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Odrzucamy bezczelny dyktat USA!

Poiska popiera wniosek ZSRR

domagający się

Chin Ludowych

natychmiastowego zapros:zenia
na konferencją wSan Francisco

Płzem6wienie wiceministra Spraw Zagranicznych Sł. Wierblowskleeo .

SAN FRANCISCO (PAP).
POPIERAJĄC
WNIOSEK
ZWIĄZKU RADZIECKIEGO o ZAPROSZENIE RZĄDU LUDO
WEGO CHIJ\1SKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ NA KONFERENCJĘ W SAN FRANCISCO,PRZEWODNICZĄCY DELEGA
CJI POLSKIEJ WICEMINISTER
SPRAW
ZAGRANICZNYCH S. WI.ERBLOWSKI WY GŁOSIŁ PRZEMÓWIENIE, W
KTÓRYM STWIERDZIŁ M. IN.:
Mimo. że kilkakrotnie prOSi-I Nie ma przedstawicieli wIelklelem przewodniczącego o udzie- go narlJdu chińskiego.
lenie mi glosu w sprawie tak
Inicjatywa pominięcia przedIstotnej, jak udział Chińskie;' sławicieli
narodu
chlńskle
Reoubliki Ludowej w obecnej go na tej konferencji
wykonferencji,
przewodniczący szła od rządu USA, inicjatywę
wbrew normalllie
przyjętym tę poparł rząd brytyjskt rzą
zwyczajom 'nie udzielił mi gło- dy kraJów oddalonych o tysiące
su. Tego rodzaju traktowanie mil od Japonii. Tymczasem
Jest nie tylko obrazą mojeJ de- sprawa traktatu pokojoweg;>
łegacJI I wszystklch uezestnl- z Japonią jest przede wszystków tej kenfercncjl, I('cz rów· kim sprawą narodów, które naj
nleż jest naruszeniem suweren- bliżej sąsiadują z Jaryrmią I któ
nych praw mego rządu. Teraz rvch kra;'e znajdowały się w
wreszcie, gdy przeWOdniczący programie podboju milItaryzmu
zdecydewał sle udzielili mi 11'10- japońskiego.
w planach kliki
su. ogranicza on czas mego prze Tanaki, Kanoy, l\Iatsuoki 1 Tomówienia do 5 minut. Jest to Jo.
Dziś paAstwo
kontynentu
nOwym pogwałceniem zasad ob
amerykańskiego chce wyklu·
radewanla. Póki nie uchwalono
czy6
największy
naród
azja~egulamlnu.
Jlrzewo~cy
tyckL naJbard7lłeJ zaln teret!lo
nie ma żadnej podstawy prawwany w regulowaniu stosimnej do ograniczania czasu wy ..
ków na tym kontynencie, OlI
stąpień. Pragne wnIeśli stanow
udzlalu w decyzji co do jednr
czy protest przeciw tym metogo
z najważniejszych proble·
dOm.
mów Dalekiego Wschodu. Sta
;Zebraliśmy s!~ tutaj dla omó
nowlsko to Jest tak bezwstywlenia problemów. związanych
dne l nie majl\4le precedensu,
z, zawarciem tril;.;tatu pokojQwe
·ta'k absurdalne,·'" lnusi· wygo z :faPbnia. a więc dla Ótriówoła6
oburzenie I protest
Wie'riJa kluczowych zagadnień
wszystkich p\'Ołltycb I uczci·
zbudowania fundamentu trwswych 1\I~zI Śl'\'lata. NI,e było
lege! nok6;'Il"nll Dalekiin Wscho
dotąd konłerenl:Jl miedzYnadzie. mającego tak istotne znarodowe),' na kt6rliJ bi Jaklekoł
czenie dla rozlildowanianapię
wiek mi\ca.rsnvo uzurpowało
tej sytuacli na calym świecie,
fobie takle uprawnIenia. OD
RZUCAMY DYKTAT STANa sali obrad znajdują się
NOW
ZJEDNOCZONYCH.
nrtedstawiclele 51 rzad6w kraNaród polski z podz1wem pa
jów
różnych
kontynentów
trzY na odrzdzaJllley sle na·
Brak tu jednak pn:edslawiclell
ród chińskI, II którym Jaczą.
!elfo narodu. który plerwlW zoI«l wezly nrawd7Jwp.J I rrlpbo
,tsl napadnięty przez JapOnIe
klej przYJatnl. 8EZ UDZIAI nsJdłu:teJ _apJ się II Ill1'e·
&Ją Imperilllizmu japońskiego.
LU NARODU CHI~SKiEGO
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Przodujący traktorzysta
morza Henryk

Po- Ja - powiedział na narawe Idzie Czeslaw
z III bry
pdy SIusarka - sobowllłzuJę
torzYSlóW do wspóluwodniclwa złę przejechać na moim ..zetow sprawnym! oszczędnym wy- ne" po kapł&ałnl'm remoncłe
korzystyv.'aniu traktorów w
:.100 gods. ł zaonezędzłć li!' sle• I
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siennej akcji siewnej.
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Wezwanie kol. ŚwlątkowskleZa przykJadem koL WoJtyfy
go podjęli kilka dni temu trak- poozU traktorzyści z IV bry,atOTZykj POM-u Nr 71 w Brze- dy traktorowej Jabłońskiego.
tiu (pow. Jędrzejów).
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NIE WYOBRAZAMY SOBlE
JAKICHKOLWIEK OBRAD.
DOTYCZĄCYCH AZ.JI.
Istotnym jest, że
Istnieje
tylko jeden. jedyny rząd.
który z woU łudu chińskiego
sprawuje władzę I je.~t wy'
lącznym reprezentantem państwa chińskiego. Rząd
ten,
wykonując władzę nad
ca'
Iym obszarem Chin oz wy jąłklem WYSpy Taiwan, która
znajduje się pod bezprawną
okupaCją. amerykańskiCh od'
działów wojskowycb,
powl.nlen być uczestnikiem dzisieJ
szycb obrad.
Lecz niezależnie od tych
faktów są i jOne
konkretne
zobowiązania. Chiny były sy'
gnatariuszem deklaracji Narodów Zjednoczonyrh z l 5tycZ'
nia 1942 r .• a więc
zawarcie
bez nich truklatu jest wiaro·
łomstwem, stanowi
złamanie
zobowiązania. zakazującego za'
wieranie odrębnych
trak ta·
tów pokojowych.
Chiny były sygnatariuszem
deklaracjj Kairskiej z l grUd"
nia 1943 r,. która przewidywała

deklaracJi
poczdamskiej
w
spraWie kapitulacji Japonii z
26 lipca 1945 r., a w
końcu
przyjęły wraz z innymi akt kapitulacji Japonii z 2 września
1945 r.
k
Zgodnie z tekstem
uchwał
poczdamskich Chiny wchodzą
w
skład
Rady
Minislrów
Spraw Zagranicznych, której
zadaniem jest przygotowanie
traktatów pol<ojowych, rA. in.
i traktal"l z Japonią.
Jakl~
więc prawem
Cblny
zosIały
odsunięte
od
zawleranla traktatu I nie 8ą reprezen'
towane na konferencJI, pośwlęconej sprawie
traktatu z Japonią? Swladomle, od dłuźsze'
go czasu prowadzona polityka
dyktatu.
polityka narzucania
woli stanów
Zjedn~zonycb
jest tego źródłem.
Bez obecności jednak Chin
żadna
konferencja nie może
naleiycie spelnić swego zadania.
W imieniu delegacji polskiej
popieram wniosek. aby natycb
miast
konferencja zaprosiła
pfzed..tawlciela
Centralnego
wspólną i
konkretną
akcję Rządu
Ludowego Chlń~klej
przeciw Japonii i
restytucję Republild Ludowej. celem wzię
szeregu posiadłości Chtn. za-I cia udziału w
pracach nad
grabionych im w czasie woj' traktatem
pokojowym z Jany. Chiny były sygnatariuszem ponią..

Gwalc~c
"I

wsze'kie zasady dem_kracJ"i

nie' dopuścić· do' dyskusji

Prezydent RP

przyjął delegację

spółdzielców
WARSZAWA (PAP) - Dnia
6 września br., Prezydent Rzeczypóspolltej Polskiej przyjął de
legację spółdzielczości
polskiej
w skIadzie ścisłego Prezydium
Naczelnej Rady SpóldzielczeJ.
Prezydium Zarządu Centralnego Związku Spółdzielczego oraz
przewod ..!czących rad nadzorczych i prezesów zarządów wszy
stkich sześciu central spółdliel
ni.
Delegacja złożyla meldunek
o wykonaniu planów gospodarczych za I półrocze br. przez' po
szczególne rodzaje spółdzielni
oraz o stanie organizacyjnym I
gospodarczym
poozczególnych
pionów spółdzielczości.

l

polskieh

Droga do wypełnienia tych
zadań prowadzi
przez stale
doskonalenie metod pracy, ak
tywlzacJę mas spółdzielczych
I podnoszenie Ich pozlemu po
litycznego, rozszerzanie zasię
gu I pogłębianie zadań komitetów członkowskich. szkolcnie zawodowe I Ideologiczne
wlelotyslęcznycb rzesz pracow
nUtów spóldzielczych.
Z okazji zbliżajllcego się
Dnia Spółdzielczości przesyłam WSzYstkim
spółdzielcom
I pracownikom spóldzlełezoi§cl
gorące pozdrowienia I życze
nia dalszej ewocnej pracy".

Prllzydent
w
odpoWiedzi na meldunek.'powie

Kowa prowoka"l"a

dzlalzczom I pra-

lIIaaysloWSAG

Rtecżypospolitej

dział m. fil.:
Dziękuję

U

L

II

.~,. ~a"Jiu
nad pruł'aktem traktatu pokOI'GItan
l Jap'unią ,tr~~~=~~WY::~nlem ~;:~~tt s~P)~b~C~~~~
5

USA

pragną

Dzięki wllsi/kowl zalog! Raf!neril ROPIl Naftowej w Trzebin!,
rozpocznie przedterminowo produkcję nowa des tyla tornia ropy.
zbudówana wg. najnowocze~n:tejBzych wzorów.
" .Na,zdjęclu: Fragment nowej deBtll!atornl.

::r:.~~~t~~::!s~;

nuzeJ .•póldzlełczllścl Jest Ipro
.&aJe potrzebom 'konsumpeyjnym .,
kulturalnym 'pObklch mu pra
euJ~eb. Nasza .pó!dzlelez9ŚĆ
musi umle6 zwyei(ako walczyli z trudnośelaml. które
oJeodłąezn'e towarzyszą wlelklnt P!'ZCObraźenJom apoleez..
BYm. Nasza IlpóldzłelezoU mu
III umkć .Ilułecznłe t szYbko
pnICIIlwYc:ę:f;a6' 'próby wrop.,

V

1lta6' WZl'lŃlta~m

SAN FRANCISCO (PAP) - JAK Jut DONOSILI$MY, W
PIERWSZYM DNIU KONFERENCJI.
POSWIĘCONEJ
SPRAWIE TRAKTATU POKOJOWEGO Z JAPONIĄ, WY
GŁOSIł:..
PRZl;;MÓWIENIE PREZYT>ENT TRUMAN.
Głównym motywem przemó'\
Jednakże amerykańscy orga·
wienia Trumana bylo wycbwa- nizatorzy kon!.?rencji narzuci,
lanie postępowania amer~'kali- li ,JOwolnej im większości deskich wladz okupacyjnych w cyzię. że sprawa zaproszenia
Japonii oraz amerykański~go delegacji chillsklej nie
moie
projektu traktatu pokojowego. być przedmiotem dyskusjI.
który zdaniem prezydenlą, słu
Naslępnie delegat australij'

ey~~~komo

celom

"pokojo'

Jednoeze4nle jednak Truman
oświadczył. iż Stany Zjednot'Z!J
-·po·-p0tłpł5sniułfflldału

kojowCllo

Japunią

f'O"

zamif.'ua.
do ..systemn o'
bronnego". na rac)·flku. IIl"
IIJrFe5YWOl! cc·
q pow6zechnie soane.
li

ją wlączyć Ją.

,leBłemu, kłórf.'f(O

ski

S~nder wniÓ6ł

omit'izkał stwierdzić.

te

:t=&aty':~~i
~ć rynek,

KOnfe re n C le

a

W

taryzację Japon!i Truman

wojskowy, który Stany Ziedno
czonl! zamierzają zawrzeć
z
Japonią i na podstawie kt~rego uzy~kalą prawo dalszej oku
pacji Japonii, jest "wkładem"
w dzieło
utrzymania pokoju
międzynarodowego. '
Na środowym. pierwszym ro'
boezym posiedzęnlu kon1crencji. którego otwarc:la w chuak

przyj~je

:ru

=!J =~::/~ ~

klej 1lOl0wY lIandlowf.'j.

----------------~
Wsz,.e, rudzie racbl"I:Y ,łołą
lud Ape'em c P@ldPckeiu

Zapowiadając dalną remIIi·

nie
układ

o

(Dok06C'Mnle nil m. ł-steIł

gló\Vnym wejściem do gmachu
..Fran~sklego Banku dla Hand
lu z Europą·polnocną".
Wybuch wyrządził znaczne
szkody materialne.
Postępowa
. prasa
paryska
zwraca uWIIgę. te zamadł na
ten bank. który przeprowadza
glównJe rozrachuukl III obrotów
bandlowycll pomlędry I!'I'IUIeJą.
a Zwlązklmt Rzdzłeckim I kraja
Dtł de!DOkraeJł lUdowej. dokona
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IIOSKWA. PAP. '" Mosk'" odbyła się
O"wollowa Konferencja OIJroile6w hk~ na którĄ fill'zYl!J1o " ' deleptów, repruenltlJą.e7e11 wayltkJo warlłwy lI~wa
stolky I obwodu moskiewskJego.
Po wysłuchaniu reteratu Le- Obrońców Pokoju oru 50 deleonida Leon.inł pt. "N~ ra- gatOw na Ul Wszeduw'.lłllkową
,dzleckle w walec o zaeIIomimIo Kooferenck Obrońco", Pokoju.
I utrwalenie pokoJu", przema- U~tnlC)' kon!e:reńejl uchwswiaU pisarz AIeII.s!ej 8ork_,
prezes Akademii Sz.1uk Piękch
I.

II

I "'I

J

Uli również tekst depeszy powi
talneJ do wodLa narodu radziee
kiego i Wljwlf;nzego Choflilt~
pokoju - IOZl:FA IIITALlNA.
Po zemlmlęclu obrad kont..
rencjl. WIZYiICY jej uczestniC)'
uożyll _e podplJ!y pod Apelem $wllltowej Rady Poko.lu.
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Rozwój zagrażający pokojowi wEuropie
Lł•• :I

Niem iec

Pndajemy w obszernym skr6cle korellpohdencj" W. RozMowa
,
się w • numerze wychodz,c ego w MOSkWie w Języku angJeIsklm czasopisma łłNew.f~
•

ktore ukazala

5'

~

dobnyeh wystqpień.
.
Plan Schuman a. przewIIlu '
lący utworl'.enle Olbrzymiego
liUperkarlel'J zachodni o - europejskiego ciężkiego przemysłu,
otwiera szerokie perspekty wy
odrodzen ia niemieck ich Ikonc~~
nów wojenno ' przemys owy
I odbudo wy wojenno - przemypotencja lu
Ruhry,
slo we"o
..
Pr•"y tym zachodn io' europe j skie hutnictw o I przemysł wę'
glowy dostają się pod kontrolę trustów amerykańskich.
Ale plan Schuman a. dotych'
czas nie został ratyfIkow any,
bowiem wokól niego ścieraJą
Ilę
przeciws tawne sobłe iotereIY kól przemySłOWych
kraJów
zachodni o _ europejsk ich, nie
mówiąc Juz o tym, ze w kra'
jach zachodni o - eur?peJsk ich
. "perspek tywa odrodzen Ia karte,
ol. Ii niemleck irh jest więcej niż
niejłopularna.

samo lotów
amerIJk8ń§k.łch

w&iclo udzlal 5 samolot6 w. pny
czym jeden z nich ,padł na po
łudnlowym cynlu WV4S;Y Jylland I rozbił się Pilot uratował
si. ekacz.ac na $nadocbr onle
Orullł fsmOlpt musiał przyrnu'
sowo lądować na jednym li: lotnisk w okollev KODCnhalń. Z Ił
samolotó w. ktÓre mla'v ..:.ade·

88wód11••

tow,

l

~I:

.,Par1.!a nasu Wl'TlIŹIII głębokI! wddęezn~ WKP(b)
towarz"sz owl Stalinow i, oow\effi Idyby nie Ich poparcle,i
"
we byJal?y OWI tym, ~m lIę Nta • l:1k mos1aby i p<!wodzenJem pracować w pn;ym~u.
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zasiewów.
Z
każdym dniem wzrasla dobrobyt szerokich mas Imlno'ci. Bezrobocie I nędza naletą do bezpowro tnej przeszioścI.
Od lata ubiegłego roku p~e robotnikó w I urz<:dnlków
wzrosly przecIętnie o 10.2"/•. Zbiory tegoroczne przewYŻSZyły
o 25-35% poziom lat ubiegłych.
Na szeroką skalę rozwInęło się budawn/c two kulturaln e.
Przed wrześniem 1944 r. w Bulgaril był zaledwie Jeden nnlwers ... et I dwie wyższe szkoly handlowe , obecnIe zaś Istnle"J>
Je 12 wyższych uczelnI. Od chwili WyZwo Ien Ia o twar t o 1800
Na-odoweJ orlU
nowych tlZkół. Dobleca końca b u d O" a Opery.
.
-tadlonu sportowe go w Sofii, teatrów Iu d owyc h w Plovdl~·
•
.I RusIe oraz szeregu Innych instytucj i kulturaln Yc h •
Anglo-amerykaóęcy Imperialiści ływl'ł nienawiść do wyzwolonego narodu Bul(arli. W ciągu ostatnich siedmiu lał
naród Bułgańl zlikwidował szereg splsk6w nknntycb przeclwko Jego wolnoścI I nlezawlsłoścl. Bandyck ie ktlkl Nlkoły
Potkowa, Kosty Lulczewa, Trajczo Ko.tnwa I Innych arenłów ImpeńaJ'-tycznych usilowały zatru6 śwladomoś6 mu
'"
jadem bnrżuazyjnego nacjonali zmu I kosmopolitycznego korzenla się przed anglo-am erykamk Jml Impeńallstaml, d"błY
do obalenia u_troJu deląokraeJl. ludowej w Bu1P(lI. ~e
oar6d bnłga,..kl dał Im druzgocącą odprawę.
. ."
, OwarJlncJę swej wolności i nlezaw15łokł. gwarancJę pomyślnego bndownlc twa socjalistycznego, widzi naród bułgarski w nlezaohwlan4!!' przyJaźni ze ZWiązkiem RaddeclUm,
z .....-m , _ lata temo Bułgaria zawarla układ o pn:y.!aźn!,
''''''J ..."
/IOJIIIml I pomocy wzajemn ej. Zwllłzek RadaI ceki d os taresa
BuJpńl urządzell fabryczny ch, traktorów I komllajaliw.
W reku ubiegłym obroty haodlowe 80lprll ze, ZwląP.1e
m
Jltdzłecldm ł krajami demokrac Ji lodoweJ - wynłG5ły 111".
ecó~ WIa_ handlu zagranie m ..... Bolgar&e7 górułeY,
włókniarze. traktorzyścL komba IMrzy lIeq się 1I0000ell !Datael ~ezseJ preey u swbanow e6w rallzlecll1clL
~wiaJąo IIWIa_ na akademii a ~ .. ~
----'__,_ lI'ańii ~tnleqJ' Bułgarii, sebeta.R ~7
-~ezseJ I"1Ińii 8\11łgarii, ~ W y lke CIIIIrw. fU
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o 4ł pt'IłIl. W tallł7ee oIIowla

larzellllJ' rlkl.JA

prace przy budowie plerwsZI!lI'a
miasta socJalls'ycznego, Dymitrow gradu. Wkr6tce naHtąpl
h f b ki nawo ów
uruchomI enie największej na Balkanac
a ry
z
nzotowych. Na wielką skalę razwUa sIę budownic two .k?IC:
lowe. Niedawn o zakończono przekopa nie tunelu "KozDlca
długośel 6801 ID. Zbudowa no powainy przemysł cliem1ezny,
elektrycz ny, obrabiark owy.
Sukcesy klasy robotnicz ej na polu bndowy socjallzmn,
krzepnący sojusz rObotnlczo-chlopskl I staja pomoc dla pracującego chłopstwa przYczyniłY się do rozwoju rolnietwa
I spółdzielczości rolnIczeJ. 2709 rolnIczych spółdzIelnI
produkcyJny ch zrzesza obecnie ponad 55% wszystkic h g08podarBtw I uprawIa 4So/. całego arealu sIewnego kraJIL Na
polach pracuje Juź 10 tyS, traktorów , którymI dyspnnuj e
115 ośrodków maszynow o-traktor owyc h. W .0 k n bIeż-cym
.....
traktory uprawią 31 milionów dekarów, tj. ponad 3/5 obsza-
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KOPENH AGA (PAP). W gopenhadu odbył sIę DOkaz nowvch amerykań"kich myś1iw<:Ów odrzutow ych. W pok.. zie

mon-c;trować "snrawno'ć

l
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»sprawnuśc:«

niclwa amerykar'ukleltil. tylko
lot3

Zac~odDich

Bąłgarii

lat mija od dnia, kiedy ofensywa Armfł RadzieckieJ,
poparta przez powstani e narodu bułgarskiego na zapleezu wroga, doprowadziła do wYl.wolenla BulgarlL
W cIągu tych sIedmiu lat żYole kraju zmieniło się do nIepoznania. Bułgaria wyrwala się z systemu Imperiali stycznego zlikwldow ata monarchię i wkroC1yla na drogę nlezawlSI~J egzvstencji I budowy socjalizm u.
"'a d'rodze tej Bułgaria osi1tgnęla sukcesy, nie mające
n
•
d . d'
h
preceden su w dziejach kraju. We wszystkic
h
Lle zlOac
tyela pl7,cjawiły s!ę twóroze siły narodu. WYkonawszy z powodzenie m plan dwuletni , Bułgaria realizuje obemle z nadwyżką 5.letni plan rozwoju gospodar ki narodowe j. Produl<ela przemysłowa przekrocz yla .Id trzykrotn ie poz~om pnedwojenny. CaJy 'kraj pokryty ,Iest lasem r~sztowan. Elekt?flkacJa ezyni szybkie postępy. W roku blezącym urucbonu ono elektrownię sofijską Im. Stalina, bry~zlańskl System nawodnlcnl a, fabrykę kollów parowych I szereg Innych przed-

Przewodniczący związku nie den z nal~kszych monopoli
mieckiego przemysłu,
Fritz stów Ruhry, ,prezes
zarządu
Berg, oświadczył, że zadaniem koncernu Gute-HoffńungshueŁrządu z· Bonn jest
ć te Herman Reusch I trzej in'
Dlatego też militaryz acJa .go' przeslank i poliłyczne",,stworzy
dzięki
spodarki · zachodni o - njemle~ którymm ozna będzie skłonić ni' wybitni przedstaw iciele nie
gospodar czych.
kiej przebIega na razie. pod .. n kapltal za"ranlrz nu do POCZY- mieckich kół
Celem lej podróży byla kon..
3
nym GZyId e m I. w różnych .m' oienia
inwestyc
ji
w
Niem'
k
..
elyzacja
"arunkó
w porownych formach: Jedną z mch czech". Slowa te powiedz.i
al mienia, klóre W zasadzie do~z'
jest ',lIworzenle
tz,,:; .. towa- Berg 25 czerwca. Dokłudnie w ło do skutku
'Ol Waszyng tonIe.
rzys'w podstaw owych, Pod tą tvdzień później boński miniPo powrocie Fritz Berg poin
skromną nazwą ukrywają Bic: sler go~"odarkl, Erhard, udal
dawne k.oncerny, tyle że w pol- się samolote m do Stanów Zje- formował dziennika rzy, że spra
wa
przestaw
przemysłu
stacl nIeco
przegrup owanej, dnoczonych, Tam opowiada niemieck iego ienia
na tory gospodar
można powiedzieć - zmoder' on wszystkim , którzy zechcielił ki
wojennej
i
udzieleni
a
mu
nłzowanej, W ramach plan.u go słuchać, źe .. jedyny ralu-odp owiednl
ch zamówień
jest
Marshall a udzIela się obecnIe nek" dla gospodar
ki zachodnio - \\, toku załatwiania. Przy rozNiemcom Zachodn im kredy- niemieck iej widzi w przestadziale amerykańskich
zam6tów I asygnuje Slłl
fundusze wlenlu jej na tory wojenne.
wień na łączną sumę 5 miliar'
wyłącznie w celu I pod warun
Co prawda Niemcom zabronio dów' dolarów, między
kraje
klem rozwoju przemysłu zbro- no produkować broń, Ale to
nie
Jenlowego. Sporządzono Już plQ martwi 'Erharda : rtJoźlla pr7.e- paktu atlantyck iego, nie zapomni
się
o
NieUJczec
h
Zach,?'
ny odb·.Idowy 500
zdemon!o ' cieź .produko\\(ać poszczeg61ne
Firmy amerykańskIe
wanych i zburzony ch przedSIę- części broni. Boń_ki minister dnieh.
8weg~
blorstw wojennr~'h, Wymaga z8cz,\1 nawet filozofować: ..To- przyjmować będ" od
rząd'l
zamówie
nia wojenne
I
to nalmnieJ 1 mlharda marek war pozostaje towarem. CZYŻ
na
częlić
tych
zamówień
będą
zagranicz nych kredyt6w , bądź motna odróżnić broń od Innego
zawierać
&1Jbkont
rakty
z
kon'
Inwestyc ji, potrzebn e są rów- towaru?"
cernami zachodni o - niemieck inleż pewne gwarancj e otrzy'
Erhard wrócili do
Stan6w
manIa surowców Importow a-I Zjednocz onych polecieli Fritz mi zaopatrując je przy tym w
su;owce. Jak oświadczył Berg,
nych.
Berg, jego zastępca Menne, je- z Ameryki wysIano juź specy
. ; . . ; . . . - - - - - - - -.....
, - - - - - - - - - - - - - - fikacje zamówień wojennyc
h.
Bołnl
Firmy niemieck ie przYllotowU'
ją swe propozyc je. t
•
ten sposób pow ano !lU:
UJ'
'.e·
tn.
co
za~zło
po
pierwsze
j
,woJnie .świataweJ. Ameryka nskle
BUKARE SZT (PAP). Jak dOI lu tolnlerzy I oficerów odm6wl banki I trUJIty wojenne pomaga
ją
od!l\dzać nlemil'ck le konce~nosl ..Agerprl!l se·' pi~mo ..Pod lo walki przeciWko ludowi
I ny wo,jenne. Jeżeli przypoml1l'
5ztanlta.tem Internac.ł 0naUzmu", przeszlo na' Jego stronę. W
róź
rolę, Jaką odegrali
organ rewolucYJlIych emillran- nych ckollt'ach Bośni pcwslaly my sobIe
Krupp, ThysBeD.
Klneckne r,
lÓw jUgosłowlanskich w ftumunti pierwsze
oddziały partyzan - Foegler, kiel'Gwnlcy koncernu
zamiei:!".GCu artykuł o wt.maga- tów zloione z rflbotnIIlU'iW't Pra
. IG Farben oraz Inni przemyjącym się oporze mas prlicu.ą·
chłopów
pOS epoeyeh Bo.nl przeciwk o reŻImowi enjących
\\,vch IJltr.II/t"l'nl'{.w, Ittńre zada- o<Iow('y zachodni o _ niemiecc y
D
•
"ito.
ją dotkliwe ciosy bandytom tI - w przy. gotowani u I rozpętanłu
• TI'Owcy
II wojny światoweJ, to. noru'
- •-twierdza pismo- towsklm.
•
kó
._
widzą 00 dzień IlOraz "llnieJ.z,
Pismo oodltreśla na zak"ńC7.e mlaly sI anIe się niepo J. II .... •
opór tamtejszy ch SerbóW. Chor nie. te dotychCzasowe sukcesy kim śledzi ten rozwój ludnoś(!
Europy
zachodni
ej. Odrodzen ie
watów I muzuł_nów, . którzy ruchu oDoru W Bośni ~ll r::kojniemieck ich trustów wojennyc h
walcz" o nlezawl8łoIC kraju. o mia dahze~o rozwijan ia
~ie
I karleli sianowi poważn'ł groźzllkwldow anie wladzy
święte! walki narodów ,Tugosła bę dla pokoju.
stów l agentów łmperlalb: u ,::w.::lI:..,:o_w.::..;;.y.::.zw:;.,.::.ol:.:e,
:.:n:.:le::.,.__________________
We wszystklc b kluozowy ch 0blektacli Utowskle
J go.podar kl
SANATO RIUM PRZECIW GRU Z LICZE DLA D ZlECI
wojennej - w wielkleb zaklnW ISTEBNE J
dach przemysłowych. w kopal·
nlach, przy robotach budowla·
nvoh I łeś&u'e~ .... 'w,alka lt18ar
robotnIcz ej Bośni pr:JIyczynUa
slll do znaczneg o 5padk~ pro:
dukcJl woJenneJ."
Suzo.-óln le
cleżkle CI08Y spotykaj~ ł1towców ze IItrony górnikÓW. którzy dokonuj" lłeznych aktów la
botatu. wetn7mu Jl\O praco w
ntolnAacl1. Wskutek bohater·
sklej akcji górników uhame·
wana została m.
na czas
dluŻJZ3' produkej a w kopalniac h
KaknJL
Kelejarze po~ Ile
.tkleh sil górnikom Bośnł '"
leb walec przeciwk o .-,.wozew l
Gurowełw anlellcz nym do
USA. Np. tdeda- IIl1iemoill.
will 001 Jod. II tran'łltOrtów
Obok wlelldch łnU'Utllcjł prze m ll8łowyeh I miftzktm lowvc't.
rudy
ielllllDeJ III Bośnł de
Autrll.
_.... oni ....__ .... _
.taleJ rozbudow te uleuaill_ urzqdzen Ia Ił"n
u ....ee "" •• T
e ... "rw...
W Wa_ I Zmłk 0671,. llię lud~ct. Nled4wn o 1;o.tal odd4nll
do użlltku nowoczeBny P1JU!f..
m_e (tem.8IłlItracJe. pe4ezas 1071 gTużllell I<o.tso - nawowe
j w PaństWOWI/in Sbnatori um
któryell ......taJą ołWIIreie
PrzeelwQf'uil1crym w Istebne; (G. gUisld oblic::otay na 110 Wek.
stępowllłl przeciwk o przy~otoi
Na %(f/fet,,: Ogólny widok ftIlUl4g;:J Jl(lwiIolt u!ld *t!'IIlt J!Qłud-wantom _JonnJll
~
il &UIIWOOW
•
~W)'
wtmill·
•
k6w b,....

przecI·

enaem.wewFlrealenkbf~rIO
, cleiDnn!dch
, , ,~
-

ukońCl.yIY szcześliwie pokll~.

wy zwo len ia

wz ras ta op6 r

..

Pokaz

W 7 roczńicę

I

SIERPNI A odbyła S'ię w
,Wanne - Eukele (Ruhra)
konferen cja delegatów ro
botników
kopalni I hut
z
czterech rejon6w okręgu Ruh'
ry Ko.nferencję tę zwołał. Komitel Inicjatyw y rohohJlk6 w
przemysl 'l górniczo ' hutniczego prowincji Pólnocny Ren Westfalia . ZelSranl robotaJcy
przyjęli program walki mM
pracujących Ruhry oWIPó l.
ny front 'pokoJu walki przeIliw pIanowi Sch~maoa I remiIitarYZlł.cjl Niemiec Zachodni ch.
.NIe Jest to pierwszy ZOl"
~anizowany protest robotników zaehodnlo • niemIeck ich
przeciwk o planom remlJltarvzad; Niemiec, 16 lipca dele
gaci 62
tys.
metalowc ów
stuttgart u Jednogłośnie zatą'
dali od Zjednoczenia zachodnlo • niemieck ich związków
rawodow ych rozpoczęcia wal
ki przeciwk o planowi Behumana i przeciw remlJltar y'
ucjł. AnalogIczne źitdanle
wysunIęt
o na koferencJ
mlodych hutników
, która izebrata ·'1" W poczmtkach czerwD
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WTDŁUtAJI\ SIĘ TORY KOLEI KIELCE -

y z kandy·· atami partii

sza, uezył łych, którzy od nie- jego możliwościom, by uwzględ
dawna pracują w warsztacie. nialo jego indywidualne zaminiedopuszczania
kandydatów A lleśmy się z nim nadysk.. to- łowania I zdolności. Zadanie
na zebrania partyjne z obawy wall na różne tematy! Muszę zbyt trudne znlechęci jedynie
przed "obniżeniem poziomu ze- przyznać, źe lunl towarzysze młodego kandydata, odbierze
partyjni pomagali I Intereso- mu wiarę we własne siły. Zabrań",
wali się nami tak, że ja to jnż danie zbyt proste w stosunku
Brak pomocy I opieki ze stro- chyba całej organizacji 7ł\ do mołliwoścl kandydata nie
ny organizacji partyjnej nie wdzięczaID, że mi ten staż skró- będzie miało żadnego maczenla
przyczynia się oczywiście do cono i jestem Już parę dni wychowawczego.
szybszego wzrostu świadom<'ści
W ślad za złeeonym zada"Ze wszystkich Istnle.jących kandydatów, me sprzyja doj- członkiem PartU".
niem musi IŚĆ zawsze systema011 świecie kapltał6w na,leenrzewaniu politycznemu i jest
Organizacja partyjna przy tyczna kontrola Jego WYkona'liejszym I najbardziej decy- podstawową przyczyną istnie- ZWUT-cie realizuje dobrze wy
duJącym kapitałem są ludzie, uia u nas nierzadko .. dwu le t- tyczne naozej partii w za!tresie nia. Kontrola taka jest ważnym
czynnikiem
wychowawczym.
kadry",
pracy nad kandydatami. Orga- Wyrabia ona w młodych kandy
nich kandydatów".
Zanim odpowiemy na pyta- nlzacja interes~je się życiem I datach poczucie odpowiedzialNa wielu odcinkach pracy
partyjnej realizowane jest już nie, jak winna wyglądać praca pracą. kandY:iatow,. otacza ich ności, dyscypliny l obowiązko
dzisiaj wskazanie towarzysza z kandydatami, oddajmy glos troskhwą ~pleką, ~ba o to, by wośCi organizacyjnej, pozwa'"
Bieruta. Są jednak organizaCje tow Sobolewskiemu z remon-\ slat stal Się dla nich Pr:l. wdzi- równiet stwierdzić, w jakun
partyjne, \V których jakgdyby towni warszawskiego ZWUT-u. ~ą szkolą partyjneg<? wych~wa stopniu dane zadanie sprzyja
zapomniano o stalinowskich za- _ ..Stat kandydacki _ mówi nl~, szkołą, z której ~mosą rozwojowi politycznemu kansadach polityki k'-ldrowei, za- tow. Sobolewski _ był dla om najlepsze c~~hy śWIadome dydata.
pomniano. że .. cenić kadry ja- mnie prawdziwą pr6bą sil. Od 1'(0, pclnowa,toscJOwego c~łon
Przydzielenie
kandydatowi
ko zloty fundusz partii i pań·· samego początku zabrano .ię lu ka partii: hart. ofiarność I 09- konkretnych zadań partyjnych
siwa", to innymi słowy znać za mnie ucZ('lwie. Pierwnym wagę, wytrw~łość w dążemu I kontrola Ich wykonania dają
kadry, zn~ć ich wady i z~ lety, moim poważnIejszym zadaniem do ~elu I um.le.Jl;tność pokony- również organizacji partyjnej
dopomagać im,
aby slybcl"j partyjnym była praca przy Na- wan.a trudnoscI.
możliwość poznania
jego obliprzełamywały trudności t szyb- rodowym Spisie Powszechnym.
Wychowawcza praca z kandy cza politycznego I moralnego,
ciej rosły. PrzykładE'm t~go Potem powierzono mi funkcję datami nie może się ograniczać jego zalet I wad.
mote byc praca wielu jeszcze agitatora, no a przez caly czas I' do zapoznania ich ze statutem
"Poznawanie łudzi na pods!a·
crganizacii partyjnych z kalldy otrzymyWałem OC\l:ywiśc 1 e róź, i programem partii. czy nawet wie tego, Jak WYkonu.ią powiedatami partii.
ne droimlpJs",1' I'ole"l'nla pal·ty.!' do za$zczepienia im pod"tawo- rzone Im zadania, Jak pracują
Są organizacje partyjne, 1<t.ó- oe. Ze szkołeni ..m
nIe ",ła.łem I wych r.asad marłtsizmu-łen:niz dla Partii I Jak praonJą ud
re nie doceniają w pelni wagi wlaściwle specjalnych trudnoś- I mu. ..Partyjna prar.a wycho- sobą, poznanie człowieka na
pracy
wychowawczej ..,.';ród ci. Wiosną ukończyłem z olIzna WaWC7.l1. - czytamy w ucnwale podstawie Jego st<)Sunku do zakandydatów Nie opiekują się czeolem kurs II stopnia. a obee WKP(b) z 1924 r. ~ tylko wte- dań spoloozych, kt6re wysuwa
kandydatami, nie pracuj,! nad nic je.~tem typowany na wykl,,- dy b'ldzie mogła daó maksi- w danym okresie sytuacja I po
podniesieniem ich poziomu ide- dowcę na kursie I s!opnla. 1110 mum pozytywnych wy,Jik.lw, Utyka Partii, na podstawie Jeologicznego, nie dbają do"talecz Je dohre wyniki zarówno w I,ra jeśli będzie pnJąezona z wclą gO stosunku do ludzi I WymanIe o systematyczne rozwijanie cy 7.awodo"eJ Jak i społ~c .. ne.i ganlem kandydatów I mlonków pń, Jakle on sam stawia sobie
Ich aktywności party jMj. Są zawdzięczam w dużej mierze se partII do konkretnej pracy par- w wykonaniu tych zadań - oto
nawet wypadki, że organizacie kretarzowl naszej oddziałowej tyJnej".
metoda jedynie niezawodna I
partyjne
dobrze
nie znają organizacji, tow. Zarzyckiemu,
bolszewicka" - 'powiedział toKandydaci wi~c, tak samo, warzysz Bierut na IV Plenum
swych kandydatów, nie Intere- który często mglądal do nas
I
czlonl,owie
partii,
mUS1.1\
Jalt
przerwy obiadowej.
suJą się ich pracą za wodow,!, w czasie
KC naszej pertiI.
Ich codziennym życiem. W szere Pytał nas, jak Idzie robota, po- brać czynny udtlal w codzlenTrzeba, aby wszystkie nasze
pracy
organizacJi
partyjnej.
npj
magał,
gdy
praca
była
trulłn1eJ
gu organizacji kandydaci nie są
organizacje partyjne przyswoiKandydaci uczęszczalI! regular- ły sobie w pelni tę mt'todę.
nie na tebranla partyjne. zable Trzeba, aby zrozumiały, te wy
rają glos w dyskusii, wykonuSERDECZNA WIĘ'Z ŁĄCZY ZOŁNIERZA LUDOWEGO
chowywanie młodych kandyda
ją skrupulatnie I terminowo zle
- to jedno z podstawoWOJSKA POLSKIEGO ZE SPOŁECZEI'łSTWEM
cone Im przez organizacje za- Łów
wych zadań paMl! w walce o
dania.
nowe kadry, w walce, która
dziś,
w drugim roku planu
sześcioletniego. tak hardro je!!
istotna dla naszego krajel.

przemówieniu wygłoszo
nym na IV Plenum KC
. naszej ParU i towarzysz
Bierut powiedzIa! między innyIDi: "Trzeba, aby aktyw par!yjII)' nauczy)
się reallzowac w
praktycznym działaniu organlza
e)'jnym Istotny sens wlekopomlIycb slów towarzysza Stalina:

W

BUSKO

objęCI szkoleniem partyjnym, a
zdarzały
się
nawet wypad1ti

l

Szybko rosnq
wie:kie Zakłady Ekstraktów Garbarskich

I

LW.

w Bydgoszczy
z

dnia na dzień pO!suwa sle naprzód budowa pierwszej w
Polsce
FabrYk!
Ek-traktów Garbarskich, której uruchomlenle uniezależni nM w pew uym stopniu od importu.
Cały kompleks budynków po rej znajdzie pomieszczenie orzY
'mocniczych przyszłych zakla- szła wytwórnia zwlą7-ków .iardów ukończono jui: w stanie su kowych t. zw. bisulfitów. slużą
rowym. Są to magazyny kory. cyeh do u~zlachetnian;a WVOTO
raszplownia, war~ztaty napraW dukowanych ekstraktow garcze i budynek przyszłego nOWO barskich.
czesne)lO laboratorium.
Budowniczowie hali to, obok
~aklada się już ostatnie atro starych murarzy orzoduJąca
DY I wykonuje
wiązania da- 12-osobowa brygada młodzleżo
chów olbrzymich gmachÓW ko- wa Edmunda StYlikI, rekrututlowni I dyfuzorown!. Trwają iąca się z synów małorolnych
tu równocześnle prace montażo chłopów z okolicznych wsi. Mlo
we konstrukcJi nośnych pod dzi murarte telitO zespołu dople
przyszłe ul"Zlłdzenla kottowe I ro tu, na budowie, zdobyl!' zacały system aparatur. Ekipa wód.
Obecnie Sil lut dobrymi
montażowa, która kieruje bry- fachowcami. pracuj a s"stemem
gad3lsta Smolarz, prB'Cule bar- tró;1<owym I osiągają D!"zecil,:-.
dzo wyda)lle. Tempo prac wska tnie 200 proc. normy.
ruje. że termin zakończenia
Pow~żnvmi oslą!(nlęciaml wy
montai:u urządzeń kotłowych. r6żniaia .le również robotnicy
przewidliany w przy.zlvm mi" brygady monterskiej. pracują
siaru. zostanie dotrzymany.
cy Dr7.Y burlnwle stach nomo I
W centrum olbrzymie"o ola- urzadlell wndhych. które dostar
eu budowy wZJ1os~a .ie mur" cz~ ,)rlyszlym r.akładom ogrom
wielkiej hali !abrycznei. W któ nvch ilości wody.

ozaszczytnym zawodzie inżyniera .. górnika
i naszych lradycjach górniczych
ukowo - badaWCZYCh. W Głów
nym Inń1tuele GórnlCI\\-a, Głów
nym Instytucie Nafto_ym I In

Zoin/erze Jednostki wojskowej w Blltomin odwiedzili fł4dgór1I!k8 Józe/a Paclaska. reemigranta z Francji, k16rll niedawno
aW1łn8owal

Na

"o.

rębacza

przodowego..

zdjęclu:

Prliod. wyszle. Janu: K4ezOfo.wskl l pnod. Wl/stk.
Zbig"iew Perkowski w czasie serdecznej pogawędki ł gospodarzem I jego rodzi"...
CAF - fot. Nowosielski

kłady p

ey winny dbać oszybki roz dun

gonów
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Zespoły arłysłyeżne-sporłowey"pfz:odownicy procy

Nowe zasady kon traktacH
udział Kielecczyzny
winien znać kaidy chłop
dożynkach centralnych w Poznaniu U

Bogaty

w

ożynki!

Słowo to
od
trzech tygodni gości na'
ustach wszystkich chloMw. Kielecczyz~y. .Począwsz y
bowlem od 19 sIerpma. co niedzielę odbywaly sie PO wsjach
woj. kieleckiego tradycyjne uroczystośri dożynkowe. przepel
nione radością. pleśnią I tańcami. A w tym roku wieś kleleclm ma szczególny powód do d
my i radoś\lia. Obfite plony Drzy
niósł .. Sicw'lIIł'oko.iu", przed ter
mjnem i w porę zakonczono Żlll
wa. sypie sic do worów i spich
rzy dorodne
ziarno rszeOJcy,
jęczmienia'. żyta - b~zie pou
'
II
d os t a tk lem c 1 e b a dl a .'u d Zl. pra
Cy w mieście I na wsi.
. Przez trzy niedziele trwały
zabawy dożynkowe w gminach.
siedzibach zespołów PGR i
spółdzielniach
produkcyjnych.
a jednocześnie przygot.owywa-I
no się intensywnie do obchodu
dożynek centralnych. które w

dej gmIny naszego wojewódz., spodarstwa PGR w ~espole Ku
Zespoły artystyczne,
ekipy
tWa.
zienlce.· tow. Leon Jałocba.'
sportowe LZS oraz
setki
PRZODOWNICY PRACY
Licznie reprezentowana be- przodowników .pracy rolnictwa
Z POM.6w SOM-ów PGR-Ów .•. dzie spółdz~ełc~ość produkcyjna kieleckiego pojadą do f'oznania
'
,
naszego wo:,ewodztwa.
aby. wraz z innymi wziąć udział
Na.lllczniejszą grupę. jaka PO
Ze spółdzielni produkcyjnej w radosnym świecie dożynkojedzie na dożynki centralne. w Pelczyskach (pow. Pińczów) w.ym _ at>y zamanifestować I
stanowią orzodo.wnicy pracy w pojedzie na dożynki tow. Jan wyrazić
gorące
pragnienie
rolnictwie I w pracy społeczno- Notańskl. wyrabiający przecięt WSpÓlnego budowania socialisoświatowej na wsi. ·Długa lista nie 253 proc. normy w różnych tycznej wsi polskie:. Pojada po
nazwisk osóh jadących do Po- pracach rolnych I gospodar- kazać mieszkańcom innych czę
znania obejmu le przodowników sklch. Spółdzielców z Raszkowa ści kraju. że Kielecczyzna dzię
pracy ze wszystkich powiatów i gminę Slupia (pow. Jędrze-l ki opiece Rządu Ludowego zbie
Kielecczyzny. Widać w3ród nich jów) reprezentować będą tow ra ze swe.l ziemi coraz bogatsze
najofiarniejszych robotników i tow .lan Szwagrzyk, Stanisław i obfitsze plony.
pra'cowników rolnictwa. naj- Ostrowski, Jan Rosól i ZMP-ów
•
dzielniejszych
trakt"rzystów ka Irena PytJarz.
Wł. Równlckl
POM-ów. wzorowych kter0wni- ...."... lilii
_
.......... aMiI ~ _
_
Q;iiL . . . ....,..........
ków Spóldzielczy' ch Ośrodków
• SKUP ZBO;';A W ZWIĄZKU RADZIECKIM
~aszynOWych I PallJtwowych
Jospodarstw Rol~ych oraz czo
ł0'YYc~ pczodowOlkó,:"pracy ze
spoldzlel~i pr.odukcVlllych.
P?ied.zle Wlec do ~ozna~l~
m. m. !eden z najlep.z ch trak
torzysl?w POM-u w Secemlnle.
nadchodzącą niedzielę odhędą 56-~etnl Mlchal Czwarl. wyrasię w Poznaniu. Wieś podsumo hla.1ący .140 .orocent normy.
wała swoje osiągnięcia w pro- SOM-y klelec~le re~rE'"entowa{'
dukc.ii rolnicze.l i swó: dorobek będą tacy kIerownICY ośrod
na polu kulturalno _ oświato- kow maszynowych, jak tow
wym. Liczne LZS-y przygoto- Jan Pietruszewskl z Oleszna
waly się do złożenia egzami- (pow. Wloszczowa) I Szczepan
nów
sprawności
fIzycznej ~akll ~ BOdzenty~a .. Ten ostatswych członi<ów, którzy popisy m SkO~lł.w roku blezącym cztewać sie malą w progr~mie uro rema zmwlarka~i SOM-u og6czystości dożynkowych
Wsie. łem 227 ha z~l)za. podczas. gdy
gromady I gminy wybrały na norma wynos~ła tyn~O 144 ha.
doźynkl centralne ,woje na.iRaza.m z mml J?oled;.e Jńzel
lepsze zespoly świetlict.we i ar Natkalls~l. robotmk ro,nv. I letystyczne I ekipy sportowców dnocześnIe
aktywny dZIałacz
Ż Kielecczvzny ·J)ojed7.ie do Po spoleczno - oolltycznv z lPSPO
znania ponad 850 osób. w czym łu PGR - Rialacz6w (pow. Opo
Kolumna samochodów ctęźarOWllch z ziarnem z kolchozu Im.
obok orzodownikówpracy spo czno) oraz bYł,,: br~llta(hls.ta obI)
F. Dzierźyńskiego w Mo/dawskiej Republice Radzieckiej, w dra
lecznej z dziesiątek g;romad. 001'_o_w_v_.R_o_b_ec_n_l_e_k_ll'_.r_o_wn_I_I<_lI:
__O_-_ _d_z_e_d_0_o_~_r_od_k_a_8_k_11_P_u_z_i_ar_n_a_. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
jada orzede wszystkim liczni
przorlownlcy pracy z PGR-ów,
POM-ów. SOM-ów I spóldzielni produkcy:nych ..
KAPELA LUDOWA
Z KORCZYNA I CHOR
Z BIAł..OBRZEGOW
Dożynki w Poznaniu zp,roma'
ODSTAWOW.YM warun- w Pęczellł'B('h tow. tow. .Jan \nYCh Im przez egzekutywę KG
dzą setki tysięcy uczestników
klem dobrej prac~ Komi- I Bogusław Prr,lkl, w Skotnl- zadań prowadzenia kursów, a::,i
z calej PolskI. Ze wHystkich
tetu Gminnego, .lako 01"\ kacI! tow. tll.W Wlęckowskl, Mar w stosunku do towarzyszy me
slron kraju przybędą na nie ganu kieruJ,cego życiem poli- clnlec, Świetnlckl I Inni, nie uczę,zczających na szkolenie.
najlepsze- ztn;poly świetlicowe Iy<,zno - gospodarczym ,;mlIlY, uczęszczają na zebrania partyj,l to wlaśnie, ten brak pracy
ze wsi. ~~ ł)l)klłtać t>o"aty do- j('st nieustanne
prowadzenle ne, od wielu miesięcy nie płacą nad
podniefleniem
poziomu
robek artystyczny w mur..vce pracy uświadamiającej w,;ri,,1 składek członkow,kich I wognle świadomości politycznej i Ideo~
pieśni I tańcu ludowym. Kie· pracująccgo chlopstwa I mobj- nie biorą udzialu w pracy poli- logicznej członkow orgamZaC)1
lecczvzne reprezentować bedli Ilzowanle go do wykonania ZB- tycznej.
partyjnej w gmin;e Pęczelice,
zesp~ły z powiatu kieleckiego dań stojących przed masami
jest źródlem większości niedobuskiego i OPOczYllskiego.
praeuJI!<,ymi w walce o po_
Egzt'kulywy organizacji par- Ciągnięć w pracy gminnej orga
PO.led'zje wiec 12-osobowv ze kój I plan szeeeloletnl. Wa- tyjnych w gminie Pęczel:ce pra nizacjl partyjnej.
spól kapeli z Nowcll'o Korezyna runek ten motna w pelnl cują bez Jakichkolwiek planów,
Za kHka tygodol wstaną
pod kierownictwem :.Italentowa
I
e ó
d K II t nie wciągają do pracy polltycz. i st rza G
011 unl!
w t wa:as.
s.ftreg~~
n!lI:O d vrygen t a I k npe,m
I
fi odIł y III om I e nej I organl"~cyJneJ'
~
~
~ wznowione, po dwumiesięcznej
ob. Kelnera. Zespól ten ma za
m nny po razi P. nos
e· wych członków partii. Toteż przerwie, kuny szkolenia parsobą ponad 120 wystepów na matycznle po om pracy dco- wielu członków partii, nie cw- tyJnego. Do pracy tej Komitet
cele społ4L'Czoe - gra w nim 50- logicznej , ofganlsacY.lneJ pod- ląc żadnej konkretnej pracy or- Gmlnny w Pęczelicacb musi
orpni:r.arJI partyJ- gani
j'
I' j
t pnlo o przystąpić ze szczeg6!.n1l enerlo nB klarnecie' \ed"n z n"lstar stawowycb
nycl, w rrromadada.
zac l par y Jne, s o
w..
b
d bić
iedb ni
szych muzykantów wiej,ł<lch.
coraz bardziej oddala się od par glą, II Y Da rO
zan
a a
~,3-letni Tam-e.
S-,rm-n,L Z
'1'ynu'zasem Komlleł Gminny t'.. t
I
I
I'
i
zeszłoroczne Od -ziarnu ideoę 6.' 4 "
PZPR
..
Ii
II
Ił
li,
rac Z
ą w ęz organ
N. Korczynll. Pojedzie do Pozn~
'" ~ rac ,paw. u- cyjną I polityczną
logicznego czlonkow partli zale
nla także kapela ludowa li Pa· sko. nie ,,·Iele dba o podniesie.
ty przecie! ich praca i a.ktywwIowIlI, nie mniej ceniona I wa nie poziomu pracy IdcologlraJasnc, te za taki styl pracy ność.
.
na w powiecie busklm... Obok nej I orp.nlUleyJnej awol. ot- czlonków egzekutyw orllBlllzlIObecny gaj stan pracy polltvch zespołów Wieś kielecka za ganlzae.li partyjny•• \V plerw- cjl partyjnych I za styl pra':Y tycznej I .... ewn'lln orgaolzademonstruje swoją najlcpszą lu ~lIYm nętkIe dotyezy lo llraku szeregowych członków pa!'til, cyjnej ofganluejl pęcuHcklej
dowa orkiestre deta. która w lrcJlJkl o l'ollllludowule ol1lulza- ponoszą lównleż odpowiedzI al- wymaga gruntowne~ WUl'lOCr;a:jblibzym 'CZasie ln"$lJu)l na ..JI,
ność sekretami podstawowycb nlenla, wymaga podniesienia
eliminacjach olltólnooolsklch. a
W okresie O$tlltnlc~ roku OfIl8nl&9('jl partyjnych !'rzede- jej nil wyi~zy po&.lom, któmianowicie orklestre 11 BOcłr.en· sprawozdawcztgo do organlu- wszystkim Jednak odpowiada ry by gwaranto...... ł, te pęculic
łYDa (pow. Kielce), pod kler. ~ji pęezE'lIrklej nie przybył ani I za to KomU.t Gminny. który kil organizacja partyjna ~zle
.111M Mamrldewlc:r.a.
Jeden kandydat, pomlmQ tego, znlll tpn stan rzeclt,Y I nil: me prawdtfwym klerov.."n1klern ty_
Chóry wiejskie naszellO wO.le te wielu małorolnych I średnio- czynił. by wzmóc prsl'fJ .,011- cia polityczno-lfO$podan:zf'110 Cli
wództwa renrezentowa" mAlą' rolnycb chłopów. swoją po$ta- tYCWIl i pomóe eg:r.ekutywom lej &miny,
eb6r mi_n,. II Bllllo1ł1'Z4'll:6w wą polityczną w akcjach prowlI w przezwyciężeniu trudności.
~llisld. w liczbie 31 o- dronych nil 11'.'111 przn partię I
Nil czym winne polegllć, poZIl
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oru chóry
II 8n·
dledalowa (pow. Kielce) I l
Prz:yncb,. (pow Onocwo) 15-r,
sobowy -poił taflet'UV II Nie·
wachl_a (pow. KIelcel pokate
nil dołvnkaeh w Powaniu nasze plekne tafll'e ~«Ionalne.
wvsteoulac w pleknnil ,trołach ludOwYCh I'@lIInnu świetokrznklelilO.
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rz:ąd, usluglwało na wclągnlę- nleodzo\\'Dą
pomocą ol'łanlzacYl
cle Ich w szereil partii.
ną. pomoc KG w pracy egzeku-

Mało lello! KG tak dalE'Ct' lilek
CE'watyl
spraw)'
rozbudowy
.wej ol'łanlucjl, te przechodĘ!
na_t do porl4dku d&.l"nnego
nlld 'lIkl ..m •. Iii w dwu Ilromlldach na 'fet'enie IImlny w
Slekowieaek • PIaRach M&b'cb
_ do tej pory nie ma Oflla'llmej' pal'l,.Jnycft. ani nawet
IIrup kandydllCklch.
Zaniedbując lIPflł,,", ltIłlll1enlll
arlaniz:aejł II!'Omlldzldcb nowym!, IIdrow,llmi polłtyewłe llJdiml, Komitet GmlulI}" Zlpomniał
Icdnoeieśnle o wlIkaun;ach lU
"mum KC PZ!'B _ l) bobzewickiGj e%uJm*ł _ i nIe po..
iMał Of'IlInlw,lom party!nym
w uaunlęclu MI' swolcl1 _ _ ów
obcł!!Io elemmtu. Np. w orpnl
udac:i1 IIftrt1jnydl w 1IfOIUdach ~ 8ImIniId I Ow6lIIlIłI7 do ~j pant lInlIIHulle sit
ludlle .. pIldeJruMj ~
poU~J•

A ~ cłotY"bcua KomUet
Gminny cloęmlllł to zalIadni...
nie i reaHrowllł Wl'kllltlłnlll BO
KC nllm!j parlU w IlPfilwie
ukolenła? Jak wynikli i
kuN, na ~renlG
IlOWllpo w
!mlowym kuny IlItopolll W
l--cl1 ol'ł.. nlnejllCłl parł1tnycl1,

w .~ MaRyd!. •
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chłopa.

Na.ze rady narodowe, kola ZSCh I gromadzkie organizacJe partyjne mają do spełnienia w tej walce o wzrost
hodowli ogromną rolę. Pierwszym I pod.tawowym Ich ladaniem jest szeroko p0pularyzować I wyjaśniać nowe zasady kontraktacjI. Niestety wiele jeszcze rad narodow\'ch
I kół ZSCh nie docenia w pełni gospodarczego i poli tycznego
znaczenia' tej wielkiej\kampanil hodowlanej,
Tak np. przewodniczący Prezydium Gminnej Rady Na
rodowej w Bychowie. JaśkiE'wicz, nie zna nawet cyfr planów skupu trzody I nie Interesuje Slę wcale przebiegiem
wykonania planu. W powiataCh hrubieszowskim I kra;nostawskim ZSCh nie. wydeiegował nikogo na narady powi3towe poświęcone om6wieniu spraw skupu.
Nasze rady narodowe I organl7.acJe partyjne winny pakO\ltraktacja I skup żywra nie Sil bynajmniej
jednorazową tylko, przemlJaJąrą akcJI!. lecz systematycznie
I planowo realizowanym prorrra mem całorocznej pracy zarówno gospodarczej. Jak .1 polityczno - uświadamiająceJ.
miętać, że

Popularyzując korzyści. jakle hodowca odnosi z nowego systemu kontraktacji, musimy lednocześnle db1ć
o to, żeby chłopi mogli bez przeszkód real!zować uigi
i korzyśc1, żeby natychmiast wypłacano Im zal!czkl, żeby
chlop m6gł bez zbędnych forma!noścl otrzymać za zakontraktowane sztuki węgiel i to bhsko swoJe I gromady,
a nie, Jak to często bywa. w składach odległych ponad
30 km od swojej wsI.
Maksymalne usprawnlen!e pracy naszych spółdtielń
gminnych, bezl!tosne tępienie wszelkich irytujących
chlopa, biurokratycznych prakt')·k. - jest jednym z zasadniczych warunków pomyśli1ego przebiegu kontraktacJI.
Szczególnej wagi nabiera właściwy dobór ł wysz..1{olenJe
aparatu zajmuJące~o się bezpośrednio skupem tywca.
ZSCb powlnlen roztoezye "0811.IIw" opiekę nad aparatem
.kupu, dha6 o lo. żeby stanowiska klasyfikatorów obsadzaDe byly pn:ez ludzi uczciwych. kt6r11)' lIy sumlenn1e. bez
kn:ywdy dla chlopa, przeprowadZlllI klasyfikacJę tuczników.
Były bowiem wypadki, gdy pracownlcy aparatu skupu nleprawidłowo klasyfikowali trzO(:lę ! b(dą: w zmowie ze spekulantem kierowali do niego chłopów. dostawiających trzodę chlewną· Jest rzeczą bardzo wam•• żeby personel skupu
obok klasyfikacji zawodowych O(:Iznaczał slę wysokim po&.lornem wyszkolenia politycznego. Wchodl4c bowiem w bezpośredni kontakt z chłopem - producentem. aparat skupu
musi mleć śwlado'mośĆ wielkiej. poUtycmet wagi lWe) p1'1lcy I umleć oddziaływaĆ 1111 c:.bJopa, wyJUnlaJllc mu politykę
nlUlzej partii I l'UIdu.
Po zapoznanIu illit 11 treiehl ucl1_1y rzą,du, chłopi wielu
gromad deklaruJą zwlęJits:enle bodawa trzody chlewnej.
I tak np.. Jak lIOIIa_ł!4my w nPUllll w_raJuym
nom_o 8łł!fan ('lu
lInlIIlIIY w &minIe Gno.loo lpow.
Busko. kodowell tnody, Z:Ńowląuł się w tym roku Spm!
da6 plll'Ul4wu 3 łnemllkl. Ił w pnfWYIIII mu wyllqduJe

dla"

M

pro1IIąt.

Taklch meldunk6w li termu lut włela.
Zadiniem itaszycl1 0fIIl!In1z:ae.łl part.yjnycl1 ł rad narodowych oraz ZSCb jest popularyzow~ nowy system kO!'ltralttaeJl wśród wuystldch ba wyjątku chłopów, wykalllĆ kol'lIyścl materiAlne, tak te M daje chłopu. UplIl'antować hodowcolT_ motilwość bezzwl<leUlej realizaCJI przyznanych lm
ulll. wb.ścJwle dobrać. mwodcwo I politycznIe prrenkollć
aparat okupu ł prt.e'prowaddć .,a wsi -Nką kampall!ą
IIŚwłalilllmllll~ wyk__ IUReIIIJe udl_ly fZ4l1a lila
~ętenla dlw..... y . ~ W DGpOlln_I!I, dla

ud.lenJa ł II~ ~ ""~-IMIIIIP3kIep.
B.

.k~O:fft~po=n:den=t~.,sJowa=~~Lu~d:U:",:,,--=======.~~~~~~~~~~~~~~~~~::
-

tyw orillnltllcjl partyjó)'cbT
Ct.nnnłkt
~ WlillYllłklm IIIł ~_
l:7.
Ił!mllł Pł'lIIł!3' nłwiadamła$ą_J
na 1I~lłł~,.. pod_nla
~ia ł~~o ..,.,Iddt ftIu"'w part...

RłMłld ~ SIł n~ I pr-ąc!~1ID
mnie, ~
KG na ~u p'a-

udt-~. . . . ._Wc6W ~

.

CItWAl,A rządu z dnia ~2 sierpniA br' stwana niezwykle dogodne, ApnyJająre warunki dla hOduwrów,
kontraktUjących trzodę chlewną. Nigdy J"s7,r~e chłopihodowcy nie korzystali 2 takich ulg. Jakle uzyskali w no.
wym systemie kontraktacJI. Zeby uchwal. rlądu lO,l"I. w
pelni zrealizowana. tęby przYOlosła efektywne l szyt>k:e rezultaty. musi ona d·.)trzeć bezpośredniO do mas chłop5kich.
do producęntów trza.iy chlewnej. Chło"i pOWInni się do~
kładnIe zapoznać z treścią uchwały, wmni wied1.leć. Jakie
ulgi I kredyty im przy,lugują, mU",ą ledn"m sł"wem b\'ć
szclegółowo poinformowani o nowych warunkach kontrBktacji Jest to tym konit:czniejsze, że wróg nie cofa się przed
żadna najperfidniejszą plotką i oszczerstwem żeby SZK}(lzić
sprawie kontraktacji, 8 tym samym zniechęCIĆ chiopa do
podjęcia intensywnej gospodarki hoddwlanE'j. Dlatego t8k
wazne Jest. żeby wytycznI' nowego systl'mu kontraktacH
dotarły do każdej gminy, do każdej gromady, do kaLdego
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, Po zmianie nieodpowied.nieg~ kierownictwa· i r.ieu~olnfrf'łłady Zakł~do!ej

PrZedSiębiorstwo
·

Panstwowe

d O b łze pracuJ e

Jeszcze w sierpniu ub. roku
zaczęto organizować przy ul. Hi
potecznej w Kielcach Państwo
we Przedsiębiorstwo Krawiecko - Kuśnierskie, lecz dc,piero
w styczniu br. zostało ono wreszcie uruchomione.
W pierwszym okresie działal
ność placówki byla zadawalają
ca, Magazyn zaopatrzony był w
duty asortymeut materialów,

..

,.

--

...

-

1 WRZESNIA
PAl'ISTWOWY TEATR IM. ST.
2EROMSKIECO ni ,czynny.
MUZEUM SWIĘTOKRZYSKlE -

Wieczór. ertystyczńy godz. 18·t..

początek

Oytun\' APTeKI

Apteka
klowlcu

społeczna

Nr l, ul. SI en-

49.

830 Dztf'nnlk poranny. 645 POl
tka pIosenko masowa. 8.50 Gimnastyka '700 PleAnJ masowe ł muT.yki ludoWI rótnych narodów. 1!)!i
WtBdnmo~cł I)oranne. 8.00 Audycja
I'lkolns., 8.20 Słynnl Goll.{;cl. 8.55 Audycja ukoJna. 9.45 [nformo("je. 95(1
Muzyka roz.rywkowa. 1010 AUdycjłł
dla pn.ec1szkolL 1030 Koncert 8011etów 1055 Audycja poetycka. 11.15
MUz)'ka t aktualnoścI. 11.45 Głos mB
J. kobiety 11 52 polska ptoscnl;;8 ma
łOwa.
12 n4 Dziennik połudnIowy
12,15

"WieŚ

tańczy

AudycJ. dla
nutę",

15 SO

dtleclęoych.

I śpIewa", 12,30
wsI. 1245 "Na "wolska
Audy~j8

1550

dla świetlic
Muzyka. 18 O.'

16.20 Z cy·
klu: muzyka radziecka
audYl'"ja
słowno .. muzyC'zna. 11.15 Z kraju ł

D.lennlk

popołudniowy.

te 'wlata, 17 45 Zagadka hlstorycz·
na. 1815 Ora kapela ludowa poe
dyr StanIsława Nawrota. 1900 Ulu·
blone mrlodle. 1930 Muzyka ta
neczna. IQ 00 Dziennik wiecZorny.
2D 26

Wiadomości

SpOI towe.

-2031'

Plelin'
kompoz.ytOJÓW
polsklch<
to tS Audv("J8 dla \\'si 2100 -Knncer1
Iymtonlcrny.
falł".

2200 .. Na

m~lZSC7.neJ

22 25 Muzyka taneczna. 23 011
OstatnIe wiadomości.
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szą przyczyn~ pogarszającej się
pracy przedSiębiorstwa było złe

kierownictwo I stale zatargi po
między nim a Radą Zakładową.
Kierownik Socha był nałog<lwym pijaltiem, który poza urzą
dzaniem libacji nie miał żannych Innych zainteresowań. Do
bór pracownlkó"iv dla przedsięb!orstwa odbywał się najczęściej
przy kieliszku i dlatego większeść personelu była podobnego
pokroju jak sam "szef". Jak ,ię
dalej ol<ozalo, cala prawie obsa
da kierownictwa rekrutowała
się z nlędawnych wlaścicieli
prywatnych warsztatów krawieckich, przyzwyczajonych do
wyzysku i wladczego roz!cazywania podwładnym.
Najlepszym tego przykładem był kroj
czy, ob. RasRła który pracujqc
w placówce pa:istwowej, prowa
dził jednoc.eśnie prywatny war
sztat krawiecki i zatrudniał
tych samych ludzi, ~ którymi
pracowal w PP.l<K.
Jednym słowem, klerownicIwo znalazło sobie wygodny pa
.awan, za którym system. tycznie sabotowało pracę, co w kon
sekwencji doprowadliloby do
upadku przedsiębiorstwa.
Po zorientowaniu się w fatal
nych stosunkach, panujących w
zal<ladzie, władze
nadzorcze
f,lrzyśtąplly do' allallzy wykona
nfa planów produkcyjnych 'OrAZ
~prawozdań kierownictwa.
Tu dopiero w całej okRzalości
ujawniło się prawrl7.iwe oblicze
kierownictwa. Podawane wyso-

Konkurs

Zgromadżenia poselskie

Posłowie Sejmu~s:w~l:w~i!~~~kg~:.

Krawiecko
KUSnlerskle
' l·
BIB

~m:na

UKAWA,
czego RP z Zesp·,tów P(·"",l- Gliszyc~ pow. San:iomierz.: posklch PZPR, ZSL I SD wole- seł .JaD urka_ki - grom, NIE
SIę
wódltwa. ~ielec.~ie~o,. chcąc jak SKORZOW, gm. P;?rkóW, ;'!<'Jw.
kle przekroczenie planów w cią
Po wyznaozenlu na stanowi- na]bardlle;. zbhzyc Się do guO- Opatów; poseł Marian Kublet.l
gu calego okresu pracy _ było sko kierownicze tow. Badowera, łecz~ńst,:"a I pozn~ć Jego P?trlc grom. GOLENIOWY. gm ' nl1
fikcyjnc. Plany wprawdzie wy- Jednego z robotników zatrudnio by I bo.ączkl. odbędą w l)leżą: Moskarzew. pow. WIO.LClUW:'
konywano" ale jednoczesnie w nych w przedsiębiorstwie oraz cym: mieSiącu. szereg. z.groma I poseł S\aDlslaw PodrygałII•. '
każdym miesiącu bardzo poważ po zreorganizowaniu Rady Za- ~len w loznych mIeJSC lWO- \ grom. DLUGOWOLA, gr.l, L,pnie przekraczano plan za trud- kladowej _ styl pracy PPKK sciach naszego województw...
sko ,pow. StarachowIC<!; pO!<lł
..
t
I il I ad kl·
W dnJu 9 bm. posel Jozel ('ha Stefan Rękas - gr"mada I ~m.
mem~: Np. w lu ym plan pro- zm en s ę ~ ~ a nic.
ba _ gromada :·.ĄCZANY, '111. SIECl"ECHOW o\~. Kozl'!n\cc.
.dukcJI pr!!ekro~zo~o O 20 proc.,
Plan. za slcr'pleń wyl<onano z Zalesie, pow. Raj.)m. 16 ~m. poseł Wllbel~ 'harDcarcZYk ...;
a plan zatrudmema o 39 proc.. nadwyzką.
nie przekraczając poseł Henryk Wojcieki _ r.ro- gromada I gmina CHROBERZ.
Tego rodzajU przekraczam e planu .za!rudnicnla. Wprowadzo mada SUCHO WOLA, gm ("\_ pow. Pińczów: poseł Anilnej
planu bylo OCZywI.stym oszust- no socJahstyczną' dyscyplinę pra siek, pow. San:iomit-rz; po~~ł Waleron _ gromada WIiŁECZ,
wem i przyczymało się do cy, a pracownicy nie są naraże- Adam l.ak _ gromada PO- jlmina i powiat BURkO· D,,~eł
zmniejszenia wydajności pracy ni na widzi mi się pijanego kie SWIĘTNE gmina Studzianna. Stanisław 1'1alo1ell'.Y":'" Il':err.
i podra~ania kosztów własnych rownlka,
pow. OP~zno 23 bm. poseł Jó- I gmina MIEDZIEZA,
~.;,
produkcJi..
.
Za.mówlenia wykonyw~n~ są zer KażmleAzak _
groma ~~ Koń,;kie. 30 bm. po~cl .JOJ;ef
Dokładnie przejrzane sprawo nalezycle, toteż nlewątphwle po Huta - Podlysica, gm. BieUny KaŹlOlerczak _ g,,;mada I im.
zdanie z opuszczonych godzin żyteczna ta placówka znów zy- row. Kielce;
pos"ł Ryszard CISOW, pow. Kielce.
wykaz.ało le~ceważące stanowi ska popularność I będ.zle mog!a ObrąC1:ka _
gr.:lm. BŁOf;OW,,-ystkie wyle1 podane logro
sko klerown1ctwa do dyscypli- z powodzeniem spelmać swoJe SZOw, gm. Węgleszyn, "OW mad:cnia będą się rozpoczynany pracy i karygodne zaniedby zadanie.
jar
Jędr7elów; poseł Rt'nryk WóJ- Iy O godz. 13.
wanie przyjętych na siebie C;bo
Tematyką przem6wiet'l bę~tle
wlązków. W przeciągu 5 mlesu:llrzede wszystkim IIrz:vrotcwa.
ey w Państwowym Przedsiębior
pracę
nie do nowej konstytucll I v,.-ystwie Krawiecko - Kuśnierskim.
•
borów, omówIenie dekretu "
opuszczono 3.179 rOboczogodzin.
planowym skupie zboia, koliZa godziny "postoJowe·' wypla.
I)
trak\acja trzody JhlewDeJ oraz
oono 12,432 zł. Dzialo się to w
walka ze RpekulacJ40
czasie, kiedy żadnemu z pracow
Wojewódzka slacja PogotO· malńeJ choroby od· .wypndb
"Ponadto odbędą się urztICowa
nlitów nie przysługiwał urlop, wla Ratunkowego w Kielcach wymagającego
nalychmiasto- nia posłów:
ponieważ umowa :zbiorowa prze boryka się Już od
dluższego wej pomocy Pogotuwia nalun·
Kielce _ poseł TCatmlf<.rczak
widuje urlopy dopiero po prze- czas a z wieloma trudnościami, kowego. Powoduje' lo fałszywe w każdy wlorelt od I'!odz. 1'1 do
pracowaniu l-go roku.
z których nnjdolkl!wS'Zą jest 1 i lekkomyślne alarmy,
skut- 13 w lokalu KW PZPR.
Wobec niezbicie stwierdzo- brak pel'BoDełu
lekarskiego, klem czego inni, naprawdę poRadom - PO"eol .JÓFef Chaba,
nych powodów zlej pracy przed pelniącego dyżury w
Pogolo- Irzebujący natychmia.towejpu 10 bm. w lokalu Prezvruwn
si<:biorstwa,
zwołane wstało wiu oraz szczególnie dotkliwa mocy, nic mogą się na nią do· MRN oi endz. & .10 13.
ogólne zebranie pracown!leów, IV związku z tym plaga wez' czekać.
Ostro",ieo D·'seł MarfAlI
na którym wykryto jeszcze ·,ały woń zupelnie fałszywych lub
Stan obsady lekarskiej, jak W-ijelr.kl. 17 bm. w ·nkalu l"reszereg różnych braków I nledo- lekkomy~:nych.
Dotychczas to pudkreśliliśmy Od początku, zydlum MnN od !1;(J(;z. 9 d,) 13.
ciągni~ć. Postanowiono zatem przepisy. klwe przeWIdywały nastręcza wiele trudności w nor
Po zgromad'eniarh PO,lowie
przeprowadzić radykalne zm;a- kary administracyjne za
fał- malnej pracy Pogotowia i mu' nrzvi:mlia również z)1(la"znl1ny nie tylko w kierownictwie, szywe wezwania do
nagłych si w zwią7.ku z tym ulec rady- cych się Indywidu ,lnie obywaale i w Radzie Zakładowej, któ wypadków, nie zdały egzami- kolnej zmianie. Dwaj lekarze. tell.
ra - jak "ię okazalo _ również nu, toteż wysunięto
wniosek którzy pracują po trzy godziny
nie zasługiwała na uznanie, karania
winnych przez
ZZ Da dobę oraz Irzej
felczerzy
gdyż postępowaniem swy'm I nie grzywnami oraz udzielaniem pracujący razeUJ 16 godzin na
znajomością własnych kompeten pubLicznych nagan, upomnień dobę, w żadym wypadku nie
cji p\:zyczynila s~ę do powsta- itd.
mog" podołać zadaniom, sleo·
nla jeszcze większego bezladu
Ludność ciągle jeszcze nie ro samochody Pogotowia wyjeż- W
dżają jednocześnie w kilku kieI zamieszania.
nauczyla się rozróżniać
noI"' runkach.
W sobotę, 8 bm. staraniem
Wydzlal Zdł'owla WRN wiZwiązku Zawodowego Pracown!
górą
nieD dolożyć wszelkleb starań. ków Finansowych odbędz.le aJę
aby usprawnić dzlalalność tej
tak wainej placówki, Cel ten w parku miejskim wKlelcach
koncert rozrywkowy - ..PRZY
można OSiągDI\Ć przez zastoso- SOBOCIE
PO ROBOCIE",
U i
ta
l
"
" w a n i e odp1lwledniej
p1lli&yki
Na półka~h Biblioteki Woje- gię uło7.on~ działami tomy dzieł personalnej I przesunl~ć leka,
W koncercie wezmą utUlał
solit\d: Stanisława OrsKa, aktor
wpdzkiej w Kielcach leżą P1ęk-1 n'lUkowych. 'Są' .m. in. dzieła hi- rzy,
nie oprawne egzemplarre kSI,,- ;;toryczne, literatura. pamiE:tniJar.
ka Państwowego Teatrlt Im. 1St.Zeromsklel!o oraz Jadwi(/4 MIłI-./e
żek. Jest ich wiele, bo 8,5 tlls ki, słowniki i Inne. W lektorium
tll;aszek Ponadto wystąpią zetomów sta.nowiących własność biblioteki panuje cisza. tylko od ~
społy wojskowe: 120-osobowy
biblioteki! 60 tllS. depozytów czasu do czasu słychać szelest
chór. lO-osobowy zespół harmo!ebranycll po r02parcel',wa niu przewracanych kartek.
nistów, orkiestra deta I jlWlOwa
maJqtków zremsk!ch. Są tu dl.lc
Biblilltelca Wojewód,ka służy
ors& 6-osobowy chór rewelerla popularno - naukowe, bele- ni~ tylko czytelnikom. Sprawuje
sów,
trystvka, utwory autorów pol- ona również nadzór nad biblioskich I obcych. Część książek, tekami w powiatach i gminach.
Wstęp wolny. rodC&lls· konstanowiących depozyty. nłe zoSpecjalni Instruktorzy wizytują
certu będli tblehme dobrowolile
stala jeszcze oddAna do użytku blbliotpkl terenowe I udzielają
:latki na odbudowę Warszawy.
czytelników. W chwili obecnej lm odpowiednich wskazówellI
Początek o gadz. 17. W ruie
Inwentaryzuje się je i kolE'kcjo Stąd char?kter metodycZ1l<Pinniepogody koncert odbędzSe ~
nuje, ahy w naJbłJżslym czasie s1rukcyjny biblioteki.
o tej 6lImej godzinie w niedzłełQ.
mogły służyć społeczeństwu.

pomys nIe

wykonanie roboty było na wysO
kim, poziomie, z każdym dniem
wI.'ly:w~ły dziesiątki. n?wych za
mowlen, a plany mlesJ(~czne po
ważnie byly przekraczane.
Dopiero nic wykonanie planu
d k .
.. 1
pro U cyJnego za maj .zwrocl o
na tę placówkę bac~nleJszą uwa
gę władz nadzorczych.
?kazało ~Ię, ze .. w PPKK ~
kaz?ym dmem o~:mlza Się wydaj
nośc pracy, z kazdym dmem wy
konanie zamówień staje się gor
s~e, z każdym dniem piętrzą
Się ~oraz Większe stosy .. popra
wek. Wszystko to wpływało z
kolei na zn~~ne zwiększenie
się kosztów ~nych produkcji.
Jak stwierdzono, naj Istotnlej-

III

e

rozwIJa
e e

l

l

U
..
SpraWnie

kieleckiego. PO"otowl"a Ratunkowego

Koncert

parku miejskim

Z
68 tys. tom6w
pns:ad'l Bbll'olaka WOJ'ewo' dzka WKI·olcach

'loslnii

członkiem

Ligi
Lotniczej

Wprawdzie Biblioteka. Wojewódzka jako całość rue ma charakteru wypoiycUllnl publlcz.
nej; znajduje się w niej jedynie
filia biblioteki miejSkiej 1 ta
sluży liczn'ym czytelnikom. sama
zaś Biblioteka Wojewódl.ka ma
charakter wybitnie naukowy.
W jednej z sal, stanowiącej
biblioteczkę podr<;cznl\. znajdują
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LUDU

Nr 228

Proces
rękord

Nowy

Polski

Októrym

Na 5 minut przed dwunasU:l

wnd,dzyna todowych

Ostatnie przygotowania do Spartakiady

zawodath niDdelarskich

P/)ZNAN. - W trzecim dniu mlęSPORTOWCY WSI PRZED
·dZynarodowych zawodów mlSc1ell 1aSPARTAKIADĄ
· tająoych startowaly modele_ o na,W Przemyślu, w Wojewódz.pędzle silnikowym, przy czym loty
"d,były się w bardzo korzystnych kim Ośrodku Szkolenia Sportowego odbyWa się obóz przy,warU~kacl1 atmosferycznych ..
gotowawczy czlonków LZS-ów
. JutPIe'rwsze loty wykazały wlelprzed' Spartakiadą. Około 50
~ką . przewagę sprzętu oraz doskonanajlepszych sportowców wsi
· łe' przygotowanie zawodnika raprzygotowuje się Intensywnie
ejzlecklego Pletuchowa. W jednym
do Spartakiady, trenując na
Z 'lotów model Pletuchowa do chwlpięknym stadionie GwardiI.
Jt zniknięcia z pola widzenia utrzySpośród znanych zawodników
mywał się w powietrzu 10 minut.
ostatnich mistrzostw wsi w
Towarzyszący mu samolot d6 chwiU.
Bralinie i Alel;sandrowie przel'ąc1owanla odmlerzyl czas 37:52 mln.
bywają na obozie w Przemyślu:
· RÓwnie! dobrze zaprezentowały Milewska, Krogulecka, Kretówalę modele zawodnika WęgierskIego na I Jakubowska. Są też RaHorvatha 1 rumuńSkIego Stevega, tajczak, m;otacz Panek i ty':z,które wykazały bardzo regularne karz Swlątkowllkl. Nie brak I
loty.
Innych młodych sportowców
rokujących najlepsze nadzieje.
Startujący w tej konkurenJI PoNa obóz przybyli - serdeczlak Bredszna,1ner wypadł słabo. Je" :10 modele utrzymywały się w po- nie witani przez uczestnlków
obozu - trenerzy Moroftczyk
wietrzu do 3 minut.
i Szelest z Warszawy, którzy
, .prace komisji sędziowskIej nad solidnie tret;lują młodych, pelobliczenIem punktacji drugiego I nych zapału I wytrwaloścl retrzeciego dnIa trwają·
prezentantów sportu wiejskiego.

Dobrze postawiona jest w
Przemyślu praca ideowo-wychowawcza \,:śró~ uczestników
obozu. Codzlenme uczestn,cy
wyglasz~ją .ciekawe prasówki,
odbywają się wykłady I seminarla. ~Ieczcrel? zaś wspól?e
sl~chame radia I śpiew w ś:-V le th~y. Cały obóz rozbrzl?lew,a.
śpiewem. Przemyśl cc;<izlenme
ogląda grupę sportowcow, udających się na I:xen!ng w takt
śpiewany~h pieśni macowych.

takiadą·

~.

-I

Raid

Tatrzański

Przeszlo 2600 zawodniczek I
zawodników przygotowuje się
na obozach kondycyjnych, organizowanych przez poszczególstartuje na Jawach 250 ccm, a ze- ne zrzeszen~a, do największej
spól III na Jawach 350 ccm. W ze- ' hnprezy sportowej w Polsce spole IV startują Gargul BMW 500, Spartakiady.
Paluch - Jawa 250 I PuzIo WoJNa zdjęciu: Nowa rekordzidech - SHL 125, ponadto zgłoszeni stka Polski w rzucie dyskiem zostaU IndywIdualnIe Clchowskl - Królikowska. w czasie trenIngu.

do C ~echosł()wacji
(.'\

WARSZA WA.
w środę wyjecha
,\. (.' la do Czechoslof'
~ wacjl 19-osobowa

,~.<

J"!

~

"

reprezentacja

ol

sklch motoCY~Iatów na IV Mlę- Jawa 250 I MarkOWSki - Jawa 250.
dzynarodowy

start l meta raldu. który potrwa

Polskie Radio

Rald TatrzańskI. trzy dnI. a liczyć będzIe blisko 1000
Wsklad dru!yny PZM wchodzą: km .. znajdow&.! .Ię b~dzle w Smo"
kovcu w Czechosłowacji. Pierwszy
RWlatkowskl, Brun, Dąbrowski (zespół"

I), SJarle, :Z::urawleekł, Janko",
ski (zeap. II), Kupczyk, Rusiniak,
ZyDtlflld (z.spól III). Z.spól I I II

etap prowadzt przez tereny polski~.
to Jest zakopane, Chabówkę, Nowy
Targ do Smokovca. Drugi etap. w
dniu 8 września prowadzi trasą

Obóz ma doskonale warunki.
humor i pogodna, koleatmosfera panują niepodzielnie w gromadzie uczestników, . wśród których widzimy
BreguIankę, Piwowarównę. Flakowicz. Gryczkównę oraz Sznaj
dra, Ohnsorge, Walczaka I wielu sportowców, członków miejsc.owego koła, którzy reprezento
wać będą barwy swego Zrzeszenia podczas wielkiego święta
sportu polskiego.
Mieszkańcy Stalowej Woli _
rob~tnicy huty - niezwykle ży
w,o I.nteresują się życiem L .osiąg
męclaml obozu. Na uroczystym
otwarciu bylo wielu widzów.
Codziennie nI! treningi przychodzą mieszkańcy od najmłod
szych do najstarszych. Obóz organizuje zdawanie norm SPO i
BSPO dla mieszkańców Stalo-'
wej Woli.
Pożądane byłoby, aby WKKF
Zapał,
żeńska

Po!ska reprezenłacia motocyklowa

międzynarOdowy

sportowych

Dwa ciekawe wiec~ry przygotowują uczestnicy wraz z kie
rownlctwem. Zasłużony mistrz
sportu I\lorończyk, uczestnik
Zlotu w Berlinie, będzie opowiadał sportowcom wiejskim o
swych przeżyciach z tych n'e-'
zapomnianych dni. Na drugim
wieczorze trener Szelest opowie
o swych wrażeniach z ostatniego pobytu w Związku Radzieckim.
"STAL" TRENUJE
W STALOWEJ WOLI
W Stalowej Woli w jednym
z większych ośrodków rpbotniczych zorganizowano obóz Zrze
szenia "Stal". W pięknym sosnowym lesie na stadionie miejscowej "Stali" solidnie pracują
sportowcy nad uzyskaniem najlepszych wyników przed Spar-

I

na

Iradzieckich.
młodzieżowych
'

frcmsmiłuie

urOGzystość

otwarcia

I

~z~szów więcej interesował się

zyClem obozów prżygotowaw
Sru:arłciklody
W Buc1apeszcle odbęd"le sIę uroczych na swoim terenie.
Jak się dowIadujemy, Pol.lde Ra'
czysta
demon,trllcja
pokojowa
GDZIE MO:GNA NABYWAC
wszystkIch uczestników raldu. O- dlO transmltowa~ będzie w sobotę o
BILETY WSTĘPU NA
godZ.
14.30 uroczystoś~ otwarcia
statni etap raidu w dniu 9 września
SPARTAKIADĘ
prowadzi z Budapesztu przez Wac I SpartakIady. W związku z tym
akademików ch a\skich do Smnkovca.
wojewódzkI Komitet Kultury FIPBP Orbis rozpoczyna już od
Tak l1czny Btart nanych zawod· zyczneJ w Kielcach poleca wszyst- czwartku 6 września przedsprze
W
nlków w tej międZynarodowej Im- kim kołom 5portowym w mieście l dat biletów wstępu na I Ogólna wsi udostępnić jak naj.zer••• J nopolską Spartakiadę. W celu
· wnÓCŁAW. - Rozegrany_w Hall pre"le raldowel będzIe c1oskonalym
e,zamlnem pozIomu I' klasy na- rzeszy sporlowc6w wy51uchaDJ.e tej uła~wienia organizacjom I insty
Ludowej wobec 6 ty. widzów mecz
andycJl.
szycb raldowc6w.
tucJom nabywania biletów na
"OA:yl<ówkl między reprezentacją
tę największą imprezę sportową
aka".emlck/l Cbln Ludowyell, 8 rew Polsce, Orbis uruchomił f pe_
cjalne punkty sprzedaży na zaRrezentacjll ZS Gwardia zakoilczyl
mówienia
zbiorowe w Al. Jeroal. zwycięstwem GwacdU P::IG
zolimskich 54 (dawna "Ango(:IG:a).
la").
IndyWidualnie można nabyGra byla .zybka I ciekawa. N.
wać bilety na wsz)'litkie dni
_odnIkacb ehllUklcb W6 było
Spartakiady w przedsprzedaży
wyra!ne zm~e roaegranynii po
ZaWOdy rozegrane w SkartylIku we wszystkich oddziałach OrblW 4rQ§ę • wrzetnla oobyły a1ę W
PtPClPl0 m_1111. Nalle_m w Skańyllku I aad_IU dal_ dwa pomlęc1~ mistrzem wojewódZtwa su;.~ w hotelu Polonia, Bracka 16,
.4rIdynlelliołel_1!Y1 kapitan drutyny spotkanIa'" cyklu rDZłrywe!< o pu- Stal" l "Olejarzem (Skarłysl!o) przy Targowa 70. Puławska 31. :Z:ollniosły ciężko wywalczone
l.\I1YcIę bon ul. Mlcki_icza. W nie11m ....ua, który zdObył najmęk- cb~;
.IWO SIali 3:1 (1:1).
dzielę 9 bm. czynna będzie
Pll
punktów - 16.
W IIadomln mIejscowa Gwardia
Zawody WKS (11tlele.) - SpóJnIa przedsprzedaż tylko w oddzia· vł drutynle polskiej ~II uemlsowala II Olałwem (1Ia4om) (JęClrzej6w) prulotone zOlIt.ty na lach Orbisu: w Hotelu Polonia
Sm,,1!tl~ę,e. ~!~l<olęL !3. !ajlp~~zt.

mówi cala Trizonia

W Bonn, jak wiadomo, uchwalono niedawno nowy bu
dżet państwowy, w którym
polowa wydatków przeznaczona jest na remilitaryzację.
W rządzonej przez amerykań
skicb imperialistów l'rlzonll,
jak również wiadomo, jest
ponad półtora miliona bezro·
botnycb I ponad milion mło
dzieży bez pracy•. W zachodnich Niemcze~h Jest ponad
to wiele setek tysięcy Inwalidów oraz drugie tyle rentie
rów. którzy są bez środków
do życia.
I oto przed kllkonu dniami odbyl się proces, który unaocznił
społeczeństwu
do
czego wiodą amerykańskie
zbrojenia w' ·Nlemczech. Proces odbyl się przed cywilną
Izbą trybunału w Kolonii, rodunn~'m mieście Adenauera,
kardynała Frlngsa oraz bankiera Pferdemengesa. Kolonia
polożona jest zaledwie o pól
godziny od Bonn. Przez dłu
gi czas krążył na tym wlaśnie odcinku bezrobotny inwalida Guenther Mathke, za
nim stanąl przed sędzią w
Koloni, któremu oświadczyl:
"J es tern od 3 la t bez pracy.
Nie mam ani krewnych, ani
żadnycb
znajomycb, którzy
mogliby pożyczyć mi chociaż
by kilogram ziemniaków. Od
lat walczę o przyznanie mi In
walidzkiej renty. Ale to jest
jeszcze nie najgorsze. Znacznie gorszą rzeczą Jest takt,
że rząd Adenauera, jeśli nawet przyznaje w końcu zasiłek, określa gO w takiej wysokości.
która nie daje umrzeć, ale I nie pozwala czlo
wiekowi żyć".
Bezrobotny
Guenther
I\lathke oskarźył więc rząd
Adenauera o przestępstwo
przeciwko ludzkości. Mathke
jest Inwalldą pracy. Ma chorą żonę
I siedmioro dzleel,
mieszka w opuszczonym cementowym bunkrze, który
sluży magistratowi za skład
narzędzi. W swoich personaliarb Mathke podal: "wzrost
1.84 m., waga 59 kg". Co robla dzieci? - Mniejsze choruje, starsze - to, co.• wiele

,'Uiardia zwycięża

,

koslykóLl'ce

dzieci TrlzonU: tebrzą na
dworcacb, opowiadają przygodnym turystom niestworzo
ne rzeczy, aby tylko przynieść parę groszy do domu.
Taka nędza łeży poza możllwośclaml wyobraźni kalJitali~tycznego sędziego z Kolonii. Toteż koloński sędzia z
uśmiechem zwrócił się do czło
wl~ka, który oskarża rząd Adenauera: "No, no, przecież
tak źle wcale chyba nIe jest".
Ale uparty Mathke udowo_
dnił, te jest Jeszcze lIorzej.
...... Po potrącęnlu komorne
go za używalność magistrackiego bunkru pozostaje mu
6,5 mk na utrzymanie 9 osób
w rodzinie. Nie ma oczywiście
mowy o kupieniu nafty do
lampy, a jut nawet marzyó
nie wolno o węg,'u na zimę I
o reperacji dzie llęcych bu.
tów przed na.dchndza.<'ą jesle
nią."

Sędzia nie kryl m'ego obu
rzenla pod adresem oskarży
ciela.
"Czy nie wld7:1 pan, te tegO
rodzaju wniosek jest śmiesz
ny'? I czego pan w 1Igóle na·
rzeka? PrzecIeż z aktu wynika, że oprócz 6,5 mk na utrzy
manie dostaje pan dodatkowo 3,5 mk na opal I węglei!"
Jak łatwo się domyślet,
wniosek hezrobotnego Guen.
thera Mathke o ukaranie rzl\
du Adenauera za przestęp
siwo przeciwko ludzkości, de
speraekl krok Inwalidy zostal
odrzucony.
Wyrok brzmi:
.. Powództwo odrzuclć~."
Prasa zachodnia starała się
przemilczeć proces w KolonU.
Za to przeeleż dostaje ona z
ka.y wysokich komisarzy 15
milionów mk rocznie, jak
pochwalił ale
sam komisarz
IUae Cloy w swoim oLtatnlm
raporcie w ,lziale: .. Pomoc dla
prasy niemieckiej". Prasa ko
munlstycma I postępowa nie
mogla O tym pisać z tej prostel przyczyny. te od wieI o
mleslecy na skutek konfiskat
nie ukazuje się. Dla podżega
czy wojennych z Bonn nłebez
pleeme są slowa prawdy na
demokraiv.""vch
Bzoaltacb
dzlenntkóiv.
M. P.
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Prawlłę mówi-Jmu1e, Bo!e.llłowa - ~tclmęła poupatrzona, w
Sak w obru. CbocIIUy takle po wal i zbl.erały pod_ na pokój. Jak inO
~ na tneci ateń ~ z UlWiu Skarbowago
krowę mi zajt)U - ułUwI1a alt na wapomniem,e maaplaCOe
-

~e. Nowakowakę

. . podatku 04 waboaaeenla wojennego.
'~uem kllllcIz M$UII wrJdmway w natch~
@łowadl o~ naturę ~o.lu boiego l ~ wIlą'ł
w pokój ludzki zned.ł II plaUIJł'm)' na4~j na bar~ konkretne tory. a mi~e na ~ ~

" _Po owocaeb Idl pozna......, mówił··Para. Oto aatan 1IIa,-da ~w· alebłe ~w .. ~ - . paraflaa
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klasowa I rótnlce stanów, świadomi, te w obliczu Pana nie ma
bledniejsaych l bogatszych, lecz jesteśmy "'SzyKy nadzy,
a jedyną szatą. jaka nas przykrywa I zdobi, jest szata godowa,
szata ł,pllld swiętej. Oby ten przykłlld jedności, ,solidarności
i miło.ścl świeclł nam zawue na drodze naneJ, bo wszyscy
jesteimy w Kościele Chrystusowym jedno dalo ! jeden duch.
Z wyzbycia się uwiści do t)'t'h, których Pan obdarzy! więk
saymi dobrami doczesnymi I odlRórych dlatego zażąda więk1lZElł0 rozrachunkU. na sądzie, z pokury serc - lęgnie się
jednt* cbruści,lańsita. Ił. taj jedności potmlba nam dilll
wlęeej niż kiedykolwiek. bo do owczarni ChrystusoweJ zakradł się wilk I c:zerwonymt oezyma .".tny. kogo by potarŁ
PragnIe on skłócić owlecUi boae, by tym łatwiej je posiąść,
~wajmy wlę.: 1 módlmy sit)"

Tak natchnione kazanie konontka MllJnUSlł wywytszyło
JMłteńll'wo Stacha KlImka u Stefkla Momotówną· Dute wratanie wywarł równi. takt, te ~o po 6luble MOIIlot,
wyzb,)'WllZ1 się WllZJłlkiej wch.Y i nlll&!:Uemej godności, pu-.
bUe.młe przed kollclołelJ,ł uprosił na wesele wuystldch krawaycb K.lI.mk6w, którzy nie ~11, Jak wiadOlllo. bdn,ym
dostatklam i któryd1 kilku było członkami spókb:1elni produkcyjnej ".. ~ocie.
Dropmi i ~I.kami II kościoła I)'pIIU się Indile janowllC7.
Swi. powietrze ł cleń po4 wierllbami ochłocIzIły troch. rozpalone umyały.
ua__ l: kó!b ~ lWde słowo 1Ioie, 00 ~
I ut kanonika u ~e, ~ sobie ~tnie po

dto4Ie' _ iudJkl iwie i ~ la. ~ JedDo, te
. . . . prHd.w.~~

to

Na stadionie w Radomiu pracown!'lJl ZIP-u JIl'Z1Istqpfll gremialnie do zdawania prób na SPO.
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Do partyjnych przepijał. A ten wilk to musi być PaJya rozumowała Weronika Kękusiowa, inna KękUllia Jana.
- Chyba SlImak. Z Palysem dOll8dau się choć raptus.
SUmak stateczny. lIle komunista, co lIWOje wie - dorzuc:!1
-

Piątek.

- Ale się zgadały jakby umówione i kanonlk ł Momot dziwi się stary MichaŁ
- A bo to nie mają czasu 1184ać? - ozwała się wdows
Wallgórllka. - Mom.ot U\ledzle na ple;banię, kanonlk do Momotowei klllmienlcy. IIIlbo oblllj do Sobezyka. w karty grają, radla
słuchają i Sobczykowa lęsi trą.•
- Widać nie pewne swojego, co .q tak, do uboiszYcII
garną zauważył stary Michał.
- Momotowi Język jakby kto miÓdem ~ - opowiadal Pietruś - ale ja mu' me wient). JIdI ta on ma swoje
w tym wyrachowanie. Interes SIIlcloi robi. To ~ i hycel w jed..
nej osobie. Miałam po matce ,órkę w P~cach. Cholem1
kIlmień. W trzydziestym siódmym tak nmJac 'docisnęłO, te •
za kupcem roqlądałem. RaI zall8dal do nmJa ł40m0t nil tarSU
w KlImentowie. M mi się dziwno zro~o, lo niby sklld? Ba'IlICZ był bmy I ta z byle kim nie pm!lItawał. Ił. tu nil wódllt
mnie prosi, pokrawieńlltwo jakieś wrSlNkuje, o gospodarstwO,
się dowiaduje I wódki dolewa. W koAc:u mówi do mnie:
-

Mata jeszcze tę górkę Osypkę?

-

Ano

mam.

- C* to wam po mej'l
- Ano
tyle te'~ ~ w r ' "

me.
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