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blet..;. G~ BANERJEA. Go· LK Edwarda Orlowska. I
rllco manlfestuJq uczestniczki pierwsza przewodnicząca ZG
Kongreau uClucha przYJdni dla LK _ dr Irena Sd.chelska,
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Przesyłam gorące i serdeczne pozdro~ienla kobietom polskim z okazji Kongresu Ligi Kob1et. Zyczę
delegatkom 1 uczestniczkom Kongresu owocnych ob-rad. Niechaj praca i uchwały Waszego Kongresu
przyczynią się jak naj skuteczniej do podniesi~nia
świadomości i aktywności milionów kobIet polskIch.
Nieustannie wzrasta dziś w narodzie polskim rola
twór<:za milionowych mas kobiecych. Coraz większe
i donio'ślejsze jest ich znaczenie, ich praca, Ich wpływ,
ich udział w wielkich przeobrażeniach gospodarczych,
kulturalnych i politycznych, które przeżywa Polska
Ludowa. Zyczę Waszej organizacji, aby coraz wydatniej pomagała masom kobiecym w dalszym rozwoju
ich aktywności społecznej.
Naród polski uczestniczy dziś z wzrastającą siłą
! energią w wielkim światowym ruchu bojowników
o pokój, przeciwko groźbie nowej wojny. Niechaj
w tej walce miliony kobiet polskich wysuwają się na
czoło sił, broniących wolności i pokoju!
Knowania irt.periallstów, którzy usiłują odrodziĆ
militaryzm hitlerowski i faszyzm, - zagrażają świa
tu i kulturze ogólnoludzkiej, godzą w niepodległość
naszej ojczyzny, w budownictwo socjalistyczne i wielkie osiągnięcia mas pracujących w Polsce i w wolnośĆ
wielu narodów. Przeciwko tym zbrodniczym knowaniom imperialistycznych podżegaczy wojennych podnosi się dziś ze wszystkich zakątków świata potężna
fala protestu i oburzenia, wzmaga się walka setek milionów ludzi w obronie pokOju. Niechaj w tej walce
słusznej i sprawiedliwej nie zabraknie ani jednej kobiety polskiej.
Masy pracujące Polski swym ofia'rnym wysił
kiem dźwigają wzwyż siły wytwórcze, umacniają
gospodarkę i kulturę naszego kraju, zabezpieczają
jego nIepodległość i rozwój do socjalizmu. Nfechaj
w tej potężnej i· twórczej pracy nad umacnianiem potęgi naszego kraju kobiety polskie pobudzają i zagrzewają naród do nowych osiągnięć I zwyel~t)vl Niech
oQwjają ,erea i ,uCZUcia, ~ po1sIdej go~
entuzjazmem czynów twórczych i zdobywania wiedzy, niech budzą w niej od najmłodszych lat miłość
do naszej ludowej ojczyzny I gotowość oddania wszyst
kich sił sprawie jej niepodległośCI i wielkości.
Wzmacniajmy Polskę swą gorącą i Q!iarnll pracą,
wclelajmy'.'ł tycie nasz wielki ,Plan 6,·letrif jej rozbudowy i rozkwitu I
Przez sz~ą przyja!ń, z narodami ZSRR! krajów demokracji ludowej pomnaiajmy siły potężnego
światowego obozu postępu I pokoju!
Niechaj w eodztennej pracy I walce ludu pracującego kroczą w pierwszych szeregach kobiety polskie - wielka sila naszego narodul
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Ostatnie, lutowe Plenum Ko. IIlltetu Centralnego Komunistycznej Partii Czechosłowacji ma
hlezwykle doniosłe znaczenie
lila narodu czechosłowackiego.
przejdzie ono do hlstorll KPCz,
do historII narodu czechosłowacklego, jako Plenum, które
lIa wytszy poziom podniosło
Walk, o socJalizm, przyśpleszylo marsz do socJalizmu, a zaralem zdemaskowało metody pa.. hetraeJl imparln1l8tycmego wy, wladu t rozbiło agentur, Impeł'iall.tyczn..

W referacie swym na Plenum
tow. Gottwald stwierdził:

"Bez wahania mogQ powle-

G:IIIoe6, la

wygralIśm,.

w:lełkll

bitwę przeelwko wrogowi klaso
wemu, wIei"" Iwlll8zcza bItwę
przeciWkO Imperialistom zachod

rum".

Ta wygrana bitwa, która pokrzytowala plany imperialistów
- to zdemaskowanie 1 wykluczenie II partii zdradzieckich,
\Vl'OłIch. antYllll1'Odowych szple
,owsklch elementów, jak S1Inł,
Svermowa, Clementl., HUlIBk,
Novomeskl I inl.!. Grupa ta ata
nowlła przedłużenie na Czecho
.słowację tej sIeci agentur, którą ImperialiŚCi
z8slall w partIach komunlstycmych 1 robot~
r.lcz:vch jeszcze w czasie wojny.
("<'leć II nich wywodzi się z był ....h współpracowników Gesta1-0, których hitlerowcy pótnleJ
. pl'zakazalI wywiadowi amerykańskiemu. Częjć z nich od ralU związana była er; anglosaskim!. ł francuskimi ośrodkami
IlplllllOwaklml. W.ąscy oni
- podobnie Jak BaJk na
Węgrzech,
czy Trajczo Ko,tow w Bułgarii - mieli za zadanie dokonać puczów kontrrewolucyjnych w swoich krajach,
paraUtować walkę klall1 robotniczej o soc'aUzm, zlikwidować
niepodległoŚĆ tych krajów, wydając je na łup amerykańskim
imperialistom.
V1ado Clementi. byl leszcze
, J'rzed wojnlł szpiegiem francu1""':'1IJp,egO wywiadu. Z wybuchem
lu" '. 'WQjtl3" n'ZUclł on na krótko ma'lW
.D)Inm1ł si, wtedy, Jako
W1'Ół
Zwłązlcu Radzieckiego,

nlane na Plenum PrzeJawłała ~wn1ctwu z tow. GottwalMm
ona Jut dawniej antyradzieckie na czele, ujawnieni JOftalł .ptnastawienie. Gdy SlIn, zostal .kowcy ł zdema.lcowanł. przed
zdemaskowany, w8~elklml slła- narodem. 'Dzięki lłusme', lNI1'mi starała się utrudnl4 lIkwlda- kslstowsko'· - lenlnowskleJ llnU
cję wrogich agentur,
kryj liC KPCz, spisek bankrutów, kt6szpiegów I zdrajców.
rzy chc1eU CZechoałowacj, prze
Takle jest moralne obU.cze k.ztalc14 w koloni, emerykańwrogów narodu czechosłowac- sklc;h Imperialistów - spalił na
kiego. Obcy, płatni agenci. Ich panewce. I dzięki pokrzyżowacelem b . cofnąć to wszystkO, nlu tych zdradzieckich planów
co naró~ czechosłowa9ki oslll- KPCz mote ze zdwo'onll siłą to
gnął po unicestwieniu próby pu czyć walkę o socjalizm w Czecro reakcji w lutym 1948 r. Ich chosłowacjl.
celem ~yło dokonać w CzechoObrady lutowego Plenum KC
słowaetf kontrrewolucyjnego pu KPCz maj.· 'Wielkie maczenle
cro - tak, jak to ,zrobili w Ju- równleł ł dla nas. Cele, jakie
gasławIt wytrawni .zpledzy mo stawiała sobie grupa .:plegów.
carstw
łmperlallstycmych, I d;ywersantów w Czechosiowa
szpledz:!, tttowscy. Ich celem by cjl - "zawieszenie" walki klas,
lo hamowanie marszu ku locja- jako droga do resteuracJl kaplIIzmowl, by w odpowiednim mo tallZA1lu oraz burtuazyjny nacjo
mencle próbować restaurować nallzm, jako "ideologia" oderkapitalizm.
wanla Czechosłowacji od ZSRR
To oni właśnie bronili wszel- I krajów demokracji ludowej.
kiml sposobami bogaczy wlej- "Ideologia" likwidacji jej nIesklch I g1Q5il! koniecmość przyj podległości - w treści swej są
mowanla kulaków do spóldzlel zbletne z Istotlł gomulkowni produkcyjnych; to oni właś- uczymy I Bpychalszczyzny. I u
nla swoJ.. kreci.. robobl zmle- na8 zwyrodnienie nacjonalistyrzaU do oderwania Czechosłowa cme stoto .Ię terowIskiem dla
cH od obozu pokoju, od sojuszu jawnych agentur Imperialistycz
za Zwllłzk1em Radzieckim - I nych. POkrzyżowaliśmy zbrodwłączenia kraju do bloku impe nlcze plany zdrajCÓw ł Iplskow
rlallstycmej agresji, podobnie ców, kt6rzy na zlecenie anglojak to uczynili ich belgradzCy ..skich wywiadów knuli zbrodkamraci.
nlcze plany przeciw Polsce Lu·
Naród ,ctechosłowacki pokrzydoweJ i będziemy Ich nadal AcItował te zbrodnlc;;e plany. Dzlę gać z całą bezwzględnością.
ki rewolucyjnej czujności portU
Tam bowiem gdzie władzę
komunlstycmej, dzięki jej kie- sprawuje klasa robotnicza na

czeJe, mu ludowych, tam, gdzle
partia, która w
Jedną nlero&łącmą cało6ć splata patr1otym! 21 łnternacJonallz
mam,
umiłowanie włllJl'o
ne, o,ezy~y z gorącą pr~yjaź~
nilł dla Zwlęzlcu I'tadzlecJdllllO,
wodza obozu pokClJu tam
antynarodowe spiski skazane są
na niepowodzenie, tam są one
tępione z całą bezwzględnością.
I dlatego zwycięstwo odnieslo
ne przez bratnią naszą partię
nad knowaniami Imperialistów
I łch agentów jest t naszym
zwycięstwem. Dlatego przyśple
azenle ma1'8tu Czechosłowacji
do socjalizmIl jas\ I naszym l!Ult
cesem.. Dlatego ujawnienie wro
alego, antynarodowego spisku
w Czechosłowac.ll j8It ł dla lllUI
naulelł. .
..Niech kaMy Polak - mówi!
na VI Plenum KC PZPR tow.
Bierut - mllu.flłcy swój kraj
wzmacnia SWIl czujność przeniw podstępnym Imowanlom

rsądy, łPRwuje

'onaee

wrop_"

CZUjnoŚĆ wobec knowań wro
ga, który nla tylko nie składa
broni, lecz wzmagać będzie Iwą
działalność w miarę zao.trzanla
4141 .ytuacJ! międzynarodowej
i postępów oa.zego marszu do
socjalizmu - jest nakazem dla
cale' partU naszej, dla kaMego
patrioty pólslcłego, jest jednym
z warunków pomyślnej walki
naszego Frontu Narodowego o
pokój I o realizację Planu SzeŚcloletniego.
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EJ.eo rob6w. ~~onkowych w SilI
wla1e kOlllelłtanT, chednKl'WHI.
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::r,J. robotulq, chłopi pra

Z ohnitkt ~ w ZwiązkIl
pl'lleaJIIRadzlce!dm CICSZIł IIA wszy..
ea daj, wfraz lIwellI. podzley.lu?Z1e prsey na. ea.lym
_wl l rad.1 dla oslualęi ŚWiecie. Jest Oll.a bow.lCID ~
kraju zwyelęsklego socjailZlllu.
wadem. t«; g~arka socla·
ZMP'Owiec EDWARD NO
listycma Jest wyższa od kapi
BIS' praoownilc ZZWM w Rado
talislycznej. I że sIuty illt..
lDi~,kilkllkrotn" przodownik
rlOOm 'mu prac.ujl\Cych lIi8
pracy, odznaczony srebrną od·
garstce wyz~lwaczy. Goznaką "Pnodownika pracy",
s!>,?darka SOCjalistyczna pratak mówi na ten temat:
cUJe dla.pokoju,.podczas Id,
"Gdy prteczrtalCID w gaza
fa:bl'1ki lmparlahstów produ"
duj~ armaty. ~olZtem IlI1<hf.
. o obnitcł cell w Związku
Cle
"j
. rw
milIOnów ludZI.
Radlice.. m.. to ple SZ}'lHIld_
O takie tame .ukces" lali!
molm uczucIem była ra """.
pod
ad
,.
Cieszy mnie bowiem tskte
~a gos
arka r zlecka mu
osiunięcie lIIIrodu rwicelimy l my. walczyć 11 nM.
kiego. gdyl wiem. te o51ągA zd~będzlemy Je, walcząc
. 'te
etrpem do komu
o obUltkę kos7.tów własnych.
~::~, I s:.leJll, te podobnI!
Ja jes.tem ladowacze1!l. pi.,
cowy~ 1 walczę o z,,!.nleJszedrogI! do dobrobytu kbie
również naród polski.
nie k~sztów produ~cJI pn;el
Muslm tJlko wszyscy pa'
troskhwe ladowBUle .materla.
miętać, Yte 'sukcesy swoje lu. do pieca l walkę z .brn~lI..
Zwil\zek Radziecki Z4wdzię:
~. l tegonauc:zyl mUle WleI
CUl przede wszystkim IiOcjall
kI y' ,.kład towarzyszy r....
stycznemu stoSUlIkowi robot
dzieckICh.
nik6w do wa.r.ztatu pracy _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
1 do samej pracy. Miarll zaś
tego .tosnnku ,ut os.lczęd·
no~. Obniżkę cen
m6g1
Zw!ą..ek Radziecki
wprowa·

clł~y ł latell,encla

zfrontu walki

dzić właśnie dzięki Ol'!'LCzęd·

nośoiom,

uzyskiwanym przez
robotników radzieckich na
katdym kroku. Dlatego też
te wielkie doświadclenia WiD
niśmy przejąć 1 uczynić je
wlasnymi.
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umaI!, te za wcześnie si, demaskować. 'Clementt8 pozostał,
po to, by dalej prowadzi.6 szpielfO\V&ką. wroJlłt

antynarodową

robotę. Pozostał Jako -.,ent
tych, którzy w' r. 1938 sprzedali

Hitlerowi, Il pa
p6tniej przyklasnę
tl Inwazji republiki p1"ZllZ Wehr
mllchl Pozostał, by próbować
.,rzehandlowa6
nłepodległo6ć
Czachoałowac.lł tym razem na
CzacholłowaeJ.
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w FS Zakładc1w
StarachowickiCh

Gwe.l'aneJ. 'łf")'łGcmaule.

W)'lllkach ł przebiegu katdej ate,1 deąduJe jej do. bre przy,ołowanle. sprfJtyste kierownictwo. kontrola
przebiegu akCji I pomoc w UIUnlęclu dostrzelonych trudności
oraz popełnIonych błędów.
Akcja wyborów do władz pod
stawowych organizacji partyjnych na wsi, mająca wlelIde
znacr.en!e organizacyjne ! poUtyczne, jest ,edną z takich akcjl, której dobre przeprowadzenie wymaga od In8tancJl partyjnych zastosowania w' pracy
tych wszy.tklch elementów.
które ekl.dtljll alll nr ~tllqś6
k'''1'ownletw, akcj",

DÓW produke,joy«!l1 jelit IIpraw
110 ł temrillowe dosterczanie
!lA w.rsztat. mM~ynę materiałów ł detald części mon tato-

O

.j

Ilewłaściwym
takt6w, .'Wła:dCZllC1Cb
me.. lIlHeJ! • prą~ Odpo. !nA trzebo b)oło 04ł0ą6 JllI od dłutsugo.e:a,-u bu opiekł •
trozumienlu prUlI 'łI'1edft1o .-mIa ~JO,
~ nlłdo1tatecmeJ freInml- .trony KP l KG. zan1edbaJlll po4
(I

'm1nn'

komitety powiatowe ł
przede wuyńklm nie pn;y~ cJI w wyznaczonym tennhl1e.
wzg1~em orIJanlzacyjnym t Id...
Ich roll kIerownIczej ł organi. towaR JllIlGye1e sprawozdań.
ologicznym zrozwnl.II lIIUJllI Jaki.
zatoraklej w WlelkteJ. pańyJNleetatowl Inttruktorzy, wy_ fi' powiecie llteleekłm koml- dla niej I dla ~ partii ma
", FS Zaklad6w Sls
n_J kampanII wyborezej.
słani przez KP w 8andom1erzu tety lJm1nne nalltawUr ~ JllI znaczeme akcja wyborów do
w teren jako pełnomocni
_ zapewnienie wysollteJ frekwen- wladz partyjnych? Czy orgam..
rachowieklch robotnicy nie za
Swladczy o tym wlele wypad borez nie zdali w wlef: WY_lcll, zaniedbując sprawę pozl<; zacja taka, bez wydatqej pornowsze montał.owe części dos ta'
jlj w terminie. 1.10 powoduje
ków bezdulznelo. meehanlcz- pa~~' elJ2arnlnu l:Ia .k~k mu i naleiytelo upolltycznlenlJł cy ze strony nadrzędnej lnllłan
niepotrzebne 8traly czasu i
nelo potl'llktowanla spra1f'Y ze- braku znajomości
Instrukcji' ekcj! wybon::zej. oraz przygoto- cjl potrafi pn;yg~ zebraprzeoto,. maszyn.
brań wyborezych w powiecie wyborCZYCh l nie przy,otClwa- wanla dobrze opracowanych nie wybon::ze w tald sposób, a ..
PreCOW'Dicy montatu podwo
88f\6lomierllklm, opatowsklm, o- nła do wy~la powlerzo- sprawozdań. Sprawozdanła o- by etało'" ono ~ do
III. lip. tracll zwykle pier'
poczyńskłm••tarllchowleklm I w nych lni zadaA. W gromadzie prllCOW)"llllJll były przez sakre- lepszej, aktywniej.., ~
wszę p(llowc; mIesiąca a powoInnych, ,dzle kierownictwo par Sadlow1ce UlJłtruktor dopuścll tarzy bez udziału czlonków l1li- świadomej praey dla parUt l
du braku det.U. podczas gdy
tyjne wykazało biurOkratyczny, do tago te sekretarz orlJlll'llza- zekutywy, cechowała je jedno- mili pracuJwch, dla oj~
w k06C1l mleal,ca, kiedy nil'
beztroskl .to.unek do akcJI, ejl ll'Om-dUleJ nie złotył w 0- .tronI:Ioś6 l ogólnikowość. Takle I pokoju?
dejd4 wrellzoie potrzebne ~Ie·
traktując jll Jako czysto forma! ,ółe sprtlwozdłm1a JllI aebraniu, .prawozdanla nie za~ły JW ToWarzysze JllI zebraniu .",..
mełlty, I
trudem wykonują
nil, wewnlltrznll .praWfJ pasz.. przez co olJfaniczyło .ię ono Je- dyskusjI., nie mobl1lzowały or- b
w ł..eDeIIkowle m6wtU:
pl&o.
cze,ólnych podstawowych or,a- dynia 40 wyborów, bez podda- lantzacjL Podejmowane uchwaile II DU, .,. Dl1d JllIII
ZIIkłaclowa organizacja
parnizecjl.
nIII anllllzle I dy,ku.jl dotych- ły nie zobowJwwały w spo8Ób I
I -"I" ........ --...0..6
NIE WOLNO
konkretny członków do wypeł_ Ił e uczy ""''' "'i-ii< ...- tyjna, rado zakładowa I dyPRZEPROWADZAO
Np. KomItat Powiało." 'IV czasowej działalności orpnlza- nianta Określonych zadań, były my dopiero plenvazy ras wkIIlrekcja muslłl ZWł6cić większą
SandomIerau, dopuścił w plerw- ejl., 'ej 051Unl~ l bra~ów oru OlJÓlnlkowe l dęklaratywne.
my na nanym zebranIII łnatrllJ5.o
WYBOnOW W 51'OSOB
uwagę
na ciągłość dostaw
szych dniach akcji do teflo, te beZ! omówl.nla jej na)bl!tszYch
tara Komitetu,. PoWIato'IVJIP.
części mont8ż()W'~·ch. Opóźn;nMECHANICZNY
etatowI Instruktorzy zagrzebali zadań, W Adamowi_b, nowe
fi' powlecle starachowickIm
nie I przetrzymywanie dostaw
się w papierkowej robocie pod kierownictwo of,anlzacjl pod- mlaly miejsce w kIlku groma- Na wielu zabraniach wyb«delali montal.owy,h jest szkol!
W doŁy.chczasow;vm przeble- CZai, gdy, do gmin i gromad zo- stawowej zostało wybrane na dach. wypa?kl, ś~ąd~ce o cal . czych ujawnione\ zostały talde
nktwem takim samym jak hu- gu wybor6w do władz gromadz- sŁali wysłani w charakterze zebraniu, na którym frekwen- kowltym medocememu sprawo- czy Inne błędy I nledociąlJnlęcm
kich organizacji partyjnych na
melanctwo.
Jan Włodarczyk terenie Kielecczyzny mamy wie- pełnomocników wyborczych to- eja członków wyniosła nlecale zdań i uchwał. Tak było np. w ~~f~::~~ .fr::::~::~e : : .
warzysze mało wyrobieni orga- ~O proc. W gromadzie " - - LIpsku I SkariYsku • Kośclelnlzacyjnle I nie zdający sobie k6w, członkowie komlsll skru- nym. gdzie sekretarze Złoźyll wlą o tych błędach, al. Zarasprawy z polltyc:r;n.J watnoścl tacyjne) byli jednocześni. kan- sprawozdanła
kllkuzdamowe, zem poddają ostrej krytyce KP
zebrań wyborczych nie umle- dydataml do nowej eszekuty- pozbawione wszelkich cech kry ! KG za oderwanIe się Ich 04
•
wy. Us~pujący sekretarz po- tykl I samokrytyki, nie poka- organizacji sromadzIdch, za nie
~~?p:~~j~:J ,,!m::'p~'!::i:: wladomlł członków organizacji ZUJąCII działalności organizaCji, udzielanie im pomocy l waka..
nlu tych niezwykle ważnych o zebraniu wybon::zym' na kilka jej członków, Ich oslągnl~ I błę zówek, ułatwiających wykonyzebraA.
godzin przed jego rozpoczęciem. dów, nie wytyczające zadań na wenie konkręmych zadań, ..
przyszłość.
brak kontaktu I dołowymi organizaCjami.
Wskutek braku poCZUcia '11DBAC O FaEK\VENCJJS
WSzYstkie te fakty Śwladczą
W tej krytyce ~ Jł'1OII6
powledzlalnoścl . za przebieg wy
.
o nledocenlanu przez niek (ó......
W CJO'lVlecle 'lVJouezowsldm. re KP I KG watności akcji wy_ KP I KG odpowl"",.. JllI If'J""
borów ze strony KP w SlIndomlęrzu. szereg sekretarzy orga- w pierwszych dniach akcji wy- borczej do władz partyjnych i nie, dlaczego w tej czy
nizacji gromadzkich nie wziął borczej dało sIę zauważyć 51abi11 mają swa tródło w oderwaniu gromadzie zebranie wybon::ze
udziału
w naradach aktywu przygotowanie zebrkań w wielu I się tych iIutancjl od dołOWYCh mlałdOla~~ble~yłna!e .załll~w~. ,
gminnego. poświęconych ome).. grolnadach. wskutc czego prze I ogniw partyjnych.
ey.
~~ .. o...
..... ..........
wencja. dlaczego do wlaek tej
wleniu WSzYstkich zagadnień ciętna frekwencja zebrań WY-I'
czy Innej organizacji IJfOJJllI4&..
związanych
z wyborami do borczych wahała siEi od 51! do \
65 proc.
KP I KG WINNY ROZTACZAC klej wybrano towarzyszy, kł6wladz .partyjnYCh.
rzy nie powinni znlllet6 się we
W
powiecie epoezyAsJdm,·
WIĘKSZĄ OPIEKĘ
władzach partyjnych, dla-ao
PELNOMOCNJCY
wskutek broku pomocy ze stroNAD OaGANIZACJAlW
w wlelu wypadkach VI OIJółe Ilm
ny Instruktorów KP w pn;y1OIUMI
podjęto uchwal wytyeu.l~
WINNI ZNAC
towanlu sprawozdań sekretarzy
OBOIllADZ
7.ł1dan!a na najblJ.źezą ~
INSTBUKCJB W!'BOBCR organizacji gromadzklch, spraTam, idzie komitety partyjne dlaczego podjęto uchwal7 q
po kt te odbił IfJ j mnie na wozdan!a te były OlJÓlnlkowe, są ścWe powlązane z organlza- czą.to ogólnikowe I nie IJWlI11IIn·
a
n
I
ue
a dyskusja 'IV wlfJkazośc! wypad jaml
dzklmI
ta
tują podniesianta poziomu
przebiegu zebroń wyborczych ków toczyła siEi wokół spraw o- c
Il'Oma
In prze ey organiucjL
Z d~łemJ marca 'br. we wszystkich Państwow1lch 04rodkach w podstawowych organIzacjach
h S"'-d i "".... ów bieg zebrań wybon::zych nosi
..... an e ", .......,rys ch charakter bojowej, upolityczZ dotychczesowych
partyjnych. Np. W lO"romadach'. \ soblstYI:·
M4szlfOOWych za.częly prp,cę Wydziały Polityczne. Na zd1.:
k dydatów zgtuzany I
t
b
,",n
Ć I
·czlO'/l.kowte W1Icfzfarn Pollt1lczflego POM-u tv Trzllboszowlcach
Szwagrów, tlsan6w I Brzaso- ~~o~~ wlaóz nie wywołałO nionel, mobilizującej członków ::en: wypel~n...
olgnl'locą:nUt;~~',:,,-'klPMZkoW4 zaznaJamiajq się z d.zfalalnośclq POM-u; Od lewej:
VIa trzeba bylo wyznaczyć podn
intereso anta ze partii akcji. planowo klerowala~ Zarsld _ tokarz, Fra~cłs%ek Moskale - tokarz, oraz Micha! nownie terminy zebrań, gdy:t· ;:ron~o CZł:XÓW, ~dYdatom nej l kontrolowane). Śwladczą ~t~~n~~~~~~:.
DlInowskt, sekretarz POM-u.
okazalo się. że sekretarze orga- nie zadawano :tactnych wogóle o tym sprawozdanie II zebrań zacyjnle którzy
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - pytań, nie analIzowanO Ich do- ~rc~:n!a~:re: : : zumieni~ ł realizacji
WJpc1tzawodl'łfdwo łladem Potapowa
tychCZllSOWllJ ~ zda- 11.1ec!e w~ pl4arow_ KC l Instrukcji
rzały się równlei W)"PII4kl zwal- sk.łnt. blllllJm I ~ gdzla wyborowo
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sekretarz organizacji par-I _ Czytałam ld - ' zaczyna.
tyjnej w Odlewniach Rodom- _ Mówiłam o tylu z towarąas
IIIkleb - tow. Madej. zaczyna II_I. DecydllJemY al, ~
dz1eA od przejrzenia gazet. Bo- W--.18 hUOOIII pm!lI tow.
1IWnIe, praeclei, te ,Jego" za- SlITdł_lIkl....
kład jest jednym a tych, które
_ A wleele 4oJdacloło. 00
pracuj.' JllI 1'ZIIez. pokoju. kt.óre chodzi? - Sekretarz sprawdza.
umacnlaJll _'wletowt front ob- czy towlIrzyllZki 40brze arozuro6c6w pó)i;o}U'IIf walce a pod- miały sen. metodY Potapowa?
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kich I brelnich kra.lów demo- stanie _
pm!lI uprzedale
lmaejł ludowej.
przygołowute mIIIIJ' 1'dIIe:IIłIIr.
DzlsteJua a.zetII uintereso- skleJ ł dnłkl. ~ atera6
wala 10 ~lnie. Cąła o ł- si, takle e pada--' ullllllJ'cb
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proo. ~ podejmowania
skutek słabej koIltroH 18 atro- mi - wybory słają mą czynnl- wozdań.
nyeb lłOttewląuA wzYWamy ca- ny KP ned pr1iIJI:lII ~ k!_ ~j~ ł noktyw-
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Tow. Madej umuochll al" 1
chwili odchodzi.
Pójdzie teru 40 innYch oddziałów. Z Ideszenl wystaje mu
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. .m.
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~m organizacje, podnoszą- \
lJm1nn1ch, ustaicme ~ ze- cym Ich autorytet wkód bezparbrań wybon::zych
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Bierut

Bolesław

twarcie nowego kursu
Woiewódzkiei Szkole Parłyinei

W nbległym tygodn1u nastl\pllo ołwarcle noWOifO kurm w
Wojewódzkiej Szkole Partyjnej w Kielcach dla 140 .mcbacq.
którzy w 60 procentach rekru tuJI\ IIlę IIpolir6d pracowników
",parału partyjnego. Pozoslall ło aktyw partyjny II 18.kładów
produkcyjnych ł iti! wsi. przodownicy pracy I czołowi .,Ila10rZ)' II terenu województwa klelecklc,o.
Na uroczystość otwarcIa kursu
jakle stoją przed partią d caprzybył sekr. KW PZPR tow. PI,łym narodem w związku z rea
lawka. który w krótkim przemó
Ilzacją PlanuC6-letniego.
Wykonanie tych zadań nie
wieniu nakreślił zadania stojące przed słuchaczami w okresie
jest łatwe l wymaga wielkiej
Ich pięcio-mleslęcznego pobytu
mobl1!zacja sił całego narodu.
Toteż zadandem naszym jest
w szkole partyjnej.
,,- W czasie zajęć szkoldać wam maksimum wiedzy
marksistowskiej, abyście po
nych - powiedział tow. Pilawka' - poznacie nie tylkO' opuszczeniu tej szkOły mogli
teorię, ale 1 wielkie zadania,
łatwiej po~onywać wszelkie

Znaiomość łeorii pomoże ,mi

w prakłycznei działalności
Pracowałem w
aparacie partl/j'nym Jako instruktor Wydzia
lu Kadr KM w
Kielcach. Dzięki
tej pracy w której styka lem się
z wielu towarZl/szam! pracujqcym! na róż
nI/ch odcinkach 'życia polityczne
go. gospodarczego i kulturalnego - zrozumiałem potrzebę SilstematllcznegO pogłębiania poteoretycznego I wzboga-

teorii jej dok!adnlejszlIm poznaniem i zrozumIeniem. Będzie
mi wtedl/ latwiej wraz z calą
partią na malm odcinku praCII
wzmacniać
front narodowy,
'Walczl/ć o pokój. o obniżkę kosztów własnych w produkcjI.
o zwycięską I przedtermlnowq
reaUzację Planu G-letnIego.
ZDZISŁAW

SZYMONlAK,

napotykane na drodze rea1!zacji Planu G-letniego i wytycznych VI Plenum
KC naszej Partii",
W dalszym ciągu swego przemówienia tow. Pllawka podkreślił znaczenie walkd o obnltkę kosztów własnych. będącą
obecnie naczelną sprawą w naszej gospodarce narodowej
Omawiając
rozwój sytuacji

wanla wszelkich trudnoka napotykapyeh w Ich codziennej
pracy na odcinku gospodarczym,
pol!tycznym i społecznym. lakich ludzi, jak et, którzy na
1/6 częłcI globu z1emskdego zbu
dowali jut socjalizm i weszli na
drogę komunizmu.
Przyjęcie
do Wojewódzkiej
Szkoły Partyjnej jest zaszczytnym awansem dla członka parmiędzynarodowej l WSkazując
na knowania imperialistów- tU".
tow. Pllawka podkreśl4ł znaczeUroczyat06ć zakoflezono odnie frontu narodowego w walce śpiewan4em Międzynarodówki.
o pokÓj l realizaCję Planu. przy
pominając wskazania tow. BIeruta z VI Plenum KC•
..- Zadaniem naszym bę
dzie walka o nowego człowie
G
ka ł nOWI\ 80c$allstycznl\ kulłurę. o wysoki dobrobYł mas
pracujl\Cych. potęgę Ojez:vzny
Gdl/
bllłam
l szczęście narodu.
dzieckiem ! paW:vratam pewnoś6. te iti!
t!'Zl/łam
n!eTa:
szkoły wYJdzłecle w pełni przy
na jakqś plękru;
gołowanl do wYkonania zabudowlę,
za:dań. jakle wam powierzy pardrolclłam
butia",
downiczym uNastępnie przemówił do słu
mle;ętnoicl przy
chaczy kderownllt szkoły. tow.
oblekania ImlaBechcieki. który powiedział m.
II/ch mI/§!! w realne kI:taUI/.
In.:
•
A potem. pracu.1qc w RZO
"Zadaniem naszym jakO kierownictwa szkoły jest wychowa prZI/ maszlInie zaczynałam Się
od towa,.~u
... ·' ~~
.... "nojmować
nie ludzi zdolnych do pokony- uc~'ć
~~

...w czałle uroczystoAcł otwarcła /runu,

Będę mc,gla lepiei służyć

swe I oiczyinie i narodowi

----------.....,..<-----~------------------

Dzięki parłii

TOW.
FRANCISZEK FIDUCH. pracownik Komitetu
Powiatowego w Radomiu, syn
odloov~iel:fzilllnl/ch stanowl- malorolneg" chłopa, z gm. Kowl/wiqzl/wall się róźnle wala od najmło,łszych łat pra'
powierzanych przez parpoznali tl/lko ele- gnął sit) uczyć, aby zostać agro
załadl/
markIizmu, nomem. Tow. Fiduch doskona'
powIerzchownie znali te- le :ramięt'l czasy wladzy kapi
- pracpwati gorzej od tllch talistów i obszarników, kiedy
narz".=, którzy CZll to w zamiast doszkoly chodził 2
, samorHzta!cenla, CZI/ też cepami po wioskach młócić
zboże, by w ten sposób pomóc
pogłębianie swej wledzl/
partl/jnl/ch lepiej ojcu w utrzymaniu rodziny Hczącej '[ osób,
linię partii. Wl/pe!Po wyzvołeniu wstąpił do
lepiej i dokładniej, a prze
partii. Wkrótce został człon
ws:rostkl'm politl/cznie slusz- kiem ('gzekutywy koła gromadzkicgo PPR w gm. Kowapowierzone ,Im zadanli'
la. W roku 1946 został napad.
w~edll zrozumiałem. że donięty prtez członków NSZ l po.łUŹI/Ć partii I 71UI$0m pra- bity, przeletal kaka miesięcy
powrocie do
pomagać im w waIce )V szpitalu. Po
socjaliZm. m0tn4 tv!- z.lrowia wrócił niezwłocznie
do pracy w partii. pracując
odll ma się nie tl/!ko jeszcze aktywniej w rodzin'
elementaT1lllch załad lIej wiosce jako sekretarz kola
ale gdl/ go się glę- P'!>R.
dÓJ!dalftnł~",I!tU(łlu)'e. gdfj" \V roku 1948 KG w Kowali
'.
' wysyta tow. Flducha na kurii
"
się hlatorię ruchu robotnl- rolny. po ukończeniu którego
Potltlala to na W1Idqganle pracuje on' na terenie swej
łłumll/Ch wniosków w gminy jako Instruktor rolny.
d:tałanlu.
\~ .'949 rokll
"Iktem KP w
nlllc, at do powołania go na
kurs Wojewódzkiej
Sdroly
wled~
Zauważl/lem,
tn"nn~7"'7' n,~n.l·" ;/1"" na róż

zasobu

trudnośCd

wiedzę

zdobywam

Partyjnej, fUI1I,cje instruktora
wydzlalu rolnego.
Dzięki zdobytej wledzy w
szkole rolniczej I doświadczeniu
nabytym w pracy partyjnej,
tow. Fiduch zwróci! na siebie

znaczenie

slowa

socjalizm. 1
nie mo potęż
niejszego, bardzie; wspanl9lego
budownictwa jak budownictwo
mtroju socjallstl/cznego.
zrozumiałam.

te

lepIej rozumieć
me wiedziałam

moJe zadanIa.
wtedll jeszcze.

te organł:acja Jlartllina skieruJe mnIe na 'fiUTa
W01. Szkoly,
te będę .1edru; :z; tlIch. którym
partia nosZ4 umMliwt głębsze
Towarzl/sze w RZO mówili:
poznanie teorii naukowego BO- ..By budować ~ocjalizm trzecjallrmu.
ba się wiele UCZl/"6..
Nie zawiodę zaufania partit
,Próbowałam się więc UCZl/ć. Poświęcę ltDe wszl/stkle 81111 na
CzytaJ-m
~"o"-Il m na ze b,a- to, abl/ wlI.1§ć ze szkołll tl/m.
' " • .1< " " a
nla organizacji partyjnej l koła CZl/m pragnę: 'partl/jną prele-

aa

s!użllcq

ojczl/źnle

Ligi Kobiet. To WSZI/stko dala gentkq
dobrze
mi duźo. Ale Im więcej się do- I narodowi. sprawie socjalizmu
Potworów. która plan skupu wladywałam, to tym bardZiej I pokoju.
miala w tym czasie wykonany
80ble
z tego, \
MARIA WISNIEWSKA
zaledwie w 3~%.
Tow. Fiduch :zmobilizował że chcqc dobrze budować soc;a- do niedawna robotnica z RZO,
chlopów prucujących do walki !I;.m mmzę jeszcze znacznie a obecnie pracownica uml/słoz bogaczami, wykazując Im ku więcej wiedzieć, więcej umlec I wa.
'.
lackie kombinacje i oszustwa.
W krótkim też czasie w gm.
P(}twor6w procent odstaw zbo·

zdawałam

spratoę

ża :r~! ZU:ń:e:;'nkOIY Chc,ę~się.~c~y.~, abyleplei
-

mówi tow, Flduch -

bc:'

clę
mial nie tylko bo,pte,d<lświa.euenia z pracy na od·

cinku rolnym, ale równieź
znal·mość wit'dzy marksisto
dzięki
które.! będę
mógł uniknie! blędów d(}tyehCZIUI popełnianych I lepieJ wypełniać udania, ja.
kle pu1awl przede IWI.\ wpn!lIIK,ia parłr.f1l8.
Dziś zdaję sable Ipł'IIwę z
telJO. że dzięki Pe!!I('e Ludowej, Ja llllllłerohllep
wlkłeJ.

.,.11

ł

i O iarnieGI pracować
dIa po kOlU
.. i lOCie a Iizmu
przed nlJn ori~lliz~~j; p~rt1l'
SKI zaczął po wyzwoleniu pra Da. Po pewD11!'\ czasie II. W po
COW1IĆ jako s:llfle:rz w Państwo wołuje tow. Kowalskiego
na
wycb Zakładach .. Wulkan- w swego :. 51 fU k tora.
Częstoc,bowie.
B<:dąc człon-

TOW. BOLESLAW KOWAL

Idem partii starał

się

praCO'

ebłopa będę mIi(d ~ Ie. WAĆ jak najoflaruieJ, Iły stAĆ
ezeco nidy nie liIYBtYJn w lita się prz,kładell' dla całej zaJe.
ale ldaby6 w PniKe ~ . Wk ó'
b'
ileJ l'ieZ kapit1ln~ew 1
lP· r .ce _taje:
rygadu-

w

UW8lrą KP ,.11.0 zdolny orga'l
rArIl~kew: ....wllę. WJi:łą/ ~ wydziału szl1fieqy" ,Praeuakcji skupu ł!boża tow. Ftdnch
stopieIi 6wia"_i ~ je: również społecznie: W"f'IiI'!4"
zostal skierowany jako lutru"
ktor parl);'.!!.)' na teren g~ln1
~J i WJ10ki ..WlIU spo- mi,c lIIę sumleanie lIIe ~q_
".
sl'uell JAdań, jekle Itawlata

- - - - - - - -.... ~~~~::u".....1:'IłIb;tJJ" ~

la~em

naszych

artykułów •••

Dala U. tlilI'. w I.'U~ ..Nut koi_ _
diIIIId 1 ~ ~
P1'tałIśsprawie W'Udlomlenla bufetu na mcji
mi ~ w ,Ia)Lm·~O, Im- ~
'w IUmmDMOMl, od4z1a1 OIaO 'lIria, nie ma ~ ~, ~ tui
Lubl!n1eza~lIł, • w naJ.bł~ cza- od L D. 111 r, .J~~o ~ .pa_
tM:dzłe urud:lom!OÓJ' bufet nil stae;tl w SIl- ~ ~, ZOsUIła OM. ~ prze:!
~~wbdomiu.
Na

zamlea:ewną

w nuzym

<kIenllilru 1:10-

tatkę w numerze :11:11 lit dnia lI2. X. H 1'. (k

m.
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Szkały oficerskie. -stoją otworeiil

kieleckiego han_lu uspo'eczRlolego .~,~a,,~!~~!.~!!,!tI.!6!!..!~~!~. .

pod tym względem siolą z n a c z '
.
,
dla syn6w robotnlk6w lehlo- ,1deJ. IuHY w 50iilll!ilIGIt .,..'
nie nl1e,. Usprawiedliwia -ten n" w zaniedbanych dOłlłd d.cl.el polowIe br. ezynha będ:1e ju!., p6w.
lelelf w tym aasle Jllmq,-eKłfakt, Istnlej"ca w 1950 r. ko- nicach, oraz uwzględnll\ rozbu- bUduj"ea się Iluta ptekarma me
Podobnie Jak w latach uhll!g- byWają aldbę w b~
nieczność szybkie' rozbud"w" dowę poszcz_ególnych :'ra:li, do chanlczna, któraj produkcja w I-cb od mlealAea marca do keIIi. skladaJą podanła 114••IdIcU~•.
.• - tychczas
........ óścl ""ot._łe
. .•. Wo.fllkowe
.
....~..
-"..... ił.
sieci handlu uspoł~czl1ll)nego
I jeszcze nledo.~tec:znle zu........
- u :I!8""trzeoo
...~
- .
ea ,
eI_ea
Komend,
.....
pod'~n . . . . -"łCll""
dla obsłu!enla śWI:1ta pracy. rozwin ętych, jalt: branł.y tclaz wanle miasta ł ""zw!)Ji
na cal- Rejonowe prpwadzl6 będą wer- liw
--I_A
....... I
>,v
.....eełwo lU'od_I.. t _L
_
_
oraz brak odpowiednich J•. t-a_ nej, drobnej galanterii, szew- ~~,:::te uspołecznienie tego "d- bunek bllodzleły do szkól of!- obywatelstwa "/Slde.., ....
11
vI<
sklej, gospodarstwa domowego, 'au....
'-o
4.
,zwlaszcza ·na peryf~rlac'l.
elektrotehnlczne), wal'7y.vnlczo'~'dlmy teraz do 51m J '"
carskich I pollł,cznych Wojska za~wladcl!enle o atosuDkll, ,...
Plany rozbudowy IIlcel handlu
, e ..-Ta POlskiego.
stułb, wo.fllkoweJ ł wlasnMfł!S
uspołecznionego na rok 1951 owocowej I rybnej. W dzlelnl- er handlu uspołecznionego. Je- .
nle IIlIPIsan7 _,6łow, łt.do
Id j
cach, gdzie brak jest odPOWied-\tell Idzie o to zagadnlen:e, to
Aktywny udzłal w werbunkn r
przew u ą otwarcie okolo 50 nIch lokali, zorganlzowa.ne bę- rok 1950 był pnełomowym; Han mlodzle1y do szkół welm, or- 'Od ZO _ sa ezerwca " W~
n~wYCh sklep6w. które powata dą kioski, które do czasu wybudo dei U5ipołecznlony jest luz do- organIzacJe masowe ZMP, SP. .ko...... cT. "'o-en"ac" ll,,-"
I t
b d
6
..
la "'-k l
l
LV ZSCh I
"t6 .......
•• J
n... u.n
""1'r"
11111". . . ." .....111
wan a am u 10k w, zastąpI" sy" sprawn... 'Wł C :l!lU ~(')'1ll....
tp~.. re "".... po- w7ch odbedde sIę badanIe I\ilł- .
"-"
I.UM: 11111" sklepy.
aparatem rotd:1ału ',)WlrO"" I pularyzowa~ korz,ścl. Jakle łlaJe'
.
nasz detal zrobił duty krok naNajwlęltszy udział VI rozbudo Objął jut' niemal całoAć zaopa- mJodzłety muka w szkolach on ::~..." pnea Iloml."., ~
prz6d w budowle handlu sowIe sieci w 1951 r. aęd~le miał trt.enla na naszym terenIe. cerskleh.
Opr6cz
awansu
..,.
•
MHO, który przewiduje ot7l'ar- PIerwszy rok Planu gosilod~r- społecznego mł04l1e1 2dob,.~bll ftlllImleDM. Ił do t • •
clalIstycznego. OSiągnięCiem jest
tu nie tylko powiększenie rlecle 30 nowych sklep6w. Dalsze czego został wYkonany z nad- wa zaszelytny zawód o kt6rym oneerwklelł marynatkI _Jf~
ci uspołecznionej, ale r6wnle!
•
20 sklep6w będzie :!:organlzowa wytleą. Duta czetć =,ersonelu, nIe moglaby .pomy'loo w POlcee I lotnictwa pny;fntGWtlll' ~
fakt, te przez wzrost plac6wek,
została przedłuz'
nych przez Innych ,Iystry'>uto- zatrudnionego w· h'andlu, prze- sanacyjnej. W szkole tej ponad- pl'7ede wnystkfm flandydae{ łó
bandei uspołeczniony opanował
.
r6w branżowych.
szła w ubiegłym roku przeszkc- to wodzleł ~ob""a wykssta!- IIk06_aha kur"w prow~
nIemal całkowicie zaop~trzeWystawa' ..Stefan teromski"
PSS w planach na 1951 rok lenie fachowe l Id~loglczne I cenie III zakresu szkOl, iłrećlnleJ 127Gb: prza Ligę ~ ,0000000'
nie miasta I przeJ"ł w swe rę- w Kielcach cieszy się coraz bar nIe przewidUje powlększen~a OSiągnęła powaroe wyniki w oraz speejallZ1lJe się w obranym ~-:vell ortlIlllJOWlIII,'"
ce masę towarową, pro:iUkowa-1 dziej ro.snącą frekwencjl!.' W stanu swojej ślecl, a nastawlo- pracy.
przez siebie kIerunku, np. po przez Li.~ Lotnicz"
by zobrazowali osll\t1'!1h:ela handlu detallcmego w
naszym mielicle, trzeba
te w dniu 1 styezPnlaodkrellll~.
1950 rok u Uspołecmlony de
•
lal posla d a. w KI el cach okolo
100 punktów sprzedaty, a na 31
A
l
i ć
,rudnla tego", ro tu, s e' uspolecznlonych sklepów detallczDych wzrosła 2-krotnle, przekra
200
kt6
ó
czaJąc 11czb ę
pun w r żnych bran!. Z zestawienia tego wynika, te w realizacji plorw
• zego roku Planu O-letniego,

A

W9 sta wa

»Stefan Zeromskr«
ona

~~sf,rz:y~~:J:~znjl~~OCZ~~~~; ~~ąŚ~~ęt~~1~sB~;~kc~arl~Jł~l: ~fe jfS~~;o::fe~r:' I~~n~~l~::h nl~:s:["'=~mml~t;a~er:~o: ::,~t~:!~J~~~s:iecerst~:~~~

elementy kapitalistyczne z ZII,mowanych pozycjI.
o Ile na potzątku 1950 r. obro
ły handlu u""'ołecznlone"~ s!ę"'"
....
gały około 40 proc. ol61nych
obrot6w, to śmlalo moro a pcwledzle~, te ft~" koniec tego
""""
roku, uspołeczniony D'lSZ detal
pomadał jut 80 proc. obrot6w
IV swoim ręku, wyrywając tym
lamym miliony zł t h
k
o yc z rą
inicjatywy prywatnej.
Pomimo jednak dutego W'ZI'O
.tu sieci sklep6w u~polecz!l'Onych. nalety stwierdzić, te rozbudowa jej nie była zaw~ze pla
nowa I jakość plac6w~Jt bardzo
często nie odpowiada wym'lgC'm
l1andlu SOCjalistycznego. Oowo
dem tego jest w nlektóryeh p'lo

źa czas jej trwanIa do końca luż placówek. ProlektJwane re walce klasowej , w walce
tilarca br. Wyslawa czynna jest
we wszystkie d/l! w tygodniu
z wyjątkiem ponil'dzialków od
godz. lO-tej do lNej.

monty obejmują przede w~zyst- spekulacjl\, panikarstwcm, oraz
kim sklepy spożywczc, w kt6- wszelkiego rodzaju przejawami
rych utworzone będą dzialy dywersji ze strony podz.lemla
sprzedaty pieczywa. W drugiej gospodarczego. Coraz częłclel
td spotykamy się z wlaAclwym
stosunkiem I pMej'elem na·
szych sprzedawc6w w skl,~pa~h
• lir
do konsument6w. Ozłęlrl przeszkoleniu cały szereg sklepÓw
uspołecznionych posiada eateb
tyczny wyglqd i dobr" orgwlOd·kl 1e1 Inlc1atywle Kolo zację pracy, kt6ra Vlpewula
LX w' WlpTlchowinach zObowlq- sprawną obsługę I właś:iwą kon
lilIo sie dla uczczenia Dnia Ko- serwację towar6w.
(D. c. w numerze jutrzejszym).

NaSIa daIaftatk-I na Konftras LK
lir

lir lir.

Janina G. rzeaorzewska
J

EDN A I aktywnych działaczek 1.1171 Kobiet na terenie
powiatu radomskiego jest bezsprzecznie mieszkanka Wierzchowln, w gminie Jed!lńsk ob
GRZEGORZEWSXA JANlNA.
JuJ w 1946 r. leB! organleatorką , później przewodnicząca
dzle('/!\ca setonowego d!(1 dtltcL W r. 1948 zostala wllbT4na
jednoglolnl.
prtewodnłczq"q
Kola GO$podllr\ WI~JBklch. Ob

Cukrowni

Kazimierzy Wielkiej
n.

sla. Na plus MHO
)ed- montarowych przy wiqzanlach ..,
lIak podkreślić fakt, te o Ue w po- dachowych budowanego maga'

Zd(1walobll się. te kupienie
tzw. "wycinanek". ktÓTe ,q u!u
blonq zabawq « zajęciem dzieci
w wieku przedszkolnym, nie
na.tN/cra
tadnllch
tl'tldnoAci. W praktllce jednak, na ferenie naszego miasta, sprawa
przedstawia nę Inaczej. Jako

mat6w chyba nie moźemll się
uskarżać: traktory l samochody,
sceny % Żllci(1 wsi, domy w budowie, korowody taneczne, poBtade w barwnych .(roiach ludowych, górnlC1/ 'I strl1iacy,
twlerzęta domowe. kwiaty I
drzewa I wiele, wle!e Innllch
obiekt "poplerowy", wycinanka postad I ksztaltów, z którymi
powinna być do nabllcla w skle dziecko 'stllka się tuż lub zetknie

ple paplernlc%1lm, ewentuolnle
- w Domu Kslqżkl. Jednakie
wędr6wka po ttlch sklepach jest
bezcelowa, bo nigdzie teyclnanek nie flUI.. To, 1» . • I,ę-~
przypadkiem, ~;' (lmn!ltl/:
itp.). nfe może Ot,rc brane pod
uwagę· A przede.bs.ce!lll I przed
mioty, kt6re ogląda mi obrazku
dziecko w wieku kształtowania
się Jego śwladQmości w poznawanlu śwlala - !)OWi.nftltl mu
w tym dopomóc fi. 1>116 kUle

Z'I.IIłqzane

%

ŻII~ Na brak &e•

zynu wysłodk6w, jednocze§nie
wzywając do wsp6łzawodnic-

88
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Wydział lwalerollkowy w
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k

II.'
C prą,,:; e... mi~:a:
-"'!'!lilii
I zk
o e,
m ea III:
dwojs-iem dllccl ł ron.. 2
prul:llacrelllem tego pomlesz
czenla na wamtIlIt, w ktÓl1'm
będę nsprawlane lieuild.

Wl'dlial
'waterunkowy
wy1e;j wymi_lonemu obywa
leiowi przrddelił Jako mi.,.
Wtanle UIIItępae jedeA pokój przy redz:lnle, pzle jest
CZ\\WI) dzlccl t dwie ll€OOY do

rosie.

Jest .taftowlllko
tiEurroIt1ly ..... a
Wydział. 'wateruab
smy Preądln. ON.
loK_le .!.n.lne
qacr:a Iłlł w_łat dla. uprB
wy łiezolk6w,

~I'

•

zostanr. oiWaei.·
PrezydIum WRN

W dniu dzisiejszym, to fest
• l
b
od
• llte,o r. o g l. u-te, w ła
li ryeerskłej Prezydium Wojeo
wódzkiej Rady Narodowej w
Kielcach (zamek)
staraniem
"{' j-'-'v't t
Ob.&
,,18 """"go
... m. e u
ro...•
ców Pokoju odbędzie się otwar
cle wystawy fotografiki z n'lo
Swlatowego Kongresu Obf(!I'!.-'
c6w Pokoju VI WallZ4wie. ,
Wystawa trwać będzie do 11
bm. wlllcznie ! ,wied~ j4 . "
dz!e motna w godzinach' od
lI·teJ do 2O-teJ.
\V ten spo.6b spoleclwlwo'
bt;dzle mialo moinołć
zapo2Jlania się z hl
sforycznym Kongresem Obf01\c6w Pokoju. Wstęp be"pla!ny.
Kielc

dokładncgo

na wartość artystyczną tllch tDII
clnanek, gdy;t w doble upowszechnlenla kultury powinnUmIl
kształcić smak od lat ~!odSZlIch. Dobrza by było, gdyby Tli:Anb
Biuro'Naclzol'tl Estetllcznego ","o
~ MARCA
dukcji PrzemyslO1Dfll wzięło ł tę
PA!tSTWOWY Tl!:ATK
ił
..PTodukcję" takie pod SWo1/l ST. tEROMSKIEGO - ,.spraopiekę, a ohodek. dystry~ 'lIPa Pawła l!:sderaga" Geraety
ny nłe traktował Kłak: tcIk po
, .
_ e m u 1ak dotycheza..
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moa

~ woła łuddca
",~M~sq~
~ me m6włą o Innym gatw..
Im ~ła, które opmla
ilU
widok straszliwych sku\
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kÓ'lll! ...4dełd

wo~:rch". ij

popeInlanvdl ~ amerrka6~- CIi!r jest ,SecIno
~ ~ aemt hlddde,
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najbliższej przyszłości.
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1IW1kb'eh rnordemw w Korei,

Dlelwne

'Iin

Należa/oby też zwrócić uwag(

'~

Przeciętnemu wld.rowt zdaje
się. te tylko W fllmle fabularnym motne znalet/! to, cZC!30
szuka w katdym widowisku,
tj. - prze1ycla. KhIm temu Ul
deJe film dokumentalny. utaki,
Jak ..Pokój zdobywa /lwlał , w
którym odbija IIlę na.jlstotnlejssa sprawa. .tek ml1lon6w Iud:1 - aprawa Ich bytu. Jetell
SIł Jesmze ludzie obojętnI, ludr.le. których ~ołowy rueh
walkI II pok6j j~ nie 1lorwał, obejrzenie filmu uIlwladomi Im nlełICIzpl~two blernoki ł wapanlalo6ć ldoI,
wyltwala z ludzi na.j'IIPy:blti war
aprawle to4cl _ prawddwej' tnlłołcl S

"'npmwa. fDtagraf'"1\

-..-....

cmj dokonyWana Vi' ZSRR ~lkóW O pokój? '1'0 ta nfe: c1dw~~
m koryt rzek, albo klimatu. A nep. te delllllCl
~
czy obecność przy narodzinach wltlm! byli tak _~~
~ ~ Dr. . . . . .
I rozwoju takiej w1eI.kiej Idei witano iii' nlch nie tylko wl:rchPn:i1mu1. ~ ul :M.IdI:iIw1ea
nie dorIarcza
naj.l~s:zyeh ~ nie tylko wyda~w epo od . . . . . . a
wzruszet\? Olalep to w oknzle tycznych krajÓW, C\IdIQzI....
PIM OIm>6cI6w . .~
trwania n K~ wsąR1 OÓW. roIIda~ch 8I.ltocrab', •
(dawa. a--.. Glara~ł
warszawlaq, bal wsąscy przede wuyaWm _ tych, kt6- Ta.D'OMt'ł
Połaq pragnęli być w UlU ob- rzy mfęll na lIeble odpow1... . , . . - ~ Ratunkowe
ra4, na wra- \laJ' widzieć bo dzlaloość zwakla:l!a ~J4- U-U -!Vd "ma
jownlków o pokój l m wlall!le cel-O mów !udzltoścl smoka - 11-121- ~rlat MO (dn)
Uft7 ~ Jm 111-0_ ~
ty-eh, kt6irlo' dątą . . W7
• _ _ _,-..o__
mll1'lenle to spełma zI, dopiero ~a 1u4zkośc1 114 WQ&_
- ......-,. ..- -...
.
dzlsta.j, jednak - spełma zI" a 127. P!$.ny. nezędUwy łwta\ ~
autono' "Imu starali 54ę ni. u~ talu. Waąscy ci ~ l'lldde
ronił um jednep ~ mo- m małych .iItQC1'JUcb, pozdra_
mentu tych pamlflłn:rch dni.
Wia~ delpt6w, m6w1l1 Im
Oczekujlllllf w tej
WuuszaJ,ce SIł nie tylko kul ~. u_~ 1nQwyjaśnienia od Wyd" IWIlIe- bra.terstwa.
mlnaeyJne mo_ty lI.lmu, )ak tami: ~ WMII,. ~
rullKower;o przy Preqdlum
btnIenle ruchu pokoju jost w
~~mm..razem.... Ul ~ 1tD1a, ., • . , .
MRN w Kielrach.
(red.)
ddedzlnle poąqkl czym4 tak.
..
)ak ..............:
nil ~. 'Ul ,.Na 4IW ...
• a ..,
..,;....... ł _~.........
bo"'. ł. ~
Naq ,ozyłemlk:· kierownik nowrm. N'IIPOluc,r.",,...A.t._
~,'.' ......M_ ...
Odda;. Planomla PWIU liol nym. )ak w d:1l11ddnle ppodar ~t::~ ~~ ta
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ce, ł!iłll8:
czyn robotnlk6w, W;ynkrów ł brej wnll r a _ śwłala zwyet;:.. ~0WIIi. t •
~
lilko
Patishl'OftIO
wmtt. . ~ faehOVAlÓW, ty llllltk.n.le md 114UYm . . . . ..raił
1.lł a. ._ ~,'
WoJew6dzk. Zakłada Leez
• ~ący w rekordoWym bl1:tltny sUandar pokoju.
ty,
IIIQ3'b ~ Ił II
»Ielwa Zwie1'lllt, w- K l e l e a c h . ' cm54e PlIstą bal-ę drukam" w
..Co ~ W- Iftdoeftt~..
a:aplanowale!p ·Dreehom~nie
pl~le ucIeIIorowwI-ą Ullę ob.. .. . . lUf ~- ~1.1Wa II ~
pr,,,clłodnl paA$tWOW)'eII ella
rad, ~ we wsą$łk11l _
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twa opieszałą brygadę 8taa1slawa 501'1'1. aby w ten sposób
wpłynąć na podoieaieoie wy~
daj ośc· jej pr ''1
J
n I
a
py uspołecznione pozostdwlatl\
Nale!), zazn~ tj 1Ir)'gawiele do tyczenia. Jedynie pla- dier Grl!egorz b.lewlCl. jest
eówkl WID posiadają nowo- odmaczon)' omaq ..Praodow
ClIIGn$ ~ ...... , l od oried llllka P acv"
-"".............e
po
r l'
nil! P1'lepusło!wo6li. SkleP7 PSB 0161<2'82 k)
Fr. JaklłboWllki
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Z naszych 8Al'an 6 W

°

Do
redakcji wpIyo,!
list ob. P. N.. 'lIP kt6rym m. in.
cylamYI

Izłośol"

Podanla lIalety Ikladal! illit
lIPeeJalnyeb drukaeb: do Wojsko
wycb Komenll ReJonoWyCb lub
Gmln127cb Rad Narodowyell,
Wydział Wojskowy. CdollkllW'łe
partII mogl\ druki poda6 uznkać I skIadać w Kowtelacb Par
tylnych. członkowie ZMP w z.,.
rzl\dacb MiejskIch I Powill.&e-

» W OJ· ownicze wncinanki
«
l:1

'ctwa

za-ROZ\\óJ'

'czątkacb rozwija! się w :tólwlm
.temple, o tyle w drugiej polO,wie 11150 r.,lIleć, pla::6wek zoo
slala poważnie ro%bu1<>wana.
Szkoda,. te tylko w śrtIdmlełciu.
Jetell chodzi o 'akoś6, to sicIe

00 szkół przyjmowani .ą kan
dydacl tylko Mllnl, nr. w latach
1m, 1928, 1929. 1930, Im,
1932, 18113 z dohrym stanem zdro
wla ł II nlepouIakowallll prze.

I

ktach 6ródmle~ela :>:8!łęszczenle GrzegorzewBka Jest równlet
sIeci sklep6w, przy nlewystar- członkiem PrezydliLm Gminnej
czającej ilości plac6wek ullf-o- Rady Narodowej w Jedlh\sku,
łecznlonych w dzielnIcach r,bot członkiem Ligi Kobiet I ZSCh
niczych na peryferiach miasta.
Ob. GrzegoTzewska do WS%1lstklch prac społecznych odnosi
Na przyklad: za mało sklepów się z wielkim zapałem I bardzo
upolecznlonych jest w dzielni- dobrze spełnIa nalo!one na nlq
cy Herb,.. zupełny brak na Kar obowiązki spoleczne.
ezówce•.•,8.,dl6wku, ~uU('acb:
..
blet ł Kongresu zorganłtowat
Aleksandra, DomallzewskleJ. nIe hh .... " ... ' ....ft.lA ...... " Kolo GOBpodllń "Wlej8kk~ w
Czarnym Łuku, oraz wz!qc pod
dostateczna ilość na ulic'łch
Vlsp6łza1łOdn
I)piekę dzfechiltte w WlerzcMwinach, Ob. Grzegortewska tDIIgórskiej. WoJska Polskiego I w
dzielnicy Pakosz. I tu trzeba
W
»łubna«
bra!la została przez kobiety po_
,rtwlerdzlć, te jeśli Idzle o pewkttu ado ki
K
r
mI egO na onvrel
I miasta, to widz' my tam WIł
'ryf ere
Ligi Kgble' w Warszawie.
tylko sklepy Powsze:bne' -Spól
19.
br. brygada ślusarsko(mrJ
dzielni Spotyw 'ó
to • t monlarowa tow. tow. GrzegoC w, a na m.v rza Raszklewicza l Kazimierza
..
Miejski Handel Detaliczny I In- Pierzchały z cukrowol ...tub'L._
ni dystrybutorzy nie z:i"zyll na" powzięła zobowiązanie wy
jeszcze wyjść z centrum m!a- konania tO dni wcre§niej prac

nalńy

ze kłem-mechanikiem.

& Ueu" ~
lRiesdwlha ••

1tępcIJ'lI!ło '~wuyslł ~
1!nIIII . . . . .
,

.'

h. •

ISIiOWO I;,O'U"

Nr. G2

.--------~------~------~~~~~--------------~------~---.~~
Julusz tuławskl

Na zachodzie znowu dymią' kominy
by
II dzień półfinał6w
G
wYlerhall do ICSR
te~'1~~s~~:a~P~~~::: m:isłr.zostw 'PQISki W siatkówce
cz; zs~~::;
SU k C e s S t a I i (R a d om)

Zapaśnicy ZSRR
do Pragi reprezentacja

dyml4 komIny łódz
kiej fabryki imienia Feliksa Dzlerźyńsklego, możemy wejtć, do warsztatów ,
na własne oczy zobaczyć: z
radzieckie; bawełny produku
je stę tu z wielkim P?jplechem tkaniny dla dwudziesto
paromiLtonowego narodu, któ
ry chce coraz sprawiedliwiej
I lepiej organizować swuje
tycie na swojej ziemi

zapaśni-

reprezentacji wcho-

iizą m. Inn. zaglużony mistrz

aportu BIelow, Mazur, Kotkas,
.Jalł:vrlaD ł TarlaD. Wraz z dru:!:yną wyjechali do CSR treDerzy
radzieccy.
"
Zapaśnicy ZSRR podzieleni
zostaną na dwie grupy I roza·
grają w Pradze I Innych mlastach Czechosłowacji spotkania
. z zapaśnlkaml.CSR.
,

W drugim dniu mistrzostw
Polski w siatkówce kobiet zano
towallśmy. du:!:y sukces zawod.
niczelI. radomskich, które po
pięknej I emocjonującej grze po
konaly zdecydowanie rutynowany zespól Kolejarza (Pozo
Dali). Tym samym 8tal (Radom) stała się najpoważniejszą
kandydatką do d!uglego mle'·

lIcn l zaltwallflkowanla plę do \prOWadzl 3:2, 6:5, 6:5. Warszarozgrywek finałowych. W pierw wianki opanowują się jednak I
szym secie doskonale . uSPOSG-/' grając do końca przytomnie wy
blone
wygrywają grywają 15:9.
.gładko radomianki
15:3, w drullm secie po
W następnym meczu Kole'
Ciężkiej walce Kolejarz dzięk.I Jarz wygrał łatwo z AZS·em
rutynie wywalcza sobie zwy -,' 2:0 (15:10, 15:1l1). Mimo poraźki
clęstwo 15:9. Trzeci set przyno akademiczki zagrały znacznie
si doskonałą grę reprezen~an- I lepiej niż w piątek.
tek Kielecczyzny, które przy do
W dniu dz'siejszym odbt:d '1
plngu ze str.>n:v licznie zebr mej się ostatnie spotkania. Grają:
publiczności vlygrywają osIał- Kolejarz - 8pójnla (naj clekawniego i decyduj'tcego Reta 15:9. BZy mecz rozgrywek), Stal (RB.
W drugim spotkaniu Otnlwo dom) - AZS (Katowice), Stal
(Tarn6w) pokonało akademl~kl (Radom) - Ogniwo (Tarnów).
nlarz (Rad.), Gwardia (KIelce) z Katowlc 2:0 (15:10, 15:3)
Pocz. punktualnie o lO-ej.
Włókniarz (Chełmek); 27 maja.
Po południu Spójnia (War~r.a- I ,........ .. OWKS (LubUn) - Włókniarz wa) wzmocniona EDllIsb, 8p'~' .
(Radom)" Stal (Sosnowiec) kała się z Oplwem (Tarn6w).
Gwardia (Kielce). 3 czerwca. W pierwszym secie warszawian
Włókniarz
(Radom) Spójnia I 11.1 prowadzą 10:0, I wygrywają
(warszawa),. Gwardia (Kielce) go lekko 15:5. W drugim wl~ka
- Ogniwo (Tamów). Gospoda' jest bardziej zacięta. Ogniwo
rze na plerw!lZym miejscu.
wykorzystuje błędy En1U5b!
W Skarżysku - Kam., odbył
się towarzyski mecz tenisa stołowego, między Lic. AdmlnIstra
.Ił
O
cyJnym ze Starachowic, a miej
scowym Lic. Administracyjnym.
Spotkanie zakończyło mę ';"YSO"WŁOKNTARZ" (RADOM) JE-I wych produkcyjnych brygad kim zwycięstwem gospodarzy
OZIE NA PIERWSZY KROK sportowych, mających na celu 11 :0, którzy nie oddali ani ledZAPASNICZY DO WARSZA· oszczędność materiałów oraz, nego seta.
WY.
' podno'lZenie jakości I przekra·
U gospodarzy najlepiej zareDMyna zapaśnicza "Włók- czanle planów produkcj!o
prezentował się Wesołowski u
nlarza'" wyjechała do Warszawy
.. .. *
gości Dzlewh:ckL
na "P!.erwszy krok zapaśniczy," ZKS "STAL" (RADOM) 'ZA- Sp.-887.
Fronk Jerzy
który, odbędzie się w dniach WrADAMIA...
--03 - 4 marca br.
Kierownictwo Sekcji Plłkl
.. .. *
Nożnej ZKS "Stal", zawiadamia I
dz',ałalnoścl'
SZACHY
członków, te w dnhl 6 marca br.
W dniu 4 bm. o godz. lO-el w o godz. 19-ej odbędzie się w
hall RZO odbędzie się mecz Kasynie przy ul: Kościuszki
We wszystkich okręgach Polszachowy między Stalą (Stara- Nr 2 Walne Zebranie SekcjI. sklego Związku Motorowego odchowIce) a Włókniarzem (Ra- Oberność członków obowląz· były się ostatnio walne zebradom).
_....
kowa... ... *
nia, na kt6rych podsumowano
ODWOŁANIE
ROZGRYWEK dotychczasową działalność, omó
LIGI TENISA STOŁOWEGO. wlano plan pracy na rok biePOWSTAJĄ NOWE SPORTO·
W związku z mającymi się od żący 1 dokonano wyboru noWE BRYGAGY PRODUKCYJbyć w Częstochowie w dniach wych władz Okręgowych Zwląz
NE.
Akcja powstawania gporto- 3 I 4 marca br. Mistrzostwami ków PZM.
wych brygad prOdukcyjnych w Polski Juniorów w tenisie stO-I
Walne zebranie PZM odbę·
atollcy przybiera, COl'az szersze łaW.ym, wszystkie mecze LIgi
rozmlary,.,Jlstatnlo ,va terenie tenisa stołowego przeło.llmo Da dzle się 31 JnBrC8 br. w Warsza. .,'
wie.
Fabryki Fuchsa powstało 9 no- termin p6:I:nlejszy.

I

Terminarz spotkań II Ligi Piłkarskiej
Jak wiadomo województwo
kieleckie w II Lidze piłkarskiej
reprezentują; "Włókniarz" (RaCI.om) l Gwardia (Klelce). W t
rundzie rozgrywek rozegrają
one nast. spotkania: 8 kwletllta
;Włókniarz (R) - Unia (Cho(laków), Gwardia (K) - OWKS
(Kraków). 15 kwietnia. Gwardia
(Warszawa) _ Włókniarz (Radom), Budowłani (Przemyśl) Gwardia (Kielce). 22 kwietnia.
Włókniarz (Radom) _ Kolejarz
. (Olsztyn), Gwardia (Kielce) _
Stal (Dąbrowa GÓrn.). 20 maja.
Gwardia (Białystok) _ Włókrllarz (Rad.), Górnlk (Knurów)
_ Gwardia (Klelce). 24 maja
:Włókniarz (Widzew) _ Włók-

.

Hokej

ID CSR
zwycięża Matteus

Brno
Pojkarna 9:2

, BawIąca w Czechosłowacji
IIzwedzka drużyna hokejowa
Małteus PojkarDa rozegrala w
BrnIe czwarte lI'Pot.kanle. Tym
razem przeciwnikam! Szwedów
była reprezentacja Brna. W meCzu tym drużyna Matteuś PojłE~ >11l~ło.ła trzecf.q porażli:ę
,me,(aJąąreprezentacjl Brna 2:9.

Ale gdy dymią na zachodnim widnokręgu kominy jabr1lk Kruppa, równie dobrze
wiemy co to znaczy: za pieniądze amerykańskich bankle
rów I pod kierunkiem amrl'y'
kańsklch polityków produko
wać się tam będzie z wielkim

I

Ze sportu

l

Izkolnego

Drob';azot· sportowe
I

Z

PZM

pośpiechem
c

broń 'agresywną,

która w rękach znajomych
nam hitlerowskich gen era !ów
ma nldć naszemu narodowi
śmierć,
zniszczenie I zabór.
Te prawdziwe cele znamy. z
doświadczenia zbyt dobrzej tadnym gadaniem o "intencjach
obronnych"
nikt
nam oczu nie zamydli. Chyba
ślepym. albo tym "podróżnym
we wlasnym kraju", którym
jad
zacofanej,
reakcyjnej
świadomości

wyżarł

już

do

dna wszelką rzetelność patrzenia, wszelką czujność wo
bec wrogiej Intrygi, wszelką
troskę
o ziemię, po której
chodzą, wszelkie cechy patrio
tyzmu
Takich ludzi nic nigdy niczego nie nauczy. W su-ojej
nieprZ1ltomnej nienawiści do
wSZJ/stklego co w Polsce nowe, lepsze I powszechniejsze,
woleliby ją widzieć strzaskaną przez amerykańskie bomby ,przeoranq clężaręm "atlant1lckich" czołgów, które
jak dziś w Korei - wgniatać
będą w ziemię paroletnie dzle
cI. woleliby ją widzieć deptan·ą znowu
butami tych ,amych hitlerowskich oficerów,
niż romącą spokojnie w przysz/ość. jeżeli ta
przyszloU
kształtUje .Ię nie na Ich C1iii
fili mOdlę. Arbo Powrót tło stć
rej Bytuacjl spo~~cznei I 170-

albo .młeT~ tel
ziemI! PrZ1JszloAć polSkiego
robotnika. polskiego chlopa, ,
Inteligenta. w ciężkIm, Uczci
wym trudzie - poprzez po.
tknięcia ł sukceslI budo.
wana przyszłość narodu Jest
dla nas
cZ1lm'
bardziej
obcym niż interesy. ameryka1\
skich bu.,ine,smanÓw wraz Z
preparowaną przez nich .. kul
turą" l rewizjonizm ułaska.
wianych zbrodniarzy z hitle_
rowskiego Wehrmachtu. Oto
jak! "patriotyzm" w1lhodowa,
II w cla~nocie swojego systemu pojęć.
-'

,podarczej -

Ale takim ludziom odbiera
my wszelką nadzieję. Nie bę.
dz,e powrotu wste,:z. lmpe-,
rlal!zm wielkich p,1ń~t'" kJlpi.
taltstycznych przynaglo.
ny "przeraźającym" procesem
wyzwalania się bogatych w
surowce narodów spod Ich ko
lonlalnej eksploatacji l budo
wania przez te narody ustro.
ju, w którym td eksploataCja
nigdY jut nie będzie moźliwa,
a który zacieśnia przJljaź1\
tych narodów z krajami soc.
jaLizmu - hlsteT1Icznle mobl
lIwje wSZ1Jstkle swoje sily do
InteTwencji zbrojnej. Stąd .. w
obronie amerykańskiego sty.
lu ż1lcia" okręty I .amolotll
amerykańskie nad grankami
Chin. stqd "w obronie amery
kań$kiego stylu życia" odb'td/).
wa hitlerowskiego WehrmaclI
tu pod "odwetowymi" has/ami przeciwko ziemiom po!·
sklm. 1 dlatego dymią znÓtD
kominy fabryk A!freda Kruppa, W1lPuszczonego z więzie
nia wraz z ca/ym swym ..doiwladczonlf17l sztabem". Al.
my Jut nie je.teśmy w zakła
manej I osamotnione; sytu.
a<;jl % roku 1939.

I niech nIe w1lsilają swych
głosów speakerzy % BBC, nad
ut1lwajqcy jęz1lka polskiego
dla szerzenia klamstw. Zbyt
dobrze rozumiemy prawd'dwy
stan rzecZ1J.
Podsunięte im
brechty o "koniecznościach
QbT01lfj,yC~~' impE:ri!łUstów

czyttI1q ~

cn"ba

od

dlatego ty/kc

b,U ;a.illk~lenla, że nie mogq
jednocześnie patrzeć nam ID
OCZ1J wszystkim, ludziom, k16rZ1J lak niedawno z karabinem w ręku musieli broniĆ
swe; ziemi przed agTe!;",
którZ1J bud uJq" d:iI" łia ruinach miast , na grobach ponaw. :!:ycill spoleC%lłł
w 8W1Im kraju
iegłych

To nawe :!:yci. apolecrneSTANISŁAW
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- lIfol - ItwlerdzIł Robbln. Powiedział tó nieco innym tanem, powa:l:nłej, jakby trochę ostrzegawczo. Klepnął raz jeszcze
M1szynę, zatrzymał rękę na jego plecach l pchnął go lekko,
jakby ulUwając.na bok załatw~ego interesanta.
....; 'No·te'slupl Za pOwodzenie naszych IIprawl
p tek gwałtownie, U moma
wraz : zawartokllł alkoholu.
lIfikł mu nie zawtórował, J;\lkomu nie chcleło si, l'U8Z)'6.
Robbln zaterl ręce l raz jeszcze powtórzył:
-NoI
Rozejrzał się po IItoIe II tywym zainteresowanIem, jakb1 zaltanawlajlłc. się Jaką wybnl6 sobie za~ ~lIgnął rękę.
ale IlUtanowIł się, ręka IIIlleruchomlala w powietrzu, IItrzapnlłł
palcaml ł miast ZBkIłIlkl. odwtóclmą s1ę nqle, cbwydl za
Złapał za klellnek: I przechylIl
się było obawiać, te połknłe go

rękaw~;

ltiedy umknęły.iQ za 1.olill drlwi mleakllllla Waslaków
nie odłam zaczęła ech.ldtJ4· TrzymaJ,e sic! klamki eW. chwilę .niezdecydowanie. Prltec.hyllwsz)' ,łowę muskala wtllOlD",
mi wafgaml puslyste wlo.y 'utrzanep kolalerza. mrok
utkwiła belmrilnlf! w dutej kwadratowej ramie okiuncJ. III
kłóc, w powietrzu rolrl\odlOOY&I1 Siniigłlł abll.ial,eep się
WleclOfU, szlifa slQuga dachn przeciw U!elo domu odclnala
oblllllll słahlll1cym blaskiem c.uerWO04 . 'ę. od matowiejącełeba.

\ł.;"*--~aweatcbnqła

~'

.

pułclła klamką

i . . na dM po
eehodacb.
Na ullq pf&ylllanęła ł chwilę sila,
awaluda. Wial lekki
wlatr. Na poaór by! to prayjwony wiołilyk. łapdll1 I niCilIotUwy. Jednak chwilami wzmagał sit podmuch nqłym. oleapo.
dllan~J i .ieclerpllwej II0ki SZ"y,aJ twarIt od,raiaJl1c IIIIł
\:t!cho,

mrołn, norą.

'

Noc zapadała tak nybko Jak na lICt!nIe słabo W"f'PO$dOnej
w urqdzenlll techlllQDe. W oknaeh .palał~ 'wlatle, mrok
uwalnle tropił WRolkl,. ,allllel_ J ,)' dma! wci·
mUłl s1ę w nłe sumlenDIe.
LadIle llparemj,cy w południe powOli. 11 bell:rosklm lekcewateD1em celu. lipo
i I hlłlllltlam slo6ee. nllli w Jep
~~ i dobrll
telU ....1 _ atupobJn.l i oerwowI. ,akby 'mrok 80('1' by
ł Dłeapocld...

D}'łII,

co

leli
Io"nmlvy. Przemy
na wel. IkuploDe
10 autobusu, roapy
JllItl'lll

łlllca),c _Ił Dte~

.

GORĄC!!

Str.:IEIO

fOMnOWCl1Ie m clqg!lf17l

UCZYNKI

CV1nlf17l trudzie -

ratunkowa. która II lIiebezpieaJ:lej strefy mroku uwiezie ich
do spokojnej prlysłatli domÓw
Zofia olarł. ony ręk&wam futra 'i poula przed siebie.
Czułe, te z tym !łnmem !ud:ri, którzy zwoneoi oocą oer."
wowo IIpleSZlł do awych c1ltG6w nie łączy
ole. jak nic nie
IlIlI%ylo Jej l: heltroslUmi apseerowiczami po udoia.
Zamierzony brak C'8Ia poratlIleJ niedtlelnej przechadzki by!
od kręgli łej przeł:y6 równi!.' daleki, jak pośplech skierowllny
do ciepła spokoju aloed:rielugtl wiecwra. Sila powoli, odrucbowo w klernnku doma. lIle Da lillrszalkow,lo.iej skręciła oa'
rle I umiast Alejami Jerozolimsktmi w Iderunkn mostu. po-

lei

azła

proUlClw.nie, w

IIlro.nę

wepoW'łllUDe " ~ ...
ZatnYll'Ilła alę

pned !!HI. eukierenkll,którel pewuą ali:~

rwy

do' pretell'JeDalDNa{ lawartą w kolorowym "yldde
pisanej as 1ym szyl(l"le aa"wie ,,soreuto·, I"Oi:brajala slodka
nudo wnętrza i Mlatl~ .łabe świecącej iIIr6wllJ.
.
Zawllhała lIłI ehw ł... po l!I:ytII weula do lrodkll. W kącie
pr~· marllllłrowym -\oUku Ilioddal Itara;;)' płIII w Wll'SJtllfU'
łym psl~. l II u~ ~ienwiouyełl ,"'Iosacb Z WyfUt!lll
czułe,o rolltldlwiealĄ dla samli'CO sichie ujedał 'ciaAtko, popijając
Ua wchodl'lcą
Zofię I

s

głębo-

kim'
kromem I wbU II,
kulowo. pommkL
GIoioIk radiow1 fraJ clełto smlltllli'CO walczrkl!, IUI ~Dle
wlai.l" enkierok:ze reklamł pnedwojeuuycll fum. młoda gru'
ba blc.lldyllk~ w bmGIl,. białym fartllcłlu sied:riala b lad" a
wynuem ahsoletneJ .jęt~ na twauf.
. Wzdrcbała wprainbte 04. Qa!U do eolU,. ale ale b)'ły te
wułelUaltml.t w 1Od. łych, 'która .. dźwiękowa UliI'!.hat'ją
łlproUlCltll" ~ dnemi~tch pregnle6 i obenrladalskCtIłO • •Ul.. ,.. _ , qodJIegn dIlaJaaia.. ol!ofęt~ i

w.

a.fI,..

Zeks

.

-

,pr.-

ta .kI laki
Zefta ataf

UJ'..

;jak

Ptlepra8Z8DS -powl~ia..ł.

pnepr. . . .

tylko

umoon!PiIl fll1I:łZe:! nlepod-

do

Isglold. ale do głęboldej ł fUl
CUI'IIZne:I prZJ/jdnł mlędz1l fUl

rodalld li4 te:ł to
sad. IiItnHl/la

r:e

tołaŚ1tle :a
s;łę liatZ4
Zwięzkiem ReC~amł, #

d",IW>l."...Md llldowS;.

potraJt-

te:!

lUmv 1tIII1s.i6 ~~ I RiO
mieck4 .R.łpvbl~iI p.mokrB~

W4I1.

lna

:SZ11lll."hetnel,

IIlUnanqe~ :~łe

m"

tl'QJim1ł

'&11m
e:I1I 11l4ft,

,u.

naf'odaUli

TIIIU

J

ta

.

da_

ZoItn l.

~,

<au

m~

długo ~_

AUliIk.ła a.iepewnie UllląDQ

pofUl10

P'raRc;lt. Ali-

nr mSJrl/d,i:INfate.
wl4ie

m"j~w

*"

łmfę

CI

ludzi l 'Ił
~:I4bU - 411f
nie II1sttl:1IĆ -

I.

~JI o UlChowPll!' po-

"!Ilfco!lHlIfO. l

u1l4141~

•.!tU

~""e1"' ~
'I'Ń1iI

~ -.łmi«t.

Wydawało

wa

I tli cele pt'OWtld%1I

L"iana .,

dwiet. weula.
sobłe

w:szelkiego W1IZJ/$ku klosOlL'C
go, na 0S'l4Q!&1ęct1.1' pownllChlIIOki dobrob1fłu I kultury, 114
zdoV1iclu ponowenls ałouńł
k4 nad PTZ1Jl'0d4. Ta

dworca.

Nie m1.lala Ipec1l1lałe o .iczym, myśli p~bjegely je'
prUlI gło1l'" c4Mfwllllyml "br_mi, by'y blehe, nleciekawe,
noić

ma

Il$Unlęctll

rewolu

polego fUl
na :!Iwn.

~

pi-BiB-

