Huła

»Sosnowiec«

Cena 15 Br,

zdobyła tyłu'

przodującego zakładu

w Nowej Hucie

przemysłu

hutniczego
Tytuł "PRZODUJĄCEGO ZA
KŁADU PRZEMYSl.U HUTNI-

c

CZEGO", sztandar przechodni
CRZZ I nagroda w wysoko~ci
75 tys. zł. przyznane zostały uchwałą
Sekretariatu Centralnej Rady Zw. Zaw. - hucie
..Sosnowiec". Załoga huty "Sosnowiec" w III kwartale br. pra
cowała najlepiej spośród wszyst
kich zalóg przemysłu hutniczego i zarówno w walce o produk
cję, jak i w pracy
związkowej
uzyskała duże sukcesy.
O zW'JcJęstwie
załogi
huty
"Sosnowiec" zdecydowała socja
listyczna postawa załogi w walce o pełnc wykonanie I przekro
czenlę planów
produkcyjnych.
pOdczas gdy w lecJe br. załogi
niektórych Innych hut na skutek samouspokojenia z powodu
uprzednio osiągniętyc\l sukcesów I osłabienia mobilizacji
wokól zagadnień wytwórczych
miały trudności w realizacji pla
nów - huta "Sosnowiec" od
początku
br. stale podnosna
wydajność. Nie
tylko w pełni
reallz.owala okresowe plany pro
dukcjl, ale także przekraczała
je. W I kwartale br. wykonała
plan wytwórczy w 114,4 proc.,
w II kwartale - w 110,2 proc.,
w III zaś w 114,2 proc. W ten
apos6b w ciągu 9 miesięcy zrealizowała
82,3 proc.
rocmego
planu. Przez cały czas z romvijaniem produkcji łączono starania o obnltenle kosztów włu
nych, dzięki C7leInU były one w
stosunku do 3 pierwszych kwar
tałów ub. r. o 3,78 proc. nitsze.

Jut wkr6tee nastąpi uruchomlelłl
pierwszego obiektu przemysło~ego
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Po zwycięskim wykonaniu rocznych plan6w produkcYinych

Coraz Więcej zakladó pracuje
na poczet III roku sześciolatki

NAPŁYWAJĄ DALSZE MELDUNKI OD ZAŁOG FABRYK I ZAKŁADOW, KTORE DONOSZĄ O PRZEDTERMINOWEJ REALIZACJI ROCZNYCH ZAOAIQ" PRODUKCYJNYCH. O PRZEDTERMINOWYM WYKONANIU ROCZNYCH
PLANOW DONOSZĄ ROWNIEZ POSZCZEGOLNE CENTRAL
NE ZARZĄDY.

W dniu 10 bm. PRZEMYSł.
OGOLNEGO BUDOWNICTWA
MASZYNOWEGO wykonał rocz
ne zadania produkcyjne.
Zakłady podlegle ZARZĄDO
WI PRZEMYSŁU DROZDZOWEGO uealizowały przed terminem roczne zadania produkcyjne.
Załoga
buty .. ANDRZE.J",
która zameldowała o przedterminowym wykonaniu rocznych
zadań produ!1:cyjnych, da do
końca br. dodatkową produkcJ.
wartości lUOO.OOO zł,
8 grudnia rocme zadania pro
dukcyjne wykonała załoga stalowni huty .. KOSCIUSZKO".
Zaloga stalowni wyprodukuje
dodatkowo do końca br. ' kllkadzlesiąt tysięcy ton stall.
Już 9 oddziałów w hucie "PO
KOJ" wykonało przedterminowo swoje plany roczne.
W hucie "BATORY" pląn
roczny wykonała El bm. jedna z
walcowni, skracając o 5 dni ter
mln zobowiązania. Walcownia
wykona do końca br. 3.000 ton
wyrobów ponad roczny plan.

8 III'rudnla br, zrea.Uzowal w pel
ni swe roczne zadaula produkcyJne, przy Jednoazesnym obulienlu o 6,5 proc. kosrlów wlasD,)'ch preduko.ll w stosunku do
zaplanowanych.
Na czołowe miejsca w walce
Przemysł
o plan wysunęły się 2ałogi zakladów ceramicznych w, Jawowykonał rzynIe SI"skleJ, ~wlcach,

ceramiczny
roczny plan
produkcji na 23 dni
przed terminem

Wałbrzychu,
Chodzleży, Wło
cławku, BochnI, Cmlelowie i Su

chednIowie.
III

III

III

w dniu 8 bm" na %3 dni przed W Zakładach Przemysłu Bazaplanowanym terminem, prze- wełnianego Im. Okorzei w Łodzi
mysi ceramlCIIIIY wykonał Bada- wielu tkaczy I przędzalni'ków
nia drulll'lep roku płanu d-Iet- postanowiło w celu podniesienia wydajności swej pracy obulero,
W

flWIązku II tym

.łulli~ więkllzll lIoś6 ma.szyn.

w Central-

nym Zarządzi. Przemysłu Ceramloznego odbyła sili uroczysta
narada pi'1:edstawiclell załóg robotniczych, przodowników I racjonallzatorów oraz aktywu par
tyjnego.

Podczu

w, grupach

narad

związkowych Tobotnicy podkreś
lali wielokrotnie, że ukryte re-

zerwy produkcyJne wyzwolone
zost&ły ddękl szerokiemu zutoBowaniu metOdy Inż. Kowalowa,
PodsumOWUjąc
osląllJ1\ęcia I która pozwolIla tkaczom przyprzemysłu ceramicznego, dyrek Iwolć sobie w krótkim czasie
tor naczelny
CZPCeram. - metody pracy przoduJ"cych roOWCZllll"ek 'stwierdził, II! mimo botnlków I podnleś~ kwallfl.kaIIwlękllllOne,o w roku bId. o de ltILwodowe ogólu zatrudnIon proc. planu prodUkcji 'IV po- nych.
równaniu B l'Okłem ubiegłym,
ZobOwiązania
podjęte przez
przemYli cer&mlcZDY, przełamu-o
.t"o powaine trndnoścl, w dniu grupy związkowe pozwolą załodze tkalni wykonać przedterminowo roczny plan produkcii.
Robotnicy Zakladów
lm. II
Armii WP w Bielawie Szeroko
omawiali możliwości usprawnienia swej pracy. W wyniku
narad postanowiono zwiększyć
j~OIić I wydajność ~racy oraz
~tel"· ~rowa8"' surowcami, M. In, zaloga tkalni,

Powiatowe zjazdy przodujących Chłopów

mobilizują wieś do przedterminoweg9 wykona~ił. oba~i~~~p~

WOIi-ec

a-fi s-t wa

" OdbyWBj"ce Idę obecnie zj&z\ly pQlwiatOWQ
przodujl\\lYch
ohlopt'iw, na które przybywa,ll\ llczne delepe.lil robotnik"" SIł
maulfeatacjlLmi na rzeca sojuszu robotnl_ • chłopsklego. Zjazdy mobl&ujl\ ua,llepnych ludzi W5I do dalszeJ wyt~nej pracy
\'riród ~ladów, aby w na,lkrótsąm ezasle WDYIIłkle BTOmMy
wypełnlły w eałoOOi płany dooław llboita,
wpładly lI&IegloOOi
podatkowe ONZ zwic:ksz)1y koub:aldaejll l IIprzedaś łuomlk6w,
Na zjazd w Miechowie przy- Adamska z grom. Makoszyce,
była ekipa robotników z fabryk która pierwsza w gromadzie wy
I zakładów pracy z Krakowa, wiązała się ze wszystkich oboowacyjnie
witana przez: 300 wlązków wobec państwa. OŚzgromadzonych chłopów.
wiadczyla ona m. inn.: "Blol"I\c
W \mieniu odznaczonych Zlo- przykład z bohaterskiej klasy
tymi 1 Srebrnymi Krzyżami Za- robotniczej, my, chopi powluslugl chłopów - Mo Bonenberc nUmy równld wypełnłać przed
.... a."
l' Odznaczeni-y uakla terminowo WDYIItkle DaSlIe BOpoWi·ed...
da na nas obowiązek zachęca- bowil\ZBnła wobeo państwa. Nanła I namawiania do spełnieula sza lI"m1ua Lipki, która wykoswych obowiązków tych wszyst nala plan kontraklacJl trzody
kich, którzy Jeszcze Ich ule chlewncJ na I kwarlał 1952 r.
wyko:lall".
w 200 proc., W!:)'Wa do wallĆlW c-::asie zjazdu ok. 300 pr2lO- zawodnłctwa
w kontraktacji
duh-:Ych chlopów .pow. gorzow- wszystkłe gminy _ero poskiego w woj. Zlelonogórsklm
wlatu",

I

dzięki zwiększeniu

wydajności

-1)7 proc. Nil .orijl,tnimmlelscu prllC~, wyprodukuje 180,000 u;tet.tów tkanin ponad plan.
KIl1lce"-" 00 proc. l Jlmdom -

88 proc.

Zbliża lilię dzień, w którym
zostanie
oddany do użytku
pierwszy obiekt przemysłowy
NOWEJ HUTY: warsztat .stalowych konstruk~JI. Zgodm~ ze
złożonym ~ hpcu ZOb~W1ąZ~niem,
ktore
budowmczowle
Nowe! Huty ofiar~ie realizuj'l.'
wykonczony zostame przed kon
cetn br. duty obiekt przemysło
wy o kubaturze ponad 27 ty,.
m. sześc., w którym rozpocznie
się w okresie popnedzaJącym
uruchomienie produkcji hutnlczej produkcja konstrukcji potrzebnych do dalszej budowy
liOmbinalu.
Najlepsze brygady murarskie,
między nimi
trójkowy zespól
wyróżnionego wielokrotnie przo
downika pracy Józefa Elżbie
claka, "ustanawiając coraz to
nowe rekordy produkcj!, zakoń
czyły już swoje prace. Dekarze,
pod kierownictwem brygadusty
Edwarda
Oraczewsklego, zatrudnieni przy pokrywaniu dachu produkowanymi w zakładach prefabrykacji w Nowej
Hucie płytami wibro ! pianobetonowymi, skrócili o 5 dni
przew-idziany harmonogramem
termin prac. Monterzy instalacji
elektrycznej, centralnego ogrzewania ! urządzeń klimatyzacyjnych mają już poza sobą Qkoło

190 pre><:.

prrewidzlancj do wyko
nania pracy.
W obecnej chwil! w hal! warsztatu lrwa montaż suwnic oraz roboty wykończeniowe, jak
również prace nad przygotowaniem fundamentów pod nowoczesne maszyny,
dostarczone
przez ZSRR i polski przemysł
obrabiarkowy. Radzi!'c1tie wier
tarki promieniowe, prase, piły
tarczowe oraz kilka szlifierek
\ ustawiono już na stanowiskach.
",
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _I

~

15 g:ru.dni a hl".

posiedzenie Sejmu
Ustawodawczego RP
Marsulek Sejmu Ustawodawczego R, P. wyd&ł w dniu
11 bm. ~zenle następuJą
cej tręScf:
"Posiedzenie Sejmu Ustawodawczego R. P. odbędzie się
w dniu 15 !I1'11dnia 1951 r. o
godz, lO".

I

Marszałek

B

(-l

J

Ustawod&wczego

e mu

KOWALSKI
_ _ _ _ _....._

WŁADYSl.AW

Propozycje mocarstw zachodnich wsprawie Niemiec
zmierzaj q do storpedowGftia
ogółnoniemieckich

o

wyborów

Wystąpienie prudsłClwlc:leli

NRD
w SpeC::CIII~ei Kom;sji PolitYC:lInei ONZ
PARYZ (PAP). Na wiorkowym posiedzeniu Specjalnej
Komisji Politycznej Zgromadzenia ONZ przemawiali człon
kowie delegacji Niemieckiej Republiki
Demokratycznej.
W
imieniu rządu NRD wystąpił
wicepremier Lothar Bolz, a w
imieniu ludności Berlina
nadburmistrz Friedrich Ebert.
Stwierdzili Dni, że propozycje
trzech mocarstw zachodnich w
S1Iraw~.powolaRla "komWlONZ
dla zbadania warunków wyborów w N'lemcEech zmIerzają w
istocie ",cczy do storpedowania
możliwości
przeprowadzenia

tycll wyborów, Wobec
tego
przedstawiciele NRD wypowiedzieli się przeciwko tym propozycjom, 9p1"ecyzowal! natomiast
stanowisko
NRD w 6prawle
przeprowadzenia wolnych, demokratycznych
wyborów
w
Niemczech, pokojowego :zjednoczenia Niemiec i jak najrychlejszego :zawarcia traktatu pokojowego. Potępili oni ostro
politykę
remilitaryzacji Niemiec Zachodnich I klfm.paĄi'
rewizjonistyczną prowadzońl\'

Trizonii przy
poparciu
carstw ok upacyjnych.

vi

mo-

"

2248 tucznIków
w ciągu 1 dnIa
zakontraktowali
chlopi sandomierscy

gorąco

Kobiety całe,go świata
popierają uchwały Swiatowej Rady Pokoju

Dzieli 'I' grudnia br. był rekordowym dniem w kontrakła
ŚDFK w
eJI łrzedy chlewnej na terenie
pow. BaDdomlersklego. W dniu
BmRLIN (PAP). Odbywa się TEGO OD NASZYCH RZĄ-I pa I I. G. Farbeu-Iudustrie I ze
tym chłopi aaudomlerscy zakon- tu sesja Komitetu Wykonaw~ze noWi"
brały lam tyałące podpisów.
traktowali %,248 łuczników na go
Światowej Demokratyczwi d-'
Delegatka wioska _
TroIlI
"..
'-..A-I
195"
Vallłant
Coutunu
st
er
....
podkreślil
ogromny wkład koIł ....... a.....
.. r,
nej Fe'"'eracji Kobiet, 'na któu
" l a , że wyznaczony na 1952 r. biel włoskich w d7.i.e!0 obrony
rej
omówiono
dzlalalno~ć Międzynarodowy Kongres Ko- pokoju. W Rzym'e kobiety
ła
SDFK l jej organizacji krajo- biet skupi uwagę kobiet na 78- wzięły masowy udział w wiecu
.....
lilii...
wych w obronie pokoju.
łym świecie, wszy~tkich kobIet, protestacyjnym przeciwko pakł
.r.A
W Imieniu miłujących pokój które pragną pokOJU i szczęścln towi atlantyckiemu, mimo, że
U nOl!li~
kobiet niemieckich wyglollła swych dziecI. Obrady kongresu policja użyła gazów łzawiących
przemówienie
przewodnicZltca poprzedzi szer?ka akcja p~zygo t brutalnie bila demonstrantów.
li"
'li"
Demokratycznego Związku Ko- towawcza kobIecych orgamzacji Związek Kobiet Włoskich wy_
biet Niemleckicb E. SchmIdt, krajowych.
apel do wszystkch
która serdecznie
przy
Przedstawicielka kobiet Nle- ców
o udzieBERLIN (PAP). Agencja ADN byłe 1~'_IBer~Ókjob~wod-bnO - miec Zachodnich stwierdziła, że lenie pomocy ofiarom powodzi
l
i
i- mimo, iż kObiety w TrJzonii Rząd
n.J:
» ""
jown ".... o ł""" • ..~'"
włoskib-....
_
powiedziała
vlll .. 1 . .
J
podaje, że członek bawarskiego ~'oca SDFK laureatka Międ7.y-'
i
."." Trobl
I
aft_A"
pracują póllegalnie,
- W II w akeji
czy ratown!............
SieW)' jesienne w woj. lt1elec-1 proc. zasiano w pow. k ozłeulc:- komitetu do spraw referendum .......
narodowej Stalinowskiej Nagro on.'ielkie
sukcesy os
w ągn""J
swej przeszkadzał
kim dobiegaJą końca. Na czoło klm.
przeciwko remilitaryzacji Nie- dy Pokoju,
Eugenia Colton walce. Przeprowadziły releran- czaj. Lecz przyszłi nam 1\ po_
wysunął się powiat plńcrowskl, Sprzyjające ostatnio warunkl miec Zachodnich dr. Fremel wyglosila referat o uchwałach dum ludowe pn:ecJwko remIlIta moą nasi przyjaciele, a naj..
który pierwszy zameldował o atmosferyczne PC!zwałnją na do- oświadczył, te w BawarU refe- se$ji Swiatowej Rady PokOju i ryzaejl
NIemleo Zachodnich, większą pomoo uZYSkalJŚmy "
wykonaniu I p.ozekroezeniu pls- kończenie orek zImowych. Przo- rendum objęło przeszło 1 milion o zadaniach Federacji Kobiet przeb bramami zakladów Krup- kobiet Zwiąaku Radziecklego.
I
n l'lan zasiewu tyta I pszenl- duje w nich powiat Sandomierz, O&óh. Z OIólncJ liczby 1.113.'7511 i jej organizacji krajo~ch w
t\. wykonał on w 101 proc. O który plan wykonał w 99 proc. zapYlanych, przeciwko remlUta walce o pokój. Oświadczyła 0CY'konaniu planów zasiewu ży- Na dalszych miejscach m,sldu- ryzacJ! I za sawaa-oltJlD łnlldału na, te nchwały Swiatowej RaW)'
eld')\vał owiaty, Busko III się: WlOBllCBOwa I Opatow - pokojowl!lro 11 NlemeamJ WypO- dy Pokoju Wyrata.tą na.liYwottaSz
y ~enicę w 100 98 proc. oraz Busko 1 Opocsuo wiedziało 11111 1.075.35'7 osób, GO nle.lue IDtereay WU1lItklch ko~
I an omlerz..
,lanoWi 95 proc.
błet.. Swiatowa Demokratyczna
Również w Westfalii apo$r6d Federacja Kobiet _ powiedzla
przeszło 1 millona osób ohję- ła Cottou _ dziękł swej kontych tym referendum ponad &0 sekwenmaj I aktywnej walce o
proc. wypowiedziało się przeciw pokój, o reaUzacJę najśywołuiej
ko ~iłflryzacjL
szych po6łulak\w "01loIe&, zyska- "

wy~tąpila małorolna chłopka
Powiat Pińczów pierwszy w woj. kieleckim
uk c... y
ew'" Jes enne

Sesja Komitetu Wykonawczego

Berlinie

n

Ni"'mcl c ...
d
T
j"
r zonu
wy"'owiada si'"

przeC'IW r"eml'I',laryzaCJ'I'

dał

powitała

Włoch północnych

mieszkań'

.VUI.

d ·

Wzrost inwestycji
n1 budownictwo gospodarcze wPGR-ach

~~le

Odrodzenie
koncernu
16 Farben"

Państwowe
Gospodarstwa
W okręgu ~GR Lód! oddano
RoI e planują w r· 1952 dalszy, w tym roku do użytku budynki

n .
st
łowla zwie- gospodarcze o łącmej kubaturze"
.
szybki WZTO
pog
ponad 25 tys. m. sześcleony-ch.
BERLIN (pAP). Jak donosi li:
r%ąŁ hodowlanych.
o \V PGR-ach okręgu kom:aliń- Frankfurtu agencja ADN, po_
Aby zapewnić odpowiednie p
l dni wstało tam towarzystwo ~hrbmie<zczenia dla zwiększonel !lo skiego
wzniesiono wzg ę e werke Hoechsl", ktÓl"e, łącznie
"
PGR-y przewa wyremontowano ponad 1100 róż li dwoma innymi przedsięblorśct Inwentarza,
r nych budynków inwentarza- stweml przemysłu chemicznego,
czają na budownictwo gospoda wych W jednym tylko zespole stanowić będzie jedDl\ li: trzectl
cze powailne sumy inwestycyj. ,,_...
tym okręgu od grup sukcesorów osławionego
ty roku p. na budow~ PGR - ........ w
W odnł
koncern.L G
ne. W m
n
w dano do utytku 61 budynków.
r
~
u
04~
budynków inwentarzowYch
Szybko postępuje budowa o- FARBEN'. ~~n=
I G
gospodarstwach
państwowych bór. chlewni I Innych budyn- ~=~?" ktory posia~t'; b~
\\"ydatll:0wano prawie. 70 proc ków
InwantarzoWY~kl w d~ stąnowlsko monopolistyczo"ó'nych kredytów inweslyeyj- PGR-ach zlymwol. ~zna ó ~ na w" Niemczech Zachodnich,
'" ch Wybudowano lub rozpoW P.zys,
ro, ru,!';"'s_ należy m. In. dr R. Zlnsser,
ny .
legle z zap.anowanym .. .,.,.,.
ł k
kańskiej o rodziny
częto budowę wielu nowocz~'-l tem slllriu hod"wli, przewiduJ' oz one ~mery ~
'wi zy
nych obór, chlewni dla maClof'l&i ę dllls~ \":21:<.'3\ n ,kl"cl6~J l~ ba!l~I~ski:J" Łą~ ~loY"'e:' 1
mi
owoczesnycb ferdl we,tycy]nyrh "'1 budOWl1Icl .... ,"" pow nowa wa i.
:~ar~~ j.t.Q.
JOliPodilfcze w pall Ben.
'AtC8MWIiIIDo

deli

l

::r::"~!.:

kół koblecyob całego śwłala.
Swladoą 0." łYDa wzrost .zero-

łÓW SDFK, do kt6re.l obecnIe
nalety 130 ml1ionów kobiet II 61
kraJów.

Sekretarz

generalny

SD:rK

Vałlłant Couturler wygłosiła re
ferat

poświęcony "wołaniu

Mlędzynaro<!ow.ego

III

Kongresu
Kobiet orat przedstawlla dtiałaln0ś6 wgan\z>acjl krajowych
w okresie od czerwca 1951 r
t z:n. od zakońctenla sesji Komi
t~tu Wykona_go $DFK w
SofiI. Na pytanie' postawione
nledawno w Ol'qZ przez mlni~
tra \vyuyósIQego _ powledzia
la "amant CDułurler - "Qbcecle czY nie ellceoie b8'tWanmko
wilgo sakasu broni atomowej')'"
!lełKi mili6n6w kobiet odpow!1I.

I
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Pamfwowll Dolno.łląsklll Zakładll Wifllar,1de
,medte.rmłnowo "'lIkonaIII roczny plan produkc.!l~ft1V1l;\ł~
bilIon o 40 prOC.WlIŻSZl/ nlJ w ro1.."1I ubiegłym.. , ,~ ,
Pamfu10wll Dolnoślqskie Zakłady Winiarskie Ul Le~,~"
!tonuj," 1: proc, krajowej prodUkcJi win, Iq młju!lł~ ....
kladl!m tego tuPu w Polsce,
' ."",~"' ..~~" <Ii
')la zdjęciU: SImar:: - ł'acJollGUzator Feliks" ~lIdflłdd.,·~'"
,truoumł prtyrtqd do automatlIcmego korkowani!,," b_l~ -~
umożliwi pr~erunłęcle jednego pracownik" do łllMjf'O~
Rudnicki -montuj« , SWóJ prZllrz(4d w! mau!J!tle ~$tciwłOM~

~q ~ 1'!~lWlli!!.eb

~M

_.__ ......

•••
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atlantyckich podpalaczy świata
R

OI'Alarte NIemcy - to o- tego wniosku Jest przejrzysty I chodnlch l Niemieckiej RepU-I cenla wskrzeszonego
Webr/Jnlsko nOWYch konflik- Imperialiści doskonale zdają sa bliki Demokratycz.nej dla przed ma.chtu na Wschód. 'blak Impe
tów w Europie" - powie bie sprawę. Jak powszechne Jest stawienia Ich stanowisk wobec rtaUatyczlH!j agresjI przeclwko
dZiał szef delegacji polskiej. dążenie narodu niemieckiego do propozycji mocarstw zachod- Zwll\Zkowl Radzieckiemu zamln. Wierblowskl. przedstawia jedności. jr.ki sprzeciw lobu- nich. Delegacja zachodnio - nie wslle wiódl przez Polskę. I taki
:llIe na VI sesJi Zgromadzenia rzenie WYWOłuje
odrzucanie miecka, zlożona z dwóch zausz- jest plan obecny. Wystarczy
Ogólnego ONZ stanowisko Pol- przez Adenauera propozycji zje ników Adenauera I jednego z przerzuol~ szpalty zaehOdnloliki W &prawie problemu nie- dnoczenlowych Niemieckiej Re naj zagorzalszych schumacherow niemieckich dzienników reakcyj
mieckiego - .. Wal ..."" o jed- publiki Demokratycznej. Posta- ców - Reutera, stanowisko swo nych, wystarczy posluchać wy
aOŚIl Niemiec, rząd NRD broni nowlli więc oni uciec się do Je już przedstawiła. a na !pe- nun.eli odwetowców nIemIec1\.16 tylko Interesów narodu nie nowego wykrętu. Nie. mając cialnie zorganizowanej konfe- kich. by :rozumleć. że celen.
odwRgl
stwierdzić rencjl prasowej pod1.ieliła się nr l karmlon,vch druaraml P('It\łecklego. lecz b ....nl równie;; jednak
"TęCZ,
że
nie chcą dopuś- z dziennikarzami swoimi zapa- grobowców Hitlera jest uderzyć
Interesów pokoju w Europie".
do
zjednoczenia.
wy- trywanlami na temat sprawy na Szczecin. POIInali. WarazaJedność Niemiec - oto Jeden cić
propozycje. zmlerza- zjednocl.enla Niemiec.
wę.
li nleodF.own,vch warunków za- suwają
Podczas ady m.ofące krew w tylaeh bestial~twa ame-ryka!\..
Występ trzech zachodnio. nie
Dla narodu polskiego walka
cbowanla pokolu w Europie. jące do zwekslowania problemu
skle w Korei znane są calem u ~wlatu. je!\.cy ame.yka!\.sCII ID
\V!edzą o tym doskonale amery 1,jednoctenla NiemIec na tory mlecl<ich marionetek ameryk ań o zjednoczone, pokojowe Niemobozach PÓlnocnej Koret są traktowani humanitarnit. KM6a!\.·
kańscy podpalacze świata l Ich clągnl\Cych się w nleskolic!o- skich stanowi bodajże naJlep5zy cy - to waika o moMlwość <ton
ezycy przestrzegają zasad prawa mIędzynarodowego ł obChod2q
iltlal'ltyckle marionetki. Wiedzą, noś/! dYl'knsjl. propozycje. kt6- komentarz do propozycji m')- tynuowanla naszego pokojowosię z jeńcami jak najlepiej. widzIle w nich jedlinie n4rzędzle 1il
lI;e tj4dnoczenle Niemiec unie- rych celem jest po prostu 7.l1to- carstw zachodnich. odl!laniając go. twórczego budownIctWa 110rękach Imperlalistłl~znych panów.
możliwiłoby wskrzeszenie hllle plC!lle spraWy z,JednoclIllula NIe ~ele polityki amerykańskiej w c,lalistycznego. to walka o !lCZE:
Je1\C1I wojennt w jednym z obozów koreańskich zrozumieli,
st()1;unku do Niemiec. Z wygi') śliwą. radosną przyszłość dz!erowsklego Wehrm!łchtu. który mice.
Propozycje mocarstw zachod szonych pTle:< nich przemówlel'l ci polskich. Dla wszystkiCh na
te padlt ofiarą k!amllwej propagandy gangstersko-ImperialiW Itnpet'ia Ilstycznych
planach
,1a6no.
Ii!
uważają
oni
rodów
europejskIch
a
w
tym
nich,
których
charakte-r
dywl!r
wynikg
ma być. jak pisał reakcyjny
stycznej Utworzyli oni ostatnio obozowy Komitet Obro!\.cÓ"
d2lenrttk arnerykańskl
.. NeW syjny rtuca się w oczy. stano- prteprowadzenie obecnie wybo równi et dla narOdu nletnl""klePokoju.
York 1'imes". "filarem zbrojeń wią pogwałcenie zarówno Kar- rów. z których wyłoniłYby się go walka o zjednoczone. poko·
Na zdjęciU: Amerllkańscy jeńclI wojenni uklr1daj~ em."lr
ty Narodów Zjednoczonych lak pokojowe I zjednoczone Niem- jow~ NIemcy. to wlIolłla o pokój
Europy Zachodniej".
mat pokoju.
Fot. CAF
I układ.f! poczdamskiego w ~P"8 cy, Z8 niemożliwe.
i bezplecze{lSlwo.
RWalka o zJednnczone, opar' wie NIl'Jlniec.
Zestawmy wynurzenia bon:"!- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - te nR podstawach demokraDywersyjne cele propozycji skirh wy.łanników z oświadcze
tycznYch pokojowe Niemcy, mocarstw zachodnich wstały niem złożonym przez Aderti1u
o Niemcy - czynnIk pokoju ,d.,maskowAne przez delegacjp. era w Lond.vnie: .,Wll\Ozeni~
tv EUl'1Jple 9tl\no",1 jedną radziecką I polską, które wyk>!?. Niemiec ZachodniCh do zachod
I wYtyetl1Ych poll13'kl radziec ły, że najbardziej żywotne. Inte nJo - europejskiej
wspólnoty
lrlej. Wallla ta znajduj.e dziś resy narodów europejskich I w obronnej (innymi Słowy do aIIW~J wyraz n." VI stl8jł ~gro
tym również narodu niemieckiego gre~ywnego paktu atlantyckiema.dzenła Ogólnego ONZ.
wymagają zjednoczenia Niemiec go przyp. red.) jest lIobta·
Mocsretwa zDC'hodnle wysunę na zasadach demOkratycznYch wowYm warunkIem lt.lednoclIeBy projśk:t stwortenla przez W wyniku puszczenia w ruch 8- nJa Niemiec". CM to oznacza?
ONZ komisji ml~dzyn8rodowej. merykańsklej maszynki do gio- Odwetowcy z Bonn I Ich amory
Nota protestacyjna CSR do USA
która 'Aję/aby się zbadaniem. 80wanhl Specjalna Komisja Po ItM1SOY oplllkunowle chrlelJhy
okupacyjnel NI.l!lt~. era. ił pdlll..
PRAGA (PAP). PRASA CZECHOSŁOWACKA OPUBLIKOWALA
_.. elty l!<t1'Ilejlł w N'lemc'lecll wa-llit yezrt8 ONZ ptz)lj/:!a wnl06ek wI4Ie tylko takiego zJellnocv:enla,
ronlu dzlalalp08t11 ••• ellb.I"..a~lddl
runkl dla przeprowadzenia wy o zapl"O!lzenle do Pałacu Chell- które wlad_Q w ealych Nlem- TEKST NOT,Y, KTORĄ WICEPREMIER I MINISTER SPRAW ZAGRA
zdrajców ...... eml ....ant6w w ltaUeła
bor6W 6i16Irton!.mleeklch". Cel lot przedstawicieli Niemiec Za otI!ob pl'llywrócllObY lttultjlOnl NICZNYCH CZECHOSŁOWACJI VILEM SIROKY WRĘCZYŁ T GRUDZJednoezonyeb.
GudertAtlOlłl, Atlenanetom I kt,\ NIA AMBASADOROWI IIITAl'IOW ZJEDNOCZONYCH W PRADZII:.
Ministerstwo Spr.w ZagraBlearero Mlem bylolly podsY~l1\e NOTA STWIIIIRDIliA M, IN .•
nyeh \>tot ••tnlo lAk lIaJlIardllel AtAodwetowyoh na,drojóW. PrzYłótycmycb.
o.zczetczycb
I
antyueebo
towywanle plllon6w trzeciej woj
Dni. 16 patdtleTnlka 1951 r. pTe"010 •• 0 pr•• eh.ko tel brutAlII.! IIIny światoweJ.
<yd.nt StAnów Zjednoczonych !>()(\- Ilowacklch kampanii. a IZczególtlłe gereocjl " wewnętttn@ Iprawy ete.
Do Paryża ud~lI Sle równi!>7 plsal tzw. "u.tawę o wzajemnym w stale podejmowanych pr6bach choslowa('JI ł ośwtadrta, te h".
przed'tawiclele Niemieckiej Ile I bezplec7,eń,twle", zawierającą ort y- IngennC'JI w wewnętrzne aprawy .• usta wa o wzajemnym bezplt'czetlpubliki D~m"ltratYC1.nej. Vdali kulo wyasygnowaniu 100 milionów Czechoj;ilowacJI przy pomocy szple- stwle" dtmaiSkuJe w cal eJ pełni 0gów. sabotaiystów. dywersant6w. a
się, by W Imieniu narodu nie.. dolar6w na finansowanie .. specj81bludę pOlityki rządu SIADÓ1V ZJU.
mlecl<lego o/lwladc~y6 przedsta- nie dobranych OSÓb, zamleszkAlych nawet morderców wYlIiyłanycb do "oc.ontcll. kt6ry, 1I16wląe ó 6bt61\1&
MOSKWA (PAP). W Moskwie IlaJa Tlchonowa wysłuchano In- wIcie10m mocarstw MchorlnJeb. w Z\Vlą~ku Radzieckim, Polsce. R(>publlkl Cze~ho5IowacklE"J, w or- pokoju, równocześnie prowadzI brfl~
rozpOczęło sit! kolejne posiedze lorm&cjl o pracach. zgłosrony.ch te reallzacJ .. Icb propozycji by- CzechOSIowacji, n. Węgrzećh, w Ru ganlrowanlu kampanil antyc:r.:etbO .. talną, wroltą «h:lalalnnU w m_Ulik ..
nie PlenUm Komitetu do Spra'l\I do Nagród Stallnow~klch Za rok laby lugerencją w wewnętrzne Il'lunll. Alb.nll ..... lub ooób zble- słowackiej w arnerykadskleJ strctte do Republiki Ctechd.ło,,.ackłej.
Nlł1lT6d Stallnowskich w dzle
1951. Do Komitetu wplynęło jUi oprawy narodu
nlcml"ckle7,9 glych. tyCh krajów, badf dla tórdzlnle literatury I sztukI. N. po okolo 500 zgłoszeń. w tej licz- że proPOZ)c.Ja ta jest próbą od- ,anlzawanla Ich w oddzlRlach 511
sIedzeniu. które odbyło się 10 bie ok. 200 utworów IIterac- .unlęcia sprawy przeprowadztl- zbrojnych, popl.tających pakt 1>61bm, pod przewodnictwem Miko kich - pisarzy I poetów 2 nla wybol"ów Illl'ólnonlemlecklch nocno - atlantycki. b~dt dla Innych
... , .. o~· .
wszystkich
prawie . repubUk na 07&6 lIleokreślony.
celów".
związkowych.
Utwory te po'
Walka o zjednoczone. pokoJoD8tonle do Ingerencji we wrogl~h
Awlęcone są twórcze,j pracy lu we Niemcy trwa.
celach w wewnctr1.Oe 51'rawy c.edzl radzieckich. historii knju . Sprawa z,Je.ln""zenla Niemiec cbOslowacjl. które zn"I.<lo SWÓj wy
MOSKW A (PAP). AGENCJA I wystO!!Ował do unlWl'!rśytm6w
radzieckiego. walce narodów o JeBt szczegMnJe bliska n .rodn- rs' w "ustawie o wzajemnym be.- TASS DONOSI Z KAIRU:
całego świata pism". w któtYM
BERLIN (pAp). W Urzędzie pokój.
Ponadto zgłoszono około wl polskll!'ldU. pr",cclwko które- pl.cz.ństwl.... nie j•• t jedynym
W EgIpcie mnOz? Się pro- protestuje przeciwko OkUPAćji
lnformac). odbyla się konferen 70 oper. 20 filmów I wlelI! utwo mu wymlel"'lAJne są amcrykal'lprzejawem
Jawnie
wrogtego
Itosun·
testy
p~teciwko
aktum
agresji
strefy
Kanału Sueskiego prze:
eJa prasowa, na której wice- rów muzycznych.
sko - a:i1enallerowsk:e plany rz" ku Stanów Zjednoczonych do R@pu- anglels'<Jch woj.k okupacyjnych wojgka angielskie.
premier Helnrłcb Rau :rako- Senat Unlwel'llyt~tII l.Ja
blik! Cr:łchOlłowaeklaJ. PrzedstAwi- w "trefie Kanału Sueskiego.
munlkowal o deCYzJi rządu prze
stWierdza
ciele rządu stan6w ZJednocEonych W Kairze odbył się w gmachu łbmhlmB _ Pasz, prowadzenia nowej obniżki cen
001
wersytetu
wielki
wie<:.
w
pismo,
- potępia ba.rbarąńakle
jut
nlejedhokrotnlt
ujawnlaU
swe
w Niemieckiej Repuhlice Demodqtenll do obalenia systemu poll- którym wLl/:ło udzla! przeS1.ł" 2 postępowanIe 'iOłnleny Mgielkratycznej I w demokratycztyeznello I l'08pod8~zego. jaki obrał tysiące studentów. l'rzedstawl- 'kich oras akty agresJI pneehl'
nYln sektorze Berlina. Obniżka
dobtowolnie l\ar6d czechosłowacki. ciele r6żnyc.h .partli I organiza ko Egiptowi. zamachy na suw~ w łycle z dnIem 9 grudW tym dętenlu Itryj. stę NI."Y- ch domagal! s'ę. by rząd eglp- werennolić Egiptu orali monier
ula.
wista prtyc2yna ",rog-Iego itolunko sld pl'"tedslęw.. I~1 stanowcze kr6 ~twa dokonywane pnes &«re8C
ObnJ*ka cen towar6w prze·
rządu
Stanów ZJednottonycl1 40 ki przeciwko angielskIm Impe- rów angielskIch.
IBTslowyeh
obejmuje m. In.:
rlalistom.
_ Jak donosi dziennik ,A'
RepubUki Creebo!lłowacłlłeJ.
tkanlay jedwabne, obuwie. zeRektor Unlwe"ytctu Im. Faru ASAS", w dniu 9 grudnia okO!~
Wrogt stosunek: oficjalnych przedcarkł.
apa..:aty fotograficzne.
Slawlclell Stanów ZjednoczonyCh dO ka I ~ Aleksandrii wystoso~'ał 2.500 pracowników eglpUicb
odbiornik. radiowe, motocykle.
palistWowych
CteChOOIOWaCjl prUJAWI. się w naj do UOllVel'syt~tów całego ŚWI8- przedsiębiorstw
<l9yroby bswełnlane I futra. ObbardZiej
r6tnorodnych
formach: ta pismo, w którym wyraża sta zorganizowało wiec I manlleJta
nłłono równ4ri cen" lI'l\eregu arnowczy protest przeciwko ak- cle na z.nak protestu Przf>c1W',;:o
tv
dy"krymł"aoyjltJ'ell
:a",~dlI.
tykol6w 8Pooywetlycb.
blaclt, w dątt"olu 40 utrudnlE'nl. tom agresji' ,,"ojsk brytyjskich akrom agresji, dokonywanym
111forl'1ując o decyzji
rządu
..... j.0I0)'<1I łtołUnków I _ d u - w strefie Kanału Sueski(>!:o 0- prz.. z Imperialistów anglelłłdch
NRD. wicepremier Rau przeclwtzyrh. w obeltywym ł wroglm u- raz zwraca się do studentów l w strefie K gnału Sueskiego.
atewll 8ytull~.ję. laka Istnieje w
profesorów uniwersytetów cal@
chowaniu S'_ wobeC! C'E-&CboAło,.acJJ
Niemieckiej Republice Demo' AMERYKARSKIE okupacl/jne jednostki wojskowe tO amervgo świata z apelem. by poparli
łd
ł
,,",tllst.. wlcl.U I!Itaaó .. ZJe""..._
kratyczneJ. kataslrofalDej sytu- kańsklm .ektorze Berlina ~Iczq walkę ullc:tnq. Jak 2 tego
walkę narodu egipskiego prze
lIejl ludnOŚCI Niemiec Zachod- widać. Amerl/kaniEr nie czuj" się bezple('znl nawet tO BerlIni.
nyoll ". k ....'.renej.. ell IDI~d:!yD.ro clwko agresorom. Unlwersvtet
nich. ..To planowe bndownlctwo Zachodnim. Na zdjęciu: Fragment ~lcze1\.
,,"owych, " prowad.:cnJu IystemaIm. Ibrahima - Paszy ró,,:U,et
O
c:
I gtałY 1IVU'OIIt stopy *yclowe.!

ustawa sabotażowo . .dywersyjna
demaskuje zbrodnicze oblicze
Imperialistycznych pOdżegaczy wojennych

Amerykańska

Plenum Komitetu

dl Spraw Nagród Stalinowskich
rozpoczqło

obrady w Moskwie

Demonstracje antybrytyIskle

-Obniżka

ID csł!Jm

cen wNRD
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O;~~E:~;l~~ ·P"'r·zed. . . . . w""l. zy.t. .ą-C--h-u""-rc-h--I-I-Ia'" W-"Waszyn~ton-:I"'e"'dla powodZian włoskich
~ru~~~~r:nl:llj~ Sl:ty~~~
6
rZ.~e~~!·~~:za~~~ze!!J~::l~~:
I
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ludllodcl. tam - ohll08 kapltaUIły_y I pogal'1llzanle się sytuacJI calCllo ludu pracującego,
TlI - konlIekwentna polityka
pokoju I walki o jednolite, po'
k&Jcwe Niemcy. tam - przygotowanIa do nowej wojny
Im- 1952 r.,dały prasie atlantyckiej
pertllll.~ty_ej. pogłębianie 1'011- okazję do wielu
przewidywań.
biela Niemiec I oJbnynlle wy- komentarzy I spekulacjI. Wy podatki na prodnkcJę wojenną. wiedZ! te często dosyć sprzeczW obJklld łych faldów. narodo- oe, podają Cliły wllchlarz zagad
'WI
nlemlecklemo nIe będde nleń,
t j będą
k fpodobno
jl przed
I t które
trudno wybrali drogę. k~rą mo m o em le t Ohn ereknc • tPrzy
wi
e
II
yc
omen
arzy
czym
te fili dojś;\ do doh,[obyłti, do
110s1 charakter wyremaj InsplpokuJu I Jedności N'emlee".
racjI.
Celem wI~y Churchilla ma
być problem zwląr.any I II l ówną
troską jego rządu. tj. 1& katadrofalną Sytuacją gospodarezoWłoszech
finansową. kUlra Jelit natura",,,
konsekwencją. szalciJcaelO wy.Jl..ZYM (PAPl Wlęk5ZOŚ" rz~ clIO zbrojeIi. Brytyjska agencja
d...... apecJalne,l komisjI Silna, Reutera. jak I amęrykań.ka UP
tu dla spra'W eZYI\IIMW uchwa- I tram~uska AFP zgodnIe podaliła po4~ę
komomelo w lą. te Churchill będzie domagal
wY8~d 00 25 do ao proc.
~~~~
U_Ulwa o podwyżce komorne ~~::e:t!!:~":.::::
.. . . . . .
10. wchodltl w tycie z dniem l ki _lJI'altllllln.... CiężkIm orzaBlycmla 1952 r. 1'0d'wJ'tka ll'Ilyn· chem do zgryzienia będzie rów
a6w ett#1liy f1!Szcre bardziej sto niet próba uzgodnienia naj waż'" .~ą 'WIOlIkIch mas pra· nIej szych spraw. w których
~eb ł zwiększy Jeszsze bar· kn:ytuJą SIę Interesy obu pIIl'tner6w_
,,'ąóI Ilamlelllemlk6w.
A'tych jest sporo, 'del1 wyPrasa lewillOWa podkreśla. te
mienImy
tyllto najwamlejsza:
podW3'łlia ta
będzie
ciosem
a
więc Cburchltlowi nie podoba
iw~ 41a ludl'lOki, obs~lI'
1'6,. ,,~zolU'cb m-zaz po ~Ię plan Schum8D1I I penpekt)'·
WIł 'włąctęnla 40
Wsp(Ilnóty
w64ł.
.
.0Vl WUlowo II atalowtj, ~ WSdz1

Podwyżka
we

komGrnejo
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w tym zavoienle własnego prze
mysłu I, SUpremację Ruhry
Plan. Plevena z. wujsklem brytyjSklm w annii europejskiej
nie odpo\Viada prestiżoWi WieikiejI Brytanii I Imperium. Churchi I domaga si~ przy tym przy
jęcia dła tej armii nowego modelu karabinu brytyjskiego. II
nie amerykańskiegn. Dla~'Zeg"
ma zarobIć na tym IntpTesie amerykański monopolista, 8 nie
angielski? Przedmiotenl sporu
jest równie! sprawa glównodowod~ącego flotą na Atlantyku
NomlOBcję amerYkańskiego admlnlła FeclItelera na to stanowlsko na miejsce
ad,:,lr.al~
Shermana uwa:!;sJą Impenahścl
brytyjscy za ~ważny CIOS dla
prestltu WielkIej Brytoo1l.
,Zaproszenie Turcji do paktu
atlantyckil'go
!'oltumle rząd
Wielkiej Brytanii jako IłIAuewr
amerykalisld usadowienia się
na Blbkbn I 8rodl;;cwYm W!I<lho
lbtIe... więc w domenie ~łradycy$ll$'eh
wPbrw6W" Włełklcj
8ątanłL Wasąnllton chce się
tem usadowić,' skon:;yBta6 I ostatnich nlepowodae6 ł kom.prómitacj~ 'b$ tym.. Wel\.łe II'\VłISO
brytyjskiego konkureht,a.
~d. łlnb*JI!<'.v. P.<it.ta&

l

r6wniet z niechęcią i oba\.yą na
pup!JkR Wall-Street. Adenauefa, ktm-ego Waszyngton foruje
uparcie na czolowe miejsce W
swych agresywnych
planach
atlanh.'ckich, Widx'., Jak'4 dnia
ns dzień rośnie Ich stary groźny
konkurent z Ruhry. A Aden8u<?r tsk się pneJął swojll rolą w kalkulacjach Deparlamentu Stanu. te podczas wizyty w
Londynie umstopowal W charak
terze rz~ika~ Achesona.
A to jest nie w smak Churchillowl który chciałby wvm
ć'
" .. - .8
za gąbką przeszłość • t. j. me

!t;~~ ru~~~~~~ ~?I Ihl~:;O~~

Londyn": I
6 I ż k k
rencję ~~nc:~~w~~ F~~b:
czy AEG. RówDież z niechęcią

patrzy Churchill na leczolowlte otacr.anle tajemnic: przez mo
nopoJistów amerykańskiCh produkcli atomowej I rtowYch doświadczeń w tej d:l!ledzlnie. 0czaku je więc,

~

Ameryka

"wspaniałomyślnie uchYli fllbkil tol kurtyny i podzIeli .nę ta-

j8m;.'ICłł ze swym ..stlU'lllZynl bra
tem.
~owl brytyjskiemu ~ od~ r6wniu ))UViZl4~

dyktat Waszynglonu. 'llnu~zają ró" Narodowej Włoskiej Wcy do zawiesl.enia stosunków dze Spółdzielń - iako dar
handlowych ze Wschodem. W
ten sposób potrzeby ryr.ku bry. dzlelców polskich dla ofiar potyjsklego muszą być lUależnio, wodzi we Wloszecb..
W naj'bliż~z'_'m cz·s,·e
CZS
ne od ł aski I niełaski ametykaó·
~
~kiego aliania.
przekaże
jes7cze na ten cel

W interesie przemysłu brytyj
skiegu leży leż zwiększenie wy.
miany surowców ze Stanami
Zjedno(_. ymi. niekwapią"ym
się z za-kupaml an/:iel"kiegp
l<auczuku CZy cynku. by w ten
sporob dać
moj.no'" zakupu
stall nmerykań.kiej. które; bcak
odczllwa prz .. mysl bryty jl'ki.
Ambicją Churchilla J.... t tak-±.
zagranie w koncercie am .. rvkań
sklm, choćby na drugich skrzyp
eReb. duct. bowiem z Achesonem na pIerwszych wydaje się
malo prawdopOdObny. To Jest
na pewno równlez jednym z ce\ów zapowiedzianego spo\kania
lit Trumanem w Waszyngtonie.
Trudno rzecz ja.sna przewidzlI!Ć. Jak potoczą się rozmowy
tych Imperlallst)icz.nycb wsp6lni
ków. Jed.IIO Jm peW1le: IIp!'lleCZw obt'IsIe fm(Ierła1łst3'es811D bedli lltale ~

jlioKl

x.. ~

\.000 ubrań roboczych, 500 n-

brań zwykłych, 3,000 m pl6ma
',raz 1.000 sukienek damskich 1

dziewczęcych.
- _ _ _ _ _ _......_ _ _ __

Groźba głodu
w Pakistanie
(p ....r:. li Delhi doludnOŚCi
prewincji
Han w Pakistanie ~_
graża klęska $loou. W mieście
K\lln odbył się wlec. na którym
Przedstawiciele
Zgroma;:it@Q\a
Ustowodawczego' prowinCji SlIIoo
bur • Ba&! domagali się od ,....
du natychmiastowej pomocy dla
setek łymęcy ludzi, którym liro1'J .'mim głodowa.

LONDYN

n<l<'zą,

te

Sabur

:R6WniU

półnoCl10' ucilod-

nim prowincJom' Pakistanu l$_kl-'~

Nr. 320
-.-________________________________________________,____
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Z iększyć troskę Oczujność organizacji partyjnych
..Trzeba poprowadzić eTlerg!cznle;szq walkę z naleciałoIdami drobnomieszczańskiej pSl/chiki, które osłabiają czuj
noAć t bojowość naszej partii. Trzeba zerwać ze zgnllym liberallzmem i stawiać większe wymogi w stosunku do po'
stawy moralne;, polityczne; I ideowej ezlonków Partii, do

codziennej prae)' Il&BZ)'cb orllll
nkacjl part)'jnyeb.

.h '
powiązań i stosunków l obcymi środouJiskamL. Trzeba
uwolnić odpowiedzialne kadry partyjne od balastu elemen
tów karierowiczowskich, przypadkowych, ideologicznie obcych, ulegajqcych najłatwiei naciskowi obcego ŚTodowlska ... Zaniedbanie podstawowych zasad czujności rewolu
cyjnej - to Wielkie niedomaganie, ciążące dotychczas na
p
. I
j
h i
'l
racy Wte u ogmw purty nyc
wie u towarzyszy.....
(BOLESŁAW BIERUT)
tC

Wielokrotny ra.cJona.llzator
mistrz montowni Edward Sztut
kowskl (na zdJęciu), opracował
ostatnio nowy sposób wykonaSława TowarzYsza Bieruta,
nla żeber na grzejnikach Okfę-/ wypowiedziane przed dwoma
to'W)'cb, co da.ło w ciągu jedne- laty na III Plenum KC naezej
lIO roku 360,000 zl. oszczęd- partii, nIe straciły dla nas nic
ilOŚci.
na aktualności. Sprawa zaostrze

o

nla czuJnOści, oCzyszC7.enla partli od obcych, wrogicb elemcotów ole Jest sprawI! Jednorazo-I
",ej kampanii; rewolucyjna czuj
ność winna się przejawiać w

lowie wykonali przedterminowo

- w JedenaAcie miesięcy - rocz.
ny plan produkcyjny na rok
WG!.

Prooukc'. ponadplanowa w
grudniu br. wyniesie 130 ton
porcelany wartości przeszło pół

mJllona z./otycb.

rzypalrzmy się zbliska narodzinom zgrabnej, za·

chwycającej
kształtów filiżanki

lekkością

O to, aby ..Aleksander" niQ
troszczy się Sta-

został kaleką

Posługu'

nislawa Bojanowska.
jąc się formą gipsową

odlewa
filigranowe uszko, które następ
nie przykleja Regina Bartkiewlez, a Janin~ Łebek sprawdza
raz jeszcze, czy wszystko jest
w porządku.
A potem pod fachową &piE.'ką
Stefana Kozła - "Aleksander"
przechodzi 24'godzinną kwarantannę w suszarni.
Tymcza.<em
warto
zaj·
rzeć do szamotowni, gdzie zastajemy przy wyrobie kokrów i
I<absli (swojego rodzaju patel'
ni, na których ładuje się do pieca porcełanę) pierwszego przodownika pracy w Cmielowle -

typu .. Alek·
.ander". Zanim opuści ona
ćmielów, pieczołowicie opako·
wana w siano i papier musi
przejŚĆ przez kill<adziesią t troskliwych rąk. Na wędrówkę tę
zutywa około 14 dni.
Bolesława Grzesika.
Najprzód modelarnia.
Wreszcie nadchodzi chwila
Każdy przedmiot porcelanowy wypalania ..na biskwit" ! Ste'
lak np. talerz, dzbanuszek czy fan Chlebny na kokrze pakuje
filiżanka posiada swoją
form~ filiżankę. znajdującą się jeszcze
roboczą, odlaną w gipsie. W
w surowym stanie do pieca,
d.elarnl powstaje więc kr<:go· Tam nabiera ona pewnej twarsłup .. Aleksandra",
Przyszly doścl. Jest to tżw. przedpal.
kształt serwisowej filiżanki zaDalsze przeżycia czekają "Ależy nie tylko od ~ntazj! i in- leksandra" w glazurowni.
Po
wencjl artystycznej projekto- starannym odkurzeni u I oczysz'
dawcy, ale również od staran- Cleniu przez Władysławę Grusz
nej I bardzo dokładnej pracy kę, Stefania Gnjda zanurza go
modelarza. Takim właśnie wzo- na chwilę w szkliwie. Po tej
rowym modelarzem jest Ta- kąpieli "Aleksander" idzie po
d.!lJsz Walerowicz.
raz drugi do pieca, tym razem
TymcZ8SE.'m w dolnej części na ostre palenie, w temperatuFabryki - szlamowni. halasują rze około 1400 stopni. W tym
młyny kulowe a Jan Adamski ważnym procesie przeobrażenia
czuwa, aby nie zabrakło w nich półsurowej glinianej "skorupy"
kwareu, skalenia l glinki kaoU- w wysokogatunkową porcelanę
nowej. Przetarty na proszek su- biorą udzial: Jan Bojanowski
rowiec z domieszką WOdy spły- (ładuje .. skorupę" na kokr).
wa do pomp filtracyjnych - a Franciszek Gruszka (zanosi kapotem dostaje się do prasy, któ kry do pieca). Józef Kowa! (urą opuszcza w postaci szaro-żół stawia je w piecu), Ot~'ór pieca
tego ciasta.
zamurowuje się, a reszta należy
Piętro wyżej znaJduje· się for- już do najstarszego"'Z palaczy miernia. Pracują tu z ojca i Jał1a Maja.
dziada formierze ZygfrlJd Duda,
Kolejny etap wędrówki to sor
Jen MyAliwskl i Stanislaw Cho' townia. Regina Woźnicka po
duvskl
chwilowym namyśle kwalifiku'
Na odpowietrzoną za pośred- je "Aleksandra" jako najwyż'
nlctwem specjalnej prasy glinę ozy gatunek porcelany. Jest cien
czeka Jan Starzqski. Przygoto- I ks, przezroczysta I nie"kazil.'i"'-uje równe jej porcje na to- nej białoścI. Nie szpeci jej najczek, który za chwilę puści w mniejs7.a rysa. zgrubienie Cly
ruch Józef Morań, Rzucona do punkcik.
wirującej gip.owej formy garść
W sąsiedniej sali - szlifierni
gliny dzięki kilku zręcznym ru Janina Gajkowa usuwa z nóżki
chom palca w lngnieniu oka i brzegów mitanki zbędne chro
nabiera kształtów filiżanlti. Po- powatośc!. Stamtąd do komple'
tem
"Aleksander"
wysycha towni droga krótka.
przez calą dobę.
Nasza filiżanka zostaje zallA następnego dnia...
czona przez Jana Zawiszę do
- Dzl~iaj pracuję w n a s z e j jednego z serwisów, odpowie,,,brWI!. dla/ego teł; robię za dRjacego lel odcieniem i galun'
dwóch przedwojennych formie' kiem.
r%lI - mówi Wiktor PiWOWar-\ Estetyczny wygląd nadaje jej
ski. nadając filiżance ostateczny dl"koracja, Jeżeli ma byĆ .. w
kształt.
kwiatki" dostaje się do rąk Fe·

złQtelll

długo

podziemia?
Odpowleź jest prosta. Wiele
partyjnych organizacji traktuje
walkę o czystość swych szeregów jako sprawę kampoo.ljną:
ot po prostu w pewnych okreBach, zwlaszcza po ważnych uchwałach
wladz
partyjnych
przeprowadza się tzw. "generaI
ne" - co bynajmniej nie Lawsze oznacza wnikliwe - 0czyszczanie szeregów partYJnych, po czym następuje na \-
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Dekoratorka F.!łcja Wanat przy pracy.
"na warsztacie" znajduje się talerz.

t

l-
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(prod. NRD) pt.

lizhł4

.,Błękitne

Miecze", z tycia załOŻYCiela slyn
nej fabryki porcelany w Meis'
sen - Johanna Baettgera (1675
-1719)
Więziony przez 14 lat
przez Augusta MfJcnego, alchemik Roettger zamiast szukać
sposobu wydobycia złota t kamienia filozoficznego, wyn"lat!
sposób prod ukowania por~elany
najwyższego
gatunku, ,;Białe
zloto"
przyniosło
Augustowi
M<1cnemu ogromne
dochody,
setki tysięcy dukatów. które
szły. rzecz jasna,
do skarbca
królewskiego, na potrreby dwo'
ru l pijackie orgie, Tak' to bylo
na początku XVIII wiek'ł!
Dzisiaj nasze bogactwo ",Iałe
.Ioto", którym jest jedna t' najlep,zych na świede porcelana z
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J"śli tak będziemy pojmowa~
cZCljność r<"wolucyjną. jeśli kaJ:
dy z nas będzie sobie zdawał
sprawę z przodującej roll na~
szej partii, z tego, że każdy tawarzysz reprezentuje rosnm.
honOr I sumienie naszego naro
du, nie będziE'my tolerować ni.
kogo, kto by to rewolucyjne :ru
mienie I honor plamił.
Usuwać z partii będziemy
tych wszystkich, którzy zataiwszy przed władzami P1Ttyj
nymi swą wrogą przeszłość,
wślizgnęli sic: w nasze szeregi,
by w nich prowadzić podstępną.
antypartyjną
działaln6tć. 0ClyśC'imy t",ż naSTĄ partię z ele
mel'ltów
oportunistycznych 1
chwiejnych, obciążonYCh dzl'l~
dzictwem burżuazyjnej psychl.
ki, z łudzi tchórz.liwych I wahających się. z tych wszysti<'ich.
którzy zalamują się i kapitulu
ją przed pier-vszą napotkgną
I
tJrmlnością, .. Kto sie zmęczy.
kogo przerażaj~ trudności. kto
Iracl głowę. niechaj ustąpi drOgę tym, którzy za~howalł męsiwo I h~rt" - m'\wil na XIV
zjddzie WKP(b) Towarzysz I!lta
lin,
Ludzi. którzy "zachowali mll
stwo i hart", ludzi uczciwych,
ofiarnych i odważnych, SZC?I!rze i głęboko oddanYch &prawie
SOCjalizmu, nie brak w naszym
kraju, Wyrośii oni w toku wal
ki o plan. wyro.;!i na naszych
wielkich budowlach socjalizmu.
Wyrośli oni także w naszych
kampan:ach politycznych. wy_
chowali się i dojrzell w masowych organizacjach, Jakże potężną re/erwę naszej partii ,~ta
nowi nolodzież zetempowska!
Iluż wartościowych doJnaIych politycznie ludzi znajd!:iemv wśród aktvw:,tów ruchu
oÓJwju! Iluż n';w:, ch' b;ejpartyj
nych aktyw;stów ,W!>'~o \V
ostatni.m oi,"esie wśród mało!
średniorolnych chlapów!
To oni wl.śnie _ naj'ep!!,
przod:ljący
robotnIcy i chl.,,,I.
najofiamiej,i
przed5tawicid.,
twórc,,"j inteligencji I peim
mlodzi~ńczeg() zapalu 7.etemp"\v
cy - powinni zasilić szeregi
naszej partii.
,
I. W,

I

,.., 1"'I:wA ..............."..

dośwladczeniaclJ

Partia Bolszewików, organizu
jllc zwycięstwo bud"" nietwa 50
cjalistyeznelto, realizowała polltykę jak najbardziej przyspiesza
nego tempa rozwoju p!'U!mysłu,
"Part.lll j&kgdyby ~a kraJ
pnnpi-.l'ł" Je4iQ blełl'
na·
przód". (STALIN).

.... --

!

A przecież prawdziwie re, woiucyjna czujność _ to C7.U Iność
na codzleń, ta sprawa. która
nie m<>ie zejś~ ani na chwilę z
OC7:u kaid ego członka partii.
Aby być cwJnym, aby umieć
w każdej życiowej sytuacji rozeznać sposoby dzialania wr >gd
i zdemaskować gO, trzeba nie
tylko mać ,zasadv partit, lfla
również bić się o nie.

Czujność na codzl~ - to
p'zede wszystkim Jak najśel.
ślc,isza łączność z IOMami, to
prz~'sluchlwanie się glosowi
mas, ich krytycznym uwllgom I spostrzeżeniom CzuJność nJ, codzień _ ta wreal!cle walka o stale pOdnOl9zenle
pQZiomu poli:yczne!:o członków partii; Jedynie bowiem
orpnizacJa uzbroJona w orę1l
ide<J!ogiczny potrafi być praw
dziwie bojowa I czujna.

~__

Kraju Socjalizmu

..,...

.....

(lI I,

Tempo uprzemysłowienia kraiu

---. .... -l
"I I
.

dzialalności.

I

............,...

na

długi, wielomie.;ięczny

okres ciszy. samouspokojenia I
niefrasobliwooci, okres, w k\órym organizacja traci z pola
widzenia wroga klasowego. po
zwalając mu tym samym
na
swobodne rozwijanie szkodliwej

Ya:en\

KONIECZ.l\IOSe
SZYBKIEGO TEMP.4Towarzysz SlaUn, uzasadni ając konieczność szybkiego ternp" uprzemysłowienia I naplęcia
ćmielowskim tr6Jkąclkiem. ni~
I ó
d k
an w pro u cyjnych, wskazy
Jest wlasnością ani króła - de- pwal,
te wpływają na lo warunspoty ani tet wy"yskiwaclB w ki zewnętrzne i wewnętrzne,
Jakie to Sil warunki zewnętrz
ne?
Związek Radzlecki,
jedyny
kraj dyktatury prol~tariatu otoelony był pru;; państwa kaplz których wiele wy_
. - tallstyczne,
ptzedzało go pod względem ted'l
niczno - ekonomicznym I które
i"""" - FwszelkimI sposobamI dątyły do
-i""""
unicestwienia Kraju Rad.
i""""'"
W obliczu więc nieustannie
I~
grożącej napaści trzeba było w
t1Jak najkr6t<Yvm czasie· skóńc7Vć
.......,
.."
tJ
te słabością kraju, uniezależnić
1- ~ tt~się od r.agranicy, rOlwln'ć wlas
...
GIl
N
ny przemysi ciętki, będący bazą
_.. filii samodzielności gospodarczej I
I zdolnOŚCi obronnej państwa 50I
..:
I
cjalistyczne.l{o.
_.
-I
l1li
..Zwolnić tempo. IIruICZY to
lIiI
po_tlić tv tyle - powiedzlał
-- .j Towllrzysz Stalin a ci 00
1pozosia.ją w tyle, są biel. Ale
my nie elu:emy być bici. NIe.
li 1 inie chcem.,v_ Czyż ch_le, 11by 1Ia,uą o~, lIOcjalla*7a
Jl4 po~ I by lIłnelła lIWlł
łlIIIIlepodł~, AJe Jeślł tego
nie Me:eełe. mllllhll. w QĄJIm$_m casle IIIJkwWowat

It6ry Ilwlll prl",SZ, Isl'llll UIO prlc. pl',18__ skiPI
Stu Da

Tym

sek, Z kolei filiżanka Idzie do \ ny towar wysyłamy za granicę,
pieców muflowych, w celu u- Za dewizy, kt6re otrzymujemy
trwalenia elementów dekoracyj' od nabywców ćm!elowskiej ,por
nych.
ce~any na obu połkulach ,Z1emZbliża się kres wędr6wki. skI ch państwo nasze kupUJe ma
.. Aleksander" przechodzi jeszcze szyny i surowce potrzebne dla
przez ręce Stanislawy Rutkow- rozbudowy przemysłu. a tym
sldej w oczyszczaini. polem A~ samy,;, dla realizacji
planu
nieli
Kolczugi
w
pakown!. S-letmego i stworzenia
PO'
Wreszcie magazyn .. i w śWIat. w5zechnego dobrobytu ludzi pra
e
•
cy w naszym kraju.
a ekrany kin w Polsce
wszedł interpsujący film
Cz, M.

i

li >- li ił-

częściej

.., I·· ::

:!

naleciałości.

prz.esączaj~ się ob,lawy zgnilego libereliŹl11u I socjaldemokra
tycznego oportunizmu w pracy
partyjnej,
To wsród takich wlaśnie . to
warzyszy" znalazły posłuch pro
pagowane przel wroga "teor,vj
ki" o rzekomo zbyc s7ybklrn r~Z
woju naszego przemysłu, o .. nic \
możliwości
wykonywania pl,'_
nów ze wzglę:lów ... "obiekty;,\'nych"; lu oni wła'nie stawali się
nie tylko gorliwymi sluchaczami, ale niejednokrotnie i kolporterami złooliwych olotek rC.
akcyjnych, lo oni cofali się
tchórzliwie pod naciskiem trud
ności, przechodząc niejednC>krot
nie otwarcie na wrogie pozycje

Nasuwa się pytanie. dlac7.ego
nasze partyjne organizacje tak
tolerowaly w swych ",cregach tego rodzaju ludZI?
Dlaczego np, do piedawna PO
siadaczem partyjńij,ilj lI"gitymacji
licjl Wanat, 'eżeli zaś ma ją zdo rodzaju Drucklego'Lubeckiego był zdecydowany wróg Ant.mi
Pięta z Niewachlowa (pow, Kie!
należy do calego narodu.
bić tylko kobaltowa obw6dka, cel, który na zebraniach organi
wędruje do malarni, gdzie uzbro
Rzucamy ją nie tylko na ry- zacji partyjnej wielokrotnie wy
jana w pędzelek, pewna ręka nek wewnętrzny dla zaspokoie'"
stępował wrogo przeciw obecMieczysława Stefańskiego, maiu nia potrteb świata pracy,
a.!e neJ neczywistości I rOZlSiewał
je wąski ciemno-granatowy pa': również jako cenny i pOSIukiwa' w 9Wej gromadzie plotki zasly
8Z8Ile od kułaków? Jak m"g!!
prtez tyle lat uprawiać bezkar
nie w szeregach naszej partii
S7Jkodllwą robotę
tacy lud7.le,
Jak Stefan Ma.jewsk! z kopalni
..Staszic", o którym członko·.vle
organizacji partyjnej wiedzieli,
te po wyzwoleniu wsp6łpracowal z bandami laszystowski",ga

porcelanie, która jest

Jak jut podawallśmy. robolni·
cy Fabryki Porcelany w Cmle-

P
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W pierwszych latach po wotnie przedostało się do partii
wielu ludzi niedOjrzałych poUIycmie a oawet osób przypadkowych. Niektórzy ~ nlch, to
już dzisiaj dobrty towarzysze,
wychowani przez p3rtię ofiarni
bOjownicy sprawy socjalizmu
Wielu jednak z "przypadkowych
cz!ooków partij" - to ludzie
koniunktury
i karierowicze,
nlejednołuotnie wrtlCz wrogowie naszej władzy ludowej. St"
nowią O<li dla nas nlepotrzebny
baloot, osłabiający rewolucy!'nOŚĆ i bojowooć naszej part!!,
tworzący szczeliny, poprzez któ
re przenikają do naszych szere
gów burżuazyjne w',)!ywy I dra

bnomleszczańskie

Konieczność wykonania podJ 11 N AS DZl.\ŁAJ t\
stawowych zadań okresu przejś
TE SAlIlE PIU W A
ciowego: likwidacja pozostałych
klas wyzyskiwaczy i przeksz\alPod,tawJwe czynniki. kt6!'e
cenla drobontowarowej gospo- nakaz} waly Zwiat-kowi Radzlec
darki w wielką gospodarkę 50- kiemu wlmBcniać !empo rozwo
cjallstyczną.
lu przemy sIu, działają r6wnle.i
Kiedy partia postawiła zada- i u nas, chociaż nowe, bardZJej
nie szybkiego tempa upn.. my- pomYŚlne są warunki, w któsłowienia, w obozie \\TOgów za. rych odbywa się nasze bu:low_
wnalo. WrogOwie ludu: TrockJ. nictwo.
Zmowiew. Bucharin i inni, d'lOdll1lennnŚ<! nas"ych wal"lUSiąe do zwolnienia tempa rozwo- ków polega przede wnYllUdD3
ju prumyslu socjallstycznego, na tym, le nJe Jestdmy Jed;vrozsiewali wrogie teoryjki. kt6- nYm pzństwem socjalizmu lali:
bIj
b I
b
w .wolm cu.le Z...... ~.
re
ClOne y y na to, a y u - .
.''',,' -. -~
Irwalić zacofanie Kraju Rad. my oparcie I pomoc Zwilluk.
nie dopuścić do wzrostu jego 51- Radzlecklełl'o, ie budujemy w
Iy obronnej.
ścisłym sojuszu z krajami de-mckracJi ludo" ej.
..Lud&le, kt6ny paplają o
Czy daje to jcdn~k podstawy
konleeznośel zwolnienia tem- do zmniej ••enia tempa uprzemy
pa l't\'n'l'oJu naszego przemy· słowienia? Nie. W,paniale z''':I
sIu, fili WI"Og&mł socJalbmu, cięshv-o ZSRR nad !1itlery.m..m,
&pntami naszych ,wrogó", kJa powstanie państw demoki'aeji
lHI'W)'ch" - stwierdzi! Tó\va- ludowej, Chińskiej Republtki
rzys% Stalin.
Ludo....-ej, Niemieckiej Republiki
DemOkratycznej.
WZl'ost ru •
Zwolnienie tempa rozwoju 0- chów WYZWOleńczych w kraja;:h
macUłoby zahamowanie marI
' d
od
h.
szu do aocjl?l!zmu, osłabienie ko onialnych It. spow owa",
klasy robotniczeJ', która • kaz' _ poglęb:e:ue kryzysu ustroju ka
" t ycz.ne",o
~.<
legi e"
AO
dym no,,"'Owybudowanym •lakla- pl't ",lS
l rvwno
dem, p!'U!myslowym wzmacnia tego. wzrost agresywn04cl
swoJ'e po~eJ'e w walce. clemen oboiu imperializmu ze Stanami
.....
•
Z ed
'
•
j
noczonyml na cze.e.
tarni kapitalistycznymi, dałoby
wrogom możn04ć odbudowania
Agxesywna polityka Stanów
kapitalizmu, Zwolnienie tempa Zjednoczonych i Ich l,spitalisomacza/oby rezygnację 7; wyda- tycz.nyeh satelitów
wyrawe
bYCia gospodarki rolnej ze sta- wskazuje na ludobójcze zami,,_
nu zacofania, przekreślenie so- ry imperialistów wobe: miłują
JuSJ:u robotniczo _ chłopskiego. eych pokój narodów. Każdy upodstawowej gwaranc)1 rE.'ali- c1.ciwy Polak widzi i wie, . .
tBcji SOCjlllii'lycznego budownic odradzanie przeli Amerykanów
twa,
I-titlerowskiego
Wehrmachtu.
Pod przewodem partii bolsze- któremu pne:ma~ stę 11ó~
wik6w miliony ludll! radzlec- f<'lę w ~ywnej w t&w...
ldch, ~_c tempo budow., -,,'1 eurOpeJsk:klj", tę rozpętanie
nIetwa, dało w pąktyce zdecy-: v NJ.emezech Zachodnich ostre3
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Wzmóc aktywność rad:narodlłwych powiatu radomski o
walce o realiz~cję p1lanu skupu zb a
III

~ powiatów naszego województwa przekroezyło iJui 80 proc.
realizacji rucznego planu sku pu zboia, w tym powl.at koneekl
osiągnął na dz. 11 grudnia 97,8 proc. I powiat opoezyńskl
94,7 proc. a tyłko cztery powiaty - Radom, Ko1lie*",ce, Sandomierz I Opatów od początku ciągną się w ogonie reałlzacjl
rocznego planu skupu zboża, przy ez;vm powiat radomski,
który do dnla 11 bm. wykonał zaledwie 67,3 proc. planu, zna
la21 się IIb",cnle na ostatnlm miejscu.

w gminie Kowala, gdzle rolnlcy do tego, aby natychmiast rozpa
utracili pe~ część zbiorów z', trywane były wszelkie podania,
powodu gradobicia, hity 70 nle- odwołania i zażalenia chłopów
rozpatrzonych podań; w gminle, i by prezydia GRN wystawiały
B10tnlca Prczy~um GRN nie· przewidziane ustawą wnioski o
'zdążyło przez 3 młeslące rozpa- ukaranie opornych, -potrzebna
trzyć 38 odwolań, które wpły-: jest śclsla, stała I nie tak, jak
InlllY tylko z jednej gromady) dotąd powierzchowna kontrola
Uiary; nawiedzonej gradObl-:.! pracy prezydiów GRN oraz rzeDzięki czemu powiaty przodu dom1u: "Czlonlrowio Prezydium elem.
czowy
Instruktat ze strony
'ące uzyskały lepsze wyniki od wyjeżdżaj" do gmin, ale, jak
zi k6
]ho
dl
powiatów pozostających w tyle? się przekonałem, nle zawsze na
Toteż gmina Jedllńsk, w któ-i c on w
czy. um,
PRN.
Ie:l:ycle spełtUaJą swo.le ohowlą" IreJ PreźYdlum GRN nie rozpa-' v.:-zmocmlenle poW1ą~rua Prezy
Osiągnęły to dzięki wzmoźo- kl. NajClZęśclej pobieżnie tylko truje odwołań I skarg chlopów,. dlUm t:'RN w. R~domlU z ~cr,:
nej pracy uśwladam!aJącej, pro kontrOlują pr~ę gminnych rad, stoi na jednym
z ostatnich, nem rue":ątpllwle przyczYni. su:
W dniu 9 bm. zostaly zakończone kra jotce etiminacje zespołów
wadzonej przez rady narodowe odwledzaJQ~
nieraz
6 _ 9 miejsc w powiecie w realłzacjl' do tego. ze povllat radomski oamatorskich, biorqcych udzial w Festiwalu Muzyki Polskiej.
I caly akty\\! społeczny, a prze"'"
.
'bA"·
d'
d . .
de wSitystkim dzlęltl codzienncj gmin w ciągu jedncgo dnia, za- . planowcgo
skupu zboża (44 slągac "uzle Z rua na
Z1en
Na zdjęciu: Kujawiak w wykonaniu zespołu tanecznego Zapracy poIltyczncj prowadzon.'j miast poświęcić więcej czasu ~proc.).
lepsze wyniki w realizacji plakladów Przemys!u Bawełnianego im. Harnama w Łodzi. Zewśród chłopów tych powiatów na zbadanie przYClZyn, dlaczego
nu skupu zboża.
spól ten zdobyl II nagrodę w dziale zespołów tanecznych.
przez członków organlzacjl par kontrolowana gmina nie wywlą,
Natomiast w gminach, w'
tyjnych; osiągnęły to dzlękl c1ą- zuje się ze sprzedaży zboża. I uI<tórych Prezydium GRN spctf
(Ch)
CAF - fot. Baranowski
głej, codziennej
agitacji swego dzielić jej konkretnej pomocy". , nla swoje obowiązki, prowa- i _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
aktywu I glębokiemu dotarciu
dzl codzienną, systematycznąj
w teren, do kaidej gromady, WZMOC PRACĘ W TERENIE
pracę
uświadamiającą wśród!
MłodZIe
dll każdego chłopa ze słusznymi
chłopów, natychmiast reaguje'
argumentami,
przel,onnJącymi
W \.,ynlku ta·klego .tylu prana wszełkle skargi, pod"oIa za
o konieczności spełnienia obo- cy członków Prezydium PRN,
żalenia wniesione przez chłowobec pai1Stwa.
prezydiów rod
pów, domaga
ukarania
gminnych nie są otoczelłl właśzłośliwych
kulaków I ściąga
II.,
II
A tak nie pracuje
jeszcze c1wą opiekli. Często Pl'~dium
wymierzone opornym grzywąktyw pow. radomskiego.
PRN nie dostrzega w librę, ze
ny ~ tak jak się to np. dzieje
ZKQŁA spełnJn podstawo- to się czasem zdarza. 8 serdecz- żywe dyskUSje na tematy nauNiezwykle mobilizującą for- ten czy inny' przewodniczący
w gminie Radom, - reallznw,ii rolę w wychowaniu na współpraca, wspólne narady kowe. Bpołeczne, literackie, momą agitacyjno - organizacyjną prezydium GRN nie wywiązuje
cja planowego skupu zboża
rrl!'odego pokolenia. Nasza z nauczycielstwem, dbałość o ralne. Przede
wszysikim za ś
stosmvaną w wielu gminach i się ze swoich obowiązków, nie
przebiega sprawnie. Gmlna szkoła ma wychować nowego zacieśnienie więZi UC7.l110W z przepajać będziemy całą pragromadach są m. in. zbiorowe kieruje właściwie pracą GRN,
Radom przekmczyła Już 98 socjalistycznego człowieka. Ma naucz.ycie!ami. Pomóc na.uczy- cę wychowawczą ZMP treścią
manifestacyjne odstawy, któ- nie walczy z kułackim oporem,
proc. rocznego planu.
ona uzbroić młodzież w wiedzę, cielstwu w realizacji programu patriotyczną, miłością do ojczyz
rych za mai o jednak bylo w nie stawia wniosków o stosowa
dać jej naukowe pojęcie o świe- szkolnego, to znaczy stworzyć ny, tak bliską sercu naszej pięk
pow. radomskim.
nie sankcji karnych I że właś- ROCZNY PLAN SKUPU ZBO- cie i społeczeństwie, Uczynić atmosferę Intensywnej pracy, nej młodzieży.
Niemniej skuteczną bronią, nie dlatego gmina nie wykonują zdolną do ofiarnych wysil- walczyć o właściwe wykortysta
Zgniłemu amerykańskiemu sty
którą rady narodowe przodują- Je planu skupu zboża. Np. do ZA MUSI BYC WYKONANY ków dla ojczyzny, wytworzyć nie lekcji, o rzetelne wykonanie
cych powiatów posługują się w niedawna gmina Wiśniowa 7.naj CAŁKOWICIE l W TERMINIE' kult dla pracy, uksztaltowac pracy domowej, to znaczy stwo- lowi tycia, awanturnictwu i dewalce z opornym! chłopami, z dowala się, przede wszystkim
moralno,ć, opartą na miłości rzyć ducha lkolektywneJ troski moralizacji przeciwstawimy pokułakami świadomie opóźniają- z powodu złej pracy przewodniZadania gospodarcze, k;tóre człowieka, na poczuciu sprawie- o opanowanie wiedzy I godne rywające naszą młodzież ideały
p<"acy dia ojczyzny, bohaterstwa
cymi realizację planów państwo c~cego Prezydium GRN, na 0- stoją przed wsią muszą by<: w dliwości, na idei socjalizmu. zachowanie ucznia.
i odwagi, poczucia prawdy i
wych, są ustawowe sankcje kar statnim miejscu w powlecIe. Do 100 proc. zrealizowane. Nie mO-II Szkoła nasza spełnia to zadanie
Jak usunąć braki w pracy ~prawiediiwości. Ukazując bline, ale powiat radomski niedo- plero
nowy
przewodniczący że być ł nie będzie gminy, gro- w coraz większej mierze. Speł
statec7..nie z tej broni korzysta, "obudzil" "śpl"c,," Gminną Ha- mady ani też chlopa, który by nia je dzięki temu ze zasilana wychowawczej szkoły? Zbliża żeJ młodzieży bobaterską drow wielu wypadkach tolerując dę Narodową, wzmogła się pra- nie wywiązał się z obowiązku.I jest coraz licznie]" przez kadry ją się zebrania sprawozdawczo- lIę partii Lcnlna, StaUna. wspabezkarność kułackiego
sabota- ca uśwladamlająca w gromad ż
ń
wyborcze ZMP, Zebrania te wy niałe postacie komromolców, bu
żu przy czym nakładane grzyw dach gminy Wiśniowa, pracow- sprze a y pa stwu przypallaj,,- i postępowych nauczycieli, odda- biorą do zar.:ądów szkolnych
dzić będziemy nieustannie wśród
ny' często nie są dość energicz- nicy I czlonkowle GRN dotarli ceJ .od niego w pianie ilości nych władzy ludowej i sprawie ZMP
aktywistów, cieszących mlodzleiy naszej świadomość
zboza.
socjalhmu.
nie ściągane.
do opornych chlopów, którzy
siE:
popularnOŚcią i zaufaniem socJalistycznej moralności. Przy
W wielkiej akcji, Jaką obec- nie wywiązują się z obowlązWażn,! sprawą dla podniesie- młodzieży, umiejących porwać kłady bohaterów walki o ponie partia i państwo prowadzą ków odstawy .,bom, przekonali
Powiat radomski ma wszel- nla roll wychowawczej szkoły młodzież własnym przykładem, kój cementować' bC:d" wśród na
na wsi S'Zczególnie ważną rolę nieuśwIadomionych, a Prezy- " kle dane ku temu, aby roczny Jest,
by
mi odzież w pełni Chodzi o to. by umielJ oni le- szej młodzie:i:y bratnie uczucia
mają do spełnienia rady naro- dium
przedlo:i:yło
8'lereg
plan skupu wykOl~ać w prze- , współdziałała z pracą szkoły, by piej niż dotąd
związać pracę
solidarności z ludźmi pracy CBdowe. Gdzie pracuj" one dobrze. wniosków
o
ukaranie
0widzianym terminie, choć do-I swoją postawą pomagala jej w zetempo\\"sJ{ą z życiem całej
Taka jest droga
1 \'~nlkJ 50. dobre, a pornYch i odpowiednie katychczasowc wyniki nie są za- wypelnlaolu zadań dydaktycz_ młodzieży w szkole. Chodzi o lego świata.
tam
uodpornienia młodzieży na WI'O
".,
l'
Wk't
dawalaJące. Przyczynić się do no - wychowawczych, To '"'lagdzie one ..pracują
źle, tam plan
ry zos t a
y wymierzone.
ro ••
to, by nasze zarządy szkolne gie burżuazyjne wpływy stareskupu zboża I Inne zadania nie ce Wiśniowa z ostatniego mlejtego muszą gminne rady na- śnie Jest zadaniem przodującej
ZMP stosowały coraz bogatsze go ustroju, taka jest droga prze
. I "ys nęła się na
rodowe, pracą swą spowo- organizaCJi
mlodzleżowej
są wyl<onywane.
Boa w poWlec e ' u
do wać. by dzie'hny Skup zbob ZMP.
formy pracy tak. by zaintereso- c1wstawienia się chuUgaństwu I
. Ze tak, jest, 'potwierdza m. In. czwarte.
osiągał cyfry zapewniające W organizacjach szkolnych wać młodzież. pobudzać jej awanturnictwu, stworzenia zdro
przykła~;, ,pow,
radomskiego,
Nm MOZE BYC
realizację planu rocznego ZMP rośnie ofiarny. pełen za- ener!(!ę, rozwijać twórczą wyo- wej moralnOŚCI SOCjalistycznej.
Wniosek ten powinien wycią~
Gminne • rady narodawe tego
NIEROZPATRZONYCR
calkowlcle I w przewidzianym pału do pracy aktyw _ taki bral:nię. W tym celu stosować
powiatu nledostateeznle Jeszcze
terminie
będziemy, szeroko
doświadcze nąć dia swej dalszej pracy nie
wl"czyły się do pracy mobUI:ruPODA~
.
aktyw. który potrafi pociągnąć nia
przoduj~ych organizacji, tylko ZMP, ale każdy, komu
.,
k
i
,
Za sobą młodzież, natchnąć ją
lącej chłopów do wy onywan a
Trzeba .fednak podkreMll~, te wolą nauki j ofiarnej ~łużbv rozwijać będziemy, tak jak Li- droga Jest sprawa wychowania
Im. St. Zaromsk.lego w młodzieży, każdy
obowll\zków wobec państwa, a
O tym, że :ady. narod~e w do tego, ażeby praca gminnych dla socjalistycznej oj CZy~y -I ceum
nauczyciel,
Prezydium
Powiatowej Rady pow. radomskim rue pracUją na rad narodowych powiatu radom tak
LI
Im. SI Z '
Kielcach, pracę kulturalną, or- każdy działacz społeczny, każda
. ~romj- ganizować zabawy, interesujące ma tka I każdy oJciec.
Narodowej nie kładzie na to na leżycie, świadczy również fakt, skll"go stanęła na właściwym ki w
ccKlum h
-~ t
ż
A_
ego wsk
w
e l cac
orgaOluc
l""y
ego nacisk u.
e np. w gro Inle O ro ńs k o Ie ....
- poz iomie, a czł onkowie I pracow sZMP
t
la
t a wycieczki do muzeów i fabryk,
S G.
O stylu pracy członk6w Pre- lo przez kilka miesięcy 150 nie-I nicy prezydiów GRN dociera'i
-o
a s worzy
zwar y
zydium PRN mówi kierownik rozpałrzonych podań I odwolań do gromad I prowadzili tam sk~ kolektyw nczniów troszczący się
Wydz. Rolnego KP PZPR w Ra chlopów; w gminie Jedllńsk I teczną pracę uświadamiającą okaMego ucznla. o jego postę, py w nauce, wnikający w jt-go
....... - ...
..
trudnośCi osobiste. Organłzscja
ZMP-owska silnie związała mło
Uczmy się na doświadczeniach Kraju SocJaUzmu
dzież 11 nauezydelstwem, sprawiła, te kada sprawa ukolna
jest wspólną troską naauczycleII I uczniów. Wiele jest przykłaW dniu 24 lipca br, do Reiep6w stwierdzono, że nie miał
dów wydatnego podwyższenia ratu Listów i Interwencji Koon miejsca.
wyrosłe prawicowo - nacjona- skC - ci sami "radzą" nam wyników
nauestlnia,
dobrej miletu WOjewódzkiego PZPR w
3. Skarga, Jakoby przy
listyczne odchylenie, Gomul- zwolnić tempo, wstrzymać tem współpracy mlodzle:i:y II nauczy- Kiekach wp!yn~ła skarga mlezwózce drzewa z lasu do stakowszcZY7.11a głosząca możii- po uprzemysłowienia.
_
cleistwem I wspólnej. troski o szkańców gTomady Kadlubsks
cJi kolejowej Nowe Miasto
My jednak dobrze wiemy, do zlikwidowanie nledootalecmycb Wola, gm, Białobrzegi, pow,
mieli być zatrudnieni kułacy
nagonki rewlzjonlsty;;e) s!<ie- wość pokOjowego współ!stnieRadom, w ktorej napiętnowali
nie odpowiada prawdzie".
rowanej przeciwko naszym Z!e- nia dwóch systemów - kapit~ czego zmierza wróg I dobrze acen.
re'y
Ale dobre p"'ykłady
nie oni soltvsa
Jo' .afS·.'''-kie'o
mlom Odzyskanym - ma na Iistycznego i socjallstyc:mego wiemy, do czego prowad-'
Al
~
-...
.'
~
_Ui3
.. ,
Zdawaloby siA, te wszystcelu przygotowanie napaści na w naszym państwie - jako od gnacja z szybkiego tempa.
mogą przesłonić faktów, że \\ie jako zdecydowanegu wroga k18- ko ]'est w porzod'ku, z'e ,...... '1.,
le organizacji ZMP-owskich w So\ '~go
kió Y Wl dni aJą
..
..,..~~
Związek Radziecki, na kraje de rębnej rzekomO drOgi do socja
ZWOLNIENIE TEMPA
szkole posiada wciąż Jeszcze po_
'j', dz r t
YWł CI wy' sołtys wstał przez gromamokracjl ludowej, na naszą Oj Iizmu, nie mogła. rzecz jasna.
mST NIEDOPUSZCZALNE
.we w a y, k os:.t em ma (I
dę niesłusznie posądzony o kuczymę. I dlatego musimy jak sprzyjać szybkiemu tempu \l'
wame brakI. Znamy pT"llyklady Średniorolnych chłop(iw, u wód mo\erstwo z kułakaml', Tak to
najszybciej pl'lEek!l2talclć nasz przel11Y8łowienla kraju, kl6rc
"Z'Wolnlenle tempa Indu- odd~nla na młodziej wro- kę stawianą mu Pl"l:eS kulsków \.,ynika z wyjaśnienia Po\\ialolir:\,! w silne państwo przemy- odbywać się mote tylko w drostrłallzacjl, WStnymanle tem głch wpływów, nlooąe""h demo- przydzlelał Im. węgiel. .:.atrud- weJ' Rady Narodo,"ej.
słowe, zdolne do dania zdecydo dze ostrej wałki klasOwej II ele
Pa IndustrializacJi - J)Owie- rallzaeJę I swYrqdnlenie. Poks- n!al przy .WOKe me.. a li: IaChcąc jeszcze bardziej udowanego odporu agresji Imperia- mentarnł kaPltall5tYllmymlj. d
~~:~bytO\u~~~lenl-u 1~~Ojo- zal lo w całej jaskrawości pro- sow państwowych Dra" na kai- wodnić slu.szność swego wy jaślistycznej. Musimy rozwijać tern
Partia nasza, korzysta liC z o
..
.v~ .. v
CM BurmaJst.nL Obserwujemy dym kroku brał Ich pod opiekę. I nienia. PRN przy.-yła
ro',"nl'ez'
wi sYstemu SOCjalistycznego pewne grożne przejawy demors
"
PO naszego budownictwa, potę świadczeń ZSRR, zdemaskowawe wszystkiCh dsledzinacb lizacjł
l
p{jaństwa
wśród
Wskutek tego malo i '\rednio- oświadczenie
"poszkodowanegować nssz wklsd w sIły obolIn la wrogoŚĆ wszelkich tendencJi
zmIerzających
do
osłabienia
nanaszej
gospodarki
I
sprzyjalomłodzieiy,
zd~
się
gdzierolni
chłopi
tej
gromady
po
zgo"
sołtysa
Sasińskiego.
pOkoju.
szego marszu naprzód. Tempo
by odrodzeniu 8.Ił kapltalls- nlegdlll!e
wypadki
wrogich \ bawieni zastali przez to opału
I tu odluywa się druga stroroŁWQjU produkcji przy napiętycznych, byłoby więc błęd- wysłltPleń, manifestowania ob- na zimę oraz źródła zarobków, na medalu.
WSCIEKł.OSC WROGOW
tych I coraz bardziej mobillzunym, S2!kodllwym, nledOprulz- ee.l, wrogiej nam postawy iyJako przykład
mieszkańcy
SasińskJ. zeznaje, że wszelkie
Szybkie tempo ro:r;woju przemy Jących planach ujawniło w pral(
cza.lnym!ll punktu widzenia cłowej. Organlzat'Ja Zl\IP-owska Kadłubskiej
WolJ
pOdaił zarzuty s~lerowane, pod je;:-o asIu wywołało - rzecz prosta- tyce bankructwo konlrrewoluIntere.ów państwa, Interesów w ukole
nie uW'fIZe
po- fakt. te sołtys Sasiń.skl przv- dr~em Ole, odpOWiadają praw:
tak Jak to było w ZSRR cyjnych ,le<;ll"li
lansowanych
robotnlków, Intl!resów chło· trafi II dootate<mną sihl prze- dzieli! węgiel kułakom, takim dZJe,
.poruewaz. zatrudn;em
wściekłość rodzimej I obcej re- przez kapitalistyczne agentury,
pów pracnjl\Cych, interesuw ołwstawlć
lII!ę
tym
wystą- jak 40 _ m::>r owv Anlont Ku- przez. mego chłOPI przy z,,"?zce
akcjI. Chciałaby ona ~ widzieć Jut w pierwszym roku sz~clo
socjalizmu".
pieniom. odseparowae WTogle pycki, 30 _ ~or' ow
Stefan drzewa - to małorolm, ktorzy
Polskę słabą. nieprzygotowanll la~kl plan produkeji przemyslo
Dlaczego?
elementy od naszej mlodzleży. Zarychta· i . g y
P?za zapłatą za pracę otrzvma.i
do obrony, 'PolskE: :i:ebrzącą a wej _tal wykonany w 191.4
Dlatego. że oslablenle tempa wzbudzić w niej pogsrdę dla
l nm.
rownież przydział na węgiel, z
dolaroweJ klamki amerykańskie proe., a.'I"\_toU produkc.lł- Prze uprzemysłowienia :tahamowulo- zdemoralizowanYCh jednostek.
Komitet Wojewódzki PZPR czegO są w pełni zadowoleni
l11Y8łowej wzrosła o 30,8 proc. by rozwój gospodarczy i kultu Główną przyczyn" t""h zJa- polecił zbadać poruszoną przez W &kład tych "biedaków"
go pana.
Gdy przystąpiliśmy do reali- W porównaniu li! rokiem 194!!, ralny naszego kraju, kroczące- wisk Je6t najczęściej niedosta- mieszkańców tej gromady "pra· wchodzą tacy chłopi jak:
Nowe próby siania zamętu go do socjalizmu, spowodowa- tecue zespolenie lII!ę akb'wu 1< wę Po\\iatowej Radzie Narodol. Antoni KOPY'CkL który ozacji planu 6-letnlego wróg usl
tnymal 250 kg węgla - połował szerzyĆ
oportunistycrne przy pomocy wrogich teorU o loby bezbronność naszej ojczy ogółem młodzleiy, jest ta, że w~t w Radomiu.
I tu zaczyna się "sielanka".
sladacs l1,llZ ba ziemi.
teoryjki, wynikające z niewia- konieczności zwolnienia tempa zny wobec agresywnych zamle- niektóre OrlJlUJluc.je ZMP-oWJ•. Bardzo szybko". bo już po
2. Stefan Zarychta - 250
ry w masy pracujące, w możli podjął WIl"óg w obecnym okre- rzeń Imperialistów. musiałoby kie np. szkolne koło ZMP "W
w upływie 4 miesięcy (!) Powiatowa
kg ~gla posiadacz 16,27
,,'ośĆ
%budowanla socjallr.mll. sle trudności naszego budow- spowodować chroniczne bezrobo Technikllll). Budow\łlnym
ha ziemi.
Między innymi puścił w ruch nictwa. Imperialiści i Ich agon cie w mieście i na wsi, zamknę Kielcach nlcdostatecznle znają Rada NarodQwa w RadoriUu Po
przeanalizowaniu
3. Marla Ogińska - 150 kg ,
teoryjkę ..o gasnącej krzywej", tury leją kr()kodyle łZY na sta loby perspektywę dla rozwoju problemy nurtuJl\C(I młodzież ,.dokładnym
g'-ntyczne budow- klasy robotniczej, zlikwidowało szkolnI\, nle iyA w pełni jej sprawy' przysłala wyjainienie
węgla - posiadaczka 14,65 !la
Zaltladała
ona mmiejszające le rosn~ce
.,
"'0
klm
....
l
w kt6rym m. in. c"'tamy·.
•
_. __ •
jest .Jc em.
~
lU.......
Iię ,,gasnące" tempo rozwoju leo Zapluwają się wrogą propa by :!;!:ódło dobrobytu. ja
Zadaniem Związku Młodzieży
"W wyniku przeprowadzone- 'Sądzimy
te
Prezydium
produkcji w okresie rozbudowy gandą szczekaczki "Głosu Ama dla chłopa pracującego uprzePolskiej w szkole jest pomagać go dochO){lzenia w spraWie zba- WRN \V Kielcat'h
dopilnuje
(plan G-letni) w porównaniu z ryki", "BBC" i mnę. Ci sam! mysłowienle.
Do tego nle dopuśchn.v. I dla nsuezyclelstwu, pobUdzać mło- dania skargi na solty~a groma- aby Prezydium PRN w Rada-:
okresem odbudowy (plan S-let- zdrajcy narodu. którzy w obe
ni) j wobec tego głosiła konlecr. sle międzywojennym zaprzeda- tCl'o w codmelUlej praey, która dzle~ do nauki, troszczyć się o dy Kadlubska Wola, ustalono miu powtórnie zbadało tę sprawę - w teremle, a nie z Ul
nOśĆ mmlejszen!a napięcia pla li kraj monopolistom Zachoda. wymaga od nas oIIamŃtll I u- reall2:ację programów nsucza- co następuje:
doprowadzili do nędzy miliony pum, kOrzystając II pDIIIOą I do nla.- A '!' tym celu naleiy podbiurka - i aby WYCiągnęło odnów produkcyjnych.
'
robotników
i
chłopów,
uczynili
świa41.l8e1\
ZSRR,
w
wł~
~ć
wśród
młodzleiy
wagę
1.
Zarzut
o
nlesprawiedlipOwiednie
konsekwencje w stoGrunt dla kontrrewolucyJwym rozdziale węgla siwier- sunku do sołtysa Jó:;:e!a Sanych teoryjek, zmierzających li nBUej ojczy2l!ly łatwy łup jeaese tem.Płe ~ rftWl. ~,alltomeł dyrekcji I nau
dzono jako nie.sluszny.
s!ńskiego za przekupsiwo i rezdo pn>;YW1"ÓCl!nia - kap\:ta.lu.mu, dla hitlerowsklelo najazdu, ci Ja6 ~lII1Ie lSII8asCO ozyde\Stwa -Istotnyeh Iderow.
2. ądnośnie zarzutu o nie- myślne wprowad7E!nie w błąd
,twoczyJy u nas zarówno SOCjał sami, którzy wysługują III. pod .1mIJlI....~ funl'lllmłllDQ1 110 ~ 'W prac,. ł w _ole. A
. WIęc nie zastępowanie w pracy
właścl'lvym stosunku sołtysa do opinii publicme,i.
demokratyczne dątenia prav.1- tepezom i proponują AdonIU- eJa.Umn1l.
exowj 1l:2m~ W II.IIt'Wl..
-'
,D..ONIR.A\t nw~ ~chowawCtej 1111UClYdeła. jak malo i średniorolnych chlo(elW
r.I. US jak l z tego .amegQ lIDhl
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Narada agitatorów K PZPR· W
Kielcach
I

SZKOLENIE POBOROWYCH NOWEGO ROCZNIKA

9 bm. SMI
odbyła
w Klelcach
agitacyjne]' I osiąga dośc'
dO-I Id eowy
to się
•
I
I pol Ityczny na.5zej ol ·-'tatora o obnlżke, kOSztów
da
nara
Kom
letu bre wyniki. Tacy to\\'srzysze
p artli op Iera sł ę na Jałt naj· wlasnych,
.....
" J-"I ..... Pa I row
ki
j
walka li! awariami,
1\...
e ....·"'II
ego R
o 5 ej'Z oonoezo· J' ak Chwa.5łoWslti
•~.~
Fosfatu.
• 1<1
l
j
I~zno""ł,
,•
o
lite
Ila.
tOpn.estoJami
I ma.rnottllws!wem.
P

ne J . ..... . HobotnlczcJ.
Udział
I
w mej wtu: czo owi agitatorz)'
klele<:klch
znl<ładów pracy. or·
"
ganlI zaCJl masowych
h N _.. I in~tylucji
ł
spo eC1.l1)'L.
at ..... a by a pod·
sumowaniem I przesoallzowa_
niem dotY"bC7.asoweJ dzlalll,!noo\.
itato 6
tk
CI ag
r w "roz Wy n~la
Idl błędy I niedociągnięcia.
·Za·kłady pracy poprzez pracę
masowo. poJitycznąoprz"prowa.
dzaną przez agitatorów
przy.
spieszyly wykonanie planów w
wielu kieleckich zal<ladach pre.
cy. Dobrze zrozumiana I wpro.
wa.:hana w życie proca agitacyj
na spełnia swoje zadania.
Wielu agitatorów z dnia na
dżień lloprawia swÓj ~tyl pracy

Grzanka z KZW.M to nl'e tylko
dobrzy agitatorzy, lecz także i
przodownicy w swol'ch zakła.
dach pracy. AgitUJ'"... oni' swych
towarzyszy nie tylkO słowem,
ale i swoim własnym przykla·
dem.
Agitatorzy mają wiele osiąg·
nięć dzięki intensywnej pracy
takich prelegentów jak tow.
Z~Jl\ezkowskl, IU!.Jczyk, Krześ·
malt, Jak równiet dobrej pracy
sekret~t·zy podstawowych orga·
n!zBc)1
PBrtYlDych. np.
tow.
Z,,'Jln~kI0!!o w KZPT, tow. K.o·
wslaklego z KZ~M, tow. 3a.ro·
sza z EI~ktrowm. czy tow. Ko·
wallJ'l:yk,. z KZPChem.
n.NkledoWb"z"eYSCY aglt1atorjz y I led. ~
l'
w;vw ~.u 1\ 8 ę ze
swych
udań. NledOl!ltatee"ne
wyniki pra.cy
niektórych
z
nich naleliy m. In. tlUllt8czyć
slab", oplekl\ zt strony seltreta.
rzy lIodt<;>\pwow:voh organlzac.łl
I'a.rtyjnycb "J'lI,z zbyt małym za
Interesowaniem. Ja.klc dla tych
spro.w nkhuJe KoMitet MiejskI.
Obrany .locr.yly si~ pod haW rHl.jbH:tszy ct.wertek, 13 bm. \V ,lem słów ToW. BOLESŁAWA
ramAch cotygo'dniowych "czwtHt- BIERUTA WYPOWiedziAnych
o
kÓW" k1eleekl~go Klubu L:ternckie- pracy allitacyjnej nR
VI Ple·
go StMan Otwlnowski, prezes Kra- num KC na~zej Partu.

I

d ! IIInn)'M IWł 1\1k U B IIt8saM I
pracullłCYlDI. Tylko cOraz bllź
sza I qcZllO.'ć z masami zapew·
ni a rzec.yw
•
I s t e pnen IL"an Ie
do 1II1.1s~Ctsz~h lItM wskaaa6
ł haseł politycznych Partu".

W referacie swym I sekre·
tM'Z KM PZPR tow. Rutkowski,

nawiąwjąc do słów Towarzy·

Sza Bieruta powiedział: "Gwa·
rancJI\ 9111ybkiego wykonania na
SZYM udań Jest bezustanna I
.'Ystemaly~zna walka kaMego
członka Pa.r1I1, a w szczegółooś·

S Z k O Ią

II

Się

k"
aU ry b'Ibl ;0tekarzy
W

woj. kieleckim

w ,tycY.nlu 19~' roltu torgalllzowB

Stefan Otwinowski

ny b~dtle w Jadwlolulo k. W.r ...•
wy oantralny kur. dl. blhllotek.·
rzy. obejmujący zagadnienIa czytet·
ntctwa. organizacjI pracy aparatu
Administracyjnego i ~zkolenle pre·
leg.tltów kursów terenowych.
Celem kursu b~d.l. \'>Ogł~bl'nl.
teoretycznych wl.domO~OI biblIot.·
koro)'. oprAcowanIe metod wlą.anlA
'tyletnlctwa • politycznym l goSpo·
kowskiego Oddz.lału ZLP, wygłosi
d>rczym t.ycl.m kraju .• produkcjĄ.
odctyt na lemat wspótcI~~n~J prozy
"POd!łtllW6WII metodą
prl!· O;\'.'loIĄ l kultUr_.
póU;,kiej.
cy pa.rtyJnl'j wlllna być mHII·
No kuro ten wyjedzie okoiII 40 In>
Odrzyt odbedz!e siEI: w świetlicy
dR t1~WIRdaMI&Ula I Ilrtekon:v. Cowt\lk6w rmlńllyOh I powiatowych
Związku Zawodowego Pracowników
wanla.. Siła aulorytetu, wpll w bIbliotek. woJ. kleleckiego.
__....
___........._.."................_.._..________....._ _........_ ......._ _..............................
_
P61HhVO\v~('h nA .t.amku. Początek .........

na naJblUszym
Czwartku Literackim

o loelt. 17.
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"Kruk krukowi

oka nie wykole",

I<.IJI<>\.
.. MOSKWA" _ film prod. r.ct.
pt.: .. Delegat floty....
PoC? .~.n.O
o IPdz 18. tB. 211

.

"WARSZAWA" _ film prod NRD

_ .. Poddany".

1:11
b"lwt"ze
't'

.,1'oddan,}"

filmu, dr. HF.SS· dr. HESSLINGA poka.zane sq w
LINGU. zn.ajdujemy kwl.n fotmle satYTllcznej, mi~jsca!ni
tcsencję niemieckier;o bur trochę prleszarżowanej (epizod

ŻtL(IC~l~~~!~ł~fll~~1~~~g01~ ZOS~~~i~ ;~~~~:~
k~~~a~~'h~'W bi~g1~ted~d
. ,
1L
•

- .'
."
mm.manllL jest wzorem rn6t o·
Poot~t@k , •• ns6w o ,odt.
JS 30 bywatels/dch, a wlaśclwie. 1730. 1930
repr2lPntDntem nnJw~trętn!ej'
1>,,7('HY "rH'R,
szych cech !lld1/dch. Jakie boApt.ka Nt 6. 1'1. Obrońców St.. wiem sq Idea!}} I postawa tycIO:
llngradu l.
Wit dr. HESSl.JINGA? Kult mfll'
ta"lJ>mu. uznanIe dfa brutalnej
MllZKUM
SWIĘTOKRZYSKIE:
wv.taw
... S,ertn'0w'.".ny
Kr.ków"
stly. która mIL imponuje u po'
staw;nnych u'liteJ I ldó~q sam
",,,.<um otwarte do god. 17
stos"Je do stoJqc1Jch mzeJ od
niego. ba,hl'ochwafcza mIlość do
II wrodzy "danej od Boga", po.,!tI-

nowan!e tradycji

choćby

Mj'
glup<zej (korporanckie p,ja1llkl.
pojedJlnkt). obawa przed ka:!·
8110 Wladomo.ol
por.nn.. 605 dym cieniem postępu, za/dama·
W... chnt.a Radiowa - kurs I - nie morafne. tvr~ncie - ducha'
lA w\ kład t Cl'klu .. Prz.\'roda'ł. & "5 wa i fizyczna" wtllgar"o~ć. pod
Fragrrtent.'Y op,pU!'tkJ .. Baron cn;an- pozorem zewnętrznej ogłady_
tkl"
Jana §trfluua 8 00 MtJ7.V~B
Nie wiemy w jakim stopnitl
10.2t'I Rytmy tanecz.ne. 10.55 "A\tto~ $ccnltrilł-B% __ opa rtll n.a pow{eJ
Ot Sa
~lI." opr,wladlln1e
.gna
(')
U.lM Dtiennltt południowy l prze,ląd pr •• y Itote«n.l 12 15 wte~

tfu'l~t:Y I "plewa 1600 Dziennik popołudntowy 16:10 Kon •• rt rOlT~wk~
wy w wykDnonlu malej orklełlry
rotglośnl k.,owl~kl.j \'>Od dl'r.

JOOft

Lltrłl'. t7 15 ·,Alhed Lampe"·- pocadankI Szymnna Zachariasza 11 sa
Ulwor, ZolIano Kod.ly·ego. 18.00 Z
kr.!u l •• łwt.t. tD.1IO F •• Uw.1 Mu
tyl<I polskIe! Konoert .ymlonte.ny
w

W.rullwekleJ nr os połąt'1tof\yC'h ehó

F\lhłtm"nll

szkolna,.

chociaż

się

to\\'.

BJła..t;Zl"zyk, ł

który

I

formę, przllPominaj~cq miejsca'

mi fUm NOEL-NOtLA pl. "PA/lADA N ATltJ1;T() W", gdll:! wlele obrazów opl1!rzonych je.1! mó
wlonym komentarzem. a cnł()§Ć

jest szer~giem cllaraklerllslllcz,
ftllch BC'Prt. malu;qcllch bohatera.
11 nie p!lInnq opowieśdq.
Dzięki tp; selekcji film zy,ękal

barda-o silną U'1I1nOWę

od "4

mowa. ,

nin

przcel rokiem e!<zcze by
ano
masKuJe rzekomego zanlachow' alfabetą. a teraz przoduje w pra
ea) Ale na ogół toszll,tkie kary· cy agltato~ldej.
katurafne cechll są doskonale
Narada aa:tatorów zmoh.liw·
stonowane. wsl,ulek czego. mI' wała towarzy"y do zdecydo\Vn'
mo pewnllch zarożeń ",Chema'li łłL w,!l.J4 p;tep'" wH",lktm wro
tycznych postaci i sytuacJt ~lm e:ementom. zam'trzyła lob
lud ,te są żuwl I pelnokrwUc!, czuJ'ność i utbroiła do lepszej
co jest rosfup!\ zarówno reżlIse· pracy dla re.J\U.cjl 3 rr>ku
ra Jak t col ella z~.połu wyko, planu na"zcJ wielkiej sześcJOlet·
nawcow. Z bohaterem na c:ele. ki.
Rety.,e'
STAUDE
wybtał

$atllTlJCZ"

.lei lłENRYKil MANNA - :g
.
nJ.l ;t?st Z JljCTtVott'~OTem, To co
Swiefnn. nł~hanalnie uj('tll l
widzimy na ekranie, chociai treA~ "PODDANEGO", dMkOI1fI'1
startDwi pcwnll fabularnq Cf]- la gra t ttIJlaBzcza fakt, ie
/oŚĆ.
jest pnede wszystkim I wszystko lo. choć jest Id: prze"
J')rzekTojem najoard2iej tllPO~ .ł.do~r.i4 •. ma Bwól odpou"ed.nłk
U1ych ~tapów żyrfa I ,.karierll" w akluaIA!'; poll!yce t obycza'
przeciętnego Ni€tn('Q ze śl·odo- ja ch obozu inlperilJlistycznego
wiska. mieszcz'ańskłego W okre~ - daj@ widu)wt duźo rnoferio.lu
sie narastanta niemieckiego Im' ni" tylko do tmłtchu I eMbawl/,
pertalizm... Scenarzysta stara afe do _ przemIlIlenia.
.ię go przedstawi.! jako wytwór
S.HM.

W,kOn.~u Ortl~t~ F"h~monlt wvchowan~ ~pedago~ka"

Trzeba wzmocnić czujność re·
wo\ucyjnA wobec wro"a, który
6
czyha na .•kruldym kroku
I Wy·
czekuje na dogodną dla siebie
chwilę by zaatakować nas w
Chwili,' *dy r.atraCamy ~ujnoś, .
..
Trzeba. by Itażdy .. obololle
'Zl'(H\umlal, ie wbrew wsr.elklm trudnościom I wlaśnie dla
pokonania trudności musi wy·
konać plany produkcyjne w
swoim zakładzie pracy. l\Iobi·
Urowanl" robolnlków do .wy
cIęsIwa w walce o plan - lo
najważniejsze zada.nle każdego aglb.tora".
Dla zorganizowania syste·
matycll1ej agitacji wśród mas
kielecka organizacja partyjna
powołała s'Pośród
swego czolo·
\\Tego aktywu l.l50 agitatorów.
Orężem każdego agitatora w
Jego pracy winien stać się no·
tlltnik prelegenta oraz gazeta _
prZYflOSZ'lra wlad0mości O życiU
kraju i wydarzeniach mIędzyna
rodowych. Gazeta partyjna daje
każdemu
agitatorowi
ostrą
broń. Grupowe czytanie gazet.
dyskusje, pogadanki
poparte
artykułami z gazety oe co
powinno ..lanowić główną "'f'or.
mll pracy kaidego agitatora.
W dyskusji udział. wzięło 12
agitatorów z różnych zakładów
pracy Kielc.
Tow. Henryk
Maneoki r:
KZWM wskazał na konieczność
specjalnego zalnłet~owatlltt. się
al,l'ltatorów pracownikami doje;;
dbJl\cyml ze wsi, znajdujący·
ntl się pod obstrzalem kłamU·
wej propagandy kulacklej.
Tow. ttówllłezYk z KZPChem
podzieli! si~ z zebranymi swoją
metodą agilacji. Prowadzi on
agitację zbiorową I indywidual·
ną uzyskując doskonałe wyni·
kI. Z grupą agitatorów udaje
się do najmniej uświadomio·
nych tlumaC7ąc im. skąd pocho.
dzą trud.noie\ na rynku mię.'no.
tłuszczowym i Jak należy je
zwaJcznć. W grupie trj wyróz,

aktm.

w~k.utek

czego rSC%ej

naba~

wiają się: choroby nIt jej upoblegają. 0t1pow1td.zIaIDoi~ lA pĄnnjąct'

~ lłod'Zlnarh

'ił' Ośrodku zimno pono~1 Prnydlum

uSl4 RolnIr.. Spóldtlelnl "samopomoc Chltlp;I<." lIlef .kupU n. leNnie .8N'J(! pań<lwa Cent. Al' IIkOr Surowyth dokonuj. okupu w""el-

".na

Ale. aby
absolwentowi kursu początkowe
go naUCzania zapewnić stały roz
wój 1 możność awansu. aby zapob,ec wtórnemu analfab~ty ..mowi naJeiy konlynuowa6
podjętą prRcę. zll1<lbillzowaó do
niej zorganizowany I sprawnie
działaJący
aparat terenowych
komisji do WA. referentów oświaty
dla duroslycll I szeroki
aktyw spoleczny.
Ten drugi etap - perspektywy. zadania I metody nauczania
byłych analfabetów. różnorodne
formy pomocy I opieki - stać
I
łó
I
t
b
s ę Winny g wnym ema em o
rad I dyskusji piątkowej konferencji.

(lJl

""hiiU"",''''''''''''''''

Udział

wsi k:eleckiej

w Fesliwalu Polskich

Sztuk WspółczesnYCh:: ~.~ .
w tegorocz.nym

Festlwalu
Polskich Sztuk Wspó1ezesnyc-h w wyko
naniu zespolów amatorskich tywy

udzlal

wezmą

również

Jd dwóch tygodni te!ą zt~mnlak.l.
dostarczone prz.ez chłopów gminy
KurOlwE:k.l i do:ychczas nH.;:t slę ni·
mi Aeszcr:e nie zająl7 Nadchodzą

w6dztwle

waniem

kieleckim

zespołów

%ie~

nad przygoto"

trwa od $Ierpnl8.

b. ro~tu W ciągu slt."rpnla i wneśodbyJy sJę odprawy z klerown1-

chtody

jesten!)c

grożące

pr1.emarzn!(;Clem.

Na·

karni zespołów, którzy wybl alt 1 0trzymali odpowiednie sztuki S rłpertuartJ nadesłanego 1. Wlt1IlIwy.
WoJ.wódzkl Zor.~d ZSCh w Klflc.aC'h planuje Olór~m udział 150 ze.
*POIÓW
jut 70

w

F ••Uwalu.

pucuje nad przy.
ciągu bl6tĄ ...
Lf'tna Komisja Kw ....

gotowaniem sztuK, W

w!exjenle

cego

~temnlakćw

w

odpowled~

tej Chwili

W

zespołów

lety nalychml." spowodow,Ć pnen!eJne ml.Js~e

Wiejskie

artystyczne.
Praca organiZtlcyjna ZSCh w WOJ.

społy

Kuroz:w~kach już nla

w

rynku

prteclet

mlesiąC'R

plac rynkOWY.

przy oklenk.ach dla
intereu.nt6w
t)rak jt'ft napisów, jakie sprawy

Jut sam hkt - pr1.ctrz. my ..vłnla
zl'!'n1nloków f'r:.-.e;. DKres dwuły~od·

Hllkaryjna przeprowadzi o'C'enę ten
pracy przygotowawczej. Pozytywna
opina F(nmlsjt ZAdecyduje (")

mOtna IBm u.łatwle! Na!'l'Y takle

nlowy w nteodoowledntm mIeJSCU
Je,t godny nagany.
K.U.
WS too,-6

%e-spoI6w do elimInacji ~.
wiat"wyl h. które po ..vinny t!Ro-ńetyl! .Ię do końca bm.
(1..)

..... I't.rydlum )IR'S' .... KI<lr3th

byłyby ułatwieniem dl. pu~lIctnc-

ł

od

ł

do U ViI biurU PZM·u \V K'tlmlera.v Wielkiej

\1

nit

v

dopuu.

~'tenlu

l:3i

DYREKCJA BIURA WOJEWOOZKllSOO Cl!;NTRALI HURTU GALAN·
TERYJNEGO .. Cl!;N1'ftOOAL" w RADOMIU .. Op.,olu o u,._".ent.
Mlnl .... rstw. Kandlu \1...wn<t ....n.co Nr It • dnia 11.1 IlISl r. l Nr 12'
a dnt. 116 IIISI t. '" ..,,,wl.'l1l'oU rotjlattywanta I utatwlanla OdWoHstów, 'lataten I lurty"", pUllOwej nJtllejUym

tawladamla,

dyrektor Biura prmy/mu)e ""Qby ... IOt.resowan. '" kudą
,ods. lU8 do lUO w sledzlbte pIEl' Id b,omsklello 51 - ...

śrOdę

Pouukiwanie pracowników

- - - - - - - . - - - - - - - - - -....- - - - - - - - _ . . . : .
Po'r.ukuJ~my PLAN!S1·OW. ZAOPATRZENIOWCOW. F1NANSllITOw.
lN2YNIEROW I TF.CHNfKOW BllDOWl.ANYCH. KIEROWNIKOw
BUDOW. MURARZY. C1ESLI. ZBROJARZY I PRACOWN1KOW NU!!F"JZYCZ~YCH

w)'Kwalit1kowan}"ch
Óllconnte, od

11 do

te
od

R.doml~

II"

\Vego Drobn. Wytw

liIPOt,OZIELN1A SN:>lYWCOW w

I'OWSZECli'l'I'"

Sp6l<blelnl. oraz P....S\wow. Centrat4 LHnycn P(oduktów Niedr.-wn.yeł'ł .. Lal·~ ty Isk,n'e aw\~r&4t łownych, • takie 'ta pomoc_ lb1et.oa,
_workor&y Praca obl •• a."" ,est el~tlu 1 Iludna. Idy: nie ","wne na·
leł,elo lU'OlOuml.na , doceniona pu... produ",,,'. - bodo~ Dt.t"go
,ali: a.j""e __ m.., łpol ...s.tJlI",a pawiM,. bl.~ '" nie' ud.lal. Zod.ni.. .el>ranla MOne50 IUl'OW1!3 dl. prtlU'l\'eIu skO......50 odet, ...
bard.., powałnłl rOi, w n ...,,' ppoda"", a.rodowej. Ooatar""ajele
",'Uell<le skóry ourowe do mle'"" skupu. II:tórytl\l ~: Oddalll4' Wojewó<tltklG CedtraU 1i1<6t IIUl'CWl'eb, PoWiało,," aI'W1i1s1!l Omllln,.eII 1111*d.tlaln1 1 <imin,", ~~d:.j ..lnl. ..llllUI>ol;ol!1Ge eh~łIIUi". JłllMtW&w'
centralII IAśftYClI l'rOduJrl6w II'lcdtnWll7c11 .t.ai" oru lIlIl.tam ob-

KamJe-nnej we::wanła do pr&""8U1Płenła w)"konc~nl. budynkÓW rołetS

"slny';h. polo.onyeb 114 le .... nl. m. IIl<a. tYSka. stanowiącY.h wl ••nośe
I) ab. ".Idm.na Ftolma - pny ul. Atmll Ludowe, Nr 63, II) ob Pn)'.
tIod$ IItanlal.wy - pity ul. I MAJa Iłr II. lIłbnanyth I 1n16"". po.
bylU. z:alnteruowanl w p~wytll!eJ .,rawl' wlMI UP<WI.~ 8lę • Itetelli wymIenioneII" oglOłltenl4.
If3S
li!' mył! Instrllkcjl wykona",ct;!j Raa, pali. lwa I lU'" l\mlll!~W B
oSI!la lUUII t. ItAK&.AD ••MlII9ASY II'MT " KmLCAC1l. ul. SiU....
IIClw. Nr I, UWlAaallli., eł ca ",.,jfll(lwltnle IlItlItelllnl6w _(IilIte
lt)t&tr~ull3l wytoll6w lfłol\liIW)'tll. \Ił liI!tawte OkłHalll& WNtOSkOW

1Wt4

JlMl-łIłlł

GCI _

..."..

skład.\!'

co.

PtlemYłło

1274

00

Kiel('aCh,

L;80nar-

Zglo"enlA p.t)jmuJe Dzlal kSlęgOWOŚCJ SPÓid"lolnl, Leonarda S. pierw
ue

lm

piętro.

WYKWAI.I1"lKOWA!'ó'EGO KIKRGWN1KA TECHNICZNEGO pn:yl<nle
od aanll EKSPOZYTURA PKS w KSLCACfI.

Wynag~Ctdl"enl.

nlków wg Umowy ZbIorowe,. mIeszkanI" : wygodem!
Kaeh

P-odanl8

li dokładnym

w

pr.row-

ńowYCh bl&t>

tye\Olysem skład,ae Wf OddzlaJe Kadr, u~

lJ%le.tyskleso U.

11:14

OGŁOSZENIA

fe

ł ~ Wllł\ae&8

ZgłoszenIa

dA 8 utrudnI od UtU po tJotudnlu ONy prGC'JH'h prlYiotowawt"zyc!h
do bllt\M.U S KSIlC!10\\'Y<;~._ Wyn'lglod:enle '4l( za pra~ę tleć-oną

I'OwlĄTOwtl:J

wladOł1lokl.

urllt

w KIeleCKim Zespole BudQwnlctwa
przy ul. SIenkiewIcza 80

RADY NAROOOWEJ w KI~LeACH p<>
dnia 13 IISlop.da br. ZMtal,. wywle!!%one n.
tabUc, 0111....... 6 w 1', •• ydlUn'I Mlej.kltIJ Rody Narodowe, w SklrtyskU
PItti&YOIOM

od

Ił

lub

dtIJe do

..

Inych i gospodarczych.

I

ltlernnlakom

S.Ii.

kieso rodIaju łkór pnUl pfacówłd terenowe CMtr aU RotnkzeJ Spół"
fi&tł!łnł .~Samopómoc ChłO,",'IU łł , ~alł rownle" p\.')w1atówe l Gmtnn ..

Sal!WW ~'1I6~ ~

I

dzJela w-('gla.

sM II(IOG

ul. BohaterO", IItatlnsraOu ., li!' wypłdkaell dnl ł",t~le~~ny<h.
wOlnyeb" od !tIJ~f atutbowyeb - .. nas\ępnyeh MIleh.

łań.

c.ntT al. Skór Surowych. eb,. usprawnił Ikup, A. tym samym iebra~
e4ła pódał \Vuelklcn &kOr Gurowyc-łl. sreorgan150włllła wspólnłe I. Cen~

Referat

analityczno - spra',Vnz
dawczy. moldunki , pos:czególn)'ch powiatów. wYPOWiedZI ab
solwent~w z!lustruJą
przeb'eg
akcji. udz'a! "ktl wisi ów ośwlatowvch I spoloczmch. Ich trud·
ncścI l o~iągnl~cla Ukalą przede \\'"S,,·'tklm Jak rośn.e c7ło
wlck. który do niedawna był ana H abet~.
jak wzra,!. je~o
ś".'laclnmnść poł:t)'czna, aklyw·
ny uct7.lał w HkcJHch społecz·

\IIRN w szydlowte, I<tóre ole pn)'

Z A W I A D O Ur.1 E N • A

SKUP SKÓR SUROWYCH

W piątek. H bm. odh<:rlzle się
w Kłełc~.ch. w ••. li porlrrt<>wej
Prezydium WRN. k>1nfcrenrja
Wojewódzkiej Komisji Sllo!rcz·
nej do Walki z Analfabelyzmem
• udz;ałem kierowników wydzia
łów oświ.ly ter~now)'ch rad nJ
rodowych. podinspektorów do
WA i Oświaty dla Doroslych.
pr>.ed,taw;c;e!i
WOjewódzkich
zarząd6w organizacji maqow)'ch
ZSCh I z}Viązków zawodQwych.
Narada ta stanowić bą:t zle .... m·
kl?-Ięcle I podsumowaDle w;vnl.
koW pierwszego etapu wal"i. z
analfahetyzmem. który zakon·
".yla dokllMłna dod:ltltowa reje
sl.racj:> i objęci p n"uczanlem po·
eZl\lkow)'m wszyslltich P01.osta·
łych analfabelów w woj. kielcc·
klm.

... o!rodek Zdrowia w S7Yd: ow le \ ścl I urzędnikÓW, którym by nie
trzebA ("ja.g1e zsda\",·ać py lań,
nIe jest opalanyT p.cjencl manną
SM 1751
I.W.
w poc2ekalnl t W gabinecie lek.r·

nie..

pod dvt

w twej pracy

konferencją sprawozdawczą
Wo!ewńdzkiej Kom:sji
do Walki z Analfabetyzmem

Przed

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

do'

Książka doradcą tpomocą

cAF - AtWP

Za putujenlJ-J dlaczego .. "

Krokowoklej I POt pozbatcia go przy tllm przebIli'
Witolda RowIe- s~ów indywidualnei wolt. która
'''\
I
kiego Soltsta Jen Ekler - lorle· lednakże w deClIdu;qcych dIW!'
plan. 'I 1_ Konce" enoplnow>kl .. iach ustępuje wobec przewagi POWIATOWY ZAKf.AO MLECl!:"RSKI W I'lNCZOWIE • sIedzib. w
wykonaniu Zl>tgnle",a O"""'lo.kl.. "drylu" Wyc1!OWRwCzego, "aka' ICulmleny WielkIej \'>Od.Je do wl.d.""okl. t. dyrektor PZM·u w
go t14$ Mu.yk. totrywkowa UOO wjqcvgo posłuszeństwo wobec .pra", ••h wU.lltlell wyldnlen I reklam.ejl odnośni. d.la"lnoścl 1"0.. LatarnIk" - odcinek noweli Hen· możnI/ch I doalość o... włtlsny wistowello Zakladu MlecIJlukl.So I \'>Odleglych mu w \'>Ow!ecl. Od.
f
ryk. SIE'nltłe\\'1t"1:8. 23.00 01 Atnłe 'nterps.
dzlaltlw ProdUkcyjnych _ prtyJmuJ. tnterelantów fi' PONTEDZ1Ał~Kl
wladomo§cl.
Przeżycia! konflikty iI/cłowe

rów

nań.klel

Niednwno rozpoczq! slużbę woj,l,owq nowy rocznik poD"ro.
wych. Mlodych .to/nlerzy wdraża się do s\lmiennego wupelnll1nin obowiązków oraz rozWija się w nich dyscypfinę, kartto§~
I 'ozumn!! Inlcjat1lwę .
Na zdjęctu: Pomocnik doto6dcy pfutonu plut. Henryk Kopacz
wy;a§nla poborowym p~lepls~ regulaminu woj,kotoego.

Nr AC. lll. :,#3/50 prety<!hull Wc- Nt SA. k ,'ti13!/5! Ple%ydlum Wól<!lewód!.klej Rady NarodOWEj nł pod \\,Ódsklej Rady Narodowtj na podstawie dekretu % dn,la 10 U:s\opad,& stawie dek...,tu t dnIa 10 lIatopada
lM5 r. (Dx. U.R.P. Nr 55. pos. 'IGJ. lm '. (D1 U n.p. Nr Sł. 1'0$. Staj
tmtenno nazwIsko I Imię Btu.~te!n smlenllo
nuwlsko
Wlady.ł.wy
Abrama Chłll.m. $ Brukseli nil n..• C111 II PodstQla, s.m. Drull11Ja nll
lI\VlskO I Imię Blult Albert.
1271 nUwlsko Wlktersl<1.
ItGV8lONO
G1'Uł koarte.

Itar~

ot.a

I!\etdu!\lfawll
fÓUl. dOWOdY

CtlotodoWllka Anlla, 1IlI1!1. .lC~.

.

.,.~

1!lOV8lOliO tlllll~ację KZWlIt, lIa
naawłOko .0Dłl EUśenluU, BI8łó,on.

U'lttG

S~'8 ____~~~____________________~______________________:I~L~O~W~O~~L~D~D~O~____, ___________________~--------------------N-~--~~---

Poeta, przed którym Irżał król iwielmoże
w chciwość i głupotfl wiejskiCh
klechów, podkreślający wspólny
in~ kleru I azlachty w gnę
bieniu poddanych i piętnujący
rozkładawą kulturę feudalimlu
zaprawionymi goryczą słowami:

Uteratura okresu itan!sZa
wowskiego byla pl'otestem
'przeciwko zacofaniu CZrUlóW
saskich. Postępowi pisarze
stanislawow1cy
domaga.li
się gruntownych reform ustro;<W!ych, zt$lczal! ciemnotę i w.stccznlctt$ szlachtl!, występowali przeciwko
feuda,I,nym przywilejom ma. gnatów polskich. Poetą, któ

w najbard~iej bezwzględ
my spasób o~!anlal razklad

obyczajawo~ć! klasy rządzą
cej, ·abnażaZ jej abludę i ze
psucie był TOMASZKAJETAN WĘGIERSKI.

O

I

l

toryską, Lubamirską, Sapieżynę
Patocką - cieszójce się złą opinią rozjątrzył się Węgier

i

ski i odP?Wledział

t>aszkW':le.n
,.PORTRETY PIĘCltJ ELZBIET
BEZSTRONNYM PIOREM OPI
SANE". W utwarze tym zdarł
mJ.skę
z jaśnie oświeconych
magnatek, które, do żywe
go datknięte,
zrobiły
wielkie
poruszenie,
domagając
się,
aby
WęgierSkiego
publiczną chłast ą ukarać, a krążą-

człek ani wzbogaci,

~"W~~~~~~~ć ~~~~~ 'fe~~~

Na

st~::e·celu podmówili kaszte

Kiedy wytacz!,no Węgierskiemu proce.. o obrazo; rządu, ci
wszyscy,
których tak długa
chłostał ostrymi słowami I nękał jadowitą satyrą, którzy drże
11 na widok lada świstka papleru, obaWiając się, że zawiera no
wy panflet, zacierali ręce z udechy:

nie saty.r:ą czy ciQtym epigrama...

Na więżę z nim -

zasądzić gwałciciela

dru-I

kUbaiisklemn, te wy"renegata", Williama
Belta do Paryża uważane bę
dzie w Was~ngłonie jako.•.
"nieprzyjalEOe" posunięcie Ku
by wobec USA.
.
słauie

kubańskich

Kuzynkowie Hitlera

l

wełal! -

au

Sport związkowy wcMd:<1 obec-I
nie w watny okres wyborów nOwyCh
władz Celem obecnej akcji wy1)orczej
uaktywnienie kÓł sportowych I ,tworzenie lepszych, nit dotychczas, warunków rozwoju ma-

i.ot

. '
ost.rczy (WKKF). low. Młynarsk.
poważne udania. określone .pe(ORZZ), tow. KoJac (Zw. ZMP) oraz cjalną ucbwałą ZG ZMP; m. do
tow. Kaleta (,.Sowo Ludu'·). Ko- spełnienia w akcji przedwyborczej
lektyw ten odbyl jut kilka zebrań. I w przeprowadzeniu wyborów orna. k.tórych opracowane zostaly wy- ganlucJa zetempowska. Pełny utyczno do przeprowadzenia akcjI dział ZMP-owców we wszystkich

sowej kultury fizyczne, 1 aportu dla prz,edwyb'orczej 1 wyborczej na n3~
ma. pracująoycł).
"'.lt\>\>JO~. ~ terenie. Opracowany wstał

....!';.ja.

równle1 kalendarzyk zebrań przed,
wyborer.ych w radach zrzeszeń spor
!owych. Zebrania lakle odbyły się
jut m. In. w BpóJn', KoleJarzu.
W161LD1anu, l3udowlanycl1, UnII I
Innych..
IIIZCIlel!ÓlnIe duty na.1sk w akcji
ć
prQ'soloWawelej nalety połoty na
wzbudzenie ,ok najWiększego ""Interesowanla wyborami wśród człon
ków k6l. W tym celu wykorzystać
trzeba 110 ••kładZle pracy wszel-

wie i samowolę szlaehecką. Wy chloszczące bez.karnaść uprzywi
' . wych, rad zakładowych. na których
pomniano natychmiast poecie lejowanych.
Odpisy nowych 1\ lewódzkl, w &kład którego weszli. naloty mówić o wunoścl, zadanlacb
"ORGANY", poemat uderzający dawniejszych utworQw Węgier-' tow. Cbarableil. (KW. PZPR), tow. I "OI.eIl obecnyell wyborów.

"'III---------IIIIIIIl\'III-----~--IIIIII--------------IIIIII-------IIIIIII------IIIIIIi--1IIIIIi_
,

Radziecki - kraj

Terytorium Związku 7ładz1ec kiego, zajmujące jedną sz6stą
globu ziemskiego, obejll'o,jewszelkie strefy klimatyczne,
poczynając od suchego i \\11111 otnego klimatu podzwrotniko\vego at do surowelo klimatu syberyjaklej tajgi w północn.vch rejonach wiecznej zmarźliny. Całe to olbrzymie terytorlum ze swą rołnórodnośclą 'I1\'8runk6w przyrodniCZYch stnnowi arenę - opartej na UFa dach naukOWYCh - walki ludzi
radziecki~h o ujarzmienie żywiołowych sił przyrody w Imię
budowy komunizmu, w imię dobrobytu I szczęścia narodu.
Rozmiar prac podjętych w tej
lIS og6lnYch zbiorów bawełny
dziedz.inie nie ma sobie równych
w USA), p6ł mUlarda pudów
pszenicY, 30 milionów pud6n·
w calej historii ludzkości. W wy
niku realizacji planu aadzel\La
rYtu ł 6 mWon6w ton buraka
leśnych pasów ochronnych i ~to
eukrowep. PogłOwie bydła
sowania plodo:unianu łąkoworogatego zwiększy się 'IV łYch
polowego nastąpI przeobrażenie
reJonach o l& mlllony sztuk,
przyrody na olbrzymim tery\oowiec o 9 mUłonów.
rlum 120 milionów ha. Budowa
,AkUmatymcja roślin podgigantycznycll hydrowęzłów na
zwrotnikowych, nowe rejony
Wołdze I Dnieprze, Dollie l
hOdowll bawełny, przesunlęcłe
Amu-Darii pozwoli nawodnić
naWllchód l p6łnoo sranlo
ponad 28 milionów hektaróW
uprawy psunicy, sady kU"'
ziem~. Ten olbrzymi are.ał nolowałe W Syberll, stwonenłe
W)'ch uJ:'Od&jnyob ziem 3est
JiOWYIll1 rejonów upraW)' roprzeszli 3.5 I'lUI& większy uJ.
4l1D cytrusowYch, doskouło
cały uwadniany obszar 'r" Stll-Ylly skonstruowane pnea
nacb Zjednocsonyeh: nałoi)"
radzleddch spec3aUst6w, nowe
dodaó, ie Amerykanie pOtrzebo8P05Oby uwac1n1anJa, stos..
wall około 100 lał na przystowanJe uwOllów ~uło_swych
ziem
pod
DYch l wiele innych zdobyczy
50wanle
uprawę. ogólne zl>lory p.ozenl.qy
radlIłeekJoJ nauld - om dzień
na nowonawadnianllCh obuadJdIII,e.fszy .wsi radzleeJde.i, id"
rach W ZSRR znacznie przeeej cI1'cIn. pomD&ianla urodsa
wyższą zbiory Kanady, sięgają Jbw 'IV lItopnIu I1lespotyll;acellO milion6w kwintall psze,.
lQ'1D dołyob_ na 6wioele.
.~._IA
Prasa radziecka doniosla. ni..
-.. - _.o M~ dawno o uk01'lczeniu budowy
;c,wl........
~
J,1OIIWOU pierwazego odc;lnka SamsonkieU
dodatkOWlll produltc!.łę li 10 lYlIłemu nawadniajlłcego i

wzrastającej żyzności

ha ziem, a ca.la sieć nawadniająca, po zaltończenlu wszystkich
prac -.około 100 tys. ha, które
przeznaczy się pod uprawę
zMt.
.'
W ~~ Radzieckim prnobraiono Jui wiele lidlłoa6w
beldar6w błot ł p~
ziem w nrodsaJne tereny, na
których I"OSD/ł drse_ o'WOOOwe
I winorośle, bawełna i lboAe,
kartofle, wany_ ł Innę kułą.ry rolnicze. Tak np. jeszl\lle aalkłem n1etł1'wno stepy Sals1de'w
obwodzie rosloWllkJm bYły. na
wp6J pllStynnym tereDem. Dzij
z 5814 ha ziemi, Dalełących do koł
chollU Im. ~Sta.llna, nie ~taIo
ani 3ednego .lIkrawka uJeni7łk6w. Na 3.500 hekłU6w. s i .
111'1 dającą doskonało pl~ ptIlIe
nicę omll kulturydzę. słoDoemlk,
hekłU6w
pnesDIIollS01l0 pOd uprawę roślin

wieloletnie traW)'; 5Se

paszoW7eh I na wYPYl 111.1
hektara saJm~ leae pilą. Oehroane, u6S ha !IIIło6ono sad,
wmuJee lł4. Kolch" 0IIłąp
dziA 110 swej ~lII'kI PQIIIIad
li ml\łony rubli 4oehodn l"CK!IIuJe.
W wielJl rejonach ZSRR prowadzi się ofensywę przeciwko
bagnom. Uczeni radzieccy zbadali dotychczas dziesiątki. miUonów hllktarow bagnifty-ch
ziem, opraeowall projekty iclt
•• ----. 1 _,)'_01'I;1II.......a w
os........,...a
lOspodarce rolnej. . . . tpłęą
bektllr6w błoł aam1f11Dioao 3d
-'''-6\11 łeIl 1I'IIl'OWCjt, bawel Zbiornika Tb.Uisklego. Wody te- u lII'OdI:II3De ziemie. '!"lIk np. w
l'fMlZDIe (co ataaowi 10. zbiornika ZlIldlll około 40 tyli. kołch~e .,Part!:r:an" {Ił,jlp. Bia-
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w ,ali Gwardll

rozgrywek o mlslnostwo kl •• y
wojewódzkiej w koszykówce. Graó
będ~ Gwardia KielC.
Spójnia
Kielce oraz GWKS _ QgDlwo
Kielce.
poc.zątek o godz 18.

pracach wyborc7.ycb pomote radom

kół do wlaśclweso przeprowadzenia

zebrań.
Wybory muszą by~ naletycie przy
gotowane l przeprowadzone, osIągnlęcla bowiem gospcxlar.ze I kultu
ralne Polski Ludowej stwarzają 01brzymle. nigdy przedtem nleos'ągałn. motllwo!cl umasowienia kul-

--0--

Heller i Keres
na czele mistrzostw
szachowych ZSRR

tury fUycznej wśród ludzi pracy.

MOSKWA. Dagrywki niedokończonych partii w turnieju o
--.......- - - - -.....- - - -...... mistrzastwo " szachowe ZSRR
przyniasły kilka niespodzianek.
Mistrz świata BotwInnik nie

f::~~il ~~~~rz:~ a~ak:3~U~~~~

Nie powiodło .ię również SmysłowowI, który przegrał dwie
dogrywki Z Petrosjanem i Kere-

W

SeJn.

Ostrowcu.
jut podawaliśmy.
Najdłuższą rozgrywek
parti~ z do-w
miejscowa
Staljak
pokonała
w mee... tychezasowych

pól ~<fl;f:~~:;'=,~~f:§ ~~;~~l;~~:i~~

jedną trzecią całego ob
ujmowały bagna i zaraś-

lorllska)

DzIś. dnia 12 bm

cxlbędą olę dal.ze mecze w ramacb

tym meczu wypadła trójka
Drogosx, Fut1aklewla I Borek,
w drutynIe gospodarzy Dejleplej
uprezenlowaU się Ty1skl I PYuniakowskl. slablej natomiast WI• .,.bowlcs, którego zwycięstwo nad
Grychowsklm było bardzo proble\V

goścl

la; obecnie tereny te przeksztal
cono w urodzajne pola dające
liebre zbiory zbóż, traw paszoW)'cil 1 warzyw.
Import bawełny w carskiej
~i $tanowił ponad polowę te matyczne.
110, eo zbierana w kraju Obecnie
Wfnl"l techoleme (na plerwuym
- jak oświadCZYł w swym prze miejSCU •• wodnlcy gości):
m6więniu z okazji 34 rocznicy
Tajer poddal .I~ ~uł w I runRewolllcjl Pażd.ziernikowej tow. d:!e Tyl&klemu. młody l3azylko
1;Ieria _ kraj radziecki produku• więcej bawełny uJi słynne ze zostal wypuilktow30Y przez sara·
1IW7eh JtlułaeJ1 bawełnianych .ena, Drogo.. wale:JIcy jak :wyhMJIe, Il'akJstaa l E&ipł rasem kle doskonale .wyciętył w II runWlli4ta..
dz1e prz.z tka Kowa1skleso, FuZe caratu nie uprawiano w lIaklewlc: po Wllorowym pneproRoaji'roślIn kaueznkouośnych, wadzeniu walki wygrał prtez tka
~1ólmIsty-ch gatunków ba- w III rund,le s ambitnym ńeriJwełny, keoafu, juty, bwendy, kowskJm. Bo~ lOtlobył punkty w
wioloJetnJego łubinu I wielu walce z Gó",zyńsklm. który w III
InnYcb cennych kultur rolni- rundzIe zastal 'dySkwall1lkowany.
e:ych. Dziś way1IWe te uprawy Gołda przeglal pru. pod.da!lie $.1'1
hłNłu.te się u aeroką skalę na w I r. Pyszniakowsklemu. ZwlerzlliOIaob kołobOllów l 5OWch!lIEÓW. cl10wskl nie. miał przectwnika.
~d 2 t)"sIące odmian kło- Grych0rki bardzo clobrze opisysowych 1 oleistych kultur rolni-I wal się Z WIerzbowlozem. I!ęd:loezycb 1 traw zbadali uczeni ra- wie przymali swyelęstwo Wlendzieccy przy twórczej współpra- bowlc'owl. w _!nIch dw6eh
cy kolchoinJków; z tej llcz.by wagaCh klel""anle nie mieli prze800 odmian po Przeprowadzeniu clwnlków dla Kub!cl<leso I Slpotdoświadczeń w ośrodkach se- &kIeso.
lekcyjnych, zalecono do masoTABELA:
wej uprawy w kołchozach l so- SIal Ostrowiec
11 U:SS
wchozactł, ,!!~waazenle tych Stal Kielce
• a '13'"
1iłOwyob adm..... do asoriymenln G_.A'. ~-,.,_
• • ••
... t . - , wi
"-~
--•I v ...:at
upraw l'O100'--'
....~"'" ....
~ ....o
Stal
Radom
4oc1atkowo około 500 mIlion6w
a H:SS
psl16w
lokolo 15 mWo- Stal Star"eIl.
a s iIG:łII
uJ.. pal16w tłnssoz6w roślIn- CWKS
• • SS:«1
nyeII.
Prof. w. Rnmłancew.
Wtólmlarz Radom -ł •
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nowodniósł

cenne zwycięstwa
nat! Awerbachem.
W 15 rundzie turnieju Keres
I Heller wygrali swoje partie,
CO umocniło ich pozycje na czele tabell. Keres wygrał z S;ma&inem, 11 Heller - z Llpnleklm.
Niespodzianką było

zwycięstwo

Arenlna nad Bronsztajnem.
Po 15 rundach prowadzą Kc!"eS i Heller-po 10,5 pkt. Patrosjan ma 9 pkt. (jedna partia
odłożona),
Awerbaeh - 8,5 pkt.
Po 8,5 !;>kt, I po jednej odłożo
neJ mają Botwinnik, ~ s!ow
I TierpUlJOw.

-0-

GWK;S

zwycięża

w koszykówce
Odbyło się nie dawno dokońc:enle r<>:llrywek kouykówki o
Puchar Polski na szc:eblu miejslt1m:- W spotl<anlu półfinałowym
Opl_ po dramatycznej
walee
ulesJ;o Sp6jul 31:33 (33:18). W druglm pólftnale GWKS zwycięty!
wysoko _blony zespól Gwarlll1
$1:33 (28:14).

l

1lJul

d!":" swy~t!:;n~~&k~'!:;~
nad sespoI-. S.($>l, ale uzyskaDe do~ero po pnerwle. wYnllI:
111_ 8S:!III (lS:18). Najlepu)'1U sa~ GWU... był Mls!or.
który w plerwszym lUłICIU lI<Iobył
lIII punktów, w dmiIm :Ił.
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naszych winna wyłonić nowe, bardziej z
najświę!szYCh. pr~ywitci I zło produkCją zwlqzane władż. aporlu
tej walnoścl szlacheckiej.
związkowego. Aby to osiągnąć wybory muszą być przeprowadzone
Zmówił się caly dwór I sejm, Jak najlepiej. O.zywlścle wyma,.
aby zamknąć Węgierskiemu u- to opecJaln"j akcji przYlotowawsta. Pozbawiono go urzędu I ska .Iej.
uno na rok I sześć tygodru wię
a:lenia.
Ale nle wytrącano mu
Do koordynacji I oprawnego przepióra.
Z wieży wię~ennej, w prowadzenia ak.jl wyborezej oraz
której poeta odsiadywał swój lej kontroli powołany lostał central
wyrok, wychodZIły raz po raz nv kolektyw wyborczy oraz odpoJ
w świat nowI! satyry I Wit!rsze'łwlednle kolektywy na =eblu wo-

l

..

Dziś koszykarze rrraJ'ą
d
O należyte
przeprorna
zenie klasyo mistrzostwo
I
d
b
wojewódzkiej
akcl prze wY orczeJ

:i.al:c~YI~aud:~~:~~e~~~~ ~~~tajs~~:"~UŻI t~r~k~ral~;o;~ ::7eó~':~~1 ~ów~~i:ol:~~~~; ~: ~::ra~~m~~~~n~r.~~g~:~:

Związek

Organizatorzy papularnego
w USA dorocznego meczu pił
karskiego w New Orleans za.opatrzyU wszystkie bllcty weJ
śclowe, II: i\1yjątkiem 800, prze
maczonych dla J\lu17.ynów w
następujący nadruk:
,,Bilet
przeznaczony dla. osoby rasy
Indoeuropt'jsklej. UżYcie goprzez osohę Innej rasy, jako
pogwałceuie ustaw stanowych,
będzie ukArane usunięciem ta
kich os6b ze stadionu sportowego bez zwrotu koszt6w biletu".
Przed poroma mlesll\cami
postępowy dziennik francuski
..LłberatIOll", komentując łyn
cze w USA, pisał: "Stany
Zjednoezone uigdy nie wystą
piły z JawoY11l potępieniem
rasizmu hitlerowskiego. Czyi
właściwie można się temu dzl
wle\? Chyba nie. Jaka bowiem
jest r6żnlca pomiędzy rasizmem hitlerowskim a rasizmem amerykańllklm? W zało
teniu ładna. W metodach, SIł
dząc po ostatnich mordach do
konYWIIDYch na osobach Murzyn6w, corllz mnieJsza".

::~~~, Wybieramy nowe władze ogniw sportu zwIązkowego

'ojczyznę zdra.dza.

lana Wilczewsktego, który zebrawszy swych synów i czeladź
najechał fal wark dz.ierżawiony
przez ojca poety, splądrowali
dam, paturbowall służbę, a jędnego chłopa zabili. Na wiadomość o tym bezprawiu zapałał
srogigl gniewem Węgierski i po
stan6wił tym razem uderzyć już
tem, ale zwrócić się wprost da
$\;ljmu.-Nie namyślają!: s!ę ulułI:~l~·ian;lpczył w
inkauś~~e
g~sle
5\{>ra
I
7.redagował
memoriał ,.UWAG! W SPRA'~'1E 'VĘGI~.RSKIEGO Z WlLCZEWSKIM, rzucając się z
furią na sam~olę magnatńw,
P? czym palec.ł odbić je
kiem I rozesłał pomiędzy senatorów i posłów.
Zawrzało jak 'VIP ulu. To było
coś więcej niż kolą('.a satyra,
lub uszczypliwy epigram, WY'sta

urzędach

Intrygi i
Ten szczęt !Iwy co kradnie

mężawie ich obmYŚlili inną zem

rządowi

Gdzie Jest
WilUam Belt?

Chcąc
postawl6 delegat6w
na VI sesję Zgromadzenia Qgil.lnego ONZ w
kłOPOtliwy sytuacji, wystayczy zadac Im pytanie: "Gdzie
"o ró~noA&1 losu lud"kiego",
jest William Bełt?"
wskazujące przepaść, jaka dzieBełt był żelaznym
delepliła życie pałaców od tycia protem kubańskim na wszystkich
"wtedy czas I zdolnoAcl BWOdotychczasowych
sesjach.
Jestych ludzi:
Je poAwlęcl na usługi oJczyzgo nieobecność zaintrygowała
Swlat Jest sceną, na które1
bywalców ONZ. Jak się stało,
ny". Przedwczesna śmierć, w
że w delegacji kubańskiej zaznaczniejsza czę~ć ludzi 32 roku życia, nie pozwoliła mu
brakło ezłowieka, który nle
Pysznych, ·głuplch, .nieczuiych, Spełnić zamlaTu.
pomijał
żadnej
okazji, by
wynloslych, szatonych, .. Smierć
przysłużyli slO; swoim ameryWęgierskiego, jak
Tytułami wielmożnych albo
kańskim mocodawcom, który,
sam to przeczul "nie obudzl!a w
będąc w swoim czasie ambasa
oiwleconych 'niklm tzy talu". Również hldorem I{uby w Waszyngtonie,
Pragnie stan swój uzacnić,
storla literatury nie okazała się
uchodził za gorącego oŁrońco;
ukryć dU8zę podlą· dlań łaskawszą.
Przez 150 lat
Interesów..• amerykańskich.
Ot6ź okazn.je się, że WUUam
Wszyscy równi na 'wlecle,
fałszowano sylwetkę I zasługi
BeJt przypomniał aoble, te
odmienna powłoka Wo;gierskleg<:l, położone w bezjest prawnikiem I w łutym br.
.
kompramisowym demaskowaniu
.
Nie potrafi omamić
na łamach hawańskiego pisma
TOMASZ KAJETAN WĘGIERSKI
przezornego oka. ustroju feud9lnego. Nowe bada-I .. Alerta" opublikował artykuł,
,w kt6rym, chcąe nie chcąc,
(wg otarego sztychu)
nia literackie, przeprowadzone
musiał dojść do wniosku, że w
l'o wyjściu z więzienia rozgo.
k
I
ony
Węgierski wyjeżdża w ostatruch. latach,
u aza y
myśl konstytucji
kubańllklej
Wszystka tu nie da rzeczy
~ótre do rQzbrzmiewających Właści,we obhcze paety, którego
ani prezydent ani parlament
nie mają prawa wysiać wojSk
na tym naszym twlec!e, wówczas walnościawyml ~asła- niezależność myśli, ostraść spojkubańskich na Koreę.
Skoń
Bogaty ubogiego ciemięży
mi Francji I Ameryki, I1idZl~ s~ rzenia i śmialość w odsłanianiu
i gniecie, tyka się z przYW?dCaml ru t;'
obłudy ukazała się znawu w ca! czyły sIę piękne dnI Willlama
Belta.
Ambasador
amerykaii•
ległoścIowej waJny, Wash,ng
:I;
Cnota nie ma nagrody
tonem, Jeffersonl>m I Frankll- lej pełni.
. • ski w Hawanie tonem nie mo
szącym sprzeciwu ośwladazyl
a występek kary; nem. Węgierski bada stosunki
Adrian Curm!ńskl •
Stępione prawa patrzą
wn A •
%UL ..
na zbrodnie przez szpary,
Kto sprawniejszy to tepszy,
paczclwaść nie placl,
Talentem się nie wesprze

bloną mleć ojczyznę niż utracić
na włosek przywileje stare".
Lud za ta powtarzał strofy

f'Y

d i:>ięCiU. już lat 22-llltni poeta, Tomasz Kajetan Wę
. gierskI, kancelista w Departamencie
Sprawiedliwości
StiUlislawa AI~'lusta, łajał swymi wierszami l atakował bezpośrednio piórem najdoslojniej8Ze
i najbardz.iej wplywawe osoby,
nie· szezędząc rukago, nawet kró
la, odsłaniał bezlitośnie chciwość, bezprawie, obłudę, pychę
i ~łupotę magnatów. Kiedy uka
zała,się "Oda do Ojczyzny", w
~tÓ1'ej anonimowy panegirysta
napisał, że Polska
nie zginie,
gdyż ma takie czcigodne córy
jak pięć Elżbiet: Branicką, Czar

poUtycme i społeczne "nowonarodzonej RzeczypospoUtej", aby
- , . p1aze w Ustach do kraju
-, jako Obywatel "umierającej"
lItać się ojczytnle swej pożytecz
nym. Po poWl:PCie do Europy
pOOtt"zl'nlIIje karesponrlencjO; z
naj wybitniejszymi ludźmi postę
pu w Polsce, uwiadamiając Ich,
że akoro tylko powróci do kraju,

.kiego krążyły nadl11 po mie6cle, wzbudzaj"c powszechne zainteresowanie u ludzi postępu,
a nienawiść u chwalców staroszlacheckiej tradYCjI, kt6rzy jak pisał poeta - woleli "zgnę
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