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Pierws~y samochód gaśniczy

wyprodUkowany w Polsce

Cena 15 gr,

Wychowując

iolniel"zy na świadomych obywateli
u1'tmacniam" siłę Polski Ludowej w walce opokói

Prezydent P.Tow. Bolesław Bierut
na uroczystym otwarciu Akademii WOjskowo-Politycznej
Dzierżyńskiego

im. Feliksa

DNIA 5 BM, W AKADEMII WOJSKOWO - POLITYCZNEJ
IM, FELIKSA DZIERZYt'fSKiEGO W WARSZAWiE ODBYłJA
SIĘ UROCZYSTA INAUGTJRA CJA ROlnr SZKOLNE G\:),
.
Na uroczystość przybył Prezy ge'ncralicja z ,szefem Sztabu Ge
den t R. P. - Bolesław Bierut. neralńego W.' P. wiceministrem
witany dźwi~kami hymnu naro-· Obrony Narodowej generalem
dowego,
Korczycem I wiceministrem 0Prezydentowi R P. to warzy- btony
l'l'arodowej 'generałem
szyli minister Obrony Narodo- Popław. klm na czele, rektorzy
wej - Marszałek Polsk, Kon- wyższych uczelni, wyżsi oficero
stan t y Rokossowskl I szef Głów wie W, P. oraz czołowi przednego Zarządu Politycznego W,P, stawiciele społeczeń<twa stolicy,
wiceminister Obrony NarodoPrezydenta R. P, oraz zebrawej generał Marian Naszkow- nych powitał komen.dant Akaski.
dem ii płk, M. Stankiewicz.
W uroczystości wzlęh udział
Na trybun~
wstępuje szef
członkowie
Rady
Państwa, Głównego Zarządu Polityczneczlonkowie Biura Politycznego go W, P, wic~minlster Obrony
KC PZPR, cuonkowie Rządu Narodowej generał Marian Nas.
R, P. z wicepremierem Alek,
sandrem ZawadZkim na czele kowskl, który wygłasza przemo
przedstawiciele wladz naczel~ wil'nle obrazujące zadania Akanych stronnictw politycznych, demil.
..
I

I

Przemówienie
wiceministra Obrony Narodowej
gen. M. Naszkowsldego

'.':

Pierwszy samochód gaśniczy, calkowicie wyprodukowany W
k.raju.
posiada nadwozie wykonane 2 m.etalu i liczne urzqdzenia ulatw;1l!jqce i przyspieszające użycie w!aściwego
sprzętu podczas akcji. Samochód IL>IIPosażony jest w motopompę przenośnq, Prototypowe nadw'nie iostal0
zbudowane na
podstawie rysunków opracowanych' przez st, konstruktora
Piotra Ładę, wedŁug projektów I pomyslów inż, Eugeniusza
Doeringa, Wykonaniem prototypu kierowal przodownik pracy,
brygadzista Gawlewie>, zaś nadzór techniczny sprawowa!
ob, WojciechowskL
Seryjna produkcja takich wozów rozpocznie się juz wkrótce.
CAF - fot. Zygm, Wdow!ńsk!

w Warszawie
I

sęnsie określony okres w rozwo doświadczeniach własnych, uo-

lu aparatu politycznego). o,~re9
kształtowania jego kierunku 'I
charakteru w walce z wpływ~mi obcy~l. z- pałeclalościami
drobnomieszczail!l!timi. w walce
z wrogim, rozkładowym oddzia
ływaniem gomułkowszczyzny i
spychalszczyzny. Cl'IQwóść, 00wolania do życia Akademii mogła zaistnieć
w okresie, gdy
dzięki kierownictwu 'i pomocy
Komitetu Centralnego partii,
skrystalizowało

się

wynźnie

oblicze naszego aparat." polityctnego, określone zostały j.H
no przez Komitet Centralny I
przez ministra Obr'Jny Narodo
wej zadania tego aparatu z~
dania polegające nil kierowaniu
pracą partyjno _ pohtyezną, wy
chowywanlu mas żołnierskich
W cnotach nieodzownych
1la
zwyciężania wroga, zabezpiecza
niu politycznym wy,zkol"nl~ br
jowego I żela;mej dvscypliny,
Opierając się na do~wiadcze
niach Armii Radzieckiej I na

gólniając je, przystosowując u-

miejętnie do warunków wojska
wskazania naszej partii i nauki
plynące, z obecnego ('tapu IVaJki klasowej w kraju, wlnnl:imy
doskonalić ustawicznie metody
I środki kS'ztaUowanla śwladomości politycznej ŻOłnierzy, pogłębialIla paMotYllmu I In\('rnacjonaU"mu, mobl\l~owanla Iych
uczuć dla świętej sprawy obro
ny ojczyzny, pobudzania nlenawlści wobec wrogiCh sil Imperia
Iizmu, budzenia czujności rewo
lucyjnej,
I wlaśnle temu celowi _ ped
noszeniu ns wyższy poziom pra
cy partyjno - poWycznej w
wojsku, wypracowywaniu nowych,
bardziej
8kuteez~ych
form lej pracy 8łolŻYcj wmna
Akademia Wojskowo""- Polllycz
na. Umiejętność bowiem prvwa

A
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włÓkniarzy

Ponad 2 tys.

realizuje

już

polSkich

zadania trzeciego roku

planu 6.. letnlego
I

produkcyjne za drugi rok pla
nu S-letniego w calym prze
myśłe
wlóklennlczym wyko
nało już ponad 2.000 włóknia
rzy, Wiciu z nich wykonało
swe ronne plany prOdukcyjne już we wrześniu, pawler
nik u czy początkach listopada I do chwiJl obecnej przy
sporzy lo gospodarce narodo-

We wszystkich zak ladach wy
twórczych przemys'łu \vo!ókienniczego wre wytężona walka o
realizację zadań drugiego roku
planu 6-letniego Do Znrzqdu
Główn:;:o Zw. Zaw, Pracowni
ków Przemysłu Włókiennicze
go oraz poszcz~gólnyrh centr"l
nych zarządów napływajq mcldunki o przedterminowej reali
zarli zadań przez przędzalników
i tkaczy
Jak wynika z tych me;dunków, do 3 grudnia br, plany

wej

ponadplanową produkcję

wiei u tysięcy metrów tkanin
i tysl~cy kilogramów przędzy,

n i o s. k p ań s t w z a c h o d n i c h
t
. k
..... d I
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PREZYDEN- tyCl.llY naszego Ludowe!to Woj

i~' O~iY~~~i'E ~·":5~'l~ :~~~~~w;~~~~c~tt~~i~la\\i~:

RZYSZEI
liksa DzJerżyńskleg] jest boUroczystość, qtlslelszą odczu- wiem świadectwem, że rZl\d I

I

kademii.-łee8"'cały;·-IIpał1fłt ....puU

Dep•••a

RadzieCkiego 'Komitetu
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ll~~~~~~c~tu~{~~;:o~:~Opięk~ mąH,
~ą p~spt~t~:w.~ ro..zwoJu nas,~.1

młodej, ludowej ~adry politY«
nej. Jest to

rÓWnoczl!Śnle wyraz

dOjrzałOści nll~ęgo wojska I ns
szego aparatu 'politycznego. .
Powstanie naszej Akademii
Jest równocześnie wymownym
wyrazem zwycięstwa linii naszej partU nad kontrrewolucyJnl\.,..antYludow" I anłynarodoObrońców Pokoju
w,. 'dJllałalnoścl~ gomulkow'ZClIIY
Przewodniczący Polskiego Ko my I spychalszcżyzny, która
miletu Obrońców Pokoju prot. pne.. próby pomnlełszanla roll
Dembowskl, otrzymał od Prze- partii I aparatu po!'łycznt\ęo w
wodniczącego Radzieckiego Ko- wojsku, WYJałowiania I odpo!lm!:etu Obrony Pokoju, Tlcho tycznIania procesu wychowania
żołnlerzy, przez IIkWld:lltorslde
nowa, następującą depeszę:
W Imieniu Prezydium In praktyki'" stosunku do oficerWszechzwiązkowej Konferen- sklch szkół politycznYch -- uCJI Obrońców Pokoju d'zlęku- sllowała osłabić ducha uaszego
jE: Wam gorqt'O Ul pozdrowi e [ wojska, osłabić silę .,bronn" na
nia, przesiane deIclIatom na szegO Państwa.
Konferencję. ty~my Wam
Moma powiedzieć, że powsta
dalszych sukcesów w wielkim nie Akademii Wojskowo _ Podzlele walki II pokój.
litycznej zamyka w pewnym

Obrony PokoJn

do PolSkiego Komitetu
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ZSRR J. MaUka

warciem traktatu pokojowego.
Nar!>d niemiecki popiera jP:ln,)
mysinie apel Izby Ludowej
W, SpecjahieJ Komisjf" Politycznej' ONZ
NRD do parlamentu fed~ralne
PARYZ (PAP), NA POSiEDZENIU SPECJALN1i'T KOMISJI
....
dzenla, jak zaproponowaly to gO w Bonn z dnia 15 września
POLITYCZNEJ ZGROMADZE NIA OGOLNEGO ONZ, PODtrzy mJcarstwa, jest o~zYlVls- br" w którvm to aoeIu Izba Lu
CZAS DYSKUSJI NAD SPRA WĄ MIANOWANiA ROMISJI
tym I hrułalnYm puwalc~l'lcm dowa NRÓ proponowała :\\'0ONZ DLA ZBAQANIA SYTUA CJI W NIEMCZECH, DELE- artykułu 107 Karty 'ONZ, Na- łać
o!lóiliónlemiecką
naradę
GAT ZWIĄZKU RADZIEClOEGO J.' MAUK WYGŁOSIŁ
rzuciwszy Zgromadzeniu Ogól- przedstawicieli Niemieckiej Re
PRZEMOWIENIE, W KTORYl\'l OSWIADCZYŁ M- IN,;
nemu omawianie lej <wc3tii publiki Demokratycznej! przed
.
trzv m"car'$twa pogwalc:l, z·,- ;.hwic;rlj Niemiec Za~ho-:lnich
Pr,zy omawianiu kwestii wlą- propozycji w sprawie włączenia bowiązania prz\' jęte w Jkł,d,i-, dla omówienia d wóch za~Ad
czenia do porzljdku dziennego do porządku dziennego kwestii poczdamskim 'I w szereg" ill- nień: przcllrowadzrnła wolnych
VI sesji Zgromadzenia Ogólne- utworzenia tzw, komisji między nych porozumień dotvczącycn wyborów o,ólnonlemleeki"h do
go punktu dotyczą~ego Nie~lec, narodowej pod kierownictwem NiemiE'<:,
'
Z:::romadzenlll Narodowe~o dla
w myśl, propozycji Anglii. USA Organizacji Narodów ZJednoczo I Należy podkreŚlić fakt ze w utworzenia jednOlitYCh, demoI FranCJI. delegacja Związku Ra nych dla przeprowadzenia w Niemczech w"maga się i szerzy kratycznych, pokÓj mlluja~Jch
dzieckiego oponowała, zarówno Niemczech Zachodnich, w Ber- I dniem katdym osólno,a.-"d/l- Niemiec oraz przysp[esze'Ua za_
w Komisji Ogólnej, jak i na ple Unlel w Niemieckiej Republice wy ruch na rzecz utwor.r"l .. je warcia traktatu pokojowego a
num Zgromadzenia, przeciwkO Demokratycznej dochodzeń, ma dnolItych, t'lelllol:raIYCZnyc', j Niemcami.
umieszczenIu tego punktu na jących wyjaśnić, czy istniejąca pokóJ mlluJących Niemiec
porządku dzIennym. Delegacja na tych obszarach sytuacja po_ llneclwko remilitaryzacji NIe.
Kiedy rząd boński, po uplyZwiązku Radzieckiego zwracała zwala na rozpisanie wolnych miee Zachodnich, przeciwko wie blisko dwóc~ tygodni, 27
uwagę na sztuczny
charakter wyborów.
wciągnięciu Ich do agresywneP
lO bloku pólnocno - at\ant~'e·
tłUZ·. . . . .,,·.
,
odkreŚlaliśmy prty tym, że kle,o, lIS jak najrychld"Ym ta
..
. -.'
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Po uchwale ododatkowej pomocy dla rolników -hodowców

r.

~~~!~~~dn~~e:erze~n:;gu.;~';n!Y~

zawlłrte
memora~um
149 . t'
k ł 8n
.rasla
na'"
silenie
kO,nłraktactllli
~~:;~~~
~~=~~fll~~Y:ę
l~~
powla
ow
prze
roczy o 11 proc.
W
trzod v chlewnej
;E~E~~t%~:~~rf~:~~1S wykonan-k'll'llp'II'II
ia ,rocznego
planu
-bo"a
w
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'l'ylI1~ chłopów,

którzy przekonali ,tę o realnych konyśclach. wyulllaJlłClycb II premiowania, zakupu paszy I węlla,
.IakIe .warantuje uchwala presydlum ~u, 1I0ntraktllj~ 00fIU więliłze Iloścl trzody chlew neJ.
". W ciągu ostatnich trzech dni
w dwóch powiatach wOl, KRA
KOWSKfEGO - ~lI,echowle I
Dąhrowhl Tarutwsk1ej chln(.1
i!IlkonnkłowaU dodatkowo 0kOłO
utuk śwln. Rolnicy z
powiatów; Człuchów, Slawno,
Bytów I Drawsko .voj _KOS~A
Llt'rSKIEGO
w
ostatnIch
dwóch dniad! zakontraktowali
podczas zebrań gromadLklch po
nad 1.MO sztuk trIOdy IlhlewneJ, Już w pierwsZYCh dniach
po ogłoszeniu ud!waly Prezydium Rządu w całym woj. łódz
kim zakontraktowano u kicrow
flików grup hodowców 5,,,00
tuczników_ Nil. niedtlelnych zebraniach gromadzkid! w 1~ po
wiatach woj. BYDGO~'K w,GO
podlllaane kontraidy na przeało \'.MO ntuk tlwłI\. przy
~m przodowali chłopi pow.
alebandrowsklertl I IrrucblĄdl·
klep.
Chłopi wielu gromtld I grnlri
podejmujlj WlIp6IqW~dwę !I'"

3..

l

przedtermlno\\'Y1D
wykonaniu
planów kOQłraldaeJl na I kwar
tal 1952 r. ł4. in, w W'Jf. SZ;CZE
C~S ... I""' ..... 1 'Tanowo I 1)0........... ny
łuje w Wyolku wspólaawodnlclwa przeImJesyly Już plany ken
łraktae.ll na i kwartał Ul5Z r.
•
Chłopi z gromady Wletnyl ho

wice (woj, krakowskie) %obowiązsll się wykonać plan k,>I1ttaktllcti w -110 Pr'JC ... rzu.:~j!\e
jednocześnie
wezwanie
do
współzawodnictwa innym gminOm i gromadom, Na apel ten
odpowiedzieli natychmlg,'1 ~l,ło
pl gminy ŁukIlwica i ~i'egu
innych. Rolnicy gromady Leto_
WO, pow, Sławno. woj '-"SZą
lIńskle na zebraniu
grom!l.bklm, podczas którego zakon trak
towall 58 sztuk trzody; wez\"ąll
do współzawodnictwa wszystkie gromady z gmIny' Zukowo-

trze<:h

sjl międzynarodowej dla z"sda
nia warunków prleprowidzenla wyborów ogólnonlemieckich, Przytoczyliśmv rÓwniez
liczne fakty. świadciące o tym
te cała. polityka ~h lł'l!ecD mo
caratw w stosunku do Nhiml ee
smlerza do lIłnymanla rozblcła Niemiec, które _arslua
te ZllPOClZlItkowaly przed 5 laty
I które konsekwenale I uparIlie resllz. wbrew Interesom
narodu nlemleell~. wbl'tw In
teresom utrwalenia ..,okoJu I ł)e"
pleeseństwa wuystldch naro·dów.

Stawiając
sprawe Nl~"lec
na fOrum ONZ,. Stany Zje:\noczone, Anglia i Francja mają

. Premie dla przodujących
hodowców bydła

nadtieję. że tą drogą, pne~d<o

Z cahlgo I<raJu n.dohodą mel- ol<. 2 tys, hodoWCÓw. M. In, premie
dunJtl II ~p'ebl~gu premlowan\" prenlętnĄ ara: 1I0t pochwalny otT:ypnodulącyd'
rolników-hodowców mal $8 w:orowe
utr:ymywanle
bydła. połączonym I polu.aml bo- 3 krów, jalówkl I cląlęel., maInroldowlanyml p",esnacsOl1e na pod- ny chlop" ar,' Wleńlbno; .POW, Pl',tawle odn';'nej ucbwały Prezydium l.yekl&4" - K&mme1'S"'rialk.....I...
R<qc!u premIe plenlętne,' dyplomy
'IV woJ. kl.leellłIII
ootunięela
umanla I U.ty pochwalne otrz.ymalo botlowlan. olnY1U1o pl'eD'lle 'I Ity.
dotycbeUa .ołÓlem " tn. wyr6łalo plolllY "k. f ~"eIłIOp6w. CW.pi'
lI,l'e.lI ...bUIlOw • 118IIowców li<! 1FOy.
.., "...'.· ..ndllłal~ JltQlIrowa.Utido. woJew6dstw.'
.,
W 'woj: ae:eelAGltlm n&4~8IIy ....- <lP.U ... "kalY 'lU'6i".I"e ' . na)wz~wii boitoWl' bydła' p~mano łllła!eJ~dl liN... I clel(t. /,

za

dllt utworzeniu jednolitych, p"
kój mllujących l nleza lei:nych
Niemiec.
WIII_k II utwerzenie koml
aJl ONZ do spraw NIemice posbawklllY. _
wa&eikleh '.~
sław, lidyt kwes$la tak. nie' na
leb. de kompe~ Narodów
~_ t lIJe mote "YĆ

~_~"~e

g

.....

łIIiIo

W d '
d '
m,u 5 Itru nla br naJlepsze WYniki w plan,",vvm skupie
z~ia u,zyskall chlap! l ".oJe""ództw,
krakows.kit'!(O, • neSlIOwsklt'.go, .zc%edns~le!lo. ka,
towlckit'go i .lelono~orskic;;o
W dniu tym dalslIych 7 po
wlałów przekrot'ZYło g';lnlce ~o
proc_ wykonania rtJeZI\clI" plaou skupu sboża. ł .ą~~na "Ięc
liczba powiatów, kloro! pr."kro
ezyły .ranlcę 80 proc, wykonanla roczneso planu skupu zboia, wynosi obecnie ł t9,
W woj, kiele<:kim naji"psze
wynIki uzyskały pOwiat}·. I{óń
Ilde 97.5 proc_, OPOCZIIO 92,5
proc" \V1osz".:owa 80,8 proc. i
fidelÓW 78,4 proc.
N. ostatnich miejsca"h Łnn)
dują się powiaty: Sąnilom!erz
ilozlellke, Radom i OpalÓw.
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Te dobre
wynik, są m in,
,asługą aktywnie, nleslrudzenie pracujących sołtysów tyd!
grcma(l FranciSZKa Jedlińskle
~':' I Fr~n~lszka K.i'lika
oru
kierowniczki mlejEcowej szkoły podstawowej ob. Honoraty
, S'Idl'j.
,
('ras)
GROMADY SULISZOW
1::;180W

PRZODUJĄ W GM,

Mi\LESZOWA

Gmina MALESZOW A (pow,
Bu~kol osiągnęła do chwili obec
nej 80 pro;:, wykonania rocznego planu skupu zbota Do pnodUjących gDmad należą SuU5ZÓW, która
przekroczyla 100
proc. planu, LIsów (100 proc_l,
Ił
..
..
Brody (99 proc.). M!noslowlee
, GmIna DYM1NY (pow. kie- (95 proc,) oraz Cellny (85 proc,).
lecld) WYIlronal,a 86 proc. rocznI! '\Vlelu chłopów. lak np ,Jów'
.. ptanu skupu zbota. Na przo- Wul'9Ckł. Paweł NopJclYII,
dUjlice miejsca w gminie wysu- Kazimierz SłUslll'$ld i inni "'".
nęły alę gromady: Leśnłówka. Wiązali się ze s\voich zobowią
która ma Jui 1141 proll. wykona- zań skupowych Z nadwl'żką od
Ida plaan
eromada M6,!cza 50
200 kl'. .
•

"'- OIi~e•..
'WIIle:mrue . 'spra~ .Nielniec
do PQrzlIdku d~n.neioa:al'lIma (86,N'OC.). ,'- .:
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Str:3

, _o. - ,_ .. ,

Mowa wyższa forma
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współzawodnictwa -pracy
ID ZSRR

Od~y~~I~~~o~!fz~ń%
w:=~ O 4
(Wszechzwilłzkoriatu wCPSP

nlil,lo0'.:',,_ ,t,

O.:D_',",

manifestacja pokojO-wa

,ę'ala
Ił

·C,
• eJII«

ID

:t~ ~;~~~~~Ch~ad~a ;;t~~ List 'uczestników eentI'alneJ akademU 'góm.łczeJ w Katowicach

do_.Prez-vdent,_a
RP tow.
"

przedyskutowano Inlcjatyw'l tokarzy - nowatorów Zakład6w
Metalurgicznych Im. Kaganowl
cu - Antonltty ~andaroweJ I
Olgi Agafonowej w ~prawle roz
winięela w8p6łzawodnlotwa o
wzorowe
wykonanie
kaMej
czynności prodUkcyjneJ.
'
IniCjatywa ZandaroweJ I Ap
ronoweJ spotkała się z gorącym
poparciem robotnlllów, pracownlk6w inżynieryjno - technicznych I urzędników Zakładów
Im. Knganowicza. Załoga tych
zakładów - d1.iękl podjęelu Inl
cja!ywy wybitnych nowatorek
- oM"gnęła wysokie wskaźniki
produkcyjne. Inicjatywa taoda
rowej i AlralolloweJ malazla
szerokie rozpowszechnienie w
przemyśle radzieckim.
Sekretariat WCPSP wyrazll
aprobatę dla inicjatywy ZandaroweJ I A/JafonoweJ, stanowlącej nową. wyższą formę w rozwoju współzawodnictwa pracy
! polecI!, aby wszystkie !mtancje związkowe rozpowszechniły
tę doniosłą inicjatywę ńa swym
terenie.

.. My, zebranI ńa akademll
w dniu 'wlęta .6rnlclI!ego:;.....
górnIcy, Inb'lIleróW1e" aechnicy przemy.lu, wilglowego
przesyłamy Wam, -T,owatzyazu Prez:vllencle, Ilajlepśzem\l ;
przyjacielowi .órnlk6w, nMze'
Blezere, serdeczne. górnIcze
pozdrowIenie.
Wysoko cenimy sobie slalą
opiekli łlIIlrtłl I rządu. stał"
troskę, Jaką rząd, pa.rtla I Wy
osobiście otaczacIe górnIków.
W Poleee przedwrze'ntoweJ
udzlalem '6rnl'k6W byla nl:dza I bezrobocie. KapitalIdei
zatapIali kopalnIe lolITanieza
Ii wydObycie. Wprowadzali
świętówki I wYl'l!ucal! robotnlków na bruk. Często lala
się krew g6rnlków w czasie
strajków. lub w obronie bledaszybów. _które stanoyvlly
Jedyne źródlo zarobku dla bez
rObolnyeh. Kapitaliści nie dba
II o mlea:.kania dla górników.
górnicy C7,ęsto gnieździli się
w wllgotnyC!h. ciemnyclI norach, bezrobotni ruerza.dko
mieszkali w szalasach na haldacII. Dopiero obalenie wła
d.y kapitalistów - "",yelęs
Iwo Armii Rad"iockleJ nad
fsszyzmem hitlerowskim 0twurtylo nam perspektywę
nowe.o. s.ozęśllwego tycIa,

,,'-rGez Adenauerem'"
Demonstracje
Ol'!

przeciw przyjazdowi

prlywódcy odwetow.óN
lich adnlo .. lIlemłe tldcb
do Londynu

W Polsoe LudoweJ BIllknęla
na sa_e zmora beBroboela.
Górnley polacy aą otoczeni 0plek~ lob dEtKl mają mOlł
ność nanld I awMl!U apołecz
nego.
PostęP\IJąCII niezwykle szyb
ko mochanlzacja kl>palń czyni Itejs!1ł pr"cę g(mlłka I
zwiększa wydajność I zarobek.

LONDYN (PAP). Dni • • ,rudni.
prtechottnle na uUey FI.et (na ulic)'
lej mle.'''''ą 61ę redakcje najwlęk·
SZych dzienników) byU

śwIadkami

niezwykłego widowiska: na czele
grupy demonstrantów, ktÓrzy nleśll

trAnsparenty protestujqe. przeciw·
ko przyjazdowi Adenauera I reml~
lttaryzacjl Niemieo - szło dwÓch
mętczyzn w munduroOh generałóW
nazlstowsktctl, byli to b. tałni.rEł
protestujący przeclWkO wiZYCIe A·
denauera w AngliI. uczestnicy de-

W cll\llu bleZqeelro roku
8prowaCizllill\ny do kOpalń wie
le nowycl! wrębłarek, tranSporterów paucernych, ladl>wa
rek. Pierwszy raz w historII
n""~0!to przemYIlu rozpocz~
,11' ,prailę- komł1liJ!ty; ':. d"
-WItamy swoje Awlęłą-,,osll\lr.
nl~lamł produltcYJnytpJ ...

mon8tracJI rozdawali ulotki antym1l1tarY8tyczne. Demonstracja, zor·
ganlzowana przez !J, totnlerzy >

zwolenników

pokoju

wzbudt.U'

wielkie zalnteresowan1e.
W OksfordzIe dokąd Adenauer
6 grudni. n. domach poj.·
wtły alę nap1l!1Y: "Adenauer wracaj
do slebl.:" Studenci Oksfordu przy
przybył

wltal! Adenaue .. skandowanymi o·
krzykami: "precz l: Adenauerem"'.

I

W ciągu 11 mleslę~y br. wy
dobycie w1-roslo \V 8tosunltu
do 11 miesięcy roku ubległe!
go o 3 miliony
ton.
Plan
]951 r. zostanie wykonally III
nlldwytkl\.

TOWARfiSZU
DENClEl

Bolesława

' Pamiętamy Wasze slowa o
tYm, te nasz przemysi węglowy jest naJwlęks,z'l i naJwat
nleJszą ezęścll\ calego naszego przemysiu, o tym, te właś
-,'Itle od naBzeJ pracy. zależy w
nłemlllym lItópnlu nasze 'sW1clęehvo -w bItwIe 'o uptl&my
siowienie Polski. o lIOCJallzm.
Glęboko za)ŃIdl, IlWi W /ler
Cla W-C! lilowa o t)'Iil, 'e pra
1ł6rnłlca podObna Jeat'llo obo
wlązkn żołnIerza na naJwatnle.lm:ym 'odolnku frontu, Wa
Sze słowa o 'tYtlI. AG ellle MIIze górnictwo w~lI'lilwe ii\II,Jdu
je się w pierwszej Unit frontu
wałki o socJalizm.

NIE POZAŁUJEMY SIŁ, ABY DAC TYLE WĘGLA ILE
POTRZEBUJE KRAJ.
NIECIłZYJE -UKOCHANA

OJCZYZNA DOWAl

POLSKA LU-

NIECH 11'31: MtZYJACIEL
P:RJ!:Z'Yt>EN'I'

OORNIKOW

-ca

Wiemy, te ~rzeba da6 kraJOWI Jak najwięcej
węgla.
Węgiel ~moł.e nllm w pokonywaniu trudności, na .Illkle
nIltrafłamy na naszej drodze.

Bieruta

górnicze. WYdObędziemy z tej
techniki wszystko co ona moAli dać.
PRZYRZEKAMY WAM, ZE

PREZY -

'"

RZEczY1'OSPOLITEJ "WARZYSZ BIERUTI

Hamburgu

BERLIN (PAP). Prau donosi,
te na wiecu w Hamburgu. zwolanym przez zwolenników remi·
lItaryzacjl Trizonii, doszlo do
potę*neJ manifestacji pl'otełta
eyjnej przeciwko polityce Adenauera. Na wiecu tym przemawiać miał osławiony szef zachod
nlo-niemleckich oddział6w poll
cyjnych Lehr. Lehr znajdOWał
olt: PG!l oebronl\ 500
uzbrojonych po zęby policjantów. Na
wiec przybylI przeoiwnicy remi
litaryz8cj!
by taprotesiować
.przeclwko wskrzeszaniu Wehrmaehtu i napiętnować działal
ność Lel!ra, który jak
wiadomo Jest 8\ltorem wniosku o de
legalizacJę KPD. (Komunistycznlj PartII Niemiec).
cfldy Lehr Z8~1 przemawia.!,
wypuszczono kllkaclzfesląt t yW')'eb gołębi - .ymboll pokolu,

Następnie
ła się do

publiczność
zwróci.
Lehra z zapytaniem.
dlaczego sabotuje sprawę zjednoczenia Niemiec. Lebr, uchylił
Jl\e się od odpowiedzi n4 za.pytanie. opuścił salę wiecową. Po_
licja przy p<)mo~y grup mlodziety faszystowskiej zaatakowała
demonstrantów
I
poCZynl!a
wśród nkh liczne aresztowalia.

"
BERLIN (PAP), Ludno§~ Zaglębla Ruhry demoWItruJe przeciwko prOjektowi delegalizacji
KPD. W mJe.lllcowośclach Dues80ldorf Gelsonklrchen, Dlnlllakeu I Hagen odbYły slę po~e
demonstracje, na kttirych _pa.
dly rezolucje prołestuJ1\ee Jlrzeeiwko polltyce _fMzyzacJl I hl!leryzacjl Niemi" Zaohodnlch.

I

TO

Uroczyste otwarcie Akademii Wojskowo-Politycznej
im. Feliksa

Dzierżyńskielo

wWarszawie

crom zaś jak najlepazy~h wyn! IludzkOśc! - Józefa Stalina.
k6w w nauce. Obecność nR dz!
Wyklad Inauguracyjny na teslejszej uroczystości Prze',\,odni mat "OfIcer polltynzny - kleczącego naszej partii, nalw-, - rownlk pracy partyjno - pollszego r.wierzchnlk8 sił zbroJ- tYC'ZDeJ, wychowa wea iołnlerza
nych tow. Prezydenta Bieruta - obroticy
Pol"kl LudoweJ"
niech będzie . nowym bodźcem wygłosił płk. Blełoua.
do jeszcze bardziej wytęż,:me) ~o zakończeniu uroczysto§el.
pracy.
Prez,Mnt R. P. Boleslaw Bierut
Pamlęta,lolo Towarzysze, ie zwledz.lł gmach Akademl.!, opro
lwlta.ltllJlIO łyp oficera poll- wadzany przez _fa Gł~
t,-ozntgo. wyohowawcy, In- Zarządu Politycznego W.P. wl*Yn1erz dusz MinierskIch. o· ceministra ObrOflY Narodcr.wj
tl&l'llego, 04danego bc.a reszty lenerała Namowakle,o i 1110III/rawie iolnlena ludowello mendenta Akademl.!, pik. ItallwoJska I iolnlerza partU pa- klewleza.
tńoty I Internacjonalisty
do- _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
.konaląc metody wrchowywa
nla I szkolenia żOłnierzy na
świa.domYch obywateli I obroóców Ojczyzny, przyczymasakrują
nlać sle będziecie do umacnia
nla zdolności bojowej nasze'udno'~
go woJska w obliczu ~I\kusów

I

'o

Przyrzekamy Wam,
nie
zawiedziemy n_J płlrtłl I dzenia pracy politycznej i wyrZl\du. Nie zawiedziemy na- chowa wczej to nie tylko właści
sze,o Towarzy&za BIERUTA. we podejście do ludzi. nie ty!Nallwallścle Mil iolnlerza- ko oddanie sprawie, tBrllwość
mI pI_eJ linII walkI o !lO 1 pasja - lecz r6wnie~ wiedza.
Oficer polity~y tylko wteeJalizm.
dy dopomoże IW1!mu dow6dcy
Clrcemy lI8łIłub~ 11111 to mllII w podnoez&rtlu zdoln04o\ bojo110.
weJ oddziału, w umacnianiu dyG
cypllny, Idy wiązał: b~zlo arDAMY
"
PltZYIIZŁYM gan!cmle pracę politycllnłl z
ROKU CO NAJMNIEJ o , wywJrolen!em bojowym, Idy
MILIONY
TON
WĘGLA rozumieć będ2lle. U>,a nle podobna 01rywać wychowania od
WIĘCEJ NIZ W ROKU BIEwYS1.ko!enia. że za t",,,, samemu
ZĄCVM.
trzeba być przygptowan)'Tll róW
nlei pod względem wiedzy 0będźlemy 'I! uporem walczyć g61no - WOjskowej.
wzorem górnikÓW radzlockich
SłI\d płynie ogólny nakaz par
... mechanlzadę wsz:vslddch ro tU I dow6d"twa - uczvC SIĘ!
'bót wydobywczych, o lepsze r naSZa młoda kadra rozumie
wykorzystanie MM!YII .cirul. ten nakaz I garnie się do n,uki
czy ch. Zwl~kS7iYmy "nannie
Je-lORki<! ~ac!ania Akademii
, mechanizacJę ladowanla.
nie mogą ograniczać się do
Wprowadz!miv- na kopalBIe k!!tStalcen\a kadr pracowni kÓ\t;r
\t., 'Toku"", 'Pl'ISYlIzlym", """,,łlZne -pOlitycznych. Akademia winna'
. -1I06'Cł nowych iran.ęporterów stać się z cznM!m nie tylko
pance~,ch; tranaporłer6w lek KUZNIĄ KADR. lecz równokich, ladowar.-k' - "kaez:vl!h cześnie TWÓRCZY1\! OŚRODKIEM
NAUKOWEJ MYŚLI
dziobów:', kombajnów.
WOJSKOWO - POLITYCZNEJ.
WładM IlI.,dowa daje nam w
ZyC2:,: Iderr>wnictwu .4J<.der~e wspanIalI!. nOWII sotjall. mii I wykładowcom Domyślnej
atYCZ1lI1 tecbnlkę - maszyllY realizacji tych zadań. słucha-

Angielscy OkU,lanei
egiplkq

amerykańskich

lmpf!ńaliAtów,

......

I

Prllem6wlen\e generała N_kowsldellO zebrani przyjęli gorącymi oWllcjami na cześć Prezydenta R. P, BolesławlI Bleruta I Marszałka Polski Konstantego Bokossowsklego, na cześ~
WlelJ<Iego Wodza postępowe]

I

nacji wyborczej na og6lnonlemietklej narRdzie przed~tawlcieli
Nil'miec Zachodnich l
Wschodnich.
OClIYwlste jest. te byłoby &0
"iclklm krokiem na dl'Odze
z,fe<!nOOl<enle Nlem~ee, gdyby
pr ,;,oz.ycJe l'ZI\du Nlem!eekleJ
Republlkl DemokratYCZnej 110stały Ill'll:yjęte przeli rząd bonuski I trzy zachodnie m(łean~wa
okupacyjne,
RSl\d radtłeckl ocenia poBytYWnle I pOpiera propoz,eJe nl~ecklch sU dCU\okrat~ł w sprawie ajednoezenla NtemleedroBl\ Wfbor6w
og6lnonlemleekle.la Cło
~eala'Narodoweco

.1_

w

pl'~~~~~~~=y n~:"drogę ~on-

towanla agnl~ywnych blok~w i
wykorzystywllnia w tYm !lt'!u
zachodnio _ niemle.!klch
elementów odwetowych I mlllta-

rysŁycznych, KOŁA RZĄDZĄ-

CE USA. ANGLII l FR>ANC,rI
O"'AWlAJ"
51 .... ZJED~OCZE
D
.~
""
NIA NIEMIEC, OBAWIAJĄ
SU!; WOLNYCH WYBOROW
OGOt..NONtEMIECKICH. NIE
CHCĄ ZAWlERAC TRAK'fATU POKOJOWEGO Z NlF..l\tCAMI. Stawiając ~W1I Niemlec na forum 'Q)łZ trzy
elll'S,twlI'
nlłdtłejll.
ten
~,

~
u~ ledUOłIt:vch. Ulł ClII8 n~~~~6~R~
u""~cb. pok61 młIn' nie r6wnteł
~ Nłentlee, Jak r6wIlleł
awołanta

• p~e

kIch, stawiając tym sam:rm nn- CZENIA NIEMIEC, UWIECZród niemiecki p,zed faktem do NIC REZtM OKUPACYJNY,
konanym włączenia Niemiec ODWLEC ZA W ARCn; TRAKZachodnich do agresywnelo blo TATU POKOJOWEGO Z NIĘM
CAMI.
ku pólnocno - atlantyckiego.
W związku z tYm motna byDelCfi&eJa :l!:w!!iaktl itadsleeloby przypomnwć ożwiadczen!e kiego sprzecIwia sJll lilllegllJ"VllIi
Ilazety zachodnio - nlemie.:kie) nie narzucaniu ~wł nIe.. Reotllger Generalanzelłłlll'", &ą mietklemu. wbrew Jeso _11 I
..kancll'l"a Adenauer w prywat- bn lIwq\ędnieula blWeJącyoh
nYm aronie nild,. nie ukrywał, porozumień m1ędątllU'Qlłowyełl
że nWllia za katastrofę zJellno- \V spraWie ~ ~ kt!czenle NIemleo przed przepro- rateU ze atrony lIt<ImIajJ mlędl!:t
wadzenJ.en'f remllltar:vzaeji Nie lIĄI'odowej I IlwUa. ie IItWOnll
mice Zachodnleb I przed Icb nie talUI'J komla.l1 l17łolly obłl
wlącseniem do zachodniego sys n dla tlIU'QIłu nłeallecldego.
lemn obronnego", to .fe:sl d" BYS
temu ~nego bloku 1I6tTrzeba podkreślić. te w.tęp
nocno - etlantylllUego.
do rezolucji trzech mocar&tw
W tymże kierunku idl\ wy- powołuje się na to, że tny mowody p. Edena.
carstwa dXialllJą na podtlaWie
Według
doniesJeń
agencji propoącjl kanclena bonnskleReutera z 21 listoPada, anglel- lO, Adenau_ JEDNAKb ADt:
sld minister SptllW ZĄll.r&nlell-NAUKR - TO Nil> SĄ NIlU!·
nycb p. Eden, ~l!Umując de- ell.
Adenauer wnOSi bardzc
balę' w Izbie Gmin w sprawach wiele propoaycji I podejmuje
politYki zllll.ranicmej, oświad- Iic2ll1e robowillzania. Sądząc np.
czyl 20 listopada .w sprawie x wiadomości III11SOwych, lOboNiemiec:
wlll381 się on do remilitaryzacji
,.Nle dl\łYmy do lawafela u- Niemiec. do utwwzenia 12 dy_
kładn o pokoJowym ul'elrlllowlI wisJi, lm. ~09Qwilłz.ał się donlu sprawy Nlemleeu • Jest t~ starczyć niemleckieao mięsa arwidocznie
zdal\le nie tyllto matniego generalowi lImerykań
P. E~el\a i ftl!\ąu angielskiego. skięmu E!senhowerowl. Laes
lecz równlei. zdanie "trzech" nle ,0_ _ \o ~ le l_i
USIv; Anglii 1 Francji - ponle- to opinla.. NIemte<; narodo nleWIlŻ przt\stawiciłle AngUi
mlecklego.
krC'ślają slale w swycli ..,."mU-,1
"h·
•.
st
uj
Iml
Delegacja ZSRR
głosować bęIen la~ • "e \"vy ,ęP ą w
w
c- d1.ie
_lo
l
rI'
t
h
przedwk o u""wa
en!u j 11lU ncc
mocarstw.
ki"'jkolwlek rerolucji, przewidu
OCZYWISTE JEST, tE U- jąCilj utworzenie bezprawnej l
TWORZENIE l'tfIĘDZYNARO- ubliżajacej dla narodu niemlecDOWEJ
DLA
kl.-go komiSji mięQynarodowej.
MfEC
' S!IG
JeślI chodXi o qlosaone prze:.
delegatów~lliiP~u pro

pozycje ~;n11ł tu, przecista
.wjp)(>li ~du ąónn~egq, to Jest
r~ ~ki' jalnll. czemu

~~~!.!!.t
_ ....... _ ..__•. ~!,\l~~
.nvu........ .--~ ~w!*łi ną\kl,~,•

BIcł':=O'IąftI_1e8t JIifIIIIł~

•

~'P

•.

, ' ..

'.0

au.•.

Dł'.lenn11t1

ElIlpeJ&l\,lll~:~\I:!ldnl."a,~\t
ni. w «.$lii- \ihif& ~ _lenami"
.nglelskl~i.- 'Glh,"k'cii!JdUI!$ pognebowy ,illitU alę- do ropUk mielsklch.
ole dem

e.ol~ angielski •. 0"""

lny

aut pan_ernycll pG9i1ał:F
ognlem oCS&a,olków kOllilllktu. lS
osób ~glnQło, a &3, '" ty. J-eiSna
mAla dlle"'tzynka, odnlcH', clęł-

Ide raoy_
_-./11 . . .
LONDYN (PAP).
agen~j. ft.eutera.

Jak podaje

e,lpaltł rnl111ater
Spraw Wewnętrznych Fuad Sera,
El Dm Puu oilwladtlyl. te .. eJ,,I" sledmln IYlollnl, kt6re upły1ięły
od ,h .. IU wypowled't!1'Ila ukltdu
.,Ip.ko - angl.l<lIleltO. w Eglpele
ubltyel1 IO'Uto lU osóll, .. tym
33 pOlicjantów, • kobiety I plę<ojo
ro lIsIecI. IlS osób odoloolo raoy, lO
tym !III poUeJ""ttlw, • koble. I jed-

ma na celu uniemożliwienie ziednoczenia narodu niemieckiego

września zlożyl swe ośwjadczanie, wysuwając 14 punktów
jako warunki przyjęcia apelu
Izby Ludowej N!4!mieckleJ Republiki Demqkratycznej - Izba
Ludowa odpowiedziała oświadczenlem, że większość propozycjl parlamentu federalnego w
sprawie warunków przeprowadzenla wyborów ogólnonlemJeckich jest do przYJęcia.
Rząd Niemieckiej Republiki
Demokratycznej z,proponował,
by na naradzie ogólnonleml~klej OpracowaĆ niemiecką ordynację wyborczą. W tym!e czasle Izba Ludowa upoważniła
rzllO Niemiecki~J Republiki Demokratycznej do utworzenia ko
ml~JI dla opracowania ustJlwy o
przeprowadzeniu wolnych wy_
borów do nle-mietk!ego Zgroma
dz/'nla Narodowego. przewldując. te ta ustawa może stać się
podstawą do opracowania ordy-

_

do umaenla.nla sUy obronnej kairskie donOSZĄ. te dnIa ł bm.
Polski w walce o pokój, do przeszło 15 tyslf:oy mlełZka:6.~w
d&lsZ8g0. l1omyślncll{O naszego
5u ••u w.lflł<> - u;drlal -W ,- pognebl.
maruu ku IIOCJII.Ilm1ow1.

Wniosek państw zachodnich ou orzeniekomisji dla spraw Niem'
pokoJo_.o II Nie_mi po
cZYm nastl\pllOby wyoofanle
wszystkleh wojsk okupaOyJnych.
N!e można Die dostrrec, te
postawianie pruz trzy moearstwa na forum Zgromadzenia
Oaólnego sprawy utWot'2enla
komlaJl dla przeprowadzen.lll dO
ehodze6 w Nłemczetb zmierza
do tero, aby przenkodllł;, ~szel
kImJ sposobamł nlemłeCklm sl10m demokratyeznYm w lOb dą
żenln do otworzenia jeduolltyt1b, demokratycznych, pok6J
mlluJlłcylih Niemiec oraz pnlyspieszenia aawareta "klat u po
kojowego II Niemcami. Nie moi
na nie dostrzec. że - utworzenie
Jednolitych Niemiec nie nalety
do planów rUldów trz.-.ch mocarstw, która przeprowadzają
pospiesznIe remilitaryzację NI..
mlet Zachodnich, odbudowują
niemiecką armiI: regulltrnll z
generołaml hltlerow5kiml na
czele I stawiają sobie za mdanie wykorzystanie rezerw !lIdzkich l zasobów :naterlahl)'ch
Niemiec Zachodnich w celu
. i
j woJIIY

TEL A\'lV (PAP).

rzy propozycjl utworz.enia kcmISji 0111 Niemiec _ usiłują rox
dmuchać dyskusję nad tą bezprawnie wysuniętą przez nich
sprllWl\. TYm samym pragną n.
on! zamaskować bezprawie oraz
fakt brutalnego
pogwalcenia
Karty NZ i jej 107 artykuJu 0rali istniejących
porozumle,;

I

międzynarodowych dotyczących
NiemJec. Wlaśnle po to potrzeb

ne jest zaprosz&rtle Ilt'll:ed.staw!cieli I"Zlldu boruuklego. Jest rze
CUl zrozum! al ą. te z tego rodzaju propozycją nie mama się
tgodzić,

dslecl<...

Barbarzyńskie

bombardowanie
Phenianu
PEKm (PAPl, ni. amerykańSkie
towe ponownie
z

W dniu 4 grud.amoloty odn,,-

bombardowały

j

0-

Strzeliwały

bro.nl pokładowej
dtielnice m1esualne Phenianu. Na

DelepeJa Zwll\l&ku Radziee
Ił""', Ac _ I NI\llMY miasto zrzucono wiele bomb o
WIj1epleJ lIlOBI\ Mą4l11l'1, ezy n!t\nytn zapłonie.

!deso

'sinieją ~nkl I wvunkl
41a P~1a wybor6w, l:IlOA się pereznmlC41 na

tE'mat wanmlt6W PMleprowa·
d1tllJlla wyborów I ustaw,: W7
borczej. Mon utworzyĆ' równld komisję l to -- jeśli bę
dą uwUa11 za lmn1_eprzy 'f'5PÓłdtła!anlu czterech
mocarstw okttPuJllcYeh Niem
ey. IIIOBI\ slladae. ezy IstnleJl\
pnesJanld dla Pl'II:eprowsdaenla wYben\w w Niemlllleeh.

Wobec tego, ~ Zgromadzenie
Ogólne jest niekompetentne do
rozpatrywaniII tej sprawy 1· te
rozważanie tej kwestii stanowi
~'Cenle Karty NZ oraz ist.
ni~jących porozumie!'l międzyna
rodowyCh. delegacja ZWiązKu
Radllled!:lego uwaia za niemotUwe popareie propo:y~j\ tgloao
nej pnq delegata pakllltlłńskle
... .........._,••• bo !
.. ~ •• ~",a...
wem wynika bezpośrednio li propozycji
trzech mocll.r$tw, któI1I. jak j'1i
dowledmono, jest epneema s
K~ NZ i 11m ZIromadHnle
Ocóltte..oni KGmisja Po1l~
ńte maJ_ MWII roe&lrj\V116
~.

"

W

tu

.~ót

wyniku barb..... yń.kle'" nale-

amerykańskich

wiele
rannych.

nye~

Na

piratów I'Owłem
osób 100talo ubityCh "

rozkaz USA \

Hallada
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onauce, która jest ciągle aktualna
.. Być czujnym! -

na- rytet starych zasłużonych towa

oto

Towarzysz STALIN nczy, !e nie

świadczy

to o nIedoceniajakkolwiek
stracił grunt
pod nogami, to
jednais stara się oiywić sanacyjno ~ endeckich i wuerenowsk,ich rozbitków i wykorzystać
najrnniejsze, powstałe wskutek
Dledbaloścl szczeliny dla przeniknięcia WTQgich agentur do
naszej partii.
Organizacje partyjne, które
stoją przed
konferencjami po.wiatowyml, przed wyborem nowych władz partyjnych, powinny szczególnie dobrze pamię
tać, że
rewolucyjna czujność
to podstawowy czynnik chronią
cy partię, klasę robotniczą I cały naród
przed zbrodniczymi
knowaniami podpalaczy wojennych, usilują,cycll wPrzęPIIĆ
nasz kraj w nieWOlę amerykań
sko - hitlerowskiego imperializmu i jarzma wyzysku ~pltaH
stycznego. Umacniając czujność,
przyspieszamy zwycięstwo socjalizmu w naszym kraju.

kaz, który powinien towarzy- rzyszy z miejscowego ,kierow- istnieje ściSły związek pomiędzy· niu wroga, który

szyć

nieustannie każdemu z nictwa partyjnego wysuniętych
nas, zarówno \V każdym mo- na delegatów na konferenCję.
mencie pracy partyjnej, zawo
Potrzeba wzmożenia
czuJdowej i społecznej, jak I na ności partyjnej. nieustannego
każdym kroku zespołowego, przypominania sobie uchwal nI
CZy osobistego życia" (Bierut) Plenum KC nllllzej PartII oboKażdy dzień przynosi nowe wlą,zuje nas I teraz, kiedy oddoświadczenia, które wskazują, bywają się powiatowe konfejak głęboko słuszne są te słowa. rencje partyjne, na których doSpecjalnej aktualności nabiera- konuje
się wyboru nowych
ją one dziś, kiedy imperializm władz, nowych komitetów paramerykański asygnuje jawnie i tyjnych. Przecież od pracy tych
otwarcie sto milionów dolarów władz, tych komitetów zależeć
na dywersję w ZSRR, w Polsce będzie jak terenowe organizacje
i innych krajach demokracji lu- partyjne realizować będą udowej.
cl;lwaly partii o podniesieniu na
Lecz czujności nie można i W~ŻSly poziom stylu prucy parnie należy ograniczać jedynie tyjnej, zależeć będzie realizacja
do spraw i ludzi dzialający~ pol<Łycznych, gospodarczych i
'>oza partią, na zewnątrz partu. ideologicznych zadań nakreśloGomulkowszczyzna i spychalsz- nych przez KC naszej partii.
,"yzna,
proces KIrchmayera,
Liczne konferencje partyjne,
fatara I Innych, odsłaniają, wy- które się już odbyly, wskazują,'
",finowane . metody wroga kla- że ogół delegatów cechuje czynJowego, który próbuje. nasyłać na I glęboka troska o odpowled
do partU ~~Oich agentow, pr~- ni dobór władz partyjnych, że
gnie os~ab.c organizacje p~rtYJ- baczą oni. aby nie dostal,j się do
De od srodka,
pamlitowac je, władz ludzie przypadkowi, nie
d~obl~~ować Ich bojowość I poSiadający dostatecznych kwaoflar?osc w ~'alce o wykona.nle lifikacji pOlitycznych, organizazadan nakrcslonych przez par- cyjnych; moralnYCh. Na nlektó
tlę i rząd..
..
rych konfęrencjach jednak u0. potrzebl~ cZUJt;l0ŚCI .wobec jawniło się przy wyborze władz
pcbltych a nIe dobItych Jeszcze partyjnych, że są pojedynczy de
elemen tow reakcYJn~h uczy, legaci którzy nie są godni kannas przykład wystąpIenIa znane'
'.
.
go warchoła Narutty, który bun dydowanIa do wła.dz. Orgamtował na zebraniu wyborczym :racje partyjne, ktore Ich wydelegatów na konferencję dziel- brały, nie .wykazały dostatecz:
nicową przy PLL Lot w Warsza nej ~zujnoscl rewol~cyjnej I
wie i usiłował poderwać auto- trosk" by reprezentujący organizację towarzysz był rzeczy wiś
cie członkiem najbardziej
fiarnym i oddanym partii; by
SZKOLENIE NOWYCH
delegat był człowiekiem naj bardz:iej przodującym iwypróbowa
KADR· OFICERSKICH
nym oraz odznaczał się wysoką

.. iiid"'"'''''''''''''''''G'''

sprawami organizacyjnYmi i po
litycznymi oraz, te realizacja
linii politycznej zależy również
od spraw małych I drobnych, od
przestrzegania wielu czynności
organizacyjnych nieraz II po_
zoru błahych. Doświadczenie polityczne I·organlzacyjne WKP(b),
jej sukcesy w rozgromieniu I
przegnaniu z partii wszelkich
wrogów I· dwulicowców stanowią dla nas wzór czujności re-

o-

moralnośch\.

Są

konferencje

na

których

przestrzega"""ię np. zasady
składania życiorysów przez delegatów typowanyCh do władz
party jnych, prezydia zaś niejednokrotnie dają się zasugerować

nie

I

mniej'
Ig!osem
de:egatów w rodzaju:

doświadczonych

,.znamy
znamy, po co będzie skła
życiorys" lnieuzasadnienie
7.walniają niektórych od tej rzekomej zbędnej "formalno. ci".
Tymczasem praktyka. ujawnia,
że ci "znaniU nieraz towarzysze. po złożeniu życiorysu odpadają, czy to z braku
dostatecznych kwalWkacji partyjnomoralnych, czy też nawet ze
względu na
przynn leżno;,ć w
przysż!ości do wrogich organizacji.
Takim .,z.nanym" towatzyszem,
którego część delegatów na kon
ferencj! dli.elnicowej KD Podgórze w Kra.kowle chciała zwolnić ze skłudania życiory.su. był
niejaki Wójcik. I cóż się okazało? Okazało sIę, że Wójcik był
w przeszłości wła.ctcielem sklepu, członkiem mikolajczykows-.
kiego PSL. okazało się również,
że jest on karierowiczem. -Wyszło ró\vnież na ja\v,
że
tow,
Szymański ma jeszcze niewyjaŚ
nioną przeszłość z okresu okupaCji, a Migdał to not.oryczny
pijak. p!amiący honor członka
partii.
~o,
dał

I

w szkolach "
deh

wiedzę teoretyczną

domości

do

praktyczne,

pełnienia

i wia-

potrzebne

służby

wojskowej
na stano:viskach dowódcy.
Na zdjęciu: Sierż. podchor.
Jan Nowak, syn chlopa, wy jaś
nia podchorqżym Oficerskiej
Szkoły Piechoty
zasadll konstrukc;i moździerza.

CAF -

AFWP

wolucyjr.~j.
Pokazują one, jak ważną
wą jest wyeliminowanie z

spra
pracy partyjnej wszelkiej lekkomyślnoścl I samouspokojenia.
A jak można tłumaczyć nie docenianie na niektórych konferencjach tak ważnej sprawy jak
gruntowne sprawdzenie I dokład na znajomość kandydatów

W Katowicaclo"

"Palac

Ul

Młodzieży",

wybudowany

radzieckich.
Palac posiada szereg dzialów wyposażonych w nowoczesne
ur,,,dzenia, instrumenty muzyczne itp. Pomieści on około 1200
chlopców i dziewcząt.
Na zdjęciu: Teresa Pająk, Krystyna Jaworska I Wanda Wojtaszek podczas lekcji grll na akordeonie.

żelaznym

I

ciągu

nych

tych

kilku

miesi~cy

jesien-

dużo

zmieniło na budowie !linii
kolejowej Kielce l Busko. 20-ki
lometrowy jej odcinek nie roz·brzmiewa już szcz~kiem lopat i
kilofów, zniknęły
wąskotoro
we lokomotywki I wagoniki, a
huczące motorami koparki p;ze
niosły się
dalej na południe,
,rdzle budowniczowie nowej kolei zmagają się z ostatnimi
przeszkodami na drodZe do Buska.
Wróćmy jednak do Sitkówki
i jej okolk Przez pola. które
jeszcze przed rokiem przecinała piaszczysta droga, dzisiaj wio
je się - z dnia na dzień dłuż
szy, stalowy wąż szyn, który
wgryza
się
w
kamieniste,
bogate
w
marmur
wzgórza, czołga się po wysokich nasypach, mijając wsie, pelznie w
głębokieh wykopach.
prześliz·
guje się między żelaznym.; fila.fami mostów, to znowu chowa
siE: w lesie.

Na początku jesieni zagwizna zakrętach I prowizorycznych przejazdach. PIERWSZY
POCIĄG.
Nieuwidocznlony w
rozkładzIe jazdy, kursuje jednak
regularnie, dowożąc na trasę ludzi i materiał.
Jeszcze przedwczoraj przelot
pociągu wynosił 9 kilometrów
i 300 metrów. A dziSliaj - parowóz, pchający przed sobą pIat
formę naładowaną szynami or, podkładami i ciągnący kilka wagonów towarowych, którymi jeżdżą do pracy robotniCy
i majstrowie, zatrzymuje Slię już
na lO-tym kilometrze. Wstęga
szyn rośnie niemal w oczach.
To zasługa dzielnych budowo
niczych żelaznego szlaku. Pracu
ją na niewysokim nasypie.
Wykonujemy średnio 150
proc. normy dzlcnnie, - mówi tow. Humlńskl, kfl!rown·ik

T

przysłuiy się swoim atlantyckim mocodawcom waląc... młotkiem w stół w czasie prze,nówie
I

Niemiec Zachodnich w bazę agresji. Drogą do tego celu
jest - wbrew Karc.ie Narodów
Zjednoczonych - uzycie s~ldu
ONZ dla rzeokom.ego rozwlązania sprawy niemIeckiej. "Jedność Niemiec jest waiDYm czyn
niklem zabezpieczenia pokoju w
Europie"
pow:edzial min.
Wierblowski. "Utrzymanie
I utrwalenle rozbicIa Niemiec
leży Jedynie w Interesie tych,
którzy, pro~adząc politykę przy
gotowań do ·wojny, chcą łwor~ć ogniska nowycb konfJIkłow I niepokoJu. Sfaszyzowane
Niemcy Zaclwdnte to dla rucb
jedna lit ",ainych baz agresji".

ChurehUI ł Adenauer
>

"'€o ..ta-I""

""... '" ..... "" ...,

Podczas g~ w Paryżu pnedodn ich
sŁawiciele mocarstw zach
dokazują
cudów
akrobatyki
słownej, ateby. zalegallzownć
swoje plany wobec Niemies:, w
Londyrtie
brunatno - bonnski
wet delegat angielski uznal z~ "kanclerz" Adenauer oświadKonieczne
przywołać
do
porzą
cza
wręcz,
te
Niemcy pokojowe,
ku
Sarpera.
zdemilitaryzowane stanowiłyby
właściwie "zagrożenie pokoju".
Stano.isko Polski Logicznie rzee<. biorąc, moglonia

polskiego, min stra
Sarper, który
zapomniał, te nie
się w Turcji, przehow swych młotkowych wy
czynach do tego stopnia. z{> na-

du.

Na przedzie uwijają się torowi, układają podkłady, dowożone z
Sitkówki. Wyposażone
są one w żelazne nakładki, do
których przytwierdza się szyny.
W bazie za pomocą elektrycznych wiertarek, wierci si~ w
drzewie podkładów otwory, któ'
re torują drogę wkrętom (śru
bom). Wśród układaczy wy różnia się Stanisław Piłat z Łuko
wej, prawa ręka brygadzisty
Noska, małorolnego z Morawi·
cy. Nosek ukońcZYI kurs dla to
rowych we Wrocławiu i teraz po zaoraniu 2 hektarów ziemi dorabia na utrzymanie licznej
rodziny.
Brygada Noska pokonała już
zakręt w sosnowo - brzozowym
lesie za Nidą i teraz "wali" naprzód do Dębskiej Wol,j i Włosz
czomlc. Tam stanie dwudziesty

ha rmon ijnego współ
poszczególnych brygad.
A więc układaczom ,.siedzą na
karku" ludzie z brygady Czesława Sztuby, którzy na podkła
dach umocowują szyny. Z hukiem spadaj ą
one z wózków
na ziemię. Za chwilę kilkanaś
cie par silnych, młod~ch rąk
podnOSi szynę, po czym układa
ją na drewnianych progach.
W zespole Sztuby wiodą prym
stanisław Stachura I Zygm.Uńt
Zychowlcz z Komorek, który
też najgłośniej
pomaga sobie
donośnym .. hooop", gdy na .~o
mendę brygadZisty razem z ko·
legami podnosi szynę do góry.
Sztubę i jego brygadę goruą
k*d!y z zespołu Sebastiańskie
go. NIby cień - krok za krok:iem pOl'uwają się za układacza
mi, nie wolno im się spóinić.
Dokręcają śruby spraw.nie, .st;tb
1<0 i dokładnie wielkimi kluczami Andrzej KamlRla
z
Brudzowa, Stefan Skiba z ·Woli
Morawickiej, Wladysła.wB~
ga, Władysław Piotrowski i inni.

Gdy cofając się dl) punktu
wyjściowego miniemy pracują
cych na t·rasie ludzi z brygady
Sebastiańskiego wydaje się:' te
tor jest już gotów. Mo::t>··po
nim przejechać wolniutko, 0strożnie lokomotywa i kilka wagonów..~ Ale to jeszcze nie koniec robiltY:· ...

Tor jest
jeszcze
w wielu
miejscach
pozapadany,. szyny
jakgdyby "poWyginane". Tl:re.
ba je podn·ieść i wyprostoWl1Ć,
dokładnie. wyrównać linię. Pra·
cę tę wykonuie czwarta brygada
pod kierownictwem tow. DlIlodrugi, licząc od Sltkówki słup py z Sędziszowa. Szyny pod:nokilometrowy.
si się za pomocą mechanicznej
Praca przy układaniu torów ~wigarki, a ~dstępy pomiędiy
-'
.
n1rDj
wypełma
ZW1rem
lub
jest skoordynowana. Wyniki jej szutrem.
.

I

Dopiero teraz szyny biegną na
równym pOZiomi/?, prosto jak
strzelił, li na zakrętach' Wygina-

•

nl8

ją się

m-I

łagodnym,

be1lł'iecznym

ukrywa tego ani prasa francus-' Europy I stwof1!ęnle. w jej
W tym samym czasie Ade- łukiem.
ka ani angielska.
1 mach Jednolitych Niemi""" nauer objeżdża stolice mocarstw
Na wiosnę Ściany wykopów i
Wróble ćwif'rkają nR dachu włą,czonyml do nich terenami, uchodnich, Francji i Anglii, zbocza nasypó\v pokryje Świeża,
o rosnących wpływach AJenau- pozostającYmi ob«-nle pod sa- gdzie uzgadnia szcregóły, doty- zielona darń. Zbliża sIę ~eń,
era I jego hitlerowsluch kolet- rządem· pol9klm ·1 rosyjskim". czące przeksztalcenia Niemiec kiedy rozlegną się o.str~egaw
ków w amerykańskiCh kotach "Aby osIągnąć ten cel ;... dodał Zachodnich w ogni~o agresji. cze dzwonki na przejazdach,
politycznych. Wielka gra o "za- Wildermuth - tnleba posiaiSa6
W Paryżu delegat radziecki podniosą się rarntona selilafoszczytną" funkcję amerykań- siły zbrojne".
minister WyszyńSki domaga się rów, zazgrzytają zwrotnice. tlisklego namiestnika na ... Europę
.
-.
bezwzględnego zakazu broni a- laznym szlakiem Kielce' -' BuZachodnią została rozpoczęta.
Jasno i nledwuznacmle_ WU- tomowej I kontroli międiyn8'l'o- sko potoczą się nane· wagony
Na starcie znaleźli się Churchill dermuth mal'ltY o Wehrmachcie dowej nad .lego .wykonanlem.
rodem z Wrocławia i Po.snilnia,
I Adenauer. Zważywszy sympa- hitlerowskim! nowym ma~u . W tym samym czasie za Ocetle, jakimi WaSZYRgton obda- na wschód po Wrocław, Szcze- anem padają glosy amerykań,za hitlerowców,
zważYwsz.y cin, Poznań, Królewiec.
.kich polityków i gene.t:a!ów,
zaufanie,
jakim darzy
hldomagających się użycla broni
tlerowsklch generałow - zbrodOkazuje się jednak, te prze- atomowej w Korei.
niany
wojennych,
zws- eiętny Anglik. mimo karmienia
iywszy znaczenie, jakie 'Pl'Zy- łt 0 przeli dlugie lata labourZYW tym samym czasie amerywi
j d
d i I
sk
$towsko-churchillowskim! khm kańscy imperialiści przystąpili
ąz~ e Oh zaga n en 8 w rze stwarni, zdaje &obie sprawę z jut do uiytkowania sumy 100
szen a We rmachtu, d o rozbuj
milionów dolarów, jaką Trudzenla nastrojów od...oetowych niebe~ eczeństwa, jakim jest
Niemcz h Z h
t
dla niellO i jego kraju sojusz man w myśl ostatnio uchwalo~ vsk jei:
t Ile .. , A":ZYS - amerykańsko _ hitlerowsktDe- nej ustawy wyasygnowal na orazu esię
na nao,ezi6ło
7& wenau_ ....._;..... 1.+.<_ ....._ - u .-..... ganlzowanle
l
finansou~nl·e
ero,wysuwa
wał- u~....__... -_ .. ""'...,.... _v""
,.~.
oc o tytuł amery",ańsldG8<> bu. lIO~wau ~y jest szpiegostwa l dywersji w Zwląz
danoa Europy Zachodniej.
dowodem,.te ~ nie ~ KU Radzieckim i w krajach deniell lIł~. ~Ilłu iltle mOkracji ludowej, I o
rowskteh b_łleWe6w naci Lon kańskich imperialistów przyłapa
dynom. ..Adenauer h_UlIl" _ no na SOrllcym uczynku. Na Wę
"ministrów"
dźwięezało bez przwwy w u- lI1'lIech zmunono do lądowania
szach bonnskiego sościa w Lon amerykański samolot wojsk;t>"Turystycznym"
eskapadom dynie.
WY" który naruszył granice BuAdenauera towarzyszą nieprze- ,
munli t Węgier, który milllł ubierające ani w tonie~ ani w sło
W
brać na swój pokład titowskich
wach wypowiedzi jego bonn-.
dywersantów dla U'zucenia ieb
sklch "ministrów". Po "miniw Zwiąa.u Radldecklm.
slrzeh komunikacj~ Seebolłmie,
Zestawienie tych faktów jeilt
który bezpośrednio nawiązując
W Parytu ~a nublecka jaskrawą ilustracją celów i me- WielIdn.! kluczami spratmlie
do Hitlę'ta oświadc.1\Ył, że Niem- domaga się rozw!l\Z8Dla zagad- tod obozu wojny, na czele kt6SZ1Ibkc doltręccjq śrublf_
cy nie uznają traktatu wersal- nienla problemu niemieckiego Ilego stoi rząd. USA, oraz celów
SkieJo; 4łO$ zabrał "minister" igodnfe z interesem· wszystkich obozu pokOju, któremu pnewo- "PÓź.niąj jeSiCzeprzed 1955 t&odbuiiow1- WUdermuth. który. pragnących ·l>Ok')ju l1II1'Odów. i dz:I Związek RachietkJ.
l\1lien srehŃyste WagGtl
.........
powiedział, że ..celem polłtyld iSOdn!e li. lnt(resem n ....odu Dl .... ł
J ...__ &.
siark y • ....,--

Wynurzenia'

ymowne
zestawienia

który by się wydawać, te Adenaaer
przyjechal do Londynu w 'Charakterze
ubogiellO krewnego,
Turka,
który starli się zaskarbić wlIglę

Minister Wierblowski,

nie

ty o

zależą od
działania

robót na tym / odcinku. Wczoraj np. mimo deszczu ułożyliśmy 330 metrów bleżą,
cycb toru I 517 podkład6w.
Ładna cyferka, co - śmieje
się z zadowoleniem maJsterPoJętnych
miałem
uczniów.
W krótkim czasie W'Y1"OŚII •
nich wykwalifikowani l ofiarni robotnicy. - ciągnie tow.
Hurnińskl, myśląc o 64 mało
rolnych chłopach z okoli cz·
nych wsi, .którzy bardzo prędko nauczyli się nowego zawo-

Za chwilę kilkanaście par rąk podnosi ~ynę ..

wydarzeń. ubiegłego

I nie

fot. Tymiński

szlaku' do Buska

dał

się

CAF -

..... iW

urek w atlantyckim sosie.
Jest n.m SarlH'r, delegat
Turcji n8 VI sesję Zgroma
dzenia Ogólnego Organizacji Na
rodów Zjednoczonych. WybItny
pisarz angielsln, Shaw. nie znał
zapewne Sarpera, ale o ludziach
jego pokroju pisał, te cechuje
ich nledolestwo OWCy l agresyw
oa pompatycltność osła. Otóż
tymi właśnie cechami wyróżmł
się ostatnio delegat turecki. Pel
niąc funkcje pr tewodnicz'lcego
Specjalnej Komisji Politycznej
ObradUjącej
nad
rezolUCją
trzech mocarstw zachodnich w
sprawie Niemiec, Sarper doszedł do wnio.ku, że najlepiej

i

do władz partyjnych jeśli nie
samouspokojeniem,
brakiem
czujności rewolucyjnej? Czyż
R. Wolski
_ _ _ _ _ _ _...:....:.....:.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

a

do użytku
wyposażony wg wzorów

Dniu Górnika zastal oddany

dał się wyprowadziĆ' [; rówchullgańskilnl wybryka
IoIro,ńcr.vĆ'

przem6- dy lUl.gielskich imperialistów.
nask(lwalo istotnI! ce Tak jednak nie Jest Adenauer
mocarstw. ul'hod- li wWlclw1il lObie bułl\ zjawił się
tym jest utrwalenie na loRlb'ÓIIkiDJ brnkv w e.harak
N1em.tec i ~lIłce &cne ~ Ae~ Nie Qlemlecllie.i

I

.łań

I

~e mieckleao.

-

B.

,~-

°Ci:ii..

n

Zetempowcy
ze Sniekoz

......

a

s ąpracąna· sispełnf
tu

e~dunków

i innych

mate_, zowanla
wędr~wneJ grupy agi
tacyjnej, chodzącej od groma-

nał6w
było
wiele cały plik kartek różnego
formatu i koloru, ;!ęsto, zapisu
ZMP"owcy, nych pismem ręcznym i maszy

I

punktu skupu

należne

od niej

częły wysuwaó s!ę na czolo 'IV
realizacji zadaA g08podarczycb.
- Jeślloecheemy, aby n.. na
SZYch polach Jracowaly trak
tory, jeśli chcemy siać siewnUtami. żąć żniwiarkami I
młóclć młocarniami, to prze"Iet mUSimy dbać o 1.aopatnenie w chleb I mięs.) robomików produkująCYch :e
maszyny, musimy spelnie obo
wiązek tywicleu Ludowcj OJ
czyzny, która dba O t1nowoczeiinlenie wsi. o dobrobyt pra
cujących chłopów, _ mówił
zmempowiec Bara z Nawodzic, pow. sandomierskI,
Zetempowcy z gromady Kamienie Pablańslde pomogl: samotnej wdowie odwieźć do

W gminie Kazimierza Wielka.
pow. plńczowski, zetempowcy
zredagowali gazetkę ścienn~.
w której pokazali zbiorową od
stawę zboża, piętnując równocześnie kulaków, którzy ZbOZ3
nie oddali. Gazetka została ~
wieszona na tablicy ogłoszeń
w GRN. Wrażenie było nadzwyczajne. Kułacy szybko odstawili .zboie I przyszli do zetempowców chcąc "odkupić" od
nich ,,kornpromltujJtCą" Ich "a·
zetkę. Odpowiedzią na tę ..pro
pozycję" był oczyw!ścle zdrowy
śmiech ZMP-owc6w i... calej
gromady.
Ciekawą

I orygin'llną formę
pracy agitacyjnej worowadził
przeWOdnik
drużyny harcer-

W korytarzu biura spółdzielni
"Samopomoc Chłopska" w Maleszowej zebrala się spora grupa gospodarzy, Na scianie wi-

Bolek Prędki ogarnął wzrokiem salę i nara" 'Zrozumiał
przyczynę tego milczenia. Zrozu
miał dlaczego zawsze tak chęt
ni do pracy ZMP-owcy, nie
zgłosili się do brygady omłoto
wej. Na ko.,cu sali siedzieli Jan
Prędki
I Henryk Wojtaszek.
Znllł ich dobrze, To przecież oni od dawna już terroryzowali
młodzież i grozili bielem tych,
którzy chcieli pracować, Poprosił o glos, Mówił
krótko,
wrogach, którzy po cichu, u·
kradkiem wciskajll się do organizacji, aby prowadziĆ wrogą
robolę, o chu!iganach,
którzy
dY.
zaczynajl! swą "karierę" od
n Eatan.vllY Mierzwy. tej szkodliwych plotek, bójek I ma
to lo mil $ morgi, nie ma kt. rzeń o "amerykańskim życiu"
młóclć...
- a kończą ją w więZieniu.
- I 8 AdamakieJ...
,
- I nil nasze zebranie WaikOWej MaJchra- I
w~ wdowy, co ma 1,5 bek·
zako{,czyl - dostal Się wróg.
tllł'lI> I siódmy krzyżyk na karku, II nikogo do pomocy_
Posypały alę nazwlska: Projekt wszystkim 5111 podobał.

°

IDO'"

°

l

Popatrzcie jakq zie!onq
sprzeda!
państwu
ten kulak Lul.kowski. To majq być kartofle. A !adne to
-

drobnicę

siała

gazetka wykonana przez
harcerzy,
KOlo;owe rysunki
przyciągały wzrok.

l

schowa/! sowali....

Dobrze go wyry-

Ze swych obowiqzków nie
się" ..
- czytał Jakiś starszy gospodarz - Jan Brych, Józef

-

Ot, I wstyd wsi przynoa z"bow;qzall się na zebraniu gromadzkim, że do 25
listopada wszyscy oddadzą.

szą.

..

..

l

stanlslaw Połownlak
przewodnicZ4cy
Wojewódzkiego Zarządu
ZMP w Kielcach

mogla by ich pocz~stować
ale poszli. Zastali Sci.nę samego. PrzejęCi swą misją tłuma'
czyli chlapu, dlaczego powinIen wypdnić swe obowiązki
wobec państwa.

wyprosił

ich

wreszcie

z

Wszystkim podobała się gazetka. tylko ci którzy w niej
"wisieli' byli oburzeni.
- Do czego to dochodzi,
dzieci się w takie spraWII mle
szają".

A dzieci rzeCZYWiście miesza.
Iy się w te sprawy, Mali harcerze Sabot, Majkowski I MLsz.
czyk wybrali się nIlwet do Sianf.ddwa Sciany, by przelton!l~
go, te tle robi nie sprzedając
państwu zboża.

Mieli rację medyto
- Dawniej to czlek cięż·

kq biedę cierpial. Ch!opskie
dziecko nie moglo do ukoIli
chodzić, DziA nieile mi się ży
je. A że oni chcq się uczyc! to
mają rację.
;,Podatki Idą na
budowę szkól I fabryk" ... mówUl.~

- Ano, tot! I prawda, bo ni·
gdll nie budowaro się 11Ile. co
dziś.

... Ale

przecież

jak ja jeden

nie oddam zboza i nie zapłacę
podatku. to,·przez to się mnie'
nie wybuduje - próbował u·
spokoić sumienie.
I'
Już miał wyjŚĆ obrządzać gospodarstwo. gdy nagle uderzył
w czolo, jakby sobie coś

się

przypomniał.

- No. tak ... - ale ! w tym
mieli rację. te jak wszyscy
chIapi będą tak robić jak ja,
to wtedy nie będzie za co tych
szkól i fabryk budować ...

Nazajutrz Ściana, pożyczywszy konia od sąsiada Majkow.
skiello, odwiózł zboże do punktu
skupu.
Przekonali go trzej maI! harcerze. Przekonały 110 rosnące
mury nowych fabryk, szkół i
przedszkoli...
M,O.

wa - Sllmi pn.VSllll, omłócili
pół kopy żyta l pół !tOpy pszenk-y. Robota paliła Im się w
rękach. Niech Im będzie w
tyciu jaknaJ]eplej...
Zuchy! - dzlewo.by I
Chłopaki, rzetełnle pracowali.
Do śmiechu pierwsi, ale l do
roboty nie trzeba 11'11 gonl~, chwalił stary Szafrałliec, uśmtechają4j się pod wąsem.

Stanisław

W~ 8łaałSlaw Blach, lanina. lUaJnb, Bol.law Pręd
ki_

- a. .....1'...

Na S111I panowala cisza, prze-

~.Bolel, r(~tlk!, Jeden! fIlIlaktl/tDllle],źllcl\ ;M'&'oWCOW na.4

.

III

Vroczyścle, z transparentami
odwieziono następnego dnia zbo
że do punktu skupu. Było tego
okolo 2,5 metra,_
A wieczorem snłodzi ZMP-ow·
cy urządzili wieczornicę.
dumą zameldowała brygada
omłotowa o wykonanlu
zadanla. Pracowali rzetelnie - rzeteln:ietei się bawili do późne
go wiec:ora. Bawili siQ pod ba
slem "Dldś 1!"'CUJem)' d:lś

=

kor" RQlfIlI ~rOże~y

PO

Czy tak t>yć powinno?

Go,"

tmnie

Gamoński,

- Kaidy cep - TrumanoTrochę ball się Selanowej. bo
wi wleb! ...
to koble!.. nerwowa I mioUII
uderzenia cepów przechlop~y
w
rywały
co chwilę wybuchy takt Pokrzykiwali
uderzeń cepów, Mł6cili vi
śmiechu,,:
czterech zagrodach - u najbied- BIJ JlISlu, co raz ude- nlejnych, Ludzie poproS'lu, nie
rzysz, to jeden podżC:III1CZ wiedziell jak 1n1 dt:iĘ'kować.
- Dobrzy chłopcy - opomnieJ!...
wiada trzę.sącym siĘ' ze W1:ru·
- Wall ... a,mocn,!! ... ,
nenia głosem stara Walko-

Iti.

•

Ignacy

Waclaw Plltlewski, Wladyslaw G'1Ichowski, Tadeusz
KrZ'!lmnowski, Stanlslaw Seia
na,

Głuche

_ lal- jal- jat"! - odezwa·
Idlk4 stosów. Sel.:retarka
koła - lIbJI;'lfD4I, uplsywała ...

C$~_u...
~a, CIucha . . . . .

ił

-

Poruszenie, jakie dalo się
zauważyć' na sal!, pokazaló, że
trafił dobrze tu nnleŻllło szukać przyczyn zła, Oglądano się
do Iyłu, ktoś krzyknął "precz z
Od lewe;: tow Stanisław Woj
chuliganami" - ale Ich już nie taszek - brygadzista brvgady
bylo... Teraz juil wszyscy zgło omIot owej i Kazimierz Swie/lik
-' przewodniczqcy kow ZMP w
sili się do bry gn dy.
Szańcu.

do brna-

~a ,.tłumionyml /!Zeplami
__ dodaodJąeyntl ,d~eś z koń-

a

'Taka jest na9Za przodująca
młodzież, Jest ona dumą swojej organizacji, dumą partii i
caJego narodu .

wał.

gaństwem.

koła .wtełl1k_

fiwieWJI.

przepro~ adził pogadankę,

nieJ dyskusję na temat: wJak
mol rodzice wywiązali się ze
swyl}ll obowiązków wobee ludo
wegO państwa".

Ale po wyjściu chłopc6w,
Sciana paląc papierosa laezął, I
się zastanawiać nad tym co me \
will.'
ł

łeb"

dy' - upytat przewodnicząCY

K~

ża w Związku Radmcklm.
Przewodnik drui.yny harcer_
11klej w Sienni... kol. Zygmunt
przydatek na zbiórce drużyny

nie
izby.

Wlerh! o klm mySię - to
Jan Prędki I Henryk Wojta·
Rek - ci, którym Ludowa
Polska dała wykształcenie Ił odwdzl~za.lą się jej chuli-

12 IUtopadll oclbyło sl~ zebra·
ni. 'MSY$tldCl\ c&lonków koła.
Omawiane ~jflłEt utworzenia

lo

Keś.

mu mora/y". Wprost niegrze<oz·

Brych,

o

~ (;n\łoto"",J.
_ Kł. . . . . . . 81ę

Szymon

Z początku nle chciał Ich słu
chać. Raziło Jego chłopską ambicję, że takie smyki
"prawiq

"Każdy

cepTrunlanowi w

Llpnłku,

Jak harcerze zaagitowali gospodarza Ścianę ...

wywiqzali

I

sklej w

zboże. W gromadzie Mą,k05zyn clelekl, który na zebraniu hardy do gromady I uświadamiają pięciu zetempowców wymłóci. cerzy w
IStudzianach esylał
ceJ chłOpów o łeh obowiązkacb ło zboże samotnemu gospoda- młodzlety urywki 1\ ksląikl 8zo
obywałoelsltich. GruPII taka po_ rzowi Wrońskiemu. który d7.ię łochowa ,,zorany ugór". obrazu
wstała I w krótkim czasie Woj ki temu mógł odwieźć swoje Jące 'pracę komsomolców '"
otnymal!ś. ciechów I gromady są.slednlf'! Po nadwyżki do punktu skupu,
w czasie planowegO skupu zbll

Gromada Śniekozy w gminie !.rowej odstawy Klimontów, pow. Sandomlertki, Wiktor i Czllslaw _ele, Nad nowym.
- Meldunki te
wlokłil się na szarym końcu w nImi trzepotał na wietrze trans
my z terenu Od młodziezy,
planowym skupie zboźa. Zwró- parent z napisem: "GROMADA
po~eJ pracujJtCym cblo
cill na to uwagę.,.eMP.O\1.'Cy l ŚNIEKOZY WlEZtE C'm.El3
pom w reaUzaeji zadań go·
postanowili gr(łń1a:i~ p.,móc. DLA ROBOTNIKÓW". Gdzieś
sPOdarczych
wli mówi
wICeprzewodniczący
Wojewódzkieg{} Zanądu ZMP kol
Baraki. - W pracy teJ wzię
I:y udział setki zetempowoow
l harllerzy, młodyeh gorących
patriotów - naJbllzszYCh pO.
mocnUtów partii.
Czytanie tych suchYCh, zdawaloby się, meldunków. pasjonuje, jak naJciekaw~za książka.
.Z pierwszego meldunku dowladujemy się, że zetemp{}~
z gromady LudYn!a, pow. WIo.
szczowa,
utworzyli brygadę,
składającą się z 34 chl0pców i
dZiewcząt. Brygada ta pneprowadziła wykopki w spółdzielni
produkcyjnej w Radkowie.
aarc~rze z Kralloclna. również w pow. włeszćzowsltim wy
dali gazetkę ścienną. Skrytyko_
PrzewO<1nlezący kołA kol. Wlk. ze środka kolumny rozcl1l'dzlły wali w niej gospodarzy NIcdba
tor Miłek zwołał zebranie, na tię dźwięki harmonii, grającej la I Bodziaka, oclągaJą('Ych się
II odstawą zboża.
Kryty'tJ. w
którym postanowiono znaleić skocmego obet'ka.
gazetce pomogła. OpOrni g')Spo
wyjście ze złej sytuacjI. Na ze
Choć na dworze biło po- darze przekroczyll swoJe plany
branie ZMP-owcy aaprosm seodstawy zboża,
chmurno, słońce jA-śniało na
Kol. Stanisław Kordas. ~ gro
kretm-za pOdstawowej orl!Bniza
twarzach ZMP-owców, Dumni mady Wymysłów, pow. Wlos?ejl partyjnej tow. Waleutego
byli, źe udało im się zorganizo ezowa, przekonal swojego ojca
81e4zfa, ,aby lm pOmdgl swoją.
wać zbloto\vą odstawę źe ja O potrzebie szybkiego wyoełnie
~
nia obywatl'l.kich .,bowiązków,
dą oto na czele calej gromady,
Agitacja dala pomyślny wynik'
wloz'lcej
do
punktu
skupu
110
stary
l{ordas plerw,;zy w il'0ma
W wynlku wspólnej nIlrady
kwIntali
zboża.
dzie
- już w dniu 12 sierpnia
zebrani postanowili zorganizobr. odstawił przypadaJ<lcą na
wać zbiorOWI! odstawę zboża do
Słysząc niezw1'czajny turkDt, nłego lIo§ć ziarn... WYPf'lnłl tet
pUllktu skupu w K!lmontowie. wycbodzili przed Chaty m!esz- wszystkie Inne obowiązki Oby·
Rudy z ZMP-owców zobowią kańcy Pęchowa i Pęchowc:ł. i watelskle.
Zetempowcy - mlod"'i 605PO
zał utę Odwiedzić 4 gospodarzy, dziwili się, widząc
przejeż
darze - Stanisław Cboleiyński
przemÓwić do Ich cbywatelskie
dżaJące przez ich wsie umJjon€ I Stefan Madej mieli odstawić
go honoru i nakło-,11ć ich do i rozśpiewane wo~y naladpwa· do punktu skupu I72kg.boża
W'ZIeeia udziału w masowej od ne zbożem.
a odstawili 210 kg, Kol. .JÓzef
Lipowicz - agitator mlodzieżo
sta wie "bota.
- To I nam trzeba będzl~ ZOr wy, agitował również s,vym
W kilka dni po tym zebr'lniu, ganlzować taką masową odsta- przykładem. Sprzedał 'ln panza SIlieltoz wyruszył c:Uugi sznur wę zboźlI dla państwa, dla ro· stwu 383 kg. zboża zamiast 125
kg.
,
WOZÓW, naJadowanych workamI botnlków - mówili.
Zeteoo:;Jowiec Wilczek, z groze zbożem. Na piet'WsZYm z
mady Wojciechów, pow, Pli,(zj,
czów, wysunął proj ,kt zorgalli
nieh siedziell Inicjatorzy' Lbiole odrazu było dobrze ... Ko
ło zaczęło aktywnie pracowa~, dopiero wtedy, gdy
na wst wróg zaczął szerz~'ć plot
ki.. Od chałupy do chałupy krą·
żyły uzepty o wojnie. Nie wyzby
w4jele Się zboża - mówili kułacy. I akcja skupu szła tle.
I'rzed ZMp·owcami ze wsi Sza
nłec mn~o pawuoe zadanie: po
UlISc partU - poklltać chłOpom
gdzie 1Il~ przyjad6ł, II .led·
~Ie POkazać Im
wrogów
s..~eb bzdurne plotki, wyjd_16 ich cel.
Na zebraniu zarządu koła za5tanowimo się ojak to zrobić.
- Mówić, to za mało - tgodttll mę W$Z)'SCy - trzeba chlopom pom6c cZynem. Ale jak?
Bolek Prędki, jeden" Dajaktywnlejs.zyell ZMP-owc6w we
Wili, rzucił prolt,kt:
- S,oc:llajcle,1I gdyby§my
tak 101'IIInlzowall brygadę omłotoWJI' Wiecie pnecleś, te
'flll MI lIą bIedniacy, którzy
II omłocaml nIe
daó ra·

n

lAI

Partia dumna jest z takiej młodzieży

zorganizowali zbiorową odstawę żboża M

I

lej

się

b&wimf.,i .

ZMP-owey - uczniowie Szkół

OJpowledi

może

d.ć

s~m

rolniczydl w gromadach ZI.Jon kul. Jaworski. ,,!tir, I'" ,1I1Jit
~ Stare i Sycyllll. pow. koZie- ~6 li! IJllodzleią w til'alym lrr.oanickiego, P~II. dlaczego prze takde. pIlIU;ałj jej i t~
wodnicZl!C3' Zarządu Gminnego Iłę • ~ &PędZlI OBlI na maloZMP kol. Jawarald, tak !Udko wuiu... Iw't da 1t'Y. cali. jak pO

u nich b,ywa,
Ml4Ile gO aUe

że

ma.

wielu z nich

kasuje te

.pOwy~ ob~

Czy $lik bYĆ

JaWOlllldT

IIOwhm9.

koł.
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Szczęśliwa młodość Młodzież robotnicza ze Starachowic
przekonała chłopów z Gołębiowa

dzieci Tomcz!Jka
Dwór w Staro&!edllcach Wspa
niałe pokoje.
dywany, wstęp
tylko dla .,jaśnle państwa" ...
NIeopodal czworaki - w m~
lej izbie gnieżdżą się dwi~ rodziny. Codziennym gościem jest
głód I nędza ...
Zycie wlokło się
rodzinie
Tomczyków w ciężkiej h~,'ów
ce od świtu do nocy. za bYle ja
ką strawę I kąt w ~zworakach.
Dzieciska, a było Irh c~woro.
walęsały się po izt'e. Dwoje z
nich powinno już chodzić do
szkoły, uczyć się ...
Sine pręgi na karku plecach,
twarzy .. "Jaśnie pan" znów był
nie w humorze... Bl! s!picrutą,
gdzie popadłrl.
Jan Tomczy k zaci ;kał piękL.
Kiedy się to wreszcie skflńczy?

I

Natalia, która dawn;ej harowa
laby od świtu do n<lCy dh "jaś
nie pana", jest "komendantem
gminnym SP w gm. Iłża.
Szeroko otworzyła Lu10wa
PolSka drogę do awansu dzieciom Tomczyka i tysiącom, Innych niegdyś wyzyskiwanych i
gnębionych robotników i chło
pów. Szczęśliwe są dziś ich
dziecI.

Jan Sigda, przewodniczący od
Ałe do telefonu podbiegł.
działowego koła ZMP w Fabry Musi być coś wamego, jeśli
ce Samochodów 'Ciężarowych mnie odrywają od 'maszyny w Starachowicach, jak zwykle pomyślał.
stał przy swojej szlifierce.
I Telefonował przewodniczący
_ Tl'lefon do Was ... _ krzyk Zarząd~
Fabrycznego. ZMP.
nął mu w ucho majster, prze- K.ol. .Slgda ma na naJbll:tszą
glu8ZSjąC warkot silnika.
medzlełę .przygotować do wy.
.
jazdu swoJą ekipę łączności ze
- A... - ząchnął się ~lgda- wsią. PQjadą do gromady Goprzerywajil tyłko robotę·
łębiów, aby pomóc w akcji .ku
-----..-------------------pu I kontraktacji.
- Dobra! Jedziemy I postaramy dobrze wywiązać się z za
da.nla.!
- Cześć!'
Bylo to ze trzy tygodnie te- razujący, jak poszczególne gro
Cześć!
mu. Wczesnym rankiem, JeSl- mady gminy Dwikozy WYWi!lZR
cze na długo przed god,iną ły się ze swych zo!Jowiązall w
ósmą. Tereska Kowa.lówna
z skupie zboża.
grupą
harcerzy le szkoły w
Niewesołe były tam cyfry.
Piaszczysta gleba, kryte sło
Dwlkozacb, (pow. Sandomierz), Gromaliy wykonuj4 plan w !o
przyszła do Prezydium Gmil1nej i 30 procentach, a przoduj~ 1;<ro mą chłopskie chaty, wartki poRady Narodowej. Harcer~e n;e- mada Mściów .... Ale przodllje .. tok płynący środkiem wsi - ot
ŚU długi, w trąbkę zwinięty ru od tyłu ma wykonane zala- i cała gromada Gołębiów. Tu
lon bristolu. W kurytarzu pv- dwie 7 ·procent planu.
właśnie przyjechali ZMP-owcy
Skończyło się w dniu wkroz Fabryki Samochodów oraz ze
czenia zwycięskiej Armil Raspół artystyczny ze Szkoły Młod
dzieckiej l Ludowego Wojska
szych Pielęgniarek.
Polskiego. Bezrolni dostaU zie- Przyjechali ze Starachomię. Jan Tomczyk gospodarzy
wic! ... - VI mig rozeszło się po
teraz na 3-hektaro·.vym gospocałej wsi będzie występ ...
darstwie. Ma własny dom j
Do świetlicy zaczęli się schostodołę. Dobrze gos;:>od~ruJe nR
dzić chłopi i kobiety, niektóre
ziemi, którą do~tal od ludowl'j
z dziećmi na ręku oraz cała
wladzy. Zboże spr ledał pań
młodzież wiejska.
stwu z nadwyżką. zapłacił po-

.

"

Krgt!:Jka harcerzg pomogła

*

.

..

Narodową ure
w całoścI.
Bo tet i wdzięczny Jesi pal1stwu Za to. co dało jemu I jego
dzieciom.
Najstarszy syn - Stefan. po
szedł jako ochotnik do wojska
i dziś Jest Jut oficerem Młod
szy - lanek, skolkzyl S7.I·Jl~
Przysposobienia Przemysłowe
go. niedawno zdobył zaszczytny
tytuł przodown!ka pracy w Sotara
chowickieJ Fabryce Samocho'
dów, jest aktywnym czlonkiem
ZMP.
'
W jego ślady poszedł najmlod
szy bra t. Obecnie jest u~7r1iem
SPP i cz.lonkiem ZMP. Córka

datek,

'.'t,'t~.'t~e""''ty.~.'t

Wszyscy synowIe
pracujących ch'topÓw
- członkami ZMP
..

..

n

---

szeptali chwilę między sobą. a
potem przynieśl~ krzesła... Z.
mali byli, 'aby rozpiąć n" :nblicy ogłoszeń przynieSiony ru lon ...
Minęły niespełna dwie' g'Jdzi
ny, gdy okoliczni gospod.·:ze
ktorzy pr zyjechali do Prel,Y
dium GRN ujrzeli na tablicy
ogłoszeń wielki plakat; 'lap';y
rysunki, wykres ...
"GOSPODARZU!
ODWTEŹ
SWOJE ZBOZ]': DO PUNKT!)
SKUPU" - 'ill\vzywalo
hasło
z afisza. Z boku były rysunki przedstawiające zbioro·v.,
odstawę. kominy fabryk, mury
nowobudujących się domów.
W środku wiełki wykres, ob-

zrozulnieć

ich

Czeslaw Bąk : MieczIIBlaw
dwaj
aktywni

Pa!lńskl

ZMP-owey z gromady Wiśnio·
wa, pow. Sandomierz - spotlIali się pewnego dnia w gminie.
1 ak się zlożyło. te przyszli w
tej samej spl'Iłwie. Jednego I
drugiego interesował przebieg
planowego skupu zboża. Po
bliżs%ym zapoznaniu się z wykonaniem planu przez po~zcze
gólne gromady, stwierdzili, że
wiełe gromad opieszale wywlą
wje się ze swych obowląlików
wobec państwa. Wychodząc t
gminy. Bąk zwrócił się do ko·
legi:
SII/choj Mietek! Musimy

coś !robiĆ, żebll skup zboża W
"aszej gminie jakoś podgonić

Na.sza gTomed<l wykonala do·
piero /lO l'roe. pialII&. W In·

ItIfCA Ill'Ol1uuiaeh tet ni. jesl
lepiej. Musimy się wstydził
Ul MUliCh o;row i BtarSZflrll
braci, c111.tajqc li' gazetach o

tvm.

że la i tamta
gromada
gmill4 wllkonala plan
skupu tbottl. że ten lub tamten pOWlaI. 108ta! zwolniony
z miarek i odSllPÓW - a u nas
nid

elli

Palińśkl

prtez dłl.l1.szą chwilę
Wreszcie rzekł:

namyŚla! się.

-

wykresem

gromad",

tow.

się

- Kolego Sikorski, - zwrócli się Sigda do przewodniczące
go koła ZMP - podobno w Via
Bzcj wsi nie bardzo dobrze
Idzie planowy skup zboża. Bo
też za malo u was roboty uświ"
damlająceJ. No, chOĆby I w. tej
świetlicy. Nic ma tu niczego, co
agitowałOby chłopa, a przecież
wasze kolo potrafIloby ;robtć
gazetkę
ścienną. wykresy jak
przebiega skup, pokazać kto się
wywiązał
z obowiązku wobec
paiiBtwa, a kto nie ..

TeŁer również p~·zvi!·zJ~
się wykresowi.
Zawstydził si~
za Mśclów i zabrał ,ie do robo
ty D •. lolaj gromada Mścló\V 01.1

Tow

na i

70

p~ent

Om

Nad Golębiowem zapadał j
zmrok, gdy ZMP-owcy z rob
niczej ekipy wracali do dorr.
Dobrze wykonali swą pracę a
tatorów. Nazajutrz, jak każd
go dnia,- staną przy swych m
szynach.
A w tym samym czasie z (
łębiowa wyjadą chłopskie fu
manki wio!ące zboże do punk
skupu.
K~

I

niach produkcyjnych H.' waszym,
powiecie. Zarząd Wojewódzki
chce ocenić ich pracę na

n:cniu Pre:vrlium ZW.

posie"r

Jak kfledzy z PKKF

cała

reszta - rozmawiali
z chłopami I mlodzieżą ll'!ówili

jak rozbudowuje

się

l~oL

n35za Lu-

ZIELIŃSKI:

pracują.

dowa Ojczyz.na, ile powstaje w
niej szkól, jakle b,d'l no" e ma

-

tv

Nic:':e

mają

tk',)ndrJe wy-

ZYGA~:

-

akcję

skupu
i lwntraldacji

W

tyczne
Kol.

~.~

Basl\tl

włączyli się

to dobre' r:!lO}.Elld, 110

i pr:eciei

wykonanego l)la
nu sprzedaży zbota.
szyny w rolnictwie. mówili o no
wych fabrykach i mia~tach ...
Krytyka harce.rzy pomogła.
juź

.

Od wydania uchwały Zarzą: I cyjnych leży zamknięta szcze
du Wojewódzkiego w sprawie nie w biurku kol. Zielińskieg'
polepszenia pracy kół ZMP w że nawet koledzy z Zarządu P,
spółdzielniach
produkcyjnych wiatowego, tacy jak kol. Te;
upłynęło już 3 miesiące.
czyński i inni, wcale 'jej nie zr
Jak realizuje tę uchwałę Za- ją. a dowiedzieli się o jej Isml,
rząd Powiatowy w Busku zobra niu dopiero od kol. Zygana. '
wje nam rozmowa instruktora wyniku tego, kola ZMP w sp.
Zarządu Wojewódzkiego
ZMP, dzielniach nie rozpoczęły Jes:
kol. Zyga na, z przewodniczącym cze np. s7.kole11,ia.
Niedobrze robicie koledzy
Zarządu Powiatowego ZMP w
Busku, kol. CzcC!all'cllI Zieliń- Buska. Uchwała nie jest dokI
ment)'m "ściśle tajnym". Zm
skim.
ją m~si każdy ze!empowip.c,
Kol. ZYGAN: - POlL'iedźcie mógl 'pracować według jej
\
ko)ego Zielilisk!, jak praclljq zań.
orgonizacje ZMP w spóld:ie!-

Slanlslaw Teler. Jakie
siara? ... Przecież If,ly·
bl chclal. to - kto jak kto Tymczas0m inni towarzysze
are już On polrafilb" przck,ua.i
z ekipy - S:urek, Koralczyków
ohlopów ...
więc

WarnliIlskiego "ZW9cięstwo"

pomogła <hłopom

•

Przed

się ludzie. Jak to, {ak? mówią. Przecież
w Mśclowłe
mieszka przewoonlczą"y fiRN

piosenkil,
tanil
Nowa
Długo
niemilkną
wiersz ...
oklaski..:
Wytwarza się coraz serdec
niejszy nastrój. Zadzierżga f
nić mocnej, serdecznej przyj
ni 4l1iędzy młodzieżą wiejską
fabryczną, między robotnikaJ
i chłopamI.

To bardzo

Pomyślcle _ wtrącił Sig- duhne A tL'i«(, :-' 1l1'łnln 1m u~
.. k ' !
: chwała Znrzn,du \'I.·)rT-ii:kie·
k. tory lUZ s onez)' ro~mo,a,
i
?

_

I

~tuka

-

--

_ Ładnie śpiewają.
co _ mówią chłopi.

To nie tajemnica
koledzy z Zarządu Powiatowego wBusku ..

"

UUiil

Pożyczkę

gulował

podchwytują

ey. Pomyślcie, jaką pomoc daje
WsI ,pań-'tivo ... A przedet nłektórzy z Was nie doceniaja tej
ofiarnd p1'acy robotnika l pomocy państwa, ni~ sp:zcdaj:j
pańslwu zboża dła robotników.
_ Prawdę mów!... _ odez';;a
Iy się głosy.
_ A przecież tak tylko se
przemyśleć od.ezwała się ko
bieta z dzieckiem na ręku jallie nam państwo będzle mog
ło pomagać, jeśli my nie wykonamy swofch powInności I jeśli
nie wyżywimy robotnika. Co tu
dużo gadać każdy cbl,pp mu
si sprzedać pailstwu zbołe Ile
mu tam \V skupie wypada I każ
dy muSi podatki zapłacić co do
grosza.
Po pewnym czasie rozmowy
cichną. Zespół świetlicowy przy
gotowuje się do występów.
Po chwili płynie pieśń o trak
torzystach. Echo niesie jej slo-~~~~

Mam projekt!
MUSImy
zOTganizowa~
dla mieszkańców okoUcznllCh
gromad przedstaw/lnie, w wII
konaniu ZMP-owsklego zespo
lu świetlicowego. Zbierze się
OOl'dzo duto ludzi, a mil w

I

gm:nv

obotviązki

VViśniowa

tvobec

ZMP-owskie I 2apo~namy ko
legótL' : twoim projektem. Na
pewno wszy.slkim się spodoba. Wstąpmy teraz jeszc..Zł! do
Grusleckiego i SkuZII I we.
czwórkę

rym

I wodniczące) spółdzielni produk

I

zrobimIl plan, z któ'

wllstąpimy

PDńslw8

l1a zebraniu

Projekt I zaproponowany plan
pracy całe kolo przyjęło z enlur.jszmem i nie tracąc czasu przy
stąpiło do roboty.
A było jej
duto: przeprowadzić pr<lby, zawladomlć okollczne wsie o malącej nastąpić imprezie, nieklóre przy pomocy miejscowego
radlow~zła, a
niektóre przez
własnoręcznie
wymalowane i
wypisane afisze. Dali Bobie Jed·
nak re WSzYstkim dO$kon~le rsdę.
W nled,lelę po południu
w8zystko'!5y!0 "zapięte n~ ostat
ni guzik".
e
.. III
Przedstawienie odbyło sil: \V
p,łacu dawnego obszarnika Orsety.
Ogromną salę bałową
ZMP-owcy przeobrazili szybko
w salę teatralną, ozdabiając ją
tielE'nlą I szturmówkami. Na
długo przed zspowledzianą godzlną zaC'zęll schodzIć się widz o
wie, II na klika minut przed ros
1lOe,*,lem przedstawienia· SIli"
była szczelnie nabita. Ogółem
puybyło na t~ uroczystość 011'0lo 1000 chłopów li! okolicznych
gromad: WiśnioweJ, Podmaleń-

cy)neJ - Pietrzakowei ofiarną

rzenle i gniew wzbudzały w
nich zbójeckie plany kułaków.
uklarrających sobie, że zamordu
j'l Pietrzakową I rozbIJą spÓł·
dziclnię· Zakończenie

przedstawienia - zwycl~stwo spółdziel
ców nad wrogIem klasowym pf1Y jęli chłopj burzą oklasków
.. Artyści" musieli kilka raZ\'
wychodzi,' przed kurtynę, sb;'
podzil:kować widowni za umanie.
Po krótkiej przerwie. do ze·
branych przemówi! przewcdniczący koła gromadrkiego ZMP
kol. Czas/aw Bąk. Mówi! on o
wielkim zna-cZl'tliu. phnowego
skupu zboża i ziemniaków. kon
traktacJi trzody chlewnej, terminowego regulowania tlsletnoścl flnansowyt'h, wymieniał 10spodarzy. któny się \\'Y\\"i~zali
lIe sWyt'h obowiązków wobec
pa1stwa. stawiając ich Jako
wz r ociągającym się·
A na zakończenie rzucJ! apel
aby wszyscy ci, którzy do tel
pory nie wywIązali się jeszcze z
planowl'O;O skupu zboża, llczytlili to jak. najsz~·bcJej ...
Odpowiedziała mu burza oItlasków, a już na drugi dzieli
gromada Dobra wykonała w calości plan skupu, gToflUlda WU-

co, DobreJ. Kopaniny. Mostków. niowa w przeciqgu fi
nę/4
Z4

dlłi osiąg

85 proc. WIlkonania planu,
duchowsklel,
a nimi pon/tllnne. Nledlllekl
sklei, l.4zlsk, C:ajkowlI itd.
jest dzien, w którym cała gm!Przedstawienie rozpoczęlo się na Wiśniowa zamelduje o wyczasłe
przedstawienia przem6wlmy im '1l0 sumienia. Zo- punktualnie, ZMP-owc.Y wysta- konaniu s\VeiQ obowląaku w
planowym skupie zboża. B~zle
b~IISZ, że odniesie to po.łq wili ntukll Warmil\,kiego ,.zwllołęatwo". Chłopi, l> lapar- ~o w. dUiej mierze tasłu'lI jej
lia.nll .skuJek.
dilelń.Ych ZMP-owców. ..
- Svi"lł~ pomlIsI! Jes:a. tym tchem śledJ1U praeble,
d.t1łiaJ _ awolar.:ll _ "bralltł ~.lIJ::U ~ ~ ~~.
Z,J.
Sztombergów.

WUnlowei PodWoli Wiśnlow·

za jej

I gospodarną pracĘ'. Obu

lik-I

wę z Sikorskim - ilet to chłop· go.
sk'1ch synów I córek UC"Ly się w
Kol ZIELIŃSI\l - O,:vu'j.
tyc.h s:kolach, które powstaJą i ś, ip To uc/HeGla bUlu Darnze
dzlękl wysiłkowi rObotników,: putrocbna,
Popalrzcie, o lIe więcej d:rlś na
wsi maszyn I nal'1lęd:ti. ubiorów
1\ my wiemy coś innego WieI butów, węllla I nllWOZ?W sztucz, m\', że Uchwala ZW o pracy kiJ!
nyeb - ow~eów robotniczej p~a ZMP w sp~idzielniach proctuk"

i

I

. PrZ,eu'"d'4!CZąCll Po.wiatou,1 egt ;
l"omltetll Kultury F'ltycznej
Fl u.ku strasznie lubi po!owa~ ;
lowić rY~!I
Urrowlanie t '
I 'portóu' DQrOm"!" ula/wia sl
, bOlcy moloclJU.

Od siebie zarzlli;J

t:

Mól";l godzinę prawil clIcie,
dobieral slowa , a(litowal, że.
,.Trzeba U' terminu!
,
odstawić zboże i na spęd świmc
dou'leźć geesom;
.. ,że trzeba pu~rws.zvm być te konrral.,:lll JI
urwać leb biesom od spekulac)i;
."te Irza u'!lC1IlgTlqć opornych l nor.
~~ dokonali wkladów na SFOR

C"r:morl! slowcrml porządnie. gromko
tv tych co zwlekali u'clqż z podat ka
C'o pr!€'d tYlnymi widzieli slomk~.

"ol

a nie dostrzegli' prud sobq be!.
Zapala! ludzi mową soczyslq.
U'szllstktm dal radę i oczyu·i,te.
te ha$~o rzucił: .. Śu:iecic pr:u,'.:la:1 'n
oto IlASZ ceL",

,
Mówił,

.. ,Q

11'

tu:n

$i!mlJ17t

czasi

Zl\1P ('U'(,~i rn'!",~ dla obsłuże ...
nia <,'IIIi/r> :~1 '?ren!t'
"drało
wać' pn 20 I 3.,; ~m "na piecho-

kl4fowal,

tę"·

ale o sobie nie rzek! ni slowa ...

Gdy ",reszcie chlopi z owej Q""
u' ambicji cly"em dali przu,4daay
i wielka duma bila im z lic,
że z wszystkim W gmill!1I
Ol/li na.jfierwsi on spuŚCll z tonu.
wstIJdem zaplon"l, .. '
Próżno SIę trudzil o posluch u ! ud'!;.
bo z lo!lou'lqzań sWllclt wubec P\l)\stu;u
sam jl1dlln we wsi nie spelni! 11IC.

M'oral ttl

prosty

I

pelell raci!:

udll hmvm rodzisz -

od _teble ZaCl1łU,

,

T,lk.1 oJdroz
si~.

za,.,
od

',,'CZ()

tvidać,
j.,:dll
I tllk!< 1". :tle cóż \""ż" na
rad:,,; ~. ;m';(hd~'la II

I

r

to :po

f'KIa't

SŁOWO

·Nt.. 31'1

LUDU

j list pomoże wwalce ze szkodnictwem, wyzyskiem i biurokracją
aidy korespondentma zapewnioną opiekę

•,nst anetl I
CD CD

walce o p::lkój i .realizację planów go@pojar,'"ych
partia ,nasza liczy n,: pokorespondentów rob~tnli chłopskich, toteż otacz"
nocze~nie ,'pieką l uidącej pomocY':
na II Wojewódzkim
Koresl'0naenlów :.Slo
" wielu t"'warzys.lv u_
fakty świa(lC7.ąc~ o
komitety. zwłaszcza
i podstawowe organiza
partyjne w woj. kiele'ckim
.otaczają korp.spondentów
opieką, nie okazuj'l im
a często t"lerują .;zysto.• ,)wa
korespondentów [Jl'zez
~tvko",al'lvc'h p
' nic
. h k-arwz
hi,"·c,In·Rt.,ń", i---11ierohów.
:>.I!.''''~.Atm
TŁUMICIEKRYTYKI MUSI USTA'::takie jest twarde stall0wisko
Komitetu :Wojewódzpartii. - KO~-l.ESh"T~'~~.;"'- MUSZĄ BYC OTO
Ą OPIEKĄ INI
ORGANIZACJI
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polach .gmit;'Y Sam,onów,
ców w Kielcath przy ul. Miel- pozostało duzo rozne~o rodzaju
puszczono się samo',volnego usu lIlIągająC w stosunkn do \\'In- czarskie.~o ~5. nie tylko fmie- I zlOl:'u (zeps~te czolgl, samocho
nięcia z Rady Zakbdowej dwu
nYch wr.ioski organizacyjno: tnik. 2,10 i plac za,zucony j.:st dy l. t p.). k,óry.me został ra:l~~
aktywnYch korespondentek misprawy sluytylwwanych całymi i potłuczon,'ml I)utel- wIcie uprzątnlf,hY. a .. r~~zt.{1
mo. że zebranie wybrało i.' do
I z tego powodu ucie:,ają kemi. Zlvj:lują się tu również przed5tawu!\ją leszcze duzą war
Rady. Szylnnowony jest przez
CYch się do stosowania szyk'ln ,beczki.
któr'e do niedawna' tość jako surowiec. Te resztki
kierownictwo. mająt.~u korespon I wobec koreS;lO!1dentów o{{,h były w dcbrym sta'1i<" ~ dziś chbpi zaczęli odstaWiać do: GS
dent tow. Lorkie'Niez z PGR
wać natychm!a,t rlo pro!mra- i już się rQz'schly. i obręc7.€ I w. S~msonowle .. W c.ląg.u Jril~u
błędy. pijaństwo. C7.y nlewlaści Gnojno za sygnaliz,)wallie o sa
tury łnb organów :'110;
! z nich spadły. KIlkadziesiat I miesięcy n~wlezli Oni kl.lk"n~swe postępowanie.
botażowej gospodarce kierownic
zobowląz.,ć sekrc!arzy RG skrzynek leży r:"rzuconych PO: Cle wagono", . zIO":". kt?ry naWskutek braku opieki naj twa PGR.
I ergamzac.ji po~sbwo- I calym placu. Są zuiOclnle nowe. stępm~ pr.zelezal na plac! przed
korespondentami lr, 'strony par
wych w zakładach pracy do I ale bel wieczchów, które zostały spółdzlelmą okrąły rok. az wresz
tii i jej ogniw. 1{,Jrespondenci
Trze0a stwierdzić. że koresudzielania po:nocy w c~lu 7:1- I porąbane na podp"lkę do pie
w terenie niejednokrotnie nar" pondenci mają szereg 05iągnięć
łożenia 1.lllOr.W !(oresiJOnaCn i ców biurowych. r'.ląke zniszżfni są na szykany ze strony w swej pracy, ~ ujawniają nie
lów Robotniczych I Chłop.! czoną przez myszy i szczury
osób. w stosunku do lttórych zmordowanie fakly sabotaż".
sklch tam, g:lzie Kluby te je", : zakopuje się w ziemi. nip tępiąc
slusznie występowali krytycznie pijaństwa, kumoterc,lwo. nierób
cz,e nie i,t'1ieją I zabcznkczyć i szkojliwych gryZOni. których
stwa
w praslie. Tak na przy:<ład: Ził ś
• kaCdkYkow.twdił. W wiGkn,)
Irh rozwój.
i wszędzie 'ą setki. Makulatura,
e'''oJ'ą pl'acę kore'pondenta szy ci wypa
ów
oniesieni.l
Ich
O'.. o d O\vo:.Ju.
. -' ~ar\:
• \'. ys:);~O ceni I
ł
'1
i
..
l
kanowany jest to'v. Józtf Sza- są s uszne i przyczym l' s e do Komitet WDjev~ódlki pdc~ ko- i rozrzucona . po całym . pacu.
br a z.."ml'n
W
li
B
usunięcia
z
nanegO
życia
spol'e~pon"'ento'
',v
.,Sło·\'a
1,'ld'.1",
gnije.
W
ogole
marnuje
Sl~
tam
,Y
o C'. pow . . u,- leeznego I gospodarczego wiciu
~
"
.
ko. któremu ani KG. ani mlejk t h'
cto dowód p0n10Cy i o~il'ki z je moc cennego materi3łu co ucho .
'.'
scowe organa MO l1ie ud7ielaj'1 u ey Ye wro.~ow.
go ~Iro"y. Nic\\'ąt;);iwie prly- dzi uwagi dyrekL'ra Józefa, Cle Z3rząd GS pcd ąl su: pdslaw_c
pomecy:i nie powodują ukar"-I Osiągnięcia
koresloondentów C'lyni ,ię to do u:nosowicn'2 I Radomskiego.
wicedyre:ttora i złom w ramach. czynu lipcowenią tych osób, które grożą ke-, są naszymi wspólnymi oslągnlę dalszrgo szybszego roz\\ oj\l ru _ ,Jana l(opczyńsl,lego i ~rowni go. Od~tawlono jedndk wówc~a:
respondentowi za ujawlllanie ciarni. dlatego winni oni mleć chu kOJ'f>sponden!ri',v
IV
WOJ.' ka
gospodarczego Ke, mlerza I zaledWie 2
wag'">ny drobniej
przeż niego fa Idów kunllt~r- poparcie I obronę we wS7.ysl- kje:eckim. do pojn<'sic"ia bOJO I Gila.
! szego ~łomu. a grubszy dotychstwa, pijaństwa.
uprawiania kich ogniwaCh nas.ej partii.
wości i sku~eczr.ości krytYki pr J I N!echaj .jakaś komisja .b~da czas lezy I G~ me wIe J~k' sobie
wrogiej propagandy prze7. nieW oparciu o uch·.val~ Rod)' 50wej, a pneró.:nym kac.\'l(o:n I to Jak n~Jprędzej. Nie mozna z m~ poradzlc. A przecIez,,: Zaktórych pracowników Rad,V Na PaństWa i Biura Organizac:,-jne odbierze ochotę da Illm,cnll dłużcj tolero"ać podobnego gnall~ku na kole)k:1ch lesnych
rodowei. GS. czy mlej,cl)wych go KC PZPR z grlldnia !fIGO r. (. krytyki I przeslada .... anw :<0'0' I marnotrawstwa!
mają aparaty tlenowe. którymi
kulaków. W bezprzykładny spo zabezpieczeniu krytyki i 7.oła- pomientav'.
I S~1-1778-c
WI. Myślał
można by złom pociąć na kawał
sól;> jest Ezykanowana przez nie twiani~ ska;g i zalelen judzi
~'!h..J,:..a...lti!),.f<I!),.~lt)dllJ...mlh..~lb..mil>.I':tlI.~llI..m!!i..lll!ll..~IIlo.31l1lo.lII!)"ll!ll..lt!ll..lll!)"~1IJo. I kclia· zCOprUalcaotwwniłl.ocbyy I~sctzal'ovnęk' oC !1"e"
w
ktory~h pracowników ap,".ratu pracy .lak rownlez ',y oparcIu o !~,'t""~"'l!S"U~"e"'l!ll",!!)'II!>~"'~~
rad narodowych I niektórych wypowiedzi
Prze""~dnicZjcot\O
'Zarzadu GS VI Słnlsonow:e
członków partii tow. Hrlena KC PZPR. tow. Bolesława BieM,ll1J?j~'
m,lsLą ciągle złolT, omija:. a n~
Dukielska
gminy Krępa Koś-I rllta na III-cim Plenum KC i
if.5~.f
9fJ?/l t:r~Iii?~'
wet się o niegl' potykać - nie
cielna. pow. Starachowice za w czasie dekorowania zasłużo'li ill>t.
starają się znaleźć rozwiązania
śmlalą walkę z pijaństwem. nie nych korespondentów rob Itni.
r:.
dla tej sprawy. a rozwi·ązać ją
róbstwem
kumoterstwem. czych i chłopskich - nsle7:Y u;,
trzeba i - można.
Szykanowane są również ko- rtzielić korespondentom polnej
K. .J
biety - korespondel1Cki w r"bry po:nocy ze strony parli: i la bez
Dwa razy byla już przcpro- I fania do opinii pracownika SM 444-1
ce porcelAny Cmieló,,... tO\\.low, piecz,Vć ich od wszelkkh SZ)'- wadzana kla,yfikacjagrl1ntcm'l Prez,:dlum Pł\N, który co inne
Helena Kudas, l\fos:ewlcz I Or- (ian. Aby sekretarze, s?cwg(\]- w 5arbicach II w pOWlecIe kle go mowl. a co mnego pisze,
Ilowska - w wyniku cze"o 7.a- nie komitetów gminnycn I fa- kckim i mimo to w dalsz':m \\'sku~ek czego Jest Wiele rekla
"DBAŁY" KIEROWNIK
niechaly swej pracy k,,"eilpCn- bryyznych docenili znaczPnie rei c:ągu chlopi nie ,ą zado',\'rleni.1 mocji \\' sprawie wymiaru poKierownik
SOM w Dzialoszydentek. W zarlJadzie tym d~- chu korespondentów i pom~gaI słusznie.
datku gruntovlcga.
li im w p~lnieniu ich Z3sZCZytBo jak można odpowiednio
/\, biurokracl'z Prezydium Meb pow. Bu!ko tow. AndueJ
Kalwa zapomniał, że do jego
nego ·zadania. Kmn:tet \Vnje- sklasYfil~oWAć gl unt. ~!{()!'o nie PRN' w Kielcach już daw.no po
obowiązków należy m. in. trowÓózki polecił komltet'Jrn po- ,,\\'ystawilo Się nosa' p.:za ob- ",innl.odpo,,:·iedzlec na pismo
ska o mienie spółdzielcze, dbawiatowym i miejskim:
ręb 10k<1lu GRN?- jak !c) je't \\' rhłopow, ktorzy" w Id sprawie
na naj.bliższy·~h odpra· zwyczaju pracO\\nika
Prez\'- w sicrpniu wnieśli zażalenie i do lość o konserwację mas7.Vr. i na
wach sekretarzy Kli w dium I'HN w Kiclcach, \\'\'d~le td por)' nie olTiOymali żadnej od nędzi rolniczych oraz odl)owiedhie ich zabezpieczenie na
powiatach i sekretarzy ot'ga- gowan~>g0 do oceny grunt(;\\'
powiedzi.
A. Zlęclk okres zimowy.
nizacjl. partyjnej w"gromatiact.
i w zal:ładach prac;'. Co g'Wsze
zdarzają się wypadki stOSOW.lnia szykan wobec !,orespondon
tów. prlęz sekretarzY' KG i org~ni;;acii podstawowych. którym
korespondenCi wytykali
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dyskUSji na II-gim
Zjeździe Ko.>re,Robotniczych
I
"Słowa Ludu" 0<1dniu 2 grudnia br.
iIorIł'lr.b:.,nn
brak dostatecznej
koreSpo'ndentaml ze
władz par'tyjnych, $Zcze
ila stopniu komitetu
. i podstawowej or5a-
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nizacji JlOdsta\\'ow~'ch WIUlas

dawcy węgla w GS-ie) '<o .Janowi Seweryńskiemu, zamiast
wypisanej na .kwicie ilości 200
kg, sprzedal 400 kI! ",egI9. a
należność za 200 k~. sprz~dane
poza przydzia ł~m. pobrał do
włamej kieszeni
I oczywi~cie
przepił.

Myzior niejednokrotnie defra
z kasy SO~I-lI.
Braki w kasie pokr.ywal 7. do-

udował pieniądze

",

ten nie jest iedytakle wyclyny Myzlo-

lwi
tika
:~z

zdarzaią się częśdej. Nie
przy sprzedaży osypki,'
również przy oszukal)czej
węgla (Myz.ior
również funkcję

pelni
sprze_
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cho'd6w za wypożyczane maszy
ny rolnicze. a braki we wpływach za wypOżyczone m%zy-

ny pokrywal z kolęi ze swych
Sanitarna Miejskiej
NSlrodol",ei w Staracho- poborów. odbijając \0 sobie w
zapomina sposób wyżej' jut opisany.
Co na to Zarząd ers w l\Ialerobotniczym .....: M3nowej I PZGS w Busku?
(Jeg)
tych bloków 0przecież za sprzą\anie
I[
"
II'?§J ~5J [i.iiiiiiiiJl
l wywóz śmiecf Sm!esą usu wane bardzo
a brudy na terenie blo
I w piwnicach nie świild
aby \V nich często spr7.ąta.

Niedopusz~zalne jest bkie
niedbalstwo. aby żniwiarki stały
na polu w Łabędziu i rdzewiały. Trzeba je jak najszybCiej
zabezpieczyć przed dzia'aniami
atmosferycznymi.
Id 30'-6
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uAnlol biuro'lYY", o którym pi
w 387 inl1nH~rze naszej
gazety - odfrunie niedługo z
Frez.
GR:oi w Samsonow!e.
otrzymawszy przedtem na dalszą drogę życia odpowlcdl1'e po
saliśmy

uczeni€'

tyc-ząc€'

się

uprzejn1L'g0

I zalatwisnle interesar,tów. Dnno
potwier- si o tym Prezydium GRN.. p"wiadamia iąe nas. że nieuprzejdyżurów
ma pracownIca zosianie w nledługim czasie zwdn!ona z pracy
W PreZYdium.
AM. 1534-c.

Tow. Mieczysław l\Iled"lńskll godziny lS-tej. co
KW, :PO. SP - Na notatkę ,.Ku dza równiet książka
lacka: litość". olrzyńlsl!Śmy za- członko~wskich.
wiadomienie z Min. Praćy I AM 107-974 w
Oplekj Społecznej. że ob, Naporu
II
II
otrzyma od swego prsrot!awcy
..
wyrównanie w wysokości 510 zł.
Ob. Kadaerz OGbrzańskl.
w trzech ratach miesięcznych. Kielce Na podstawie w.Yjaśnie
Donieście. czy powyższe zalat· nla-earządu Spółdzielni Pracy,
wlenie sprawy Jest wystarcza_o zawiadamiamy Was, te system
jące.
\
pobierania zgóry zapłaty za uslu
dat. AM 25-I2k,f839w
gł., wykonywane przez wszel·
to, :i;e w poczekalni
"
... "
kiego typu . Spóldz.ie~nie Pracy,
ywa wielu pasaŻ8Tow. Jeny Pa.łysiew·clI, Dla· Jest zgodny ,1.. przepl.sami w tyft;'
nie tntere.suje sl~ jej lorol1. Na not.atkę "Sklep 8un\0-.11 względzie, a konieczny z uwagi
stanem.
liant" odpowiadp PSS w Klel- na" przebieg rozrachunków :z;
zaJintl!N!SowIIĆ :lie trzeba i
:i;e stwierdzono na pJdsta- bankami, do którYch wolacana
do,ch(ld,:enia, iż w dniu 'ł3 X jest gotówka.
PKS w S'łndo
moścl~
majduje
.
której wygląd
włtyd
miastu. Na
powypisywane są orsłowa, opatnone "odrysunkami.
Na
śmietnik I "pIat' spą~
dla robactwa. PolamA
stanowi "umeblowa-

lO

Problem
~zy
te!nwtwa prasy 1 książek /.orrybie
rza na pewno włlłŚclwy obrót w
Obwodowym Unędzle PocztowYm w PhiclIOwie. Skrvtvkowa
rtY w nas:z;ej notatce '"Dobrze
spełniona misja", zamle.szczont!j
\Ii
287, ob. Świątek. przed~tuwiciel DOPT w Lublinie prze
stał iv.t ... zaimować się" wymie.
~. liIU"a.»'/ł i nie !;>~Ae 'j;j

I

. _~~ _~~

,:19 M4, lSHil .'

"
upowszechniania

nr.

NIESIE..

Mim.o na~~eI notatki, nic sie:
nie zmiehilo w PGR w BI&la_ l e pow. opoczyaski. W dalszym ciągu wiatr roznO$i po
polach słomę z niezab1łeczo
nej sterty.

OOGIIDZA JR

POCZEKALNIA

IUU

Id-18iG

Kum KUmOWI.. WitA

Btlnryk Adal'h

l:

jUl ncC'nia si~

Widocz.nie nikt z kierownictwa PGR nie czyta gazety albo
nie pnejmuJe się marnotrawstwem słomy.
M. Szymański
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PonndtCl, jeśli

lach - omówić zagadnienie ziemię. "na oko" i dcchodzi. si.
WYGO()NICTWO"
..fracy kll1'ęspondentów;.
.
do Wniosku. ze w doneJ ffiICJ"O
.. NA POCZCIE
:-l llI,wldować w zarodl'll waści nie ma gruntów 3 klas)',
wszelItie" /WóhY ·i!Ilt~·l.cnill to' należy być konsc·k ....·entnvm
krytyki I szykanowania kor... i z niewiadol11cj przycz)'n,' nie
Robotnicy fabryki kafli w
pondenlów ze strony nleldó- zmioni"ć swego zd"nic. ChlDrl ),18chorach,
pow.
Opoczno.
rych ogniw partyjnych. w.y- z Sarbic II nie mogą m;e.:: za'l- I 'karzą Się na ZUP w Opocznie,
..
. ze zamIast pl Les)'lac pocztą zwrot
••••••••• ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .~ . .~' kosztów podróży tym. którzy ja
dą na leczenie.
wymaga aby
kazdy osobiście przyjeżdżał po
pieniądze. Jest to podWÓjna stra
ta dla robotnika. który w ten
sposób traci dniówkę i wydaje
na podróż do Opoczna i z powro
~KTOS" POLECIŁ•..
wodzeniem pmeować na ja· lem.
ZLP w Opocznie winno wziąć
klcjś Inn.. j pllICówce.
to pod uwagę I pójść na rękę
Prezydium Gminnej Rady Na
WS·1663.
robotnikom.
rodowej w Koprzy",nlcy pow
J. Ilt'dnarczyk
299-25
W. GaJeMlkJ
Sandomll'rz wysłelo w czerwcu
TYLKO ()LA
na. kups bibllotekarpk gminnych
"STAł,YC'H KLIENTOW"?
KASJER - BIUROKRATA
mieszkankę wsi Cegielnia, obie
..
.
cując zatrudnić ją po ukolicl2DnIa 7 Iislopaoa u:lalem s;ę
Dnia 6. XI. zgłoszono się do
niu kursu w bibllO!ece !n11inn~j do Iwalidz.kleJ Sp~tctz;elnI 1'1'0- kasy kolejowej w Jędrzejowie z
Niestety, wykwalifikowana bi i cy (zakład czapnlcz.y) przy ulicy prośbą O wydanie biletu m.iebliotekarka do dziś nie pra~u.le Gen. SWle~CleWS~!ego w .Klel~ sięcznego Jędrzejów - Kielce
w hibliotece. gdyż zatrudnlo'18 cach. aze,b) pl z, ,z) to mi d",z.ek Kasjer długo "badal" blankiety
jest tam żona kierownika szko- do cz~pkl. Kierownik tego rakla l(otwierdzone przez zakład pra
ły. Wf'dlug wypowiedzi prlcwod du o5Wladcl.v! ml. ze powll:,e- cy w Kielcach wreszcie orzekł
niczącego Prez. GRN nie mo-I nem udac Się do tego z~kła- te bilctu n,e wyda.
gli oni _ mimo szczerych chęci duo klory robd .Cl,'pkę. gdyz 1<1Widocznie jednak dokumenty
- zmienić do!vchczasow€'j ob-, walIdrka
SpoldZl",lnlR Pracy były w porządku, skoro w KieJ
ssdy. p,'nieważ 'będący n8 ~vizy- . przYJmu:e robotę, ty:ko od 5\\'0- cach bile,! wydano. bez żadnych
tacji szkoly "ktoś" pnlec'ł wsta Ich stal) ch kllen,.0\\. .
15PrzeCIWOW. Zbyt "ostrożnego"
wić na daw:1ym stanowisku :1;0.Czy t~.lNt, mozllwe I Cly tak kasjera należałoby pouczyć. aby
nę kierownika.
b~ c po\\' Inno.
nie utrudnIał ludzlOm pracy na
Prezydium GRN w Kopru
SM-1701-c.
bywania biletów.
wnlcy nie powinno poprzestaf
Z Witeckl 51\1-1680-c
E. Czeeh
na poleceniu owego "kłosia".
ale zmlenlć obsadę bibliotekI.
Przeszkolone kury
mU~z.1
być ItIątrudnlaml. A żona klerownlka ukoły moie' 11 po-

Wzór
"grzeczności"
Dn 20. XI. 10w.Ptak z BuskaZdroju zwróci! się do dr. Kieł.
l<lewicl!&, ordynatora 1!!zp1ta1a

Dzieclęcego w Kielcach z prośbą
o pozwolenie odwiedzenia córki

która przebywa w szpitalu:
Dr. K!ełklewicz nie chciał z nim
rozmawiać. a gdy tow, Ptak ponowił
prośbę. lekarz
mykną!
·podnieSIOnym głosem: .WOD, elu
wie, do cholery". Przy zajŚciu
I była obecna ob. Julia Sumerdach z_Buska·Zdroju.
Postępowanie dr. Klełkiewi.
Slkodzić swoimi \vysląpi.'niami
cza powinno być ostro napiętno·
na naradach v.:ytwórczych.
AM. 339-31k.
wane, tym bardziej, te nie jest
to pierwszy wypadek jego złegn
•

I

Prezydium PRN w Radomiu
\\' odpQ\viedz.i na "Kącik ży.
czeń" zamieszczony w numerze
2Sl. donosi. te w grom. DąbEów
ka Warsuwska ZOl łanie IU'ueho
miony punkt spnedaiy det'a!łC$
ueJ lak. że mlęukańey ~Il me
gil na mleJs.:n zaopatrywać słę
w BrtYkuly pierwszej potrzaby.
Na st ,,,,i te, w początku 1952 r.
AM lD~9-w.

"

l

\.

li;

r

Ił

DyrekcJa Okręgowa Poczt i
Tel. w ·Lublinie. za\':iadamia. że stvEttnko r!, r·
. ,.; d .. ;ec!.
ob. Wira. pracownik Obwodo\V~ Pnebyw,," .'. 'l \li ;:"i.,. li, erIV' Urzędu Pocz;towego w Kieł· d"vnamoś,' i a' o51 Il~'s n;e lreU)ł
c~ch. otrzymaJ ostrą naglIllEI l!1 cbybs z, " ~. -.viskiem orclynablUrokra
.. tyczny stosunek do int'! ,. tora •• :'i'~'s ani II UWodem lor~s<tlltow,
.
"
klU.'iii....· •
'.
J
,,~a~" ,... l034-w.
111..\
li. WltkewskL

"----"-~"""""~------

str.

Wszystkie'zakłady Rejonu Przemysi. Leśneeo

e
la V pruk Yl n

wonały

:",·
zn

r

.

w Radomiul

"'"

przed '.,

Wszystkie zaklady podlegle Rejonowi Przemysłu Leśnego
w Radomiu wykonaly swe rOczne plany produkcyjne znacznie przed terminem. W 03tat nich dnlach RPL w Radomiu
wyrM.nlony został jako przod u.!lłcy w I'olsce.

Tartak w Pionkach

Sobota -Niedziela
8 - g GRUDNIA
TEATR IM. ST. ŻEROM
SKIEGO - k""lledie Fredry.
KlNA:
'
"BAŁT,'K" - film prod. fran
cuskiej pt. .. Skarb rod~iny Goupi".

""
Awantury w»Europie«
muszą być

:lUk wJdowane

Awantury wywoływane przez
pijaków stały się ostatnio co. dziennym zjawiskiem w Rado.. HEL" - film prod, Chińskiej miu.
pt. "Córki Chin".
..OśrodkIem" wszelkiego
rodzaju
awantur
jest przede
wszystkim
Inkal
Radomskich
APTEKI:
Zakładów
Gastronomicznych
Apteka Spoleczna Nr 7 (ul. "Europa". Niemal co noc mieszZeromskiego 5).
kańcy domów znajdujących się
Apteka Społeczna Nr 14 (ul. w pobliżu tego lokalu budzeni
Słowackiego 43).
są pijaCkim; I<rz~kmni I śpiewa
mi. Często dochodzi również do
bijatyk i tłuczl'nia s,.yb.
Do najbardll1~j agresywnych
svJan(urnlkó\V. staiych bywalców "Europy", których ewid!'ncję zalMono w Wl'dziale Kar8 GRUDNIA
n{) - Adminis(racYJnym PrezyR.OO
Wiadomości
poranne." 6.05 d~um MRN nale~ą;,20!1~1ni "zło
WAzerhnlca _Ra.dlowa. ,.". J:t ,w'ykl~d ty': q>IQdzieniec 7;dzb1ąW' Broz cyklu: .. Ro,w61· 'P?!~c .. ń~tw. now~I{" 2am. przy ul. Dworskiej
ludz.kiego" pL ,.pierwotna, akumu
2.~,. ,kt,óry ani nie uczy się, ani
lacJa kaplt,łu". 6"35 Utwory tor le- n:e pracuje.
Kazimierz Blaszplanowe Izaaka Ałbenlza" 7.00" Dzlen clSyk - . referent sprzedai,y w
nik poranny" 9"'0 Motalk. muzyc,· CPN. zam. przy ul. Jastrzębiej
na. 10"'5 Koncert w wykonaniu or- li, Zenon Ka.rp - kilkakrotnie
klcstry rozglośnl bydgoskiej PR karany za awanlury, również upad dyr" Arnolda Rezlera. 10.55 rzędnlk
zatrud~ony w jedFragment k61ątk! Jul!usza FUl!,lka nC]·· ze
spółd~lelń
radompt. W kra,u Ukochanym" 12.04' Skl.Ch,
Józef S enek do
"
rozkarz nr. 79, ~am. przy ul.
Y
DziennIk PO!UdnIOW I• 210S.0?KDZlen; Wiejskiej li4 oraz krawiec SIanik
popołudniowy.
6.wrocłaWSkiej
onC'er nislaw Lipiec. który za notoryc.z.
orkiestry
rozgłośni
PR pod dyr. Tadeusza Seredyńskle- ne u.pi!enie się \ !,wanturnictwo
był lUZ kllk.anaścle razy ~aran~
go. 17.00 N_jelekaw ••• audycje przy nte lylko grzywną, ale rownle,
szlego tY8~dnl." 17.\5 .. Spotkanie>: aresztem.
J
salomeą" - odcinek POW""CI Mle(j).
czysł.wa Jastruna. 1730 Ulwor)'

..

dzie się w powiatach ~adomskim i kozienickim szereg od('zy
tów zorganizowanych przez To·
warzy.two Wiedzy Powszechnej.
Tematami odcz)"tów będą: "N,AUKI \VR:lE9NIA" I "O BUDO.
WIE WSZECIISWIATA":
Poniżej zamie.-zczaI'nY kalendarzyk odczytów, Dnia 8 bm.
ZWOLEI'I _ Szkoła
Rolnicza
g d II GRABOW NAD WIS.
o z"
.
ŁĄ godz. 16.30, 9 bm. GNIE·
W08Z (gm. Sarn ów) god%.. 15,
OLEKSOW (gm Samów) godz.

Tartak w Rudzie Malenlecdodatkowo

,l.

ZałOil'I zakładów pOdlell'łycb
Rejonowi Przemysłu Leśnego
w Radomiu reaUauJII wskaza·
nla
nuzeJ
partii I rE,,·
du, zdobywaj~ coraz to nowe
osl~lęola przy wykonywa·
nlu plan6w -odukc-jnyeh

lI'aeh Tomuzowakleh z zobowlll
zań załóg hali traków, klocowIska I plAcu tarcicy otrzyma

dodatkową produkcję

"WlrlYltwa~iedzyfowsz8ch~ej

ID pow. koziei1i~kim i rndomsklm
w najbliższYCh dn:,,th Odbę"1 ce.) godz.·I'7, 10 bm. GARBAT·

dodatkową produkcjI) wartości kleJ wyprodukuje
40.000 zł. Tartak \V 8lałobl'le- na sumę 88.400 zł.

Kiedy z oceny sytuaCji w za-I konania dodatkowej produkcji
kłarl~ch przemysłu drzewnego wartości 73.467 zł. W !lZasle maw całym ltraju wynikło, te w sówek na lI1'upach zwil\:zkowych
niektórych rejonach grozi nle- sami robotnicy analizowali moi
wyltonanle planu I'oczn/,go, Cen J1wość pOdniesienia pfadukcjl
tra lny Z3Cząd Przemysłu Leśne cia maksimum. Tow Lepecka za
go zwrócił się do RPL IV Rado- proponowała podniesienie pro~
miu o wlmożenie" produkcji w dUkcji posadzkami z przewidzia
r~d:~głych mu zakbdach, celem nych 3 na 6· pr.lc., pracownik te
uropeltlieńia braków w produk go działu tow. Sawlckl zapr,,cji w skali ogólnopOlskiej"
p0l10wał podwyższenie produkR0zpośrednio po otrzymaniu cji o 10 proc" mówiąc:
pism~, pracownicy RPL ruszyli
".Testem przekonany, ie ko\\" teren, celem należytego r;)Z-· ,Icktywna praca oale,j brygady
propagowania tej . akcji, pelnl
umoUlwl nam wyleonanle 10wiary, że dz{elne·- załogi poszcze
bowil\:zanill, a \kwestlą nalzego
/<{)!nych z8kladó\v ·L·~,y~ razem
bonoru /Jęd"lc Jego przekrocze
nie zawiodą
I tleczywiście,
nie".
ws,ystkie zlIłogi podJęly loboPr1COWnlCY Tarlaku i Bt'Cl"iązaniB zwiększenia wydaj noś k!>rnf w Nleklanlu podjęli Z·).
ci swej pracy.
bowil\z8nla wartości 204.500 zł.
Załoga t.akładów" Drze-Ntlychl'artak i Skrzynkarnll\ w Stara
Nr. 4 podjęla zobowiązanie wy- chowieach _ Bugaju wykonu,Ją
__,....
dndatk0wą produkcję
worto~oi
:;32,1"96 zł., Z~klady D:zewne
Nr. 7 w Wierzbnlku wykonują
ZObowiązania
ogólne wartości
"23.690 zł.

Odcz,I"Y·..

".

wykona

wartości

41.400 zł.
Zobowiązania za/ogl
Tartaku w Blalaczewle powięk-

... , . I
Przegląd b I b II ograle c z ny
gospOdarczych ••
IKozieńice)
ksiqżkl II

szą wartość

prf\dukcj\ o 25i150

(J8)

u'yrJlłtNliclw
I'i
... rejestruje aktu'alne
artl/klllll gOBpodarcze'POLSKIE,
RADZlECKlE 1 KRAJÓW DEMOKRACJI LUDOWEJ,,: INFORMUJE o treści I zawartości
rejestrowanych książek i art ykulów Ul:.ATWIA dobór wlaściwej '!iteratury.
"
W każdym zeslycfe obe'mujqcym obfity materia! UW21'11ęd'
niane sq następujące dzialy:
1) Marks, Engels, Lenin, Stalin.
2)
Bibliografie, Encyklopedie.
Słowniki. 3) Historia gospodarcza. 4) Geografia gospodarcza.
5) Ekonomia polityczna. 6) Planowanie gospodarki narodowef
7. Finanse. 8) Ewidencja, Analiza dzialalnoścl, g?spodarczer
9. EkonomIka pracy. 10) Ekonomika przemysłu. 11) Ji:konomi·
ka budownictwa. Inwestycje.
12) Ekondmlka Iqcznolcl t trans
portu. 13) Ekonomika roln!ctwa
ł lcAnlctwa. 14) Ekonom!ka handlu wewn~tr%nego. 15) Ekono'
mika
handlu
zagranicznego.
16) Ekonomika gospodarki lcomllnalnej
I
mieszkaniowej.
11) Szkolenie zawodowe. 18) Zagadnienia socjalne. 19. UstawodalUslu'o gO$pOdarcl~.
Zakres I zasięg, ultlad I me·
toda opracowania. skotowidze
Gutorskie I rzeczowe czyniq
"PRZEGLĄD BIBLIOGRAFlCZ
NY WYDAWNlCTW GOSPODARCZYCH niezastąpionym do
radcą I przewodnikiem w dtie·
dz!nle piśm;en" ktwa gospodar-

•

Wiadomości

,poltowe.

20.30

W

'

Wszyscy, ktÓr-zy U{)ży1! W Pre
zydlum Miejskiej Rady Narado
wej w Radomiu tymcza,owe za
.lwiadezenie nadane przez Krajową Radę Narodową oraz wla
dze Odrodzonego Wojska Pol"skiego w okresie od 1013 roku,
powinni niezwłocznie zgłosić sIę
·"·80 Prezydium MRN (Pla~ 11
Oludnia l, po!;ój nr 29), celem
podjęcia stałych legitymacji.
(m)

Owiększe zainteresowanie aktywu kulturalnego ZSCh
pracq wiejskiCh zespołów amatorskich

w finałowych . eliminacjach
Feetlwalu Muzyki PolSkiej w
Warszawie w&lęło udział II al'niltorskich
zespołów
ZSCh
z
\voj. kieleckiego, z którycn pięć
zll.talo· wyrOmlonych I nag!",,dzonych. Chór mieszany z llIe·
lin otrzymał akordeon VO-0S0bowy chór ~etlskl z M~sl.,w" .adapter z kompicem plyt, chór
mieszany r KoścleJca - o:liJiornik radiowy. a wielka !{a,1~la
ludowa z Nowego Korc~yna, ~rk;estra dl':ta z Bodzenty,,:!> i regionalna kl1pela z Gnlcwięclru!
~ instrumenty muz)'~zne. NaJlepsze zespoły z Kieleccz:rmy
.
.
- chor z Biel!n I kapela z Nowego Korczyna wy!t~p')waly
czego"
"PRZEGLĄD
BlBL10GRA- powtórnie w finałowym k0nwśrÓd
wyróżnionych
FlCZNY" powlnfen znaleić sIę tercie,

I

wiejskich zespolów muzycznych
z całej POlSKi.
Indywidualne nagrody pienię!
ne otrzymali ponadto dy:-ygenci kayel i chOrOw' J. DurleJ z
BicUn, M. Kelcer z Nowego
Korczyna I 8t. Ostrowski Z

I

C,niewięcina.

Festiwal Muzyki Polsld~j wymamy \~ woi. kleleckim dobry materIal (swladcw
o· tym wyr0znleOle
praw""
\\'~zyslkich ;:głuszonych zespoI",-,J, al€' trzeba z nimi system,,tycz!)!e pracować, ?ebv osiąg!1ę
i)' kpnieczną- dojrLalość formy I
tecKnikl. Od organizaio~"ów p)",;alowych i WOjewódzkich konkursów festiwalowych, od kon.
troll I stsłego Instruowania zes
połÓw przez aktyw kulturalny
ZSCl) zależe~e-" poz~a
kar.ał, że

22±&±

Wędrówka

po

l'ado!,llskłch ~c@podach

yśliwska«

Pokoiki, t których składa się
lokal restauracji. to maleńkie

~a~~:;:~;~~i~~~~;~:~Y2:!:E

ClQom'u

mentów,

VIlIdzia! KwaterunkOIl'1I oraz
W ~iedzielę. 9 ~m. o godz; 10 I Referat okoliczn06clowy wyWyd~lal Zdrowia Prezydium
w s.a.1 Radomskiej Wytworni głosił przewdn. Zarz. MiejskieMRN w Radoml:t willny zaillte'
Papierosów odbędzie się Plerw-,
' I
'
d
I
i
ć ł !
i
sza miejska kooferenda mlo- go ZMP towarzysz 8al1osz,
Nie
aptej
prze ~taw a s ę resowa B ę q sprawą
pom óc
21.ł5
Koncert orkiestry
rozgłośni
.
sprawa
zaplecza "MYSLIW· dyrekcjI Ga .• trOlloma w rOlwiq.
Przewidziana jNt
rówluei SKIl:J". Kuchellka jest .tanow- :aniu trudności, na jakie napokrakOWSkiej t chÓru PR pod dyr. dzleiowych czytelników prasy I
zorganizowana siara· J bogata część artystYClDa którl\ c·o za mola Jak na "otrzeolI te- tllka przl! realizacji planu ro."
Jerzego
Certa.
So!tścl:
Zofia książki,
niem "Zarządu MiejSkiego ZMP"
. ' .
..
WUn!C'h·pawl1kowska, Włodzimierz . Nil
konferencję
przybędq wy.kona JII m/odzlelowe ZełPO/y go lokalu, powierzchnia jej bo' szerzenia lokalu, zajmowal1ego
KotaJ bR, Eugeniusz OstaLin. 23.00przedslawicl.ele Za~ządu Głów. ŚWietlicowe.
wiem nie przekracza ZQ fil kw przez .. MYSLlWSK.,\".
Ostatn:e wiadumoścI.
ne&o, i WOJeWÓdzkiego ZMP.
(m)
Znajdujqce się prl,! kuchnI po·
jnr.

I

kartę

meldunkową

1249/516-

ZGUBIONO

prtepustl(~

KZWM KleI

ee, Lasot8 Stanl!htw.
ZAMIENIĘ

nla Kielce,

1250/517

ZGUBIONO karty me1dunkowe wy-

ZGUBIONO

·dane MRN Wler!bn!k, Augu.tynlak

!egltym.cJ~

chanłcmeco

Sl<artySICo,

Tadeusz, Aueu,Uynlak Jadwiga.

.

1256f524

Zgłoszenia ąiuro

R.adom.
O&łoszęń, _Slenkle-

","teza 20.

1251/518

ZGUBIONO przepustkę Nr 355S wy

dysław,

Wła

nazwisko

Klełban.la

lm;:;2!

126.5;533

1257f525 ZGUBIONO portfel z plenlOWItmI.
-----------_
dwie lejlllymaeJe Zw. Z_w., ł "bo'ny

ZGUBIONO' legHymacJę slużbOWIł
KZWM~ Tompo!ska OtyHa, Iftelce.
1254;5.26

tłuszczowe.

nazwls.ko Marian, Am&lIa, Opas. Z.wróeić :a w)-nagrodEcniem.
lłtiefS'34

itslątecZkę
Ub •• pleczatn! SpOłecznej Kielce. na nuw}·
sko Adamczyk Michał, Kielce.
1239,'621

ZGUBIONO legitymację wejściową

ZGUBIONO dowód

totsamoścl

1237/504
----------~

ksi9.!ec:tkę

tGtl'BIONO

wojSkową

RKU Klelee, S~6ra Edward, Koryt.
nica. Bm. Sobków.
nu/ue

\\"OJ'I

1231 / 5:.11

-------------ZGUBIONO pn«puotkę sJu!bową

~r 7216 KPZ: WYiwórnHł
Herml.nows.k.l Antoni.

Plenli!:
1:!33,5C'

ZA<1l.;'IĘLY

trzy karty meldunkowe

ZGUBIONO le~it~·mację H.kotną Nr· MRN' Kielce, SlJfowie<l Ant.oni. Su374, nazwlska Kutereba Jer!.y. :tam. rowiec i"eHe..)a, Surowiec Bal bua.

Ktelce.

1228(497 I Kielce.

1225/494

ZGUBIONO Kslątec:kę wojskową
Nr 0721263 wy~~ną pruz RKU Uta

Z.-\MIENIĘ mIeszkanie cz,teropokoJc
we z; wygodami \V pObliżu Dworca

Marian.

na na.zwlsko BIesiada Czesław.

Głównego we Wr-oc:ła.wiu na miCh-

ko- ZGUBIONO

nla, aRN WlśUca, na nazwisko Stę-

ZGUBIONO
kartą
meldunkow.
MRN Klw«, 'a"lł F_lIcJa.

ZGU.BIONO lc.ar1~ rejestracji
sKoweJ, wydaną .przez RKU Brze.
n. Odr". Cybuł.ka Edward, Szczelin

wydaną przez Zald_dy Metalowe
Skartysko, na n ••wtsko _ L.sota

--:-~__- : - : - - : - - - - - : - -

S .... h15ław.

. '·1'

Tadeusz,

zam. Staraehowice.

daną przez WytwórrHę P1onltl~, na
nazwisko Zawodnik Teodora,' zam.
Smletankl.
1252/52ll ZGUBIONO

ZGUBIONO przepustkę Nr f801 wydaną prt.. Wytw§;"nlą Pionki n.

12«{'532

ZGUBIONO: kArtą meldunkową wy· ZGUBIONO kartę węSlo*_ \Yydanq
,Q~ną przez PMRN w StaraChowi- na marzec, kwiecień, Klechowski

mleJ;zkanle pokóJ kuch- cach na nazwisko Blaszczyk
na, PoQobne

Jerzy, zsm. Skarżysko

l

Glm. lIte- ZGUBIONO uśwt~ehłe w<ljśk,,·
lI.ew.tyk we wydane WKR OsIrowlec. n. n.Kam.
,witko tak Elu,.nl"U,
1263/631

1267,'$35

prtepu.tk~

wydanq

przez Zakłady Metalowe w Skirty....

~GUBIONO

,..,

w Kielcach. Zgroszenla _
Wroclaw. Glln!an. 6.\, 7"
1!lS~5

11119/499 1 kanie

-.rt
,.

'"

A

meldunkowo Nr
ot

pow, situ Kam, n. n.,wlSkO Hajd. Wł.. K·V(108G7 wydan4 pn:e. Prezydium
dyli_w.
1260~ MiejskIej Rady Narodowej Pn:ed. ZGUBIONO kslątecną wozu Nr A
. .
b6 .... na n.""'isko p • •lerskl Jó- I"-IO! Detko Józef. KI~tce, sten.
InDf500
ZGUBIONQ
kartę meldunkową ZGUBIONO dow6d kolejowy Nr .et. ..m. Przedbórz. Ul. POC%towa kiewicu '11.
GRN S%czecno. pow. Kielce, wieś 612Stl2 DOKP Lublin, OI.Uk Marla. nr 19.
l:13Of500
Komórki, Rozpara Janin..
MląsOwa.
1.f531
ZGUBIONO k.l~tec.kę woJskową
".
1261;:;119
ZOU8tOtqO kartę meld~nkową, le· RKU lClelee_ Ka!eta WJadyslaw,
ZGUBIONO ksl"*",,lIkę wojskową IIl1ymaoJą llłutbową, wwiad"enla l!ęcckÓw.
134& "&eJ
ZGUBlONO . pl7'epustl\ę weJśc1ow'l ZGtrBIONO ~.śwl.d"enle woJsko- Nr
KKU Gl')'fice. dowód....... I" bUet mlel!ięezny, WWla.dc:nnlel
I
WYdaną ,p....er. Zakłady Metalowe we. Nr" 628039, wydane pn"s rucu blsty Nr '18 Gryfi ... kartę I!'e\dun-j wojskowe wydane, p"",. ~Klł O· ZGUBlONO P"",pustkę Nr '266 Wy.
Skart•."sko - Kam. na n ••",llko
BUlIk<> na nazwIsko· W"torek CU.. Icowll"MRN JqdnIl,lÓW. ,.Iiejlltrllilieję Itrowiec., metrYk,! urod:.enla na na·. daną ll~ .WYIW6rnl q• Pionki: n.
!.nelu J&llJna, SkariYlilI:o Kam..
law•."roa. mo, Ians. li'''IIirte, sm· stualloW4 C/D Kielce, lIiIu/\lI:OW1lkI ,w~oG,bura. um. Krym"'!.
nUwlako Kowalski SIanIsław, lam,
. 125SIW tldc%6w.
~LSO Waeław. lWall,l6w.
U'lG,,","
" UlaJ10ł ;Radom. 7\1lw~a D. . U~
"
PQZOSTA WIONO dowód osobisty
Nr 5Ił604. W poc1ąllU pospiesznym
Wroctaw - Lublin. wydany przez
Dyr. PKP Lublin na nazwisko W....llewska Kazimiera, Skartysko
Kamienna.
lZ54f5!2
e .

pi.n Edward, win
BUlko.

•

i1Y-1

- .

..

w'.i~ć

przykład

Nale?y rÓ'Nnl~t j~k najsfybcLęj ustalić skład i lere,l dz;aIQ/ności lotnych k0misji kwa!![;],acyjnych, które d~c)'doW1Ć
beal\ o dopllszcze"iu zespołó.v
do ~liminarjl p{)'W,abwych"
Od
sprawnej
ol'gdnlzBcjl
wstępnych przygOtO\\'3Ii. od kon
troli pierw5zych pr6b I "pewnienia kółkom dr~JOl3tycznym
fachowoJ, rO!1l0cy zale",! rezullaty Ln"lu lestiwo!u"
l. J.

ZAGrŃĘt.A ler;!\yma.-:-ja pneJkio·
WI Nr 2539 wYdan! przez hutę O·
strowlec na naz',I,Iisko turek Jan,'
si

124.: 1 509

ZGUBIONO karlę meldunKową wy
t1aną przez Zan.Ą1 Mie!ski oraz les:1t~mację sł\ltbową Zakładów 5:'8·
TachoWlcklch, 11atu:;!ewlcz Irena.

S,tarachowice.
\V DNIU. 7.11 SI L !osta!y z.agublane
dokum::nty: k.arta meldunko\va. le-

gltymacja szkolna, przepustka z: Za ..
kładów

S!araehow!cklch.

" .

I _88

Znalazca

proszony o Z\'\"rot. Litwinek Lucyna,
tam. Starachowlce, ul. KcśCltlna 32.
1I44,5t1

ZGUBIONO

le,ltymacJę

olu:I>o\l'_

Ni 3US wydaną przez. \VYlwÓrnifl
Pionki na n&:twisko $o·.-vinski' Jan .
Ul.l1,U

BlnJąlkl,

1260;528

z

miesz:cunl! ~ontocnicze
jesl społów.
rownlei malen/de I CIemne, bo ł Pracą zespp!1w dramatyczwysoko umieszczone okiel1ko nych winien od pierwszej ch.vi
mnlo pr,epu8zcza światla Rów- li Interesować się powiatowy
niet magdzyn jest nieodpowied- aktyw kulturalny ZSCh. Dużą
ni, podobnie ja~ w "Staropo- pomocą są 3-d'li0,,"c kursy orlance" i "Kongresowej". Zbllt
oddalonll od kuchni i także :11 ganizowane przez Zarząd Wojewódzki ZSCh w Kielcach. Przemaly, jak na potr:ebll Testau- szkolono Ju± 23 klerow:lik6 ....
racji.
respnłów, w chwili ooecnej dalCiasnota lokalu I podejr:a- s;)'Ch' 50 zapnu,nje sl~ Z zadaniami i organlld(ją pracy reżysera.

Restauracja "MYSLIWSEeA",/ klttkl, . gdzIe . ponuje wlecZ1ll/1
przy ul. lf!'Tom"klel1o odwiedza mrok I dosć wqtplw'a ezyna jest codziennie przIZ kilku· stość, W klttkach tych Jest oset konsumentów. Ńłestetll, tlili koło 80 miejsc si~dzq('!lch.
rUI,k,' w J'akicl'" pracujn... personel "MYSLIWSKlE)" pOloltawiaią bardzo wiele do tyczenia.

Jana CSjmf"f8. 21 30 '"La~arnfkH odC"!nek noweli H." Slenkie\\f1cza

ZGUBIONO

II

Ożywiony ruch amatorski 0bej:nuje wszystkie
dziedzin:
zycIs kulturalneg{) i artysty".
nego na wsi.
Wiejskie zespoły
dramatyczne przygotowują BiEl
ob€'cnie do festiwalu
sztuk
współczesnych
organizowanego
prz!'z ZSCh" IN woJ" klelec,klm
73. z!'społy zgł~slły JUZ swóJ ud~ał
w festl\velu,
wybrały
sztuki z zalecone.go repertuar:J,
ustalają obsadę 1 rozpoczynają
próby. Nie '.vszyst!<ie Jedn.ak po
wl."ty dostateczme mob,lIzuJe
blIski - bo ustalony na 31 bm. teI1l1in eliminacji powlatowyc'l:
Opalu'.'.' nie zgłosi. dotychczas
ani·· jednego zespołu, pod zna~
"k:em·" zapyląnJa s~i róWltlez
pow. starachowicki, gdyż relerenci kulturalni naclesłali zglo
szenia nierealnp, "zza biurka"'.

powiatów piócLOwskiego, radomskiego, jędrzejowsklego i
sandomlersl(Iego, które termino
wo zgłosily po kilk,mBścle Ze-

Audy<,ja l1leracka. 21,00 MUlyka taneczna - gra Orkif.'stra PK pod dyr.

MRN Kielce. Berak Stantsl.wI.

Kielecczyzny w nast~pnym festlwalu.
II

NależnIoby

~~~!~'~;:r~:r~E;;::;;-~:~~t~~\:Konferencja młodz;eżowych
R...J • czytelników

2IL:S

ne
dla odznaczonych
Waż

STANISŁA·

N~ marginesie konkursów festiwalowych

a

PolskieJ. 20 00 Dlfennlk Wieczorny.

KA ~ faoryka kalafona g~dz•
16, BOREK (gm.
~leclechOw)
godz. 17, NOWA HUTA k/PlO' •
nek budowa godz. 15. 11 bm.
PIONKI kasyno robąlnlcze godz
15, PłONKI kino godz. 19,12 bm,
ŁAZISKA PGR godz. 16, GĘBARZOW PGR gadz" 17, 13 bm.
WIERZBICA Cementowma go·
dzina 15, WIERZBICA godz.
1630 14 bm. POLICZNA godz.
~' ,
(J)
1 .. 30.,
'i'h' ,,,, ............. ,,,,.,, ..

18, ALEKSANDROWKA (gm.
Kozienice) godz. 14,.
WICE (gm KozienIce) godz. 17,
HOLENDRY (gm
Kozlenicc)
godz. 14.30, WYMYSŁOW (gm
we wszl/stkich bibliotekach nau'
godz, 17, STARA
kowych, szkolnych, w bib~iote-I WIES (gm, Kozienic2) godz. 17,30,
kach inBtytucji I organIzacji KOZIENICE PGR godz. 12, JAgospodarczych, w rękach pra- NIKOW (gm. BrzezJcs) godz.
cowników naukowllch I publi- 14,30, NOWA WIES (gm. Swler
eysMw, w rękach aktywu par· te Górne) godz. 17, LlSOW (gm.
tyjnego i zwicpkowego.
Jedlińsk) godz. 17, BARTODZIE
." .
\ JE (gm. Jedlińsk) godz. 14,
"P1tZE,:L,ĄD all!~lOGRA- MtROW (gm. Rogów) gedz; 11,
FICZNY
ukazuje Się co dwa ROGOW godz. 17, GZOWICE
miesiące.
godz. H, KOLONIA (gm. Gzewl•

r

ZGUBiONO
wydaną przez

prl<epustk~

slu!bow.ą

Zakłady

Metalowe

Skartyskol Kolodt1eJ Jan,
t"l<;.

Ocrową.

mSisu

ZGUBIONO kslątee2kę Ube.pleoJal
ni . Spo~ej ~el"" .Nr 3~/i9• .To- .
kotc.yl< WJad,vslaw, KleIo... U41/5lł
ZOUllIONO IqIrtę meldunkOWI! Nr
MRN Skartysko·Kam. na na'wlsk" l!:ubrllo·clta HenrYka
• , '""
,
..
'Uł8.(5U

Str. 8
Nr. 317

ZSRR

Ludzie
" przed 115 laty, 4 grudnia
1836 roku, na emigracji
polskiej we Francji ukazał się manifest
Towarzystwa
pem·okratyr.znego.
Towarzystwo .Demokratyczne,
'założone w Paryżu w rok po u'padku powstania listopadowego,
~rupowało w swych "szere4ach
byłych powstańców, prz$wlltl1Je
drobną a częściowo zdeklasowa
waną szlachtę, która wpaz z
mieszczaństwem zasilała pod.
pwczas warstwę P'llsklej Inteligencji. Na:r:wa towarzyŚłwa odpowiadała jego zało~.ni..o!p tde-,
owym: Duch szczerej. demokra.,
cji rzeczywiście ożYWiał działal-'
'ność Towarzystwa" i ,,,chocillż, ..sp!' ':
śród licznych ugti.jPQwań' emigracyjnych powstańcy ze śro
dowisk robotników I cht0p6w"
zorganizowani w tzw. ~r'oma
dach Ludu Polskiego, a lIrzede
,wszystkim w działającej na terenie Anglii ,,~romądzie Grudziąż", o wiele dalej niż iib,eral
,no - b_urżuazyjne. Towarzystwo
Demokratyc~e pOsunęlC slę-w
społecznym radykaliżmie ma
odegrał dużą i

nifest z r. 1836
postępową rolę

w

kształtowa.niu

się demokratYeżnej myśli I o-

W myśl, zar;ad po

pinii polskiej,

tęplających ,;porz!łdek

ki na

towarzys
oparty,

przyw!ĄBzczenlach

w kt6rym jedni uź$rwaJlł

WBWkorzyści' do żYcia' lllpołeoz
przywiązanych, drudzy, ~a

kich
nego
tylko c!c:żary' żyOlii- tego tao51~ są przy.,1Uszenl". manifest
rzucał hasło
PelneJ IIkwl!ląeJI
feudalnego jarzma clątącego 'na
polskim ehłopstwle.

me

Te.k

wlęc

w'

st~unku

do po

łowlczftych I nie przełamuJ~
cych do końca ustrojufeudal.
nego reform Oświecenia, manifest Towarzystwa D_okm
tycznego był postępowym kro
klem naprzód. Zar6wno Odwa
ga jak I myśl przewodnlll.. kt6
re w swoim czasie. PDldadał,
stanowią w naszych dzlejacb
jedno z pięknych I żywych
świadectw narodowej ttady·eJl
postępowej. Zdarzenie to, jak
było wspomniane, mIało' miej
sce 115 lat temu, w Paryżu,
na emigracji. .'
••.'. __....;_

.W roku obecnym, r6wnW lN
Paryżu i również w języku pol~kim
l.1kazała
sil!: kilkunast,,-

•

cle moralne", I 'co to jest ta"
,.rewolucja. moralna", natomiast moźemy się bardzo \yle
Je o tych Ideałach dowiedzieć
r.: obszernie om6wloneJ tezy.
te wpływy Związku Radzieckiego "stanowlą w tej chwili
najpowatnlejszą przeszkodę w
realizacji europejskich ideał6w demokratycznych",
Nareszcie jesteśmy w domu!
I jui: nas nie dZIWi, że .. jedyny wolny' mlesięcLnik polski"
uskarża się na trudności przy
urzeczywistniel1iu swych ideałów i przy te l pracy musi "tny
mać jedną ręką na mieczu, co
poświęcać

znaczną

część

czasu na kucie broni". I
również nas nie dziwi, że "w
aspekcie wsp,jlczesnei rewolucji
moralnej nikt z !'\es - jak powiadają autorzy broszurki nie Jest już tylko Polakiem, ale
Europejczykiem z kantonu Polska". A już calkiem nas nie dziwi końcowy wniosek brosz{"rki,
iż
wszystko
co
Europę
wzmacnia, bez względu na to
jak ten, czy ów Europej~zyk z
Inąrch
"kantonów' na naszą
-sprawę "kar.tonalną" się lPpatplje, jest naszym lokalnym interesem.
Otóż I dotarliśmy do jądra
"kantonalnej" moralności Dola
ry. trumanowskie I sakiewki z
owego stumiUonowego funduszU dla zdrajdw I szpl",gów nie
idą jak wiemy na marne, Pro-

stroni'cowa broszura w czerwonej okładce. Tytuł brosżurkl:
"Manifest demokratycmy "Kul
tury", która według załączonej
"skromnej" informacji jest "je
dy!1ym wolnym miesięcznikiem
polSKIm": Cóż w:ęc ta broszur-I
ka w czerwonej okładce powiada? Jakie myśli demQkra~ycme ducencl broni I bankierzy garobjawia światu? Jaką rewolucję dzą wprawdzie intelektualistazapowiada?
mi, lecz chętnie się nimi wysłu
Owszem. jest w tej bro$zurce guJą Za mlęd7ynarodowrm rumowa o rewolUCJi. Rew<llucja
ta nazywa si~ "rewolucją moral chem walki o pokój opowie·
ną".
ŚUczuie, choć znamy jut dzieli się najwybilnlejsl uczeni
rewolucję moralną fas;ystow I artyści wszystkich narod6w.
ski pr2:ewr6t PlIsudsklego w r. NazwlsM JoJlot _ Curie I Plcas
1926,
.
"NasZe poauele morallle u- sa, Tomassa Manna I Howarda
legltł demokratyzacji _ czy ta- Fasla, prof. Infelda I Ncxo są
my w broszurce. Chcemy 11 D$- dzłslaJ dla m!łłonów ludzi ku'u
elsklem podkrcśll6, ie ebOdIi, o ziemskieJ symbolem postępowej
poczucie moralne.' Kapiłall$m I walcaącej myśli ludzkiej I sztu
odrzucamy nie dla~, "" by'
gospodarczo szkodliwY. By6 mo Id Cót zatem dziwnego, że wal
żEl, te nie jest: by6 mo~, ~'jest cząc na każdym odcinku z rugospodarczo lepszy. od IRlI,llch chem walki o pokÓj, uslltt}ą rów
ustroj6w". Mimo tych ciepłyeh
uczuć dla kapitalizmu, autQrzy nie:!: Trumanl zaangażować do
broszurki poświęcają 110 w imlt: tej walki SWOIch "intelektualis-

_n____

______ . . . .
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W roku i951 emigracja starczej
Intelłlleuc,lł wsteczników, zdraj-I
cęw ł tchórz6w moral~ych, gdy
wolna ojczyzna realIZuje na
!Jwe.! wlasnej ziemi postęp, slę
11'11 po zam6wioną przez faszysłów "moralną" maskc:, dość jed
nak tandetn~, aby ujrzeć pozanią cleń armat I faszystowskie
dolary. "Kantonalm" moraliŚCI
z przedpokoju Białego Domu
martwią się, że muszą tracić
swÓj cenny czas na kucie broni
Trudno, plaćą - kuć trzeba, A
Jak się podkujesz, tak SIę wyśpisz Marzy jJn SIę pow5wchna
rewolucja
moralna; owszem
przyjdzie t\ka rewolUCja l dokładnie OczyŚCI świat ~ moralnotci kantonalnej

i

I

... -

-

towarzyszu przewodniczl\cy

nie
psujcie Kękuslowl humoru, nie wiecie, że chlap przystępuje'
do spółdzielni I wlaśnie teru mu na rękę ta wysoka klasa
gruntu na papierze, bo to bOnor dla gospodarza li lepszą zlemlą
wejść a poza tym liczy, tę ~u wkła~ wytej oszacujemy.
Niech to diabUl - stęknął Dudała - I jak tu ludziom doto nie tak łatwo ~lIłatwlać Interesantów, jakby się zdawalo.
,
- Prawda?! - pódchwycll skwastony Mroczek.
Tymczasem przy stole pmYdialnym Palys wychylił duszkiem
szklankę wody sodowej i 'm6wlł dalej:
- Z ludżmi nie chcle~lśmy ladać, bo to tak było najłatwiej:
najpierw przystąp, później ""gadamy.
Zamiast Iść do ludzi
! ludzi przyprowadzać,' zbuilówallŚJny koło webie płot, jak jaka
-

godzić,

---.-

,
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Ktelecczyźnie

członków, obecnie ilość zespolów wzrosła do 572, a członków
do 28 tys"
Po przeprowadzeniu analizy
dzialalnosci zespołów sportowych na wsi mówca stwierdził,
niewlaściwe postawienie sprawy szkolenia ideologicznego
sportowców oraz zwrócił uwagę
na niedostateczną jeszcze ilość
sportowców posiadających odznakę SPO, której upowsze;hnienie jest zasadniczym warunkiem rozwoju masowego ruchu
sportowego.
Duże sukcesy sport wiejski w
Kielecczyźnie osiągnął, pomaga
jąc przy przeprowad,zaniu ~kcji
go,podarczych, Wyroźn,! Stę tu
m, in, LZS Skroniów, którego
członkuwie przyczynili się do
wYKonania W ZZO proc. planu
skupu zboża przez swoją gromadę
,
W nadchodzącym okresie zi:
mowym przed LZS-a~ stOI
szereg poważnych zadan wy tyczonych przez kraJową naradę
aktywu sportu wIeJsklego, Wszy
stkie LZS-y w tym okresie winny dokonać m, In. dokładnej

J

O
..
I yso k~e lWJellt_twe ,trawy ~~~~~~~z~~vo:ze~o?:;~~alnp~~iy~~~:
u rewanz· owym spntkan:u
: ze Sląsk:em :~~ic~k~Z~;~~~'ę, u::,%~~~=

lir

wać rrzeprowadzanie zimowych

l

l)illljlepszym graczem w zospoRozegrane w Katowicach na
TorkacIe rewanżowe spotkanie le polskim był opanowany Skarw hokeJ'u na lodzie między re- śyńskl. Czechosłowacy najsi!prezentacjami Ostrawy i Sl,\5k8 nlejste punkty m,eh w Bontku
zakończyło się zasłużonyąl zWY- Stuku I Bubulku. Na wynik
cięstwem gości 6:2 (2:0, 0:1,4:1).
d
ł
'I
t
Polacy IV dwóch pierwuych meczu użY wp yw mJa a i ym
tercjach bYli .' zespołem róVl(!lD- ruęm doskopała gra' bramkarzędnym jednak w tym ol,tre~le rza" gości Nllchmlllere. który
gry nie wykorzystali kilku do- ,ronił bez zarzutu przez ws.zystgodnych sytuacji, Na zawo\lJ,\i- ,
kach polskich widać było zmę- kie tn; tercje.
czenie wczorajszym meczem.
:'lJramki dla Ostraw\' zdobyli:
Tym razem.z R\aków nilileplęj ~al'Stka w 5 mln,. PI~sek w 17
spisała się trójka w składzie: mln., lIcuzell w 42 min, Seln! w
bracia Wr6blowle I Ganslriiee. 4ł min: i w'48 oraz SOMek w 49
W ataku krynickim tylko Osor..,h zagral na normalnym po· min. Dla Śląska - Skarłyńskl
ziomie.
w 28 min, i Osorieh w 49 min,

.,
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żeby

;ak

to

wielu nieraz: nDwrotach' I rótn)"l:h:zahiu:zenjach

prob SPO itd.
czasIe obrad wkroczyła ,na
r sa,ę delegaCja
sportowcow
LZS-u z Suchedmowa. która
wr~czyla Prezydium następujący meldunek:

;V

I

I

"My. członkowie LZS Suchedmów meldujemy o wyko
nan!u plańu . T0l(znego w zdobywanIU SPO. uzyskUJąc 176
odznak, z tego 126 w CZllnie

Paidzie~nikowllm.

WZllwamy

.. _ _

Członkowie LZS Tumlin zameldowali o wykonaniu sposobem gospodarczym boiska sportowego. co dało oszczędności

12,963

zł,

Na zakończenie narady zebrani uchwalili rezolucję zobowią
zując się do wykonania wszystkich zadań stojących przed
sportem wiejskim na nowym
etapie jego rozwoju,

Przed półmetkiem

rozgryv;ek bokserskich
o Pucbar Pokoju
, NajWiększą wagę spośród spot
kań przewidzianych
terminarzem na nadchodzącą niedzielę
posiada mecz w Ostrowcu po_
między miejscową Stalą i Stalą
Kielce. Gospodarze którzy odnieśli sukces w spotkan-iu z
Gwardią mają więcej szans na
zwycięstwo
tym bardziej, że
mecz rozegrają na własnym terenie I dysponują bardziej "y_
równanym zespołem niż goście,
Ciekawe spotkanie odbędtie
się w Kielcach pomiędzy Gwardią i GW.\{S,em. Wojskowi, któ
rzy w obecnych rozgrywkach
wystawili już 22 zawodników i
tym razem zapowiadają nowe
talenty w swoim składzie. Gwar
dia mimo osłabienia wskulek
braku Szafranka I Purmana jest
jednak faworytem spotkania,
W Radomiu Stal wzbogaci się
Ulpewne o dalsze 2 Punkty, Starachowiczanie bowiem w dalsZym ciągu nie mogą sobie pora
dzić ze składem drużyny.
Obecny slan tabeli przedslawia się następująco:
Sial Ostrowiec
5 9 73:27
Stal Kielce'
5 8 65:33
Gwardia Kielce
3 4 33:27
Stal Radom
3 3 24:36
Stal Starach.
3 2 20:40
GWKS Kielce
4 O 30:50
Włókniarz Radom
3 O 13:45

I

wszyslkIe Ludowe
Zespoly
Sportowe w woj, k1e!ecklm do
socjalist!lcznego wsp6bnwodnic/wa w zdobywaniu SPO j
w przeprowadzaniu szkolenia
ideologicznego".

~~_~.r~~--~

kto do. na. nie. przelazł.. Coraz wyższy
budowa1iśniy płot, a bledru;k<;wl sPota. s~dzielni' mówiliśmy
jak na śmiech: skacz, i zamlast·pod$I/.(!.l\8Ć tośmy pod nim jeszcze kopali. Doszło do tego, llełmy jLli poza spółdzielnią nie widzieli IInl W!ogów, ani sprt.ymi~ileów tylko "jedną ciemną
masę, do której odwracaliśmy sit .P,I~aml. I dlatego jak zaczęlo ,~ię psuć to stanąłem :t ~z,tku
.Iupi, chciałem walić
plęścłą. II nie wiedziałem gdzie i
ko,o, no nie, Ślimak?
Ślimak wyjął fajkę z ust.
- Dobrze powiedzieliśCie, Palys: ',;chciało się' walić pięścią,
II nie wiedziało, gdzie i w kogo". Tak było. Zatraciliśmy rozeznanie w terenIe. Jak my widzieliŚmy ",ieś? Ano, że siedzą tam
vi Górach bogacze. siedzi Momot, Siedzi Burak, jest SObczyk
na bagnie: widzimy w Dolach biedniaka i średniaka i to wszystko. Jak w kościele porozsadzane PO' ławkacn ! spokojnie dulczące, albo jak różna lnąka w róąl.~przelll'odach w skrzyni,
co leży, dopóki jej się nie ruszy. ,.\"tl.qibkazało się, że Inaczej.
Ze Jest siła na wsi, co ludEnU porq~ te wszystko jest w pierońskim ruelm. Jakbyś braele móCt, tobyś zobaczy!, że katdy
z naszych Kliinków, DudkÓW,. Kękul!iciw ciągnięty by! przez
mnóstwo niewldzia~h, grubszych I cieńszych. mocniejszych
l słabszych, 'IIIłIoplątanych z sobą nltllk. A jakbyś śledzi! taką
nitkę, jakbyś cierpliwle ją rozplątywał I szedł za nią,
po
<;Id Interesu,

"'_w___..
___• ___ ___"__"__ __ .. ____ .. __.. ... ..
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zdziwiony albo do kulaka, albo do plebanii, albo do oa5ZeJ
organizacji partyjnej, do' sp61dzit!lnl produkcyjnej, do robotników, do władzy ludowej, A te nici są w ruchu. raz \\ięcej
jedna ciągnie, raz druga Myśmy przedtem popuśclli z rąk dużo nicI. Przywiązaliśmy się tylko do spÓłdzielni a o reszcie nici
zapomnieliśmy. Wróg ty~O na to czekał i pociągnął, I ludzie
nasi zaczęli się chwiać I 'gubić. O. jak- naszego Stacha pociąg
nęli. to się odnaleU nie mógł, jak to bylo Stachu?
Stachu otrząsł z czoła żółte pasmo włosów i podniósł śmla!o
głowę:

-, :tle by lo. Zlapaly mnie bogackie wnyki, Okrążyły. omotaly, a )a nic nie \\1dzlalem. Spiskowały, brufdzl1y, a ja ich
jeszcze przed ludźmi broniłem, z ~lcem rodzonym. sit:: o nich
pokłóciłem,_ Patrzta, jaka to była ślepota! Poznać wroga, dopiero gdy weżmie nagan w iapę I wycelUje... w nas - to wielki wstyd, towarzysze.
Tym razem mieliśmy szczęście, pr1.ypaqek nas ocalil. Ale
być ocalonym przez przypadek._
~ ... Nie, Stachu -_ przerwał mu gi!binJec - mnie się zdaje,
że to nie byt... przypa.wk.
-

to ile

doszedłbyś

KONIEC.

,-'-"lILOWQ LVOQt,'" er_ .~. ~1I'1I80 . Polłlll,eł SI~łUllon., ParW IłoI>otnlOłe, •. !I' 'i&l~ , :
,~Itoł W,,6a...,•• RSW
0",1.. O"'lIamla RSW' ..Pt_", Kle!c:e, Gl alen......
hl; U'" AOIUĆÓ . .D4"h ~'Q,I,. IIIlenlllewtllu i3 'fel. ton R~".lCe,11 Red_lI.or olłenlB, 1'.
"
1l!lI&IlIell. 01:1" pu.", nl'.
m'.JOIII 11*. l)a1łl' IfórWPoodelllÓW II'" 811&111101'
. _n",ClIOY II ....; II~_' . . . .
OCl<blał 'Ił a.eSoml .. n·t.. ADMINISTRĄ~A. KlelM, 1111 1IIIC1U4 II .. tele. . . . . . SIURO REKL AM I Or.ł'.OSU:t'l: Kletec, til. Slnl<le\\iteU .. ~ _ telefim 1941. Ceny
"'ORellI oaIOR«AIe~~ IM 8if 118 IIIIIWQ, Cena 11"0111110.. 1.1' 1010 (0'Y" WYDOIł Ul .. ÓD lII01"ldua~ Ul Ił "'enom."I~'"nlll'Duj., PPK HRIICb-. tel n·u ... kOalo PKO ..alO.wo 1.uClu- Ni XIV _ lmł.

_1"",,,-.

'''''''''''.f''''''.

".fi.

!

Na zdjęciu: Gmach nowego ,klubu im. Ordżonikidze w mieście
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w
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Musztarda po obiectzle,

zachodni obmyślajq plany wyniszczenia ludza w Zwiqzku Radzieckim trwa pokOjowa praca. ZacMd rozbudowuje przemys! wojenny. ZSRR ośrodki kulturalne,

...

Pod tym has\em odbyła się
wczoraj w sali Zw, Zaw. Prac,
Budowlanych w Kielcach ogólnowoJewódzka narada aktywu
sportu wiejskiego, w które) wzię
udział
przedstawiciele
li
LZS-ów, aparatu kultury fitycznej oraz organizacji masowych. W prezydium narady zasIedli: przewodninący WKKF
tow. Osterczy, delegat ZG ZMP
a równocześnie przedstawiciel
GKKF - tow. Galicki, tow, KoZorganizowane na otwarcie ;ac (Z'W ZMP), tow. Charabień
sezonu w stolicy, eliminacy.tne (Ki' PZPR), tow. Suczyna oraz
zawody pływackie, ,przy~ioslll pr-l:edstawiciel KW PO SP )le!ny sukces pod względem Uill, kpt: Urbaniak,
nikowym i propagandowym,
Zasadniczy referat analizujący pracę Ludowych Zespołow
Wyniki u2yska~e 'przez star- Sportowych w roku bieżącym
tujących zawodników byly do- oraz' omawiający plan dzialania
bre" W ramac;h zawodów starto- zespołów w okresie Zimowym
wal! równ!~z skoczkowi,e, WJI-, .1952 wygłosił sekretarz ZW
I(,azując, du.ze opanowanie t#t!t- uch;. ab, Chebdzińskt
"tczne ! brawu~ę.
, , ;,
,W wojewóPz.t:wi~ kieleckim
Na zdjęciu: Zwycięzczllnl ble- ja\!: I w całej 1'01"ce istnieje i
qu na 400 m, stylem dowolnym rozWija się wiele LZS-ów. O
Halina Kamińska (Kolejarz) wZroście ich świadczą cyfry
Drty nawrocie.
.
W, roku 1949 było ich 100 z 2000
,

spółka

-

Imperialiści

kości,

1I0we drogi rozwoju sporlu wiejskiego

"'~~.-~--~~~~1"~_k~'-"'~~

szepnął mu na ucho ulubione powiedzonko Kantaki

kulturalne

zdarzenia

l

swoich
"zdemokratyzowanych tów", Potrzebni Im są ci oszuści
ucźuć moralnych", które - jak rozumu, wietlzy I sztuki, jak
pOwiatftją ogarnęły wlęk- kukły na pokaz, Potrzebni im
ść I d . .
są w prasie I na zjazdach. Poszo ,u ZI nalezących do przo- trzebni im są, aby na rozkaz
dujących warstw w Europie, kłamali i rzucalt oszczerstwa.
Jest to zdaniem "jedynego wol- Potrzebni im są, aby jak ów
nego miesięcznika, pOlskIego" "jedyny, WOlny miesięcznik pol
bardoo ważne
nie a' k'
' \ ski" w Paryżu 1PydawaIi za a"p~ w z leru- meryltańsloe dolary manifesty
nek nadają dZiejom nie' masy, o "zdemokratyzowanej moral-_
lecz ci, którzy się na ich czolo nośCl", za którą kryją noże
wybilI.
z;wykłych opryszkow.
I
My tu w kraju polskim wy
Dwa manifesty - dwie nie
tylko różne migracje, lecz r6w
801m cenimy moralność, Nle- nici dwa "alldem odmienne
staty, broszurka nie udziela światy, Przed U& laty InteJlgeD
szczeg610wych wyjaśnień i nie cja polska sięgnęła po utracie
odpowbda 'bezpośrednio na niepodległości ojczyzny po na,lpytanie co to takiego "uczu- lepszą broń:
postępową myśl.

więcej,

J.'ozbudow~Je ośr.,dki

.
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