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Wychowując' 70łnierzy Da świadomych obywateli
wzmacniamy siłę Polski Ludowej w wałcę o pokÓj

Prezydent

P Tow. Bole

GW

Bierut

na uroczystym otwarciu Akademii WOjskowo-Politycznej
im. Feliksa· Dzierżyńskie
DNIA 5 BM. W AKADEMII WOJSKOWO - POLITYCZNEJ
Iłf. FELIKSA DZIERZYIlrSKIE GO W WARSZAWIE ODBYŁA
SIĘ UROCZYSTA INAUGURACJA ROKU aZKOLNEGO.
Na uroczystość przybył Prezy generalicja z szefem Sztabu Ge
dent R. P. - Bolesław Bierut, neraJnego W. P. wiceministrem
witany dźwi~kanti hymnu naro- Obrony Narodowej generałem
dowego.
Korczycem I wiceministrem 0.PrezydentoWi R. P. towarzy- brony
Narodpwej generałem
szyli ministed' Obrony Narodo- Poplawsklm na czele, rektorzy
wej - Marszałek Polski Kon-' wyższych uczelni, wyżsi oficera
stanty Rokossowskl I szef Głów wie W. P. oraz czoloWi przednego Zarządu Politycznego W.P. stawiciele społeczeń,oOtwa stollcy.
wiceminister Obrony NarodoPrezydenta R. P. oraz zebrawej generał Marian Nam:kow- nych powitał komendant Akaski.
demii pIk. M. Stankiewicz.
W uroczystości wzięli udział
Na trybunę
wstępuje szef
członkowie
Rady
Państwa, Głównego Zarządu Polityczneczłonkowie Biura Politycmego go W. P. wiceminister Obrony
KC PZPR, . członkowie Rządu Narodowej generał Marian Nasz
R. P. z WIcepremierem Alek.
sandrem Zawadzkim na czele kowskl, który wygłasza przemo
przedstawiciele władz naczel~ \ wienIe obrawjące zadania Akanych stronnictw poli tycznych, demll.
"
,

sensie określOllY okres w rozwo
ju aparatu politycznego, okres
kształtowania jego kierunku
I
charakteru w walce z wpływ~Imi obcym!, z naleciałościami
drobnomieszczańskimi, w walce
z wrogim, rozkładowym odd7.ia
ływanlem gomulkowszczYzny i
spychalszczyzny. Celowość 00wołania do życia Akademii mogła zaistnieć
w okresie, gdy
dzięki kierownictwu l pomocy
Komitetu Centralnego partli,
skrystalizowało

_

się

wyrażnie

oblicze naszego aparatu polityc:znego, określone zost:lły l.u
no przez Komitet Centralny \
przez ministra Obrony Narodo
wej zadania tego aparat.u. lO
dania polegające na kierowaniu
pracą partyjno - polityczną, wy
chowywaniu mas żolnier~kich
w cnotach nieodzownych 1la
zwyciężania wroga, zabezpiecza
nlu pOlitycznym wy.zkolenia be
jowego I żelaz,nej dvscypllny.
Opierając się na doświadrze
niach Armil Radzieckiej 1 na

Przemówienie
wiceministra Obrony Narodowej
gen. M. Naszkowskiego
OBYWATELU PREZYDENClE, OBYWATELU MARSZAŁ
KU, OBYWATELE I 'l'OWARZYSZEI
UroczYMość dzisiejszą odczu_

w Warszawie

f

tyczny naszego Ludowego Woj
ska. POW5I.anie Akademii Wojskowo - Politycznel !mienia Feliksa Dzlerźyńskieg~ leM bowiem świadecbwem, że rząd I

I

dOświadczeniach włamych, uO-

gólnlajl\c Je, przystosowując umlejętnie do wa,runków wojska
wskazania naszej partii i nauki
płynące z' obecnego etapu waJki klasowej w kraju, 'winniśmy
doskonalili ustawicznie metOdy
I środki kształtowań la śwlado
mości politycmej !Ołnlerzy, poIlęblaula parlotyzmu l Internac.Ionallsmu, mobllisowanla tych
uozu6 dla święteJ sprawy obro
ny ojczyzny, pobudzania nIenawlścl wobec wroglcltlaU Imperia
IIzmu, budzenia czujności rewo
lucyjneJ.
I wlaśnle temu celowi- - pOd
nll!lzenlu na wyższy poziom pra
cy partyjno - politycznej w
wojsku, wypn.cowywanlu· nowYch,
bardZiej
a~utecZllych
form tej praey Słilb6 Winna
Akademia WojskOwo - Poliłye1l
na. Umiejętność bowiem prawa

-'

Pierwszy samochód ga§niczy, calkowicie wyprodukowany tli
kraju,
posiad ... nadwozie. wykonane z metalu l liczne urządzenia ulatwiające I przy"pieszające użycie wlaiclwego
sprzętu podczas akcji. Samochód wyposażony iest w motopompę przeno§ną. Prototypowe nadwozie zostalo
zbudowane na
podshiwle rysunków opracowanych przez st. konstruktora
Piotra Ładę, wedlug projektów l pomyslów Inż. Eugeniusza
Doeringa. Wykonaniem prototypu kierowal przodownik pracy.
brygadzista Gaw!ewlcz. za§ nadzór techniczny sprawowct!
ol!. WojciechowskI.
Seryjna produkcja takich wozów rozpocznie się jut wkrótce.
CAF - fot. Zygm. WdowińsJd

Ponad 2 tys. wł6kniarzy polskich
realizuje już zadania 'trzeciego roku

planu 6-letniego
I

We wszY6tkic.h zakładach wy
twórczych 'przemysłu włókien
niczego wre wytężona walka o
r~alizację zadań drugiego roku
planu 6-letniego. Do Za rządu
Głównego Zw. Zaw.
Pracowni
ków Przemysłu Wł6kiennicze
go oraz poszczególnych central
nych .arządów napływają meldunki o przedterminowej reaJi
zacJi zadań przez pr2'4!dzalników
i tkaczy.
Jak wynika z tych meldunków, do 3 grudnia br. plany

produkcyjne za drugi rok pla
nu S-letniego w całym prze
myśle włókienniczym wyko
nalo już ponad 2.000 włóknia
rzy. Wielu z nich wykonało
Bwe roczne plany produkcyJne Już we wrześniu, paZdzłer
nlku czy począ,fkach listopada I do chwili obecnej przy
sporzyło gospodarefl narodowej ponadplanową prodnkeJę

wielu tysięcy metrów tkanm
i tysięcy kilogramów przędzy.

ni.osek państw zachodnich
. k
. e.. d I
N""
:oaj!;Jd'::!~: l ~~~a:;:;C :r:: :~~"~- ';;!J&:!,!~~:ja~ '() ~ _worzeole. . Q_miSJI. --~~J~=,-~lltaJ.U
lem!ę~
cały
~~=c~t~~~:r:~~~~:~:e~ ma na celu uniemożliwienie zje 'oczenIa narodu niemiecki o
D_p_sza
ną pertpektywę ~WOJU
t

>_

kademii. I.ecz

'0

aparat poli-

młodej,

naszej
ludowej kadry polttycz

RadzieCkiego
Komitetu ~:l~~~ciO ;!~c:z=oJ~'ita~r:
O...urony P k o"u
' KorniOtetu
IIWYcłęsbwa
dOPOISklenO
6
O

Obrońców

ł

Pokoju

Przewodniczący Polskiego Ko
miletu Obrońc6w Pokoju prof.
DembowskI, otrzymał od Przewodniczącego Radzieckiego ~mitetu Obrony Pokoju, Ticho
nowa. następującą depeszę:
W imieniu Prezydłl1Dl m
Wsteehzwł~owej 1t000ferenej! Obrońców. Pokoju dzi~u.!Il Wam goręco za pozdrowi e
nia. przesiane delegatom na
KonferencJę. :tyczymy Wam
dalszYch sukcesów w wielkim
dziele walki \I pokój.

IlIeBo aparatu polltyemeBO.
Powstanle naszej Akademii
jest równocześnie wymoV\-nym
wyrazem
linII na_.I partii nad kontrrewolucyjn~, antyludową ł antynarodo'111'11 dBlalalnościl\ goronlkowlzczy
zny I spyehalszezyzny, która
przez próby pOlllllle_nla roli
parW I aparatu politycznego w
woJsku wyjlIlowiania I odpoUtycznla~ procesu wychowania
toInlerzy, przellllkwllbtorskle
praktyłd w stosunku dO oflcerskleb szkól politycznYCh - usiłowała osłabl~ ducha nllllzego
woJska, oslabl6 silę obrol1Dl\ na
5ZegO Paóstwa. •
M(9I!:na powiedzieć, że powsta
nie Akademii WOjskowo - Pol!t~'cznej zamyka
w pewnym

I

PARYZ (PAP). NA POSIEDZE NIU SPECJALNEJ KOMISJI
POLITYCZNEJ ZGROMADZENIA OGOLNEGO ONZ, POnCZAS DYSKUSJI NAD SPRA WĄ MIANOWANIA KOMISJI
ONZ DLA ZBADANIA SYTUA CJI W NIEMCZECH, DELEGAT ZWIĄZKU RADZIECKIE~O J. MALIK WYGŁOSIŁ
PRZEMOWIENIE, W KTORYM OSWIADCZYŁ M. IN.:
P
. . k
t"
ł
rllY ~maWlan~~ w;st w ą- ~ropoZYCll w sp:-awie włączeni~
czen a o porzą u
z enl\~go
o porządku dZIennego kwestiI
VI sesji Zgromadzenia Ogólne- utworzenia tzw. komisji między
go punktu dotyc~.cego N~emiec. narodowej pod kierownictwem
w myśl .propozycJI oAn~lll, USA Organizacji Narodów Zjednoczo
I FrancjI, delegacja ZWiązku Ra nych dla przeprowadzenia w
dzieckiego oponowała, zarówno Niemczech Zachodnich, w Berw Komisji Ogólnej. jak i na ple linie I w Niemieckiej Republice
num Zgromadzenia, przeciwkO DemOkratycznej dochodzeń, ma
umieszczeniu tego punktu na jących wyjaśnić, czy istniejąca
porząd!<u dziennym. Delegacja na tych obszarach sytuacja poZwiązku Radzieckiego zwracała zwala na rozpisanie wolnych
uwagę na sztuczny
charakter wyborów.

I'

l

Po uchwale ododatkowej pomocy dla rolników -hodowców
wzrasta nasilenie konłraktacii
trzody
lewnel
'l'YBiąee chłopów.

którzy pnekonaU atę o realnyCh korzyśclach, ~ych II premloW1lnla, makuPu puzy I węlla,
Jakle gwlIrantuJe uchwala Pre.,.dhmł ~ti; 'koob'oktujl\ coru większe Uośel trzodY' chlew neJ.

w clą;U ostatnich trzech dni]
w dwóch powiatach woj. KRA

KOWSKIEGO - Miechowie i
D"browle TarIIOwlIltieJ chlnpl
IIIIllrontrakCOwtlll dodatkowo 11koło ~MO muk śWIń. Rolnicy z
powiatów: Człuchów, Sławno,
Bytów i DrawskIl woj. KOSZA
L~KIEGO
w
ostatnich
dwóch dniach zakontraktowali
podczas zebrań l1'omadtklCh po
nad 1.600 sztok tnodY chlewue,!. Już w pierwszych cirJach
po ogłoszeniu uchwały prezydlum. Rządu w całym woj. łódz
kim· :r:akontraktowtmo u Iderow
nik6w grup bodowców 5..,00
tucmików. Na nied~yc:h ubraniach gromadzkich VI 1'7 po
wiatach woj. BYDGOSKmGO
podpisano kontrakty _ pne'I:.soo atuk. ~ pr'Y
~ przódowali chłopi pow.
aleUan~eft l I"IdIqiI:i-

wo

dOWlany1l\l

Pnesmaesone

118 pod-

sUWie odI1ÓSnej uellwaly Prezydltml

IblIdu premie

p1en1ąme.

~ploln1

UŹIlan1a I lIIty poelI.walne otnymłllo
dot:\'ChCWI'~ Ił ty&. ~a

ay$ roIIIIUw • 1ao4ewc6w .. WaylJtkIcJl ..oJe"iIIIItW.
Chłopi V'ielu grotnad ł $młP' w 'WI. ~ aasrodY uR04eJtmU, PlłOlmw~. :Ił' '!mIllVI ~!I 1I1.dlł ~

Jdero.

.,

,,_\

wlee (woj.

k~koWllkiel

Podkreślaliśmy \lNY tym, te
nieprzekonywujll,;e i
nJeuzasadnlcfue są argummty.

zupełnie

plenlQłn4

hodowców. JL In. premię
OfU 11.11 pochwalny Oln!y-

mai

_Orew.

ol<.

I~.

!la

uln!y1ilywel1ie

ł

krów, jałówki.' I o1elęda, lI\łIlorol
ełllop s Il'. W1Onbno. pow. pyny~fIO - KUIBIl"n: DrellikeWi!ld.
W woJ. ld"l~ M oos1ąp1ęda
IlOdowla.ue '.otnymałe preml" I ~.

ny

plllm)' 1Ik. t ty&. eIIlop6w. 'CIIlopl
pow. l8!UIom1enldea. przyprowa.
dlIIlł

u

pokazy 1I000wtllllle ...

1I4al,,~ ' . 'l

elelllt.

naJ.
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149 pOWI80W
. t' przekroczył o8'Oproc.
~'7os:t"a ~~~~~~~~ę I~~
~~~nf:et~~~i~:~~~~O~~~~ wykonan la rocznego planu

zawarte w memorandum trzech

jakoby służyć utworzenie kom i
sjl międzynarodowej dla z'>ada
nia warunków prz:eprowadzenla wyborów ogólnoniem1eckich. Przytoczyliśmy również
liczne fakty, świadczące o tym.
i(! cała polityka tyeh trzech mo
"antw w stosunku do Nlemloo
Anlersa do ałn:ymanJa rozbIela NIemiee, które ll!Oearslwa
te II&POCSlltkowały przed 5 laty
I które kOllllekweutnle I uJlArele reallnJlł. wbrew Interesom
narodu nlemłeełdelfG, wIn'ew ja
tereaam utrwalenla poko.l1l J ~

zobowiązali się wykonać' plan klmtraktacjl w 110 prx., rzUC3jl\C
jednOCZeśnie
wezwanie
do
współzawodnictwa Innym gmi_
nom
i
gromadom.
Na
apel
ten
przedterminowym
wykonania
planów'koatraktse.ll na 11twar odpowiedzieli nstychmiaat 'cl>lo
pl gminy ŁukawiclI I szeregu
tal 195= r. M. In. w woj. 8ZCZE Innych. Rolnicy gromady LetoCnęSKIM gminy Tanowo I 00- wo, pow. Sławno, woj kooZ'lIUle w wynikli W1łPbbawednlc lińskle na zebraniu gromadztwa pnekroezyb' Jaś plany kon kim, podczas którego wOlltrak
towali 58 sztuk trzody, we:r:\\"sli p~e:ó.słwa ~łklclI IW'Otrakłaclł na I kwartał 1m r.
do Współzawodnlctw'S WSzYM- dów.·
.
Chłopi z gromady Wleln:y"ł!o kle gromady z gmIny Zukowo.
Stawiajilc sptaWII Niemiec
Premie dla nrzoduJAcvcbna forum ONZ, Stany Z~olI'
... 07
czone, Anglla I· JJ:rancja majll
hodowców bydła
nadzieję, :te tą drogą pmsdcoIII całeio I<ra$U \natl<:holWl meldunki o pnehle5U prellUowllllla
I'noduj"eyell
rolDl.ków-hOdo\Ve6w
byd!4, połllOS""7l'" li pol<asami ho.

warciem traktatu pokojowego,
Naród niemiecki popiera jp.dn"
myślnie
apel Izby Ludowej
NRD do parlamentu federalne.
dzenla, jak zaproponowały to gO w Bonn z· dnia 15 września
trzy mocarstwa, jest oCllywls- br., w którym to apelu Izba Lu
tym I brutalnYm pogwałceniem dowa NRD proponowała l:WOartykułu 101 Karty ONZ. Na- lać ógólnonlemiecką naradę
rzuciwszy Zgromadzeniu Ogól- przedstawicieli Niemieckiej Re
nemu omawianie tej ~we3t1i. publiki Demokratycznej I przed
trzY mocarstwa pogwalc:l" z·,- stawicieli Niemiec Zachodnich
bowiązanią pl'7.yjęłe w Jkładt.i~ dla omówienift dwóch zs'l"dpoczdamSkim i w szer<,gll in- nień: przeprowadzenia wolnYCh
nyCh porozumień dotyczącycn wyborówogólnonlemlecklch do
Niemiec.
Zgromadzenia Narodowe.o dla
NależY podkreślić fakt. te w utworzenia jednolitYCh. demoNlemczt',ch wzmaga się I iIZ~' kratyclIDych, pokój mlJuJl\Cyeb
z dniem lt~ym ,!,1'Ó1D'!llllZold'1- NiemIec oraz przyspieszenia uwy ruch na !"lec,. utworzenIa j~ warela traktatu pokojowego Z
dnolJtych. demokratycznych I NiemcamI.
pokój mllujl\Cyeh Niem!eil, ruch
Kiedy rząd boński. po upły
przeciwko remilitarYzacji Niewie blisko dwóch tygodni, 27
mlee Zachodnlcb, prz~lwko
wełll6nlllOlu Icb do Wesywne·
ge bloku pólnoono - atlantyekieso, sa jak uajrychleJs'Ym za

Przemówienie delegata ZSRR J. MaUka
w Specjalnej Komisji politycznej ONZ

-k"p" -bo"'a
iIII\I
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_
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W dniu 5 grudn1a br. naJlepTe dobre
\vynlki są lU. In.
sze wynIkJ w planowym skupie zasługą aktywnie i nieśtrudze
zboża' uzySkali chlopi z ,,(oje- nie pra-cujących sołtysów tych
wódz;tw:
krakowsJdego, nc- gromad Franciszka JedłlBskle.
_Wsklego, _clBsldego. ka. 110 i Franelnka Ksląika
oraz
towlcklego I BlelouOCórsklello.
kierowniczki miejscowej szkoW dniu tym dalszych 7 po- Iy p()QstawoweJ ob. ,BoD0ł'8ły
wlalów przellroozyło gnnlcę "" Sądej.
p~ wykonania rocznego plaDII skuJIU zbota. ł.ąezna 1łięc
llcaba powiatów, klóre pfłem
GROMADY ~ULISZOW
eąły granicę at pflle. \\'YkonaDla roczncso planu skupu abo- t LISOW PR.ZODUJĄ W GM.
ia. wYDOIli obeeDłe 149.
MALESZOWA
W w9j. k~eck!m najlepsze
wyniki uzyskały powiaty. KOI1Gmina 'MALESZOW ~ (pow.
1Iłde 9'1.5 proc~ Opoczno 92,5 Busko) osiągnęła do chwili ober
proc.. W~a 80,8 proc. i oej 80 prce. wykonania rOCZlle~j ':.~:!
~nlo1ityl!!:_
po PI:-!a~~_ Proc. J
go planu skupu zbota. Do pnCO<o
"",,,,,ą,,,_.
eza ~"''Jch
a
......"u mie scac:h maj- dujac"ca. gromad nal-.... "_"_
Niemiec.
..
duJl! się powiaty: SllDiJomlen,
... ,
--. ......
KI9lIlenIee, Badom i Opatów. ,sIlÓw, która przekroczyła 100
s.IłW~~o~..:.a~~: •
III
proc. planu, LIst\w (100 . proc.).
lllbawioay Jelit ~ l'OIl" ' . Brody ~roc.). .BIn~
sław. łdń ~ łab Dlo _
GmIna DYM1ŃY o' (pow. kie- (95 proc.) as CeJ.łnY (SS proc.).
leą . 48 ..kempełaJoJI Narodów 1eck!.} W7floa. 86 ~ roeme Wiel\l chłopów, Jak np,
~~eh ł 1Iłe __ lty6 !O piQu akQiu IlboA Na,prze- W~ Pawet NópJezyk,
~-1.IbraIl ~ ..Ująeellll.ejsea w ,gminie WYSll- ~ent 11u.SUSk1 i inut·. wynI& ~...
~_ lię I~: ' Le4slłówka.
się lIIe
lobowiąW,łą
k ........ )at·U' ~
III' nlldwy~ od
0

..

.J6zef

JJD~id'=:rn=~=·~
~
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MOSKWA. PAP. W Moskwie
odbyło się posiedzenie SekretatilItu WCPSP (Wszech~wiązko
wej Centralnej Rady Związ
~ów Zawodowych).
na którym
prllfl4yskutowano Inicjatywę to~.m . nowatorów
Zakładów
M.etalurgicznych Im. Kaganowi
cu 'I!L Antoniny :tanorowej I
0111 Agafonowej w sprawie rOll
wllllęeła. ,wspóbawodnlctwa o
_l'Owe
wykonanie
każdej
eRYnnośel produkcyjnej.
Inicjatywa tandaroweJ I Aga
f _ e j spotkała się z gor,!cym
poparciem robotników, pracowników inżynieryjno - technicznych i urzędników Zakładów
Im. ltaganowieza. ZaJoga tych
ukladów - dzięki podjęciu Ini
ej8tywy wybitnych nowatorek
- osiunęla wysokie wskai,nikl
prodUkcyjne. Inicjatywa :2:aoda
I'OWIlJ i
Agafonowc,l roalazła
s4erokie rozpowszechnienie w
p,rzemyśle radzieckim.
Sekretariat WCPSP wyraził
aprobatę dla inicjatywy Zandare_J I AgafoROwt\J, stanowią
cej nową, wyższą formę w rozwoju współzawodnictwa pracy
I polecił, aby wszystkie in"t.ancje związkowe rozpowszecbniły.
tę doniosłą inicjatywę na swym
terenie.

.IM,!

G6rnicy,polscy - żołnierzami p'erwszetlinii walki o socjalizm

8m, co

O 4 milion,

niej

ton

lIęcejcc

Pot .. I ••

manifestacja pokolowa
ID

..M,..

zebra.m na lIk.a4emłi
w dulu święta. ,órni_go górnicy. Iniynlerowlll .. ~
ule,. przemysłU .węglowego
p~sylAmy W«m,
T'l/WIU'Z)'szu Prezydencie. naJlepssemu
przyJlldełowl cóm!k6w, ull.ze
szczere, llerdeczne, córolezc
pOzdrGwlenle.
Wysoko cenimy sGble stałą
opIekę
pa.rtil i rządu, stałą
troskę, Ja.ką nąd, partia I Wy
osoblilclc Gtaezaele córlllków.
W Polsce prJ;edwrwśnłGwej
udziałem g,órników była nę
dza l b.llzl'Obocie. l{aplta.llścl
załaplali Iwpalule I Itgranl02~
li wydobyde. Wprowad7.a1l
świętówkI I wyn:uca!t rGI~
nlków na bruk. O1.ęsto lala.
SIę krew górników w ~zule
strajków, lub w obronie biedaszybów. które stanowiły
jedyne źródło zarobku dla bez
robolnyc:b. KapitallicI nie dba
Ił o mi"Szka.nla dla j[Ół:'nlków.
górnicy często gnieździli się
w wilgotnych, elemnycl.t norach, bezrobotni nierzadko'
ml.,~zkall w "aIasach na haldaek. Dopiero oba.lenle wla.dzy kaplta.lłl!ltów - zwydęs
two Annłl na.dziecklej na.d
f811Z)'zmem IdtlerowsWm otworzyło na.m
perspektywę
nowqG, szczę611wego tycia.
W PolIce Lud_ej mlknęła
na "wsze amora lIftrollocła..
GórniCY połscy są DtOCllenl opIeką.. ich dziecI mają m'"
ność nauki I awa.n.u społecz
nego.

,

Demonstracje
przeciw przyjazdowi

przywódcy odwetow:ów
uelalldalt-l1luBlłtkleb

do Londynu
(PĄP). DnIa D BrudnI a
Fl •• t (na Ulloy
tej mltJl%C%q .I~ redakoje n.jwl~k
~ych dzIennIków) byll śwIadkamI

LONDYN

pt_bodnl<l na ulicy

nletwykłego widowiska: na czele
grupy demonstrantów, którzy nIeślI
tra.n:sparenty protestujące przeciW·

1'0stęl!.llJąca. nlcnvykle szyb
ko medianhac.1a kopalń nyui lże.lsltą pra.oę
górnika I
zwiększa wydaJnGść I zarobek.

W ciągu bleż"ccgo reliil
sprOWadziliśmy dG kopali> wie
le now~h wr<;blaret, tran!\porterów pancernych, ładowa
rek. I'lcrwszy ra.z w historii
nMzcgo przemysłu ro'!!pOczę
ły praCll kombałny.
Wltłlmy sWGJe ~wlętG osiąg
nięciami produkosr.IBYDJ1. >

I

W clqgo 11 miesięcy br. wy
dobycIe wzrosło w jltOl'ijDkll
dG 11 miesięcy TOku oblcp;lekin.
PllłP
go o 3 mlliGny
1951 r. ",ostanie wykGnaoy z
nadwyżką..

TOWARZYSZU
DENClE!
Pamiętamy Wasze słowa o
Iym, że nasz przemysI węglo
wy jest największą I najwJ1Ź
niejszą częścią całego naszegO przemysłu. o tym, t.e 'wlaś
"le od nltSzej pracy zależy w
niemał,.81 .mtpniu nasle "wy.
dę!ltwo \li' bitwie o upJ'Z~m"
słowIenie PolSki, o socJał1zm.
~_ko ZłLJIadły lIam

w 8f!f
tym, te prl!
. ClI. " . .ulka pOdolma jest do obo
wlą.zku tolnłerza na najważ
niejszym odcll!\nI fl'Gntu, Wa
sze si owa o tym, że «'3Je na.~
sze górnletwo węglowe znaJdu
je się w plerws7.ej linII frGnto
walki o sGcJallzm.
ea 'WaQe .łowa

4}

Wiemy, ze trzeba. dać kTajoW} jak na,twlęcej
węgla.
Węgiel pomoże nam w pokonywaniu trudności, na jakle
oa.traflamy na naszej drodze.

g6mleze. WYdobędziemy z tej
techniki wszystko co ona IDO-

*y

że dać.

PRZYRZEKAMY WAM, tE
NIE POZAŁUJEMY SIŁ, ABY DAt TYLE WĘGLA ILE
POTRZEBUJE KRAJ.
NIECH tYJE U!{OCHANA
OJCZYZNA - POLSKA r..UDOWAl
NIECH tYJE PRZYJACIEl,
PREZYDENT
,
RZECZYPOSPOLITEJ - TO
WARZYSZ BIElIjlTI
GćJ!tNIltOW

Hamburgu

BERLIN (PAP). Prasa donosi,' Następnie publiczność zwróci.
że na wiecu w Hamburgu, _'1'1'0- la się do Lehra z zapytaniem,
lanym przez ~wolennik6w reml- dlaC7.ego sabotuje sprawę zjed.
litliryzacij Trizonii, doszło do noczenia Niemiec. Lehr, ochyla
potężnej ma.nłfesłacjl protesla- jąc: się od odpowiedzi na Złpy
cyjncJ przeciwko polityce Ade- tanIe, opuśclI salę wiecową. Ponaoera.. Na wiecu tym przema- lIeJa przy f,omocy grup mIodzIewiać mial osławiony szef zachod
ra-.zystowsklcj zaatakowała
nio_nlemieckich oddziaI6w 1'014 demonstra.ntów
I
poCZ)'nI'a
eyjnych ,Lehr. Lelłr znajdowlU wśród oioch liczne are'izWwania.
się pod ochroną 500
uzbrojonych po 'Zęby pelic3ant6w. Na
wiec przybyli' przeciwnicy remi
litaryzacji
by zaprotestować
BERLIN (PAP). Llldnoś~
przeciwko wskrzeszaniu Wehr- ,łębła Rohry demonstTu.le prsemachtu I napiętnować działał elwko projektowi delegalbacJt
ność Leh.a.. który jak
wiado- KPD. W miejscowościach Duesmo jest autorem wniosku o de sold orf, Gelsonklrchen, Dinsla.legalizację KPD (Komuhlstycz- !!;en I Halm odiłYl,. alę petętne
nej Partii NIemiec).
demonstracje, na którycb zapaGdy Lehr zaezą.1 przemawłać, dly rezolucje proteetuJąee prze.
wypusZC'rono kllka.ciz\e!'ląt żY-1 ciwko polityce f8S'ZY7.IICJI I bitwyc!l lI'Ołębl - tymbolI pokoju. 11eryzaeJj Niemiec Zaohodnlch.

List uczestników centralnej akademłł gÓl"nłezej w Katowłeaeh
do Prezydenta RP tow. Bolesława Bierum

l AłllIIlIullr.!"

ko przyjazdowi Adenauera 1 reml~
IIlAry:aacll NIemleo - 5~lo dwóoh
mętczyzn w mundurach generałów
nazistowskich, byU to b, totnien<
protestujący prr:eclwko wizycie A,.
denauera w Anglll. Uczestnicy de·
RłOnstracJt rozdawali ulotki anty·
młUtaty8tyczne. Demorutracja, EOr:ganiz:owanR przez b. tołnleny 'lM\IoIIlłinnlkćw
pokoJu
wzbudzilI
melkie zainteresowanie.
W· Oksfordzie dokąd Adł'nauet
przybył 6 gruclnla na domach poja·
wlł7 się neplay: .,Adenauer wra.ca.j
tł. sleble!" studenci Oksfordu przy
witali Adenauera skandowanymi o·
kreykaml: "precz "E Adenauerem".

tlODD

.. . ..

·za-
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Uroczyste otwarcie Akademii Wojskowo-Politycznej
im. Feliksa Dzierżyńskiego wWarszawie

&'.i..

Iiudzkości

ezom zaś jak najlepszy~h wyni
ków w nauce. ObecnośĆ' nR dzi
Przyrzeka.my Wam, te nie
siejszej uroc~stości Prze·..,odni
zawiedziemy naszej p3rtH I dzenia pracy p<'>litycznej i ?oJ'- CUicego nasl.ej parW. najw.",
rządu. Nte zawIedziemy na- chowawczej to nie tylko wlaścl szego IOwierzchnika sil zhrojszego Towa.rzytlza BIERUTA. we podejście do IQ.l1zi, nie tyl- nych tow. f'rezyde"ta Bieruta
nowym bodźcem
Naswał\śele nł18 iIołu! el'llla- ko oddanie sprawie, tarllwość niech będzie
mt, pler.W8IIcJ Unit w41k1 o 10 i pasja - lecz również wiedsa. do Je5zeze bard!JIej wytqżJnej
Oficer
polityczny
tylko
wtepracy,
eJa.liun.
dy dopombże swemu dowódcy
Pamlęta.Jełe Towa.rzy.ze, te
Cb~etD7 1I&Słub'~ na Ile mIli.
w podnQszenlu zdolności boJakntałtu.f1llC typ oficera polłOD,
wei oddziału, w umacnianiu dyl
ty_ge _ WYchowawcy, luC:l'Pliny, gdy wiązać będzie 01'ł;yu\em dun Wttłeł'BIdm, oDAMY
W P4I.ZYSZł.YM ,anloznle pracę pol1tyczną z
ftarncgo, oddanego bez reszty
1Il0KU 00 NJUl\INIEJ O , wysd:olen1em bojo"(Ym, gdy
sprawie żołnierza 10dowCllo
woj.ka I tołnlel"Za pa.rtił pal\łILIONY
TON
WĘGLA rozumieć będ:t!e: że 'hie podobna odrywać wychowania 01
trio ty ł InternlWJonaIisty :ioWIĘCEJ NI:/: \II' ROKU BIE.konaląc metody wychowY"'a
wyszkolenia. że zat-.l/T1 ~amemu
ZĄCYI\f.
trzeba być pr.ygotowanym rów
nla I szkolenia żołnlefLY na
nież pod względem wtedzy 0świadomYM pbywa.teU I obBędzłemy III OJ)Orem walczyć
gólno - wojskowej.
rGncow Ojczyzny, przyczywzorem górników ·radzle<'kicb
Stąd plynle ogólny nakaz par
nla.ć się będziecie do umacnia
o mecbanlf&lł('Aę w8ZysłJd.,h ro
I dowództwa - llCZVC SIĘ!
ola zdolności bojowej oaJIzel>ót wydGbywczych, o lepsze tli
I nasza młoda kaera rJzumie
Ile wojska ..... Gbli""u zakusów
wykorzya(a,nle ma.""yn lI,)rnł
amerykańskich Imperlalistńw.
.",ycl1. Zwlęk6Z)'my znacznie fen llakaz i gamie ,ię do n.uki
Je'lnakże zadania A:lademii
do umacni&n1A sUy GbrODBcj
mechanirafję ładowanIa.
nie mogą ograniczać się do
Polski w \\'alee o pokóJ, do
WptVwadzlmy na kopalnIe kDt.alcenia kadr pracowników
dałnq;o pernyśłuegG .naszego
VI' roku
przySzłym macme politycznych. Akademia winna
maJ'!illU ko soeJaIlf'.IDowi.
II.oścl nowych
transporterów stać się z czasem nie tylko
•. fi
fi
~emyek, transporterów lok KUtNIĄ KADR. lecz r6wnoPrremówienle generała Naszkich, ładGwarek - ,,kaczych eześ!'\ie TWORCZYM O~ROD- k......sklego zebrani przyjęli golGEM
NAUKOWEJ MYSLI rącymi owacjami na creśt Predzlob6w", kombaJnów.
WOJSKOWO - POL,ITYCZNEJ. r.ydenta It. P. Bolesława Si....uWładza ludowa daje nam w
Zyczę kierownic:·.\'U
Ak,de- ta i Marszałka Polski Knnslanfę<-e wspaniałą" BOW" socjall- mil i wykładowcom pomyślnej \I>e![@ lt6!io"GWlIklep. na cześć
styczuą technikę maszyny reailucjl tych udail, slud\R- Wielkiego Wodza postęPOW~1

I

-

Józefa Stalina.

Wykład Inauguracyjny na te.-

mat ..OfIcer polltYC'Eny - Jde.
rownlk pracy pa:-ty;nG - pot!tYCZIlej, wycbowawca toł~
- .obrońcy
Poisld Ludewej"
wygłOSił płk. Blelooa.
Po zakończeniu ul'Oezystoścl.
Prezydent R. P. Bolesla.w BIerut
zwied&l! gmach Akademii. opro
wadzany przez szefa QłÓW!!q(l
Zarządu PoUtycznego W.P. wi.
cemlnistra Obrony Narodowej
generala Naskowskleco i komendanta Akademii, płk. IManklewleza.
.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Angl' IInlL'41.,f'ly O"U.lllnCI'
r. łl
masa

TEL AVrv (PAP).
kairskie

donoszą,

pneSElo

15

Wt'ześnia złoży! swe oświadcze
nie, wysuwając 14 punkt6w
jako warunki przyjęcia apelu
Izby Ludowej Niemieckiej Republiki Demok'ratycrnej - Izba
Ludowa odpowiedziała oświad
czeniem, że większość. propozycji parlamentu federalnego w
sprawie warunk6w przeprowadzenia wybor6w og61noniemleckich jest do przyjęcia.
Bząd Niemieckiej Republiki
Demokratycznej zaproponował,
by na naradzie ogólnonlemieckicj opracować niemiecką ordynację wyborczą. W tymże czasie Izba Ludowa upoważniła
n:ąd Niemieckiej Republiki DemokratY~lmej do utworzenia ko
misji dlA opracowania \I~tawy o
przeprowadzeniu wolnych wyborów do niemieckiego Zgroma
cbenla Narodowego, przewiduże ta ustawa może stać się
OCl<l~tawą do opracowania ordynacji wyborczej na ogólnonlemlsekicj naradzie przedstawiciel!
Niemiec Zachodnich l
WliChodnich.
Oc~isle jest,.te bYłoby $0
włeIldm krokiem na drodze do
*:!nnczl!nla Nk!mlec,
gdyby
pr .:,ozytJe l'Zl\du Nlemlecklc,l
Itąnblikl DcmGkTa~CZ11cJ 11.0mły pn:y.lęłe przenl raąd bonn·
·lIki i trzy zachodnie mooa.n&wa

ac.

ekupat!)' Jne.

.

oecola PO-..vb'wltłe i pnplera prepozy •.
eh nlemleekłeh sił demolua~
w.prawie
caeala Nlemłce Iih'.n "Tbor4w
o,61nGnlemlecklm do
~Ia' Nal'odoweco w.
. . u.~ IecInflUłyeh,
~, poIe6J mlha
BlIąd ralhk!ckl

.łIle$r... NIemieo,
~w

1111. . .

, . r6wJ!.ld

CZENIA NIEMIEC, UWIECZNIC REZIM OKUPACYJNY,
ODWLEC ZA W ARC!E TRAKTATU POKOJOWEGO Z NIEM
CAMI.
Delepcja Zwił!lIIku IWlzłcc
klqil sprzeciwia sI, kategoryea
nie oa.nl1C3Din urodowl niemieckiemu, wbręw jep woJJ I
bCI! uWQlędnlenla
Istniejących
porozumIeli mlęd'i&ynarodoWYCh

Dzleruilld

_

te

dnia 6 bm.

tysięcy

mieszkańców

siedem aut pancernyeh pÓwłtał7
.golem oClleotulków kOlldaktll. 15

.

a Ut w tym Jedna
dol .... czYJIka, ....II1....Y dęł

z:głnc:10,

os6b
mało

.,.

,.~

LONDYN (1'AP).

lak ""daj..

IpueJe Reutera. eglpllkl mJnJster
Spraw Wewnc:tr]:nych hal! Seral
El Dlu pasza ośwlad~y~ te ,. oIJI,lU sI~d",lu IYIl04I11. któ .... upłynęły
0<1 <kwlll wypowledzellla Ilklaclu
egtpsko .. u;1e15Jdesot w E1iPc..ł'

zjednoczenia narodu niemieckielo

pokojowego III Niemcami. po kich, 5tawiając tYIll samym nRezYDl nasIąplIob,. wycufanle ród niemiecki przed faltlem do
"~".tklch
wojsk okupacyJ- konanym włączenia Niemiec
Zachodnich do agresywnego blo
uych.
Nie można nie dostr~, że ku północno - atlantyckiego.
W związku z t.ym moma bypostawienie pnez tr.y mOcarstwa na forum ~omaclzenla łoby pl'aypomnleć 06wiadczenle
gazety
zachodnio - nlemie,'kieJ
OllóJncll1o spraw,. utwORzenia
komisjI dla P"lIPfGwę.dsenla do "ReuUtger Generatan"elger", t.
obudllleń w Ni8mClZCCb zmierza. "kanclerz Adenauer w:. Pt"YWBtdo telo, Aby przeszkodsdć lilllII81 BYm gronie nl8"dy ule ukrywal.
kinU spQSGba.mI niemieckim sI- że uWlIia za kawwfę aJedQOlom demokrałycznym w leb dą ""enlo Niemiec llJ'U4 ~Pł'O
iMlu do utworzenja Je4MII- wadaenjem remUltaryzaejl Nic
tyM, dcmGkrMycznyoh, POkój mlec Zacbodnlcb l pned 1e"
miłujących NIemiec oraz przy- wlllcaellłem do uchodnkl&,G BYS
spieszenia zawarcia trakta\11 po temu obrGnRe$o", to j41.st af> 515
kojowęlfo III Nlomcaml. Nie moi \emu A3'I'C!1ywnep blok.u półna nie dóstrzec. te utworzenie nOCJlG - MJantyllWego.
W tymże kierunku idą wyjednolitych Niemiec nic nalet.y
do plan6w rządów trzech mo- wody p. &1_
Według
.doniesleń
agencji
carstw, które przeprowaj"aJą
posplt'Szn1b ·remlUtaryzację NI'3 Reutera z lU listoPadlI, augielski
lUlnister
Spraw
Zagranlezmiec Zaciu)dnich. odQudowują
niemiecką armię reguhmą
z Il,Ycb p. Eden, reasumując degenerałami
hitlęrowsklm\
na batę w [zble GmiD w sprawach
cwle I stawiają sobie r.ll Mlda- polityki r.agranlez.nej, ~w!aQnie wykqrzystanle rezerw ludz- Cli,)'! 201lsIopada w sprawie
!<Ich i "Zasob6w ,"aterialnych Niemiec:,
•.Nle dWmy do zawar. 'QNlemle<: Z1.lchodnlch w ce1u
klltAlI 41 pekeJ,owym IU'eplowaprzygotowania nowej wojny.
WkroczywsZy Illl drogę me,n- ulu 1IPI'awy NIemiec". Jest to
nie tylko
towllnia agresYWl:lych b'ok-l\\" ! wl<łocUlie :danIe
wykorzYstywania w tym Ct'hl Po Bdęna I. r~du an,Jlel.l!kiego,
zuchodnlo - niemieckich
1'1.,.. lecz również' zdanie .. trzech" mentów odwetow'ych i n)llitn- USA, Anglii i Francji - ponierystyc7,llych, KOl'.A RZĄDZA wai prtettawi~le Anglii podltalll w swych puem6CE USA. ANGLII l FRANCJI kreślają
willlllac:łl. *-0 "TstępllJII w im.leOBA~AJĄ SIĘ ~TEDNOCZE
lliu tł'l!ech mocarstw.
NIA NIEM1!!!C. OBAWrA,rĄ
SlĘ WOLNYCH WYBORÓW
OCZYWrSTE JEST, 2E UOGOLNONIEMIECKJCH. NIE TWORZENIE MlJijDZYNARO·
cacĄ ZAWIERAC TRAKTA- noWEJ KOMISJI DLA NfETU POKOJÓ'WEGO . Z NIEM- MlEC· OKAZAł,.O SIĘ POCAMI. Stawiając 'l'Pt'awę Nie- TRZEBMł
RZĄDOM
USA.
miec na rOf\lm ONZ trzy mo- ANGLUI i'RANCJlPO 'l'O.
carstwa
nlldld.~ę,
A . Y WUQ.QZYSTAC NAten
. mogły
BODY ~ W CI:·LU ~OWANIA $WYCił
A(ijU!:S'!(WNyCH est.OW MILl'l'ARYSTYCZNYCH
ZMIIRZAJĄCYCH DO TEGO, BY

ą

Suezu wzięło udar.ial w pogne.b1e
EBlpojan. którzy 'ilnęll dnia 8 lI"ud
nil w anle starcia z tolnterum1
angt<ełskimt. Gdy kMd.ukt JHtłrn
bowy zbUtał sJę do rogatek miel·
sktC'h, lny cgolgł angł-elsk.łe oru

Wniosek państw zachodnich outworzenie komisji dla spraw Niemiec
uniemożliwienie

u

I ••.... g..II""•• ...v~!I;....
-'.&. ....gifi"'k a
...... "'łI

kle rauy.

ma na celu

.kr j

1'21 prOpozycji utwonenla ko- ...blty"" ....tale 117 oatIb, .. tylU
misji dla Niemil'e - usiłują ros :t! ""łieJAB«I .., 4 kobleły I pIęcio
dmuchać dyskusję nad tą bez- ro <lzl"d. 438 ....... oclD1o.... rany, ...
prawnie W;"'U1lI~· pnez nich tym .. pollcjaat6w, • koble' ~ je4.
spraW1l. Tym samym pragną '"' clZieeko.
oni zamaskować begprawie or/u
fakt brutalnego
pclCWllłcenia
Karty NZ i jej 107 artykulu oBarbarzyńskie
raz Istniej"csch
pororumiet\
międzynarodowych

dotyezących

bombardowol'lie

Niemiec. Właśnie po to potrU'b
ne jest zaprostenie prz.. dstawiw sprawili N\em.IeQ, jakieJś kuPhenianu
cieli rządu bonnskiego. Jest me
rateli ze IItroIlY kemhJI młędv al! El'Olrumillłą, że z tego 1'0nlGN (PAP). - 'IV dniu • II"UdnarodGweJ I uwaiA, te olworze dzaju propozycją nie moma się nla' amerykańskIe ... moloty odn<lnie iaklr.j komisji byłoby .obelzgodzić.
towo ponownI. bombardowały I 0gą dla narodu nlemlecldqo.
strzellwaly s W'on! pakllht<lwej

l

Tneba podkreślić, te w,tęp
do rezolucji trzech mocantw
powoluje się na to, ze trzy moCArstwa dzialają nil podstawie
propozycji kanelena bonnsldego, Ad_uem. n:DNAKtE AIm
NAlmR - m NIE 8Ą NiEM-

CY.

AcłCłłaller

wnosi barom

DelepcJa Zwlll"kn lItadzłe~·
kiegO \I~'&iII. że sarn! Niemcy
IIIIJlllplej l!!IiII\ oq~ eRY
Istnieją prsesłankl i W1!.runkl
dla p~daeJłb wy"ri\\', mon alę PGI'_rn!eA na
lemat warunków. pneprowad&enla wyborów·1 ustaWy' wy
borczcj. l'lcgą otworzyć również kl>mlsję I to - jeśli będą owabli za kGnleemepny ~aIl\nłu ~
-.rstw okuit~ych Niem
ey. mogą llbatkć, tlZ)' 1s~lęJą
pnelllAnki dla przeprGwadzenlA wyborów w Niemcrecb.

wiele Ptopo:ycji I podejmuje
llcxne zobowiązania. Są<Uąe np.
li wiadomości prasowyc:b, !tUbowiązał się on do remilitaryzaCji
Niemiec, do utwonenla 12 dywizJI, Im. zoOOwląl!&ł się dostarczyć niemieckiego mię$ll armatniello gen~owl ameryk
skiemu &łaenho.....wl.
LecZ
Wobec tego. że Zgrom~ie
nie _uaesa ki ~ H .Nst
to opjala"NlemlC!<!, lIiSł"Oiłu ule- Ogólne jest niekompetentne .do
rozpatrywania tej sprawy I ie
mlccklqo.
rozwa.iani. ~ k\Vestii stanowi
pogwałcenie
Karty NZ oraz istDele!(scja ZSRR głOłJOwać hędzie przt>ciwko uc:łlwaleniu ja· niejęcyeh porozumień mlędz:yna
kiejkol\\iek rezolucji, pn:ewidu rodowych, delegacja Związku
jąeej utworamie !:Mezprawnej i Radzieckiego uważa zanlemoż
ubliżającej dla narodu nlemlee-- lIwe PQParcie Propozycji zgłosro
kiego komisji międzynarodowej. nej p~ delegata pakistańskie
JE'ŚIJ cbodzI o q'łtlsllone pl'llQ
d1tlegat6w Anglii I ~u pro 10· Propoz;ycja ta bowiem v.'Ypoącje zaproszenia tu ~ nlka ~o .lo propOzycji
wlclill.l rządu bowlaltleso. to fest Ineeh m~w. która. jak jlli
.rr.em& &U~ j~ CI!lIImU dowiedsdaao, j_t lIIPJ'Zeema &
dom.apJlI słę tqo autorą ....
zolucjt łnecb. Pr6ba apr_ Kartą m t Mi ~a«zenle
ola pnredstawk!łełi ~'bemI.. ~ Im.! KOIl'ljsja PclIłycma
sId_ ~~ jeGł _ . nie mIl.1, ~aW$. ~l:

'mII I)~ DQ ~t!(l, dfI ~ . . . .

fi

~ ~

.

dtJeJni1:e ml"ukalne !'henl.llu. N.
miasto zrzucono "1011' ll<lmb o .p6tnlanym zapłonIe.
W wyniku barbarzyńskIego naJ<>-

tu ameryll:8!\lil:lell pIr.to.... - ' e tri
nyc!> wIeJ. osób jtO.tIIlo ub!tyel> I

rannych.
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4<> N!em~e lilIldl_lell I

_I"ny. "",""""

_1011-
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JIIly

IIIUI.Iae.

lalt podale "lII""eja, 'W OlU.w1O
na lUedawne,j IIMJ! BadY Allmt,-cltIe,j W ~'IUl.. ~.
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Plan roczny może i musLbyć wyk oy
rzez kai y z

kład produkcyiny

Od wielu dni zalogl s':tek za jawi pokatne Ifości ponadp!a - stopniu jego pJan 88SteI wY\r.o- kelektyw, łIIdołny 40 nfIrOkleJ
khlClów pracy z całego kraju nowych prpduktOw. przysporzą nany wczoraJ, "a jakie lIIIł nda- \nIcJałYwY, leaU 1esł .,....1I"ila
4ono$~
o przedterminowo/m gospodarce
wielomilionowych nla na dziś I jutrll; OZIlllCZ3 to
wykonaniu roc~yth planuw oszczędności, Uruchomione re- kOBlecziio§Ć
prHprowwrinla. dyrekoja I dobro klerownlemo
prodUkcyjnych.
zerwy pozwolą na wyŻSlZe...-,'- ścisłej kontroli wykOlllUlła za- poł\tyellne '1'1' zakłIII1sł':·
Plan rocllOY w PEłnI wykona siągnięcla. I w przyszł)'ttl roku. dań produkeyjaych.
.
Pełne wy'konarue
pIa
ły i'U. p~siębiorstwa Mlni'l Czy jednak taka aktywna po
Podsia\vt>wą dźwigni, Slużą nu produkcji jest równo_cme
stetst_ BudOtWaktwa. Przemy stawa ! pelne zrozumienie n1- cą do ujawnienia I wykorzysta z wykonaniem łlAl'6wne planu
1Ił_~ oraz wSlIystkie zakła- szych potneb cec!mje WSZyst-" nia illtniejących rezerw jelit sody podlegle Mmłsterstwu Prze kie zalollli? Czy nie ma I ta- cjaUsłyczne współJ:awodnlełwo wartoOOIowago Jak ł e.seri:rmłia
mY1l!łu Drobnego I Rzemiosła. kich, które z niepokojem spo- pracy. Było ono a!eóldsownym towero ~Dle li a&P"'-ą
Meldunki takie napłynęły rów glądają na krzywą. obrazującą czynniklem sukcesów ooIllI'a- łakÓśol" l planem obnWd k_
nleż z kopalni węgla "Mord- stopień wykonania ich planu nym przez\ prfl8dDJ\\Ce załoll I t6w własnyoll.
t ..PI~ł - Ziemowit:'. rocznego? Czy nie ma obawy. daje zawsze wspaniałe wyn\IU,
mlll'''
Tylko wów_, Irlł:v lIOIItn.ną
.,Wanda • [,ech" I .. Laglcwn.- że nieudolność niektórych zakła o Ile dO współllawodaJctwa w~
prnkreesone
ki". z huty "Zabrze",· "Sosno- dów może zmniejszyć osiągnl,- ga się ea.łą załogę I stosuJe się osfunlęt. Ill11
wi...,", "Malapanew" I .,BIa- cia przodująeych?
możliwe do wykorzystania w WSlIYsWe aaplanowane ""kaleko_I..... z walcowni bt~ty !m.! Wiemy d<lbrze. te wiele fa- danYm zakładzie w8zyst\de. bo- nlki, tntGłua mówł6 o całkowI
Stalina w Labędach. z WIelkich bryk nie moglo p_czynić się Igatc I róiOOrodne lego lormy. tym "",~nlenlu - ' 0 zada
lłieców huty "Ko.iclul1ko", z pemyiilnym! wynikami w III' Wle\lde saelanla w te' ddedzlS'j$dmiu oddzial?~ produkcyj- kwartałe bieżącego roku. Po-! nie mają oczywiście przede nla.
Bić się o wykonanie ! przenych huty "Pokoj .
wslale stąd zaleglOści w planie, wszystkim związki zawodowe.
Spośród zakładów przernydu w dużym stopniu
nadrobłone
..
.
kroczenie tak pojętego planu
metalowego plan roczny WYKO w następnych miesIącach, cIążą
Niekiedy zaklad napotyka na omacza. Ell w pełni zrozumieDały już miedzy innymi za\<la- ,jes_ aadaL na
nlektórych trudności, które nie powstały z
liśmy ! doceniamy nasze bieżą
dy 1\1-3 w Loeld. M·6 w GUwl- przedsiębiorstwach. A kaMy za winy żałogl. Czy to zna.ozy jeBudowa ""wocze.ne; kopal"i "Wesoła II" postępuje BZ1/bke
each. Fabryka Kotl{nv w Ton~- kłał musi Wy\r.onać swóJ plan dnak że nnlHy korzyt się ce potrzeby ! calą I&totę gOl!ponaprzód.
nlu. Wytwól'Dla Maszyn Górnl- roczny prl:)'najlnfliej w 100 pro
d' t
. t
oblektywny- darc!ego programu n8Sui DsrNIi zdjęciu: Przodu}qca brygada ciesielska Antoniego Witaezych w Niwce.
centach I w WymaczonYm ter- prze
y1TU 1JW:"
tli, zawartego w planie S1!eŚclo
ska oslqgnę!/l. w Ołtatnlm mleslqcu SOO prac. normy.
W woj. kieleckim 1:lraeujll już minie. Takle ,jest prawo paA- mi trudnościami"? Nie. kaMą
letnim.
CAF - lot. 8t. 'l'l'dowlAald
l'l8 . rachunek
trz~iego roku stwowe.
trudllO§6 mo0na przllYlW7clęiyć.
Z. II,
Jześciolatki Radomskie Zakład:
Do końca roku zostało nie jcieJl nie opuszcza się rą.k I nie
Obuwia, kopalnia rudy "lita wiele dni roboczych. Można lelO
6
szlc"' I .. Zębiec". Ta.rtakl \V Za· dnak w tym czasie wiele do- rezygnuje .c rY_1I walkI o po- J~k
w'".nłen
gnllisku, Kleleekle ZSedn_enle konać. .Jak się zabrać do tego, kona.nle przeszkód. Gdy :m_III
II. B
Budownictwa Mlejsłdego i Wl~ wskazuje przykład zalóg. które dsą np. dostawy materla!owe,
le innych.
.
juJ: za sob" wyltone,nle trzeba
uhaRealizacJa na klika tygodnt rOClnyc.h zadań, wskazuje dO- mowań InterwenIować zwr6cl~
VI
li
przed terminem trlldn)'ch I na- śwladClcnle Czynu P a t d m e r a l - ' "
•
pletych z~dań
dmglego roku kern'ego, które powinno być !sze się ewentualnie bezpośrednio do
Sa_moch~do'
planu szesCloIetmcgo. to PIJ- roko wykorzyslane do przepro- aalegl. od której zall!'Aą te dO~ta
_.
'ł
Uwaźne ostągniędc ! powód do wadzenia ostatnlcJ fazy bItwy o wy. bić się nieustępUwIe o dour.asadnione.l dumy...
plan (lmglego roku planu sze§- tl'Zymywanle termInów. a trlldPrzed kilkoma dniami w Wll- nej I na wielu Innych odcln- tywnym kierownikiem I dorlldJest to jednocześnie . nauka. cioletnlego.
I no§~ bAdzie pokonana II takim dziale produkcji narzędz; Stara- kach prodUkcyjnych. Ale 1.- cą· Wokqł warsztatu skupi" slq
przyklad I nowy bod Zlec do
Należy przede wst.ystIdm z m o . . . .
.
chowickiej FabrykI.. Samocho- na tym się kończyło. Robotnik przecież zdolni fachowcy I akty
wzmożenia pracy dla innych za bll\'&o"'atl całą. zalogę do u~u- samYm powodzeniem. jakle np. dów, 'osta! otwarty ruruchomlo !Uprawnlal pracę, oplekowa! się wiści produkcyjn!. lllk tow, Int.
kładów. Jeszcze raz w praktyce chomicnla wS2\.vstklch rezerw. ClIę!lto QI!IlllI'ała w podobnych mo n!} I"ertvszy to kra;u warntat lepiej od Innych swq obrabiar- Skowroński. jak tow. FajJdł.a,
JlOłtąlo potwierdzone. te nasze jakle Jeszcze Istnieją w danym mentaclI Fabryka lIamochodt\w doświadczalny dl.a racjonalłza- kq - ale nikt go nie popar!, jak kierownik warsztatu tow,
B~lęte plany są w pelul 're"lne 1Aldadzle, wypowiedzieć zdecy- Ciężarowych 'w Staraehowl- torów. Warsztat ten. wyposlIŻo- lIik! mu w 111m nie pom6g!, Szemraj, jak majster I jeden &
i to motna Ich wykonanie prl:)' elowa,", walkę nleusN'awiedIlh
"Y w kilkanaAcie oDrabiarek nikt nie postaral siq o to, obU czołowych racjonalizator6w FD.·
6pleszy~; przekłlłtaił~my się. ~ wlonej nll'Obecnośel. o"les~alo- ca.c .
różnego tupu _ w tokarnie. jego inicjatywa zostala pod· bryki tow. BycZlIńskl I wielu
mow tego doll!>Dać nawet w ścl f nIedbalstwu. wykorzysta6
Nic nie odbywa "Ię bez trud- szlifierki. frezarki I heblarki. chwycona przez innych.
innych. Ci towarzysze powi,,!!!
'rudnych _runkllCh IIletąeego w pełni każdą maszynę. każdy no~ci. W ostrych zmaganiB,:h z s/uŻIIĆ ma wylącznie dla wykoJasne, że taki stan rzeczy nie z kolei przyciqgać do slłbłe
rokU; I co najwlltnłejsze - ma dmen, II nawet godzinę. przy- trudnościami przebiegala prl\- Iloywania pomystów mejona\!- m6gł trwać dalej, Zadania pls- wszystldch inżynier6w I technlmy najlepsze - r y jak PO!ltę- stosować do wyi"ętoltej pracy or Cli wielu zakładów. które pctra tatorsklch robotnIków I pracow ilU B-letniego są couz większe kÓ\<1 - członków fabrllczne; OTpowa6, by zape-wnl6 sobie pO- ganlzację zaopatrzenia I pro- ,.
nik6w inżynierlljno _ technlcz- I _ nie ma potrzeby tego ukry- ganlzadi NOT. WSZllstlctch 1'1%0
dObne ,;wyclęsłwo.
dukcjl.
Iły na miesiąc i d'Na przed ter nIlch.
wae _ coraz trudniejsze. Dzisiaj 4ownlk6w pracy j racjonalłz/l.Prroduiące zalogi robotnicz~
Codzienna proca nA naiwyż- minem zakończyć swoje rorma
Szeroko znani są racjonaliza- już _ robotnik nie moi e praco- tor6w. Ludzie kierUjący warwydągn~y slus2ltle wnio.~i ze sZych 'JQrotach daje gwarancję, zadania. choć były one niejed- torzy Fabryki Samochodów w WGĆ tak jak wczoraj. Jutro ani sltstem i zajmujący si~ nim
wskazanhi Towarzysl.a StaIlna,j że nic nie zostanie z,:"srnowane nokrotnie o 50 lub więcej pro' Starachowicach. Szeroko znana robotnik, ani pracownik iniynie powinni stać się 8!&abem myAII
że " ... plan prodUkcjI - to iyn'a dla osiągnięcia zwycll;s'twa.
cent wy,e"ze od zadań uhiegtego jest ich śmiała. nowatorska rllino - technicznll nie będzie technicznej w Fabryce.
działalność. działalność w prakty
Czołowe zadanie ILFZYpad .. t\l roku. jak np. w Zjednoczpr.lu myśl _ usprawniająca pracę. mópl pracownć tak jak dzisiaj.
Jakie są na,ipilniejsze zadania
ce mmonów l\lflzl". Aktywnie zakladowYm organizacjom parpodwyższaj'lcą produkcję, czy- Będzie pracowal coraz wydaj- owego sztabu myśli technlcznęj?
u&tosunkowuląc sip' do na1)io- tyjnym. Zad en sukces nie jest Budownictwa Mlej.klf'.JIo Nr 4 niąca pracę liejszą a wydajniej- niej. coraz lepiej i coraz lżej.
WY? RACOW AN TE SPOSOBU
DYch zadań, załogi te Ujawniały moiIJwy bfz Ich rzeczywlst.,go w Kielcach, lub na taśmie m<ln SZą, ulepszająca i dO!'konaląca
Jednym z warunków tego 1'0- PRZEBUDOWY OBRABIAREK
w toku walk! o plan coraz to klerownlctwa polllreznego zal.. tatowej samochodńw w Stara- n'SZII
technikę.
pomagająca stępu jest stały codzienny roz- cf'lem uzys',ania takIej Ich monowe
rezerwy
produkcyjne. gą. bM! umiejętności wiązanIa howl h
i'
I
t
.
kon "'Q"l'U -adań WÓj' pracownicze"o racjonaliza- cy i takie,' ,·alcości. ,'akie S" ......
'~'y twórcze pop' raw- pracy produkc"JneJ • moblllzu c
CBC. a przec ez za oga s a czynnie \V wy
y~ ~
. . .
....~
wprowRd ~
J
~
h I k j
bt
p odukcyjnych
lorstwa. Fabryka Samochodów trzebne do Ulytwor~enla wartl"
Iti do swoich plan6w,. podwyż· Jącą I ałttywlauJąeą pracą poli- rac ow c a u~ w naj lmych r Nie zawsze' jednak dobru Ciężarowych w Starachowicach, ków umożHwiajqcllch masOWł
szały ich w!ikaźnikl. by nie. cO tyczną· Od tego zaldy bezlIo- dniach osiągnie 100 procent wy· duało się w Slarachowicach z podobnl.e jak. każda Inna tab'lI' wprowadzenie s2y~koic~o
moglo być przydatne do podnie średnio nastrój oddania I oflar- konania rocznego Illann produk ruchem racjonallzalo"kim. Byl k.a, Bpelnlwszy ten warunek, u- skrawania.
slenia tdolno~ci produ~cyjnej noścl wśrOO załogi, jej zdolno~t ejl noWych samochodów.
czas, te ten f1U1$otl'll. tw6rcrj! Z1/ska gwarancję przyspieszoneUMOtLIWIĘNIE SZERSZEzakladu co moglo przvmeść ko do operatywnego pokonywanIa
,
. ,
GO Z 4.STO
rzysine 'efekty ekonom"iczne. nie _~vstklch trudno6cl.
Na każd" przesllkooe .!est ra- ruch IlaJltpsrj!ch. najbardt«!; go wzrostu. BZ1/bszego powięk.
SOW ANIA RUCHU
zostało zaprzepaszczone. Dzi;::!:i
Trzeha dbać. aby robotnik da, Jdcll nie żałuje się ofiarne. ut91.mtou,allych robo!mków. na azania się wydajllości pracy.·a
WIELOWARSZTATOwroo.
ternu do końea roku dadzą Itra wieddal co ma robie!, w jakim go wysiłku. JeżeIl Jest zwarty' poty~al na wule pru.•zkód więc przedterminowe"o Wllko- Chodzi o tD. aby dobrać /«)m.
na n.<""owmienłe u klgrOtv1łI- lIywania planów, a więc więk- pletli - po dwie j Więcej _ oII" DR
- - ctWG, na slabą opIekę te strony ne; IlDści schodząclIch z la.ęmy !>rabiarek, ~tóre
będ'l mogli

rG02lIl*

pracowa t pIerwszy w PoISCI
" IIIIzator6w
warsz1at dAśw·. z~lny dlaraClona
W Fabryce
w CI' pz"arn1wych w Starachowlcach
pO'

mają

wykrywB~ tródła

I

...

Uczmy

się

na

...

kraju. socjalizmu. (I)

-doświadczeniach

walce o uprzemysłowienie kraiu
II lelalwa jest
ni stycznego

droga oocjall- przemysłu ciężkiego, przemysłu nlosry wydaJność pracy. obnlbudownictwa. metalowego. o którym Towa- ialy kOllllI.a własno produk~JI,
Wymaga ona hartu I nie- rzysz Stalin mówił, że .Jest pod rozsllerzaly ruch rae,fonalbatorugi~toścl
w przezVlrycł~ianiu stawoWl\ baą prumystu w o- skI.
trudności
będących
wynmlem góle, ponle_* ani Jckkl przeBRAK DOSTATEtZNEJ
rozwoju naszej gospodarki, wy- mysł, ani tmllSport, ani paIłwo,
MASY TOWAROWEJ
maga ofiarności i szeregu wyrze ani elektryfikacja, ani rolnldwo
Rozmach industrializacji spoczeń na codzień. So~jaIłstyczne nie mogą
by6 postawione na
bud~'nictn'o prowadl&imy w 0- lIotr1
bell potęinclo rozwoju wodował wzrost potrzeb naJszerszych mas, którego nie maiparclu o przykład J bratersI,ą przemys.!u melalowegoN.
na było od razu w pełni zaspopomoc ZSRR. I d13tcgo trudnokoić. Rozbudowa bowiem przeOPARCm
O
WŁASNE
lici !lasse' Slł n:ewspólmlern!e
mysłu
ci~żkiego
postępowaln
mmeJsBC w porównaniu z tymi,
SIŁY
szybciej nit przemysłu lekkiektóre musiał przezwycIętyć w
Potętne budownictwo wyma- SOO. Na rynku odcr.uwało się
lataell upnem.... słowienla pierw
SI:)' I jedyny
kraj .soc,.lallzmu. galo kolosalnych środków finan brak wfeJu tow8r6.w, Ludzie 1'11sna3duJllcy s.!ę we wrogim oto- sowych, 'Była to j~dna 2ó glów- dzieccy musieli nieraz zacisną~
nych trudności, ktńrą naleiało pasa. Jakże c!.~sto nie było buczeniu państw
kapllałlst~-cl
przezwyciężyć.
Miliardy rubli lów, ubrań i cukru, Nikt nie uDYch. DoświadCZClIla I osiągnię
potl'Zcbne
na cele uprzemysło- krywal, że ciężko, ale też n!c
ciA SUIlUt ~ dziś dlA nas orę
nie
mogły pocholbić lt nie u'llamaloentuzjl!mlU' klasy
wienia
um ł "",orem bu40wnlclwa 50- po2;yCJlek z r:agranicy, jak to robotniczej. która wiedziała że
t;lallatyCZllCiQ.
chciel! xdrajCY klasy robofnl- pracuje dla siebie. dla sw~jej
8TALiNOWm'tI PJ,AN
czej, trockiści! zinowiew()wcy. przysltloścl. dla wzmożenia slly
UP~OWIENII\
O~aczaloby to bowiem wyda- swojej oJc:;;yzny.
Sprawę budownictwa gOWJ- nie Kraju Rad na łup lichwiaTe trudności siaralI się wyko
d.arkl socjalistyc~ej postawił rzy z Londynu. Waszyngtonu rzystać wrogowie: imperialiŚCi
Towarzysz STALIN na XIV czy ParYża I w rezultacie odro- i opozycja trockistowsko _ linoZjetlbie partii bol~ewickiej. w d7.enle kapitalizmu w ZSRR wiewowska. która, jak się w
omsie kiedy odbudowa kraju. "Jeśli nie marny połYĆllek; jeśli późnieJ~zYch latach okazalo, by
uujno",.. nego przez cztery Int·a jesteśmy biedni, g"'y 'chÓd!!!1 o la agenturą imperializmu mlę
uonjny imperialistycznej I trzy kapitały j jeśli ponad.., nie mo- dzynarodowego. PIaDY "'roP\\'
lała wojny
domowej, lIblitd/a temy pójść tv niewolę Iło kap!· rozbiły lie o siłę 111dl!ł ra.flltIectallstów
zachodnio - eoropej- kich, li;tóny II naJwlękuym saalit. ku końcowi.
'CIlIIII$ądniając możliwość zllU- skięb_ - po·.viedzial 1"owarzys7. rnłIZlI"relem WlIIJosIU bodowle
dowania socjalizmu w jednym St91in - to pOloateje nam ,Ied- sooJalłllmu: DnfeprostróJ. l\tapl
luaju. TOwru'zyslI Staoo wska- no: ssukać liródeł w Innych ible toJol'Sk, fabrykl samochodów ł
trak·tor6w, sakład:r budowy ma
uwał. te droga do tegO ~lu !\:&ina(lh".
Związek Radlieckl sięgnął do UYD Ud.
prowadzi prźU socjalisty~e
swoich
bogałych
rezerw
we__
v~owlenle państwa. par
tla postewiła pn:ed narod!lm lilii wnętrznych, Drop Dl. In. soro- NASZ PLAN PORS..... "' ..OO
oszcaędności l1'oma4lil
UPlUIBMYSWWlBNlĄ
~ proiIksmłC!lUla kraju li ",ycb
~ \li prlII!OlYsłmvy, kto- łrodl6 finansowe II upa4stwo-.. Na.ród polski. chcąc budowa6
'wion.vch
fabl'rk,
łł'aft!Iporttl.nodśtawy
soejallllrnu, IliUnął do
.r, b7 mQił wytwarzać o Włas
.1tYdl litach nił,!;będna urządt.e- 1tu41u. Mas1 pracu.l\Cłll 1l4aJąc '\i,,'w:nd'czeń Związlru Ra&ieolI019łe sprawę. je budowa soojania tecltn.ieme.
.
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1losw6J przemysłu Mnseu.ł
. . . . .~ '. roll8lliQU
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WSlrY$t·
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organizacji partyjnej i zwiqzkowel. na :1>111 d/ligie • . opienale
la!atwlenlc postcugólnlleh po-

ponadpl.anowych s!łfllocllodów.

I dobrze się stalo. że zrozumieli to lo.wąrz)'~ze ze Staramllslów. Wszll~tko to "Ie tprty- chowic. te ,,,,,lazlo się kilk.maJa lo rozwojowi r'uehu.
stli Ilklytvi•• tów partllJnllch i
Nie byłO współpracy rscjona- prroduJaC1/ch racjOMlizatorów.
Uzator6w % majstrami. z In!)'- którzy zajęli lrię utworzeniem
nierami i technikamI. Ten I ów plt'MDs.eoo w Polsce .oerutalu
obmyślał usprawnle.nie. męczył c!o.fur!ac!czalnego dla racjonallsię nad rozwiązaniem blll'lhlej rotorow.
tawllego problemu techniczneWypadałoby zastanowić się.
go I często - poxbawiony ta- jak konkretnie ma ten warsztat
chowej rady I pomoey ze strony pracować. Jasne jest. te nie wol
iniynlera czy technIka, rzuclIJ no ograniczać sIę do wykonyrobotę, zaprzepa=ajllc cenny wanla na Jego obrabiarkach
pomysl uspr!l\\'!l1enia produk' Jedynie tych czy innych ,utwler
ej!.
dzonyeh . robotniczych pomyIle;!; to ru,. robotnik 'pOdet- slów i wynalazków. Warsztat
mowal cenną In!cjaty'\\'ę radzIec ma być p"owdziwą szkolq racjo
kiego stachanowca - w 'SZyb- na1iracjl W. ~(fr'ciu o ten warkośc!owym skrRwaniu
metali. sztat Klub
Rflcjonalitctor6u'
w wake o obniżkę kosztów !('illiell stać się blld~jclęl.m 110wlasnych, w kontroll technlcz- toe] myl!! techniczne;. #j .ak-

obsługiwać pojedunell1 robotn!-

cy. Sq w Starachowicaeh niewqlpllwu! obrabiarki, któ.,.~
trzy, cztery a nawet pięć b~
mógł obsłllgiwać jedell rabatnik. Trzeba. aby towarz,, __
zgrupowani 1'1"" warsztacie eSoświadcla!nllm

dobrali

taleł.

ko~pl!1ty maszvn

I opraedw«ll
j)Tacv eSla re.

harfl\Dnogramll
botników, majqcych je 008łu,,·
wać. "SttabolDC1/" powinni MUClyt tych robotników, jak 1101,Ź1J obUczać

czas obróbkI detali
pos:czpgólnych o!Jrabl4r.
kacll, aby zorganlz!Jwac! ,obł.
pracę tv sposób
gwara"tującv
utrzymanie maszlIn przu elliv
czas w pełnym biegu produkcyj
lIa

/lym.

W trch I w wielu innych ki...
runkach pójść winna praca ncjonaliaatorska oparta- o warsztat doświadczalny w Staracho
wicach. KudE! .. wąskie" Ifa!'tlło
na tej czy illnej placOwce produkcyjnej winno staw/l.t sił natychmiast przedmiotem uwagi
czołOWych

rac}onallzafor6w 0-'
raZ pracow"ików technicznych
zgrupowanych wokół wa1'ute.

tu. KUd" Utniosek, CZ1/ __ .1Ił
mlln illit trOlitU
will pl"%l!jrltl1llll to Ut olleu.eia
zalntsTt',oU:t«IU!ftt.
Kolektywna wsp6lpracs Inbnierów l technIków a rol!!otmkam! lInY JiIOInOey elPlI~~
oddliałowych orpn!zacji, "
partyj:n,,1:h l awllllllOwYcft oru
dyrekcji POwinna d'opro~
w starachowickiej 1I'a~ ....
mochod6w Ci~t'1I. .IIC
raclollCl!iłafom

stworzenia atmosfery'
o WlfkrtlWlIl'lla

walki

!ll'od'ukqdnl#dł,

ó
wydtlJ1ło.lci. pr4~,
rQC;OO/l.~n~' ł

,~
r~

1"

;...• _;
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Nie powinn.o by~ ani iednego rolnika

.
kt6ry by nie hodował i nie kontr~dnueZ:hik6w •. ~

tysięcy umów kontraktacyjnych
chłopi Kieleccz.yzny powitali uchwałę Rządu

Podpisaniem

o dodatkowej pomocy hodowlanej
Z
w~e1k.lm zadowole~iem po ko wYŹSZ" o li procent oenę, nU

W gminie Jurkowtce (pOW. II L1pnlku. W ub. środę· GS w
Wltah chłopi wo,ewódL- otrzymałbym za nlekontraktCl- SandomIerz) chłopi podpisali L1pnlku zakupiła ponad JO tucz
I.wa kielecki ello uchwałę \,anego. Otrzymam nie 'tyłkCl ok: 80 nowych kontraktów, a ników. Dostawcy - zgodnie z
PrezYdIum. Rządu w spraW1e ~remle PO 1.20 zł za kilogram w gmini~ KIimontów . w kilku przepisami uchwały o nowych
dodątkoweJ pomo<;y hodowla- zywca, ale będę mełgł nabyć 80 tylko gromadach podpisano 125 warunkach kontraktacji 0~eJ.
prz.y.noszące J
~odowcom ~le 300 kil' węgla oraz 100 kR umów, przy czym gromady: Pę trzymali po 300 kg vyęgla i po
ontr~ktulącym tuclmki dalsze sruty zbożowej. na wypas no- chów, GoźlIce i Berac wykona- 100 kg śruty za każd'ego dost"r
POM w Kątach w woj. wroclawskim obsluguJe 17 sp6ldzielP?wazne lt.orzyś~l. Na ,zebra- wyeh tuczników.
ły
I poważnie przekroczyły ClOnegO tucznika. otrzymywali
ni produkcyjnych oraz okolicznych malo ł §redniofolnych chlo~lach gromlldzkl~h, zamajam!a
swoje plany kwartalne. Wy róż- też premię 1.20 zł za każdy kipów, pomaga równie.l: przy transporcie podczas planowego
Ją~Ych ogół rolmków z now~Jeszcze większe ożywienie w nili się . w pracy przodownicy logram żywca tucznika "przeskupu zboia.
kontr?ktac~I, akcii kontraktacyjnej dalo się grup hodowców: .JÓzef Bąk z danego państwu.
mI warunkam.i
Obecnie POM przl/gotowuje się do wiosennej akcji BleW'nej
chlopl z uznaniem wyrazalI Sl~ zauważyć PO zebraniach gro- Pęchowa Tadeusz Herszla\< z
o uchwale, która zapewnia ho- madzk.Ich. W czasie trzech dn! Beraca I' Wincenty Glza z FallJózef Kądek z gromady MostprzeprowadzaJqc remonty traktor6to ł maszyn rolnlczl/ch.
dowcom trzody chlewnej 00- bieżącego tygodnia nlenial wszewic.
kI,-gm. Wiśniowa, kt6ry pnyNa zdjęciu: Traktorzl/§cI Jan. Ilntckł ł Wleslaw Jagoda pod
mOc paszową dla rozwoju ho- każdej gminie .Klelecczyzny za
wiózl na spęd 149-kilogramowe
kierunkiem kierownika warsztatu remontowego J6zefa KulldPo 50:'- 200
Uchwalę Rt'ldu entu~jaetycz
I .
. .
dOwli, gwarantuje:m \. soką kontraktowano
ku przeprowadzajq remont traktora "Zetor 25".
premię pieniężną w wysokości 8ztuk tuczników, wzrosła fei nie powitali chlopi z gminy go Wieprzka, p~wledzlal.
CAF - fot. Baranowski
1.20 zł od każdego kilograma znacznie Ilość podań o przyzna LItmik (pow. Sandomierz). Za- Uchwaly rządowe wprowa
żJ(wej wagi zakontraktowanego .nle kr.edyt6w na zakup prosiąt kontraktowali oni w pierw- dzane są odrazu w życie .. Za mo
! w terminie dostarclonego tucz Przodownlcv grup hodowców szych dniach grudnia ponad 200 JegO tucznika otrzymalem 1078
nika oraz zapewnia możność pracowali w gromadach od tucznikóW, przy czym naj",iC1- zł. w czym 171 zł jako premie;,
nabycia 300 kg wę.gla, jako pre wczesnych godzin rannych do cej w gromadzie J,eszczków - o której mówi ostatnia uchwa- Plan skupu mUld być wykonany
mil za każdego tuc7.nika dostar- późnego wieczora. W gminie Ku 27 sztuk. w Mall(,ł\ch - 20 la PrezydIom Rządu. Otrzyma·
czonego GS-owl.
rozwęki do
bm. zawarto po- sztuk, w Usarzowle, Llpnlku Iłem td prawo zakupu I nahy'-~Nlgdy przed wojnl\ maI., I nad 210 kontraktów. Wyróżnili Kurowie po 14 - 16 tuowików. lem przewidzianą ilość węgla średniorolny cblop nie mial tak się tutaj: soltys Franciszek Lu- W gromad.,le LIpnik przoduje 300 kg I śruty żytniej - 100 Itg.
oiromnycb możliwości powlę. kaslk z gromady Chańcla I tO\\l. małorolny chlop, Józef Nowak, Teraz nie powinno być w nakszenla dochodowośel !!Wego gO Pawel Król, którzy w groma- który w bieżącym roku sprzc- Rzym wojew6dztwie ani jednew powiecie sandomierskim
~podarstwa. jak teraz _ stwier dzie tej
zebrali kontrakty na dal w GS-Ie 10 tuczników, a na go rolnika - hodowcy tl'7ody
dZi! na zebraniu gromadzkim 68 tuczników. Wyrazem poważ I kwartał 1952 roku zakonirak· chlewnej, który by nIe zwię
Gmina Klimon!ów w powłe mu, do ich honoru wsp61go6'pDmałorolny chłop z Brzezln~k. nego I pomyślnego wplywu u- towal Już 5 tuczników.
kszyl hodowli I nie kontraktogm. Morawica (pow. Klein!!). chwały Rządu na przebieg lton
wal tuczników. Każdy ehlop cie sandomierskjm zrealizowa- darzy ludowego państwa, do
ła dotychczas dopiero 52 proc. ich braterstwa z robotnikami,
ob. Wladysław Materek.
traktacjl jest fakt. że podczas,
W ślad za ożywieniem się ak widzi przecież wielkie korzyści.
:. _ 'NllI'dy nie było w folsce gdy w Chańczy w ciągu 3 mie ej! kontraktacyjnej idzie róW .jakie przynosi mu sprzedaż tucz planu skupu zbota. Do najbar- którzy dla nich produkUją trak.
dziej OCiągających się gromad tory i maszyny rolnicze, kopią
przedwrześniowej lak
dogod- sięcv do' 1 grudnia zawarto Zol niei. wzm~żenle się dostaw tucz ników w GS-Ie. a poza tym
Janowici: (21
proc.), rudę i wytapiają stal, budują
nych warunk6w ro,&woju gospo ledwie 6 umÓw kontraktacyj- nlk6w zakontraktowanych na każdy pracujący chłop winien należą
darld hodowłlineJ w gospodar- nych, obecnie podpisano Juł. 0- grudzień br. Mimo niesprzvja- pom6c państwu I Rządowi w Wy Kępie (30,4 proc.), Strączków fabryki, domy I szkoly.
24
proc.),
Jachlmowlce,
(34.4
(tas)
stwach chłopskich, ,takłtera. _ gółem 74 nmowy. Podobnie w jących warunków atmosferycz- konywanlu kontraktacji. Winien
za wladzy Indowej _ mówi śre FaJlszewlcach, gm. Kllmontów nych, w wielu ~ll1inaoh przy· pomóc robotnikOm p'\lOduku.lą \>roc.), Chrobrzany, (38,5 proc.).
Skup
zb'oża w gminie Klimon
dd!orolny Józef Dziedzic z gro (pow. Sandomierz), w ciągu 0- wieziono na spędy do GS-ów cym towary przemysłowe, mamady sternawlce, gm. LIpnik statnl~b trzech dni :mkontrakto więcej tuczników niż ~rzed 0- szyny I narzędzia rolnicze dla tów w poważnym stopniu utrud
Bardzo słabo pn:ebiega pla(pow. Sandomierz). który M wanD 6 razy więcej nit og41em głoszeniem uchwały Rz~du. Tak wsi, •.aopatrujl\C Ich w mięso I niają lamtejS'l kulacy, którzy
sabotują postanowienia dekretu nowy.skup zboża w gminie JW'
pierwsly kwartał 1952 roku za we wrześniu, pażddemlku I hVło np. w gminie Gnojno, w !łuszcze.
rządowego I namawiają do te- kowlce (pow. Sandomierz). Wykontraktował luż szóstego z rz~ J\stopadzle br.
Kurozwękach, .. KlImonłowie
W R.
go tnnych chłopów. Toteż aż a5 konano łu dotychczas zaledwie
du tucznika W roku bletącym
takich sabotażystów doigralo 50 proc, plllnu rocznego, II wiesprzedał on państwu 9 tucznile gromad takich jak np. Kujaków, a w roku przyszłYm zawy. Wall'ner6wka, Olbletzyce,
mler7.a zakontraktowa6 I dosta
m. in.
Jan Gawlik (14,70 ha), Łukawlca, Konary-Kolonia cz'
wl6 ro najmnieJ 15 sztuk trz/I..
który zoslał ukarany grzywną Konary-Wieś w chwili obecnej
dl' chlewnej.
mają na. swym koncie od 11 do
Wyrazem zadowoleI;1ia chło·
35 proc. planu.
pów z wtdanej przez "Rząd LuPrzYCZyną takiego zaniedba..... Gospodarz jest zadllltonl/.,- łP'ozł p~Zy~uso~a J;j .~;~~~
Ludowy rząd dba o Interesy Foch (8,85 ha)-grzywną 300 u.,
doWy ucl;ljtlr!l.i:v.. o dodatkowych Zaclągnq! 500 z/otllch w Banku da*.
malorolnych I średniorolnych Wincenty Szemraj (14.36 ha) - nia się chłop6w z gminy Jurkokorzyściach dla hodowców trza Rolnym I pruz 3 ubieg!e lata
Kapitalistyczno _ obszarnicze chłop6w, chlopl pracujący ze grzywną 800 zl .• Stanlslaw MI- wice w spełnianiu obywatelsdy chlewnej byłer masowe pod procent6w nie placU. Potem za- pań.stwo nie tylko, że nie da- .",ej strony muszą lei dbać o lek - 700 zł., Anna Ozdoba - kich obowiązków Jest niedostaleczoa I nie atojllCa na odpowłed
pl5yw9nie umów l<ontraktacyj- ciqgnql 270 zl w banku prywat- wało pracującym chlopom do- Interesy państwa, które są prze 650 zł., Piotr Mucha - 750 zł .. ni '. poziomie praCa pOlitycznon!lm. Z tytulu tej pożyczki p/a- godnych kredytów, lecz sam'J cleż zbieżne. z Ich Interesami. Stanislaw Krosowski - 800 zł.
nych bezpośrednio na zebrauśwladamlaJI\CII ze strony orpci 50 zl procentów. Oddzlel"ie postępowalo w stosunku do Dlatego muszą wywiązywać się I InnI.
niach gromadzkIch. P"nad 30 jest winien Bankowi Rolnemu nich Jak najgorszy lichwiarz.
rtctelnle I sumiennie z obowląz
Jednocześnie GRN'w Klimon- nizacjl partyjnYCh f organlzac.ll
nowych nmów za ...8rto w II'ml· 3.800 tł. Mówlqc to, wyjmuje z
Znana była taka sprawa. W r. kó\\' w planowym skupie, z zo- towie I wszystkie Inne czynniki społecznych. Wyrazem tego moniCI M"rawll'a w II'ro madach: kufra portfel zwlązanl/ sznur- 1924 chłopi nabyli od ",laściele. bo,,1ązań finansowych. więcej odpo"'iedz!alne za wykonanie że być m. In. fakt, że w cale,!
II1IIlnle \IV' "eJlłxn' łrwa)l\Cego od
Nida, Kuby-Młyny. ł.ąbędzlów kiem I wl/dqga z niego plik zo- la majątek zieniskl Swlęclce. kontrak'lować trzody chlewnej. akcji skupu zbÓża muszą parnię przeszło « miesięcy &kupa zbobowlqzań
p!ahtlczl/ch.
Rozklada
IIItpłaclll
za
ziemIę
pelnorynkoPaństwo
ludowe,
państwo
robot
tać,
że
obok
bezwzględnego
kaW gminie Kurozwękl (pow. Bns
jąc je przed nami powiada, że
warto§6, gdyt podstępnie za ników i chłopów dużo daje pra- rania opornych kułaków trzeba ża zorganizowano zaledwie jedkol na" sebr:łRlu w fI'1' o madzlł' nie ma nadziei na uregulowanie pewniono Ich. te nigdy nie b~dą cu.lącej wsi, pracująca wieś w również energicznie przeciw- ną Illbłon WIł odstawę ziarna do
Kołunów podpisano
19 kon- tl/ch dlugÓ1", nie wie jak 2 nIch musieli płacić dlull'Ów, które by zamian za to winna ze swej stro nzialać agilacji kulacklej, a za- punktu &kupu przez chlopów
traktów, w CbadcZll' - 18. w wl/brnle, Rzucam pl/tanie "Wle- l, zacllllJnlęte w nlelstnlejl\G,Vm ny dawać też państwu, to do tem należy wzmóc I ożywić pre gromady !\fO!!zyny. kt6nr w6wcę uświadamiającą wśród mało- ezas wykonali 53 proc. plaDu I
Wólce - tabna - 10 W gminie re jest wart Jego maJqtek?" Mol Juł banku. Tymczasem IV fl}31 czego jest zobowiązana.
towarzl/sze
obllczdjq
waTto§~
roku
1!8CZęły
napływać
weltwa'
i średniorolnych chłop6w. Trze.. - na tym stanęlL
Wlłnlowa (pow. Sandomlerzl li'
Z. SIe'W.
tego 1I0BPodar atwa na Z.OOO do nla do zapłacenia przez parce- _ ____
$k.
ba zaapelować do Ich patriotyr.gromadaclI: Bol'Orla, ŁazIska
2.300 złotl/ch. Mówię więc żar- lantów dlugów, które d!lwny""""~ - ... _...
.
..
om.... ...
Zlmnowoda ł Cza.lk6w Połudnlo
fobl!wle, te za gospodarza będq WIa.Śkcjledclel - obszarnik zacJąl Uczmy się na doświadczeniach kraju soc'albmu
wy, zawarto blisko 100 kontl'llk placiły dzlecl....
nil
. yi w Banku Kijowakim.
• .
.._
,
Bank ten w 19J7 roku przesiał
!ów. Podobne wynikł uZll'skano
Tak
to
w
1935
roku
sanacyjIstnieli,
zmiotła
10
RewolucJa
ł
e
w dziesiątkaCh JI'I'łImad pOwła
,
tu radomsklell'o, oPli towsklello I ny dziennikarz Konrad Wrzos
opisywal w reportatach ..Oko w
•
~.
,. "
kozienlekle,o,
oko 2 krl/zysem" _ okropne za- tyJe, te wlMclwle na nowo zle·
konkretna, materialna I pollłY'tz wzrasta lego produkcja. I tak
dłutenle
wsi
międzywojennej.
mię
swI\
kupić
mIlsiell.
Wielu
na pomoc ZSRR. Nie omacza np. produk<'ja lekkiego przemyBetkl kOnłrllkt6w sawal10 na
m;r:z;lt{tjldł'€ilD to bynajmnieJ, aby sprawa slęg słu była w pierwszym półroczu
zebl'llnlacb Ilromad7:klch w 'pO' zadłu!enle, które w wielu wy- chłopów pOl'ZUcllo WÓWC1.1\S !!We
wYŻSZa o 27 proc.
nii w
padkacb przewytsuło wartość (lzlałkł I po5zl0 po znajomych
nic:cia do własnych tr6deł do- br.
włech,. płl\cEOwsldm. Małorolny
gospodarstw,
wsiach szukał kąta I chleba .." kiego I p~stl\ptł do realizacji et'du straciła w czymkolwiek w pter"iszyrn p6łroczu ub. r., a
chłop z gromady \1Ne, gm. KIITa pOlityka prledwr~eśnlowe planu 6-lelniego, który Jest pl a- na swej wadze. Musimy budo- w III kwartale b. r. o 14 proc.
dÓW. Bielan Dullala, jako jeWiemy jak tle tył pracujący go państwa godząca w masy nem budowy fundamentów 50- wać przede wszystkim w opar- wyższa nii: w III kwart. ub. r.
chłop
przed
wojną,
jak
marnie
pracującego
chłopstwa sprawia cjalizmu.
elu o własny trud I własne
den z pierwszych w swel groWALKA KLASOWA
.. Plan G·letnl Jest planem for- sily.l'nysll\plllśmy włęc do momadzili poitłpisal umowę na du- na ogół jadł, lak się Ucho uble- la, że, Jak wyklWlly ankiety
rai. Nie wydawał pieniędzy na przeprowadzono przez Instytut sownelO upn;emnlowienla kra- blllzacJl rezerw dla budowy 110ZAOSTRZA SIJ!j
ruwę tucznika w lItyc,zniu 19~2
naukę dzieci - bo się prze wat- Ekonomiki Rolnej w Jednym E Ju" - stwierdził tow. MINC. W ejalizmu: dO wll.lkl o wzrost wyroku, mówiąc:
nie nie uczyły, rzadkO' go było woJewództw, 'J9 proc. poiycsell ostatnim roku tego planu war- dajności pracy, o obniżkę koszRótni~ w tempie rozwotu
- Otrąm!lm 11& alero nie tyl stać na kupno "irzędz! rolnl- zacląll1llętych prZM! chlopów '" tość produkCji całego przemy' łów własnyCh produkcji, o lepczych I Inwentarza, mało kto 1938 roku szło na spłatę slent!. siu wzrośnIe w porównaniu z SZ8 I szersze wykonya1anle bo- przemysłu clęiliego I lekkiego
nowe pomleszc~enla 1I0spodar- a zaledwie ZI proc, - na- kupno produkcjlj przedwojenną 4·krot gact\\' uassego kraju ltd.
wiłują wrogowie, tak jak to
skle budował. Na co wobec tego Inwent;Brz& t narzędzi.
nie. W myśl slalinowskieJ tezYł
'czynili w swoim czasie w Zwią:
zaciągał wciął nowe pożyczki, Jakte Inna jest dzisiaj sytu- że industrializaCja oznacza nie Z pomocą ZSRR I' w oparciu ku Radzi.etklm, wykorzy6tać dla
dlaczego byl tak zadlużony?
Reja pracującego chłopa. .Jdl'li wsz!'lki rozwój pn.emysłu, lecz'
wlasne rezerwy łatwiej nam dywersyjnej, antynarodowej rolrzę,dy
.
chłop dziś potyeza _ to przede przede wszyslklm rozwój środ- ylo przełamać trudności finan boty. Imperialiści ł ich agentury
Otóż znaczną' część chlopów WftYsłkim Po to, ahy ulepszyI' ków produkcJi _ plan S-letni sowe I już w pierwszYm roku w kraju chcieliby nie dopuścić
W spółddehrlach.
rujnowsły i pchały w sidła Uch- swe gospodarstwo, aby naby'" przewidzlaI wzrost produkcji budowy podstaw socjalizmu 0- do wzrostu wy gospodarczej I
wlarzy spłaty Z8 ziemię.
konia, czy krowę. niaszynę roJ- środk6w produkcji o 154 proc., slągnęliśmy 1117.4 pror. zapIano- obronnej Polski i podśycają 0produkcyjnych
nlCl!ą, aby coś nowego pobudo- a produkcji środków spożycia waneJ produkcji przeft1YSlu 80- pór wrcgich ~lasowo żywiołÓw.
o Ul proc.
cJalbtycmego. WarWść produk- Głoszą oni teoryjki godzące w
Chłop za wsZelką cenę pn- ",ań.
111111:1 doknpl6 grnnłu, II4dzll:c, te
W .
k
Co to oznacza?
O"nacza to rJI przemnJoweJ byłll w IItwar nasze·, !1przemysłowlenle, nawoe
wsiach,
o
t6rych
już
bylale bldąCORO roku włęłlsu o
do zaprzestania rozbudowy
to uliy jego doli. Zacll\ll'Bł poi;vezkę w ba*, lub u kulaka. la Imty0~La, ~o 'k'Z..!~ 1D8cl,,- rozbudowę własnej bazy I'ro- 20 proc.. w n kw. o 20 proc:., a ciężkiego przemysłu ltd. Sięga•.
'''' pv.,,,cze
w ro- dukcyjneJ w. postaci ciężkiego w .n "w. o .... P~. _ - po •. j t-~ do
kuPOwal siemię -. OSlIulmiiczeJ In ę '8
'-. """"'"
_.
pne _ h . lik Id _I
.... lO
.....~
w
ą "'"
me tod sabotażu, szpie
k u 11).. na sp... ę ",em! - a
m.r~",
w a",ę nllszego równaniu 111 --I sa_vm! 0'--t
reformy roloej: Ob.qziimicy Wy- 65,11
proc. potyczek lIui;v1l rolnl- niedorozwoju ekonomICznego _
'.HU
.....
.....,. gos wa l pospolitej zbrodni.
.byWall się przede wnysłklm
zalelInośCi w okresie sami w roku ubiegłym,
Ale Basza klasa robotnk:a I
ey na poCI niesienie rentQwltoścl źródła
na.florsZll'cb łP'unt6l1\! wlęe ale
gospodarstw.
Długoterminowe tnlędzywoJennnn naszego kraWyslłklem całego narodu pod nasil naród, kierowany przeli
przynosiły onecblopom SPOdzie
waoeJ poprawy losU, a spłaty dogodne kredyły udzlelane pra· Ju, oznacza to wreszcie Wlrost kierownictwem klasy robotnl- PolskI! ZJedn_nl! Partię BonązeJ oj- czej I lej partii uruch<lmiliśmy bolalezą I Towarzysza BIEllUdo r_ty POgTl\śaty gospodarst- C'ująeej wsi prtez lł8ństwo poz- dobrobytu I potęgi
wo. Proeen', 04 uległośeJ rosły walają polepszyć uprawę ziemi, C'&YZRY I stanowI gwaranć.1ę sbu- Już ezęś/; naszych nowych wiel- TA wie, le te podstępue kno'\-arol!SZerzyć b04owlę. r;włększy~ dowanła socjalizmu,
kich twierdz socjalizmu: mar- Ilia WTOP prowadzą do.prąI rosły.
plony I uprawY dochodowych
Masy pracnjąee Połsk' chcą teny w bucie .. Częstochowa-, wró_1a kapitalizmu l lIaPft1l"
ro§lin przemysłOWYch.
silnej o.ft'zymy I 111 pełną śwlado fabrykę samochod6w Ila tera- dauJa kraju 'W niewolę imperia..
'DziękI ludowemu państwu. moścIli: przntąpily do uprzemy- nlu I w Lublinie, lIakłady c:lle- li_u amerylul6skleao. Dlatego
kt6re' uwolniło chłopa' pracują- słowienia gospodarki narodo- miczne w WIEOwłe. eleldrownlę ~ 111 katdym dniem acego od nękaJllfYch go przed woj - do realizacji pIali u 6-Je&- wodną. w Dyełlowie Ud.
fiarny, ule c:otająey się przed
wÓ)hą długów, spłaty
Ziiimlę niel'O.
RealIZUjemy plan w myśl tych prseszkodamJ wysiłek nad realł·
przestały być zmorą wsi, chłop
ŁAMANIE TRUDNO, SCI
samych praw okresu przejścia- deją 6-letDiego plano uPnemy·
pracujący może podnosić swą
wego do socjalizmu, co Zwl4- slowłenia" pęiłzęc 'Precz wrogów
gospodarkę, może na skutek poCzynnikiem, kt6ry pOzwala zek RadZiecki: przemysł lekki nas:zeJ ~ śoeJaUzmia l
którzy kUpUJ liemlę, nie mocy państwa meksaać iel do. nam łatltriej wcielać. w żYcie fla rozwij~ się wolniej od cięWe- pekoJlł.
•
CO jd slJata~ • ~CI QJ'jlę. chocio\l1i'Ś~
~"sze Wielkie ąlany. była i jest &0, numo.
te' ąstłl1)atycąt'
. ' . . " tr~ "'I
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PO-,wojewódzkiej konferencji dyrektor6w

Rad'owęZtY WKiełcacb,J,drzejowie i Staszowie

zawodowych w Rodom!u

Dalszyetap alki onowego człowieka :,~~;,~~~;~.r~;~~~~~

• POLEPSZE~IE DOTYCHCZASOWYCH WYNłKOW NAUCZANJA I WYLHOWA!;/IA W SZKOLACH - OTO NAJWAZ
NIEJSZE Z ZADAN, STo':)JĄC'iCH ,W TEJ CHWILI PRZED
SZKOLNICTWEM NASZEGO KRAJU.
OD KILKUNASTU
DNI ODBYWAJĄ SIĘ W WOJ, KIELECKIM KONFERENCJE.
C?DPRA \~Y I "NARADY PRACOWNIKOW
PEDAGOGI':;:ZNYCIl, NA KIORYC!f DYSKUTOWANE SĄ UCHWALY POD
JĘTE NA KRAJOWEJ NARADZIE AKTYWU SZKOLNEGO
ZMP W WARSZA WJE W SPRAWIE
PODNIESIENIA 00TYCHCZASOWEGO POZIOMU WYCHOWANIA l NAUCZANIA MLOD;Z;IEZY W SZKOLACH.
rzedwczoraj, 5 bm. Zebt'81i) Tecł>ak.DYch I EueuoOliclIlDYch
się w Radomiu dyrektorzy Centrałnego Urzędu S~knlenla
wszystkich typów szkól Zawodowego, tow. Jan Splezawodowych woj. klclec!<lego ,,'ak. .
oraz
przewodniczą<'y :<akta-I Tematem
konferencji była
dow.I.ch
organIzacji zwlązl<o-' sp;'awa pOlepsz, enia wyników
wyt!'II' Związku Zawodewclro ~a nauclania i w!'chowania młouczycielsIwa Polskiego. \V kon- dzieży w szkołach zawodowych
ferencjl wziął również udziall z określenIem na tym tle roll
dyrektor Departamentu Szkól dyrekWra w szkole., rady peda____ ... _
..
_
gowlcznej. k9miłetu rotbldclskirgo oraz Zwiągku Młodzieży
ł'<lł"k~"J jako organizacji, ktorej gJównym zadaniem w suwle na obecnym etapie walki o
nowego człowieka jest moWliPA~STWOWY TEATR IM ST, zat:ja mlodzleiy wekcił nełe-lneJ
2:EROMSKIEGO - nieclyn"y,
i sy.t~YCl&..e4 naukI. Wiljże,
się to--oczywlście-z pracą poli
lUNA,
tyczno - wychoVl'8wc'ą, która
"MOSKWA" - film pt, .. Skarb powinna być stalym, nieodstępnym obowiązkiem organizacji
rodziny Goupi".
Pocz lesnsOw o gOd&. 18. 18. 20
ZMP-owskiej w ogóle, a szkol"WARSZAWA" - film prod ehlt\ nej w szczegótności.
Referat analizujący dotychcza
skleJ - ,.Córk.I.Chln·'.
,
sowy stan w duedzinie naLlczaPoC!zątek seansów
o godz. 15,30, nia i wychowania młodzieżY w
17.30, 10.30.
szkolach zawodowych w woj
kieleckim oraz wytyczający zaDYZURlI' APTEK.
dania
we 'wzmożonej walce o
Apteka N, l, ul. I Maja 58,
lepsze wyniki wychowania I na
MUZEUM SWIl';TOt<Rtn'SKIE:
uczania wy,głosi,ł dyr. J?OSZ-u,
Wystawa .. Srednlowleczny t<raków", tow. Józc( Molendys. PowieMu .. um otwarte do gOd., 17. w po
dział on m. In.:
niedziałki Muzeum n1eczynne.
- Rot1zlma nasza reakcja,
zniszczona
I pokonana na
a',
Icznym, spo Iet eren Ie ""onom
cznym, skompremltowana politrczole na procesach sl\dowy ch, pragnie 7.achować ;esz,- r e"""
... w P IYW ..~_.
U5 Walce Jan. Straussa, 7,00 Dzlenc~v
"". ki Sw YCD
w
nIk poranny, 9,40 Koncert solistów
W szkolnictwie, a szczególnie
10,30 MozaIka muzyczna, 1055 "BOw S'l-Jtolnlctwle ~wodowym.
lesław Chrobry" fragment powIeścI
Nasz sojusz ze ZWll\zkiem na
AntonIego Gołublewa, 11.52 "Przed
dzieckim. rO'lbudowa naszego
świtem" _ pleśń, 1204 DzIennik po
iycia gospodaremego, nasze po
ludniowy, 12,15 Muzyka, 16,20 Z cyst~py I osl"gnlęcla w szkolnie
klu: Muzyka radzlecka __ •. Dekatwie zawodowym. wzorowana
da muzykI Ukraińskiej"'. 1725 "Ro7.na metodach radzll'cldch remawiamy z korespondentami", 173(l
forma iego szk-olmlcłwm, pMelodle o ,zmierzchu". 'wyk'onaw,l'OlI:wścleozyły lW,l'Ora. ).·rzystą
pll- on do .cemn-alnego alBku
ey: seksteł PR. M.r)a Zlent6~n~.
wykorzystując syluseję, mię·
Andrzej CzerskI. 19,00 Koncert z
dzynarodowll I nasze wewnęokujl Festiwalu MuzykI PolskIel,
.tr:me truduości gospodarcze.
Występ Zespołu Pieśni 1 Tańca
Znajduje to odbicie w IIYIrM'
"M . .owsu", pod dyrokclą TadeuIIzowanym oslatni-o lama.lu
sza Sygletyi>sklego, %000 DziennIk
dyscypliny szkolnc,l. spadku
wieczorny %0.26 WIadomoścI spor- I frekwencji w 57.kole OcU obto",... :ro 30 PieśnI w wykonanIU
nlżeniu się wynlk6w w nau-

P

w szkolach

zawodowycb ,woj.

Zarząd Powiatowy ZMP. Podob cjl Okręgowęj

klełecltleco wymara nłezwłocz- na sytuacja Istnieje

neJ poprawy. A nlezadawalający stan istnieje tam, gdzie jest
nieodpowiedni dyrektor szkoły,
gdzie jest martwa rada pedegGgicma,'gdtie nie praeuje saml>rtąd szkolny, gdzie jest nie'odpowiedni komitet rodzicielski,
gdl'Jie \'-'1'esYcie źle pracuje Ol1Ia
nłzacja ZMP-owska.
Są w woj. kieleckim dyrektony szkół zawodowych, którzy
umieją re-alizować politykę partU i rządu, mobilizować nauczy
cielstwo, zwalczać bumelanctwo
wśród uczniów. Do takich nałeży przede WSzYstkim dyr. lI!ij~owskl z _dmeeej szkoły
zawodo\vej w KońskiCh, dalej
dyr. ({-ozłowskl B radomsłdełl
""kół IłNlemyslewych, Ci!)' dyr.
'l'eehnlkum lIandłowflll'9 w Kieł
cltch, Krlil. Inny jest natl)mia~
dyr. zasadniczej ~lkoły Z&wod&w.. j w Chmlełnllfi\, który nie
potrafi zachować swego autorytetu decyduJljcego czynnika w
szkole. Rzecz jasna, me wyniki
wyC'howania I naucr.ania w lei
...
I
' . --'
SEk o Ie są d a le k le uu za.. awa a-

w Szkołe

Zawodowe;! w Pny~usze.
O jaskrawie niewłaścIwym ,to
sunku młodzieży do nauczyciela i nauczycipla do młodzieży
świadcl,y sytuacja istniejąca w
TechnIkum BudowlaBYIlI1 w Kiel
cach i w TechnIkum J.I'lnanso·
wym w Radomiu. W szkolach
tych nauczyciele poprostu bolą
się młodzieży.

S

Radio[onizacji \ kończY Już; realizącję p!/lAóW
Kraju w Kielcach znacznie się rocznych.
rozszerzy lo
współzawodnictwo SM-2.84-2
E. MIernik
pracy. Pracownicy DORK chcą ;._ _ _ _ _ _ _ _ _...._ _-:.
udQ1;lępnic kazdemu mieszkań
cowl, nawet najdaJ$zego zakąt
ka w()jewOdatwa. olrzymywanie najświeiszYch wiadomości.
Wykonanie rocznego planu
na mlesląc przed terminem
przyniesie poważne oszczędnoś
el orn przyczyni się do zwiękDdał ty wie ola zbiorowego PI'CY
stenia liczby r.radlofonizowa. CENTRALI RYBNEJ wykonał
nych mi.
roczny plan na 37 dni przed terDo 13 bm. roczny plan Insta- minem. poszczególne placówkJ
laeJl glośników wykonały ra· podjęły ponadto zobowIązania dodlowęzly: SlasKÓw II pomocnl- c!atkowe. BAR RYBNY .. &lJ!1ezyml w. Koprzywnlcy I KU- cach do ko6.ca rok a blet:ąc ••o
mon\(>wle, JędrzeJ"w Z pomoc- wykona plan w 113 proc" a BAlI.
nlezyml w Wocklslawlu I Sę RYBNY w Radomiu - w 115 pree,
dzlszowle I Kielce II pomocnlczym w ZaBDań~ku.
~::;;~;;;;;:;;;;;;=
................................................... ~

Na '37 dni
przed tel mllem

Zl.'BKlE uSlłDlęcle nl&4oclunl~ w pracy \)(}\.ItyczlIo-wychowawcseJ orrlLnizaeJ! ZIUP-owskkJ, koska o
Jak naJwyższy poziom Ilłluczama OTaz mobllizae.la młod.deltY
wek4ł rzetelaej I systematyczne,
MDkl. eto główne madanla Zwiąa
ku Młedziei;y Polskiej, od których stopnia Jealizacjl zależy w
decyduią~j mlene sytuacja w
szkole. W" wl\lce o nauczanie !
wychowanie młodzieiy nauczycielstwo winno ściśle wspóklzia
łać z ZMP. bez którego Właśclwe wychowanie młodzieży jest
niepodobna ZMP winien wytoW •
'kl~poch
""dległych Pl>w-1
Wynadek.
kumoterstwa wy.c:zyć ostateczną walkę prreciw• ~
ł'''
"
jących,
ko chuligaństwu. Element cha- szeelmej Spółdzlełlll SPoiYW-1 kryto w maga~le Nr. 1. Pra·
Obok dyrektora naj~mie.l- l-i"D1iski I .. bikiniarski', element e6w w Kielcach wykryto oFtat- cownka zaiJ'udniona w tym ma
·
d pcy d'
"
~""łnlo·azv. nlO, Marla G1del, sprzedała
szym czynn ile lern
LI)ącym zdemoralizowany,
łrlpba wyrw nI'o wypa'"''
'-"'t nadużyć, "
",..-"
D
w szkole jest rada pellagegicz- esc ze 5y.ko!y I kierpwać do pre nyeh przez personel. WypadkI ",,'ej zna,lomej t'Jtłlnls!awte una, W roku bie:tą<:ym rady pe- cy Należy bezwzględnie akoń- te oznaczają, że do szeregów pra lęble 30 kg mąkl pszennej.
dagogiczne otrzymały nowy re- czy~ 'z liberalizmem w stosunku cowników spółdllielnl wkradly
Nadutył również swego st.~uIamin określający dokładnie do ebull&lmów. Zdargalo aię do się Jednostki nieuczciwe, kt6re nowiska przewodmczą.ey ItomiIch kompete~cje. pobrze po,lę- tychczas często, że uczeń, któ- postępkami swoimi podrywa.J~ tetu eklepilwe;o Nr. 113, Stalliła swe zadanie rada pedagogie., ł'efG1 tneba bylo beJlWZIIlędnie zaufanie społeczeństwa do ,poł- slaw Szczyglowskl. Każda le&o
na '!IV IIMadnlezej szkole ~ USUt\łlĆ ze ~koly. dostawał świa 4zielczoścl I dezerganlzuJą ry- ,ingpek<:ja" w tym sklepie koftIłowej w Keńsltlllh. Koordynuje dectwo odejścia. był kierowa- nek zewnętrzyny.
, I I
dl
bl
ODa. pracę poszczea6!ny('h nau- BY do Innego zakładu nllukoweKontrola. przeprowadzona w czyla się wynles en em a oso
cl!:yclell, kieruje pracą pedqo- go
Ntlcple Nr. 75, wykazała manco stych potrzeb większej Uośei
glczną w szkole.
ŚZKOLA ZAWODOWA MU- w
wysokOŚCi ponad 4,000 zł. Ilrtykułów Spożywczych jak oAle oka7.uje się r6wnlet.. te SI 'WYCHOW AC SWYCH U- Kierowniczka skle~u, Alfreda lej,' margaryna, mąka i cuklęr.
naliczyć mo7.na wiele rad pc_ CZNtOW NA DOBRYCH PA- Wl.śnlewska, odpowll,dzlalna u J k I
k
J
8zC"llygloWlkt
... POL&Kl,:LUD O W"",.
~ T '-as".
dagoglc?rlych, które z.rezYl:lno- TRIOTvW
.. ~ tł'umaczy brak rachunków • s ę o a.zu e, t
waly z kierowania pracą peda- NA ENTUZJAST,OW BUDOW- na tę sumę rzekomym "p!'7.eo- wykupywał te
owary w cegogiczną w s7.kole, ~ Zf7l1ci1y ją NICTWA SOCJAL1STYCZNE- czeniem", Pracownik
sldepu laqj1 spekulacyJn,'ch pozbawiacałą na organizacje ZMP-ow- 00 DLA WYKONANIA TYCH NI'. 64. lIenryk Strąk. pracując ląC w ten sposób robotników
'
. t l'lcźwym
ską.
Tak bylo np. dotydlCUS ZADAt\l
POTRZEBNE JES T w .. t
ani.,
~,e
'
' .wnz}1
' KZWM artykułów • Spożywczych,
w Llreum ceramlCZ, nYm w O- WY.MOCNIENIE PRACY WY- klientom mIęso na bony w lloś"st
pocznie, skąd w sprawach pe_ CHOWAWCZEJ,
eiach m8cm!e mniejszych. niż
Wszyscy Ol szkodnicy zo aną
dngogicznyC'h do Dyrekcji 0krę
(b _ bl
pt'7.ewidują przepi~y.
odpowiednio ukarani.
go"",,j Szkolenia Zawodow~go _ ......_ _ _ _ _ _ _--,-_ _ _. . . : . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - w Kielcach pnyjeżdŻ'.;! WId'
śnie...
przedstawiciel
Z~'IP Na marcinesie konkursów festiwalowych
Rzecz prosta, że nauczyciel członek takiej ra~y - stal się
automatem. który reprodukUje
swą .dobytą przed latami ·.if'dzę, a nawet gorzej. jak np.. w
o
f,leeum liandlowYm .. Pacau.,wie, gdzie wielu członków r.d,'
"
nie zdalo nawet egzaminu pań
stwowego.
W finalowvch eliminacjach - chór z Bielln i kapela z No- 16w). ale trzeha z nimi systemawiązek lItłodr.leiy Polski ..! Festiwalu Mu~yki f't,1.skiej w wego Korczyna występowały tycznie pracować, żeby ()S1~ę
bierze jak ndjal<tywulcj- Wars~wie wzi1:ło udua! 6 ama powtórnie w finalowym kon- Iy konieczną dojn"lo,;ć formy l
liZy odzlal w walee o po_ll()rl>kICb
ze;.-rolOw ,ZSCh, z cercie,
wśród wyrÓżnionych techniki. Od organizatorów poPaula Robesona. 20 ł5 Koncert sym·
ce.
stępy ucznia w nauee, o Il\Dblll. woj, kleleckl.e,go, z ktorych el~Ć wlejsklcb zespolów muzycznych wiatowych i wojewódzkich konkursów -fesM,,'1I;ow ych. od KonfonIczny - płyty, 2%,00 -Na dobr.Konferencja wykazała Istot- zowanle ncznla do .... '&ODllnk' wstalo wyrornlonyrh I na~ro' z caleJ Pol sld.
no<!, 23 00 OsIa tnie wiadomoścI.
nie, że Istniejący ohecnle stan Jego podstawl".'~go 2adanla. W dZOł1ych, Chór mIeszany E "8leIndywidualne nagrody pit"nięt troli i slalego IMtruowanla %espracy lej wyrasta cOraz \(> b~r Ile ot;aymal akordeon, :;g-OSO- ne "trzymali ponadto dyrygen- pnłów przez aktyw kulturalny
dziel doJrzaly akt,·"" Z:'fIP-JW bowy chór żeJ.ski z MuJ~'a -:- ci ka~1 ! chórów:
J. Durlej z ZSCh zależeć będzie pozyej..
skI. Ale tpi w czę4c1 ,,_k'>J za, adupler z kompletem płyt. chor Hielio. M. Ketcer % Now .....go Kiele(,('1Yzny w następnym fe-Istni ala zła ~ytulcia w p,'9CY mieszan;.- z Kośclel<,a - odbior- KOfC7Ylla i St. OSłl'OW1ókl % stiwalu,
ZMP, wyrażająca się słabością nik radiowy, li wielka kapela Gnlewięclna,
II
pracy polityczno _ wychowa .. _ ludowa z Nowe,e lLorcliYlla. Ol'Festiwal Muzyki Polskiej wy·
ZGUB10NO kslątet"zkę wojskową TRZYMIE~HĘCZNE nowoczesne ko- clej, nleumlejętno!idą
przyję- kieslra dęta z Bodzeab"nll. i re- kallal, 1\11 mamy w woj klelecOżywiony ruch amatorski cNr O'nlZ68 "'ydaną przez RKU Iłta -reFpondencYJne kuny kst~gowo:t("1. cia zdecydo\\'snpj- postaWy wo- gionaln" kape!a z Gąiewlęelna kim dobry malerlał (Śwl.lidc~y bejmuje
\\'s2ptkle dued.;in,y
na nazwisko Bleslada Czesław.
Lód! - skrytka 163.
19$4 hec chulipństwa
I "brltin'ar- - Instnlmcnty muzyczne Naj- n Iym wyrómianle
prawIe życia kultllralnego i artyslycz:1229;499
stwa". oderwanie !li!! organi,.a- lepsre re.poły z KlelE'C{'zymy w."y!'ł!rlch ,z!!.Io'lony('h ~o- nego na wsi Wiejskie zespoły
ZGUBIONO ksląteczkę wojskoWIlI ej! ZMP-owskiej od n.ut'Zyelel
dramatycwe pnygotowuJlł się
ZGUBION, kaltę rejestraCjI woj- nKU I<letC'e, Skóra Edward, Koryt~
,twa I dyrekcji szkM, W wielu
, . .
I ob~cnie
do festiwalu
sztuk
nowej wyda.lą p:Tez RKU Brzeg nIca. gm, Sobków,
\!%6/495
1
szkolach zaistniało wręcz sek·
eglą
"&pólczesn.Ych organiz?waDegO
!l/Odrą.. Crbułka Edward. Sr..ctelln
ciarstwo. zsrozumialość. CT.Y k(,
prze. ZSCll, W wOl, kteleckia\
1231f50' ZGUBIONO
leg1łym.cję
..kolną
lOencierowanle
nMuC1.yelelem
U'Mullll'niclw gospodarczych ••
73, zespoły .głosiły już swoj uNr 374 nazwisko Kutereba Je",y, Mó\vl sie r6wnlet ° ospałych re
dZla! w tesinvalu, wybrlllY
ZGUBlONO kartę meldunkową Nr um. Kielce.
ms/m braniach sr.ltolnych kół ZMP,
.. :re.il!struje «Ii:/udu !tSil\Ż-/SI !/tonomil! poli1llcens. 6/ P11II- sztuki z za:ecOM&O repertuaru.
K-Vf73S07 wydana ()~ez Prel:ydlum
o zebraniach nacechowanych Id
!
a rł ll/(uły
~Oł'CU now«nie !1'MPod(l'ld I\oro<lo,,:ej. tlS!t;lalą <"b,"dę I ro~poQynaję
Mł'ejt;kiej RadY Narodowej, Pr:tC'd~
R.4DUECKlr,
I 7, Fin.lI~e, 8) !:widlt1\cj4 AnaU- próby. NHl w<u:).'Ikie jednak po
bón; na nn[wl'5ko Patdzłerskl JÓ- ZOUBIONO karlę meldunkow". le- nudnym), tasiemcowymi refE>ra POLSKIE,
KRAJOW DEMOKRACJI LU- :a <hia!olrtOłci Q'Olipodarczej wiaty dostal~clnle mobl:illuie
tef. 1am Pr"tedbóll.. ul. Pocztowa gltymację ~łutbow.. zaśwładc;enJ. taml.
nr 29
U30j500 t bilet mlesJęcmy,
laśw~adczenlf
W TeellJIfkum II'Inan"Owym w DOWf:J, INFORMUJB o Irdrl 9) &'kol\o",Ooo "rae;!. 10) &'ko"o. bliski - bo ustalony na 31 bm. wojskowy wydane przez WKR O- Slaraehowie.ach. w Technikum i
tawar/oAd re-;estrowanllch mika przemysłu. III fi:konomi- termin eliminacji powiatowych:
s.łużbowQ
strowlec. metO'kę urodzenia na na- Budowlanym w
ZGl!510NO
plzepustkę
ILlelCllt"II, w It.riq.tek i Itrilfkuftiw. UŁ.ATWIA ka IlIuiuwniclwa. Inwestllcje Opalów nl~ zj;losil dotychczas
PlonJd I'Wlsko Gębur. Stefan.... m. Kryn- Sskole Zawełl~ " SIl~"llI, dobór u'la.łciw«j Ulenltl4rll.
12) Ekono!nika Iqczności l trans ani j~dncgn 7"spnlu, pod znllNr 7316 KrZ, WytWÓrnia
1232,503 k I . ,
'l:131,i$01 wie
Herm8nowskl Antoni.
organbacje ZMP-owakie I W 1uUd1lm t<'!s~je obl';mu- portlI. U} EkonOMika rolnidwa kiem zapytania stoi również
dyt'ygowaly dyrekloraml szkół kCl/m oblitlI materia! uwtględ' i leśnictwa 14) Ekonomika hatl- pow, st1iradlO\\ je!':i. gdyż fe-dyktowaly Im najrol:lOaitsr.e po niltIu' S4 It<l$tępujflce dlia/II: dl" Uleu"'~tr:nego, 15) Ektt"O" terenc! kulturaln: nJde,lali zglo
sunięcia, I odwrolnle - dytek- l) Marks. En~ls. Lenin. SIalht. mika
hand!1I
zagranicznego. nenia nle'Palne. "r:::a "lurka-,
tor zasadnleieJ SShb"1!aw*- IJ BillliOll1'«fie, JI:"f'1Iklo~ie, 16) Ekonomika gospodarki ko- Naletl'l!obY lVii,ć pr~ykłlld
·'cO"
•
wej 'II' Opat&wle dyry!fUje orga· S(OlDlłlkl. J} HistMllI gospode.- m"!laJnej
i
mies,kanl!?lIlo>j powia\ów piń('zowskiego, TaPOWIATOWY ZAKŁAD -MLECZARSIU W PINCZOWl'I!: •• led.lbą ...
nizncją ZMP-owską lel.."t'ewatąe cztL ~ GeogT4!i« ""spodarc:tL 17) _\!kolenie rou,odowe 18):Z0 dOIll:>kl'i>ge jędrzejowskie@o I
gadluclll4 SOCjalne. 19) Ustawo' sandOllliets.klego, które lermillo
Kujmierzy Wielkiej poda,. do wladomo!rt. t. dy.e!<tor PZU-u. w
dawstwo I1OSpodlll'Cle.
wo ~loaIły po kUkuaaśde ze·
sprswaC"h \\"S.Zciklch "'Ylao$,nleń t reklamacji odnc.śnle 4z1ałałnośeł Pe-Zakres I zasięg, u/dad i me. s1'o16w. _
.
wistowego Zakładu Mlecz.rsklego l podleglJ,-cb mu w powiecie 0dloda ep'4('(1tl!-ania, skorowidze
Pra~ą, lcspolow ;;IramatyczdzIałów Plodu\i:c-yjnych pll:yjmuje interesantów w pOlde4t1alld w
autorskie i .uc.:owe cZlIni" lIych WInien od p~er\\'..~. el\Wi- ,
godzinach od 1I-ej do U-el w biur •• F'Z.M--u w K.zlml"l'KY WielkIej
PRZEGLĄD BIBLIOGRAFICZ li, interesować S1ę POWllltow)r
}:)rty ul Bohste16w Sta\łngradu t'ł. W wypadkacll' dn.! śwt"teesn,.cll~
.'
. a k l y w kulturalny ZSCh. Dutą
Dnia
7
bm.
rozPOC.l\nQ
się
prOleprowadzenia
poszczególNY WYD.4WNICTW GOSPO· l pomoCtI są S-dniowe kursy orlub wolnych od taj(t' slu1.bowycb - \ł nasł(pnych dnl.eh.
1m
• w Kielcach wybory nowy,h .!li. nych wybprów w kojach tereno DARCZYC'H n!eZa$tflpio"lIm do I gan!zowane pnez Zarząd WojeDYREKCJA BIURA WOJEWODZKIEGO CENTRALI nURTU GA· I 'ządów terenowych kół Ligi Ko wych.
RównOCzeŚnie w zakła
radcfI i pruwodnikiem w dzte,jwódllll:ł z.,<;Ch w Kiel,cacll. ~c
LANTERYJNEGO HCENTROGAL" \V RADOMIU w opa",lu o :attą I biel. Obejmą one swym :rnsię dach pra~ wyOrane zostaną de
jut lI3 .. klerowrukow
,
giem
10
kół z ogóln'l llc:r.bą lec.Ud na a"Oranie
wy\)::n'cze dzinie piśmielu,khva gospoda'r' szkol~o
dzenle MInIstr. Handlu Wewnętrtnego Nr n. x lin ItI 1951 r. I Nr- l%S
ze$poJow, w chw\h obecnej d.l11141 członkiń, powQlujijc do Zarządu Miejskiego Ligi Ko- cZ('~
1: dnia 1561951 t ~ W sprawIe trybU r011)atry\\'anla I lałatwlanla CJ4.
s~ch. W lmpozna.je się li lIiId..I władz LJ.gi Kobiet w nasgm biet.
.'pBZBG~ĄD
BIBUOGRA- niam! i Org.anizacją pracy rety.
WOłań. lIsułw, .. Ulen I krytykł pr.lIO~ nlOleJPJ'm "'''"ladamI .. t.
mieście najaktywniejsze człon
Nowe urtądy :!lożone )& ra. F'ICZNY"- powinielł 'IłGlm się sera.
dyrektor Btura prt.yJmuje osoby utnteresowane w katdą .radę Od
kinie tej organ~ll,
batnic.
oIlłopek,
inteligentek
J.
Naleiy' również jak naJ$ąbioda lU. cto 111.30 W S1ed.&lblłi pril,j> QI. :tet_ulego ~ W Radomh,
Aby wybo..')' spełniły swoj Prłłulących I I(ll8podyń domo· we wł~! ..i-eh biblioteli:a-eh "GU dej ~ali~ skład .i tef'eł! dII...
113O
zadanle, Zanl!d MI&jski Ligi wyeh umOił!will Lida KobI.et ko~ Iłz1roI:rI!ICh. ID blbllete- !aln.! Iotn~h komisji k~
Kobiet
zorganizował
dnił ~e.nle jej b4tZT d.ziałel1il1 ka-eh insllltllc,li i
o'l1l1lłizllcj! fikac:yjnycb, które clecydawM
7 bm. odprawę, na ldórej _fe-- l ~ą awym wplywem naj- QOł1Iodls~l/CłI. Ul I'ęlcech ~_ będą o ciopunczeniu zespołów
roWlUle &ostały 'I"l'tyczn:e do WIl.'_ rzesze kobiet.
coumilców _kool"ć" , "libII. do eUminacli powill.tcwyeh.

W kieleckich sklepach PSS
wykryłO nadużycia
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~.ZaSZ~tJtne zadania·szl . ·.·'loptllskiej
, (Poną~aazie poświęconej tw6rc2:oŚtl "Etrtgstgcznej)

P

owstallle Po1s1d' t.u4owe.J

.

~ożUwo4el

stwórzyło

r-su. !lztu1d.

jego znaczenie·.lIt

uł8Zllll.De

dawnteJ

Wzrósł autorytet artysty I

8Jlolecze6ełWIe. !\(asy pracująee ~obda-

lIZyły swoich JWIarzy.',muqk6w I malarzy miłością I za fa

2' brygady, kt6ra w sile 6000
st 6
. .,.., . ' . ' . .
'
żołnierzy będzie slacjoo()wa6
zo a
propaBltorem ~ jest Olbrzymie i - jak wyk,aru
W amerykańsldm piśmie
w pobliliu Hannoveru. Dowla
w~~ i~f=~ .,!'!:.!}o !łkPlerwsze następ~twa - bę- "St. Louis Globe-Demokrat" dujemy się również, że pierw
zi
'OUlf""',w
e coraz poważruejsze. Sztuka
ukazał się taki oto rysunek:
&Ze samoloty bojowe Kanady
nym ra e. pozostanie w "tyle l PoIska cora,z silniej wiąże się z
palec wskazujący na cynglu.
znajdują się na pokIadzIe bry
=;;fz1:tr~~ ~~n:ftgine~e ~l- ~cilemj naszego naro?u, coraz Pod
rysunkiem slowa: "Got.otyjskiego lotniskowca ..Magm
Ś '
. z rzeczy- ep e pomaga mu w Jego walce
wy do strzału". Cały zaś ry- , ficence" itp itp.
.
~Jo Ci~ Musi tkrWCll: na szalę Tym samym podnosi swój poJaki z tego wniosek? Presunek symb.ollzuje pllkt' IIt- '
wy arze wszys o, co ma W !lO ziom
mler Kanady szafuje słowami
bie najlepszego: cały swóJ tawiEMY WSZYSCY _ powie lantyckl.
PrzY'Zna6 należy, że symbol
bez pokrycia, czyli mówiąc do
lent i żar przekonanla. Oto dro dział towarzysz Berman -ZE
ga, która wiedzie do wzbogace- TRESCIĄ SZTUKI JEST Z1"
Jest trafny. Gangsterska broń
sadniej. usiłuje' frazesem o
nia sztuki I jej pełnego r6zw0- cm SPOł.ECZNE. WIEMY ZE
wymierzona przeciw narodom
pokOju mydlić oczy światu.
Czyli robi Jota w Jotę to saju.
•
-.
DZmLA SZTUKI SĄ TRWAU
znajduje się w ręku zblr6w.
mo, 00 jego wzór I natchnie_
KonSl'kwencjl\ tego Jest ko- I CENNE WTEDY KIEDY OD.
"
nłeeztloś6 dalm:ego .doskonalenła ZWIERCIADLAJĄ NA'JGł.ĘB"ł kt6rzy marzą O tym, by pociąg ole - pan Achcson.
warsztatu tw6rczego, Pottłęblł!- &ZE WEWNĘTRZNE ZWIĄZ.
ną~ za cyngiel I pogrążyć ludz Ame1'Vkański sposób
nIa myśli politycznej I metedy KI I PRAWlDł.OWOSCI ROZ.
kosć w morzu krwi.
-J
realizmu socjalistycznego. 'KGn~ WO,JU ZYCIA SPOŁECZNEGO
na mięso armat!Ue
sekwencją. tego jest r6Wnleź, nie ,JASNE JEST TEZ, ZE TWOR_I
Słowa i czyny
ustanna walka z mleszqu6skl- CZOSC ARTYSTYCZNA Wy.
Gazety
III chodnlo -. nie~I przeżytkami Ideowymi I ko- MAGA WYTĘZONEJ PI{ACY
Jak podał "Neue Zuńcher mleekle piszą wciąż o wzroścle
mecznośó korzystanIII II dil6~d MYSLOWEJ.
NIE WYSTAR.
przestępczości
wśród mlodoZeltung
premier Kanady,
eui'i postępoweJ 'łracłycJł nare- CZY OBSERWOWANIE, ' PO.
clanych.
Jak podaje prasa,
St. Laurent OświadCZYł: "Mu
dowej oraz II oleocenł.9l'1Ychdo- ZNAWANm ZYCIA, CHWYTA
wśr6d
przestępc6w
16,5 proc.
simy dążyć do tego, aby zapoIIwladcze6 wielkiej sztuki re- NIE tYCIA .... NA GOaĄco",
stanowI młodzież.
biec trzeciej wojnie świato
dzieckiej. Wiele niedopowIedzta TRZEBA ZROZlJM'lEC SENS
wej... Możemy w tej woJnłe
A IItlantyccy "opiekłlnowIe"
nych dotąd zagadnle6 a TEGO, CO ZACHODZI, A CO. wiele stracić I dlatego winni'
Niemiec Zachndnlch zacierają
zwlaszcza nil temat realłllmu lio WIĘCEJ - TRZEBA CHCmC. my wszystko zrobić, by prze'
~jallstyćznego I jego popRedilI- PRZEKSZTAł.CAC, PRZEBU"I szkodzić jej wybuchowi".
ręce z zadowolenia.
Cbodzl
k6w w kulturze polskiej - wY DOWYWA(; TO
ZYCm W
przecież o to. aby tej mloezle
W tym samym piśmie w
.jaśnlło przem6w1enle tow. red. MVSL SWIA.DOMEJ POSTAWY
dwa dni p6źnlej ukazała się ży tak obrzydzić żYcie "na wol_
Pawia Hoffmana. Narada tw6r IPEOWEJ TWORCY _ ARTYnastępująca wiadomość: "Rot
ności". by uznała mUl1dur I
rza poświęoil, tym zagadnl§. śn". Nie jest to łatwa droga
terdam, 1500 kanadyjskich żol
nlom wiele 'uwagi.
., wymaga ona wielu wysiłków i
koszar:)' za jedyne wyjście 3
uleny wylądowało tutaj we
Znaczenie narady paździerJ1l.- zapału. Swlat artystyczny zadonędzy, zaś woJnę. jako Jedy.
środę. PrzybYli oni by wzmoe
kowej w dalszym rozwoju PQI- kW'nentował. że pragnie tą drr! mć armię paktu atlantyokłe
ną. .perspektywę·
skiej
twó'czośel artystyCZńej gą kroczyć.
Roman Karst
go. Jest to część kanadyjskiej
l\Iat.

~u

Si

niem. Nowa epoą' pÓstaWiła _tukę wysoko w hłerar~ spolecmeJ, ale tai· ł ~esławlla PllZed nią poważne I OdPOwl~
cki.alne zadania. ~adaniem artysty Jest nie tylko odtworz 6
sl<lWJe, mełodiUub obr.zl6 walkę którą toczy nar6d o :Ocjaw
lIam l pok6j. al --'-'e
t-.' I
ół
:
,"
e.....,.~ ,'w, ""! W& ce WBp uczestniczyć.
, Zdając sobie sprawę z donlo JI\ całego. człowieka, naplęcla
I$łości ~wej pJIIIc:y, d2;1ałacze wszystkIch &II ł calej umlejętiztdki odczuwają p6trr.ebfj'·ste noścl, pasji I przekonania" to
lej kOnfrontacji 8wo1eh osiA.g-, istoleją przesIankI, że świat' arolęć z zadaniami, jakle' pt'rAlld ttstyczny ha taki wysiłek się
ń.imi stoją. Taką kotlfrońt~ją zdobędzie, Dowodem tego bylo
była właśnie pa1;dzi~rrt!kM\ra chOĆby walne zebranIe oddzIalu
J.)arada twórcza.' na kt6rej ·kil warszawskiego Zwlą.Zku\ Literakuset Iijljwybitn.lejszyćh pl88- tów POlskich, kt6re zaD1anlfesto
r.z. Y, muzyków, Piasty
..kÓW'. reżY wało swoją solidarność z tezami
serów oraz pracowników tea- towarzysza Bermana I wnloskatru i filmu przedysku~ało naj mI wysuniętymi przez paźdzlerważniejsze zagadn.ieuł' twór- nłkową. naradę artystów.
czc.
.'",......
. '
.
W konferencji wzięli uciz:lał
KOnieczn?ść
zlikwidowania
przedst8lWiciele Rządu ri Partii, dyspropotcJi między tempem
reprezentowanej przez toWarzy_ rozwoju żYcla społecznego a
sza Jakuba BermBJria.
.
tempem rozwoju żyela artystycz
Choelaż stosunkowo . rue wiele nego jest nakazem chwili. Nara
czasu minęło od paźd.l;!erriiko- da ~órc.za wskazała dr,~~ę urze
wej na.rady, już moma· ooczuć cZYW1stnlel'l:la tego zad~ma Arjej wpływ, który ni.ew4 t Pllwle tysta musI. dOkładmej poZffi!ć
z biegiem CZ'lSU bę4zie się po- pracę .robotmka i <:hłopa, zbhgłębial I uwydatniał. W tej. żY~lchtęlnido !abryki .i ~lejskiej
chwili toczą się w Związkach sp
~
plodukCYJne.1, W7.ląĆ
twórCZYch polemiki nad zagad- bar~~ieJ ak~ywny udział w wal
Ilienlaml, kt6re konferenc1
.a po cje asoweJ, któr~ masy practl
stawila na porządku dziennym. ące toczą na kazdym odcinku,
Tego rodzaju dysku.aja odbyła . . . . . . . .
...
n n
n
n'
.
się już w Związku L1t~tów'""
Polskich I Związku Plastyków
i należY spodziewać się, ~ rów
nież inne związki. poświęcą jej
należYtą uwagę. Przecież idue
o sprawy niezwykłej . w8g!: o
rozwój naszej tw6r~ści Bl"tystycznej wobec walki,' ktOl'ą to

~=~~;:fm:=C:~d::: Og~i~O ~~ad~m) .pr~oduJe
~:~~aw!::rcz~~:e~~~~ w-woJowodzkJeJ klaSie tenisa słołówego'
~taa:~YSz!~C::!iy ~ęm~~nr:b

..

U

,

...

bZS
..

Skroniowie

....

prZeJaWIiI
ozywIoną dZlałalnol C
D
sklad sekcji tenisa stolowegO\ torów sportowych oraz opieki

strW.dalszych meczIich o mi:1 to to najciekawsze spotkanie
wie mocn,o więzy między sztu
~~wo Iclasy wojewódzkiej ostatniej rundy. Dwaj rywale
tialalność LZS-u w Skrouiol
.kIl a życlem: do wiersą. I po :as te sie stołowym.
do. tytułu mistrzowskiego pO_
wie (pow. Jędrzejó":) nie
wieści wkroczył bohą,łĆr' 11.11- Bad ęPUJące rezultaty.
dZielili ~ę punktami.
P~kty
ogramcza się Jedyme do
szych czas6w _ robotnik;,,·pi'
om - Unia Radom 5
dla Un,!i zdobyll Fi!lpek _~, orgBni2';?wanla rozgry~ek
w
ca ltudoWlllczych loląkt Ludo .._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _, Szwacb ~ RybskI po l, dl} Sp~j ,,~ia.tkę czy w piłkę nozną Am
we.f w mIeścle I DII ~I "I~a
ni Slawlnskl - 2. Goclel, dam- blcją kieroWjll~twa LZS-u Jest
się teptem IItwor6W: _JarczyI(, l para Slawltiskt - Qooel popularyzowarue sportu w najsldch.
l?<? 1.
' "
. szerszych
t;'8sach
~IDdzieżr
~ierimiej nie sptiIs6b' -zaprzeGwardia Klei . :...."~J i!ltśnW\eJskle j " NaJpl)pularruejszyml
CW;p ;:- a wykazala to .w cąl
Iii! 'I 6',., S ~I Klei
z, dyscypltn sportowych są plika
plilill narada - że istnieje' dysŚ InłU .J:"_A~
a. . . .!!.....-: nOżna i slatk6wka, Już w ubieg
proporcja pomiędzy tempem 1'0
a ...;..~"""~ 9.1, O.....';" łym sezonie LZS ,orał udZIał w
woju tyCia społecznego. a, ,temS 6J~ Rado:" _la ~lce t.l: l'ozgrywka"h. o ~lstrz~stwo p:)~
pem rozwoju h:r6rczośc.ł arty: wI
"3
l Stara wiatu, ulegająC Jedynie SpoJnt
styczn~j. sztuka nie nadąża za
c o ce "
II (JędrzeJÓW)" Z wlasny<'h fun
przemianami &pOlecznyml.
Po Oośmiu rundach stan tabeli duszów zakupiono ~rzęt. poSwladomość tego stanu rz&Cl;Y
przedstawia &lę następuj_co:
trzebny do plłki noznej tj, 11
dominowała na pa:tdzi~p.
OgniWO Radom
18 84:12 pa.r butów I plikę· ~ wydatną
\Vj!j naradzie O IIwartośe!' tron
Sp6jnla Radom
13 5'f:UI pomOCII przyszło miejSCOwe kotu twórczegp świadczyły w:ów
Unia Radom
13 5S:21 łoZ~, kt~rego członkowie s~
no wystąpienia l wypowiedzi
Stal SkarżYsko
10 38:2'7 r6wruei dZIałaczami LZS-u ,
twórców partyjnych jąk I be
Stal Starachowice
II 33'29 !!iportowcami. W trakCie oudopartyjnyc;h. którzy z wielką siStal' Kielce
6 32':« wy znajduje się boisko .partołą przekonania mówlll o swojej
Spójnia Kielce
II 31:45 we do piłki nożnej -: mlodz.ież
solidarnośCi z walką o pokój i
Gwardia Kielce
'4 1I1:ęl dySponuje dWflma bo:skaml do
Spójnia Jędrzejów
:I 18:58 slll~kI, .."ybudowanY,ml .w Czysocjalizm, jaką prowadzi nas
n;u-ód pod przewod~ klasy ro
WŁókniarz Radom
2 6-S6 tJe l-Majowym. \\ kr6.ce pobotnlczej. Siowa AntOlliegol SI
.
'W$tanie boisko do koszykówki
nimskłego: "Ważne jest, aby
W· rozgrywkach jes.ieno'\ych o
w chwili trudl:!ości nie zabr!lk1o
m.lst.rzostwtJ powiatu piłki ręczgłosu "jesteśmy :II w~";, wyUDUUl - ~ej LZS pokonał SKS Jędrzeznanie Jarosława lwaszldewlSpotkanIII w s1atk6wce męj6w, ulegając po zaciętej walce
skleJ o puchar Zarządu Stol_....
.... .. U ........ 'IiiJ jędynie Stall (JędrzeJów),
cza: :restem I buduję razem
wami , nie były odOSObnłOl'le·
nego ZS Gwardii cioPl\' dę
: 1'l:IIca w sezon.:e timowym uKonfereneja nłe tylkO W7k$- (10raz większym powodzeniem
{Ostrowiec)
legnie zahamowaniu.
LZS poDła, je działacze Rtukt .~ l ....pularno.cl..
s!~!ia sekcje tentsa stołowego i
",
Na rozpoczęciu sezonu tenaa szachową. Tenisiści stoiowi szy
sobie sprawę I nie4ostałk6w"
swe.l pracy, 1et!Z takśe ...~~
N'asd.lęełu: Frqment apotka- stołowegO w Kunowle ro~y kqjll się do eliminacji powiato
litowała Bolidam, ł rded6malł ala zespoł6w CWKS-u (w bla- zostal mecz plna-~ po- wydl.
W ub. roku licząc:a 13
wolę walki o Icb pt"1Id"jcl~e- łycll apodenkacb)I Gward!ł, kt6 mlędz;y miejscowI! Stalli a ~ wonk6w seKcja tenisa ~tołowe
nie przy boku mas ~ch'l re po póltoragodzinnej. AClętej Uc. Handlowe s Ostrowca. Po- 'o brała udział w rozg'\'yWkac.'1
Jeśli więc l LeOIIl Kra~1d walce sakol'iczyło się 5wyclll- ciekawej grze zwyci~li
na terenia województwa w kla
podkreślił, te nasze C!III&S3' .JIIcIs s$Wem Gwa.rdzlst6w.
darze w stosunku' 7:3.'
sie B, zajmujl\c V-e miejsce. W

'&a

Sta l (K A.)'
SKS l:.... H....... ...III""'......

v

iO&i'Oi

_ E, nie by11kle 'mów ta1d.. praktyk - Pa!yI - zauważył
J6zef Kllmek. _ Saon to me była pollt)"czns rzecz, albo zobowiązania? A jaki rozma~ wzlę1lJmyl'
_ Nie broA mnie Józef - zwrócił się paty. do Klimka .....
jak tak mówisz, to mnl~ ·j.cz. więcej bijesz, widziałeś, CO się
z budową 1 zobowi~aml' zaCltęło robie? Dlaczego alę wszystkOo rozłaziłOo, 'te ~'b"ldy' Nte, tylko dlatego. ie
bylem
komunistyczny p~'l,fle wicu., co to Jest? Ja też J1l.e wiedziałem, alemlOlUe pt'I~ t rozważył, towarayue pbm,oglL"
Widziele,. mnie 1I.I11·~awał. . . wyStarczy uchwaU6 a ~tko
jakoś 6l~ :arobJ. A tu .~: ~ło tak: Jak cd człowieka wiące'
wyn1a(1W, to mwQz ~_
polIiom ldeolOS1CZD7 1 łwiadom0ś6. - Jak to, ~ ,rOllU
I '

'a

,ego

..:.. .ra~,~~ lut ~.Jut
bRoteka

W

...

łwiatliclI, Jest lU·

smlDna. .~ ......1. . . ,ut llauoąUeJ. 'Ił iD.ełrUk-

torzy, no l jest SliIl'lak, nled:lluciz:l 'podciągają, nie moja rzecz,
grunt, tebym gospod.lI1\ktp~o.wał. A to ile było, towarzysze.
500 co się Okazało? ADo. ~ dę, te tej pracy w świetlicy
zamknąć się niada.' WszyStko' co się robi albo <:1:ego się nie robi na ludzi wpływa. A, la sóUeze. jak Kublnlec pojechał w te
gorlice chwile ~dzi~~' ~ZW\1dć Kękusiowe, tl'-m
&lę ciskał I uruał, aPl'zectGt to włllśllie przemlenllo Kękusia
taki głupi byłem, alem w kolcu ~ał i Ilie tylkOo la.
"- Kllmkowa -: ~l 3tlldo l'ereJy, słuchającej go z więk
szym prz~lICiem nli
jesz<:le nie ma dwu tygOdni.
jak
się
te na
hlamll nijakiego sposobu, takaście twarda, a ,teru ~e&uło lIiJl ~

tam

Ci. ka1_ we.

lilłmkowa porimyła dę 1 '~ 'głOłno, urBŻQna:
chciały, NI ~ wierzye trudno. Mało' to łgali

- A. co4ta

.ta~ gOospod~ jak
Burak. to mu miałam wi~M l wyłta tet.l1algall, Pałys.
- Ja? - zDuemlł dll pJ%~eqe;r.
- A kto IItrUsył, • przymus, te ziemię pozabierają, ktOo
J1l.e pnyItąpt, te. io wyłto1l~? Wnta straszyli, at się w ludziacb krew iÓtowała. ' A KIIkusI.' nie . chcleli to wszczyl:?
Niech lt~ ~
,
,
WeroI1l.lta Kllkuslowa:
~ al.., ieby jak zwykle od.powiedzi66 ... m~ lees B:ęk\14 posacblł Sili s J)OWt'otem 1 wstał
811m. Był OC010ll1 Ba ~•.1?U kaPelusza. a gładko pt'Iy.
11I1Uu, ~ Bab""dopiero 'ter)Ia zauważyły. 'ie Kęku4

1 przed wojnl\ l p6!tUej, nawet tacy

wch<XIzą

również

OD

lIP

i

dziewczęt3, pomocy ze strony związkowych

SekCja szachowa liczy 15 człon- kół sportowych a zwłaszcza jęk6w i weźmie udzial w ellmina drzejowskiej SpÓjni, której kiecJach pOWiatoWYch.
rownictwo już wielokrotnie za
Kierownictwo LZS-u rue za- powiadało przyjazd swych spormedbuje pracy kulturalno - 0- towców do Skroniowa.
świat.owej wśród swoich członKierownictwo LZS-u samokry
ków. W okresie zimowym .prze- tycznie ocenia swą dotychczasoprowadza"e bęQzle szkolenIe'lde wą praeę; Mało dotychczas zraologiczne.
biono na odcinku umasowienia
Jeżeli chO"lzi o SPO to już 20 sportu w Skroniowie. LZS maczłonków LZS-u zdobyło normy lo interesował się tak ważnymi
na odz.nakę.
w życiu wsi sprawami jak. plaSportowcy Skroniowa skarżą nowy skup zwża czy kontraksię jednak na wiele bolączek, tacje trzody chlewnej,
najważniejszą z nich jest słabe
LZS powinien więc przezwyzainteresowanie pracą LZS-u clężYć dotychczasowe lrudnoścl
ze strony. Powiato~ego Zarządu i usun,\ć niedociągnięcia swej
ZSCh w JędrzeJoWle.
Dajepracy.'···
SIę r6wruet odczuć brak inslruk
(R).

I

Kuszykarki Warszawy
PRAGA, W trzecim dniu mitl
dzynarodowego turnieju w kuszykówce kobiet o Wielką' Nagrodę Pragi koszykarKi polskie
rozegra ły spotkanie z reprezentscJą Brna, Mecz Bmo WlIJ'szaw,. zakończył 5lę zwycięstwem
drużyny
Brna
59:34

prze~rywaią l

Ił

(23:16).
KoS?ykarkł Warszawy miały
przewagę tyłko w początkowym
okresie gry w którym uzyskały
prowaduonie 11;6.
Następnie
inicjatywę przejmuje Brno, wy
r6wnuje I zwiększa
różnicę
punktów, W pierwszej połowie
Polki grały szybko ! dobrze strze
lały 1l111Jdując ~ pod kosz

Brrtem

przeciwniczek. Po przerwie koszykarkł Brna skutecznie zablo
kowaty. zmuszając koszykarki
Warszawy do strzałów z dystan
su. Z drużYny polskiej najlepiej
wypadła
Gruszczyńska 13
punktów I liowal6wka - 7 pkt.
Ił

•

Czwarty dzień turnieju przytrzy spotkania, W najpięk
olejsZYR1 dotychcza. meczu. re
prezentacja Moskwy pokonala
Brno 56:44 (26:23)! W pozostałych spotkaniach Praga pokona
la Paryż (FSGTl 56:47 (29:21),
II Budapeszt
'...ygrał z Sofill
ol6sł

71:54 (28:24),

jest najpJ,"zystojn!ejszym mężczyzną na sali
trącały się łokciami: •
- Jak to się ludzie poprzemieniali - westchnęła głośno Wallg6rska. o kt6.rej mówiono. te jej się wdowieństwo przykrzyło.
Kękuś mówił pomału I z godnością.
- Prawda jest" co powiedziala K1imkOowa, przyświad<:1:am,
Mroczek mnle dusił. Na l.ł6ść dusll mnie.
Wszystkie oczy zWt'6clly s!~ na Prez.ydlum GR..'i. Przewodniczący Dudała chrząknął niecierpliwie. Gdy Kękuśskończy!,
od razu wstał I rzekł ! żalem:
- Po co to jeszcze, obywatelu. wyelągać? Towarzysz Mroczek samokrytyemle ustosunkował 'się do tych spraw.
A ... 8
wasze podanie zostało załatwione przycby1nia, zmienimy wam
klasyfikacje.
Kękuś podrapał się po szyi zaklopotanJo.
- E, niech jut tak zostanie, jak Burak II1'Oob!t
- Nie rozumiem - wytrzeszczył oc:gy Ouda111 - przecieJ
wtedy tak ,,'am o to szło_
- Tak, ehe, tylkOo że ja. ehe ' - Kękuś jąkal się i <:1:e1'wlerill.
Jednocześnie przewodniczący zauważył, te stacbu KlImek
daje mu rozpaczliwe :maki ręką, :teby przestał l przeciska się
do niego.
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