechoslowaoJllo W,
pańslw Imperlalłstyc2nych od- arami. RumuniI!. BułlilllJ'l~ Al·
padły: . Polska. Czechosłowacja. bani", nad Nlemlecl!iEl RepnbU
Węgry, Rumunia, Bułgarie, Al- ką Demokrabnnl!. Pod ,,,tana
banIa. Chiny, Niemcy wschod- rem tym walczą bohatenco CI
ole, Korea.
wolność uarody Korei I Vl.tII..
W .,ZAOADNl1!:NIACR LENI mu. Pod sztandarem mar1ułW1I
NII!:Mtl" ł Innych
dziełach,"';' leninizmu 800 m\lloMw łuStalin 'WIlIIIthstronnle opraco- Ibl sJedooesylo się w p.,~
wal kwestiI! chłopakI! I narodo- obóa demokraCji I ae.1ltIm1lo
';\f\. Wielki lliu~leł proł.tarle sespołOny wokół Iwqo eIl..
tu W)'kUał, .. kwestia chłop- ~o - lEwI,lItu ~
.twa Sako IOSulllllka prałetarla ..."""... '",.WY,.....,....,..u ..- ....
\li \II' 3110 walce o władzę I odrvu"
" ' _ - ..... n .....
budowattłe eocjalolzmu etanowi DAREM LENINA, POD \'lO~
Dlładnłan1a dyk OlĄ
GENIALNEGO
KO~·
tatur:Ycl6lt1ego
proletariatu.
NUA'1'ORA
JEGO NI'Jll.~Mlza.,
Towarzyall Stalin podknśla, TELNEGO DZIEŁA, TOWAte leninizm ucsy patrzeć na kwe RZ\'SZA STALINA wrp:t.KI
nłę narodowo· koloniatną nie NARÓD RADZIECKI NIEZA"
lako Ila i!~rawę o chllra~',er?e CHWIANIE KROCZY \\lAwewnątr1: państwowym, lecz la PRZOD. WSKAZUJĄC MAo
ko na prOblem wyzwolenia Ilel- SOM PRACUJĄCYM WSZYa~
śnion)'ch narod6w spod jlll"7- KICH KRAJÓW DROGĘ WJi.li
ma kapitalizmu. stanowiący nie Kt O ZWYCIĘSTWO KOMUodł4czną..częlIć ~ładowl\ ogól· ",N.;..tz;;,;M;.;..;..U_._ _ _ _ _ _ _....
negttpreblemu rewolucji 80- cjallłltycmeJ 1 dyktatury 1>"'0111
tarlatu. (Dzleła tom VIII, wyd,
..Ks~ 1 Wiedza". W-wa str.

Z

lu. St~tln podk'e~la. te kwe9t1a n8l0 w ZSRR ł Ironlecmo§cl za
dyktlltury proleŁllfłaln jest pod chowania państwa w waru nstawowym zQ~adnlel.iem lenin\ kach komunizmu, jeżeli zachowa
ZOlU. DYKTA "URA PROLETA się otoczenie
kapItalistyczne,
RIATU :.... UCtą lenin i StAlin prr;y csym podkrólll kon!ecz_ Jest. ,dulczą treści" rlłWo ność dalszego umocnienia pełlst
lucJI
aoeSall!łyctnel. StAlin WII radzieckiego jAko potęinego
slwierdzll, te tewolucfa prole- Instrumentu ,budowy kOmunlzt:riacka mote równIell bila d, mu.
ktatury proletariatu IwyciętyĆ
RoIWl,lIjllo tazt lenln!U1'Iu o
bul"'U4tJ~, oball~ władzę kapi- kierownicze, roll partii w sycta
la1l816w, Jednak.. rewoluója mie dyktatury proletariatu. toIIle będale watanle li't1leU warsy" Stalin ~ Ali 27).
o..... tu obaloll"ch w"1ysklwa' dłwIsnłę I tranamlłljll. PH1 to-' .2".....l:I.~gADNlEN1ACH LJl..
~;. IltrwaUć '.,.,ych 'źdobyezy mQey któr7eb J,)attta komUAlab' NlNIUllU- mtałoapecjalnle
i dalej rUSlIye aaprt6d ku 08ta crpll NallZuje i:\yktatul"ł ptol.. , UWJłAtlIlonll mlfłd!1nllrMowe
teelneblU II!w,el~gtwu IIOcJIIII" tarłatu, a wI~ Ila zw1ą.~, zawo lIIlacaan!1I lefllnt_u. lako lI'arł 'II
"·eblu Iłowa. redy, ale6 łpOrtmel~ kslzmu epold lmperialiamu lre
~:ei'~e'1'02:I:e~:y:w~Z;;y Iły Komsomoł. Te niepertyjne ma- wot~jł proletariaCkich. lakoo
klatury prolelarlatn. Stalin O' POW\! ot'lanl18cje mas praculll- teorll! taktyk! rewolucji lOC!a
kreślił wyczerpujl\co zadania cycb dobrowolnie umają klerow IIstyczneJ w
ry
dyktatury proletariatu w ok,.. ~=,~~IPI!ftI~1
bo~
sie przejśCIowym od kapIlelII. 0"-"1_'\
&
.1'
' l lsto niem
...-. kieruje
J . -waltą ,narodu remu d o IOCj....
1 mu. u j
awnl
tę Je, trlltlth nlerOllltWalnhl dzłeełtl•
., Ilbudowb!ł Iro&tł.

,ZSR.R posl~llją calkowltll mot
aość zwyclęstwa «ospodarezego Dad rodz1mll Duriu"jll I
zbuowanl• •~łeozeA.t\\ła Cł.1komcie coejaUab'CIt\eco-uoty
tow. StaUn _
1\16 moba
złlpomlnaa o Ih'Ohle mlędlyna
rC)i:lowtij zagadnienia, o ~' te
Związek Radziecki budo "O '10
cjlllizm w warunhch otoeienla
kapltalisłycZDOło nie jest Mo
bezplecz0ll1 PfJied lIejllldllm in
terweut6w. ulllluJllcyoh ptl)'wr6cłć kaplłaliam - zanim te
·--lueja
p-Ietatl--t..
--...
wv
.v
""'"a al"
...
w"
cięty co na)l'ftlIllIj w llerIIIU
kr!.iÓw.
Iwl1ł1anych 'e aoblł cech CM- nlarnu..
Wlllłuanla StallI • ., koniecz tllltleryslycznlch, kt6r,ml SIlI
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _....._ _ _ _ _ _ _..
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GAONIENIA LEN1NIZMU",

ZblU W poszczeg6ln)'cb krajach
towartysz Stalin w~kazal na ko
niectno'ć odróinłania dwocb
stron tego zagadnienia - wewnQtrznej i zewnętrznej. Jeśli
cbodzl o wewnętrzną sironę ta
gadniollia, bit. a wzajemny ato
sunek klas wew.n"lrzkralu, to

,

ZJllf&\e
TOWIltJ)" StaUn wykazal, łll
(maruc naród radlllCld zawdllęcza iWII
wydania IwyClIlItwa ukoe1'latlll' partit ko
"ZAG4DNmN· LBNINI~" munlM)1lme,. Bu perlU, Jako
Stal1l1 dał toUZIIl'IOtlll anatlą łlly Iderowniczei. uttwalllnle
fal roawoJU paft.twa socJallaty- dyktltuQ' proletariatu byłoby
cznego oru amian, Jakim u18la nie do pow'lanlll.
ł)' Sego IUnltcl' " zwll\zku 18
mawia,.c rol'ł ł utae~.nle
W ,ZAGAD1':lENIACH LENt· r:mIanamt ątuac'l. TowauyazWlellde, . PaidzlernlkOwej
"tii'IZ:MUjj tOWlr:t'J1It StaHIl StaUa 401111dł dO ~ lenlalnlllO Rewolu.ej! Socjalla\yClIIlej I uzna
obronił ł rol'W'ln". lenłno\fSkll wnłos1tu moAUwo6c1 zbudowa- JIłO 111 za p!!CQtek ł pneslank'ł
nauka o dyktatllua proletaria _'a -teAa....a ko-unł-ez lwiatoweJ rewolucji proletariet
..
,
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ki
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nlltrmeJ, towarzyszyłO z~ostrr.e.'
nie .lłlWlllkl klasowej w krajU.
Antypartyjne element)' w ••ere
laoh WKP\b) rozwinęły wralll
dzlałelll04c PUlIClw partU. ~a
czele tvch
an'''pllr+ujn''ch
.le~
'
y
OJ,
ment6w etał alclllkły wr61 leniolzmu Trocki; lello pom,ocnikami byli Kamieolew, Zinowlew,
Buchbrin.
W wmlce z wrogabll leniu!ablU partia bołssewicka i brlll.
nie partie kUblulllslYCtne WSiy
stkich krajów jeszoze ści'lej
,ospoliły Się pod ,wyoiq.kim
sztllndar~m Lenina I rozgromi.
Iy troclłllst6w, zinowlewowców,
buchariuowcóW _
wiernycb
pSów ImperlaUst'CIt\e' burtuUJi. Olhnyml, follt odetralo
w tej walca d211110 StallIla ••ZA

~III, S!lU:llky
f;lJ:tU., Czechosło Nacji \ hOŚQi ron6UlaAlll wawo4trllle
auaou
Wygłosił ref.. go l mledlyllltOdll\VełO ....pe\.
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.WlęceJ troskł~o ~~OłI8n.11!! Iraktory I ludzie POIl-u w BrzeiiuT~~~
planu kontraktacJI,reślln
k·'
d .'. , w. podelmule
0lnl520wll
RZądu
···tedbały,.c.l.~IBwyą"a. IQp swe za ania
.
o~SObach
"d'
., !I"ty"
•
• kU. . · ·ws,,"zlwodnl t
U
,:r::t!1*rE~ol~:~ =r~YnowośJ"m~ ~.gospo arelO - PO I eZDe w· wlOseooel.8 CJI SIeWDe) W OrCI wiosl~':i
ebwala.Prezydium
.ZS.Ch.ZIIII\.
w aprawte kontraktacji pro damiaj"CI\
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i mobilizacji wszy.t~ -Pewne: nledo,ciliBlllIłCia wIdio.!~awial"c doniOJłll . I'lIIlIOSlI;' liwanyc\ przes rOM Nr 11. tj.
Idch dostępnych sił i 6rodk.Sw my r6wnlef: w powiecie I radom
nu! :4.lchwaly Biura fol}" w Jtleineacłeaelt, w Przyłęczku,
do pełnego I tennlnowego wyko skIm 1 plilczowaklni.,W "minie tycznego KC PZPR w sprawIa Pneawodaelt, Raukowie,l Roi
Dwa planów kontraktacyjn,<,h. Oro6ske(poW. Badom) IItaklor rol:woju ap6łd7.lielozołci prodnk aky odbyły się zebrania~ na
mularzy.um6w s Centrali Na- cy.lne.l i J'O'M. podjętej ..'" po- kt6rych . m6wiono Iprawomi!.Uchwała waka~e zasadnl- .Iennej l ~ Centrali Ogrodniczej. łowie grudn.ia 1950 r ••ekraarua za ubiegły rok gospoour'
cze zadania dla aktywu rolnego W obu, powiatach SIl wYPadki taTZ Komitetu CentTa.laego my l plany ~rodukcji ((,ślinhaSz~gO wojew6dztwa, dla po- mechanicl'lllego ro:tłotenia pla- tow. Zambl'OWUl w artykule nej w ep6łdzlelaiech 'ł' rok'I
wiat w, gmin i gromad - po- n6w kontraktacji na.grniny, B co po§wlęconym tej uchwale pod bietł\cym. Na 'Wa)7\!Itkich tych
legaj"ce na przygotowaniu pla za tym 'Idzle,takte l na gro- kreśl&, te POM-y muszą stać zebrwach był obecny osobiś
nów kontraktacji I właściwym mady. W amllnlo Orońako nIe się potężnymi . bazami polityC'J cie ,tUNY .,ronom POM-u.
ieb rozłożeniu w terenie • Do uwztlędnlono warwlk6w gitbo. lIego, organiucyjnego i gospo tow. Srezepan Kopacz, kt6ry
!:b;~::i:o g~~J:~e.·I~a od~6~ wyeh dla UpJ:'IWY lnu, ustala- daTczego umacnialllia istniej,,- dopomagał 'ZIrządom spółdziel'
rych rolnicy l:apoznaI! się z wa- ląc za duży plan uprawy tej 10AlI eych spółdzielńi produkcyj- ni w opracowyw8llliu projekrunkami kontraktacji po~te- ny- bo na obsurze 31 ha. Nato nych I 'rodkaml promieniowa t6w planów. Plan! te zo.taly
gólnych upraw. W tym czasie miast w gminie Kllaz6w (pow. nia Idei spółdzielczości produk nMtępnie
przedyskutowane
instytucje kontraktujące miały ~~ń~~:~ f~:rzak~n:iI~~~'\l'~~ cyjnej na ni.ezl'zeszone ldotl!d przez walne Jebrania członh
dostarczyć dostllteczną iloŚĆ for ględnla potrzeb i możllwo~ei masy malo l 'r~lo!o nyc ków. Należy tet podkreślić. że
mularzy umów, aby praca gmin miejscowej ludności (na18 gro- chl?pów. Aktyw. Wle)ękl PZPR za.rządy Ipóldz1elllli produkcyj
nych lII'ółdzielni nie uległa za- mad plan przewidUje 'l8ledwle' WOjewództwa kieleckiego, ob- nych w powiecie jędrzejowI
hamowaniu. Kontrakty bowiem 8 h'a). W 'gminie tej na zebra-I raduląc, nad, r~allZ!lclą om~- skim zrozumiały jut swoje una uprawę roślin (z wyjątkiem nlach gromadzkich dopominano wianej uchw",ly ,\ opIeraląc Się dau'a 'W dziedzinie planow~nia
koniczyny, lucerny, tytoniu, się także o kontrakty na urota- o wytyczne l!awarte w artyku- gospodaT<lZego. I tak np. w Rot
chmielu oraz owoców I warzyw) . wę nasion traWy, gdyż j>lan jest le. tow .. Zambrowllkie~o, na~re- aley.1 Pnetwodaeh pomoc agro
, powinny być zawarte do 1 mnr- zbyt momn1 1 nie uwzghdnla ś\!ł konkretne zadaula stoJące noma POM'1l ograniczyla się
ca, aby umożliwić plantatorom lokalnych tradyell ullrawo- przed PaństwowyJl1Ji Ośrodkar tylko do udzielenia porad fa'
ukupienie potrzebnych nawo- wYch.
•
mi Ma&zynowym\ nllSzeg-J wo- chowych. gdy! plan produk'
s6w sztucznych w terminIe do
O 'czym mówi" powyższe nle- jewód~wa '! zbłitające~ li~ cji 'I'oślinnej wstał zaprojekto
10 marca.'
dociągnięcia I braki?
a.lccji. siewneJ. Nł\ IIIl;adzle t~J wany samodzielnie przez zarZI!
" Pierwsze meldunki o rl!ali- .
mówIąc o konlecznoscl rOZW1- dy tych spółdzielui.
zacji uchwały Prezydium RząMówią, te w wielu gminach, nięcia masowo' pol,itycznej pra Zbliżająca się akcja wiosendu donoszq o sprawnym ;>rze- a nawet w powiatach (np. :t;an- cy w spółdzielniach produkcyj no • .siewna będzie okresem,
biegu kontraktacji I pozytyw- domierz), brak jest współpracy nych l sekretarz KW PZPR w w kiórym załoga POM-u musi
nym ustosunkowaniu się rolnl- Instytucji zainteresowanych kon Kielcach tow. lak Kowarz tak przystąpić do pelnego realizoków do prowadzonej nk=ji. Tym traktacją· Ze nie wszędzie uwa- ująl w swym .referacie z.adanla wania wskazań Biura Politycz
niemniej 'tu i ówdzie sygnaU- żpie fYsłuchano i uwzględnio- POM-ów w tej dziedzinie: nego KC i wojewódzkiej nara
tawane Sil niedOCiągnięCia no- no g osy terenu, lecz mecha- "Należy w pełni włączyć do dy aktywu wiejskiego. Do wy
tury organizacyjnej i technl~z- nlemie usiłowano realizowaćroz tej pracy POM-y. gdyt tylko pełnienia tych zadań w akcji
nej.
dzielnik planów kontrakbcyj- w oparciu o gospodarczy wpływ siewnej POM Nr 71 przygoto
nych. Wreszcie, że nie dopano ua spółdzielnie, w oparciu o wule tI.ię' Intensvwnle za, rowno
Duże braki widzi się np. w wano przeprowadzenia ~eb~ań
~ ,.powiecie sandomierskim, gd7.1e gromadzkiCh, na kt6rych nale- ścisle powllt:r.aule pracy agrO' !!:Od wz.ględem technicznym jak
w wielu gminach, jak: Jurko- żało zaznajomić rolników z me- noma z pracą aparatu politycz ~litycznym, pragnąc ale iyl
wice. KlImontów, KoprzywlllCl\, todami uprawy roślin nowo- ne~o można Jlowil\l':Rć masowo ko sprawnie wykonać prace po
opóźniono zebrania gromada.:e, wprowadzanych na ,dany teren. polityczn" pracę li: walkIl o wy lowe w sp6łdt!:1elniach produk.
poŚWIęcone .sprawom liontrakta
konanie konkretnych zadań sto eyjnyeh i gromadach Indywidu
cji. W Klimontowic dotychczas
Od zakończenia pierwszego jących przed .pó~dzielni"...
alllych, ale rówuież rozwinąć
brak formularzy umów ·z PZZ, okresu kontraktacji upraw rośTr7.eba stwierdzić. te w ehwi szerokę pracę masowo .poUW Jurkowieach umowy są dopie IInnych dzielą nas zaledwie t~'I- li obecnej' za1og' i POM.ów nasze tycznIl wśród biedoty 'wieJskieJ
ro teraz rozprowadzane na (;1'0 ko dni _ wykorzystać je w(ęc
'ód
I' j j ż I średniaków. Dlatego też w
mady. a z terenu brak wl'l10go WQ,ew :ttwa rea IZU 1\. u POM'le szkoli się ohecnie trak
mości o przebiegu akcji. W gro i trzeba
dla ullUnlęcla dostrze- postawione im przez .laszą par t
I'
ó
I't
.
h blę dów. Prze d'e wszyst - tl'""w.
Z·d.·'I',l'a. POM Nr ",1 w Brze jak
orzys
ow zar wno po I yczOIe
nie tej widoczny jest brak akty zonyc
I zawodowo. W tego roczwności aparatu GS, co jest pr"!:y klm nalety przyspieszyć zawar- ziu np. opracował sobie już nej akcji siewnej każdy 'traklo
czyną. że kontraktowanie ·1\1(>- cle umów z rolnikami, gdyż plan stalego. ści~le!:o kontni<!tl rzysta będzie nie tylko dla
~~knf:'S~J;le r~:~~~~ p~~~l~.
opóinienle terminów
może zs;~fdz~~~~l~h~ :r~rltJ~~nt~YCb spóld~ielni produkcyjnej czy
przedstawia się sytuacja w K,,- spowodować 'zamieszanle w roz leż,ących na' terenie jego ZR>!ę ~~~re:d~al!~\~n:~~P~rrc~~~
przywnloy, gdzie na 70 !ta z:;- prowadzaniu nawozów sztucz- gil. Zebrania partyjne w tych lowych .. ale również oęd~ on
planowanych do uprawy żlem- nych l nasion' sieWnych. co - spóldzielniac)l ollhywah. się czynnym agifatorem.-,,!<>,"'"
W przygotowaniu "'li-łiktorzi:
niaków 1\łdalny~h. ,zakonlrai{to rzecz jasna ~ naraża rolnidwo już hiraz UlWS7.e .z udziałem
wano dDlllet,o 1 ha. a lnu na
i
t
tr t
jerlnego z odpowicdzilllnych stów dopoma"a kieroWIIlc'wn
'słomę w .ogóle nie l'07.:)"c~ęt.o na n epowe owane s a y.
pracowników POM \I Hóry ma
"
'
kontraktować, W gminie lej Kontraktacja. jako jedna oz form'za zad
'
dopofi-la'ga'ć epo'ł"
POM-u Komitet
Powiatowy
w
aOle
'
Jędnejowie,
klóry
obsługuje
brak jest nasion owsa. pr'~sa realizowanIa Planu 6-letniego, dzielcom w rozwlązywan,iu 'Ul
b'
d !
1 kukurYdzy. We wszYilkl"h winna być potraktowana "rzez
gadnieil uuó','no
gospodarze jr,ftOla
,5 awowel
O'
h zac
I
parPOIYinel
w POOuM:uniI'
gminach, sandomierskich slabe aktyw wlejskl,jako ważna ;ok- czych j, k I organizacyjnyc.
-~
h
p61 O ile niegdyś kierownictwo
wyntki daje kontraktacja kukury cla, której nie wolno lekcewl- OslatDlo we wszystkie
s - POM-u i organizacja partyjna
dz:y _ widać. te .Państwowa żyć.
dzielniach produkCyjnych pP' uskarżaly się na '&byt m'lłe u
Służba Rolna tego terenu l
Wł. R. wiatu jędnei ,wskiego obslu- Interesowanie Komitetu 1'0",:a
!lla li.

I

fI:

A

ZSCh - wi ym

Wtworzeniu

uynnlkłem

i umacoianiu ,frontu narodol ona w.si

Z_kdaelle Il PI '1111 Zan,dlali_I'I' Z_I'lkl Sall'II'IIIeJ Ci"'skltJ

15' bm. sako6elyło się w WarszaWIe VI plellame~..
'Ile ZaI'Zfłdll Gł6W11elO
Po lIIUIałbo'waal. _.łęt
i broki. w dtiałalnlłki m"m w roka lIhIutrm. Plea.m
załwierddło pla. łHC:Y na rok
pneCłSławion, w
rełeHcle prezesa UZIł • MlclMlsklego. ł
Pl
_......
eaam ... _ ..ntatowało MW ZSCIl JIOIII. Jaworsklep. Ploalei i lIlIItwierdziło prelimlaarz lIam adlwałlł. l'C'JOl.eję ,.u.
tr~~.wr awll)Zka na rot ł)'CllUł l ~
Po podsumowania d"IulIJi
" " a . ~ poIłDdło
plt!z sekretarza paemla.1O Ullanr w ...... preQt1'UI

mo.

W_,

Gł6wa.1O ZSC\. Z

.

•

bła

Czas usunąć braki

w

J,drlllowle, ,

to._

~ w kt6rycJł

1I1u

ptaca. ~ wynuea razem

I

POM-owcy.
wuIBm kawałki grum
Pnygolowania do wlo_;
WillI) kierownictwa jest ró.
nei akcji siewnej są w PO"'>!e nld, la "'.dnie 11 lutego, ...

~7!.Wrl):Yt:'j~··!::t::: =Iała poborów.

W rok. . . . . 1'.tIQ~, ~ 1&8io.ła • ~
__ ~
pracę w tej . . . . . . .
,.wyel ale tnd k.lU.. I
~ ale ~
wkeprtIseał Iwlą• • 1
' Prezes a..~, w _mi cl!łopskiml ł • • dosta~ lIII«'IIi dla UIUIłię
OtIma6akl'1 Stanisław PleW IIIIIko6aełll. sWIIP tne:m6wiaa - - uloft, a prąptoftala cta trel! ~ a rada sakli
Zar",d.

=,

.J'rowll1ll, 'dirz, --'I .. 1.-

ale ,owieQtah
...a)'ł!ll pme. Wlc:epre_ aCII .Jm aktywniej
wrbHa. iedaomy61ata dotyctb ~i",ł W rea
CIIIIIłOWIIP calo. preąd.'ulII klłtakiw ł

~Ił GłłImep
I....

-

R~"rał pre.e. 15Ch Oall. Mlchallk'Glo

~-:~ •

towego. o tyle obecnie, po o,
•
statuiej naradzie aktywu wil'j·20-~etni straktonysta POM'1\
skiego. Komitet Powilltowy w w Da.ewie, pow. Saraeho
Jędrzejowie otoczył POM'trosk Wice. tow. ZTOM1JNT GRA:!iwą opieką.
BOWSKI, pragnąc jak nalle\ Jednym z n,iezwykle ważnych plej..wYkonać swe zadania ..,
zadań rOM-u w chwili obĆl'nej akcji siewnej, zobowiązał ~Ię
jest zawieranie umów z grupa w pierwsz:ym kwartale 1951
mi Indywidualnych chłopów. r. na traktocze "Ursus" wyko
Wykonanie tego zadania natra- nać 500 ha orki średniej, nie
fia jednak na zdawałoby się przeprowadzając w tym czadrobną na pozór prze6zkodę. sie żadnych remontów I oaz.
jak brak formularzy umów, czędzając 360 kg. paliwa.
których POM dotl!d nie otrzy
PQdejmując swoje zobowl,_
mał z Centralnego,Zarządu. MI- unfa tow. Grabowski powiemo to załoga POM-u już w tej drlał: - "Oszczędność na pa_
chw;ili przeprowadza wstępne liwie uuskam dlięki temu. te
prace dla zawarcia umów,
orientując się w terenie. gdzie Inl chwili nie pozwolę traki w jakim rozmiarze będzie po torowi pracować na Il0l10trzebna na wiosnę pomoc o- Jaeh. a 508 ha orki łrednltll
środka. Jest rzeczl! charaktery- bez remontów ..Unua" teł
styczną. te największe zawle' wYkonam, ,dyl !!WoJIł maasy
resowanie umowami z POM- BA dobne konaerwuj....••
em daje !ię zauważyć w groma
.,
"
dach. w których btnieją już
Należy podkreślić, te tow.
spółdzielnie produkcyjne. lub Grabow.ki już w styczniu mi
które ze spółdzielniami produk mo mroz6w i zawiei wykonał
cyjnyml sąslacują. Mało I śred 196 ha orki. oszczędzając 145
niorolni chłopi obserwnj~ pn
cę POM-n w spółdzielniach pro kg paliwa. A w roku ublednkcyjnych przekonujlł się o głym, przy orce jesiennej, za
wmzości mechanicznej upra' wYdajn" I wzorową pod kat.
wy roli. Zjawisko to wskuuje dym względem pracę na parównież, te w bieżącym roku lach ap6łdzlelnl produkcyjnej
istniejące w pow. jędrzejow- ·w BulaJowle. otrzymał Ust po
ski m spóld~ielnie produkcy}ne
niewątpliwie powiększą liczbę ebwalny.
Bu.
sw~ch czlonków a I w I!lsiednic ,~romadach' powstaną .no· :........:._ _ _ _ _- - - we spółdzielnie. co w dużej
mierze jest wynikiem dobrej
pracy POM-u.
.
I
RozumiejlIC Inaezea e praPaństwowej Słodowni
ey masowo' politycznej i ścI
.
,W
sIej ,więzi z hledDtą POM w
Brzeziu wł"ezYlł się rówD~i
d" realizacji panowego s.. n
Minęły już 3 mi.e,slące Od
pu zbota. Pracownicy POM·u
.
obslużyU
szerel' ~roil.tad. wy chwili .uruchomienia Państwoa
ł'
1fł 'pwlI.o-.
wel Słodowni w J"dr'ejowl
~ aszaJ~ poga an
,,~wYm skupie zbota. Wszędzle ZałoP. na razie nie liczna. pozaś tam. gdzie mł09fałe szczycić się już może poważny.
~;~h ~,!::.~;~lrn;j:Tm!l~~ m! sukcesami produkcyjnymi.
i agitator. pomagaj,c mało' I W grudniu wYkonallśiny plan
łredniorotnym. ehłoP,9m' w w 141f proc., 'a w styczniu w 160
",,',wJilce z knłactwem; "tA%ga proe.
'POM-u interesuje sif tymi,
Mimo tych osiągnięć zakład
gromadami. w kt6rych byli
• ..1falorzy POM~. w""yi _. po walczy ze znacznym! trudnoścla
e'
-v ~
- , kt6
__ .J_
. znają
się, z wynikami
akcjl
..u,
re spowuuuwane
są nieskupn zboża w tyck grom.- dosfatmą. opieką kierawniei·
.J __ "
A wyli....
it.' t e WS.....II'"
ł. wa zak"'dl!. nad -'0_. Bl"U<łal.
......."
że udział agitatorów POM-u tbrekelłUl oddalono.,..,.jest
o 3m
w akcji $k~u dal poIIIIy:illle od zalrładu, 'eo-Bia' llirZYla'nslerezultały_!'Ip. w ~e ___ k-'.'-to":" u_"';"""_
Ully po obiłdeBtu zeltl'łlllta ...,......... ........... .....,,"'vw_~
pneI przed.wlei. POIł.. twa Ił . . . Dotkliwi. daja sili
W)'konanłe plan akIlp1I w ~. brak instalacji el.
krlitkbll ezalie zw~o - . . . .
'
się o a proc.' Potłeae zjawi -"'........,. wslmtak czego paIIICI
sim obserwuJemJ'. ~ w.iuycll ładuJllCpo alemku węskII tk!
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ZinnleiszomYki!ŚzlYO"rotu.tQwarO",egOlil"ieJil..rull~!lI_';i'8{"
. ,.c~~4.024 ~IOly~h o8a~zęcłiłoi~i........
. WłlaJq kcbietr O*~wca
wartosc ZOOOWląZam8 pracownik6vfPSSw Kielcach zbUiai~cy się luoeras ligi Kobiet:,
··oto
w
Ił:" JetłQm
ulPołetllinlonego Jes'
mu.łe
"etalłelnej
:::::::::.~o::,~:
wałnu'oI
Ił
ł
PtltidmlołP.III
Plen:::*,on~~~~J
:::t.
kwel~la'
obnłW
kO'I!~W
l'oIIIItkamlę,.l
1ątw6rnlę
Wy~łu
lIObowlątąly aię
lIIadnlCIYełI wnłO.lIOIlych
t
rełetaww
~
.,(,:;~·ttO
lka
oballelde k zł6
I
,)"
:a w w allltch ,r. 'Wlmiklch plonuh handlu
. a
dru.lm ruku Planu 6-letnle'!' O
te.
lIlow.!:'dnlelllA ". flkall
o brad VI
te
::'unyela II,..
•.
pr nil pRewodnl
oK'
re po w:v. uchaniu
mlera tow•.Jlltnca lIIeeUo wu"lłklm podał wczące•
O 1 ZPR. tow. Bieruta oraz wlecepre.
1110 jak lIaBoHleJaaej k01lłroll wszelkle.o :odo:Tum k::::6~ac ~o~ patortyjnym przeprowatlze·'
.. ' .
o ro.u warowego.
Zag~lenlebr:~l O obnlt- nlejszej polityce .na odcinku
masowych oraz przOdownicy
Ile t~~o WW :Inl zro~=.:r::.eg~ brotu towarowego.
pracy kieleckiego działu PSS.
ZO~eż cle !ocenione' zez rało- TelO rodlajU zebranie Iłorga- Z kolei obszerny referat spra
~ y czeg61nych zatcfad6w' nlzowane prlell 1I110.ę PIJS . wozdawczyna temat dzlalall'!o... POS
hl I b ~ra Klelaach odb,ło I
1 d I w ścl PSS w· roku ubiegłym wyQ"j ktJ.'
III bm' w:aa ~o~ e Milę głoslI prezes oddziałU kieleckIe
Ó n~u:c~ pr ci Ujk dnia
Q'ujnY hen ho 'ak ~
dlleły
'j
u
0-' go tow Pldclk kt6ry po' do111 fi ue w ••., o ł
n...,olzczę..·
...
konanl~ krytycznejoeeny pra_
dokonał cy PSS przystl\plł do łzezeg6Wedr6 wita
zakłado- lowego om6wienla zagadnienia
-d
powołu- obnlikl koszt6w własnych w ra
pO 1».01111».6
dwie
w skład' mach zMań stojącyCh przed
.
PSS.· ,
Za!'Zlld MłtIJllklLK w Ostrow
M6wca stwIerdził le' w ehwl
ClI zor~ał jCIwa 2ł-tygod11 obecneJPSS w Klelc.eh obe!
nlowe kUrlI1. ldeolo. czne. Dla
.
'
uczczeni. KĆIIIIl:ł8U LKw. War
..;.........
ezaw ie, _wn
....n' III 'pod'ej'rnuj 1\.
Uczne zcbowll\zanla 'produk.:yjAl! oraz prowadZIł akclę werbunkową.U bm.' odbyła. się w
OstroWCll, mieJska. konferencja
LIC, na kt6rej wYbrane zostCły
delegatkr na 'Kongres w WarRBwie.
Na Międzynarodowy Dzl~ń
Kobiet przygotowywane Sil speclalne gazetki ścienne.
•
•
•
W Busku gościł zespół art yt
t
ł6d
ki
.tyczny ea ru
z ego, który
wystawił klika Sl:tuk radzieckich dla młodtłety szkół średnich,
K. SI.

·z dnła lIa dIIeIl roIIde~· --I~, podejmowanye!J
1Iftet: kQleb> . - g o Wf\jewó .dWa dla uczczenia OgoluopolBPn....,.
III&8IIIra.
ple"lu 8klego Kongrezu Llrl Konl"i I 8 m1'rca.
.
•
ni..
Apel tow. Bulli 11.
CACH
na ClJtat
w64
I roalewnl piwa, MechaniczlletloWTY
nim zebraniu twerbowal! • •da
3goflPÓd,.·1 euklernlę oraz C WlI:C" nadal podejmują tało- po jednej członkini do k"'I)stol6wok _miętych. Jeżeli gl poszczególnych wydziałów żywić, kolo, zalożyć .,;rUPI: ho·
chodat o' ,p:roce1lł· 1ąQnanla huty. l tak kobiety z oddz1;łłu dowców trzody chl~wnej ·WlIII
roCIinero pJann obrotów towa- budowlanego zobowiązały f'ię pracować wydajnie IN spółd&ieł'
r01ąOIl, to w poaacaocóllUch dla uczCZllnla swojego święta ni pr~ukcyjnej, ,
działach PSS 1ą.llldał OH 111\- rozładować wagon materia/ów, Godnl~ uczczą ŚWIęto Koblft;
stępująco: w dda'e obrotu to- potrzebnych do produkcji. a pra pracowmcy POWSZECHNEGO
warowqo wYkonano tle proe.. cownlcy biurowi I egEekutywa DOłJ{U TOWAROWEGO w o.bloroWl ł7włenle - 111 proc.. oddziałowej organizacji ?arty,- strowcu. PracownicT działu fi·'
IIIIIIIIIrnle - 1110 proc.. piekar- neJ Wydziału Mechanicznego zo nansowego zobowiątall. się W'{I
nl, - 10 proc., "kleral.. bowII,zall się wyładować tn:y prowadriĆ kslęgownŚć I mate.
nł proc., orall'1ąiwórał.. w6d wagony romych detali. Pncow riał sprawozdawczy za m-c ft1
la~ ł roalewnla plwa - nicy Komitetu Fabry~ncgo czeń do dnia 8 marca. Prlll:OW-'
1'5 proe..
PZPR w IIIwlązku III Mlędzyna.ro nlcy sprzedaży
zw!ęk5Z1ł '111'
NaJpoWatalelazymt trudno§- dOwYm Dniem Kobiet I Ogól- m-eu lutym plan obrotu towa
I mi PSS
,_, bl"ho t
nopolsklm Kongresem LK zo- rowego o 10 proc" II koszty ~U
b:ak wył't&~c:r~ li~f~~~ bowiązall alę wYładować jeden d/owe w pierwszym kwartale
Bonelu wykwa1lfikowane"o oraz wagon materiału do prod11kcjl. 1951 r. obniżą o 10 proc. w fte .
I d
t
•
Za pnykładem towarzyszy z lunku do zaplanowanych przt!II'
n e osta eczny podom wyuko- Wydziału Mechanicznego pcazll przestrzeganie dyscypliny ........
zarówno zawodowego
jak t owarzysr.e z K Uuu
.... , Wag.,no- ey l oszczędne zużywanie mate
....Jlenia
Ideologlczne"o
zalo"!.
••
wej. WykańCzacz Kaalmlel'l Sa rial6w. Tow, tow. RatIollllkl l
Po referacie to)'!/. Pla§r.ika wy drak.zobowiąza! się wykony,\'ać Kurosad zobowiązali aię wYda
wiązała się otyWfona dyskusja o 3 sztuki detali więcej, k)wal nowy numer gazetki Rlerm.".
w kt6re) wzięło· udział EZereg Julian :bwcz:vk o 6, spawacz tow. Lewicki OCZYŚCi z makula
mówców. W wystąpieniach tych Antoni Mamulski o 5, Prllse- tury podwórko PDT, a Qmłepodkreślali oni wamo§(, racjo- rzy Mikołaj Golba, Józef Ka- lewska. IUd06 I Biel twerbuJ8
nalnel I planowej obniżki I<I:S% panlak. Stefan Tobiasz, J6ref 1t nowych członków LK ona
t6w własnYCh VI' walce o wy- RopI&, Michał KraJewskl, "'la 10 prenumeratorów ..Oloau Pn
konanie Planu G-letniego.
dysław Dunalewlez, Stefan Le Cy", Należy nadmienić, te cala
PodS'llmowanla dyskus)'1 doko wIllaki, Oaesław Góra. Zawlua załoga PDT wyśle listy do toł
l Inni, oraz kowale Józef Ro- tJet w Innych krajach.
na sekretarz Zw. Zaw. I'rtlc. bak, Feltks Wasilewski, Jan KB
Pracownice PSS w O.traHandlu
Uspołec%l'llonego
tow.
..,.'"
Swlt. wzywając pracown':t\w CIOr I"'~
.... amunt KuchArSki po dj lIIy nutępuJące zobowIII"
PSS do We,lkl o jak najdaJel !r\1I zwiększyli swoją produkcję prze nia: zwerbować do LK 8() no.
Cli obnltkę koszt6w whmy~h. ciętnie od 5 do 20 proc.
wyeh ~ ciłonklń, usprawnił: prl.
Na wezwanie tow. Bulli I Wy eę przel wyprowad"nle ra.por.
Na ukończenle nbranl pn- działu
Mechanicznego
hllly tów na bieżąco, ukolłć OOt'l'Iot
cown.lcY PSS w lUelcach pod- .. Ostrowiec" odpowiedziały \3k'l sklepową, abY w przyszłości mo
jęlllObllw1ł\zanle obnltenla kMZ że pracownice ROBOTNh::L~ gła zająć stanowiska kierował.. :
tów obrotu towarowego w ro- SPO!:.DZIELNI PRACY 1M. cze w sklepach, doprowadzić d.
ku 18111 o 10,5 proe. w stosunku HANKI SA WICKlEJ w Os~row estetycznego wyglądu świetlico'
do roku 1950, co w pnellclM'plu cu. Pracownice krajalni zcł>o- oraz dbać o wygląd estetycZl1T
na gołówkę przyniesie 914 024 wiązały się wykroić ręcznie 1;10 sklepów,
zł oszczędności.
sztuk sukien damskich, ~'lzie
('złonkinie Ligi Kobiet przy
do tej pory krolly 150 'tIuk, hurtowni CENTRALI SPOZYW
W ostatnich dniach, przy ulIclI Hipotecznej 12 otwarty zostal
Szwaczki w liczbie 62 zobow;q- CZEJ w Ostrowcu zobowiązały'
40-t.y z .kolel sklep Miejskiego Handlu Detalicznego. Jest to sklep
NIIsl Il.arpsftftndpnt'i zały się zwiększyć szycie 1'u- się przepracOwać po <1\ godW1Y
papiermczlI, bogato zaopatrzonll w przllbory szkolne I materiały
,n,
kien O 1 - 2 .Stanisława Adam W dniu 18 lutego. Zobowi"anłe
biurowe. Obsluguje go brygada młodzleźowe! ZMP.
czyk I Olga WoszclCOwska :.(,to' swoie wykonały. dając państwu
Na zdjęciu _ wnętrze nowo otwartego sklepu papleT.nłczego.
I
t'2ulelnl"u
za/II/lU/II wiązały się uszyć l przek9z3ć 218,07 zł oszczędnoścI.
"
Kongresowi lalkę w stroju kraNa zebraniu
pracowników.
(/111('%,.,0...
kowsklm, a Irena Szczur I Ale- GMINNEJ SPóŁDZIELNr w
W JI I
ksańdra Wójcik przygot?WSĆ Ostrowcu podjęto następujlICe
Biltn anie
osiedle roboinJtlIie Ssvdló- specjalny numer gazetki ~Cl"n- zobowiązania: wydać gazetkę:
łdzl·.elnl· .
wek
w Kielcach
nie zWTacają
posiada nel.
Międzynarodo ścienną,
zwerbować
członkl6:
li
_
ŚWietlicy?
Robotnicy
wemupoświęco!}y
Dniu Kobiet.
LK, kwartalny
plan 10
rozlewni
pl
'. .

.. . .

118 .kll\ll6'ft

C-I

"0 I!.:

ł1

(43-732 k)
W Busku

• • *

odbyła się powiaŁo

wa narada aktywu wlejsklego
ZMP, w które) wzięło udział
ponad 400 os6b.
Uczestniczył
równiej; przedstawiCIel Zarzljdu Głównego kol. .Jan Kowalczyk.'

Obrady skupiały się głównie
na zagadnieniach planowego
skupu zboża, .kontraktacjl, wio
sennej akcji siewnej I kulturai
no-ośwIatowym tyciu wsI.
1IL Kosela

• • *

W SJtlIiekocJnllch uruchom:ona została spółdzielnia T.kraw;tc
ka.
Sbwej

•

•

•

Młodzież ZMP-owska

I

J

Zw•.Spo•..

y

. . . SpOZ·.ywCO.W

W. .lIlelca·'h
R
~
'.' W związku i ziurileszczoml

.się .zprMbą dd MRN w r.lcl~

Koblętyze SPót.DZfELNI
c8,ch o przydzielenI\! Im odpo- PRODUKCYJNEJ tv GIERCZY
wIedniego lokalu.
(253-683k)
I. Bokwa
Pr.odownlce
• • Ił
l . . .

stwoweJ Szkorys&. Itc~ 'w '8uskU
no
zorganizowała dla spółdzielnl tatką w .. Słowie Ludu" Nr. 433
produkcyjnej w Skotnikach wie z dnia 3. 12. 50 r., Oddzial Kiecrornlcę artystyczną.
lecki Związku Sp6łdzielni Spo(203-668k) Zbigniew Marszałek żywców wyj amia:
•
•
•
1) trzy kelnerki Istotnie ""_
-- wIeś WadM w gm.
prs"" społeczne I
Zanąd Kolejek Leśnych w bi I . . . .
tYlI. pow. Kielce pozbaw',)na
jednostki jióijl;!lIa .. era y
wynagrodzenie.
jest
elektr:vczn"Coi' Wko
ekspozyturze "Paged" w
a jeden kelner wyDze od przy
pane
berui:yteemie.
Kielcach. rozpoczęły prace pu:y
Sługu~~cegO w/g obowiązujące
Co na to ZEORK?
_M, STEl'" "rA TARNOW
ICtowawcze do wyborów Rad
go u aduzblorowego.
(l07-6111k)
1-(',
V_
""'.
ZakładOwYch.
NiezgodnOŚCi powyżSze pole'" • •
SKA pracuje W zakladach
Na zebraniach pnedwyb.:lrcono Zarządowi SpółdZielni uKZWM nr l jako robotsunąć, a poszkodowanym keiI
nleG.
\:Zych podejmowane są lob,wil\
nerkom po""'płacać wyrowna
- uelll _la &sdtob' Pr.-y
J
EIIo!a produkcyjne I oszczędnonie.
"J
stawaj przy KZ'W'M Nr t w
est PTCcownlcq pilną
§Clowe. Tak np. pracownicy dt!a
KIelcach. nie otnymall dotvrłl
zdlll!ql'pUIlOtOO1łq O!'llZ
10 transportowego IObowll\~all
2) przeprowadllOne dechoczas świadectw _ladnlezyeb?
wykonu;le Ic.Mdq .....",i,,,,""'"
lIę do wyJadowanla piasku pc_ d"nla nie wykazały, by ogół Plerwszq klilmtkq tego skląll Byłoby koniecme. aby Dyr~k;lej P'lIcę ~.
tnebnego ,do, bll!iowy wygo.now pracownlk6w wykazał swe nie bl/la _III Grall/nka Kt.:iIłłIJJIf'-( ! l tej IIkoły poątywnie "'ilalukollczllła kur, dla: anolfabeIII.
•
zadowolenie w stosunku do ..kil. która prZl/sda łoble k'upl6 wiła. po~ spraw'ę.
tów, kt~ umożliwił 1,1 obję688-659)
A. Maka~włeJ kierownIctwa .. ppody.
zeUl/t dl> '1Iaunków.
(1M-J8IIcł
ch! stllllolllbka' ~odniclq~
I'tadll Kobi««1, W ten spo
_bll~u;le O'M kobletll
KZWM-u do _Ud o podnie•
.umie u-vdajnoki
u·
ńotadanlla ;Ie pod wZi~lę(rem

lalnańsku
lące

o

p,ń-

I

I

I

niższe

śwlella
ałupy gniją

Bodz.-

'L

Steflila
. arl'''Sldl
T

poUtvCZ1'l1rflll.

-

PTm!:

wotnlł

Ul

czasie

nqdów obRarlłikóU! i kllpIfalUfów, kledl/ pallOUlllo się

wa i wytwórni wód gazowycl\
wykonać o 10 dni wcześnlat.ti.
dq. d,nia 20 marca br.. zgloli6J
do dnia l marca zakontralńowa
ną na II kwartał ~rrodę chlew.
ną, uprzątnąć magazyny I place przy magazynach. Zobowlllzanla pra('ownlcy 1ąkonali 40
dnia 24 lutego.
.

-

(l\L

Wed.)

Q

ftAft:

PAASTWOW'l TEATR IM.ft.
Ze:ROMSKIItQO .,$(.n,..:
Pawia Euterq,a" - OWPł7.
KINOl

01't:tlRl' Ą,PTU:
- dawna apteka mgr. Balł*
altleao, '11. Sienkiewicza 53.

'I'It.BFOl\Il' ł
I ' " - POłotowie Ratuukowtl
bUrobocle. blllem łwalul na u-u - Stm Pobma
tlW'lł4 v-ege!aelę móll,.'l IS-12 - KO\'nIAriat MO (~
Q
- międąmiastowa,
tOUJ. :rllr~.kII.
DopieFO włldzG ~ umo.łłfwl-

'ouuldwanle pracownlk6w

::~"'

.. Jłr.',.

'

'"'\

Pomo'c
dla pols,kiego
,,-

Uroczyste .zakol1cze'nie

Zimowych ·Mistrzostw Polski

Zrzeszeń

_,

Sportowych

1IP0rtowa upływała w alln"', UKOPANE. W przed"łałnlm blu ZlmoW)'eh MUtrso.łw P!lbki Zrzesle6 Sportowych ro.grano II.lom-glgant w kOH urenc.ll męłezym I kobIet.
- _
ferze przyJałnl l współpracY,
przy wzorowc.l postawie zaDługość trasy dla męlczyzn w YDOIUa około 1.800 m PI'IIY r6tn Iw _lede6 850 m. Na trasie
woctnik6w I działaczY. M!.wca
I'OI8ławlone bylo 39 bramek, Startowało 101 zawoctnlk6w. .klasyflkowano 92.
podlcre6l1ł
r6wnlri ofł:uną
- ,ZwycIężYł Maruaerz J61ef koblei roze,rano na trasIe dłu- dlonle zImowym pod Krokwią
pracę
aktywu Ipołeezneęo
'(CWKS) - 2:57,4 przed - Na- 'oścI około 1.400 m przy r01odbyloslę w nIedzielę wieezoprzy oraanlzac.ll mistrzostw
rem uroczYste zamlm1ęcle 1
, ol'lllakowlklm (AZS) - 2:57.5, nicy poziomów 358 m 1 34 brllm
oraB stwierdził. te aport PolPlOllkll (Ogniwo) - 2:58,5, Ro' kach. Startowalo 41 zawodniZimowych Mlatr_tw ZrzeIki Ludowej, lłuiąey masom
(AZS) - 2:59,0, Zarycklm czek, konkurencję ukończYło 40.
Izeft Sporłowyołt. Na wietrze
pracuJ&cym, "n:e'<:ywa !łkres!
lCWKS) ;- 2:59,2.
Zwyciężyła Kowalska (Gwardia)
w śwIetle renektorów łąpołaly
Rweło rozkwitu. Dowodem te
,Najlępszy . czas dnia UZys~RI -,2:09,0 przed Bąk6wn&,CAZS)
r6łnobarwne nagi w~ystklcb
11'0 jest dzielną. ambitna postoi,
,Claptak-Gąslenici' - 2:53,0, Jed - 2:13,2 Grocholską (CWKS)- ,zrzeszeń. Na uroczystOść przy
wa młodzleb l Jej sukce';Y
l1ak na skutek ominięcia bramki - 2:17,4, Bujak Ann" (CWKS)
bYli przedstawiciele Komlletu
w tegorocznycb misin:o~tWl'.ch
,tollta! zdyskwalifikowany. Zdys 2:22,3, Jańezyk (AZS) -Kultury Flzyczne1 CSR I NRD
oraz duia Ilość uczestników z
kwalifikowany został również 2:25,8.
.
oraz przedsławiciele GKKF.
odległycb części kraju.
Zajęcie
trzeciego
miejsca
W przem6wlenlu swym !>oIJpedzic,
Posel Motyka dokonał naSlalom-gigant. w konkurencji przez Grocholską spowodowane
lei Motyka stwIerdził. te mi·
stępnIe rozdania nagród :rwybyło upadkiem na trasie; Koatrzostwa spełniły swe zadacięsklm zespołom l Z'lwodnldelska l Marclnowska omlnely
nla. BtaJłłC sIę ozynnlklem
kom w poazczejlólnych konbramki I zostały zdysKwaUflkopularyzacJl narCIu.tBtwa I pod
kurenc.lacb mistrzostw.
wane.
nIesienia Jego poziomu. Walka
W konkurencjach Iyżwlsr- ~===.:.:.:::.:....:~-----------:::-----:::--sldeh iakończono jazdę figurową męłezyzn, w której tytul
mistrza Polski zdobył Sojka
III d 1"1
ł
W ~am~ch Planu 6-1etn!ego powstają nowe kopaln!!
(Stal) - 223,3 pkt. przed OSl\~
nOlP·ąscy p
węp!a· Przy budowie przemysl węgloWl/
posiłkuje się
dnlklem (Stal) - 219 pkl .I
szeroko metodami radziec/dmi i sp1'zętem doattzrczanym
Grobertem (Stal) - 204,8. .
nam przez ZSRR.
•
••
Ostatni mecz z cyklu rozgry~ 176:67 dla Warszawy, Mimo to I
Na zdj : ladowark4 (czerpak szybowy)
prodUkcji ~a
W jeździe szybkle,1 kobiet ro- wek o Puchar Miast zakończył I wrocławscy pływacy wypadli do
dz!eckiej oddaje przy budo wie szybu nit'ocl!n!one uslu
zegrane biegi na 1.000 I 3.0~0 m, się jeszcze jedną porażką Wro- brze. Prócz tych nowyc.~ rekorgi. Wydrapywany kamień przy pomocy kobla wędruje
W biegu na 1.000 m zwych:tvla elawia. Ogólny wynik brzmi dów okręgu. zanotowahsmy pona górę, jednocześnie szyb obmurowuje się (!egtlt'f'
Potapowlcz (Stal) - 2:10,9 pr~pd
.
prawę wyników w kilku konkuPodmokłą (Gwardia) 2:11,0 l
rencjach,
Sutyńakll (Kolejarz) - 2:15.5,
I
Najwięcej emocji dostarczyły
W biegu na 3.000 m: 1) Sułyń
W świetlicy KZWM nr t w HCT;,ie zebranym widzom biegi
sędziowska"
ska (Kolejarz) - 6:58,8, 2) Kal- Kielcach odbył się mecz p'n;:- na lOO m. st. dow, mężczyzn 0barczykowa (CWKS) - 7 O~,O,
raz na 200 m. st, klasycznym
• ol •
lo
3) Podmokł" (GwardiA) - 7:05,6. pongowy pomięd?y reprezen'a~ mAżczyzn I kobiet. Sensacyjnej
ę
~
•
.
,
cją Szkoly Piramowlcza I S~KO~
Zwyclęzca- biegu na 03 km Przemysłową. Zwycięzyła clru poraźki doznał w Warszawie
Stal (Starachowice) - Stal rowlec) - w Kielcach. SędLiule
Kwapień (Gwardia),
Na rzęsiście oświetlonym I tyna Szkoły Piramowicza 5.,t.
Mroczkowski, którego wyprze- (KIelce) w Starachowicach, S~- na punkty Spyra (Kielte), sępięknie udekorowanym ata·
Drugie spotkanie rozegrane dzi! ~ dłoń wroclawiani~, Le:vic dZluJe na punkty Zuzyckl (0$1- dzlego ringowego -oraz d-...,ó,:n sę
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - pomiędzy drutynami SKS (p~ze kI. MlędT.~ tymi za~odnlkaml,ro rowIec), s~dzlego rl:Jgowego l dzi6w punktOWych wyznaczy
~dy
mysłówka) a SKS (Szkoła Kra-I zegr~ła SIę porywająca \~aIKa dwóch s~dliów punktowych wy- PZB. delegat Okręgll- Chtł.1i.1'I,
II
.
wlecka) zakończyło się zwycl~- M fmls7.u, z kt6~E'j. 7.wYCIęsko znac7.y PZB. delegat Okregu Pocz, meczu o Rodz. l1-teJ w
stwem ..Przemysłówki" 8:2 Plln wyszedł wrocłaWlanm, Do go- ZarzyckI. Pocz. meczu o świetlicy KZWM _nr l
kty dla zwycięzców zdobyli Jop rąc~kl rozpaliła pUbll,czność rów godz. 16·eJ w Domu Kultury.
. -,-. 0-:--;. ,
U
U
klewlcz - 3, Górsld I Waslk po njez walka Pe:TuseWICz.a z warWłóknIarz (Radom) - Staj
Ił
2
oraz
para
Jopklewlcz
G6rs7.llwską
koalIcją
Janko:"skl
i
(Radom)
w
Radomiu.
S<;dzit:]ą
Ilzą
Kielcach W niedzielę 25 dyskUSji wzlęlo udział kUk'In.l.
-: .Sołtysek - najnleoczeklwa- 'I w ringu Cichawa (Radom), na
li ł OlB
lutego bl, odbylo się walne ~tu mówców, Następnie pow~lę~ skI.
W następnym mE'ezu SzltOl8 nIe) wygrał Petrusewl\:z.
punkfy Wrzesień (Radom), po~
'~ •
,
zebranie Kieleckiego Ok~ t., ucbwalę o likwidacji Klei.
Najwartościowszym w;ynikiem - zostałych dwóch sędziów punkto
W środę 2,8 !utP.i!o'~ Kie;"~dl
gow~go Zwią~ku P:lkl N"inej, OZPN. po czym powolano sektję Przemysłowa uległa SzkOle. R. t'Z
na które przybyło z całego wo- pllkar,ką Woj-'l~~d~~I~co .K1ml wojąwej .4:6, Puntdy dla 7.wy- zawodów jest czas JaŚkiewic"a: wy ch wyznaczy PZ13. det~gat w, tokalu ?:wią1;k:.I_ao"sers~i~~n.
jewództwa ók, 80 działaczy pll~ tełll Kunud FIl!Ycme!. Na c&nle c\ęzcow uzyskall- Przybylski I (Wroclaw) na 100 m. st. grzbieto,' Okręgu - Cichawa, Poez_ me- odbędzie się. zebranIe Zarządu
KleI. OZB_
-- .• - ._ .•
J(IITskich I delegptów kluhów. śekrJI stanął w charakterze pn.e Kozłowski po 2, Rozpara l oraz wym. Uzyskał on bez konkuren ezu o godz, IR-ej w hali RZO.
cji czas 1.14,8.
. : Gwardia (Kielce) - Sial 100t POczllte~o !I,~:~8-~ej, Wojewódzki Komlt.et KultuIY wodnłozllcelo Ob. AloJzt M.łzvr. para Przybylski KozłOWSki,
:Fizycznej reprezentował t(llV,
'Buczyna. KW ,PZPRlow. CbarabIn, ZW ZMP kol. CzalllarIIkL Słabo reprezentowane hył_v
l.udowe Zespoły Sportowe, co
tłumaczY 'lę do pewnego F!('pnia ake,1ą wyborczą, jaka c-dhywa się obecnie w LvciowychZeF
półach Sportowych na tcrenle
województwa.
Kieł. OZPN mote mę pO'!Zl'zy'
el~ znRcznyml osiągnięciamI.
Str, 255 .
8TANtSł.AW DYGAT
O~g zrzesza ogółem '52 kluStr :156
G (') R Ą (' l!: U C Z Y N K t.
by, z których dwa - Włóklłlarz
(Radom) I Gwardia (Kielce) na_.A pn:ede wszystkim - odezwał się nll31e Kwie*' _:::za- Gd)" w nocnym lokalu przy berze. zaczepU go Robbłn l Palleią do II Ligi Państwowej. W
do\\'Olenia i dumy. że przykłada pan swoją cegl;ełq do cW_
mer: ,.mo.ie napljM'lY się raBem'" Poczerwlenillł wtedy I udoA klasie jest 15 drut,.rr. lIotć
obrony Europy przed bolszewlunem.
wol(!A1a ł ceboty. W tej ehwlt wldzłllł siebie jak li uprzejmy!1\.
piłkarzy na terenie wojewM,l'owledidał to głO!lem podniesionym, szyblro. ł'Yłmleude I I
ale chłodnym uśm1acb-em odpowiada: ..Promł mi wybaczyć, ale
twa Pr.ze~rą~~yla cyfrę 3409. W
!tnykllwll irytacją, jak sll'rłan( wydający komeo&! tmru;rzo!1\.
II nieznajomymi me plł.... I odchodzi od baru. Ta ńlyQ. ta wizja
PUcbarze POlskl brały uchlał
202 zespoły, meczów roz. .no
.prawlala mu jakli' ulgę. trzymał się jej kurczowo, aby odwlac
lIlOilo się 1dawRc, że nie zilmlen:a lulaj nikomu teIO zadowo198. POwyższe cyfry śwłlld'!lll
lenia I dumy uś\\1aclamiae, ale je naknuje I got6w iest w' kał';
moment. W będJle m.wał w sposób bezwzględny I okrutnie
dobitnie, iż sport piłkarski w
dej chwili \\-yclągnąc rewolwer pn:eclw temu, kto w _
setrDłwy przyj~ się twarzą w twarz llwojej obecnej &)'tuacjl.
Kieleccz,vźnle maj duj. ldę na
kund nie 1dola llCl\Ue tych w sobie doma'Ć.
CIut. h ktof: klepie go lekko po raml(!Alu. Uniósł alowę. Stał
dobrej drodze do jego umaso·
Umllld równie nllgle Jak odezwał slę- Ale na_tr6! kn;,klhRJ
nad nim Palmer. Prz.vgllłdał mu alę II uinteresowanlM'l badllCZll
wlenla. Najważniejszym brairytacji jes;zcze pr~z chwilę błąkał się niemo na Jeso twlIrzy.,z.
kiem w pracy uSlępują::egO IQ>
dokOllujlleeao wiwillekcjl nad królikiem: QbędJle tył, II obdę~·
rządu było lbyt słabe powlqusKnywiooyml IX\lIlIrdliwie uRtaml, li nozdrzami d.riItcymi włc;I...
mi nopml i rękami, czy teł lECIachnie l wyrzuci si, 10 na 6mletnie II 1.MP, dopiero w drukle, spoglądał n_ w>zy~tkich spojrzeniem ~m.alenawtat.,
nikt" Poctul w lObie bezwład laupeł1\ll potu~ Zadrtal lekko.
gim pólroezu nastąpiła p9Wl\a
nytn. Powoli twan: uspaltajala mu alę. nozdrza, ~łr . . "
- Mój drogi - powledzlał Palmer - trDbe tei dodać, te nla
poprawa na tym odcinku. PO
gn'mu ust zacząl przechoddć w ni~ uiI:nI..... -0lIl7,'
uAwiadamla pan eobili! swojej 1$tu:lllcJl od strony dla pana berztotenlu sprawozdania II d,I,złagodniały.
_- ;
dllO k~tneJ, Sprawa Wałlaka. jest dla nall .prawill wielkiej
łamoścI KleI. OZPN w Aywęj
Mlszyna uybko !)Otaknął iłową, ,altb,. bał się. te ujmalej.
".agt, a włamie pan jeden mado niej ~1W(l§c1 dOl!~~,
su w !;I'm zwloka s.k!avje pr~w ru-emu rewolwer I:wi.~
Jetelt WYwlllte się pan łl niej tak Jak teIO od pana oezeku~
my, to I pan l'fIOłe OQeklwa6 od nu wiela My nie qdamy niRai się napraw-dę, Bał się paniem!..
' ,
~ l\~ dllrlM. PomijajllC normatne w takim wypadkach
Nagłe wYłtąplellle Kwl~tnlaka akoJuąlo mu się w ~
W)'l\~e, IObowi,lUfę się Płlpu. te natyduulll$l po OIIiUnie1wykle sugett,ywny • pewną ~ II okul*'jl. Na'.,6&" '
celów, beIpIllCZDle ~ pana al 'aranlćę,
II MUI!Uere!1\. ~rektorem Arbel_m.tu:, ~ uw się ~'~ ,
cel wi~ aawet. ubelpleeąmy tem 'panu byt.
z.ły Int_ Kled,. twllczall IIIę mlędą ~ Muell., ~
No. Miląftal Cą pan wreaete zdaje lObie sprawę łl teao. ..
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