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Jęlemogó:rs~le ZJednoczode
Zakłady Szklarskłe "Józefina" pracują
na póczet trzeciego roku planu
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Przedterminową realizacją
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Cena 111

sr.

planiw· rocznych

przyspieszamy budownictwo socjalistyczne
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Z KAZDYM DNIEM ZWIĘKSZA SIĘ LICZBA MELDUN
KOW ZAWIADAMIAJĄCYCH O WYKONANIU TEGOItOCZNYCH ZADAJIl PRODUKCYJN YCH PRZEZ POSZCZEGOLNE
ZAKŁADY PRACY, ZJEDNOCZENIA, A NAWET CAŁE GA
LĘZIE PRZEMYSŁU.
.~. .
W dniu 8 bm. roczny wartościowy plan produkcyjny wy_·

konał
PRZEMYSL MASZYN
WLÓKIENNICZYCH. 80 proc.
zakładów tego przemybłu wykonało plan rocz.ny już do dnh
3 bm.

Przemysł

bie·i;ą-

pnez poszczególne zakłady, doniosły r6wnl~ o wykonaniu zadań produkcyjnych cale centralne zarządy, a mianowicie:
CZ. Przemysłu Owocowo-Warzywne~, CZ Przemysłu
Cnmiejsce wybiła elę w tym prze kiemlC"tl!llo oraz Zarząd Przemyśle załoga GrudrA~lbIdeh Za myslu KlLwowego I Srodków Od
kładów ·Pnemyalu Gumowego. 'iyWczych,
Duże sukcesy
uzyskały, załógi
Lódzklej Fabryki wyro1ł~wGu
Sukces załogi
mowych I ł,ódzklrh zakładów
ZakłlldÓw
Obuwia Gumowego oraz romail.

Zakładów Wyrobó·~.

im. 22 Lipca

ten w roku
elu.cym wyprodukował
szereg n:J- skich
mowych .. Stonul" . Wielu robot
wych, niewyrabianych przed- ników przemysłu gumowego oi

Dnia 8 bm. od wczesnych go-

~min~z!~~;':ye ;;~i~e:~ ~~r:~ ~'::~
~~~~io r%~Uj~I~:~ ~~~
1~~~~c~i;cOab~bn~r~~~~
6-1etniego.
pracowali ze

ki włókien SyntctY'Jmych~ m"szyny - kombajny do ciągłego
przęd7lenla jedwabiu oraz wicie
innych urzą.dzeń.
O wykonaniu zadań drugiego
roku Dlanu 6-1etnlego meldują
także załogi dalszych kOpalń
węglowych. W dniu 8 bm. teJ;!o
lOCzny plan wydobycia wykona
li górnicy kopalń "Eminencja"
ł .. Blelszowicc",
Walkę o przedterminowe wy
konanie rocznego pl!łnu w kopalni .. Eminencja" cechowało
rytmiczne wykonywanie przez
wszystkich górników mleslęcz·
Dych I dzleunych planów produkcyjnych.
Dumne meldunki o zwycląskim zakończeniu reali~cji zadań drugiego roku pląną 6.-1et·
'nlegq nąi>ływaj!l' ~ ~:ZI\"_
łóg iakladów-· ~rzemysłu wetnianego. Do 7 bm. 13 ezołowycir
zakiadów t$J _llnel gałęzi wy
twórOll!bścl wykonało pnedterminowo. rocz.oe pla.ny. ·produk.
IIJ'Jne. W walce II plan ua ezołowe lniejsee -wysunęU się włók
nlane bielscy. W Bielsku pl.u)
l'OCIIIle wYkonały jui załoił plę
clu wle1kIeh zakładów przemysIu wełnIanelo.
Na 25 dni przed terminem o
wykonaniu tegorocznych zadali
produkcyjnych
zameldowal
CENTRALNY ZARZĄD PRZ}:
MYSŁU GUMOWEGO.
W walce o plan ,na czołowe

zdwojoną energią·

123 zllkllldy podlewie
l!!
Ministerstwu
p
11
R l
rzemyS:au O nego
i Spożywczeao
wykonały
1

o godzinie 9,15 przodujący
robotnik pakowni - Kazimierz
Piechna wtoczył w6zek, którego
zawartość stanowila uzupełnienie brakującej produkcji do pel
nego wykonania planu.
Zebrana wokół głośników zaloga z dumą wysłuchala przemówienia przewodniczącej Rady Zakładowej - Janiny Bi~ko,
która w serdecznych słowach
d7Aękowala pracownikom wszystkkh działów za ofiarną pracę·
. Gorąco oklaskiwa·la zaloga
złożony przez dyrektora naczelnego zakładu inż. Rubinka meldunek o wykonaniu planu rocznego.

l!!

.

pLany roczne
O przedterminowym zrealizowaniu rocznych planów produk
cyjrtyeh zameldowały jut 123
zakłady podległe' Ministerstwu
Przemysłu Rolnego J SpoZywczego. Obok napływających mel
dunków
o przedterminowym
wykonaniu
planów rocznych
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pełne
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",zerw'·y" "' ...... .,.:c:ro!lnycu··JI"OnCZ'ęU.I..(Ji"n..~OwJ URI·
Załogi poszcze"ólnych oddzia-

ó
..
I w:.w Ilutach od~ywają narady,
na których IlńaI!Wją ·możllwości przyspieszenia
wykonania
planów rocznych ·poprzez wuost
wydajności, wykorzyl\a.nie IstIl,iejących rezerw I wzmożenie
oszczędnośCli. Na podstawie tej
analizy, przeprowadwnej przez
grupy ~~,....,.
-';''''''owe I partyJ'ne, po
szczegÓlne
oddziały. składają
meldunki o
dotycn~sowym
przebiegu realizacji planu rocznego oraz zobowląumla dotyczą
et! prnedterrnlnowego
wykonanla planu.

Na masowym zebraniu w hucie ."Kościuszko" ~łog8-podjęla zobowiązania, które przyniosą Państwu ponadplanową produkcję wartości wielu milionów
złotych. "W odpoWiedzi ua zakusy imperialistów augio-amerykańskich _ czytamy w zobowiązanIu ułogi _ oraz rewl7.jo
n Isłów zachodnio _ niemieckich
knujących zbrodnicze pla.ny B_
gresywne - zaloga hoty .. KOŚcluszko" podejmuje zobowłązanie przedterminowego wykonania planu drugll'go roku sześclo
łatki l wykonania ponadplauonowej produkcjI, wielomillonowej wartości",
O ponadplanowej produkcji
surówki meldują grupy związkowe oddziału wielkiego pieca

I

J

Jeleniogórskie Zjednoczone Zaklady Szklarskie "J6zefina" ID
Szlćl.rsklej Porębie wykonały przedtermłn-'llDo w dniu 3 listo.. WykonuJlłO prsedtennłnowo '-pada plan produkcyjny nil rok bldqcy .
plan foozny lIfty_nlmY.1I1' do
szYbszego wudowanla. .podstl&w
'Przyspieszyły r6wnld II plę~ dnl veallzac1ę 2obowlqM!\ pOd-·
s~Ilzmn w naszym krajU I·do
jętych dla. uczczenia· ą4 rocznicy Wielkiej Rewolucji PaMzlerwzmocnienia ObOBU pokoJu" piszą, zobowiązując się do .wy- nlkowe1.
sokiego prf.ekroczen!a planu·":"
członkowie
rupy związkowe! \. Na zdjęciu: ~T%odownlca pracy Stanisława Latkowska
odlewni teUwa w hucie "OzęlIto
.
chowa" którzy plan rOcmywy sprawdza gotową paterę krysztalowq.
konali jut 25 października br. '
.
CAF - fot. Baranowaki
8.

PlllerWSZe w.e.zw·al'"l.a do wspo·Izawodl-Ictwa
O przysp,"eszen"l·e· kontraktacJol" trZOdy chlewnej"
Rojno było na ostatnim spę
dzie w Za.rowle, pow. Swldnlea.
Chłopi
z okolicznych gromad
SIĄCE HODOWCOW. PADAJĄ PIERWSZE
WEZWANIA
przywieź!·i w tym dniu 25 tuczDO WSPÓŁZAWODNICWTA O PRZYSPIESZENIE TEMPA
ników. czyli znacznie więcej nit
KONTRAKTACJI.
Idywid~alnt gospodarze z gro w ciągu ostatnich 3 miesięcy wynosił dzienny plan skupu. W
mady KOIj)allna, pow. Olawa, zakontraktowali
zaledwie 35 Marcinowicach, pow. Syców,
WOJ. WROCLAWSKIE, którzy sztuk, zachęceni nowymi korzy· chłoPi sprzedali Państwu w. jed
wypełnUl juZ plan kontraktacji stnymi warunkami, zawarli kon r.ym dniu 40 sztuk trzody chlew'
nej.
tuczników na I kwartał p.rzy- trakty na dostawę 20 dalszych
szłego ·roku w 100 proc. - wez· sztuk.
W gminie Llpulk, WOJ. KIEwali ,,!szystkich chłopów DolTle.
Ożywiony ruch panował n.a LECKIE. gdzie w ciągu kilku
go SIĄska do przyspieszenia ostatnim spędzie w Radomi' dni zawarto
umowy nlł konkontraktacji na I kwartał rów- cech, pow. Lipno. Sprawnie t, aktację ponad 200 tuczników.
nocześnie postanawiając sprze- zorganizo,.}:,no odbiÓr przywie· wzmaga się również skup. W
dać Państwu dodatkowo w tym zionych tuczników. obliczanie jednym tyLko dniu 5 bm. miej·
kwartale o 50 proc. tuczników należnośCi i.,wypłatę gotówki o· scowa gminna spółdllieWa zaKupiła blisko 100 tuc.zników.
więcej niż przewiduje plan gro- raz wydawll!'fie śruty i węgla.
madzki.
Q,Gromada. KOfI&łma-' l~ li:
Apel MłnisłęrsŁwll, Rolnictwa
pierw\<zych w pOWiecie wyKona·
la w 102 proc. plan sprzed at y
Jak informuje Ministerstwo potrzebn~, stosowali orki nIII
zboża z nadwyżką
odsta\viła Rolnictwa głębokie orki zimo- dwie zmiany.
ziemn"i'a'ki, w całości uregtllowa we będz.ie można przepro\vaFOR P
dzać nawet przy kilku stopNapływające z całego kraju
ła podatek gruntowy,
i o niach mrozu aż do czasu.· gdy meldunki wskazują, te przebieg
życzkę·
orek
jest w dalszym ciągu bara kil~a.- dzo pomyślny.
Wielu chłopów w WOJ. POZ· gleb~ niezamarfe
Z każdym dniem
NAf'TSKIM, którzy mieli sprze- naście centymetr w gęboko Cl. wzrasla obszar zaorauycb pól
dać tuczniki w !rtyczniu lub lu- W żwlązku z tym. Ministerstwo pod zasiewy zbót jarych I pod
tym przyszłego roku, postana- wzywa wszystkich rolników, a- okopowe.·- liiczne gospodarstwa
wI'a obecnl'e od!rtawić świnie by
wykorzystali
w pełni pracom
obecną chł opsk·le. spo'łd zle
. !n'le pro duk _ bardzo
sprzyjającą
jeszcze w grudniu, by prędzej polowym _ pogodę dla całkowi cyjne i gospodarstwa państwoskorzystać z przywilejów prze- lego wykonania potrzebnych 0- we te ważne prace polowe już
widzianych w uchwale Prezy· rek.
całkowicie zakończyły, a \Iriele
dium Rządu. Tak postąpil:i m.
Ze specjalnym a.pelem zwró- dalszych ukończy je w najbl1ż;in. chlopi w gromadzie ·Srybsko. clio się Ministerstwo Rolnictwa szym czasie.
pow. Międzychód, którzy lobo· do traktorzystów, wzywając Ich,
Przy wykonywaniu orek glę
wiązal1 się odstawić 15 tuczni· aby wszędzie tam, gdzie j~t lo boki ch przodują PGR-y.
ków jeszcze w grudniu zamiast _ _ __
w
pierwszych
miesiącach
.
kI90 5,:or.oku. jak zamierzali począt
wsdalne.ł
•
DO KONTRAKTACJI

TRZODY CHLEWNEJ NA I KWAR

TAŁ 1952 ROKU PRZYSTĘPUJĄ COD~IENNIE DALSZE TY
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"Przyrzekamy pracowaC
Przy
pomocy SOM-ów
jeszcze lepiej I wydajnieJ" ~ór~U~legrud;~Ę~;o~~~!Z;; wg~IO~IYDb~KI~~P':=;;::: chloJi powiatu sa ndomhnskieltl
List uczestników krajowej nIlrady
l

zadania drugiego roku planu
G-letniego. Zobowiązanie talogi
tego pieca jest wynikiem dokładnego przejrzenia wszystkich
rezerw produkcyjnych, przemyślenie sposobÓw Ich wykorzysta

towali w ciągu trzech dni 760
świń. a gromada Kośclelua
Wieś, pow. Aleksandrów, przekroczyła o 18 sztuk roczny plan
kontraktacjI.
Plan kontraktacji na I kwar·
tał przyszłego roku w
pow.
Bytów, WOJ. KOSZALIŃSKIE,
za.;tal juz wykonany znadwyż·
kil Z4 sztuk. W 6 powiatach
WOJ. LUBELSKIEC"TO podplsano na początku b. m umowy na
dostawę ponad 3 tys.
tuczników. Mieszkańcy gromady Kolożnlea, pow. świdnicki, ktÓrzy

:=~!::~
~ 5~:!::: SprawlY przebf
naa
toorłl praktyką.
w
PneJęeł dum~ ł radoś~

skupu zboża
kraJa

I

nllukowców I racjonllUzlltorów
do Prezydenta Bolesława Bieruta
Prezydent RP BOLESf."W BIERUT otrzymał list od uczestnik6w Krajowej Narady Pracowników Nauki ; Racjonalizatorów, która odbyła się w dniach l - 2 bm. we Wrocławiu.
"lJczestnlcy I Krajowej Nara dencle, wyrazy czci I przywl"zlł
dy Pracowników Nauki I Racjo ula. Wskazanla, Jakie dałeś \V
nawtorów - czytamy w liś swym liście do Prezydlum I
cie - śwladoml "UllCzCUla ści· KougTesu Nauki Pol~klej, te:
słeJ wfillZl
pomiędzy uauką
a
"Podstawowym
zadaniem
prakty~ produkcyJDl\ ora.z- zna
czen1a wyruf1azCllOścl pracownlnauki w tym przełomowYm
CIlIej
l postępu tecbnlc'tnego
okresie historycznym jest will
przesyłają CI, Obywatelu Prezy
ezyÓ się mocniej, "ębleJ
wszechstronniej, nlł dotąd w
ten twórczy I decydująey o

II

CRZZ przekazała

p~nad 15 miUonów lirów
oflarom powodzi
we

Włoszech

Dnia 8 b m Centralna Rada
Związków Zawodowych przesła
la telegraficz.rue wło~kiej gene-

dla

nlu

drogo_ku w

wI~-

z

li!

na.ssyeh do,,"ebezaaowyeb 0sJunlllÓ lIlI polu· budownictwa
pokojowe&O, my naukowcy· i
raejol1!'Uzatol'llY,
zeb...nI we
Wroelawiu, mieście, które jest
widomym symbolem _ e j we
U pokojowej pl1ley I naneJ III·
ty, pnyrsekamy Ci, Obywałelu
Prezydende, Pl1leOw!16 Jt!IISCIII!e
lepiej I WYdajniej w O{JłIł'du Ił
\nory Wielkiego Kra,fu Bad, -o
eblubue ndyCJe bohaterskle.1
klasy robotnlezeJ I poStępowej
nauki polsklej.
l'nyn;ekamy Ił ~ wię·
kSZIł wytrwa1oś~ dą~ do lImoenlenlll, pogłębienia I ńl;iWO

ralnej konfederacji pracy dla 0fiar po\vodl:i w północnych Wio
~ch kwetę 15,626,500 Ilr6w.
sUmę te wpłaciły _ na apel
Sekretariatu c;:RZZ _ zarządy
glówne i okrę'go.we poszczegól.
nych związków zawodowych oraz organizacje społt'Czne I liczne ill.Stytucje, pragnąć w ten
sposób pospie~zYć z pomocą 0fiarom kawtrofalnej powodzi
oraz z:amatllfeitować wlęi, lą··1 lU WSpółpl1leY między1lllukow
CZ~lJII;:ą klasq robottiicz!\ z eaml a llli.łoll\\.ml u.klaliów pra

wl

lu~ern I2ri!~

9Z4"

kończą

robOlu
V

Jesi~na akcja siewna w powiecie sandomierskim została
juZ wykonana w 98 proc. Gmlny. Wiśniowa, Jurkowlee I KIinla przez każdego członka grullKIutów akcję siewną· pn:epropy związkowej. Grupa zobowią
wa.jlzlły Już w calości· W znaczzala się, że przez wzmożoną
~j mierze zawdz.ięclać to naletroskllwoŚt' o właściwe wykoży dobrej
pracy SOM-ów w
tych ·gminach, które
wysoko
rzystanie pieca przt>dluzy znacz
przekroczyły swoJe plany obsienie
okres . międzyremontowy
wÓw. I tak SOM w lUimonlopieca.
wIe na zaplanowanych 380 ha
ol:isJs.1 swymi siewnikami 450
bA, a. pelnollKlenlcy tego SOlU-u
-w· gromadach Zamów I Wr1koJut 101 powiatów
wlee 2-ma siewnikami obsiali
l a
h
i
1_ I
d
Ó
''ttznie 97 ha, podczas gdy no .. zwo naonyc :al m Ilreu.. o syp w
m. na 1 siewnik wYDosi 24 ha.
SOM w Wiśniowej na plan 106
ha dokonal . zasiewów na lącznim 'obszarze' 170 ba~ Jesl to za
Sługą aktywnych· pełnofDoonik6w gromadzidch.
Wincenty
cał,m
Czeebó_ki W Wiśniowej 2-ma
siewnikami obsiał 80 ha, a. MIW dniu 7 bm. najlepsze
W dniu 7,!>m. dalszych II po-. Chał Król w Dobrej 1 siewniki w planowym skupie tboże u- wiatów przekroczyło granicę ki,. - 4S ba.
zyskali chiapi li województw: 90 proc. wykonąnia rocznego
Koń
I
i
LI nik
~.
.. ....
czą Dwlkozy.
s ewy gm ny:
p
rz~ZOWSIlUI!IIO,
zlelonOivrs..,egO,
planu Skupu moza i zostalo Glllek!
NIezadługo
_eelńskiego, lubelskłego I kie zwolniouych I: odsypów I mia- również powiat sandomierski
leckll!llO.
r-t. S t po . ty J - I ...... zakończy orki zimoWe, dolycbW tym dniu dalszych 8 powla ""'. II o
wla:
_v llRII przeprowadzone w lltI proo;
tów przekr~ło granicę 80 Wryja w woj. wrocławskim .. W całośCi Ulorali jut 1IW0je zleproc. wykonania rocmego planu ChoJllll I Gryfiee w woj. aECze- mie pod
wiosenne okopowe
skupu zboża. Są to powiaty: .Ję clńskłm, Pasłęk I Węronewo '" oraz przyszłoroczne zasiewy jadrzeJów l P!ńozów w woj. kie- woj, olsztyńS!kim Ostrów WleI- re chlopi II gminy Jurkowlce.
leckim, Krasnystaw, Kraśnik I
•
W gnUnie Llpnl.k przeprowadro
Pulawy w woj. lubelskim, Ka.r- kopolski w woj. poznańskim, no orki w 97 proc., 90 proc. wy_
tuay w wuj. gpańskim; Sepolno Koile w woj. opolskim o.ras konanych
orek
przekroczyły
w.\yoLbydgoskim oraz H:l!tno powiat BydgoDcz.
takte gminy: Klłmoittów, WIśw woj. ,łódzkim. Tak więc IIICS
ł.ąclmie wlęe Ołó1llll Iłezba pOnlowa i Osiek.
na liClllba powiatów, które pne wiatów które zwolnione zosta ak~ątnll rolę w tegorocznej
lU'OaYłY ~II 8Q proc. w ) k l l '
•
...,. jeSiennej odell",ała pomoc
a.8a!a roemego JIlanu I$upu ty 1', ~w· I. ,,,,,,*-. 1I'l'1łm ~edz.ka udzielona "wiehl m~:
iIIHa ~ ~ 1Il. ..
'.,~ 111a
~ gOSPodarstwom. W 3:

WYOII

":w...

JO

esienne

gmlnacb powiatu sa.ndom!erskfe
go: LIpnik, KlImoutów I Jurkowice pomocą sąsiedzką objęto
łącznie ponad 300 gospodarstw.
Z pomC'cy sąsiedzkiej skorzystaly wszystkie potrąbujące jej
gospodarstwa. Uchyl;tjących się
od obowiązku świadczenia pomocy sąsiedzkiej: Józefa Nowaka z gromady Olbirzowice, winnego dopomóc wdowie MariJ
Słowik oraz Staulslawa Gądka
w Pelczycach, zobowiązanego
do 'tego samego wobec Floren!y
ny SarZ}'ńskiej i Pawia Wasiłewsklego, ociągajqcego się z po
mocą dla
małorolnego
Piotra
Orłowskiego i innych,· ukarano
grzywnąm; i zmuszono do odrobicnia świadczeń. Będzie to dla
nich i dla innych podobnie niespołecznYCh jednostek nauczkll,
że dekretów władzy ludowej
lekceWazyć j omijać nie wolno.

----"'I'iJr------Przybycie
.
'delegonJell
"'V II. NRD
d p
O
ory:io

PARY2 (PAP). - W niedzielę
wieczorem przybyła samolotem
do Paryże delegacja Niemlecklej Republiki. DemOkratycznej, '
w celu przedstawienia Specjalnej Komisji Politycznej Zgroma.
dzenia Ogólnego ONZ stanoWisko I'Zl\dU NRD wul,)ec ptogpzy':
cji w sprawie poWołania kolni:'
sji, mającej zbadać' Warunki
przeptowadzenia wolnych wy~
borów\\'" .., ...vstk!tb częściach·
Nlemieo.

,
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%dniem 1s'yeznio Jut wiosną 1952 1'. nastąpi otwarcie
~2~

~9~Ł~O~W~O~L~O~D~O~

powstaje

hydro-technicznego epoki

Nr. 818
__________________-----------------------:~-,or------

Władze

wspaniałego obIektu

stalłnowskł!j

żądają wycofania wojsk angielskich
ze strefy Suezu

~~~~~~~~:
BudDa
kanału
ołga-Don
_a.

1 •.,.e_la 1ftl t. nUl"pI poł"...0" ...1",,)';11. Zwl"zkil IIp6ł
iIIIIIellll Praey I centrali Rumletlnl-

ell4 -. '" Zw'"oek IJpbld.,.lftl Pru..,tłcm'rell ' ••emldlnl •• ych. Ma

to na celu dalu. podnle.lenle po-

uomu ,ospodarczego I organlzacyJM,O .półdzlelnl wytwórczych. u.lu
lI_yen I pomocnl.,.ych oraz lepnII
p\wlllunle leli Ozlalalnośc1 ,plano
. WII '6fPodal'l<Ą p"ńll",a, a ponadlo

MOSKWA. (PAPl. - Z Kairu czaj~c całą odpo\Vjedziałno§el~
donOSI agencja TA SS, że p. o. za wydarzenia w Suezie angIelminls!ra Spraw ZagraniCznych skie sity zbrojne, l'1ll\d cgipakl
Egiptu - lrbrahlm Farag Pa- żąda wyrofanla tych sił z miast
aza skierował II grudnia do am· strefy 1\.lłn9łu Sueakiego. Jest to
,jedyna
basady brytyjskiej nową notę _ podkreśla nnta koło 2.500 ha Eterni. Na kanale
prot.estującą przeciwko akćom prak tyezna dró!(a potnienia kretym ?,budowane będą trzy elek- agresji, dokonanych 3 I 4 grud· su przełewowi krwI.
trownie wodne o łącznej mocy nla przez wojska brytyjskie w
1.000 KW.
Suezie.
Nota slwierd7.a, że w rezultacie napaści żołnierzy angielskich na ludność cywilną Suezu wyjechała na obrp)ły
ElPnęio w cll\gu tycb
dwóCh
IbII 48 EgipcjaD, II 99 w tym kil
wydano' w ZSRR k&
kobiet I dzleel, odniosło raNa rozpoczęte w dniu 7 bm ,..
w 19M r.
ny.
BerUnie obrady Komitetu WykORząd eg!pskJ otrzymał wla.dona ubezpieczemda moki,
nawczego 1IW1ltowej nemokratyClte ł.ołnlerze a.ng'lelscy w nej Federacji Kobiet wyj.CMl. dospołeczne
Suezie po~kreśla nota:- leg-8cja Ltgi Kobiet w składz.ie:
MOSKWA. PAP. W roku 1951 stn,Hall kulami "dum - dum, Alicja Musiałowa - przewodniczą..
dano w ZSRR na cele ubez- kt.Srych uzywanle
zakazuje
za LK. Eugenia Pr"gerowa ~czeń społecznych ponad 2 mi kOtlwencSa. mlędzy~arOOowa ?a ca
wiceprzewodnicząca 9wlatowej De-Hardy rubli. Z' ubel'.pieczeń sp<>- wet w okresie woJI_y. J~ell ".Ia mokratyctneJ FederacH KotJ,let J
łec:mych korzystają w ZSRR domoścl te potwler~Zl\ Się, rząd
w.,rzewodnicząea
za LK oraz
wszyscy ludzie pRk:y oraz eme-I egipski zakomunikuJe o tym nie
ryci Inwnlldz.l osoby nlczdolne zwłoomJe kompetentnym orga- Etłwarda Orło~aka - cz.łonek za
chwilowo do P~l\CY I td.
. nom międzynarodowym. Oba.r- Ligi KobIet.

o lega

elIe, " Jedll4 orllanl_cJ. splllilzlel-

ńca

MOSKWA. PAP. PBACE BUDOWLANE I MONTAZOWE
NA,.'l."ERENIE BUDOWY KANAŁU WOŁGA - DON DOBIEGA.t'Ą KOfłCA. WIOSt-iĄ 195~ ROKU NASTĄPI OTWARCIE
TEOO WIELKIEGO OBIEKTU IiYDROTECHNICZNEGO EPOKI STALlt-iOW8KlEJ.
Do ()twarcla ~glug! na: oowel kanale Wołga - DOn połączy w
maglstrall wodnej przygotowu- jeden potęmy system żetlowny
jlt lIlę pracownicy radz:ieclclej II mÓl'1I i najwięksm rzeki eurofloty rzecznej. D:vrek~a ttlglulll po!sk1ej częśCI ZSIUl, Przewo:&y

buduje aię nowoezesn8 pony
l pl'Z,tstanle rze=e. Szybko po
suwają sIę pace nad rekonstruk
eją portu w ROstowIe nad Donem. Prace załadunkowo - r0z.ładunkowe w tym porcie zostaną prawie całkowicie zmechaniBtJltAMSZT (PAP). Rząd RumuJ\sldeJ Republiki Ludowej ogłOSił oświadczenie, w którYm stwłerdza m. in.:
zowane. Ju~ wkrótce port w
- Rząd Stanów ZJednoczo- gumenty" nie zawierają ani litostowie nad Donem litanIe aię
nyeh prowadzi w stolNnku do krzty prawdy, I IItIInowią j41dy- jednym Z najwiękSzych portów
Rumuńskiej Republiki Ludowej nie wyraz nienawiści wobec de rzecznych w ZSRR.
politykę roupętywania wOjny 0- mokratycznyoh wolnośCI naro
raz prowoltacyjnych wichrz.eń, du rumuńskiego.
Na n~J ~ lloml1tl1ka.uetekaJlle SIę przy tym do wate!
RUMUńska: Repub1lka Ludo· eyJneJ Iruf'8OWllĆ b~1I statki palla
kiego rodzaju oszczerczych wy- wa pragnie utrzymywa6 stosnn tenkle nowych typów, P1'ZYIKOpadów przeciwko państwu ru- kl IlNiPodarcze ze w5'lIYstldmł sowane do teglug'l zarówno w

Rząd rumuńsk.i przygważdża krętactwa
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bałkaAsk.DIDJD
~

ma na celu zamaskowanie anresywnych ce ow

warunkaeh rzecznych jak I mor
s!dch. Wiosną 1952 roku zakoń-

l)

Z
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O ól'
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Z sesji plenarnej ",gromauzen a g nego

pł;osunki międzynarodowe, kom ZwląlBku Radzleckle!lo I w Ul· C20na zostanie budowa nowych
pUlmje I pogarsza 'ytuację mię stej współpracy z krajamI demo pasażerskich
dworców rzecz-

dzyrta.rodową dążąc do rozpęta
nia nowej wojny światowej.
Aźeby zamaskować swą wro'ą d~alalno§ć wobec obozu p0
kOju I ukryć jaWne mieszanie
się w wewnętrtne .prawy Ru·
mUńsklej'" RepUbliki Ludowej,
rząd amerykański dotył w
ONZ "dokument" w spra'&ie
f'Zt!kOfn~go narusza.nia praw
ezłowleka w Rumunii.
Ten "dokument" ameryknńlIIlł jest przykładem jawnego (al
łI8Il. Zawiera on "remania" zbie
SłYeh z RumunH zdrajców, kt6
rym udało sil) uniknąć wymlatu ttprawiad1lwo§cl dzięki porno
cy amerykań&kich dyplomatów
akredytOwanych w Rumunii
. .'...o"i.~ąd amerykański operuje .. Ul"":::m'!ipiąmi" 'zdrajców narodu ru
~'~'Wfinlskiego - mordercy rumu",
·t.·-h robot.ników I chłopów b.
.... '"
generała Radeseu i agenta fdv.y~towskiei policji rumuńskIej
K. V!solanu. Rząd Stanów ZjednoczonYch zasłaniając 'sle nazwiskaml Antonescu, .Ringa I
innYch zaciekłych WTOgÓW narodu rumuń!lkiego, usiŁuje do
WI~ć, te rumuński rząd demo
kratyczny narusza wolność SlO
W3 prasy I wy&t"lp!eń publlez1lY~h. Rzecz JasnB, te takle "ar

Delegacja Ligi Kobi~t

Ponad
2 miliardy rubli

lOWf4uWlle motll"'O~łl! d_l_lO
WIIrotlU prOdukCji I uolull pierw., dofleldeJ przem,!lIIlowana Jut &o ładunków WZl'OIIną w c4IUIU rodOI POłrtłll>y dla ma, pracuj"efeli stałli na dyMej. łeglułł wołso* ku 2-krotnie.
MI'" I Wsi.
dońskiej. Rozpoczęde łe81ulll na
Na mwym szlaku wodnym

czyni wszystko,

egipskie

sl~ powołania do życia t.zw. pod
komisji bałkań~ki4'j. Twierdzili
oni przy tym, że "sytuacja na
Bałkanach może wymagać nie.
Zgromadzenie Og61ne ONZ wanej kwltstii. Oświadczeni'. ~a zwłocznego utworzenia org1n'l
przystąpllo
do
rozpatrywa- kie llożyl! m. In. przedstaWlcle obserwacyjnego". Tym samym
nis: l) rezOlucji Specjalnej Ko- le Zwiq:lliu Radzieckiego, Pol- angloamerykańscy autorzy rezo
Rząd rumuńskJ uważa Sil nowo~Au.baIJl.8 ego misJI Politycznej, zalecającej ski, Ukrainy I Czechosłowacji. lucji ujawnili swe Istotne, 'lgre
swóJ obowtllzek odrzuei~ 01.
ł
11\:a I w· lągu 60 dni osła
szczerCZl\ propagandę rzlłdu a·
J:li.ana U
::eJ' ~o':n18jIC Balkańsklej, o- PRZEMOWlENIE DELEGATA sywne plany na Bałkanach 1
merykańSldełfO I J~o sługusów.
nawad,niajAcego
ra.z utwol'1lcnle na Jej miejsce
RADZIECKlEGO
dowiedli, te podkomiSja bałkań
W Interesie obrony pow8zoohlłe . MOSKWA. PAP. ~W ..... blłiu apecJa,lnej podkomisji ha.lkańska ma być parawanem osłania
gO p6koJu, rząd rum"l1Iski wy- ""r'.nod'ru Odbyło _'.. :;OCZy- sklej, która w 16tocle rzeczy pel
CARAPKI!liA
lącym te plany. za propozyejl!!
raW!\<l wolę calego n&I'odu po- ... lU..
nió ma te same funkcje 00 jej
piera
sta.noWIlSIO
propozYe.!e ste otwarcie wielkiego nowo- poprzedniczka I 2) r"roluo.jI IlePrzedstawiciel Związku Ra- ameTYkańską w sprawie utwł717e
Związku R&dzlookles6 wysunlę kulm6sklell'4l kanalu nawadn"- legacji radzieckieJ. przewidują- dzieckiego, Ca.rapkln,
poddał n\a podkomisji bałk.allskJeJ, kry
te na VI 800.11 Zgromadzenia jącego. Kanałem tym popłyną cej nawil\ZI'l.nle norma.lnych oto· druzgocącej krytyce d",tychcza ją mę wyramle agresywne cele.
OlólnelJo Narod6w Zjednoczo- wod)' Kubanla, które nawodnią sunków dyplomatycznych mlę- sową działalność Komicji Bał-· Chodzi o rOzszerzenie .trefy In
nyeb. Naród rum~8·kl uwa~a, okoliczne pola kołchozów i 80W- dzy GrceJ" a jej północnymi są-I kańskle) .
że przyjęcie i wprowadzenie w chotów.
ZbudowanIe nowelO "adaml, nlezwło~zne rOllwiązaKomisja Bałkańska. jak to ge.ene./i USA na Bałkanach. co
życie propozycji ZWIąrku Re- łamału umożliwi uII'ospodarowa nie Komisji &alkańsl<leJ, polołe zostało niezbiCie dowledzlOne. milsi spowodować wzrost lIaJlI~
dzie(lltiego będzie stanowiło nie nie ponad 1.000 ba. zie~1. Nal nIc IlrMU Ingerencji USA w We nie dysponowała żadnymi wiary cia w stosunkacb mlędzl'lla.rozawodny sposób u9unlęcla groź kanale zbudowana zostame elek
I
•
G jl
godnymi faktami ',tóre mogły d
h I
~-d
""'" dk
.
~-wnia wodna o mocy 300 'KW. wnę rzne .prawy
rec, zaprze potwlerdz'ć lub w, laklmkolwl~k
owYC
w..,· nym "Ha u
by nowej wojny, mezawodny
.,..
sposób utrwalenia pokoju I Wkrótce nastąpi otwarcie dru- stanie terroru w tym lu'aju, 0- bądź stop~iu uzasadnić oAAari~ nie może się przyczynić do ure-.
przyjaźni ml~dzy narodamI.
glc.go kanalu, który nawodni 0- głoszenIe powszechnej amnestII, nie Albanii I Bułgarii o zaJ;ra. gulowania kwestii rrecklej.
-------------likwidację obozów koncenlra- żanie nieza",isłosci politycznej
Po przemówieniach del~l!ł
cyJnycb dla demolu'a((\w grec- i integralności
tery\orialnpj tów Polski, Ukraińskiej SRR I
l
Ul Ił - - kich oraz ucb,vlenie wszystkich Grecji. Be~podstR\'/l~OŚĆ tych ~- Czechosłowacji, którzy poparU
li
skarze" w,doczna lest obecm~.
.
ń fiwyrOków śmierci,
wydanych nawet dla tych, którzy dawniej rezolucl~ radziecką I \vypowlElW
ID
U O w~go
Sil.
przez sądy greckIe na greckJ~h byli skłonni wierzyć !>SZczer- dzieli się przeciwko ZalecenIu
działaczy demOkratycznych.
stwom Komisji Bałk~ń.kiej.
Speejalnej K~li Politycznej
POnieważ Zgromadzenie po- Nie mogąc dłuze) bronić przewodniczący Zal'Uidz.i1 gloso
""'II
.
swych oszczerczych oskarżeń
Sąd Wojewódzki w Kielcach IłUJąC swymi kłamstwami dzla- slanowiło nIe podejmować dye- pod adresem Albanii, Bułgarli wanle. Głosami bloku anglona sesji wyjazdowej we Włooto łać na szkodę przyj ain i polsko- kusjl nad spra,,;ozdaniem Spe. I innych kraj6w demokracji lU amerykańSkiego I popierającyCH
wie rozpatrzył sprawę przeciw- radzieckiej I utrudniać realim- cjelnej Komisji Politycznej w dowcj. anglo-amervkallSCY dy- go
delegacji,
Zgromadzenie
ko Wac~wowl Wlatrowsldemu, eję plrlnów gospodarczych wsi, sprawi" greckiej,' poszczególni rygenc:1 K0n:'lsji B~łkaThskiej przyjQ!o rezolucję Specjalnej
kułakoWi z gromady Kaczyce
.
I
I
"
znE'cydoWllh Się na lej rozwt1?'Q
(gm. Lipnik, pow. Sandomierzl. przy czym sam rue wyw Ilzywa delegaCI mogit tylko W kilkurnil nie. Ale jednocześnie dokonali Komisji Polltycz.nej orali odrzu.
Wlalrowski bskarlony był o to, sfę te !l\vych obowiązków wo· nutowym oświadczeniu Ul8~a- oni' noW<!g". niezwykle podej- ćiło projekt re:Olucjl radZlec.
że
do dnia 24 ptlźdz:lernika br. hec państwa.
dnić swe stano\\iska w rozpatry roanego posuńięda, domagaJąc kiej.
nie odstawił ani Jednego kilograma zboża w ramach plano~
wego skupu oraz o to, ie swą
wrogą postawą I aglt.acJą usiło
kraeJI ludowej, korzysta.Je,o z nych w Stalingradzie oraz na
owooów BweJ pracy I wykonystuJe,o wielkie bogactwa SWeJ trasie kanalY wołi:ańsko - dot\.ojczyzny, naród rumuAsld w sk1ego.
tempie przyspieszonym rozwIJa
budownictwo gospodarczej poOtwarcie
t<mt swego kra,/u.
'4_
.lt ki

PARYZ. PAP. Plenarna sesja Zgromadzenia Ogólneg? NarodóW ZJOOnDczonych rozpatrzyła sprawoulanie Specjalne) Komisji Politycznej w sprawie greckiej.
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PEKIN (PAPl. Agencja Nowych
WIatrowski znany jest rówC11ln donosi, te dni. , bm. N. po- nleż li tego, te nie płaCił podatków, oraz, 'że nie z.adekla\'ował
.laCltemu podkomisji " Pnnmun- ani jednego dotego na t-iarodod4dA delegaCja amerykal"'kA w dal- wą Pożyczkę ROl'lwoju Sil PoIczwartek i plą~k odbyły
••,,11\ CIĄgu dnm.gala się. Aby pod- ski, twierdząc, te nie ma piesl'ł w Palais Challlot debllłllIaa ro.ejmu WolM bylo wysylać niędzy.
ty plenarne Zgromadzenia
na Kore~ w'lll'ko, broń I .munleJ~
Sąd skazał opornego kulaka Ogó!rlego. lIliewielkie dw;zne sa
11M IIretek.tł;m Umiany Minie,,)' I zdecydowanego wrOga pal\stwll Ie obrad komisyjnych cpustoI UZup~tnlenl. broni I amunicjI.
l ludu na 1,5 roku wlęz:lenia.
szały. Tłumy de!egatów, prasa,
StrOn4 amerykańSka znów odmó.,ubliczno~ przeniosły mę do
W1ła OłIpowledzt na pytonie. CT.y .gd
wielkiej sali teat.ralnej. Czwardf:4 tUt!! hJb nte ńa propot~·c!~ dotek przynióe! wydarzenie które
"'łIdżtwa wOJSk ludowych. ObY oble
NA dwa ,lata więzienia skaza- potwierd21iło raz je-sz("ze słuszlIron)' wspólnie "' ..WOły kraj. Mu· r\y lostał pnez Sąd Wojewódzki noŚ~ twierdzenia. te Amerykatl"IM do utworzenia organu kon- w Kielcach EugenluSlll Sza.lnmk 110m zaczyna być duszno w Ort gromady Klew (gmina Mllcho .an!zaeJI Narodów Zjednoezotroluj_cego. który ml.'by
1\1. prS.prowadtenle Inspekojl w I'Y, pow. Opoczno). StaJniuk 1'0% I\Iych. leb polllyka 11lł\llIq1a utyCh portach. co do których óble powszechniał wrottie Polsce Lu kładów, naci.~ku I dyktatu wyItrOnY Oill_gnęłyby porozumienie. óowej i pokOjOWi pogłoski, uS!- wotuje nlclllIdowolcnle wśród
tlel&4$łl! amerykańscy tądall na\odeJe,at6w Hąddw mnłe_yell
miast nad«t wolnego dostępu do
PlU\&łw, li nIlwet próby O'poru,
C() malwo wyraz In. In. pny
fta.YstJdCh częścJ terytor1um Kore'
ł
okuj! wybaru tneeh Iliesłalyl!h
cli, ttw. "organu Inspekoyjnego" I
sławic
tlI&Ionków Rady ileq)Iee:ellstwa.
,,,rup Inspekcyjnych", w &kład kló
Szósta 5t'l'1ja Zgromadaenia 0ryeb wes-złył.'y osoby, ł.",wyznaosone
sesji
gółDlllI'O winDa beWle.m wybrać
przez obłe strony walczące w celu

erykańskich
(Telefone. z

i perialistów

Paryża)

ług umowy londyń:"'klej z roku lOemaskowaU przemyślny mecba I prezentacji stref regionalnych.
1946. lak dobran~. by kaMa nlzm. montowany przez tych, i Netom.as! GrecJI brakło lO glostrefa regionalna miała swego którzy cbcą pol(\\'lII~lć prawo. sów do koniecznej większości
reprezentanta.
.
Jakie daje ~ Karła Narodów 2.3 glosującyCh. no",poez~y SiEl
W rokll hietącym. zgodnJe z Z,iednoczon:vob".
kolejne tury glosowania. Jak na
londyńską. umową, na miejsce
Reprezentacja USA. na VI se. termometrze. można było WeJugoslawll w~'bór powinien paść !.ii. czując śmieszność podsu. dług ilOŚCI głosów, oddaw~nych
na reprezl'.ntant& Jl'dnego z pad- wania przedstawiciela Grecj!, na kandydaturę Bialorusl, odstw dowlańsklch. ZSRR. Polska I Jako "Słowianina", wystąpiła z czytllE narastanie protestu prteCzecho.'łowscja., Blsłoruś I U· tezą, że delegaci .. atlantyckich ciw betprawnym
amerykań
kraina wysunęły kandydaturę Bałkanów" (Grecja, Turcll'l-) 'ma sklm manewrom. W pjerwstej
BiałorusI.
jll takle samo prawo do reprl!- turze Binłoruś uzyskala 26 gloi
sów. w drugiej - 29, w Ir;:(.;:iej
Ale tu zac1.(lły się zakulisowe zentecj
•. strefy regionalnej", 30. tj. więcej nit Grecja; w
manewry dE'lcgacji USA. Rżeez, Jak ... ZSRR Blsloruś, Ukraina, riąteJ miała już vrzew&gę 8
n!k tej delegacji oświadcl>Ył, że Polska I C1.echoGł?wacja. Ale I gł056.,.. nad Grecją .Brak było
urnowa londyńska z roku I!l4G ten argument, śm<esz:ny zresztą jednak więID<ZOŚcl kwalifikowamiała rzekomo or.owl1l2ywać tyl ze względu na dysproporcję roię nej 2/3 glosujących. PI'%ewodruko przez jeden rok. 1 oto zaczę- dzy wagą I znaćze,ńiem polltycz czący p. Jebb odroczy! głosowa
ty się s"1kl le S'troo)" amerykal1l nym obu grup wyzej wymienla- nie"po ósmej turze.
sklej kamł,elatury "Słowian" nych państw. jest ~zzasadny z
szczególnego pokroju.
tego chociażby \\'Zg.~du, że w
Obecnie trwają Int~'gl, pro..
_'-'
chwiLi obecnej Turcja jest jut wadZ<1ne gorączkowo przez aAnlet')'kańsc:y $p"..... al1śru O'd reprezentowana w RadZie Bez- roel'ykańskieh nnganlaczy. PnenOWych przedstawleielt na miej poJllyczne-ł(O nacisku rozpoczę- picczeóstwa.
bieg glosowania Jest powaśnIł
see ullłępuJlł<'Ych II Rady Bez- Ił laoso",'llĆ kandydaturę GrecJI.
DelegaCi rządu Stanów Zjed- [lol'll.ik)\ imperialistów amerypl_eilstwa
represenłanłów! Flłlpm, sUgetujllc .Iednocze&- noczonveh w r=owach z rykańskłck. kt6rzy dołYd!CUS
EltwlMłoru, indU l Jag_łaWI.L
nie, ·te cO'tn)\ Je, jeśli ZSRR dzIennikarzami zachodnich a- cenI! się w ONZ, .lak ~ whsW myśl "urnow, dżentelmeft. pn.v,llnle pojednawcze stanowi- geneji prasowych oŚwiadczyli. dych śmiecllłcll. Deleaat.,je l'!l'Isklej", zawartej w roku 1946 w skI) wobee pseudo - rozbroJenlo Ze - leh zdaniem - kandy. d6w saielil'IUclt lUftn_M __
Lond»nle, reprezentacja I wy- wycia pI'OPOl!Y'ejl tJSA, WlellUeJ datura Grecji
przejdZie
bez ~al)" do II_la sIę nie tylko s
bór delegatów do Rlldy Bezple- Brylanli l FraDC.IL
w!ękS'tego trudu. Zapomnieli, te re*-! funJtCJol!arłWlS$' Decaeń!ItWa winien się odbywać
W związku z tym! manewra· m!lmy grudf.iefl 195~ r. oraz. ~ Pl\rtamenłtt Stauu, ale r6'!młeJi
z_Ił s tasad_ 1'lIIPte2:&ntacjd mi mllliBter W~1ii stwier· głosowame doRady Bezpleeleń 1\1 opln~ id! własnyala nlll'lM'lów,
,.stref teg!()nlllnyeh A • lłida Bez· dzlł przed Komiślt\ PoUfycznll: stwa odh~'Wa Się tajnie. Ro~o- Dleł'UI~ąt'h woJuj' ł lIIIIMtYp!poae.,stwa składa al" II 11 ..IIIW11&ę Jednak 04.wła4CIIYł, 6e czął się - lak stwit'rdza SIln- kańsliiej połlt7kJ ift1p"'~1lII
'
w tym II Ostałych Ide bęc1&leną slę ~L l!Ię- wozda~a ,.Le MORela" - ,,15'" naft d.fttaN. 1'0 wfa§Ae ak. .USA, WieUtil ~II, dIIltlillY walellY'n Ol nUM ptaWo nF IlIatatou. wy~"; Kandy~ płtltenh\ rllclJ.lI4ki ł ~a
.. ł ~ Mu (I nietfa· a", 'WlIlllał~ ~a- datuty thile I Pakdsłanu~. c.Ie. dnr,eIS.w. d~.·
.
k4_atuty fta ~ ~ 'l ~~.
Siły nlemal jednomyśln1e. Eiyły wi~ w ONZ.
/.
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prze d . eI PoIsk'I
na

dokonania tnv. ,.wolnej od pr:r.epk6d Inspek ej I".
:De1~1I'e1
koreaJ\sko-chlńscy
0·łwladcz.vll kategorycznie. te naród
koreallIki IIlgdy nie .godzl slq, aby
lItrona ameryk.ń&ka mogla swobodiut pOtuh.1! sl~ po całym tery t....
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al·io uI

zboża IwAlfred
ós_q,

La:m e

rOCID!cę śm\ll'ci)

słem lat mija od chwilI
związku z wielką akcją kon 1powiatu realizacja planu waha s~ powa:łnlł pomo~ w walce o Jących slę 04 spełnbmIa IIWYch
śmierci
Alfreda Lampe,
traktacyjną. jaką obecnie się między 25 proc. a 50 prOC.?
wykoDalt1ll planu skupu zbota. obowl~zk6w wobec paiilłtwa.
wybi tnego teoretyka polprowadzimy !na wsi, daje
Decydują tu oczywiście nie Np. gazetka ZMP-owaka w imlTrzeba pamiętać, że nawet w
ruchu
re"'olucyjncr,o,
się ostatnio zauważyć
wśród jakieś .. przyrodzone", "obiektyw nie Kazimierza Wielka, pow. tych gromadach, w których d2i~ skie!!o
części aktywu partyjnego i spo- neR przyczyny, lecz brak aktyw- plńezowski, ostro napiętnowała ki nadwyżkom zboża, odstawlo- Jednego z przywódoow ({PP,
z
orianizatorów
Związ
Jednego
lecznego mniejsze zainleresowa- ności i należytej pracy polltycz opornych kula.kll.w, kt6ny w wy nego przez poszczeg6lne gosponie dla skupu zboża. Osłabł roz- no \." uświadamiającej I słaba nlku tego nastę1)nego dnia od- darstwa rolne, gromadzki plan kn Patrlot6w Polskich w ZSRR.
IDach organlzacY.ln} i agitacyj- pra~a aparatu państwowego w wieźll, należne od nich zboże. został wykonany, nie wolno do
Urodzony w 1900 roku w rony, który cechowal.akcję skupu "złych" gminach czy powiatach. Gazetka harcerska w aminie puścić do tego, teby pozostał botnlczcj rodzinie warszawskiej,
zboża w jej początkowej fallie, ByłOby rzeczą wskazaną, łeby Dwlkoźy
pow. llandomierskl, ohoó "'eden cbłop, kt617 by 11 od Alfred Lampe już w latach mło
-owodoml·
te -om. M§el6w, stawy się WYkręcił, uzyskując dzleńczych dzięki niepospo I ity:n
J est to bezwzględnie zjaWisko zespoły powiatowe ł InstancJ'e U"
.....nkodliwe. Kontraktacja nie po- partyjne przeanaIlzowały roz- kt6ra do tej pory wykona- w ten sposób premlę za brak po zdolnościom zdtlbywa dużą wiewinna bowiem w żadnym wy- mieszczenie aktywu partyjneBo la 7 proll. planu: w olągu kilku szanowania dla obowll\ZuJąeych dzę. ,Maj=\c 21 la~ wstępnje 110
padku osłabić naszych Wysil- I społecznego I operatywnie dnI osląinęła 70 proc_
ustaw I przeplsów_
KPP, albowiem w klasie robotków w dzledDinie skupu zboża, prze.;uwały aktywistów z tereW walce tej dużą rolę odgryWzmocnienie aktywu chtllła- niczej t jej partii widzi jedyną
wręcz przeciwnie możemy po- nu, gdzie zobowiązania zostały wa również OSObisty przykład jącego na wsi, droga szerszego silę zdolną wyzwolić naród pol'~ć hl u' Państwo na wykonano. do tych gmin I gro- czlon"ów part I', soltysów, "rze- niż dotychczas mobilizowania ski z wyz.ysku l poprowadzić
w ledZI. c op . "
- mad, które planu dotychczas nie
..
'1
y,
nauczycielstwa I młodzieży ZMP
j
.
I Ik t k
wodn!cząeych rad na.rodowycb.
go do socjalizmu. Aresztowany teorię z praklyką I
szC prze aWla w e 1\ ros ę o .. doganlaj/l....
Tam, gdzie rzetelnie wykonuj" owskieJ, operatywne przesuwa- w rok później, cztery lata SPE:- wymagoł ocl innych.
rozwój hodowli, o wzrost dobroTaka praktyka dO.le dobre rel
b I
I
t
nie tego aktywu do "trudnych" dza w więzieniu, z którego wyW lat"ch 1930-33 kieruJe. _
. d
oni t!WO e zo ow ązan a, am z gromad, wzbogacenie form na- chodzi aby kontynuować r o z p o "
~ _.
I S pe! n lj wi ęe sw óJ zu It a t y, o e'ym Ś Wla
by tu na. W8.
cz" przy- reguły łatwI' ej Id2ll'e przekony, - mienia KC partii wielkimi ......
szej agitacJi
oraz członków
osobisty przykami tramw'ajarzy
~-_::w~
obywuntelskl obowi .,Rzek w sku- kład
zł vnowiato • starachowickiego,·
I
ak
'wanie I mobilizoWllnle bezpar- k'!ad
wszystkich
na- czlltą walk4l.
W~~ ~
ta .,- uj t k
l gd e wzmocnum e
tywU w tyjnych chłopów. Tam zaś, gdzie
.
Na IV ZJridzłe KPP w 1926 r. sklch, wł6kniarzy łódzkich I gór
pic zb o , ....az ąc ros ę O • - najbardziej ralegajacyCh ....omał k'
rtii
I
j
i szej partii na wsi, stOSOW8I\iIC
acz on OWle pa
oc ągs ą s 4l sankcji I rygor6w
prawnych IIOstaje wybrany do Komitetu nilr6w z Zagłębia. W 1933 f. zo.,
łę swego pa ń s Iw a..,. M o ż emy I dach wplyn-ło od ..razu na
A9
pod- w· ·pełnlenl·u ·wych obowi
P rtll
1928
"taje aresztowany i ska.nny ftA
•
..~- wobec opornych chłop6w, poz- Centralnego a ,a w
r. "15 lat ---lęz!enia.
~"P owinniśmy w trakcie populary niesienie się' odsetka \Vykona.nla·
k6w, tam r6wnież bezpartyjnJ woli nam niewątpliwie na zrea- zostaje sekretarzem KC Komuw,
I
l
h
zacyjnej kampanil, wyja~niają- panu, talt, że pow. stara<: ow c- chłopi wykazuj" opieszałość.
Uzowanle hasła: "ANI JEDNA nlstyc.znego Związku Młodzieży.
Przez grube mury więzienia
cej nowe zasady kontrak lacjl ktl w.ydostał się z jedne~~_Iwz0Prowadząc szerokI! pMU:ę po_ GROMADA,
ANI
JEDEN W 1930 r. na V Zjeźd7Jc partU dochodzą do niego wiadomo4d
s atn:ch miejsc W'wo j ewo.... le
O
N
zostaje wybrany do Biura Poli- o zbrodniczym kumaniu się fawykazać chłopom bezpoś~ednl na jedno z lepszych.
lityczno - uświadamiającą. nie KCHŁONOAPŁ' WKTSZyRSYTKBYICHIEZOWBYO-_ ty~cgo.
szy~towsklego rządu polskiego II
k j k
h d I
d
powinniśmy jednak rezygnowa.ć
~związe, a i zac o z mIę zy
Ponadto mamy je$zcze znacz- ze st()$~wanyeh sankcji karnych WIĄZAŃ WOBEC PAŃSTWA".
Hitlerem, o niebezpieczeństwie
pełnym terminowym wykona- ne nlcwykorzystanc rezerwy ak- wobec chłop6w złośliwie uchYla,
w. b.
Tow. Lampe VI ciągu wielu jakle grozi niepodległości Pol!liem planu skupu zboża, a re- tywistów, którzy by mogli przy
lat wychoVoiywał kadry komuni- ski. O poiskiej burżuazji, której
nieść wielki pożytek w tocząstów w duchu wierności zasa- zdradziecka polityka doprowaalizacJą ulg ł premiI, wyn.ikają- cej się akcji. Chodzi tu przede
dom Lenina - Stalina, uczył je dzila kraj do klęski wrześniocych z ostatniej uchwały rządu wszyslkim o nauczyc.lelslwo, umarksistowskiego
pojmowania wel będz.ie później pisał: .. Traw sprawie kontrak lacjl. Trzeba czącą się młodzież I gromachznaczenia dyktatury proletaria- gedią Polski było to, że l"ltI\dzIł
.
kle
or".,nnlzacje
ZMP.
tu,
kwestil
chłopskiej
l narodo- nią swoisty zespól pa.s0żyt6w l
wytlumaczy Ć c hł opom, ze w
"
wościoweJ, wpajał w nie przy- awanturników, pulltownlk6w I
ich własnym Interesie leży pełZnamy nie jeden fakt, m6wlą
,wiązanie I miłość do Kraju So- kartelowców, kresowych mbne Wywiązanie się z obowiązku cy o aktywności
młodzieży
'Cjalizrnu, do
Partii
Lenlna- r6w I szarych eminencji a I1 od
ZMP-owskleJ w akcJi skupu zbo
Stalina.
działu sztabu. Ten rcakcy'ny
sprzedały zboża pa ń stwu, kt6 - ta. Warto przytocz1\::- przykla.d
ól d
tów bł
cb . f
re okazuje przecie! znaczną po- kola ZMP li! "romady Snlekozy,
Był nieugiętym szermierzem Ze5pP I ki oml°WynJ dl BIIZJ'8
I ki"
..
jedności klasy robotnlczej, jed- li:
o s ,a e e a p o s moe kontraktuJqcym trzodę bo- gm. Klimont6w, pow. sandomler
.L
kt6
k
ł i
l
We wrzeŚniu 1939 roku wy.
ski, kt6re' zorganlzowalo zblonv.>CI,
TS Wy uwa a s ę W wa
W .... widowcom w paszy tre Ś ci we j . W
dsta
bM
I
ce li burtu~ł\,
z reformistami dostaJ'e '"'><,••~ Wl'a"'enJa
....'
na
ten s.pos6b potra~imy nil fali ak- !'Ową o
wę E
a I w rezu·
I ugodowclllni li: PPS, li pillJUd- czu wraz z Innymi komunlsta~
tacie tliJ Inicjatywy chłopi groczykowską agentur" w ruchu mi, jalr BUCf:ek, Nowotko, 1I'!n.
cj! kontra~t8cyjnej W7.m6c r6w- mady SnlekOZY dostarczYli 110
robotnJc:zym. W tooretycmym der. Okres wojny Br'l(iza na goj
wniet agitacJe, za przyspiesze- ton Elama na punki skupu.
organie KPP, .. Nowym przeglą- cinneJ z:leml radz:leckleJ. W ok1'O
niem sprzeda:!:y zbota pańslwu.
Warto przejąć I upowszechdzle" pisał Lampe, że gł6wnym sie ogromnego napIęcia walki II
Oserwuiemy niczym nieusi?ra- nić słuszną Inicjatywę wielu
udaJlem partii Jest wallm z hitleryzm~m .orgamzuJe Alfred
gminnych I gromjldzkich organi
prawicą PPS, jako największym L?m"e wespoł z towarzyszami:
wiedliwioną nierównomierność zacj, ZMP, które włączyły si~
niebezpieczeństwem w szere- \\andą Wasll.wską, Bermanem,
w skupie zboża między po.<zcze- aktywnie clo kampanil skupu, uga.eh klasy robotniczej. Lampe Zawadzkim: Zambr0n:'sklm, Mln
gÓlnym; powiatami I gminami. dlielając poważnej pomocy nazwalcza.!
równie:!:
namiętnie ccm - ZWląz?k PatrlOt6w PolC"'""" np. można uzasadnić fakt, szej partii. Np. ZMP-owcy z
Mlodzl tolnłerze nowego rocmlka otoczeni sq serdeczną opiewszelkie objaWy oportunizmu, sk,ch I I ArmIę Polską, walczą-,.Irromady Szaniec, pow. bu~\d,
sekciarstwa I lewactwa które l'~ u boku ZSRR o te Ideały, o
te wtedy gdy pow. koneckl "bll- zorganizowali brygadę omłoto- kq przelożonych I starszych kolegów.
godziły
w
bojowość' partii które w kraju \\Ullczyła PPR
ia elę Ju! do 100 - procentowe-, wit, która dopomoglą do wymlóNa zdjęciu: Wzorowy tolnlerz plut. Edward Paluc%ewskl zaw kierowaniu masami, w walce pod przI?wo?UJc-twem t9warzy10 wykonania rocznego,.,pJanu, cenla zboża samotny •. wdowom poznaje puborowych. zgromadzonych w świetlicy jednostki wojO obalenie wl1ldzy kapitału. W szy NowotkI, FIndera i Innych,
I starcom a następnie odwiozła 18kowei, z najnowszl/ml wl/darzenlaml w kraju I na świecie.
całej swej działalności wiązał a ktore konsekwer,tnle..;. ZO!ltal.1
lub gdy pow. opoczyńskl prze- należne od nich w planowym
zrealizowane przez n~.a~
kronył Ju! 92 proc. - to po- skupie Z5 metrów zbota do - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - po;:! przewodnictwem~_
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::~L~:~?!:::~~~::~~?s ~~;:~::~~~:~~;EE~ Opełną mechanizację
kamieniołomu
śmiłowskiego ;~f~~;~ł;~:J::~~li~rti
d
S
dl
pO
zy owce m
Z
proc. CZym Wytłumaczyć fakt, wała z chłopaml zebranymi
że mamF w pow. opatowskim sprąw I w)'pełnlellia przez nich

wykona.ly obywatelskiego obowiązku w
planowym skupie zboża. Dzlęjuż następnego dnia jcd
ClSeŚnle w wielu gminach tego na z groma.d odwIozła całość
swych nndwyłek zbożowych n3
punkt, a obecnlę gmina WiśnloW8 znajduje się w
przededniu
zł wykona.nla rocznego. planu slmŚ
pu.
rocznej oszczedno ci Ważnym czynnikIem w waldadzą przemysłowi
ce o pełną realizację planu skupu zboża Jest praca agitacyjna.
ciężkiemu
Jest Jednak rzecz" bardzo ważną wzbogacić formy I melody
11811ysly
naszej agitacjI. Dłatego też nie
W ciągu III mlezllCcy br. za- należy się ograni<łYć ~yłącznle
logi lIIlkllld6w przemysłu clęż- do agitacji na zebranIach czy
też w rozmowach Indywidualkiello lig I08Uy pOnad 18 tyS ięcy nych.
Trzeba sięgnąć do
tak
pl"OJekt6w fadonalizatorsklch, z sl<utecznego oręża w wal('f! klaczego okolo 40 proc. wykorzy. j
stano .lui w produkrJI. zastoso sowej, 'jakim jest agltac a po_.
ol
llllllto
glądowa.
wane
pom,_y
ra... ona eię*k1e
rZ ......
uhle .....
- przemysłoWi
,...... o-C
w,.. nA_-..
- .. vA woJew6d...
t k
mu 0 ; 6 6 mIUonów zl. rocz- twa wydali około 1500 gaze e
nrJ oSEez-"nośei.
I ..błyskawic", w których upowatn~V wzrost rozwoju ru- mleszc_e byty meldunki o
chu racjonalizatorskiego nastą- przebiegu
akcji, wypowledd
pił w wyniku reałi~jl %obo- chłopów, krótkie, 5prawozdawwlązafl paśdz!ernikowych.
eze notatki s zebrań gromadzPowatne oszczędności przyno kich. DemaskuJąo kulak6w II! Zakładom Starachowickim sabotatyst6w,
populafYO;;uJl\C
I'OlllYsI raCjonalizatorski pulfle chłop6w - patrlot6w, którzy
na Henryka Wrony I bryga- wypełnłll sw6J obowl~ek wod1Jsty Jana I!!~ota którzy wyko bec oJezyzny. wskazując na blc:fl:ystall odpadki diamentowe do dy I nledoclągnlęCIa ..w a.kCjl, l?'
prr;yrządu szlifującego gw·inly. :etkl I ..błyskawke i mon SIę

takle gminy, które

pooad 75 proc. planu. a jedno- ki tcmu

66 milionów

1.,

UIl:IGllalizlItorSI\"
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dala dolatywał JednostaJny, przyUumiony szum,
podobny' do brzęczenia
pszczół w ulu. Wydobywał się
on gdzieś t głębi ziemi I roznosil się dookoła po chłopskich
zagrodach. Przy zbliżeniu się
ucho rozróżniło, że na owo Jednostajne zda się brzęczenie skla
dają się wlaściwie dwa głosy:
miarowe szczękanie sprężarki I
gęsty stukot wierteł kilku młotów pneumatycmy.ch.
Jeszcze kilkadziesiąt kr-ok6w
i nagle ziemia zapadła się w
głąb. Ukazał się głębok\ lar o
kształcie potężnej niecki, który
'ł I I j ż I b
i
wype n 3 o u n e rzęczcn e, 8
ciągły huk. Wśród odłamanych
olbrzymich bloków skały piasko
wej uwijali się robotnicy śmlk mi en I~'
łowsklego .. łomu" O( a
",om
w fachowym skr6c1e) - 6k81nlcy, wiertacze, skrywacze, ładowacze.
A Jeszcze niespełna rok temu
inaczej tu wszystko wyglądało.
Wówczas bowiem 10m śmilowski I Inne łomy dziś podległe
Zakładowi WydobyCia lObróbki Piaskowca w Szydlowcu, sta
nowtly
własność
prywatną.
Wszystkie czynności robotnicy
wykonywali ręcznie, Mechanizo
wanie kopalni nie leżało w lnteresie . prywatnych właścicieli,
którym chodziło o uzyskanIe
ja~, największego zysku" jak
najmniejszym 1to$ztem.'
właśnie niespełna rok temu, po przejęciu szydłow
sklch lomów przez państwo. nadeszły do nicb spręiar
ki, dtwlgl, pneumatycroe młoty.
RozPOCZ4l~ się mala I wielka
mecbanizacja, kt6rej cełem jest
nie tylko podniesienie wydajnoścl pracy, ale! uwolnienie robotnlka od nadmleroe,o wysl!ku fizycznego.
- NIE! od fa~u poszło nam
fak łatwo II przestawieniem
,Ię na pracę flUUzyna.m! mówi majster Jenkowskl. Na.zęd..:i eczkolwlek muBieli .tę nimi cię.iko tUIma'
chac! - I w«imvc" ręk robotntcy bl/II JNIWllI, a - t y n o·
b4tolo.!i sle- "Nie .mamy, tde
'Ullemv,
P7:ł;1/WVkIUmy" ·,_ .... _1.. nle
W.~. - ....... -"'I'-y
u ...... '" ...
.~~.. . "... ~... .....

I

%m'-

do ri.błe toUI4rty821l1 tli
IIłll4!łł:OW4MltO ~1It lc«mimUo·

lomu w Bolesławcu. Przy jechalf, pokazali jak się obcho-

dzU ze sprzętem, jak go WlIkorzystać w r6żnl/ch warUllkach. Nauka nie pasz/a w la.s,
to kilka dni nie blllo nawet
tladu po uprzedzeniach. Nasi

robotniclI do dziś jeszcze seTdecznie Am!ejq się z somych
siebie, gdy kt6ryA z nich
wspomni, jak to się z poczqtku bali m<lszyn.

Bo teraz maszyny to· najlepsi

~~:Zs~~i:r~c~:lC~~~~~:sz:i~

wydajności pracy w osiąganiu
.
j t
I
Vo')'l:sze s op)' tyc owej. Skalnlcy: Laskowski. Tarka I Gluch
we wrześniu wykonali 3IS proc.

normll·
- Przy masz.mach
frzeba
U"
pracować g/owq.. Uczq one
myUeć - powiada wieloletni
doświadczony skalnik Głuch.
- Cz!owlek kombinuje jakby
tu wllkorz\lstać jeszcze bordziej mauy"y i czas. A z tego
powstaje właściwa organizacja
pr<1C1/ - pod.zia! czynności w
zespole. Np. Jedrn wierci otwory, a drugi W tl/m czasie
przyszyko,vuje Inną skalę do
wiercenia. I tak' dalej.

II oŁężne bloki skalne Z8waI: lal" plac roM t. Przybywa

- ich coraz więcej. PI~trl\ą
drugich. Ograniruch6w 5k8lnlk6w.
- To lesl nou najWiększy
klopot powiada majster
Jankowski, wskazując ręką
na to "pobojowisko". - Nasi
ladowac~ pracują dobrze. Ot,
się Jedne na

czają swobodą

popatneć choćby

na brygadę

TeofUa Patyny z Wabikiem.
Przedbojem. Bąkiem I innymi. To nie teh wina. te nie
mag,,! n4starc~yć Icdować. Co
ly błąd polega na tym, że
nasz transport !lłe został tm!!

chanh:owany w t!lm samym
stopniu. co wydob!lcle. Dlatego te letqCt! lIa płacu bloki
utNdnłdk Mm pracę, dl(Stello
II planem wtldobycła Jestdmy
Ul ~ku 4 .I odstawq .. le-

Ź1/my". W dodatku MS. 'edyny dtwig Ul ostatĄłch dNiach
n4tD/111ł, 4 Ideroumłctwo t4kol

m.. ~ Ił. II lego MP.I'4Wil.

cznym
takntem demaskował
Lampe zdradziecką, antyn3rodo
Iwą post3Wę polsldeJ kliki reRację ma majster JankowskI, akcyjnej, skupionej w tzw. oba
KI€1'ownictwo lomu, no i larzqd 'z.ie londyńskim, na emigracji
Zakladu w Szyd/owcu nie prze-, zachoclllirj . I w kraj'.l. Pisał o
jawia, .. zbyfn(ej energii w palq- ni~j, że b)'TJ:! i"Dozostała grabarej sprawie dalszej mechaniza- rzem wolności I niepodległość
cj! transportu. Już dawno po- Polski. Jednocześnie na falach
winien być zainstalowany w eteru docierał.)' do. kraju jego
śmiłowsklm łomie przewidzIany słowa, ktore. nawoływały do mo
w Inwest)'cjach na rb. drugi 0- l:>ilizow3nia
wfzystkich zdrobrotowy ióraw wyciągowy.
\'0'ch, patriotycznych sil naroZa.gadnlenie spra.wy odstawy du do ni(>ublaganej walki przekamIenia nie r~zwląże jednak ciwko h'l'
• k'
k
w całości mechaniczne lad.owa-l..
, ...~ro\\ s ,emu o upanlo
nie nawet przez obydwa dzwigl, Wl, do \\a,kl pod przewodem
aie na ... furma.nkl.Mierząc wa- ,klasy robotnicz.. J, w oparciu o
gę z~legającego plac kamienia Związek Radziecki - Jedyną si.
na Siły końskie - trudno sobIe, łę zdolno zniszcz"ć hydr" fas-.
b
Ić
bkl j
I
"J,...,
,",:YO raz
szy l e ego w)'''~ e;; stowską I ocalić ludzko~ć Wie
Zlen ie. Samoc lody winny 'J
my
I ł L
i' "kro
jednq z pierwszych pozycji pla- p sa
ampe, e
nu inwestycyjnego Ami/owskle- cząc ramIę w ramię B taldml
go lomu !la rok następny.
pn:yjaclółml I sojusznIkaml, kro
Warto też przypomnieć kie- czymy ku zwycięstwu, ku wlasrownlctwu o ode,laniu do femontu
un!eTtlch~mionllch od ~emu odrodzeniu nuodowemu,
trU'ch tlJgodni dwóch spręźau lepszej przyszłośc!".
rek (jest Ich ogółem trzy, a
Alfred Lampe z dalekowz.roez
\\i~c obe~nle pracuJe tylko Jed- nością marksisty kreślił wizję
na). Wydobycie nie może maleć '\ przyszłej ludowej Polski kt6111
(a nawet st.anąć - bo co będzIe krO\CZyĆ
będzie w soj~SZU
lak ulegnte uszkodzenIu i ta zsn
oli
trzecia sprężark3 ! nie będzie
,R drogą socjalistycznela
czym Jej zastąpić~) dlatego, że budownictwa ...PoIska demakn
łom "leży" z odstawą już wydo- t y _ - I tylko Polska. demobylt>go kami~nia. A n~ za\Wł!e- krelycma, potrafi po tej t'i'oJnla
noe placu mozna znalezć radę odoudować naprawdę nl~7alet
u majstra J.ankowsklego, kt6ry ne pailslwo któr
l b ..... - ł
tak oto pOWIada:
'
e n e ,uwe
_ Część skalników trreba a.Ili IlTaszką obcycb Im~_
przesunąć na Inn« skatlI. A !ów, ani id Ich lupem"_ PIerwwówczas nie będzie się twa- BZY \'0'suną} sprawę ustalerua
lać tak wiele nowych bloków zachodniej granicy Polski na4
na plac! 'szybciej doprowadzi Odrą i Nys~.
'
mil go do ponl\dk1l.
...
KierowlłlCtwo lomu łmilowAlfred Lampe nie do:żyl ~
sklego I zarząd. Zakładu Wydo- stania wolnej, demokratl''1!mej
bycia I Obróbki Piaskowca
Polski, budUjącej w bratenldm
Szydlowcu toilłllY być w· ?!jż. soJuszu z ZSRR fundamenty _
stllm konl.dkcia % zalogą. Wmny cja!izmu.
Zmarł 10
.. _,_
słuchać rad
doświadczolIlICh
gru........
skalników lak majster Jankow-I 1943 r. na trzy IJ'lIodW.a
ski, fak Głuch.. A WÓWczas uyb pned hlstoryrmą datą poWl!łaciel
swoje nledoclągnłę- nla Krajowej Rady Na.rodoftJ.
cU!. ham~jąee i ulrudnlajqce Omlll rocmica jego śmierd. :IIbiG
pracę imiZOW8killgo łomu.
ga się, praWie II <___' .. _ _
. '....
Nie wolno IlpOC1UlĆ
l
h
.....,,"'.................
jut ~qO
=:~ zJe<lnoczen.la polskiej ~ zo..
go. W' nauym budownictwie sa' botniczej, która wciela w !i1de
cjalistycznym ZII$lIdą, kt6ra de- te itiealy, o które do ostatniego
cyd"'e
~
... o, •Lo_
.... v 8U k'cesach, j est: swego tennle"jq
"'~lczył Alfre\S
Nap'iÓ<ll Do llOU!!Jch tadat\J Po ',ampe.
.
1lO.!D" %U!lIc1ęstwaJ
' .
(m.m.) I
lIS. 'b. .

i
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LODO

woj.' kieleckieg,,!
nadz'.obiliz'owaniem swych WSI

do pelnej realizacji planów gospodarczych

w walce o pełnl\ realizację zadań gospodarczych wsi. o re- dzień zwiększa się pomoc, ja- sprzedaży zboża państ"'ualizacj planów skupu zboża I zleJ1)nlaków. planu kontra.kklej państwo udziela rolnikowi. mówi! Franci~zek. Niemiec z
tacjl ~ZOdY oraz ca.łkoWttą spłatę :robowiązań finaruiOwych
Zadne wrogie argumenty nie gromady Wroc,eryz - ale c~fk Mym owlecłe w kaMej gni1n1e W,yrastajl\ dzlesil\tkl
zmlenll\ tego, że coraz WlllCej ra ta nie może nas uspllk;aJać.
~owyc: IIld~tów - przodujl\CYOb malo I średnlogromad ma światło elektrycme. sprzedaJI\C państwu zboze!
roi ch chłopów,. którzy w rałoliill a .nieraz I z nadwyżkami
że buduje się nowe ,szkcly, te tuczniki, zaopatrujemy przeclez
nyla_u się ze swych zobowll\zań wobec państwa.
rozwija się nasz pncmysł. że robotników, którzy prodUkują
wYw ..-.
.
pOiska z dnia na dzień staje się dla nas ma.l!zyny, nawozy I cozybkimi kr'*aml '!'bliza parę kilometrów dalej każdy zo bogatsza. Musimy pomóc pań- raz więcej rÓŻnych towarów.
się ,koniec roku, coraz za bacZYć mote tory'. nowej kolei. stwu w wykonaniu wszystkich A poza tym wielu g09pod&ł'zy z
,
ciętsza toczy się walka o która Już w maju ptzys:rJego ro planów. bo mają one na celu naszej gminy ma dzieci w mieś:
'Wykonanie planów. . Do wB\ki ku połl\~ Kielce z Buskiem, wyłąc~ie dobro ludzi pracy nil cle w szkolach I fabrykaeh i CI
tej na wsi stają obecnie nowe Wielkie budowy planu O-Ietnle- wsi i w mieście.
,,' chlopi muszl\ pamiętać, że sprz" Gć., k.'iell'o.,wnik, '....,~up, łtodowe6w ci, br ze prac y' e
szeregi. nowy ,aktyw - przodu gO'budZI\'w nas nie tylko uczu_ Gromada naSza wywiązała dając państwu poma~ją wlasv
jący chłopi. Potęma to rezerwa. cle dumy, ale takźe przypomina I
w 80 proc z obowiązku nym dzieciom, My. ktorzy wy,
ł
edolna swą siłą mor,a1ną. sIłą 'j" o obo~l\zku. My chłopi. jes- sę
.
wiązaliśmy się ze swych obooddziaływania, przykładem prze łeśMy bowiem również budownJ
i" • , '" ł'"
wiązków powinniśmy o tym
ty
tJ
zwycięźyć
ostatnie opory, zla- czYJnł pianu e-letniego. I dlaszeroko mówić w ówoich gro'pl~n
mać próby wymigania się od tego właśnie musimy niezwłocz
KOBIETY WIEJSKIE
madach.
II
Gl
J\".
obowiązków. pod naciskiem 0- nie przy&tąpi~ do pracy uświa.ROZWIJAJĄ HODOWLĘ
- Niech nie myślą ci. którzy
plnJJ tysięcy chłOpów. którzy dam1ającej I doprowadtlć do te
TRZODY
nie odstawili jeszcze zboża. że
Moma powiedzieć. ,te. to już w jednym dniu wszystkie prawykonaIł jut IIWe patriotyczne go, a~ wieś powiatu kielec1tle
uda Im się oszukać państl"O jest niezbity pewnik, it: .. jaki wie zostały wypełnione i podabowl"zkl. będ" musleU oporni go w' całości wykonała swoje
stwierdził
Jan Stelmariiński. kierownik gruPI/ hodowc6w pisane. Za jego pośrednictwem
kułacy sprzedali państwu Rwe ,Zaliania gospodarcze. a przede
małorolny chłop z gminy Imiel taka 'w g,romadzłe.hodowla i kontrakty z GS-em zawarli:
nadwYikl zbożowe I wegulo- ws'żystk:im plan' skupu zboża i
nO. - Gmina nasza stoi na jed konrakta~;a".
Michał Nyk, Leon Olech, Stani'
wall podatek. siła przekonywa-I k o n t r a k t a c j I . .
nym z ostatnich miejsc, ale są
Potwierdza to'kierownik gru- sław Kruszy"a, Władysław Sob;fąca przodujl\cYch chłopów mu
- Powiat nasz ! - mÓWIł na
w dekrecie przewidziane lury py hodowców z gromady Bor- czyk, Stanijlaw Zamojskl i wie'
III wyrwać sPOd kułackich wpły tej samej naradzie tow. Ramląna opornych. Będziemy się do- cZl/n, gm. Kriszów, pow. Pi,,- lu innI/ch.
wów tych. coraz m~lej zresźtą czek - wykonał juź 83 proc:
magać, żeby te kary były crę- cz6w, Stefan Fiuk,
Jlcmych lirednloro\nyoh. .: ktń- planu !!kupu woża. ale dalej
ściej gtosowane I żeby grzywny
,
_ Ale kilku jeszcze pow'
rzy jesz~e tym wpływom ule- Idzie dość opornie. Jest tak dla
były szybko ścl'\3'ane. Jeżeli ro
Potwierdza to nie. słowami.
sta~o. ChodzHem do nich Jeszgają praca szerokiegO, aktywu tego. że bardzo wielu ehłopów
botnlka w fabryce obowiązuje ale m.qdrq pracq uświadamiajqmusi dOprowadzić do _ell'o wYkonuJI\C swoje zobowiązania
dyscyplina pracy, to I n1l8 chlo- cq. wlasnym przl/kladem, upocze po parę razy. Wreszcie
wykonania planu kontraktacJI. zostawia lobie zaległoŚci pO kil
pów musi równJeś obowll\zy- rem w przelaml/waniu trudnoJan Juszcz1lk, który wahal się
kaddesl"t kg zbofla. Niech Im
wać dyscyplina w wykonywa.niu tc!. Dzięki tym jelfo' zaletom
najwięcej. co ! na Innych źle
Przodujący chłoP! mogą .I po Się nie zdaje. że z tych resztek
zobowiąZAń wobec paru.twa, a gromada Borczyh wykonała już
wpll/walo, podp!sal kontrakt,
winni być najaktywnleJllzyml będą zwolnienI. Tak nie może
za naruszenie tej dYlKlypllny pO kwartalny plan korltraktacji.
agitatora~ w ~w.vch I!roma- być I. nie będde nawet jeśli nad
winna być surowa kara.
Ten sukces Stefan Fiuk doa zaraz po nim -drugi tnki
da~h. maJą bOWiem potęzny ar wyżkami Innych gromada wyW wielu wypowiedziach przo słownie ;.wychodzl!" od zagrosam "niedowiarek" - Wład!!
gument własn~ p:ZYklad, kona plan. Każdy musi wywl"
dujący chłopi zobowiązali się dy do zagrody Informując chlo
slaw Król. W filad za nimi
Mogą I powinni wYJaśruać chło zali się ze swYch obowiązków
dopilnować. aby konkretnie, z pów szczegóło~o o wielu 'ko.am! już do mnie przyszli zapom znaczenie i cel państwo- w. 100 procentach. Trzeba żebyś
nazwisk przez nich wymieniani rzyściach jakie daje dekret
wYch planów gospOdarczych. my w każdej gromadzie zorgaAniela Kublńska z gromadl/ na naradach chlopi wykonali Rządu ~ kontraktacji trzody
wrzeć urnOWI/ kontraktacyjna
tym lepiej i tym bardziej prze- nizowall dnł sprzedawania ..resz Jablowa w woj. wroclawskim swe zobowiązania. Na wszyst-I chlewnej tłum. acząc na czym
gospodarze: Jan Pytel, Antoni
konująco. że sami to ~aczenle tek". Wtedy powiat nasz łat~o zwiększa, corocznie hbdowlę kich naradach. podejmowano re polegają' obowiązki wsi wobec
Syguł, Marian Woźniak, Jan
l cel zrozumieli I ~I za gło dociągnie do 90 proc. i zostanie trzodl/ chlewne;. W 1949 roku zołu~je, w ktorych przOdujący ludowej ojczyzny I wobec robot
sem patriotyzmu, sumienia i rOz zwolniony z miarek l odsypów. odstawIla dwa, w 1950 roku chłopi ZObowiązywali się już na ników produkujących 1 buduKoziol i inni. 1 tak plan kwaT
sądku. Przodujący chłopi mogą" _ Musimy się umiejętnie roz czterl/, a w 1951 r. pięć tucznl- stępnego dnia zgła.szać się do . ' h'
talny wykonali§my,
I powinni tl\dać od tych wszYst pra.wlać z 09zukańczl\ propagan k6w po 150 kg. każdy.
pełnomocników gminnych, by Ją~r·!· nie dalo się przekonać
kich. którzy jeszcze nie wyko, dl\ kt6rl\ wróg stara się odprzydzIeIlU Im konkretne zada- . . t e .
zasie
- Teraz po tl/m nowym de'
DaU swYch zobowll\zań w pla- cl~gnl\ć chłopa od wykonania zo
Na Zdjęciu: Kubińska doglqda nia w pra.cach agitacyjllych. po ~qdktegOŚ gOSpoda~,a kW c h '
krecie Rzqdu o dodatkowej ponowym skupie zboia. aby je Wy bowlązań _ powiedział na na- tucznika, którego ma zamiar stanawlali równiet dopilnować, Je. nej rozmoWl/, lU prZl/c o
mocy hodowlanej
wszyscy
konali niezwłocznie, gdY t tylkO radzie' w JędrzejOWie Stanisław odstawić do punktu skupu na aby między 15 a 20 grudnia gro dZ11 do ~go po ra~ ~rug! I
właśnie cl oporni
przeszkOdą Goiklewlllz z gminy Nagłowice. nOWI/ch warunkach. ciesząc się, mady Ich osiągnęły l00-proeen- trzeci, od nowa cierpliWIe tiu,
kon+i'!!ktuj'lcl/ cieszą się. ta
do uzyskania przez Ich powiaty MUSimY pokazYWa6 chłopom. że otrzl/ma premię pieniężnq towe wykonańle planu skupu mac~qc. przekonl/Wu1qc, namazakontraktowal!, paru zakonprzywlleju.. f.",ą,.~enIa zmł&rek gdl!le jest praWda _ czy w tYI11, ora? będzie mogla wzamlan na- zboża, a plan kontraktarjl I spia w!ajqc" Toteż dopiął swego.traktowalo dodatkowe sztuki
I odsYPÓ~iłM.\,s\l!:ł się Jut n- co mówi kułak. 8trasz~y wo,ł- bl/ć 100 Itg truty! 300 kg węgla. tę naleźuoścl flnansowycb lobo gdy ~akończywszy pracę uśwm
a 1uż ten " ów oblicza sobie,
działem p.~~thw)toneck1ego I ną. czy w tym. że co d"ień le- Umożliwi lej to zWi,ękscenie ho wląz,Ywano się zrealizować da I damlsjącą wyszedł n~ wieś z
ile zakontraktuje na II kwaropoczYńskiego.
piej
żyje polska wieś I że co- dowll w roku przl/stlym.
24
grudnia,
umowami
kontraktaCYJnymi
Ci. którzy
swo ...:.-=::-.:-_________________.,.-________________-:-___________
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już

;:gt~f2~im~~ Co należy robić by rozszerzyć bazę paszo ą
planu 6-letnlego. częścią naszej
walki o umocnienie ludowego
państwa.,o pokój.
W sobotę l nledtlelę. 8 I 9
grudnia. we wszystkich powiatach woj, kieleckiego odbyły
się powiatowe narady chłopów
przodujących w wypełnianiu o·
bowlązków wobec państwa. W
naradach wzięli udział najlepsi
ludzie z każdej gromady. ci.
którZy plerwri sprzedali par.!!twu zboże, ziemniaki. splacUi
podatki, sprzedali i zakontraktowali tuczniki-i wraz z przedstawicielami partii. władz I or
ganlzacji społecznych zastanawiali się nad sposobami przyspieszenia pełnej realizacji planów w ich powiatach. Narady
te mobilizując szeroki aktyw
do walki o terminowe wYkonanie planów były świadectwem,
te prrodujllcy chłopi rozumieją
Iwą rolę I zadania w tej walce.
Na naradzie w powiecie kieleckim ob. Jamróz % Dymln powiedział:

_ Codl;\ennle na własne oczy
przekonujemy się. czym jest
p1an G-letnI. ,,~tarCIll3t' prsyJechać do D&SZCio wojewódzkltllio
mIasta, aby lIIObaczy6 nowe budujl\Ce alę osiedle ....botnlcze.

Zwiększenie pogłowia

bydła

uwarunkowane jest rozszerzeniem bazy paszowej, Bardzo
wiele jest pod tym względem do
zrobienia w woj. kieleckim. w
którym zapotrzebowanie na pasze zielone i siano zaspakajane
jest zaledwie w 50 proc .• a za'
potrzebowanie na rośliny pastewne I okopowe używane jako karma - w $eszcze niższym
procencie. Przyczyna tego stanu
rzeczy tkwi głównie w zacofaniu naszej gospodarki rolnej.
O ile przl/ uprawach zboźo
wl/ch stosowane są już u nas
nowoczesne melodl/ agrotechniczne, to łqki I pastwiska nie
pOdlegajq dotl/chczas
niemal
żadne; kultl/wacjl. 'Zbyt powoli

przebiega melioracja - w chwl
II obecnej 70 proc. lqk Wllmaga
odwodnienia, l: czego polowa
nie n/ldaje się w ogóle do UŻl/t
ku. Nie stosuje się nawożenia,
uprawy mechanicznej i okresowego obsiewania selekcyjnym
rlarnem. co powoduje stopniowe wynaturzanie się roślin wyBoko-białkowych i rozrost mało
wartościOwYch chwastów. Dodajmy do •. tcejO, te w drobno-

towarowej gospodarce chłop
skiej, na ogół słabo obznajmionej z zasadami racjonalnej hodowli i opierającej swą dochodowość ciągle
jeszcze przede
wszystkim na płodach rolnych.
na pastwiska przeznacza się naj
częściej nieużytki I gleby najgorsze, które same z siebie dają
bardzo niewiele.
NIeracjonalne jest użytkowa
nie pastwisk. ua które najczęś
ciej wypędza się równocześnie.
w jednym stadzie krowy. konie,
owce a nawet gęsi, podczas gdy
pastwiska powinny bl/ć podzielone _na okólniki, wl/pasane ko'
lejno przez poszczeg6lne rodzaje zwierzqt - wg z!\sad 1l0dow,
lanI/ch.
Chłop

traci wskuŁek
bardzo cr.ęstego u nas późnego
kO$z6n ia siana, Wprawdzie zbio
ry są wówczas ilościowo więk
sze. ale Jakość siana Jest o wiele mniejsza. Walną sprawą jest
suszenie siana. W waru"kach
sus:enia naturalnego siano wiele trad na zapachu oraz niszcz1l
wiele

się większość zawartych w nim
Uniknqć tego można
Jedynie pnI/z szersze niż dotl/ch

witamin.

czas,stosowanle suszenia mechanicznego. Odpowiednie aparatl/

powinnI/ znalE'ić się w
POM-Ie I SOM-le.

każdym

Rozszerzenie bazy paszowej to przede wszystkim zwiększe
nie wydajności paUl/ tlelonej z
hektara, ,Dotychczasowa wydajność wynosząca, 15 kwintali

ha jest nlewsp6lmlernie mała
i w okresie pl!l(lU S-letniego
musi wzrosnąć do 40 kwintali.
Aby to u!yskać należl/ zastosować nowaczesnq uprawę Iqk i
pastwisk I włqc..'1Ić je w plaR 1/
%

gospodarcze POM-ów I SOM-ów.
Dla dOpilnowania tej sprawy,

chłop Sł4nIsłCItD lCćdińskl

,

: grom/ulll Błazkotl!ce,

'. łIIOf. łDl'Ocl4wsktm, PfOłDtltf.d wzorOWq hodowlę kom ł "&tfdła.
Na zcUtlCIu: lCaU"'kI u lWołm! W1Ichowankamł.
,

ł

"

,

CIIl'.,."

fot.

BaranowUl

przy wszystkich prezydiach powiatowych rad narodowych
muszą zos~ć zatrudnieni specJalni Ins! ktorzv u.q,tkÓ'to złe
'!onych, kI nil będq. zajmowali
się propaf1Owanlem ł kontrolq
rae;onalnego Ulgospadarowanla
%qk l pa$twlsk.
"
Zbyt m.ałą jeszcze uwagę przy
włązujll rolnicy do uprawy raJ.ll,n okąPQwy'ch t {łl\stewnych.
~.wiWz;enle Uości

i

WYdajności

tal

przyszłego

tet

kupują

kg.

węgla

każdego

ro'-:" Wszyscy
zalicot-owo po 100
I 50 kg §ruly na
zakontraktowanego

tucznika orllZ biorą pOŻll('Zld
na zakup pros!qt. Jestem pew

upraw: końskiego zęou. słonecz mosferyez.nych, wykorzvstanle
paszOWl/cll
nika. kuk-url/dzl/, kapusty pa- wszel/<iell rezerw
stewnej I innych wpłynęłoby w jest sprawq wielkie; wagi. Dlaznacznym stopniu na rozszerze- tego tei zostaną obecnie w
nie bazy paszow.j. DotlIchczas większym niż dotychczas stopstosunkowo dużo, bo 15 proc. niu użytkowane wytłoki burarolnkl/ tracili przy kopcowaniu czane. obierki ziemniaczane oraz
okopowych. Stratll tej można drożdZe pastewne. Należy również wykorzystać wszelkie bouniknąć przy zastosowaniu kon
serwacjl za pomocą kiszenia. gate w białko odpadki z nemi.
Zbiornik taki wybudowany nie- mleczarń i stołówek. Przy więk
wielkim kosztem - z ·gliny. po' szych rzeźniach należałoby wywinien znajdować się tv każdym budować suszarnJe krwi. ułat
wiające w h!łŚ\ępśtwie transport
gospodarstwie chłopskim.
W roku bieżącym, wskutek tej cennej paszy aawierającej
ogromne ilości bialka.
'tliesprzyjających warunków at-

ny,'te a.z·iękl nowemu dekretowi kontraktacja w na.szej
gromadzie będzie rosnąć. Bę
dziemy kontraktou'oć coraz
więcej

I

odstau:iać

coraz

tęż'

sze sztuki!
Gromada Borczyn przoduje w
kontraktacji w gminie Kliszów,
A przodujf za sprawą Stefa:18
Fiuka. Klerownicy grup hodowców w innych gromadach powinni brać z niego przykład!

I

Budownictwo przemysiowe wkołchozach
,

z

.

,

~

każdym

Prócz lego przy Akademii Arrokiem roDwlja s1ę I Bt!8pod&rellYch. 48 ,d_ów mJe
ukalnyCh, klo.b, p.rzedmole chitektury ZSRR Istnieje In.sty·
coraz bardziej gospodarka i kul
tura kołchozów, wzrasta ich boI żłobek.
tut Naukowo - BadawczY Bu,
downlctwa Wiejskiego, k,ó:y
gactwo. Jak zsznaczy!
tow.
Berla w reieracie t okazji 34
Budownictwo wiej$kie wyma zaspakaja wszelkie postulaty bu
rocznicy Rewolucji Pa±dzierni- ga wykwalif*pw!l,llY<;b,' kadr i downiezych kołchozO\';ych. W
kow"j. funduu., niepodzielne doskonałych projektów technicz ciągu Jednego tylko 1951 r. Inkołchozów wzrosły w ciągu jęd nych •. wym.aga onJ I:Ó:wnież %')1'- st~ut opracowa.! 60
typowych
nego tylko 19M reku G 11 proc. gan!zowanej produkCji mieJsco- projektów zabudowań dla farm
O stałym rOI,,:oju gospodarki wych materiałów b!l~owlanych. hodowlanych kołchozów. Projck
spółdzielczej kołchozów, podsta O tym ,wszystkim· '~ało w
ty te wydane w nakładzie okol"
wy wzrostu dobrobytu kołchoź porę państ\VQ radz!~e.' Ośrod- mJlWna epemplarzy, u\'lzględ
ników. Świadczy m, In. steroki kami kletowniCtWa·' ł' fipmocy nlaJ'!. coraz wyisze wynugania
rctmacll budownictwa inwesty- dla
buCiownlci:fcn Tkol'clioz'l- kołcnośniktlw wobec tego rodza
cyjnego na wsi radrleckieJ.
wych są ufwonime li: i!ili:ja.tywy ju budowlL W""oal się je glówTowarzysza. STAtINA w)'działy 'nie a materiał6w ognIotrwatych.
W r. 1951 kolehośnlcy zbu- obwodowe rre~nowlj'bildownJe z u'WlIględnlenlem mechanlllacji
duJą lącznltl 40ł tys. domów twa wieJsil~go. Początl!:owo;roz PHYl[Otowanla p:ts:z:. autolhlltyez
dojenia
mleszkaln..veh, wl~le gmachów wljaly ońe ' działamość . jedinie nego pOjerua bydla,
na cele spt>łe'-"lno - kulhlral- w rejOn'ach, kttlte w'czasie wój- Iqów I sl:ny:ienJa ewlec za pon€. wi\!łe ""budowań gospo- ny maJdowały się Po<!;hltlerow ui~ ma.ssyn elektrycznych itd.
dIvcl!ych, W roku blejącym ską 01l:upacją: obecnIe" iStnieją
na lerenle samych b'lko koł- we wSzystłńdl-obWocta& ZSRR.
Po wojnie kołchozy ?obudowachozó~. Federacji Rosyjskiej
ły przy pomocy państ~ tyslą'ce
zbudowano jut IIli łys. wlękZorganlzcwano tet, gęsu. sieć cegielni I fabryk dllchówck.
szych budynkóW gospodar- 'lI~w teeJmlczaye,h i su.ół przy Dzięki temu np, w kołchozie im.
czyell I ponad 30 łys. pomlesz gotowuJąeyeh' SP~w dla Mołotowa (Tadżycka SRR) kolczeń dla b)'dła, W kołchozach budownJet\y'a wI$kłeao - tecll chotniey mogli zbudować klub.
Północnego KPBchstanu sbu' ników budowl!inycb; techn!- 5 suszarni
bawełny. wielkie
dowano na przestrzeni ro!tu ków.- atehi~6w, technológów, skłapy na surowiec ba'<;'ełniany
bleqceio ponad 6000 0~6r. na specj;ill!!t6w. 'IV dlIiedZii.!fe "mate- ~ pomieszczenia dla bydła,
1St łys. muk bydła, DOblep riałów .. ~wianych.. ' bi'ygadllis- wyłącznie z wyprodukOWanych
ko6ca budowa dalszych D' lów, dZ.łe.nętnik6w, majstrów.
na miejscu materiałów.
pom1_A dla bydła. 'Prócz
Dla' udi;!ererua
techTak oto, dzięki w5zechstrontego l!budo*ano slI!erelf cegit'ł niemej budownlCZl'm Wiejskim moj WYdatn!'j pomocy rządu rani. wlalraków, kuinl, 'olejar- l opraCowanIa IU:ch!tektonlcz- dzieckiego, dzięki nieustannej
ni i ilmYt'h przedsiębiorstw nycll' pI~ów .pięk~b;doskona trosce partU bolSlt€wickiej o do
pomooulez;yeh
RazbudoW1i.fą Ie. UliI\dzónYCh~, wsi typu'śocjali
się łe!t W1If6 kełeh_wew
sty~.,
. ,
brobyt praoowników rolnie!"'jonie południowo - !mry
śpeCjibieor
rozbudowuje się i pi'lkniej~
(obW. sachaliński). Tak IQI.' Utworzono Pa wo'li';' 'li!Stytut dziecka wieś k<,l~hQzowa.
w kołehtlllle ...Połtleda".lIbudo- ~ło'wimTa; '~. l Wlej. I

Pomocy

. WaDO W

f'" kilka

bulilDM~ ~,'.,.,

.,

W.Iwęn.

N=r~.~31=a______________________________________________~\8~·!Ł~O~W~O

fotografie

do dowodów osobistych

__L~U~D~U~______________________________________~__________
~~'

Kieleckie Zakłady Drzewne Nr. t
wykonały

przed terminem roczny, plan, produkcyjny

W z,wiązku ze zbliżającym się
okresem wydawania doWOdÓw
osobistych i konlecznoścf!1 zaopą,trzenia się obywateli w wieJakoś 'weRełe) teco dnia
ku od lat 16 w fotografie. Pre- tały piły w Kieleckich Zakl,adach
zydlum Wojcw6dzldej Rady Na- Drzewnych Nr. 1. Z twarzy 1'0.
rodowej wyjaśnia, że zdjęcia mu boWll:ów bila radość, którą dśszą być nIeretuszowane o wymla je zadowoleniE' z dobrze wy~rach 4,5 x 6 cm.
nionego obOwiązku. Bo właśnle
Zdjęc!a winny być oznaczone 7 grudnia przerobiono ostatnie
pieczątką zakładów, w których metry drzewa planl.l 11 roku
zosfały wykonane, oraz posla- si'Elściolatkl.
dać numer blezący.
Pieczątka
Niektóre II oddJ;lalów, jak
zakładu fotograficznego i numer skrzynkarnła I Patkłeolarnł"
bldący na odbitce wymagane wykonały swoje plany od4zlałosą dlatego, że w wypadku wad- we jeszcze w ub1ea-ltm mletll.. IIwrgo wykonanIa przez zakład eu.
zdjęć, obywa tek wezwarli do po
Prócz wymienIonych oddzlanownej fotografii nIe będą ob- łów Zakłady Obejmujl\ l_czie
clążeni dodatkowymi ltosztaml. najważnIejszy tartak. który
Dla ułntWlenla obywlltp.lom 1.a- jest jakgdyby ~tem Zakładów,
opatT7.enia si~ w wymagane oraz beczkarnię I woll.nIam.I~.
zdjęcia
zaklady fotograficzne Produkcja Zakładów jest więo
czynne są w okresie od 1 bm. do dość r6inorodna.
31 sh'ctnia 1052 r. przez caly
Deski tu wyprodukowane wydzień do późnycb god"ln wle- korzystuje
przede wazYatklm
czornycb, a takie w nłed'l'ieJe I nas! przemysł bud01Vlany oraz
święta. Dla unlknlę~a natłoku samochodowy, do wykonywania
w 7akladach fotograficznych 0- części drewnianych samochodów
bywa\~le niezatrudnlenr~ pod- ciężarowych. Sfutą one takte do
czas dnia proszeni są o dokony- produkcji oraz nllprawy wagowonie zdjęć w godzinach prz.ed n6w towarowych; Wiele r6wnlet
poludniowy"h, 00 pozwoli 050- linii kolejowych w Polsce Uk!Bbom pracującym do południa nil danych jest na podkładach wy~prawniejszc dokonanie zdjęć w produkowanYCh w KZD.
godztnach p6źnlejozych, W okre
Ze
skrzynkarn!
wędrują
sie do 31 stycznia 1952 r. eena skrZYn'kl dla nasztllo przemysłu
trzech odbitek do dowodów oso- Włókienniczego,
tll.lszczowego,
bistych wynosić będzle 4 zl. ora~ dla Centrali Jajczarsko _
Zdjęcia m!gawkowe (z automa- Drobiarskiej.
tów) nie nadają !I~ do dowodów
Wolinl,arnia produkuje wollosobistych.
nę, którą wykorzystuje się przy
______________'___________

zirrzy

Dalsza paczka chullgan6w

budownictwie, .. takle do wIZ<!l
klelo rochaju op'akowań. Z beczek wyprodukowanych w becz
karni KZD korzy.ta przemyal
fermentacyjny 1 chemiczny. Par
kleclarnla wreszcie, jak Bama
nazwa 0- tym mÓwi, prodl.lkl.lje
parkiet.
Wykonywane
w
Kielcach
skrzynki _ beczk.l oraoz tarcica
(del1t.l, ~Upy Itp.) eltaportowane
Sil również zagranicę.

Pająk,

obsługujący

produkującą

maszynę

parkiet I wiele in-

nych.
Ieh to ofIArna, pełnll zapału
praca pozwoliła KlelackIm Za._
kladom ~m Nr 1 lIoś,.4
dumny meldunek • J)f'IIIIIdtetmlRoweJ realłlll&cJł swoioh 11184a6
produkcyJnyoh.
RD,
mk
KZn ,."koaaly plllA, pt'lledłel:'
--------.-:....---------------

Zakres produkCji Zakladów
Drtewnych Nr. l w Klelcacb
Jest więc dziś dość dwŁy i Ich.
pracMlwal.,. -.11\ słaBlIBY pow6d
do dlllllJ' II rao.ll ,."kollAallll pla-

SZk
O l
e n·I e s a n I· t 8 r n e
11"'' ' ...... 'Lo.Ale"'ldm
K...
...

W h"''''''''

W celu podniesienia poziomu
sanltaruego w kraju oraz zapew
nienia
beipleczeń!ltwa pracy,
IPCK pl'owadlll masowe szkoJenie w zakładachwrzemysłowyoh,
we walach, apóldllłalnlach produkoy$nyoh I s.kolaoh. Od mles11\ca w Kielcach I powiecie odbywaj" si'! kursy sanitarne II-go
,topnla, na których pracownicy
zaltładów pracy zdobywają podMWOWe wladomo~cl a d2:!edziI'I.Y pierwszej pomocy w nagłych
wypadkach.
W Kielcach "kolenIem obJętycb _tlllo S./lIlO osób w 55 l1likładacb pl;'acy.

Z poezl\tku wolenie

szło d04ć

opornie, nIe we wBzystkkh ba.
wiem zskładach pracy rozumieno jego watno6Ć. W miarę !»,owadr.enla wykllldaw wzrastało
Bardzo "inleresującą" Ulba- nlckl z Bobrzy. Zajmowalti s!ę jednak załntare,towlll1le praeowwę wynaleźli soble Józef JódY- oni
mianowicle
wybijaniem nikÓW, jak o tym 6wiadczą faknak z C~ińsok!l i Tadeusz Zim- szyb w oknach, a pewnego dnia ty przekraczania prze~ paszczeudali sill dó młyna. gdzie "dla
żartu" poprzecinali pasy tran5mi
gyjn!!. Obaj "figlarze" znajdą
"
:, L.1Ii'
E. się w obozie pracy: JedYha,k na
na secnł.a radom"k!""j okres 24 miesięcy, a ZlmnleklI!j Vi

p6wądrowała

minowo dllllllkl 1t~I.kłFWDel prl!.
01 cał~ lII&łop. 4atękl pełnemu
1IIJ'000umlenlu lII&da6 llned 1l1~ .te
wianych.
Do sukcesu Zakładów przyczynili shl pr2:odl.ljllCY fllchowcy
jak łIlecąllław Stępień, który
wyrabia 300 proc. normy przy
monta!u beczek, jak' ItYBaar4

do oboz6w pracy

gólne zakłady prac:!' I!IIplllflOW'anej liczby słu.chaczów. ZaIda4:v
Drzewne w KIe1ll1Lł!h, kemta.
.,Bakum" I bula .. 8ła_" w
dwóll1Mób powl~ Ullllbti

W Warszawie ł'o%poczęłll słę centralne eliminacje nvlqzko·
w1lch ,e,połów mUZl/czn1łch, Iplewac.wch I tanecznI/ch - Zl)l'.
ganl.zowane przez Centl'a!n~ Radę Zwlq,tk6w ZaWodOWI/eh w
ramach Festiwalu Muzl/kl Polskie;.

W Tartaku w Zacna.ilsku Pl"lll'
do IIzkolenla calI lIIlIop
w ogl\laej Uezble MO oa6b. PracownlCY chętnie uezęszez.aj_ na
kursy. Szkolenie doskonal. !'OZ
wija sl~ również wtrM ułorł
Kolejek Leśnych w Zagnańsku,
gdzie 90 słuchpczy uczęszcza na
kurs sanitarny II-go stopnla.
Nie wszystkie jednak zakłady pracy prOWlldZl\ szkolenie.
Do dnia dzlalel_go, mimo ciąg
łych lnt«wencjl odd.z1ału kielec
klego PCK, Inspektora zsrtądu
gł6wnego PCK, w KZWM IPMIwa ta nie posunęła llię ani na
krok.
Pośród
prarowników
KZWM Widać.Wielkie zalnweoo
wanle kursami, lecz brok tu 0piekl ze strony Rady Zakładawej I kIerownictwa.
Choctaż
szkolenie w KZWM jest palącym problemem, to jednak doląd nie mMna iO roI'garmować,
Podobnie przedstawia S'lę sytuBeja w kamieniołomach "Wi!nlówka".

t\ych w etimlMe~ach okręl1owllch.
Na zd;ęcłu: Dztewcz,ta 8 I!ł!.polu t4necznego l!:lektroumł ID
leWeach.
CAF - fot. ZYIfm.-Wd.~kt

słuchaczów.

stąpiła

W eHmlnacJach tych Mene udzial 86

Młodzież

wl/rÓ!ft.IO"

Wiejska powiatu radomskioga

wyłełd!a

przysposobienia
robotniczo -

do szkól

przemysłu węglowego

Do szkół przysposobienia prze
my&lu węglowego garnie ~ę
młod<7l!et

zespołów

chłopska

z wszystkich stron kraju, zdoby
waj~c t>o 5-mleslęcznym
prze-

kich szkołach l zaklwch _
01.
.
Kol. Władyslaw IIzCllech.wICllB
jest Sierotą; rodz.Ic6w j~go zg...
mordowały
ban~y dywenyjn&
W Orońsku koło Radomia lIII'lIl1i
go wszyscy jako słu!ąoego bogaczy wiejskich, clętko pracuJ,
cego za łyżkę strawy. TotU
Szc.zechowicz
jest
bardliO
wdzięczny organizacji "5Mb..
Polsce" za której pośrednk:
twem będzie pracował w lc()}l8l

sz\rolerńu Ulszczytny tytul górni
ka, Po ukońc%Miu szkoły absol
went mor.e ubiegać sit) o przyjęcie do szkoły wytsz.ego
stopnia,
MłodzleA
z
powiatu
r&domskle
...,
'" li..,
18 miesięcy,
go eora'lt lI~znltj !gm_a się na
Państwowy Teatr im. SI. ZeOd dawna ju! trwa .,Wlielka
W dostawie
wyjazd do ukól przysposobieromskiego w Radomiu wys\a- waśń" między IIwantumikam1 z
nI.
nia przemySłu. węalowego.
- Za okazaną mi p _ l
W ostatnich dniach dl) szkoły
dwu wsi: Kolu
'l'tsltaunle właściwe.! d1'lIiIJJ,
,
wygloszenia pierwszego wykla- górrńcz.ej wyjechał m, In. kol.
•,GRZECH", '" opracowaniu Le- Wa~ń ta przejaWIa sl~ najwyodwdzięczę się' władBy ludoW ,związ.ku,: hCZIlYI'Qi upyta dl.l frekwencja wzrosła I obecnie SIa'\'<tomir Szymański 11\ Kooowa,
ona Kruczkowskiego,
ratniej podczas wsp6~nych za- niaml ~ytlllI.llkqw",IIJaczego ,:zę, -1eśt tb jeden z lepszych kU,rą<),w. gm,K~wa!a.
we~ wyd"jnll i SUlnlennri- .
Wykonawcy: Stauislaw SU- baw w .s~9Upie., JaIDLtlręt VI!: sto śmaUo: .J!"sL\\y14=e.-ko~.,. '''Płlm~m JlMletlz'Ilbłenla IlAnltarc
cą 'IV !ropalnl. PraIl'tłi1"r
.C"·
..:.. 'Jako ZMP'oWlec rommaletć alę w ueiell'~'
G'J; tt
wiński jako Henryk Jasltro- tych zmaganiach alużą zwykle munlku,emy, ~ę jest to spawo- nego obj~te zostały równld sako
mlem dcskonale z.a.danla, ja·
dzidowych
przodo~w
wicz. Julia Zabińska - Wanda kamienie sztachety ce"ly I in- d?wane wzrastającą dYdBPI'Opor- Iy ogólnokształcące, podstawokle stoJą przed riirnictwem Ogrn(17.ka. Hanna Mlllkowllka "
,..
Cll! między mocą, Ja ą ysponu- we i zawodowe,
praey, których nannje caly !la
powiedzialon między inny'1li.
Zofio Parmen, Krystyn.. WO'd- .na tego rodzaju "broń zlIctcpno ją elektrownie a zapotnebowaOb~cnle uczestnicy
wszyst.
ród.
- By6 górnikiem, to wielki
nl<ka - Anna Jaskrowlczówna, odf'{lrna",
Najwybitniejszymi niem ze strony odbiorców prą- kich kursów zorganizowanych
(m)
zaszczyt.
Wdzięczny
jestem
lre.na Diclen;n - Janina Kwad· .,bohaterami" tych bojów byhi .du.
Niektóre linie elektryczne zarówno w z~k!adach pracy i w
władZY ludowej, że przychodzi
rowska. Krystyn Wójdk - WiInuszą, być wylączane w god~- szkołAch Jak i na wsiach przy
z pomocą młodzieżY wlejsldej,
to:d Bukowicz, J6zI'f Barański Stanlslaw Mal"ltee I Edward Gu- nach szczyt6wego obCiążen" sic got OWUJą
.',
d o epam i n 6' Ul k o ńdaJąe Jej odpów!ednłe warunSIę
- lokaj Józef. Irena Smurkow- .t"k z l(()las orazjan KowaIII- tl, aby zg.pewnJ6 elągloli6 dosta- cowych, które oobęd'l s:\ę do as
ki nAuki i pracy. GdJI u wlaska - robotnica Wullcką. !!ltll- ki II Harablnowic. Wszyscy oni wy prlldu do zakładów przemy- bm.
dzy byU obszarn!ey I kapitanlslaw Zych - d07.0rca mura. otrzymali po 12 miesięcy obozu ałowYch 1 PNldukcyJnycb.
Od stycmlll mil lIlę I'Olp~
liści mógłbym Jedynie !!Osł.ać P88tucbem w Jakimś dwo
rzy. Stanisław Makowski - ro- pracy, Poza tym Uebryk JM'Dla unlknlllcla
wyłĄczania następny turnus nkOlenla 1II!.JlIrocznika 1934
botn<k Micha!, Adam aO'kll$Sow, l i n i i ZEOW wprowadził ograni- tarn~go.
ne. Dt!ś mlod~ei yle.!ska
ski - J~gomo~ć oraz zespÓł tech ItIewki zZagajowa, rawnh!ż U· czenie w u~yclu energii eleltmajduj" miejsce we (.;sZy~t(Eb)
w czasie od dnia ~ dO 31 ~
niczny Teatru w rolach robot- czestnilt bÓjki, skazany z08lal na !rycznej, o czym kilkakrotnie
nla J 952 r. pl'elIyd!a rad urodo.
n!k,jw i robotnlc na butlowle,
9 miesięcy obozu prac?
plsallś!TW, nie WS1.)'scy jednak
"'Ycb będą prlltprowadlll&ly reRety,o;eria (wg. lnscelllizac)t
UOEUmfell celowość tego zarUi\jestracJę
mężczyzn
~
B, Korz~niowskiego)
Janiny
Surowe kary, Jaltie otrzyma- d:r.enia,
1934.
Ors!a - Łuka.'IIewkr.. Dekora- li awanturnicy stanął Się dla
Przedpoborowi obowiązani ~
cja i koS'liumy Zenobiusza SIne nich dobrą nauczką, a wszystWszelklcb Informacii o dniach
tglosiĆ się do rejestracji osobi4lockie~o. Kierownik literacki i pOl'Ze wyłączania prądu uazie
ab-shus.ae wozów~ ~e"OOel PKS, wi .. cie we wła§ciwych terenOWo p&-e
~
kieh
Innych
kandydatów
na
chu
l
Wy"·lal
Ruchu
w S.... rży-'-·
Jeny J«:drzc.!ewlc2:. .'
'
8
Uh
.....
" " ..
nien w lposób bezwt.ględny Hkw1~ zydiach rad narodOWYCh Z do.
Wspaniały len dramat niewąt- liganaw Z pewności~ o(\.qtruzą (tel. nr. 5).
stwierd2Aj'lcyn1l:
dawać podObne Incydenty pńy po- kumentaml
p:iwie wzbudzi wieJ.kie winte- od karygodnych ,,\,ybrYków.
AM-965 - w.
lożsamość osoby (metryka UHmoe)' Milanów MO.
resowanie wśród społeczellstwa
senla), wykształcenie, zaw6d,
W walc. I Chu.llgaństwem wlnnl
radomskiego,
\V1iĄĆ ud't.ł wMy8ey paUłer-ow1e l odbyte pn:ysposoblenJe Illwodo.
(m)
O.lfO
piętnować
awanturników, '\'<te. wyellowanl~ titrC'l:tle I Pt'lI3'
Ii illh ,;"." •• ,"
kwrsy utrudnJaJq wykonywanIe 6- sposobienie woJskowe w n.ob

Grzech" '7llromskl"er.o

Przyczyna

te~c~.~te~:· ~ztu~ll S:~~:~~

prZ"'f\A'

enereii elektrycznej

ł łbrablnowle.

I

PI!n~~le~~tx~~~~d:C~h:~;

k

I

..

Pierwsza

rejestracja mąŻCZYZR

oawanturniczych pas)ierac~ PKS

''''ii'' "'i'

Na przy ad guzik ...

Z1Jlllkl4 necj, Nie awrllc4~ • em e1UpCldientkl te oto SIOW6;
- Ows.um, ol. musi pali kuca ,uwagi. Do IJttl8fl. Bo kledll
się ufwle... J6.t Idopot. Nie p!~ 8 dutych I 16 ma!vch. Bo to

10 GRUDNIA

zawsze, lecz

Kt~:ICI!:
PA~STWOWY

przeważnie,

WSZ1J- '4 guziki .;garnlturow6".

stko %dldll od mkj.ca, ID którym byl Pf%tlB.tl/ttl. Mllle M
pl'lllklad u %podni urwał się
maly poplelttty guzik przl/tr.w·
..!!U.b mujl\~lI dObN' PDr-owa/de stel-

TEATR lM 81'
ZEROMSKlEGO - .. Krul< krukowi

..

oka nie wykole".
lUNA,

.. MOSKWAH _ film pt.
rodZIny Goup1".
"".... • •• 11.,.", " cod'a III. III. ..
.. WAR~ZAWA .. - film proc!, NRD

-

,,'Podda")'''.
1'0.",,101< ••• nsów agoda.

17 30, 1930.

go są sklepy.
cltż

C1uztk - to nrze-

nie śamaehód, t1/lko malV

popieldlll glUł1c'" Zd /1I'OBZ',
.I'T.ttnHlłW8Z11 "leuc$~

IJV2TRV AI"tF.II'

a.

15 I!\l.

kI. Utwał lit.- Trudno nosI<!
spodnie w .,Zębach". Ale od cze-

szel-

I Maja, ss.

k! dgrdft.ę udale1ll $l, GO M,jMtlZEllM S WI!iTOlut:tYSK11I::
bliższego ,';lepu. TZIItelftlcv doWystowa .. Ste<SńloW'lectny Kr4llÓw".
mll8111 ri~ bn tn&dfl, je cheiGMuteum Olw.rt~ do gOdz, I', w po
lem kupić guzik. Chciałem, leC2
ntedtl.lltl Muzeum nlectynne.
nie kupiłem. Gd1it Id tr%lIch koRADOM
lejno odWiedz<mycl! pun1ctach
APteU NI

ul

TEA TR IM, ST. ZEROM- $pł'IIi!d4łtl d.tolleme1 popiel.
SKlEGO - komedie Fredry.
tych I1IUłków ni. było.
KiNA:
..BAt/rYK" - film pro<!. fran
~U~klej pt. "Skarb rodziny Goupl",
"HEL" - film prod: clIItisklej
pl. »Córkl Chin",
APtEKI:

Apteka $polecztli

Zeromskl~t!() 4).
A~ka $pol~ctlili

Slowa&.iaao 4:b.

bCW1ł1!'kÓw

paeOWnil<oM PXS. E-

1'0 .. 8łuiba POlsce", w!gL l.JIi

i'nyJaelól Zolnleru•
Bliższe dane dotyczące pierw
S!~j rejestracji podane'slI wobatawa ogólU pau!&rów pMtyćty
wieszczeniach o przeprowadaani elę 60 tlJkwldowanla iwantunll.
niu rejestraCji rozplakatOM.
e.ytl> wybtyków.
nych w miastach l wsiAch.
akol' kierownictwa Ex.'PMYlut)' PKS l td"tydoWinA pón.t1łlC1IJlA

re ...
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Wmalc

ącej

Korei

Prywatne wojsko

Churchilla

-

P,odaJe~,..· w obszet'lU'ili B kroole korespondencJę A. TKA-' wcześniej ukoń('.zyły aprzęt ry_ przyszedł oficer amerykański,
OZENIQIB KOJ,'el"za.mteszczollll w "PRAWDZIE" lin. 6 bm. żu, dobrowolnie pomagała 8,i!.- agent
"Org~jl
Iąemoścl
Gdy po pogromie .Franejl w Cyprze, Malcie I w NIemczech
slednim 'Wsiom, zwłaszcza chło- wojsk O N Z w Korei", Zaroku 1941) Bitler stanął nad Zachodnich.
pom w podeSzłym wieku, któ- proponował ' on
dziewczynce
kanałem La Manche przygoto
Nowych kontyngent6w toł.
OlU dniowy Iłarngen, jedna z wano samochody do transporbu rych synowie t córki walczą w ,,służbę dla annli ONZ", obiewuJąc się do inwazji wyspy
nierzy wymaga również agre.
cując za to matce ryż, pieniądze
największych nadbrzeż- r~'żu. Prowincjonalne oraz P)_ szeregach Armii Ludowe;.
brytyjskiej, Churchlll zaczął sywna (H)lityka W. Brytanii w
nych prowincji Korei, ob- wiatowe związki chłopskie wrPracownicy wsi koreańskiej i odzież, Matka odmówiła kategorączkowo organizować obro Egipcie. A wreszcie gauleiter
mywanych wodami Morza Japoń ganizowały pomoc dla,
zeza.- wykuwają swą ofiarną pracą gorycznie. Wtedy oficer zabrał
nę Wielkiej Brytanii Powołał
Europy zachodniej, E1senbo.
ci _h.
ól
~
z"W'Ycięstwo nad amerykańsko - dzlewczynkę siłą. Przez Fusan
on wówczas do życia tzw. Bo- wer, coraz natarczywic,j doma
skiego, jest krainą o eł"~m, g nych wsI. Wojna i tIlUdnośoi angielskimi interwentami I Ich
zawi.elJiono
ją
do
Taegu,
a
po
łagodnym
klimacie morskim. zespoliły ludl'li, w jedną zgodną
",_"
mo Guard, tj. sti1&ż obywatel- ga się nowych dywizji angielPóUio nadqąga· tu jesień, l do- gromadę.
LUdność wsi, któ/"e wsp ...... wtamd w dziedzinie a,- pewnym CUlsie zrzucono na spa
sIU!, której celem było wzmoc skich w Niemczech Zachodpiero p4źną jesienią dojrzewa
gresjl.
'dochronie na zapleczu Armil Lu
nienie obrony wysp p~ In- nJch.
dowej, aby zbierała tam lntorzłocisty ryż na polJlch uprawiawazją I obrona Przed8padOJak więc wld"jmy. imperiama.;je szpiegowskie. SpadochD:on
nych pracowitymi rękami wy.
ehronla.rzami bltJerowskłmi.
lizm angielSki potrzebuje żoł
zwolonego chłopa koreańskiego.
an,ek był wietrzny, pogodny. przemocą korenńsk:U:h dzleci na nlę otworzył się w porę I dzlew
Obecnie
rząd
brytyjski nierzy, a tu, jak na złość, rel płomienie w mgnieniu (J- 1'>ołu<1niu Korei do szpiegostwa i czynkę znaieziono w polu ze zła
znów powołał do życta Bome krntacja do armil terytorialW listopadzie posuwaliśmy się
ka ogarnęły drewniany bu dyweni! na zapleezu oddziałów maną nogą.
Guard jako prywatne wojsko nej nie daje prawie żadnych
po polach PołudniowegQ Hamge dynek szkoły, jej słomiany dach, Armii Ludowej i chlń~kich oDzieciobójcy z cywilizowanej
Churchilla, które ma Uczyć wyników. Powołując więc dziś
nu', wzdłuż wschodniego wy- Zbiegli się ludzie z wiadramI chotników.
Amery',j stosują szeroko w
170 tysięcy ludzi.
Na razie Home Guard. Churchill chce
brzeża. Po obu stronach drogi wody, nadjechała sikawka, MiKorei l ta'tą m~odę: zb erają gro
przyznano na tę Imprezę w ten s(H)sób zyskać rezerwy,
W jednym z oddziałów na pę dzieci w wieku 8--12 lat. pro
gęstym szpalerem stały .,,nł.ka- mo to ogień rozszerzał się coraz
2,5, mlllona funtów.
które zamierza użyć przede
froncie wsc;.hodnim uSłyszeliśmy wadzą Je pod konwojem na
ri" - stożkowate stogi ryżu I bardziej ...
Znowu wyciąga się z ma.&'a- wszystkim
na froncie weniziutkie "betanI" - snOpy.
W pobliżu' szkoły leżały tru- opowieść o 14-let,niej dtiewczyn llnlę frontu, a nocą przerzucają
EYn6w stare hełmy I karabiny wnętl'"lllym, a więc pruciw
Na polaCh pracowali harcy, py dzij!cl i dorosłych. Nieco da- ce, która przed najazdem 'smery jako "uclekh'uerów - żebraków"
przeznaczone
dla
tych
"gwar
klasie robotniczej. Czyli, jak
kań.kim mieszkała wraz z mat- na zaplecze ArmJi Ludowej dla
młodzi chłopcy; kobiety. W po. lej, w niewielkim wąwozie widać
dzlstów", z tą różnicą, :te w to się nazywa obecnie w Anbliżu zaś pól,
na szczytach poszarpane cia1oJl-Ietnlej dz.i~N ką i starszym bratem w Ham- zbiecmia Informacji o charakczasie
ubiegłej
wojny
wolno
gliJ,
przeciw .1Icznym potenwzgórz l na wierzchołkach wy- czynki. Jej blałrł"'sul<lenka byla hyn, na północy Kore!. Kiedy' w terze wojskowym.
było przechowywać te karabl cJalnym sabotażystom".
Właśnie niedawno na zachodsbkich drzew motr\ll było' da- obficie poplamiona krwią, tccz- roku ubiegłym Amerykanie pod
IIY
w
domu,
a
obecnie
I!ą one
Ją,k pOdaje prasa, osIaw10M
strzec młodzleńców óbserwują- ka z podręcznikami i zeszytami naporem Armil Ludowej ucieka nim odcinku frontu znaleziono
po służbie zamykane w odpo- "dwójka" brytyjSka "Mi-5"
cych niebo. Gdy tylko ułtazują
podziurawiona odłamkami li z Hamhynu, porwali z sobą większą grupę dzlecl z Seulu i
:wlednich
pomieszczenlacb
przy
przeprowadza
selekcje kandydZipwczynkę wraz z matką i po tnczonu, przerzuconych tu przez
się
samoloty
amerYkańskie, bomby. Tuż obok dziewczynki
dowództwacb oddztał6w Bo- dat6w do tej armil Churchilla.
pędziI! na południe na nędzę Amerykanów.
chł\>pcy 7;aczynają z całej siły przypadła da zietni matkg; jej
me
'
Guard
w
mtastac:b
I
Obsadę oficerską rekrutuje
i poniewierkę.
. Matki koreańskie nigdy nie
bić w zawl$szone na drUtacll ka ciałem wst.rząsają łkania, O kilwflacb.
się z ludzi (H)litycznle "pewwałki szyn, sygnalizując nlebez- Kil kroków dalej stary Ro Pll
Pewnego razu do leplllllkl, w wYbaczą trumanowsk!lm dzlecio
Jaki Jest cel
powołania nych", to znaczy z reakcji anpfeczeńsn....o.
Pola ryżowe na- Tan opłakuje zabitego wnuka.
której gnieźdzl!a' się rodzjna, b6Jcom ich potwornych zbrodni.
"strll.Ży obywatelskieJ'" skoro gielskiej.
tych{Oiast pustoszeją. Ludzie
Placz I jęki bólu mie',Z!lją się
Wielka Brytania nie znajduje
WyjaśnienIe w Izbie Gmin
chronią -się w górach" Qądź też z przekleństwam! pod adrcoem
się w stanie wojny ł nie grozi
złożone przez ministra wojny
w wykopanych nieopodal do- interwentów amerykań,,'<ich, .
jej Ż&dnI' lnwa.z.la, z wyJąt Beada na temat "gwardii" s,
kiem chyba wojsk amerykań bardzo znaOlienne. Zapewnił
lach.
Wstrząsają~y ten obraz wid"le
skich, które zresztą :ra zgodą on parlament, że Home Guard
'N wielu wsiach I gminach pa liśmy niedawno . w koreańskim
rządu
okupują wyspę brytyjtrollJją na polach zbrojn'! dru- miasteczku powIatowym Pukma za zadanIe lamać strajki l
sIU! I zamienIaJą ją w swoją walczyć
żyny chłopskie, walczące z ban-I cwn, oddalo,:y,m o setko kllo"z
ole(H)koJaml".
bazę?
Forl!lowaole t:fch od- Stwierdził on, że "dobiera sIę
dami lis nmanow.kich terrory- metrów od lImi frontu, Amery:
y
,
kańscy
bandyci
po wletrzru
działów ma przede wszystkim ostrożnie" pewne grupy gwar
stów I dywercantów, zrzucanych zbombardowali szkolę w chwili,
na celu wywołanie nastroj6w dzlstów, które mają byt'! użyto
tu n~ s?,adochronach P1'Zel: ame kiedy dzIeci siedzialy w klasach.
wojennych w Wielkiej Bry- w okręgach przemysłowych
w
rykanskich Interwento •
24 dzieci poniosło śmierć.
tanU; Churchill uważa, te jest dla 1:jllkl z .. sabotażem", 00
Kolo wsi Endżenri byliśmy
Dowództwo
amery]<ańskie
to tym bal'dziej potrzebne w omacza
w języlm reakcJI
ś'wladkami
wstrząsa,jąoej
tra- wie doskonale, że w miasteczku
obecnym momencie, (H)olewat cburchlllowskleJ wal kc: z kał
coraz głośnJej rozlega się w dą próbą wystąpienia robotni
gedil kilku rodzin koreańskich. nie ma żadnych obiektów wojen
Anglil żądanie utrzymania po ków w obronie swycb praw.
Na polu ryżowym, pooranym nych. Mimo to nasyła S<lmolaty,
koJu I skończent,a z wojenną
prZ/eZ leje I pokrytym odłamk"ł- które bez.litośnie O{;trzeliwują
Czymże więc jest Borne
polityką.
mi bomb, oczom naszym ukaza- ~kczon.
Ale cz;y tylko PukGuani Churchilla?
Czy ni.
ły się dwie zakrwawione głowy Czon?
Od chwili, kiedy Armia
Churchill chce w ten sposób przypomina ono ŻYWo hltleuzupelnlć 111k1 ogołoconego II NI_kich SA I SS, czarnych kg
ludzkie. W jednym z lejów leżał Ludowa i ochotnicy chińscy usil zbrojnych krajn, których llzul Muss01llnJego I legionu a_
trup młodej kobiety, z przywfą- daremnill plan ofensywy jesicn
olbrzymia wlęksość majduJe Dlerykańsklego Trumana? W
zanym na plecach dzleckiem nej,
interwenci
wyladowują
się
obecnJe tysIące kilome- miarę postępu awanturniczoś_
bez główki I lewej rączki. Pn:y swą wściekłość na korea6skich
tr6w (H)za wyspą, prowadząc ci Imperialistów c,oraz szerzej
zabitej klęcroła stara Koreanka. dzieciach, kobietach, starc8ch.
Imperialiki brytyjgIl terrorem starają się zdławić
grabieżczą wojnę na KDrcl i Ma
Jesz<:Ze pół godziny tSOlU młoda
Lista zbrodni interwentów w oburzenie ?tarodu egipskiego.
konystają oni z wzorpw faszy
laJach łub też jako g<mllzony stowsklch.
Kobieta pracowała w' polu,śp!e- Korei zwi~szyla się ostatnio o
Na
zdjęc!u:
Czolgl
brlltyjskle
na
ulicach
lzma!!!.
w bazach Imper!alistycmyeh na
wając dziecku kołysankę. 0- jeszcze jedną: o werbowanie
L. _
KlIchańskI
prócz niej
7 osób. Na ......_...___....._ ......_ _.....
_ .....
_ _ _ _...__.............
____...
__....._ ..._ ...
_ _ _ _ _.............................
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.........._ _ _ _ _ _ _ _ _.........................
_____
_...
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We wsiach Poludniowego Hamgenu

P

Dzieciobójcy

R

zginęło

~ ~udzl, kt~ l'~zll
~~ zwłoki, malował slę
~ "iiiętej nienawiści dl> in

terwentów.
Stary Klm Un Rwan znajduj,e
wśród trupów ciało córki. Zgrzy
biały
starzec,
przygnieciony
brzemieniem rru:paezy, ledwie
trzymę się na nogach. Jednakże
w głosie jego dźwięczą., mocne
nuty, kiedy mówi z wysoką pod
niesioną głową,

- Córko, Armia Ludowa ł
nasi braeta ..:.. Ochotnicy ehh\50y, pomszczą otę. Ameryka)\SCy DlorderCy uje ujdą rę41
sprawiedliwości.

Opowiadając" zbrodniach interwentów, przewo(łniCl\4CY l"o-

wiatowego Komitetu Ludowel{o
w Puchon, B'D Ba Ck, mówi z
oburzeniem'
- Amerykanie lDSZCZIł Idę
na cywilnej łulbJośel A lIWe
niepowodl!łlnia
na frcmele.
-Cbłopekle

lllUiewy

Zespół
wojskowych
S'tawił
nlespodziewan,ie silny opór dru
;i;ynie- !lt"ardzistów, Mecz stat
na dobrym poziomie, Zwycię
stwo Gwardl,; w stosunku 11:9
kt6ra posiada bard7Jej wyrównaną

dziesiątkę

zasłużone,

GWKS Ola jeszcze luki w sklalizle, Zawodnicy wojskowych
walczą bardzo ambitnie, ale nie
staty" nieczysto. toteż zainkasowali wszystkie ostrzeżenia ja,kich udzi~lił w tym meczu sędzia.
rozegranych walk najcieaws.zym było sl?Otkanie w wadze lekkopółśredniej pomiędzy

wojskowy ~~=~a (<;::;~!n~ ~!~::
mi. Leją na.,. rozłĄpiollY ła w bardzo szybkim tempie,
oł6w l 1lUb8taDa.te Ii!IlIpalające, prZy silnej wymla'ole ciosów.
mordują, kObiety, BtIU'CÓW, Obaj przeciwnicy znaleźli się
dsleel.
po dwa razy na macie, S<:dziowie orzeWI remis. Terplłowskl
Trudne, bardzo trudl)o .było posiada doskonałe warun~ na
chł~pom. w Południcnl'YOl Harn- boksera dutej
klasy. Dobrze
ge~e zbIerać plony pod nJepr~ również wY'pa 911 Jołe.jko I Bomjacle1sKim obstnałem z: po balskl z Gwardii oraz KozłoWo
w.letrza i z mor7,ll. Mlmo to pł~- ski I ł.abno z: GWKS-u.
ny ~brall, b >wlem walka o ry,
Gospodarz
tych
zawodów
to. walka o zwY~ęstwo, walka o GWKS poWIerzył funkcję zapo.
życie.
wiadacza
c.zlowlekowi, który
Owocem oflarnej pricy chło- absolutnie nie
zdawał sobie
pflw są doskooaIe<. zbiory. Tal< sprawy z jej wamośoi. Robil on
więc w rb. zebrano o 18 - 20 wszystko, tylko nie to, co za·
proc. więcej rytli, nit w roku powiadac! robić powinien, tak
ubiegłym, a w powleciie IWOII, że sędzia zmuszony był usunąć
Tan<~zon I Innych - o 30 PJOc. go z tego stanowiska.
. dla nJch

oblekł&lnl

llltały się

Gwardia wygrywa z ambitnym

w~ęcej.

O b'
•
~~~ł~t!'tołu~= rogosz' leJ'lO Ulilia

Podobnie jak w Innych pro- - - wincjach, wydatnej pomocy uPartii Pracy oraz rzIId Korean-,
slPej Republiki Lud"WO - Demo
kratyQz.nej. Wiele .rodzln' straciło
na wojnlol! swych żywicieli, stra
clło, siłę pociąllOwą ~ Inwentarz
rołnJczy. Toteż li inicjatywy KC
Partii oraJ rządu wysłano na
wieś w okr<!sie miw daie&iątkl
tysięcy robotników 1 unednJMw pr:ed.siębiol'1ltw l Instytu~!
państwowych oraz tołńierz,y' z

rł

...
ł

W ogólnopolskim
turnieju bokserskim

zespOłem

Wynik! techniczne (na Pierw-I radzlć % długorękim i I!Zczelnle
szym miejscu zawodnicy gospo- się kryjącym wojskowym. Niedarzy): w wadze muszej l\lall' zwYkle emocjonującą była waJgaj pokonał pewnie debiutanta ka w wadze lekkośredniej poSyskę,
który jednak posiada między KMlowsklm i Owczunie7,le. zadatki na przyszłość. W ~em. W pierwszej rundl'lie dukoguciej BCĄII.Zel przegrał wy- tą przewagę Qdoby\fla Owcuu-ek
rainie z Ma,lkowskim lIilIJ!r!IW- wllllcząe dobrze na dystans. W
ski tym razem nJe walczył nsj- II rundzie KozI_kl, na któlepiej i gdyby nie ograniczył się rym ciężkie ciosy Owcisarka nie
do polowania na nQkaut wallta robią żadnego wn.tenJa rusza
mogla by się zakończyć przed do atalnl&i utrzymuje się w nim
czasem. W piórkowej Cenda r.po do końca walki. Owczarek poby!. plmkty bez walki poolewu pełnił błąd, te po wygraniu
lekar~ nie dopuścił Zachary do pierwszego starcia nie posiadawalki. AmbItny t.abno stawiał jąc dostatec2lOej kondycji wdał
w wadze lekkiej zacięty op6r się w bija,tykę.
Latk"wsklemu. Gwardz;fsta nieKtmlomsld zalm~ał niepotr2:ebnle przyjmował zbyt wie
le ciosów, posiadając jednak spotykaną wytrzyma?d§c!ą I k()n
Stosunltięm głos6w 2:1
dobrą kondycję
uzyskał wyso- dYelll.
kie zwycięstwo. Jeszcze ciekaw r,wyciężył KosłoW'Slrl. tlweurek
jedmlk
zasłużył
na remis. Wyszą była następna walka Terpł
łowskl Ęubskl.
Nie będącY grał wYsoko pief\1."SZą, rundę. w
nas.tępnYdl
miał
wpraWdl'lie
w najlepszej formie Kubski
żaden ,sposób nie mógł sobl\"po priewagę Kozłowski, ale walczył Jałt I jego kolE>d4Y bardzo
nJeczl·~to.
W wadZE! średniej
~
Kel!er 4ał się wyl1c:z.yć po silnym clOOe dobrze walczącego
Piłkarze
.toteJld już w I rundz:ie. W półl!Itrz3'ehalskl nie, minl
zwycię!ają Śląsk cięt.lrlej
I).ie do powiedI.enia w walce z
Rewanżowe spotkanie pllka- Bomba.l.sWm. Wałkę przerwano
rzy Kraków - Sląsk zak9nczy- w II stllreiu II poWodu kootuzj!
!o się wysokim zwydęslwem ręki wojsko'w'ego, Wygrał prze:
drużyny krakowskiej 4:0 (3:0).
poddanie Bombals1d W ciętk~J
Bramki zdobyli: Graes :.- li I
G'~ wygrał v. o. z poJa.nkowskl. Sędziował MYtnik.
wodu braku pnech"nika.
Kraków gó.rowal nad przeciw
~owali: w l.'ingu Zanycltl.
niklem leps~ grą zespo?'}wą októry powinien SWfIICSĆ. wI~
ej
Po
raz lepii ,strZe1al. m1n pnerwi
..:
oraz
przez p erwaze so
ut Sl...... uwagi na' c:r.ystość walk
n!UVil\Zał r6wnonędną grę, a na l'UIIkty Kopytek (Kielcel,
JJrowlcz obronil . \\:lele gx:o!- ~ 1 JótwIIE (SIaracho
nych strzalów, Oieśllka, Alszera wice).
i Wiśniewskiego.

..

'w

................

Krokowa

W ramach przygotowall prZed
olimpijskich odbędzie się w
Gdań",ku w dnia.:b 14 16
W druiynle krakowskiej wygrudnia br. ogólnopolski tur- róUiUi się: Dumłok, Glłmu.
niej bokserski.
GraOlI I MordlU'8lld, u pokonaW wadze koguciej walczyć bę
....... t.
...
dą: Stefaoluk, lVOJno\'l.'Sld. Dro nych - S.-ymkvw....., S~...
dalliąch' ~ frontu .. Zm~bw.z.o- pz, ROZpłerski.
Wioc$Ol'ok L Cleśllk.

..

I

GWKS 11: 9 Bokserzy KOlejarza
zwyciężają

FSGT "13 : 5

Rozegrane w Poznaniu s?otka clęstwo nad Karpińskim. w leknie pięściarskie między repre- kośredniej Fournler L. (FSG1)
zentacJą ZS ..Kolejarz" a--repre przegral niezasłużenie z Kwaś.
ze:".tacją FSGT zakończyło si~ nJewsklm.
zasłużonym zwYcięstwem druW ringu sędziował Nowakow
żyny KoleJa,rza w stOS\lnku 13.5. ski, Warszawa,
na punkty Martin
(FSGT), Suszynski Po
W wadi mUSł.eJ
MOlNu
(FSGT) przegrał jednogłośnie z;1ań I Kraruski, Warszawa.
na pUnkty l: ~bllo W kogu"\
ciej odbyły si~ dwie walkI. W
pierwszej Bon&rd (FSGT) uległ
wysoko na pun!rty Niediwiedzkiemu. w drugiej zaś najlepszy
pięściarz
drużyny
francuskiej
De Sousa wygrał pewnie na
punkty':Ii Kubowłesem. Również
w wadze plórk:o~j stoczono
dwie' walki. W pierwszej Vipe
MOSKWA. W 14 rundzie miron (FSGTl uległ jednogłośnIe
'Doleckl.emu, a Foumler J. (FSGTl strzostw szachowych ZSRR zakoń,zono tylko jedną
partię.
:on-emisowal ze Sirenldem, W
lekkiej
Glnestroux
(FSGT) Młody mistrz PetrGsjan pokonał
Slmagin.a. dOlączając się po tym
przegrał ,na punkty z Wytyklem. w'lcltko-półśrednlej Ram zwycięstwie do czołówki turniepen (FSGTI po siln.ej wymianie ju. Wszystkie pozostałe oartie,
ciosów uległ na punkty Sadow po zaciętych grach, zostały odskiemu. W półśredniej ArvUle łożone.
(FSGT) odniósł punktowe ZVlY
Wielkim
zainteresowaniem
,
widzów cieszyły się pą.rtie pro~H,...............>4.>4.>4.>4.I<8.'4.'4.*. wadzących w turnieju Botwin·
olka z Bellerem I Smysłowa z
Keresem. Heller ma dutą przeBl)~(5erzy
wagę w odłożonej partii z mistr1.em ś\viata, a Keres wywalczy!' niemaczną przewagę pozy-

Zacięte

walki

w mistrzostwach

szachowych ZSRR

wy~ec~ali

do Fin'an~ii

cyJną r,eSmysłowem.

WARSZAWA. Reprezentacja
bokserska Polski wyjech21a 8
hm. do Helsinek, gdzie dzlś r0zegra międ.zyp3ństwowe spotka
nie z F1Illand1llo

Obecnie sytuacja przedstawia
sil! następująco:
Smyslow8,5 pkt (dwie partie niedokoń
czone), Botwl!mik, Keres i Bel·
ler - ~5 pkt. (po je<:W,ej partii
Barwy Polski reprezentoW'8ć nJedokończonej), Awerbach 1
będą: Kukler, WoiBlak, Bazar· Petrr.~n 8 pkt. (po jednej
nik, lIJaUocb, KUdłaelk, DebisIl, partii niedokonczonej).
Musiał, Nowa.ra., Gn:elak, Gaś.
elańskł.
>
Druiynie towarzys:q klerow..
nicy
ekipy
Pucllała
1 TarasieosnoWIEC (tel. wl). W Dle
wia, sędz.i.owie - Zapłatka I
ClU b~ miejscowa Stal
Mas~ oraz trener Sztam.
pakl;m1Ja pewnie !Stał CK1,elce) MecJI rozegrany, zostanie VI
VI stosunku 12:8.
hall olimpijskiej•
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Kaidy sportowiec
człllldem TPP-R
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