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przejechali na parowlJzla

arłO'~ dodatkowei produkc:ii wynie5:e ,285 m 'lion6,~ zł

w DNIU

17 B~., A WIĘC NA 2 TYGODNIE' :Ę'RZED TER'
MIl':<EM, PRZEMYSł. PODLEGŁY l\l:INISTERSTWU PRZEMY'
S~U CHEMICZNEGO WYKONAł. PLAN ROCZNY WEDLUG
W'AaTOSCI.

zakłady podlegle C.ENTJtĄLNE szeniem wydajnoś.ci pracy o 36

MU

ZARZĄDOWI

PRZEMYGRAFICZNEGO, ,OsIę!aJąe o 20 proc. wyższą produkcję,
nli w rału ubiegłym.
.. .. ..
W dnJu 18 grudnia br. roczne
pIany wydobycia węgla wykonali góm!cy. kopalni "ZABRZE
ZACHOD" 1 kopalni "SZOMBIERKI" •. Górnicy kopalni "Za
brze - Zachód"
zawdzięczają
swój sukces w głównej. mierze
postępującej stale mechanizacji
procesów \Irabianla I załadunku
węgla. Górnik Jakub Ossowski,
pracując kombajnem
osiągnął
osatnlo rekord wydajności, wy
dobywając 35 ton węgla na mSł.U

Prurnysly baŻwr)Jków I p6ł~ I Zakłady PrzeIWB1u &rwnlk6w
produktów. farmaceutycz.ny, gU ,.Btirńia" wykon.ły zadania pla
mClWy,' farb i lakietów,' gazów nu _ e r o Jeszcze w llatopatechnicznych ju.!: wykonały. rocz dzl~. I w poczI\łkach grudnia.
ne plany produkcji. W najblit-Zllkłady te wyprodukUją poszych dniach zakończą realiza- nad plan do końca br. towarów
cję- planu przemysł' syntezy che wa.rto6c1 około 285 mIl1on6w zł,
micZnej oraz przemysł włókien daJl\o przeszło 20.000 ton nawosztucznych i papierniczy.
z6w azotowyoh, (m. In. 15.000
Przedtermlnowe'- wykonanie ton saletry 'wapniowej I 6.000
planu- stało_ się .. moźllwe . dzI~J ton. aaJetruku), okolo 300 ton
wprowadzeniu nowej techniki ł barwnikÓw,' pneszło 100 mlllar
mobllizacJl zał6g robOtniCZYCh d6w jednostek pcn1cyllny, okoneJwamieJ!lZych z&kładów che~ ·10 130.000 kl" włókien szłncz
mlcZIIYch.
nych, przeszIo 300.000 par' obuwia gumowego ł szerel' Innych boe7Jodnl6wkę.
Na odcinku techniki wyrazi-' al'tYlmł6w.
lo się to glównle w uruchOm1~ił .. ..
Zwycięski meldunek o wyko
nlu produkcji włókien sypteNa 35 dni przed zaplanowa- nanlu planu produkcyjnego na
tycznych, produkcji kwasu siar nym tennlnem wykonały za-I rfrk 1951 złożyła w dniu 17 bm.
kowego z krajowych surowc6w, dania produkcyjne' na rok 1951 załoga huty "BATORY".
intensyfIKacji produkcji penicy
liny, produkcji celulozy wlskorowej oraz w 'lnaemle zwillk!lZ.Ollym utyciu regeneratu 'llllmias-t' kauczuku i makulatury
Warty Stalinowskie załogi MDM
umlast celulozy.

......

Dla uczczenia urodzin Generalissimusa Stalina

Na murach Marszałkowskiej
Dzielnicy Mieszkaniowej zabielały plakaty, na których zespoły 1 brygady robocze wypisały
swe 'Z1)bąwiązanla podjęte dla
uczczenia zblltającej Bię 72 rocz
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Dąbrowskiego

Dnia 18 bm. odbyło Bię uro-I pa6słw bloku anglo -/ameryka.ń
czyste otwarcie Wojskowej Aka aldego - oświadczył mówca demli Technicznej im. gen. Ja- oraz liwladome, głębokie roEUl'oBława DąbroWskiego. Na· o- mienie _lee technicznych I botwarcie akademi1 przybyli: człon jowyeh, najbar4ldej no'IVoCllieskowie Rady Państwa II J,'4arszal
kłem Sejmu Władysławem Ko- nego, WY!lribowanego w walwalsklm. członkowie rządu z kaell sprzętu _Jskowego, 'IV ja
premierem J~rem (JyraD)de- ki uzbrojono I WYPQSUlDle III
\'IiClliem i wicepreml~em Ko- Armia RadZIecka I Wojsko 1'&1rZYckim na czele, minISter .Obro
pOwlnny
umacnłatl
ny Narodowej, Marszałek Pol- akle ski Konstanty Rokol!sowskl. se- wliród wychowank6w WoJskokretarz KC PZPR - tow. Ed- weJ Akądeml1 Technicznej zauward Ochab, szef Sztabu Gene- fanie do wlll8lleJ slly, we wlas, ralnego
W. P., wiceminiIter
Obrony Narodowej gen. bron! ną broń I technikę wOjenną.
Szkolenie l wychowanie weWładysław Korez:ve, szef Głów
nego Zarządu Politycznego W.P. dlUB tych wytycznych kadry
wiceminister Obrony Narodowej -JskoWyCh łnłynler6w - Jest
gen. bryg. M:I.rIan Naszkowskl,
prrewodniczący CRZZ WI- plerwazym I naJwainlejszym
ktor ·KloalewicZ, profesorowie zadaniem Wojskowej Akademii
wyższych uczelni z rektQ!.'em Technicznej. Drul'im II kolei Politechniki Warszawskiej - niemnIej wainym ..... Jest zOrgaEd'IVamem WarchałoW1lkim na
czele oraz generalicja l wyżsi nizowanie.. t' prowadzenIe prac
Mukowo - badawczych dla pooficerowlll W. P.
Wielka pięknie udekorowana trzeb woJska".
sala, w której odbyła się uroKończąc przemówienie gen.
czystość, zapełniona była szczelKoresyu 'WYraził przekonanie,
nie'· studentami uczelni.
Po przemówieniu komendanta że Akademia wykona swe zaAkademi1 zabrał glos szef Szta- szczytne zadanie: przyczYni sili
bu Generalm!go W. P., wicemi- do damego 'IV1IDIOC!nlenla technister Obrony Narodowej - ncznej _ potęgi sił zbroJnyęh,
gen•. Władysław Kel'łlWc•
.;Naukowo uasadniona kryty- wiernie atoJących na 1ItraiJ'
ka ~ wojskowo-technles wolnośel, nlepodłqł~ i J\'Oko-,
llYCb i'artIIuy'DY\lh tecretyków jowej przcy lW'Gdu ~
,

budującego ~

lOl1bardo ToledaDO

iYczył

Generał

po\VOdnnia calemu skia... '\SoWi osobowemu Akademii w
·jego tak wamej i potrzebnej

kand!Jdatem

na ,prezydenta Meksyku

proc. 1 osiągnie 161 proc. normy.
W kopalni "Bolesław Chrobry"
wśród' zobowiązań wYsuwa się
na czoło postanowienie rębacza
chodnikowego - Jozefa KwIatkowsklego. Podniesie on stopień
przekroczenia swej normy O 30
proc. I uzyska 180 proc. normy.

Uchwala Prezydium

Rządu

RP wylycza

poprawy zaopatrzenia.wsi wartykuły
I

działalność uaparatu zaopatrzenia wsi w artykuły przemysłowe wykazywała
wiele braków I usterek, krytykowanych
zwłaszcza na odbywających się
obecnie zebraniach wyborczych
do władz gmlooych spółdzielni.

Dotychczasowa

społecznionego

usunIęcIa nledocll\jak równlci dla zapewnienia wsi właściwego pod

W colu

mięć

względem

Ilości

ł

jakości

środki

przemysłowe

nlejszego uwzględnienia potrzeł!
Nad rozdzielnictwem
masy
wsi i :tbywanla produkowanych towarowej dla ws: I miasta, doartykułÓW bezpośrednio do po- konywanym na szczeblu wojewiatowych związków gminnych wództwa i powiatu, czuwać bęspółdzielni.
dą rady narodowe.
Część materlalów budowlaPremiowanie
pracowników
nych (cegla, dachówkl\, papa central handlu hurtowego, zaoItp.) zostanie wydzielona z pla- patrujących sklepy GS-ównów terenowych na zaspokoje- będzie uzależnione również od
nie ,najkoulecznleJszyeh potrzeb wykonywania ilościowego l asor
wał.
Przewiauje się r6wnleż tymentowego planu dostaw dla
zwlększenle produkcji malerla- wiejskiej sieci handlowoj. Przyłów budowlanych z surowca 10- c7.yni się to do dalsz~j poprawy
kain ego.
zaopatrzenia tej sieci.

"Dla uczczenia 72, rocznicy
zaopatrzenia w artykuły prze
urodzin Wielkiego SIalIna m:vslowe oraz w celu stworze
czytamy na jednym z plakatów
nla warunków sprzyjających
- Zespół murarski Władysława
rozwojowi wymiany towaroGóref;lklego zaeiua "Stallnowkierownika
weJ pomiędzy miastem a wsIę,
ską Wartę", w Il28sle pełnienia
Prezydium Rządu powzięło w
które" w3'kenywall będzie 342
tych bilłtlh~CIl1~ DłjB~~
lRl".,.Jłl«.'lNlł'IIl
f\<..........;:;......................"'-"'-......;;:......-;:....---~~!:.~. dbtVChi:U.ll0'1fh3WJ. łę.. -' -,...:.,-........ "4~, ~~. '~- -,{:.~'.
Podobny meldunek zamieściła
W myśl uchwały towary prze
na bloku 15-tym grupa cięsiel- mysłowe -dostarczane na potneskę. Stanisława, WleOllorka,
'na by wsi' b,;od~śClślej nii dótych~
budowie
- ZMP-'owskl czas dostosowane poił wzJlędem
asortymentu, jakości. l ceny do
murarski Jenego JallZYÓ potrzeb lu@oścł wlc~jsldej. Zokwartał 1952
stanie m. lnn. rozszerzony asortyment proaukowimych na PoJedną z gromad
w gminie I GS-em zawarł Józef Kozubek.
Zobowiązania
trzebY wsi łkanin we1nlanych, Górno, pow. kielecki. która- w Aulonl Wzorek, Feliks Wzorek.
bawelnlanych oraz chustek. Za- tych dniach zameldowała o du- Stanisław Kolomański. Henryk
prodnkcyjne
Idady produkcyjne naslawill sl~ żym sukcesie - a mianowicie o Sadkowskl. Marla KołomIlliska
górników
na duią różnorodność tych ar- wykonaniu z nadwyżką plan'l i wi€łu Innych.
łykulów pod względem wzorow,
kontraktaCji trzody chlewnt-j na
- Jui w nledlugim czasie _
wałbrzyskich
deseni, kolorów oraz J&ko:icl.
I I II kwartał . 1952 r. - Jest mówi tow. Sokół - rozpoCllnę
Dla uczczenia 72 rocmlcy uro
Uruchomi
się odJ\'Owled.ul1l
gromada WUków.
zbieranie umów nil lU Irn'artał
dzln Generalissimusa
J6zefa IloŚĆ zakładów przem.rsłu· tereSukces ten gromada zawdzłę I Jestem pewny, że wykonamy
Stalina, górnicy kopalń wał brzy nowego, produkująCych artyku- ClIa przede wszystkim dobrllj płan przed. terminem I z j~_
skich postanowili przyspieszyć ły gospodarcze dla ws.!. Ponadto precy ,kierownika grupy bodo\>· cze większą nzdwyiką. Chlbpl
realizaCję tegorocznych zadań W określonych wojewooztwach
produkcyjnych.
niektóre zakłady drab.nej Wy- e6w, tow. Franclnka Sokola, gromady Wilków zrozumlell juz
ktęry wyłnvale ł
umiejętnie bowiem słuszność planów natwórczości rozpoqną wyrób kon
W kopalni im. Maurlce Tho- lekCji związanej ściśle z r"g:o- u~iadamlał chłopów o korzy- .zegO RlIf\du I korzyści. jakle
reza, której załoga, przełamując nalnymi upodobaniami i odpo- śelacb. Jakle pn:ynosl kontral<- Im sall1ym przynosi gospodardotychczasowe trudności, wytujl\eym oatalula ueh\\'llła Ru ka hodowlana I kontraktowa'l.ie
pełnia z nadwyżką dzienne pla- wiadajqceJ wymvgom konsu- du, II przy tym umiał przekqnać orlll! sprzedawanie tU~T,nlk6w
menta wiejskiego. W suzeg61E. K.
ny "':)'d abywcze, na ogólnym ze- noścl poloiony zostan:e nacisk chłopów, ie rozwijanie hodowli I)&ństwu.
bramu załogi 36 brygad ~espoło
rodukcJę odsIei:v przydlll- to ule tylko korzyŚĆ osobista.
wych
postanowlly ZWIększyć n:J Pw gospodarstwle wiejskim. lilIe I obowiązek w~~ LudowrJ
wydajność pracy o 10 do 40 n Zakłady przemysłu kluczowe- OjCZYzny. W rewlfacje gromllgo, prodUkujące pr~oty bez da Wilków pnekroczYb. swój
proc.
Brygada wydobywcza Fryde- pośredniego spoily.c!a, nawilżą plan kontraktacJi na plerwsz:e
ryka &najdera z kopalni "Nowa ścisły kfrntakt z ogniwami Cęn dwa kwartały 195% r. 00 35 proc.
frekwencji
- Jeszcze w iadnym roku
Ruda" powita dzień urodzin trall Rolniczej Spółdzielni "Saw wyborach
Generalissimusa Stalina zwięk- mopomoc C!llopskll'~ w celu pel nie osiągnąłem jako kierownik
IP'łlpy bodowc:ów tak wspanlałych
rezullatów - opowiada
sąd.6w.
tow. Sokół. - Bo tci robiłem.
MoŚkwie
Ci) ty\Jio było
w QIOjeJ mocy.
Organizowałem
liebranla groMOSKWA
Jak już fi"
sisaiłzkie. prowadziłem
prawie nosiliśmy, w(PAP).
niedzielę, Hi bm
. kaidym IrOBpodarzcm r~ odbyły się \li ZSRR w 9 I'epubl
wy Indywidualne wyllll'lajlłc
kach wybory do sądów ludonieraz II ołówkiem w rękci-kat- wych. - W pozostałych 7 republi
demu z osoblla, Ci) mu da zakon kach wyb3ry odbędą się 23 bm.
traktowanie $Ocznika, opieraKomitet Wykonaw"zy Mosłem sit:: tci na konkretnych przy
kiewskiej Rady Miejskiej De:lekładach • naszej gromady. To
g.atów Ludu Pracujllcego oiló.
~ wysllki moje dały naleiJ'te
Sil komunikat o wynikach wv
resnltat:v.
borów do sądów ludowych, ktÓ'
,Słuszny ma powód do dum\' re odbyły się w Mo~kwie 16 bm.
tOW. Sokół. Dzięki jego stalej W 'wybiłrlłch do illdów ludoPracy uśWiadamiająco - poli- WYch - stwierdza komunikat...,..
tycznej gromada Wilków wyru u_tniczyło ",S9 1111'00- UPl'lllf
nI$.. ziE: na jedno z pierwszy'ch nlOlllch do &l_wanta.. Na ~
~sc: w powiecie.
•
!lunięte przlm blok kOlllunlsłów
UmClWy
kontraktacyjne
z l bezpaJ'b.!Uł'ell ks.ąlly\iafury
sędziów łUdaW)'ch oddano' ",lI1'
. - - - - - - - proc. &losów, III na ~Q&ury
lawnJlitów łnd0wYCh' _ • •

WtIsklWIJ .Akademii Technicznej :~:.
im. gen. 'Ja~osłama

l

wysuwając się przed pfrW. Ję
drzeJowskl (85,1 p.roc.) .. Dalel
idzi" Busko I Opatow I Jak zawsze na końcu Sandomierz, Ba
kan\!.
dom I Kozienice. Sandomierz
W dniu 16 bm. jako pierwsz:v przekroczył 80 proc. planu. a
w wOj. kieleckim o.ląllnąl 100 Radom I Kozienice zblIżają się
·proc. wykonania. planu pow. do tej cyfry.
koneckl, który od początku akcJi znajdował .Ię stale na pierw
azym mieJscu. W dniu 11 bm.
powiat mial Jut wykonane 100,6
proc. W tym samym dniu pow
opoczyńskl m\ał na swym kon~
Cle 99,1 proc., a duży krok T.RZMP-owcy z Grudziąd~a
przód zrobił także pow. kielec·
ki, który na dzień 17 grudnia
Brygada młodzieżowa ZMP W
OSiągnął 95,% proc., dzięki cze· grudziądzkiej
parowozowni w
mu nie tylko wysunął. się nn składzie: palacze i maszyniści
tnecle miejsce w· woJewódz- KazImierz Słomhiski, Edmund
twie. ale jednocześnie uzyskaJ MacieJewski, Edward NiedzielzWolnienie II miarek I odsypów sld I Edmund Kirch - przejeJest to już piąty powiat KI'.!lec chała
na
parowozie
typu
'CZyzny, korzystający z tego Tr-202-429 ponad 102 tys. km
bez naprawy okresowej I odsta
przywileJu.
Za, pow. kieleckim kroczą w wy do płukania kotla.
ZWYCięsko
realizując swoje
tabeli współzawodnictwa pozobowiązanie,
wiaty: Plńcz6w - 91,6 proc. i długookresowe
Włoszczowa 91,2 proo. Po- młodzi ZMP-owcy zaoszczędzili
praWił sWą pozycję pow. atara jednocześnie 80 ton węgla lok.
ehowlckl, osiągając 86 proc. I 75 kg. smarów.

Koniec roku. a wraz z nim
termin, w którym winien byc
wyk'onany roczny plan skupu
zbOi'a. zbliża się szybkimi kro-
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a

plan kontraktacji tuczników
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Symbol wdzięeznoścł ludu w,gienkłego

Walka o pokojowe (,uregulowanie sprawy Niemiec ~ Uroczyste odsłonięcie
Stali.na
. kładem wdzieło pokoju na caly świecie posągu
w Budapeszcie
Plenum lachJdnio-NiemieGkiego Komitetu Obrońców Pokoju przeciw zamachowi na legalność KPD

BERLIN (PAP). W DUESSELDORFtE ClDBYŁO SIĘ V PLJ!lNt1M ZACHODNIO - NIEMIECKIEGO KOMITETU OBROŃCÓW POKOJU. W PRAC1CH PLENUM UCZESTNICZYLO PRZESZŁO 100 DELEGArÓW, REPREZENTUJĄCYCH LUDNOSC NIEMIEC ZACHOONICłt.

Referat o walce zachodnloniemieckich obrońców pokoju.
o pokojowe rozwiązanie kwestii
niemieckiej wyg/osi! przęwod,'l
clący Zachodnio _ Niemłeckiego Komitetu Obrońców Pokoju
_ ErwIn Ecker, M6wca oświad
czyi, te przytłaC74jąca wlększoś6 ludności zaclfodnlo _ nie
mleckleJ domaga się, aby nar'
ł parlament w Bonn zrod:tlły się
na zwolanle narady o&'ólnoniemleckiej w cełu przedyskutowa
nla sprawy
przeprowadzenia
wyborów w całYCh NIl'mllZech
I szybklł'lI'o zawarcia traktatu
"kojowegO II Niemcami.
Jak donosi agencja ADN, pIc
num skierowało do zachodnioniemieckiego sądu konstytucyj
nego pismo, w którym stwierdu, że rząd w Bonn systematycmle ogranicza prllwa demokra tyczne narodu, a obecnie u51
luje wprowadzh\ zakaz partii I
organizacji demokratycznych.
DzIałalność tę - stwierdza
plsm9 - motna porówna6 II me
toelaml rządu hitlerowskiero
'tak samo w6wczas Jak I obecCI!!

nie represje sklerowane EostaIy początkOWo przeciwko KomunlsłyczneJ Partii NIemleo,
lecz wkr6tee po tym dotknęły
one I'Milę I!locjal-demokratyozną, zwl ..zkł zawodowe, OlIlon·
kbw Innych partU I organizacji.
a wreszele waystl(lch tyeb, kt6
n,y spn,eclwlall
dyktaturze
hUlerOWllldeJ, Dlałe#o
dnlo - ·Nlemleokl Komitet Ob.
rollc6", P.,koJu 40Dlllp lIIę U1DO
rzenla postępowania .~o"'e&'o
przeciwko Komunistycznej hr.
tli WIemleo (KrOI.
Uczestnicy Plenum wydali 8_
pel, wzywający obrońców poko
ju do organizowania manlfesta
cj! w miastach I wsiach, w ee
lu poparCia tl\dania zwołania
narady ogólnoniemieckiej.
ZJEDNOCZONE, ZDEMILITARYZOWANE,
MIŁUJĄCE
POKÓJ NIEMCY ZAPORO!:GNĄ WOJNIE W EUROPIE.
W ALKA O POKOJOWE ROZWIĄZANIE
KWESTIt NIEMtECYS:IIll.J J'EST WKŁADEM
NARODU NIEMIECKIEGO W
DZIEŁO
ZACHOWANIA PO-

.1"

ZaGh.,·

Przeciw stosowaniu

środków

masowej zagladyl

IUezW3 Mlędzy~aredowll20 Zrzeszenia Zw. Zaw_
PracowIlI k6w Przemysi J Chllllcz"'.1B
"" PAP K
·t t Ad
WIEDEn.
.
oml e
rninistracyjny Międzynarodowe~ Zrreszenia Zwią2;~ÓW ZBWOdowych Pracowników Przemysiu Chemicznego na posiedzeniu

riologicznAJ
~

l

Innego

rodz.ajl,l

broni masowej zagłady.
W zakończeniu odezwa .twle.
dza, że lIrzemysi l'hemlozny winlen być wykorZystany dla potrzeb produkcji cywilnej I przyW Wiedniu uch wal!! odezwę do czynlaó się do wzrostu dobrobywszystkich pracownikóW, &11- tu narodów.
trudnionych w przemyśle chemlcznym oraz w przemysIach

przemysłU cbemlcznello I
rzemysłów pokrewnych do pro

ków

P

IIOCjaldemokratycz..
nych do parlamentu w Bonn
oraz do parlament6w krajowycli
II także liczni
funkcjonariusze
KOJU NA CAŁYM SWIECIE- partii Schumachera.
.twierdza w zakończeniu odeUczestnicy konferencji uchwa
:twa.
Iil! jednomyślnie rewlucj~, która domaga się prowa4aeD1a kou
sekwentneJ walki o .k6J oraz
Ak S j a j zapobieżenia wcl..gn~la NleC
OC ahsłyczne mlee ZachodnIch do paktu aUau
tyeld_o,
RezolllCJa
wzywa
'll'UYStk1ch
aooJa14emoJ<ntów
Nlem_h Zaohodnleh l ",
Berlinie Hchoclałm 40 akt,.."..
BERLIN (pAp) Jak dona,! nel walid pl'lIeclwke PrzYloto·
agencja ADN, we Frankfw-de wanlom wojennym, remilltaryn. Menem odbyla się konferen- zacJi oraz pn,eclwko prólKlm
eJa akcji socjalisłycztlej (SDA)·I W}lrowadzenla -powszet:hneJ słllł
W obradach wzlęlo udzial 350 by wojskowej.

Konferencja

Ji

we Frau:BIdurcie
nad Menem.

Z

",

całea

eO

ś

i

~-

W aUlI
WIEDF1l' (PAP). Jak donosi kraJ6w BlIsklego Wl\&hodu I
Austriacka Rada PokOju, w Afryki Północnej odb/!dz.ie si~
Wiodniu zebrano już 441.287 pod w Kairze.
piSów ·pod Apelem Światowej
Narody BlIskleso WDebodn I
Rady Pokoju, wzywającym rUI
dy pi«:elu wiEtlklch mocarstw Afryki P6łnoeneJ - IJtwierdz.s
do zawarcia Paktu Pokoju. Licz w &IIkończenJu oświadczenie ba ta' przekracza Ilość podpI_ mają prawo do pokoJ.WeBO ł.y
sÓW zebranych w Wiedniu pod cia I nieza.lełn"lO bytu, tak Jak
wszystkie Inne nuody. MaJ" oApelem Sztokholmskim.
ne prawo decydow~ o swej
" " ił
MOSKWA (PAP). Agencja
TASS donosi z Bejrutu:
W Libanie powstał krajowy
komitet przygotowawczy dla
zwołania
Kongresu Obrońc6w
Pokoju krajów BIlskiego Wscllo
du I Afryki Północnej.
Komitet opubllkowal oświad
czenie, w którym demaskuje
imperlali..,tyczny charakter pla
nu utwor~ia t.zw. "wspólnej
obrony" na Bliskim Wschodzie.
OśwIadczamy - stwierdz.ają
członkowie komitetu ..... fe odrzucamy plan utworzenia owt'j
,;wspólneJ obrony" t \Vzywa.mv
ws~st.klcb obywateU do t./e4no
czenla sIę, aby przeclw8tawlć
się autorom ""o zbrodniczeiD
proJektu.
Kongres Obrońc6w Pokoju

I
Sukces· w,borczy

,'" 'pokrewnych.

~"M~~~ole - stwierdza odezwa - chc_ zmu~lć pracowni-

działaczy

przyallloścl.

Studenci pOlscy

chłoJó'N

tV

Indonezii

HAGA (PAP). Jak donosi
dzienmk "Het Vrlje Vu!k", na
wyspach FI()res i Sumba w IndonezjI wybuchlo wielkie powstanie chloPÓW

Ul

zwiqzku :

·nlesprawiedliwlI'(ł

podzlalem
ziemi prze: wiedze." Powstanie
wstało krwawO stlumlone pl'zez
wojska rządowe. Stu powstań
c6w zostało zabitych, a bl!sko
500 arE>sztowano.
W więzieni u rozstrzelano 36
chłopów.

·t· kOru nC18·
.KWI"18
ł'
SA

D

",um

ługa

I burzliwa była dY5'
kUBja we francuskim zgro
modzenlu
Narodowym
!lsd ratyfikaCją planu Schumana. Komisja obrony t;gromadzenia NarodowN", mimo, li komu
/lIści stanowi'1I w niej mnleJ;zość, wręcz sprzeciwiła alq ;atyfikacjl. Gdy sprawa dostała
sIę pod obrady ~gromadzen:lI,
nacisk francuskiej opinii publ!eznej był tak s!lny. te zmusił
nawet grupę prawicowych depu
I.owanych do złtlienla wniosku o
"droczenie ratyfIkacji na 4 mie
,Iące. Dwukrotnie preml~ Ple,-en stawial śprawę votum ZBUlania.
W ctas!t\...l,towanlll dyskuSlI to.zyly się gorl\ci.kowe ro!Jmlwy
mkuliso\\tłl, w któryCh bardzo
c:ynny udtial braU przedstawlciele ambasady Ilmerykll!\skl~j
w Paryżu. hul IDIynaud" gra"lIrz Republiki FrancuskieJ, któ
ry w 1940 roku przekazał wla.!zę msrszałk"w! tdrajC)',
:"etalnowi, a d7Jś jest wy>lOkO
')()!()wal\vm agentem na ameryk!lńsklt>j glełd:&ie ptldilegacllY wo
iennych,
ośwladc:ył
wręe-a:
.. Amerykanie nIe moA się aro"
h
dIIti. by plan Sil umana n ,.ellostał riLtyflkowany. Amerykanie
• gnieWem l'OIIpałnlJ_ nielIclooy·
roje E
pejczy
""wane uast
uro
•
ków", Niezadowolenie aml'.ry·
kańskleh Imperialistów, ich na..

Obrad).} Plenum Rad).} Nacz.elne; ZSP

Przewodniczący ZSP MaJchrzak, analizując w swym reteracie dotychczasową pracę
ZSP stwierdził, te coraz lepsLe
wyniki nauki,
coraz bardZiej
podnoszący się poziom przy go-

wykładaCh i ćwiczeniach w po
ważnym stopniu je;;t wynikiem
ofiarnej pracy wielu aktyw!.·
t6w ZSP. Zrzeszenie w dt.ialal
noAeI swej ma jednak \\;ele brR
ków. które nale.ży jak naJ·s7vb......
ciej u,unąć, aby plan uc~lni
na h ieżący ro k a k a d em I c k l· zoswł wylconany.
J'odslawowym zadaniem jest
wzmocn Ien Ie pra~y ZS P w lITU
pach stnd"ncłdell, które wln"-"
wdrażać mIodzie! do sy.temll
tycznej nauki 1 pneslnerauia
dySCypU,,-v. studiów. RÓ\... noa<'_'
nie mlod7.leż pOwinna :ao.tr;o.aĆ

uych uczelni rostal wykonany.
Na zakońc:zeńie obr·ad zebraWyniki sesji wyka3l!ły. te mi', ni powzilolf'· uChwalę organil:a_
A
"
dzież ma poważne zalegl .....el w cyjn' 'obowi"uj-- "'-d- ....
"auc..
....
... ..~.. "" ... ,~.
~.
czelną do opracowanIa wyty;:
NaJwatnle]szą przyczyną nJe nych pracy ~l:tycznej ! O1'łlldostatecznych po~tęp6w w nau niucyJneJ Zn:e,,~nia, II m. In
ce lest slabe ,,,yrobienie t u- do """""610we~0 ""racowllnia
-.....
..-,..
~ ~ ..... - - ... --- spoSobu powoływania mętów za

I

:::!iO:s:E:ai~~:I!:

Ilteso organhmu lf'ls1'Odareselo. pneknlakenia J~j w kraj docalltflwlcle podp~kowanego 'tarc%8jący surowców.
owemu "ponadnal"tldowt'mu" Ol
Plany hitlerowskie zmleT&llly
lI'anowl. lmper1lllłłstam amery- do oddania władzy niemieckim
kai\sklm Ithle II lo, by, posJu- monopolistom cad przemysł",m
lflI.hIo się planem IkhulJlalUl, po zachodnlo-eurooelskim. preede
.bawłt! suwerennooeJ lfOSp<>dM- wnystkim nad' jego głównym
\lIlIeJ kraje Europy zachodnIej I ośrodkiem, kombinatem RuhraHistoria I oole planu Schuma przy oka$Jl ostal&c1lnle IIIYIłM!eC Lotaryngia W plaole Scllumana
na Uumacr.ą dlac;:eso Impel'iali- wpływy konkllrO'neyjneg1) Impe- 1&lbodolo·nlemle('klm pnemystorn amerykań~klm tak zalt'Zy rlalhlmll brytyJ$klq-o, który w sł"weom pl"i!Ypadz upfZ}"WIl$na pośpiechu W marcu 1950 re- wynIku rułlAcJipianu I§(lbu-I wana rola w stosunku do przemy
ku bfunatny ,.kanclt'n" Nie- mana straci Dc.hoilnlo - ,uro- .łowc6w lUbych krajów europt'j
mlec Zachodntch Adenaul'f. na pł'jskl rynek zbytu na węrlel I .klclt, PI'tY zabellpl_enlu 110a.lel'enie swych
mocodawców ieiallo (w Of;ólnym wywot.!e bry sn dreyduJącf'ło amerykafiolklm
aza Atlantyku wysunlll propo:y ty.lsll:lm la okras 1943-1950 wy monopolistom.
cję ~awarela sojuazu ekollomle, WÓl węlllll slano\\1! około 3"/.,
Dccydujący głos am~rykRń·
~eao FOllOcji. l Nlem',ee Zachod- II wyw6: lala.z.a i stall ok()lo skiego kapitalu I billerow.klch
nich, który stwonyłl)y
',5 8/0 wywozu brytyjskiego). li!: magnatów
przemysłowych w
dare&e podstawy dla remUltan PIlIlk\U
whbenla mllIl,vnego ponadnarodowym organ! ...'· zaI!8cjI' Europy IWcltodnlej, przede, plan Schumana ~ Jest ~zl\dza,jącvm E,irepeJską Wspólwszystkim Nlamie<: ZachodnJch p~ amerykai\skleb poupala- notą Węgla I Stall sprawi, TlIl.'CZ
Aby buliuall1jflemu
~WI czy świata jako ~b .prze- ja~na, te pr'IIielIIJ'sJ francaul.
tl"lncuskłemu dll6 P02<N"f "samo kutaroellia wwowo-'talow_o jak l PlVmyll/'y InllJ'ClI krajów
daleln06ci" wobec franl"\ISkiej &róJklllta Europy pó!aoona-za- RBI.ąeych do \Vspółnoty, bę4;t
opinii publicznej, I"IINłd tlSA po- cltodnle.! w wielkl lU'SeDBl Ibro- się roswlJati tylko w tym stellstaDowił Pł'zYłIItroił IIwIiJ plan jMlowy, klórT klerowanv pnres niu, w Jaklm będsie te korzyst·
w -ty fraftemkle. 9-go maja WaSlI:YlI{fIoll lIDaJdoWlllłby się ue dla amerykańs.kl<,h bankle1950 roku minister Spraw Zagnl pod ~{m dOSON\1\l l rów I ICh hlUerowsklch wspólni
nlc.llnych F:~Il('Ii, !elluDllln, .. ~ pod a4mlnb~ dośwłlWczo- ków. Plan Schumana skazuje
pl'Opo!lo\val .1I1ed_eukl pn,o nych w W dllled'llinłe 1I1l1_w· liC7ille francuskIe lakłady prze·
DQ'IIłu węglow.,. ł b"mlftteco skł~lIl11&/1111łlóW przemyłllowYclt. mysJowe na zagładę
.
80-"'"
k'
. In"l -_.I
'
--:::,. ltacboou!ej,
. ~~_Ie...
l'!Ilłdó
ł lo-go wlIl!tnla "" n .....U p sn
Rola IT.\do
francuskleIll
~::::=Ue koałrołł
Srhumanll %ostlllł .podpisany w
który z ro~..u USA sam
_ _ ..~.. rra Pary~u prHlI ml[lJstl'Ów SIlnIW
sll\PU lt propo~cJą
planu
ne...._
'1'1'0&0 "kall· ~nicznyeh N'emlec ZachodSmu_na, a więc II propoaynu. Tak aarodllił .... ~I- nlćh. Francji, WIoch, Selgil, Ho
~ wyroku śmierel na pneski plau pod tIlQ'ld_ frIuI
e landU I Luksemburgv.
mysJ f"raMuskl, I< propozYt'ją
110 tniałsłra.
Itlnienały Stany
prowaclAC4 da likwidae.!i IlU

HIstoria
planu Scbumana

I

go..ro-;

i:a-

w;

Hitlerowskie plsny
k ..It 1"1 J
W am.ery auSa e

rat)'o&ne,.

..~,. .......-.. • -

polityczne części
I niektórych pl'Ofeso
rów, którzy t\)lerują u studentów &labe przygotowanie do
egzaminów. niesySltematyczoo$ć
nauki I opieszałość w pracy lipo
młodzieży

czujność wObec wrogich elemen tecznej.
tów, które przenikają do nleAby wmnóe wałkę o wyk....
których uczeini i D0!1l6w Akademlcklch, usllujl\ deprawowai' nie planu uezełnilm_o ~1I
mlodzlet I odcial1ać ją od nauki też uczYnić bardziej ~kłm·1
I pracy .połecz.nej.
serdecznym s,,"uuek między 0clOOnym I studentem - podkre
.iennej se~ji egzaminacyjnej ślil min. Rapaclll.
stwierdzając. że jakkolwiek pa- W szerokiej dyskUSji licznie
ziarn prlY!!otowania zdających tabierający glos uczestnicy obI ogólne wyniki ,ą lepsze niż w rad szeroko oma \viali wszysts<",ji "iosennej. to jednak mlod:tlet musi dolobć duto wysl.l kie zagadnienia poruszone w
przemówieniu Ministra I w ~
ków, aby tegoroomy plan wyi- reraciAl~ spraWOzdawczym.

włdeiele- n a
a.""".....v
'Y
-....
ł •
:
OpM,!fe
:"handlllt'lll planu ~umlna. Jak d~ ~= =!ct~eh! h ; : : t
• erę wmlellWlv ~ eMrem ~~Włocli, BelaH.- HolandU" 1 ~~
Plan Scllumcm:a ~ 1Itałł "'I'h.wo4nle~v 1t()~t\dene1,
'tQke11ft3'Ch aem.=?
. '.,.
re łl'1~ Hitlera, ~t6ry 'lYr1Ul
Frank daieltnlków fren~ "tI~.
~ fe lIhMne z,.,1Mm 8łasił'~
orali '!111m minIster • Ił _ _....." . . , _...'L..olł ....... Dla IlUoM ~ . . . . ~~ 1:IZaem:v8łU ~

~w* ~.GrałJ'l.·.

łwladomierlli!

15 I 16 bm. obradowalo w WarszawIe Plenum Rady Naczelnej Zrzeszenia Studentów Polskich, poświęcone mobilizacji mlodzie.y studluJl\lleJ do walki o wykonaule plAuów uczelni
w roku akademickim 1951;52.
W obm.duh Plenum wzll,l uddal minister Szkół WywycI!
I Nauki ADAM RAI' ACKI.

I'ikacJo planu SchumAnn ro5tala prllYjęta "' WIł&IIYI\!!\onJe t
"uill" I słębok1m madowolllniemR.

skłonlł1 Hakeyjn, wi~- Zj~no::: forsu.\1IC utwom~ikaml m~ praemy- ~ francuskieao ~adze- nie t. aW, ~Slde3 wsp611lOalęweMll a ',I.tł'&ędnikami blU i N _ .......__ do ucbw.lenla .... -la l lltall OI)ejmu.\~j
.

wysilków w wa

kauski plan pod francuski szylde

W U
NOWY ,lORK. PAP .. Liczne
fakty. ujdwnion~ nierlawno pod
naci~kiem obul'zon~j oplnJi pu·
-ne) dowodz" te amerykań~~..
aparat admlnislracyjny' Jest
do lłębi pn,,,lłarty kor~cJ __
Ostalnlo wysUo na jaw, ze wyi
.Si lIn.ęlłnley Mlnlst"RtWa Skal'
bu L Minlsi_h". Sprawledllbralt dllie łapówki !IQ
~wedW, wzamlan lta QO
.~l tm wymiar podatku, elsk

!'I

dołożą

o pełne wykonanie planów uczelnianych

RZYM (PAP) WIoska Powszę-I s6w (19,85 proc) I 1.436 menda·
chna Konfederaeja Pracy odnlo łów. SocjaideI\1()krBtyczny zwląduko_nla bronI chemicznej I sła wspanlaly .ukrw odbywa zek -ftwodowy
uzyskał zlIled.
•
vu
~
bakteriologiezneJ. Utywajl\ one Jącyeh się obecni. ue terenie eJ) wie 2,38 proc. głosów, pozostałe
razów łzawiąCYCh, aby przl'szko lego kraju wyborach do rad za- za Ś głosy przypad Iy nieu!e·
dlll~ masom pracuJl\l'ym w Ich kladowych. Jak wynJita z ogło- żnym.
ł'
I !lO s7.onych dotychcZAS danych. w
W wielu prowincjach, m In. \\'
!!'prawledlł wcJ wa I co P zec w
2.422 zakładsl'h pracy Wło&ka Li ""urll, Emilii, Maroae, KamWyzYskow I. A mery kau Ie 8 t oso- Powszechna Konfederacja Pra- panli, Abruua('h, Lucanli. WloR
"'ali I'Ównlei niejednOkrotnie cy zdobyła łl\cznle l!00.4łl3 IlORy. ka Powszechna Konfederll~j8
broll ehemlczną w Korei.
CIIyll '1'6,73 proc. oraz U311 man- Pra~y zdobyła przel'7.lo 110 proc.
om! t Ad
. t
j
z dalIIi'!' Chrześcilań~kle związki ogółu głos6w, a na Sycylii bili·
K
te
mlnlS racy ny w y zawodowe otrzymały 104,729 glo ko 9() proc.
Wl\ pracownikÓW przemysIu che ~ _ ..._ ...... ~ ... _ ....
rni~gO do zespoleni.a się z sze-......-....-.........- - - - - - - - -...- ......---.....- - -........"'........-..........",. . . . . . . . . . . .-......-..............._ ......__
... -

Powstanie

hr.

~o~:.nlaw~~~~;tt:k~~n~f:am~~ en~lii~ę ~:~~~w p~~~;~;::dj~~

W łdSkie,' l\onfederacJ' i PraCHtJ

:a:2eE:~~~~~~~~,~:::: Ame

BUDAPESZT (pAP) W Buda- la, wodza całej poIItępowe J lodz
peszcie odbyło .11l uroczyrte od- kości .:.. 8ta.1łna.
słonięcie posllgu Stalina. Na uro
StalinowI - stwierdził mówczystość przybyło ponad 50.000
ca - zawdzIęcza uMód węgier
osób. Obecni byli przedstawiciele rUldu I partU. w tej liczbie ··se ski swą wolność I nlezawiSł~,
kretarz generalny Węgierskiej możliwość budowanJa nowego,
Partii Pracujących - M. Rako- szczęśliwego życia. Stalinowska
s1, przewodniczący Prezydi~ armia wyzwoliła n&ród węgier
WIlgiersklej Republiki Ludowej
_ 8. ROIIAI. premier rządu wę liki • Związek Radzieekl o.ItazoSe
glerskiego-I. Dobl, członkowie naszemu krajowi ogromną poBiura Politycznego KC Węgier moc. Najwlęksą dla n88 p _
,klej Part41 Pracujących oraz cą s-t nauka Sta1lJla, cb.łęIKl id6
przedstawldele dyplomatyczni
ZSRR, Oh!ńaldej Republiki Ludo rej okrzepła ~ W~erau
l"ncuĄeych. Pod Jej Id&
weJ, ImlJ6~ demokracji ludoweJi NRD.·
rownlttwem uaród węgiel'llk1
Na wielkim wiecu, który od- pomyŚlnie buduje IIOCJallZm.
był elę na placu Varosliget prze
Przemówienie ministra Remawia! cuonek Biura polityczne
go KC Węgierskiej Part4i Pracu vai'a przerywane było wie10krot
jących,
minister
kultury- nie burzliwymi owacjam1 na
J. Reval.' Nawiązując do uchwa- cześć stalina, pokoju, Da cześć
ły o wzniesieniu w stolicy Wę Matyasa Rakoo!'ego,
Wśród dżw:tęków Międzynaro
~er.kiej Republiki Ludowej po
sągu StaUna, podjętej przez 8to- d6wki nastąpiło odsłonlęcl1! po.
łeczną radę narodową w 70 rocz sągu. Posąg wysokości II m. 0Ó0
nicę urodzin StaUna minister lany z brązu wmoll'! się na CIlko
Kev&! podkreślił. te posąg ten le wysokości 10 m PoSU Stalistanowi aymlKll wcb.łęoznoścl I na wykonany zostal przez wybii
milOŚ(!! narodu
węgie!1lklego nego rzeźbiaT&ll węgierskiego dla swegO najlepuello pn,y$&Cle Band orli !\fIkusa.

• ......

.

.

w_~ FraueJł Jest

mllIII

ł6ID!e llędzI:I&. DaĄe
.fe4ea 1loWV4 zdndy naro4...

weJ.

~ frnn_ka II
leWlll ___ iocIJl mę na od
dule łdtł_wsklm DIlIpatom ~.Wym ·wladzy

~ ~

..

polskiej -

Bolesława

Blenta.

$wialowego obozu pokoju l j1tgo
Cho~tego Generalissimusa 36·
zeta StaUm. młodziej tel:rnijl$
041 Plenum uchwaliła tekat \ii'
tu do Pr.ezyctenta RP.

Zson
wybitnego geologa polskiegn
j n1 Clar,ecklelG
W dniu Hl grudnia br, ltIll;łrł
'" WarsUlwfe wyblmy polaki ucLuny,. geolog .su Clafll~. dy

rektor nac:elny Panstw\lwego
Instytutu Gilo!oa;cznega, czlonek bonorowy PolsJttgo TowaI'-zystwa
Geologiez;neao
oraz
cuo.nek innych IoW1U'IIYstw Il1IUkowych.
Jan Curnookl był iw6~ !lO-

~lneJ reolotłll Gór łWięło·

krzyslileb, której pośwlęe!ł eale
.woJe tycie. Byl Jednym t głów
nych OTganiulorów słuiby llC'l10g;cLllej W Polsttl,
W Odrodzonej Polsce U'eO!'łs

niz:ował

Pańsiwowy

Instyt~t

Gilologicm.v, by! twórcli p!erwszego planu badań I p:osrukiwsń
~eolOf;ic:mych j do ostatniej
chwili ~a Ilrac6wal nad li.Wi'llaniem polskiej geolog!! z tyciem loo~m Polski l.udo
wej.
.
Za: wyNtna sasłuii ~
ny lI05ta1 1lagrOd, paiistwowli
{..go stopnia.
PolskI! geolOf;la Incl w ~tym w~ b: InlllO uM')ne,o - te!..~!;~a i ba1.C~il t>a-.y $U)"I'IW'
~,,,..,,.'
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aniem działaczy le
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wy h

chcieli osłabić alkę narodu polskiego o yz olenie
Zezlania świadk6w w procesie kierownik6w zbrodnicze) ofBanlzacjl ))ltalt«
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i~~iE,.sTART , SKŁADALI

ZEZNANIA

DALSI

R ANI
SWIAD-

.
Swiadek Władysław JedJiński,/ wiem kilku ludzi, rekrutujądetektyw ' a w cy ch'
ś ód
.
J<'..
Się spo r
pol"i
ICJ granato
czasie okupaCji klerowmk pla- wej, a pned\l wszystkim wywia
cówki "Startu" na Pradze - ze· dowców z .. Kripo". ..Ludcle ci
~je, że w 1942 r. objąl stano- b)'U przydzieleni na stale do
te
j
j
I
I
ł
wisko szefa wyw'adu AK
.
•
na - mo ego re onu on w nag~ yen
renie Pragi. Na rozkaz swego wypadkacb wykonywali IIkwizwienchnilta z AK świadek roz dacJe" _ stwierdza
JedJlńsld.
począł ścisłą wspólpracę z PKB./ O dokonanych morderstwach
W Jesieni 1943 r. świadek, z po- świadek meldował osk. OJrzyólecenia naczelnika "urzędu śled sklemu.
czego" PKB - Lechowicza prze
Z kolei temajc świadek Stas'zedł do "Startu". gdzie objął nJslaw Warnocld, który w CZQfunkcjlj
kierownika
obwodu sle okupllcji pelnił funkcję of!Warszawa - Praga.
cera Inspekcyjnego w ,,l{omen"Organlzacja "Start" - mówi dzie Głównej PKB". Ponadto
świadek wstala
pI1wolana świadek pełnlł funkcje za,tępcy
przez .. delegaturę" do walki z nnczelnika służby śledczej komunizmem".
Iloleslawa Kontr,.ma.
Swiadek Jedllńsld przypomi- I
s laralltow ..c
na sobie nazwiska osób. które
I
lh:;
na podleglym mu terenie były
pr zedwo'~nny

I

Chcieli

ruch

~~[aac~~wie:~;~wi. JS~~ad~r~;~
.

I

~ema n1azwiska Wadyslawa
.,ąbro,"'Sk ego, Stefana Barlusla, Stefana Kalinowskiego, !Ile
f~a Pe,iasa i
szereg Innych.
Rozpracowywani przez "Start"
cl:z1alaQZ.e lewicowi byli mordowanl - jak stwierdza świadek
- przez "grupy likWidacyjne".
.. Pamiętam, te na terenie Zera_.- b-'
.....
~.o SECreg II'"W Id IleJi" zeznaje Jedllósld. M. In. rostał
zllkwid
y Stefan Wldery/i
ki L ow~ h l'8kJ I R
~b eon ki" e II
omua

Id

DrOWI

•

Wytyczne
i
eza

w: ~ ł..

~C.uOw

nicnodłegłościowy
II"

Swiadek stwierdza, te "delegatura" postawiła przed PKB
d'
Iii'
I
d' l I
la arue. para '-'wan II
Zla 8 ności niepodległościowego ruchu
lewicowego.
Prokurator:
W Jaki sposób
miało się odbywać to paralitowanle?
Swladek: Pn.ez rozpraoowywanie działaczy lewicowych, a
na.stępn.ie przu roblen.lo wykazów 1 odstawianie do Gwtapo
celem aresztowania.
Prok.: Czy PKB wykonywał
to zadanie?
Swladek: Tak, wykonywał.
Swiadek wyjaśnia następnie.
że materiały przekazywane da
Gęstapo pochodziły z warszawskiego "Ul'Zędu Śledczego", którego naczelnikiem był L~c1IOwiez oraz z prowincji, gdzJe
istniały ogniwa PKB. Swiadek
stwierdza, że ogniwa PKB na
terenie woj. lódzkiego i lubelskiego miały bezpośrednie kontakty z Gestapo,
do którego
przekazywały dane o dzialaczach lewicowych:
Prok.: A co się potym z tymi
osubaml (lŁialo?
Swladek: Zostaly albo rozslrzelane, albo wysIane do obo-

Morderstwa dokonywane byly
na podstawie fikcyjnych oskal'teń o prrestęł)stwa kryminalne.
Skierowana przeciwko ruchowi
lewicowemu wywiadowcza d7..ia
lalność świadka datuje si~ jesz.cze z okresu, kiedy jaJw pracow
nik wywia.clu AK rOzpl'acowywal organizacje lewicowe. W
tym claKie był on w ścisłym kon
takcie z Chajecklm, komendantein PKB na Warszawę I 1. Eu8tachym Krakiem. Siatka wywiadu AK na Pradze, podlegaląca świadkowi, liczyła przeszło
T6 ludzi. Wielu z nich przeszło
wraz ze świadkiem do Państwo- 2ÓW.
wego Korpusu Bezpieczeństwa.
M d
j
Szczególowe wytyczne otrzymyOl" ercy O
wał świadek od naczelnika
czworga dzieci
.. Unęd4, SledCZE'go" PKB Lechowirnlll. Wytyczne te - mó
Swladek Janlua Dzierżono\\>wt Jedllilski - polegały calko- ~ka jest wdową po l\ilcbale 0wiele na rozpracowyWaniu na besztaiskim, długoletnim d'rialaterenie podległego mi obwodu czu KPP .i PPR. PrzerywanYI11
dzlalac~
lewIcowych
PPR, ,ze wrruszenia glosem św;adek
Gwanl.ll Ludowej I pokrt'wnycb
mówi o politycznej
dzia13lności
leJ
.
śl d
orpn!zacjl. W późn saym 0- swego ,męza, o prze a owakresie Lechowie" przekazywał niach, Jakim podlegal
on
iiprzed
t
. ł
mi listy osób, ktÓl'e nlI a ł em roz wo Jną za ud Zla w man es apracowa6 przy pomoey swej cjach i organizowaniu wieców.
wladowczej. Trzy ra~ W czasie okupacji Mlchal Obesl!

ea

I
I

tuje długi stereg n~zwisk oflar-, czy" l pokrewne mu orsaniUl-, wnY6tklmj komórkami "dele- CZy lewicowych w obou.ch kOD
nych dZlalaczy leWicowych, któ- cJe, jak "Start".
gatury emigracyjnego rządu lon centM\cyjnych.
rzy padU ofiarą "birów ze "Slar
Sąd Przedstawia świadkowi dyńskiego" na sl.Czablu okręgu. Prok.: Jakle lo mialy być otu". Pod numerem 285 tej kO/l!ll- szereg dokumentów. Sil to wy- Na pytanie SlIdu, świadek cha- bozy I skąd one nuały Się ~lIe?
majJ'nej Usly f1gur~e nazwisko kazy. zaczynające Się od słowa rakteryzuje
zakres dz.ialanla
!iwiadek: To bylo l.adania·
MNchała
Obesztalsklego.
t_
\'!" i za wiera,lIC41
•
li - Wydziału Bezpieczeństwa przy ł korpum bezplecrenstwa.
.'
k tor:v
.
\~.
.
ś' d k ....omun.c ...
as ęprue
ze.znaJe
WIa e CTne nazwiska. Swiadek rozpo"
I mi"l w tej sprawie szczegółowe
JadwIga
Olesinska,
członek maje te wykazy, jako materla- "delegaturze oraz PKB. Slwier instrukcje.
NSZ. . Wraz Z grupą Czerwia· Iy, które przechodziły przez ja- dza on, te II&sadnleąm członem
S· d k
. ś' '-ż t P •
kowsklego weszła ona w skład
S .
-'__
WIS e
WyJB nla "". e an
j'"",o placó\"kl' '" "StarcI'e". I>la_ gO r~e .. Wladek stwler""" na· WydzUJu Bezpieczeństwa byla stwowy Korpus Be..... ieczeństwa
-"
,..
re
Itę me
w stosunku do ko
lad
k ó
-"
cówka ta podlegala w NSZ 05p . ' ze
ł
- bnrga.4a wyw owcza,
t ra był podpon"dkowany bezpośre
karźonemu Ojrzyńsklemu, a po mUfl~tówltPnewidz!lI.~e ~~y
"I'l)wadzila. lU! terenIIII Warna- dnio delegatowI.
pneJściu do .. S~artu" - oskar- ~~:nl~ I~ ~r:'o~ach k:n~ wy wywiad, skierowany 1Ift8Swladek Kowal8wskl z8Zl1.IIje
zonemu Pajorowl. WymlenJa o· centracyjnych.
elwko
OI'łallłlla*m lewico- nasl~pnle o W9półpracy "bryga
na szereg nazwisk roz;pracowy.
dy wywladowcuJ" "de1ell!ltury"
wanych pfl'.e~ placówkę' Czer·
wym.
z Gestapo... Wezwany _t&ł_
wL'łkowskJego dz:Ialeczy lewlco- k
III d
6'.:1_
kiedy' - ~twierdzB m. in. 6w1a
wych - m. inn. nazwisko ObeueS
i
dek _ do naczelnika wYdalahl
szl.alsklego.
O prześladowaniach działa.
bellplec•.eóstwa lIU&ebla or6lno
Prok.: Czy świadek wie, Jaki czy PPR w czasie Gkupacji m6obozów
państwowego "StencIa" I on mi
los spotkał te Gsoby?
wi świadek Kllmmlerz Pre,las,
powiedzIał. ta ..Edyta;" I "WeSwiadek:
J€'żeli chodzi o sekretarz Komitetu Dzielnicowe
ber" odbyli konferencJe 11 oflce
Obesztalsltiego, to wiadomo mi, go PPR nA praw)'m brzegtl
Świadek stwierdza następnle. rami Gestapo".
że został zlikw. idowAny.
dk
l
,.Edvta" _ w.~ług wyja'-ta
Wisły. Na"wisko świa
II tna'l I :te
"Wydział Bezpieczeństwa'
J
""
mu
W tym mieJSCU Sąd na. proś- zione zostalo w mIeszkaniu kGn I ,delegatury" prowadził karto te nia ,hiadka _ byl komend,n~ę. .',t~kał DZlerz"nowsklej u- fld'!nta Gestapo na liście 22 I kę lewicowych dZIałaczy niepo1 tem brygady wywiadowczej, a
zSe ~ <' g 05U.
dzlalaczy
komunlstycznych.!ległOŚcioWYeh. Na pytanie Sądu "Weber" Jego uatępCI\.
l IWlslIddelt DalerŻOn~wSkab: Wy przemaczonych do zamordowa świad~k wyjaśnia, te kartolekA
Po przesluchaniu
świadka
SO{
II lIC!,
ta kObl~ta. yła u oia. Na liście tej znajdowało ta rntaIa 5łuty~ Jako materiał KowaleVl'Sklel:o, Sąd odroczył
mnie, żeby mnie zhkwldo.wać. się r.ównlo" nafwlsko WlaA-sl a ... _
" __ lo PA ~'A""e ..... -1.. 1~""raWA do dnla nast-nego.
Była jeszcze z jednvm mAzczy6
"I
...... osa...........
v "v.... ....... q v . p
,
""
zną. On strzelił do' mnie' dwa wa Dąbrowskiego kGmendanta
• •
razy. Bylo to w dwa. tygodnie grupy GL na Zeraniu. W zw\ąz
"
po śmierci mojego męża. To by- ku z z07.nanlaml świadka, prze
la ta kobieta, która tu stal.
wodnlczący
odczytuje dokuWIlIYaey oekarieru I Ich kampa ków Lysakowsld, urzQdnlk war·
OdpowiadaJ'DC w dalszym cia ment, majdujący sili w aktach nJ - 6w1adkowie doprowadzeni stawskJej komendy PKB, który
,
~
s"rawy,
a
ZAtytulowany
..
do
na
"""-rawę 1\ wi-menda
zemali .. zestawiał listy komunistów'.
gu na pytania prokuralol'B, śwla ,.
........
~
ci ....
dele Olesłńska wyjaśnia 5pra- Startu" I zawierAjący m. In. na zgodnJe: państwowy Korpus BCŁ Rierarchia ustanowiona w ..e
zwisko WłndY5ława Di\bFoW- pl_elistwa mlał stanowić kad- le zbrodni została utrzymana po
wę rzekomej "rewizji", jaka za skiego, którego .,należy z!l.kwl- Tę policji powojenneJ, faszyetow wojnJe w "życiu poUtycznym".
stała dokonana przez grupę dawać".
lkieJ Polski w miejsca granato M.tkołajczyk był "PNZ-" a
ozerwlakowskielJo w pewnym
j
li jl r.d skredytowanel Korboń.kJ członkiem kierown.le
mieszkaniu pr7.y ul. Margq.ałNastępnie przesłuchany w- ::pół:'ac~ 'z O:upant.em, r.dy- twa PSL, Tabls& .. tylko" pt'wkowskleJ. ~RewlrJa" ta, w kt6- Ital ś,vtadek Wiktor Bogacld skredytowanej-w oczach naro- wodnlczącym
Zarządu Woja.
rej udzłal brala równleł świa na. okol!czn~ść UłmGrdowanl~ du, który l"\ienawidzii okupanta i wódzklego PSL w Gdańsku, Lydek OJeslósKa. byla zwykłym prr.ez ,$tRrt .. znanyc~ na Ko. wszystkich roraJc6w z nJm ,akowsKi zaś sekretarzem dziel
napadem ba.ndycklm. którego le rzelUrll<~szkow I no.ownlkó", wspóld~ałających. Wspóldziała nicy PSL, Praga _ Pólnoc.
hlpem padła pewna 110M mnnel - braCI Pleuznerów.
nie to nie było jednak dyskre•
e
..
złolych. platery oraz futro. !iwia
Jak wiadomo 7. ro~prawy. dytujące w oczach delegatury,
Kontakt z Gestapo utrzymy·
dek przyznaje, te futro wynlo- "Start", pragnąc wykorzystać która powołaJa do tycia PKB i wały rÓlne komórki delegatu.
sla sama.
zbÓjecką reputację I"leuznerów jego odgał~zlenle _ ..Start" w ry i to na wSŁYstkich szczeb:ach.
ić
dla S7.kalowsnla ruchu lewiCO-I porozumieniu z Gestapo. Delega Lechowicz I Pajor, kierownlcy
PKB lniał
ąp
wego _ zlikwidował Ich, 1'07.- tura nie chCIała l8WTlJe korzy- .urzędu śledczego" współpraco
granatOWA nolicjA pflwszechnlajllc równocześnie stać z uslug gran~to",:,ej policji, ,vali ściśle - jak wykazały
"t I'"
"prowokacyjne pogłoski, jakoby licząc Sl~ z nastrojami mas. N\e plerwsz.e dni procesu - z gestaZeznania świadka Iłeonka ci bandyci byli członkami PPR. liczyła UŚ, te wrodnlcUl,. do- poweem Spielkerem.
Swiadek
LYS\1.kowskiello. b. nacz.elnlka
.W p'l!:Aanlaen. lIW)',eh świadek brze Ull\Onsptrow. ans W!\polpra- Warnockl. zastępca naczelnika
"Wydziału Administracyjnego 8ifgaoltł ....~Ii.~ '~~ry '~~'I~~""~' 1. Gest.apo zo służby śledczej w kQtTlendzie
Komenrly m. Warszawy PKB". minalnej działalności Plwme- ,tawe ujawniona ! haniebna, PKB Ze!.l1al. te podlejiU mu konaświetliły rolę, jaką miał ode- rów
z:dra<Wecka rola delegatury b~- mendancl okręgU 16dt.ltlego l lu
grać PKS w okresie po od'lyska
.
dz.ie w calej ohydzie ukauna belskiego - l\larklewlc: I Abnlu niepodległości. PKB miał za
ealrmu spoleczeństwu.
eZyński mieli kontakty 1. Gestastąpić skompromitowaną przez
b
d
• • ..
po na swoim terenie. R6wn~*
kolaborację z okupantem graryga y
Praces klerownik6w "Startu" Sl,'\nlsław Kowalewski, ustępca
nstawą policję. Prowadzone w
wywiadowczej'
wykaAał, te bandycka polityka delegata na m. Warszawę nie
PKB ćwiczenia aplikacyjn~ mó
delegatury mordowania I wyda· mógł ukryć. że podlegli mu ki e'IIi/y o tym, ,.jak trzeba rru;pęZ kolei składa zemania świa wafila w ręce hltlerGw&ldej po- rownicy brygady wywladowC2.ej
dzać tłumy demonstrujących re dek !lta.nlsław i{.owlIliN1ikL 2A licjl Mialaezy lewicowych dyk .. Edyta" i "Weber" odbywali Ita
botników".
maje on. że w okresi" okupacH towana była z Londynu. A więc le konf~rencje z oficerami GestSwl9.dek stwierdza następnie, p4!!nił pQCZj\tkowo funkCję 5&)- pruJ! .. premiera" MikołaJclyka. po.
.~
ż<, bieżąca działalność PKS w fa Wydz.iału Wojskowego AK Realizował ją w kraju m. In.
Tak wygląda
mały tylko
II n'''-nl'
dele"atury
KorbolUki, !ragmpncilt dzlallllnC'Ści organicwsle okupacji polegala na pro na "V'~.w",
,~ •••• ~
- ..... v ~ dY""'I'ta~
....
,.
..
wadzeniu wywiadu antylewico Itępcy ditlegata okruowego dla na nli:s%.ym szcublu fAŚ komen ucji. kt6re mialy pełne um
.... • \HU"
~--. P""B
~;el'lIki .....
bta.na ,,~tl'lot.\'czn.vch.
me~1Iegłościowago. Wywiad ten został n~9tęp Warnawy I z racj I II\vego .....
,n,
'N
...
.. F~
S
nowisle ......rawowel nadw nad Jeszcze ni1tszyn1 jeden lM! świad- wych i wolnościowych frazesów.
nie prlej~y przez .. Urząd led
....

r:

W mleszkauhl
t
ta
Faszystowsk.i plan
onu en a
po...
t
n worzen a
koneentraey Jnych

i. .

I

I

zas

.Zbrodnicza rola

-·0'

A

w

lewicowych,

zamieszka- sl'.a -

mąż

mój

zginął

li

rąk

!!!bp:~.t~.~~~~~~1~io,~.zęśelo- ~~~r:~~~~~:ł::~!r~!.~~; W rozwoiu
NienaUowskl
mqż
świadka został zamordowana czele
ny, Dzlerionowska pobiegła na
miejsce r;brodni, zastala męża w
grupy likwidacyjnej agonii, leżącego w kałuty krwi.
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I phnlwym zorganlzowlliu ruchu racjonallzatorskieJo
Z krajotl'eJ' naradl1i:1 W StarlIchowicach

W ubleg!lIm t!lgodniu odblIte się w Starachowicach 2-dnlowniouk. Tablice umoiUwle rów \....;tdzJaI6w. w których istnioią
_iq dyrekcji iek~adu oru or- komórki wynalazc!ośc!, pel_
Obek niego leżał dokument, wa kraj<>wB narada rObOC%B po~wjęcone wll naluelto4ci precow
"{
t' j j
ł4 k
macniJ.ów klubu.Teennlki I IRa.
Na stanowisko
kierownika który Dz!erionowslm podniosła nlcuj. W narad,rie wzięli udzial przed$tau,jcie!c departem4'lltów
galuz4CJ par IIJne
gW z 0placówki "Startu" na Pradze i przechowała, przypuszcwjąc.
wej aktu;ah\4 kontrOlII pracy eJonaliucji opiekujących st"
świadek
wyznacZOl1y
zostal że moie to być dokument zgu- techniki PKPG, wlZystkich ministentw f/ospodarc.t1Icll, przed
CJiynnik6w administracyjnI/ch i tymi komórkami I kontrolują~
pnu Lechowlcu dlatego, te u- biony pruJ: mordercę. Następu- stawiciele WlIdziału Ekonolllic.vnego CRZZ, zarz4dÓUl g«)w!lllch
społeCZ1'lllch, odpowiedzialnllch cych ich pracę,
watel on, li nalciy wzmóc dzla- Je wstrząsający moment, w któ· związków zawodowllCh i centralnI/ch zarzqdów prum".IOWllch
J4 stan I tOJwój racjonali.ta.torNarada pomogla zorie"tołaJnośĆ tej placówlrl. W czasie rym świadek rozpoznaje ów
ó
3111.111,
•.
'MĆ .,·A, ;~ .. ",!·Alkn A J _. . . . . .
c'e" świadek
b
oraz kilku większych zakład w pracy.
wu
"
~,,_. ~ - .."w,.
swej pracy w.. St ar,
dokument, znajdujący się o ecKierownicy zakładowych ko· c(zialnoiĆ:4 dcl.ull pomljiml/
spotykal się często ~ klarownJ· nie w aktach sądu. Dz.lerżonowRuch racjonallzatorski u'kro- kich lakiadach pracy II w woje~ mórak wynaluC%ości w trosce o rozwój wl/1\e1uCi04ei P'CI~'
kaml: Pajorem, Ojrzyńskim I ska stwierdza wśród łkań: .. Tak
I
t
r
J
w...... twIA t·'elecl.'m m. in. w rOiwój I wel."nl-cle w kr'" 1 ' 1 1 - '
ci·
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Jędrzejowie

'Wzmóc,!roskę OczysłośćcSzoregów partyjnych
~ owzrost· i ofensywność organizacji iędrzejowskiej
W dniu 15 I 18 bm. JędrzeJowska organizacja partyjna na
podsumowała ośil\ll'Ulęcla w IWo
Jej pracy w ubiegłYm okresie I dokonała krytycznej oceny
niedooiągnlę6 ł błędów poszczegółnych organizaCJi partyjnycb.
KG I KP. ,

III Konferencji Powiatowej

R

eferat
sprawozdawczy.
wygłoszony przez I sekre
tarza KP w Jędrzejowie
tow. Przeździeckiego i dyskusja po referacie wykazały. że
jednym z najis,totniejszych bra
k6w. który powodUje niedostatoczną ofensywność organizaCji
jędrzejowskiej jest mała troska
o czystość szeregów Ilartli I o
Jej ~8t oraz slaboli6 pracy
agitatorów partyjnych. Wyniki
niedostatecznej
ofensywności
politycznej' i sprężystości orga
nizacyjnej, to m. In. wYkonanie
dopiero w 85,1 proc. rocznego
planu skupu ..boła przez powiat. niski procent wykonania
pla.nu kontraktacji I skupu trzo
dy cbłewnej, to· wreszcIe 171
członków partl1. którzy dotych
czas nie wywiązali się ze swych
obowiązków wobec państwa.

w pracy uświadamIająCej, prowadzonej na wsi. mają robotni
cy sędziszowskich warsztatów
PKP, Niestety udział ich w
akcjach prowadzonych obecnie
na wsi jędrzejowskiej był znikomy. Członkowie organizacJI
partyjnej z PKP SędzI sz Ów' n I e

partyJnycb pracuJącycb cbłopów, którzy przoduj" w wywl"
zywa.nlu sIę ze wszystkIch zobOwil\Zl'ń wOb"" państWa l .po
śród których najbardziej świadoml, aktywul I bojowi winni
wzmaenla6 nasze organizacje
partyjne.
Wzmocnienie bOwiem organlzaejl partyjn'eJ. zacieśnienie wię
zów I wzmożenie Jej oddzlaływanla politycznego na bezpartyj
nych chłopów. uzależnione jest
przede wszystkim od czystości

Dzięki kolektywnej pracy I
stosowaniu nowych metod upr a
wy ziemi i hodowli znacznie

wzrosła zamożność sp6łdzlelców,
W cóągu roku wspólnej gospodarki 2lWiększył się o 100 proc.

stan pogłowia bydłll, wybudowano nowe pomieszczenia gospo
darskie.
wzrosła
wydajność
Czlonkowie spóldzie!i11 produkcyjnej stoszyre, w woj. ?,roez ha.
rawskim. po wypełnieniu swych obowiązków wobec Panstwa,
Niestety. jak wynikało z dalprzystqpili do wydawania swym cz!ankom zaliczek zbożowych
szej dyskusji, o czym m, in. mó
za przepracowane dniówki oorachunkolqe.
wił tow. Gabala z Raszkowa k' b'
Na zd3'ęc!U: Spółdzielcy
pobierajq zalicz
t _
z o~owe,
KP I komitety gminne nie udzie _..:.:.:..;;.:;,.:.:.;.:;;.....:.
_ _ _,;;,.,;;...._...;..;..
___
_ _........._~-

a~~e k~:E::~!:E:.:~~ :t:~~~!Z::~:=t:~;:i~:~ ~~~n~:::~:2~omPo~;~idJ::~ Zebrania gromadzkieI wgminie Rogów
usprawn prac,
zabierało głos
sp.l..ldz.ael"zos". samopomoco,we J

ale - wprost przeciwnie - wie
lu kolejarzy. posladaJi\Cycb go
sPOdarstwa na wsi. nie wywt,,zalo Ilę do tej pory ze sw:veh
obowlązk6w
wobec państWa.
M6wlll o tym w dyskusji tow,
tow. WłOdarozyk. Wachowicz I
Ziemba z PKP - Sędzis~ów j
wskazywali, że Komitet Kolejo
wy I KG w Sędziszowie winny
wzm6c czujność w tej sprawie
Jak wynikało z referatu sprs
wozdawczego I z dyskUSji organizacja Jędrzejowska nie ty1
ko nie zdołała oczyścić swych
szeregów z elementu przypad-

neJ wjród chłopów. Ażeby lIZYS
•
Ił
Ił
kali to. trzeba równleł odświeW dyskusji na III Konfereniy6. wzmocnl6 szeregi organlza cjl Powiatowej PZPR w Jędrze
ejl najzdrowszym elementem z jowie
24 delegapośród przodnjących chłop6w. tów; każde wystąpienie byMusi na'to w swej pracy poło- lo nacechowane wielką troską
żyć wielki nacisk KP. komitety o polepszenie stylu pracy orgagminne I cała organizacja ję- nizacji jędrzejowskiej, troską o
drzejowska.
usunięcie wszelkich braków i
Propagowanie
niedociągnięć. Wskazywano na
złą pracę agitatorów partyj:
spółdzielczości
nych, na zaniedbanie szkolenia,
wskazywano na słabą pracę KG
produkcyjnej i egzekutyw organizacji partyjnych. Krytykowano r6wnież pra
jednym
cę organizacji partyjnych w
j Ż i.
h GS I PZGS. kt6re swą biurokra
Z na wa o e~szyc
cją nieraz utrudniają dystry-

dIlIi

Ił

'"

Ul

•

.,.,

W gromadaCh gminy Rogów,
(pow. Radom) odbyły się już ze
brania wyborcze delegatów na
walne zgromadzenie członków
Gminnej Spółdzielni.
Na zebraniach tych chłopi oce
niali dotychczasową pracę GS i
fi" O
t d ł
l l
jej ·lu. ceny e a y we e ma
teriału krytycznego, kt6ry porno

Na wielu zebraniach wskazano na niedostateczną jeszcze organizację pracy komisji rozdziel
czej przy GS, która rozdzielała
towary na p<lszczeg6lne filie
często nieproporcjonalnie do po
trzeb obsługiwanych przez nie
O lU Plenum
grordad. Wskutek tego w nienie wolno
których sklepach. jak np. w Gąże usunąć niedociągnięcia I sowach Rza,dowych, Blesozkowie,
zapomlna~
usprawnić dalszą działalność Orłowie niejednokrotnie brakuDelegaci,
którzy zabierali ~=~~lec~~:go·wz~:~~:n~~~
placówek tp6ł~71~ZO~~g;;mo- ~~le;r~t~~~:Wi~~::~:I;!uj:
głOS w dyskusJI na Konferencji w okresie obecnych akcJI na
zadao
bucję materiałów przemysło- pomocowe w
me
.
przydziałów ciepłej bielizny,
łąCZYli w swych wystąpienlacb wsi. zaniedbując wdn" spraw(
_ Ogromny rozwój soclali~ty wych.
Zanotowano wiele krylycz- podczas gdy w innych sklepach
zagadnienIe postawy członka PrzyjęCia przodujących w tych cznego przemysłu w Polsce i
Toteż uchwała podjęta przez nych ~łosów, domagających się jest tych artykułów więcej niż
partii, sprawę tego czy wywlą- akcjach chłopów. I tak np. w fakt, że produkcja indywidual- Konferencję Powiatową zobo- usprawnienia dystrybUCji towa- potrzeba.
zal się on ze swych zobowiązań gromadzie Sędowice jest kilku nego rolnictwa nie nadąża za wiązała nowowybrany Komitet rów, zmiany stylu pracy komile
wobec państwa, - ze sprawą bezpartyjnych chłop6w _ akty coraz bardziej zwiększającym Powiatowy oraz całą organiza- tów członkowskich - niedostaNiemal na wszystkich zebraczystości szeregów partyjnyeh. wistów gromadzkich.
kt6rzy się zapotrzebowaniem na pro- cję jędrzejowską do wyclągnię- tecznie troszczących się o zaSlpo nlach zapytywano Zarzą.d GS,
Padały slowa krytyki pod adre wielokrotnie zwra'call się do or dukty spożywcze stwierdził cia wniosków z krytyki, jakiej kojenie potrzeb
pracującego dlaczego nie uruchomił pnnklu
sem ~rganilacjl podstawowych ganizacj! partyjnej o przyjęcie w dyskusji tow. Darol. kierow- poddana zostala w czasie konfe chłopstwa, lub wyboru nowych skupu trzody chlewnej w gmli komitetów gminnych, które do partii, a mimo to nikt sIę nik Wydziału Rolnego KW - rencji oraz 1'10 usunięcia wy- komitetów na miejsce tych. kjtó nie Rogów. Sprawa ta ma dnże
dotychczas nie przeanalizowały dotychczas tym nie zajął.
stawia przed or g aniZ3C{ą jędr~e tkniętych niedociągnięć i do re świadomie szkodzą inlereso- znaczenie dla dostawców luczczłonków organizacji partyjjowską wazne zadame wzmoze podniesienia stylu pracy całej wi mało i średniorolnych chło- ników, gilyż obecnie muszą oni
nych z tego punktu widzenia i
'8 Ś ód
nla
pracy
uświadamiającej organizacji na wyższy, gwaran- pów.
odWO'lić je do odległego o 10
nie
wyciągnęły właściwych
pO r
wśród pracujących chlopów, tujący realizację linU partii I Tak np, na zebraniach w gro- km Szydlowca.
'
wniosk6w w stosunku do oporprzodujących
propagowanie I ułalwianle Brga rządu. poziom.
madach Rogów, Kierz, Niedź..
Trzeba jednak nadmienić, że
DYch; padały słowa krytyki pod
nlzowania spóldzlelnl produkcyj
Na czele nowowybranego Ko- wiedź I Bleszków Chłopi skryły- na wielu zebraniach niedostateadresem KP. który za mało ecbłopó W - czerpać nych oraz wzmoienle walki o mit~tu Powiatowego w Jędrz;-I kowali tamtejsze komitety człon czule omówiona zostala sprawa.
nergicznie
pilnował
stałego nowe kadr v nal"tvjne wzrost. wyila'nośc! z ha I roz- jowle stanął tow, Stefan Przez- kowskle Po kumotersku roz- pełnego i terminowego wykonyprzestrzegania wytycznych III
oT r
oT
w6J hodowli.
dziecki, jako I sekretarz ?raz dZjela,l~e towary. Skryłykowa- wanla przez wieś jej zadań goPlenum KC.
- KP i cała organizacja ję- tow. Jó.:ef Trcmbarczyk Jako no również komitely członkow- spodarczych: spr7edaży państwu
Nawląr.al
,dQ,
,tel
,sprąwYI!Et-,
d
•
k
t
'
d
'l
d
leJ'
II se k re t arz KP .
"
k on t ra kt"
t r7.uuy
~
rzeJows a - s Wlcr Zl
a
skie w MIrowie
Starym I Ja- z b aża,
aCJI
M. In.!,"""',;,'Korla z Kozłowa.
kretarz KW tow. Kujda, który tow. 'DaroI - musi otoczyć tro~
, . . " , ..
strzęblu. które sprawę rozdzialu chlęwnej, spłaty należności fig. m. l\la'j~;~~zcz stwierdził:
_ WicIe naszych podstawo- zabierając głos w dyskusji po- skliwą opieką Istniejące w poPo:vaznym br~kl~m Konfe- towarów pozostawiły wyłącznie nansowyrh, Tylko niektóre growycb organizacji partyjnYt'h wiedział:
wiecie fi spółdzielni produkcyj- rencJI w JędrzejOWIe było .to, sklepowym I nawet nie skontro. mady podjęły konkretne wbocechuje mała boJowość. często
- Partia
nasza - to jej nych, aby stawały się one ~Ol'az że w znaczme zadługIm refer a- lowały jak wywiązują się oni z v.iązania przyspieszające wYPOIwahaj" się one przed wyclą" członkowie' I od tego też, w jaki lepszyml przykładami socjalisty cie sprawozdawczym, wyglosz~- tego ';'danla. Skutek był taki, nienie ol ywateIsklch obowiązgnlęclem konsekwencji w sto- sposób członkowie partU wyko ozneJ gospodarki na wsi.
nym przez I sekretarza KP bo: że wielu czlonków spółdzielni ków.
snnku do członków partu. nie- nuJą swe obowiązki. czy znają
O pracy organizacji partyjnej lo poruszonych wl~le zagadmen, od początku Jej Istnienia nie
Zebrania gromadzkie w gm.
_.--'''''''J''''ycb si.. z obowil\Z- I reallzuJI\ wytyczne naszej par w spółdzielni produkcyjnej w niestety nie. omÓW10ny~ dosta- otrzymało żadnych przydzlał6w. Rogów dostarczyły wiefu cenpaństwa. Np. w gml tl1 ł Jej linię polItyczn" - załe- PrzyłęclAm l o sukcesach spół- tecmie przejrzyścIe i. wy czerpu- podczas gdy inni _ lepsi malo- nych wnios k ó'Y, które powinny
ZSOh I I ty praca I wYniki kaMej orga, dzlelców mówi! sekretarz tej or- jąco. Fakt ten. rzecz Jasna, wply
. ki
h
t
al! pomóc do' usprawnienia pracy
ta
nIe nasze3 sekre rz
D nlzacJl partyjnej.
ganizacji tow, Czuba.
nął ujemnie na poziom dysku- ml s epowyc - o rzymyw
struktor rolny Prezydium GEN
ó
rtll
_ Jeszcze w ub. roku ciężko sjL Również strona organizacyj je po kil~a lub kilkanaście razy. SdPoÓłldepszie.leCgZoOŚCOI bsaSłumgOiwpoaIDOCn'la 0pwr~:!:.
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Gawroński
Inaczej ... Wydaje Im się
z Wodzisławia. krytykując jedtakle naturalne. te Państwo
nocześnie KP. te nie zawsze
w porę i nie zawsze dostatecz,ii łoty na Ich wykształcenie, te
nie jasno Instruował w tej Spl'll buduje dla nich piękne szkolne
wle.komitety gminne I sekrota gmachy. bursy I domy akaderzy .organlzacji podgtllwowych mickie. że oddaje się do Ich 360/0 Znana postępowa dz.iałacz dalszych kwaUfikarji zawodo- płatne orlopy egzamlnaeYJne stw,a ~ad młodzieżą Przedwomiędzywojenna, Stefania wych. Rokrocmle bowiem przy (niezależnie od urlopu' wiPo- lenne przepisy dawały mlodocia
POWll.Żtlą rolę do spełnlen!a użytku coraz' nowe Młodzieżowe ka
Domy Kultury I świetlice.
sempołowska, tak pisze o dzia,- bywało przed wojną na, rynek c.zynIwwego) trwające od, 7 do nym prawo do urlopu wypo~
Na to. by' w pelnl ocenić ta- łalności ówczesnego Minister- pracy 300 tysięc.y młodOCIanYCh 28 dni. Poza tym zakłady Pr&Cy Cż.yr.kowego dopiero po roku
kle fakty. że nie mamy jui w stwa Wyznań Religijnych i 0- bezrobOtn:reh.
mają obllwlązek zwalniać", pra" pracy, młodociani zaś pracujący
tym roku ani Jednego dziecka świecenia Publicznego:
Trudno dziś to zrozumieć, cy mlodzież uesącą się na U go w zakładach przemyslowych i
poza szkolą I te każde IIO botuiMinisterstwo na te wielkie Dziś, gdy przed polską młodzi" dzin Iygod'niowo.
rzemieślniCZYCh,
zatrudniają~
chlopskl~ dziecko, ma
~asy dzieci pozostawione be, ŹlI szeroko stoją .otworem ~ieZgodnie z dekretem z dn. 2 cych 4 lub mniej pracowników.
kształeenla się po szko
nauczania patrzy z obojętnym kawe zawody. kIedy na kazde sierpnia 1951 r. wolno zatru- pra~a do urlopu w ogóle nie po
podsta\1lovveJ dalej. że ponad
I bezcz:ynnym spokojem. Pa- chętne ręce czeka praca I kie- dniać młodzież dopiero po ukoń- siadali.
S~~!d!.:!,~!!:~I:m:!l~odzleŹy kotrzy spokojnie, Iż 'tysiące mlo dy ciągle za malo jest facho\\:- czeniu 16 roku życia; cZlili po
Wielką wagę przywiązuje pań
,
a '" 72 wy
dzieży wyrasta w ciemnocie c6w _ dla rozbudo.\\'UJącej Slę ukończeniu zasadnICzej s~Q.ły siwo do. krzewienia ','uHm)' fi.
(przed wojną
I analfabety:tmie. w którym pols~iej gosp~arkl.
,
zawodowej, W pewnych ,wypad- zycznej i sportu WŚl'ód mloicb
28). młodzlei
żyć będą długie lata, bo dla
DZIŚ, gdy Itczba ucxnlow w kach młodzież może być przyję- dzieży.
rllbotnlczo chłopska stanowi od
ziagodzenla tej klęski, napra średnich SlIkolach. zawodowych ta dc pracy w wieku'łat N. o tle
Nie żaluje ono środków na
65'/,do.711% studiuJących, że
wienla tej krzywdy nic się nie ",.."mql .. w porównaniu z okre- warunki pracy ńle szkOdzą, Jej rozwijanie sportu w mieście i
na młodzlei tę czeka pr.ca
robi. Dziś nie dostawszy się sem przedwojennym o przeszło zdrowiu. CZru; pracy dla laltle,! na wsi, oraz sportu szkolnego.
do szkoły powszechnej d:tieci 316, tys!ęCY , choCi~t liczba lu~ młodzieży wynos! 6 gods. na do Imprezy i zawody masowe dla
- na to. by' to ocenić. cofnąć się
trzeba koniecznie wstecz.
te już po kilku latach nie od dno,cl.Jest o 10 mll~?nów mniej bę (36 godz. tygodniOWO). Zarobki kół sportowych obeimują po kil
Nie .zawsze mlodzież polska
powiadają wiekiem przepisom sza '" ciągu lIa.lbhzsze~o ezle- oblicza się młodz!cży za 46 go- k;ase~ tysięcy uczestników. a
miala takie warunkI rozwoju
szkolnym i nikt więcej nie rołet'la lIC2ba pracowników ze dziu pl'1lepnoowanyeh ,w tygo- obl>zy turystyczne, obozy węl takle perspektywy. NIe zawsze
trosz<:7,y się o tych obywate- śretłnlr.. wyl<s%l.'\kenlem będzie dniu. ~Iodzleiy tej nie wolno drowne oraz inne obozy sportootoczona była opiekli państwIII ..
li".
dwukrotnie., wYiszlll niż w r. zatrudnlać w glldzinaeb nadncz~ we przyciągają coraz liczniejsze
Si~gnlJmy chocfażby do przed
Wśród tych szczęśliWYCh, uczę 1~1I. I~krotnle ~ ~ośnie bowych ani w pon:e nocnej. De- rzesze młodzieży. M!od:ticżowe
wojennych roc.znlków s'flltysty s-_zających do szkoły dzieci prs l1o..~~ osob "e średnim wyksztal- kret postanawia, że zaklally pra- domy kultury artystyczne zoscznych, do ..Pamlęinlków bez- wie 55 0/onle przekraczalo 4 klas ccnlem te.cholcmym.t przeszło cy zobowiązane są,zorganlzować poły świeUicowe i skolne, ogrobotnych". wydanYch w latach szkoły powszechnej, Dz:ecl ro- dwukrotme a wykszlałceniem dla. tej mlodzieiy speej!line szko niska plastyczne przy związkach
międzYwojennych przez Insty- botników i ch'o>pó<'v ..wypadaly" wyższym...
lente Indywidualne, grnpowe lu~ zawodowych, piękne! cenne wy
tut Sp,raw Społecznych, a takte li: nauki. Rodziców ich nie stać
Specjalne ustawy' pańshvow~ brygadOWe, obejmujące część. dawnictwa dla młodzieży _ po_
do Innych wydawnictw Insty- byłO na posyłanie do szkoły. są pomocą I zachętą do naukL p~a~tyczną i nlezbędne wlad.o- .walają młodzieży rozwijać swe
tutu iak np...MJodldeł slęara PO OgromnI! teł wlększOŚ~ szkół I tak np, zgodnie z okólnikiem moset teoretyCZĄe.
, , talenty i zamiłowania artystyc:
p~ wYd. 11 1938 r. ł ..Mlo- wie)sltich stanowiły szkoly nie- Prezesa Rady Ministrów nr. 24
Otoczenie czujllą"troskąmło- ne UCill cenić i kultywowae rodaIeł pl'lledmleśCła", wYd. z pełne - 1. 2 lub a kl~~
z 9. Xl. 1949 I wytycznymi dziet.,v, dbanie o to; by przeęlsy &.ime tradycje kulturalne i na19a'!'1'.
Do szkM zawodowYl!h oraz P~G z 17. III. 1950 r. praco- othrony pracy były wobec: .ruej rodowe.
'
Jwl'il:olmłllłl'
lata za rządów kapitalisty szklII ",""zoll'o stopnia doele- wnJey zatrndnlenl' ": Instytn- stoso'Yane w c.alei .1'QZetągłOśel!: Otoczona opieką I troską pańmilion dzieci by- rała tylkó :"'" jakpooaje wyda o.tac~ państwowych oraz przed- oraz puyznnUle praco~lrom siwa rośnie p<l!ska, młodzież na
Nil wsi np. ,zale- wntctwb MłOdziet sięga po braslęltiorstwach ł zakład.at'hgos- młoduclRnym dekretem z 'dn. t8. budowniczvch socjalizmu, biodziee\ uczę- eę~' - zai~wie około 9%, IIJ". ~lISpoleeznlo..ej, a równo VII. 1948 r. prawa do 7-dnIt)wę., rąe coraz 'liczniejszy udział
a były' woje- . młodzleq opu_rikoJę '~ .~łe, ~y • do szkół go urlopu po półrocznej nIe- zespOla'ch wspó!za.wodr)ictwa, ..
,wolyńskle IJ _olm.. 11M .takłehkolwie'k· ~1.,. PodI."....wowy.eb, Ueeów ogólne przerwa~ej pracy a po rok.u pra' oddani,ero i' uPorem walcząc o
Odsel.l!k ten dOk'\\' cłaL'IZCgO ""k~ łtsiIaJ~eych I ~wl,Icł~Wyc1tOt:~zICY 14 dnturlopu ..,- to'w.say;rtko pri!Od!tWl1icłwa w naqce i praey~
$....:.:...&_ 1lI.~ N._ moillwoill1 ailolłx\'l'lYlJa Wl. _611i11.1'~."- otrumUli pnę,m,w.Y. QDj,ek1Ludow~:.l:łA ~ - ,'~/
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ReOfea nizac jąś wie tI icw ie js kic h Kielecczyzny Obozy wypo~żyn.kowe dla młodzieży
przycQ.rii się do podniesienia POz"· u CZQ~~ ::;:i:i~~~vc:h
W

'g'os-odar-wegO
• kulturalnego wsi
; ,p
.

' ' ' ' ' k r 6 t N ! ! we wszyS'tkich .zko- r nie przezn~cwne są na odrillach rozpoczną się ferie świą· bianie lekcji. Obo7.y wypoczYl'lteczne, D:a uczniów, którzy Ul]. kowe nauczą uczestników jak
darczyml wsi, li popułaryzac.ltl kall dobre wyniki w nauce i wy najlepszego wykorzystania gDspMdzli'lczoścl
produkcyjnej, różnili się w pra.-y społecznej, dzin pozalekcyjnych w celu ado •
mechanizacji rolnictwa, nauki Zarząd Wojewódzki ZMP w bycia nowych wiadomości !
Miczurina, współzawodnictwa I Klelcacb zorganizował specjał. umiejętności. Przebywać tu ona
racjonallza,torstwa w zakresl!' ne obozy wypouyakowe. Znaj· będzie pod fachową opieką
produkcji rolnej.
dują się one w lakich miei-'co.
Czas Irwanla obozu przewl.
Masowa kampania kultural- wościach juk: Poronin, Dolina r\ziuny jest na okres od 27 b~
no _ oświatowa _ zimowe po_ Kościeliska, Morskie Oko, Raz· do '21.1951 r. Wszyscy ucz;e5tlllwszechne samokształcenie rolni toka i Babia Góra.
cy, zaopatrzeni w sprzęt sporto·
cze chłopów pod hasłem "O JEProgram obozó~v przewiduje wy i ,podręczniki szkolne, zblor,
DEN KWINTAL
ZBOZA Z upraWIanie sportow Zimowych się 26 bm. wzarzlldacb powlato
HEKTARA WIĘCEJ"
będue oraz zaJE:c'a świetlicowe, W okre wych ZMP, po ~lYm ,rupowO
wielkim egzaminem poziomu sle pobytu w obozie młodzież udadzą się do łClelc. skąd nut,
pracy świetlic.
nie będzie równiei zaniedbywać I pl wyjaZd do POiZC,zellÓlnych
I. J.
nauki, ponleważ 3 godziny dzien mle~M:owoŚrl. wypoczynkowyCh.
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Doniosłe z~danla gospodarcze I prodnkcyJne, które reallzu-

Ciągu przyszłego roku ZSCh bę
le obeonle Wleli pObka, w?,~gaJą szczególnie silnej, aktywdzie przekazywał etapami usta
pracy kul~uralno - oswlatowcJ, gwarantującej
wyniki
loną Ilość świetlic terenowych
akcji polityczno - uświadamiającej. Zakres I formy te; pracy
radom narodowym,
Swietlice
podejmowanej przez aktyw partyjny, samopomocowy I mlootl"lymaJl\ etatowycb klerownldzidowy, są różne: szkola, kursy. biblioteka gminna, kino
ków rekrutuJącycb alę spośród
objazdowe, ,konkurs czytelniczy, koło Wszechnicy Radiowej,
nauczyolelI sZkól ollólnoksztal'wreszcie - ~matorskle tespoly artystyczne.
cących, własn) budłet na akcje
Podstawą I ognisklem życia' o tym organlzacje odpowledzial kulturalno - oświatowe prellllkulturalnego wsi jest świetlica ne za stan pracy świetlic -ZSCh meraię czasopism Itd, SwleUlce
gromadzka. teren spotkań, o- I ZMP. Pra~a kul~urlllno _. OŚWlll smlnn ... zespoili Ściśle swą prac,ę
gnlwo, wiążące małorolnych I lowa opiera się dotychczas o II bibliotekami SOlInnymi, co po
średniaków z, ciłonkami sp61- świetlicowe zespoły powstałe 8a zwoll skoordynowa6 klerownledziełnl produkcyjnej, aktyw 00 morzu tnie, o dorobek :Ływtolo- ewo iycla kdlłuralnego gminy I
lily,czny z gromadą, Atrakcyjne wej iniCjatywy u.połeczn:onych, Jej g r o m a d . ,
formy działalności
świetlico- ofiarnych jednostek.
,I lak się
wych zespołów czytelniczych, dueje, te Ich sukft'lłY w kon- I Taka organizacja sieci ś:-v let samokształccnlow) ch, artyslycz- kursach, festiwalaoh I Impre-\I c oparta na po.dsta:-vach fmanRYeh przyczyniają Się do szyb- zach, rejestrowane przez Woje- s?wych,. odpowledn:m aparacie
sze.l realizacji zada,ń lIospodar· wódzki 'Za...."d ZSCh, przesla- I kIerownIczym, wUllocniona syczych, o czym świadczy cboćby nłają Istolny obraz rozwoju stegtatyczną pomocą I, k;>ntrolą
przykład 81elin czy WiśnioweJ. wleJsklcb ośrodków kultural- ra,narodJwych, powl,nna zaZnaczenie i wpływy siln~j nych.
pewnlć ciągłość I wyzszy poświetlicy gromadzkiej d<X;#'nia
A niestety ogromna większość zlom ruchu k~lturalnego na
Dzlewcl~ta i chłopcy prlewróg - kułacy I Ich popleczn!- świetlic gromadzkich w naseym wsI.
Praca tWle:lic, oderwana
szkoleni· prlez Ligę Lotniczą na
ey, zrywając I dezorganizując wojewó:lzlw;o _
to jCClynle dotychczas od życta, prowadzospecjalnych kursach, stanowią
zebrania wyborcze do zarządów: martwe PO~)'cJe w kartotece, na po linii najmnj~jszego oporu najlepszy narybelt' dla naszego
wwajając wt~dy. prowokacyi:'lc ,.blale plamr" na mapie npo· -orga"izowania zabaw, Imprez lotnictwa sportowego, pasaterataki na wleJsluch aktywlslów wllz/lehnlenla kullury. Wykala- rozrywkowych Itp wląsa6 się skiego I wojskowego,
kLllturalhych, Wy jaje się nato- la to niezbicie szczegóiowa lu"
Zofia Grllchowska Jest absolmiast, że nie .aw.ze pamiętają stracja śwletliF gminnych, prze teraz będzie z zadaniami gospo1IIYIIIa~,.II!IlaI~lt
lt
prowadzona w ub, miesiącu - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - • • • • • • •r
•
~.
prze. WYdział Kultury Pr\!zydlum WRN w Kielcach.
W
211 gminach znaleziono lylkO
58 j~l(Q tako wyposażonych JoW Kielcach odbyło się posleZadaniem aktywistów jest cotA
kRIi świetlicowych, w których d.enle rozszerzonego
plenum dzienna praca uświadamiająca
11
•
prowadzi się lub przynajmniej
Komitetu Obrońc<'>w o wszystkim. co pomaga I co
OgrodnIczy Zali'ad Handtowy mozna by prowadzić zajęcia, Miejskiego
Polmju.· W posiedzeniu wziQli szkodzi w walce o pokóJ, UkaCentrali OgrodnIczej w Kletcach szkolenie, próby. W pozo~talych udział przedstawiciele komite- zywanie wspaniałych zdobyczy
wykonał plan roczny obrotu han.. mieszczą sj~ magazyny, aS-y, a tów ol<ręgowych. rejono\\{ych, za na.szego pokojowego budownicdlowego w 108 proc, n. 30 dni często pO prostu marnuje się kład<>wych I szkolnych z nasze- twa, pOPlllarywwanie osiągnięć
bezużyteczna jedna lub więcej
przed terminem.
Izb, W gminie Chroberz na przy go mlasla, Zebrani wysłuchall robotników, chłopów, młodzieży
klad od lat stoi pustką WI>USZ- referatu przeW0dniczącego Wo- - będl\cych cwłowyml boJownl
jewódzkiego Komitetu Obrol1- kaml
pokój I plan 6·letni ~4f,'t~.'t~.4f~."~.'t~# czony 3-If.bowy budynek poszkol ców
Pokoju, ob, Szury, który walka z wrOlll\ propagandi\, wy
ny I nic nie wskazuje na ślad
jakiejkoIwie:, pracy. C~tery sa- nakreślił zadania komitetów ob- jaśnIanie przyczyn IstnIejących
le dawnej szkoły - św:etiica w rOTtCÓw pokoju w świetle uchwal trudności I pomoc w Ich usuwagrom. Nietuliska Duie, gm. !{U w;,.del1skiej sesji Swiatowcj Ra niu przez spelnian!e obowiąz
dy Pokoju,
ków zawodowycb lobywatel·
19 GnUpNIA
nów - służą' jedynie za mlej;cc
- Bronimy pokoju - slwier sklch - oto, co POW,ilOO wchoI'Al'ISTWOWY TEATR IM ST z"b~w,
gdyż ani Prezydium
dził m6wca gdyż pOkój wa dzIć w "akres dzJałalnoścI każ
OMSKIEGO _ "Kruk krukowI GRN, ani ZSCh nie zajęły się
runkuJe
realizację
nlUlzycb dego obrońcy pokoju.
zorganizowaniem jakiegoś ruoka nte w"kole" - ostatnIe przcd~
ambitnych
planów
I z:lIn'ePll1num \\'Ykazało, że dotychchu kultulalIlego, Podobny stan
Itawienle. pocz.. o gottz, 19.
r.eń. Realizujemy przeiltermi czas'1\wa łączność
między ognipanuje
w
więk$zości
św.etllc
lUNA.
nowo
plany
prodttkcyjne, wami terenowymi a Miejskim
(nle'm6wląc już o gr9
•. MOSKWA·· _ film prod, rao. gminnych
gdY t w ten sposób wzmacn'a- Komitetem OP jest jeszcze nie·
Inndt.klch) W pow, konec!(lm I
pt .. OstRtnl reJs"
my -siły pOkoju. Oto Sil zada- dostatecma, Najlep"7.)'m środ
oporzyńsltim, po kilka doorych
nia narodowego fronlu walki kiem z,łra,dczym na to bqdzie
Porz Se!HISÓW ~ gl'"Jdz. t6. 18. 20 śwleWc zl)alazlo SIę l1at,)mlast
o" polićJ I plan G-letni!
ntworzen1e kola prełe~rntów f
.. WARIU:ĄWA" - fttin pro d rącll' w"pow.' kleli3cklm'," wló,%cZDW'
•• 9włal 51C; łmlele",
skim, kozlen'lćklm f sandllm1er- ;:-_ _ _...._ _ _ _...._ _ _-:: organizowanie okresowych \MII'oe.ąlp~ .unsOw o gad',
iIO sldm. Zwlaszcza ten osta~nl wy
praw z przewodniczllcyml po11.30. t9>O
I(azn~ się mote w?oro"ą placą Z i .. da "ortli
sr.cugólnycb komItetów, OdprB
D"lWII\' ArTRIt.
śwlt't1iCy w ł.onlowle,
WI.nio,
OP
\\'Y takie pomogą MKOP w naAplek. NI 107 ul Slonklewlr.. 2ł '\Vl I Kllmon!o\'fle,
leży tym instruowaniu ognhv teMimo kos110wnych k,lrsów
orgRnlzowanych przez ZSCb dla
renowych, co pozwoli na wię+:I kierownIków
śwlethc, nl(!wl~le
sze ich uaktywnienie,
w
Kielcach
I ~ nich p(1~lada rZI.'ChywisleiQ oplt'kltn~, klc.lry potrafilby reali·
W piątek, 21 bm. o godz,
,
'owal' CiąŻlICI' na nim zat1anill, 17-tej, tldbędzle się w Domu
z prr.vt''Cyn teC'hnlc'zny("h nada. 7..M'P-i\wka Paqzkowska, klewonIe progrAmu I rozporznIe sIę rowni:7.ka gromddzltieJ 4wletli- Młodueży w Kielcach Odczyt
o lod.inle I~!II,
"y w Kajetanowie, pow ko""c- lektorII KC PZPR dla aktywu
t& JO Au<1vela o,. 'Wtelll' oZlec'ę· ki, aktywnie l pomysłowo wili- wojewódzkiego, miejskiego I
Cych 16 00 Ullenn!~ ""polU,,",owy t~ta pracę kulturalQą z pra"ą powiatowego pl. "Stalinowska
1$.~() KI',"rert I'Hklestry roa:Z:KIt>] rOl:;- Etsilacyjną neJf'ży nie.tet) do
w tych dniach na JC-e:nę panltw",,"
,tMnl P R IT 00 l:r", malą KOblely wyJ/ltków. Pri\eważnie śwlelHcf nauka o IndllstrlalluacJi",
... go Teatru Im, Slerana terom.kt.
Gej

W

I
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Kielecczgźnie rosną

dla polskiego lotnictwa

PIenum MKDP W K"leJeleh

VV
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30 dnl
prze terminem

°
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ODczyt le~tora KG PZPR

I

Nowa prem:".

teatru kieleckiego

nIe ,.PlelA o ~t8łlnle. 17 lfł "Wle'IKI zawdzi~c1.ajłLswój rozwój prz.ed ;..._ _...._ _ _ _ _ _...._ _....
pro"o'."" ~r.eo oqdem", 17 '0 Jan s!ę~lorezym, b.rdziej śwladoo
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akIBdów:
III. 40 IV KIeleoFIl ul Chę,I".ka ł~, N, ., 'IV RadomIu, III, eOf\>m51<I.Ił" IH/lIe er .. N. ł! w SandomIerzu, ut. KnkoWllke
łlI COIII,nle
Wall1lym ... e ". 01"0' od tlnla 27 dl>, tlnl, 'I ,\Irudnlll lilii r. PI. unIk·
nl..,t. ~f'.rw lO' '''''"OI,,,,,lu "IQst",y niny_h edblorców " "'n••nl,j.
ł~' '.11119181110 dl~ niCh m,leflalOw lPudpwlanycll w llo6elacll swaranlulących normalny tok pracy /lA budowa.h, NadmienIamy, te wUy.t1<1; nabyte II nu male: laly b\,aowlan. winny byb oOebrane • mogo.
:ynów \V nl,pT<~kr •• zalnym tenlll"l. do U bm, pod f)'SOlem unJe-

IlU) ,ZfłUA OIUJIIU,
TRZ"MIESI!;CZNE Mwoelesne kc.
r.,Pond"nc,. Jnlł "un)' 1.. lę,OWOŚl:l.
f.ód; - sI.. yll<a 163,
101M
1IIOtlQIONO dowody buch.aG1r)n.
zs n pólrOC&e \'Oku l$ll~, Gmin".

'~Ilłlnl.

*'''

..samopomoc Chlop.
I\I!Upla Nowa, n. trasIe Sł\lpla

Nowa. OtIINWlee; IIluiay,lIo, KIelC'<!,

Zwrot ra wyII'S:rodzsnlem. .uIUfO
O~ 8!łllkbl."I~'" 90.

t'It;;:-- ....

_~_IIIiP'Il,..,.

ur.,

roelną InwenIOTy,.'Ję, aprred.ł mal.rlałÓw !lIsdówlallYłh .0

,'atnlenia lranzakrJl.

....... " ................ - ......

Cenlr.lav ę: .... ą<l P"omyo/u Owoco",o·W'flY"'n'!lo Ell"'!'" w Ra<lamlu, ul. SIrusa 71, •.. trudnl od
t lNIII'fRUliCTOIlOW "LM/TĄ.
CYJNYCII or., od I .'"Htll, 11m r. I pTOcownlków do k6ntral<i$eJl
dosla ... owoców I "'Ofl1W, l '.1. llel"Jl:MN'f-' tAOI'ATBZ. lub ZIiIYTU,

Centrala n_ndlowa M.leltalów Budowlanyeh R\l,towntą WoJo",6dtka
'" KleI"••" podaje do ",1060",0$.1 lwye" o<lbl~f~w. tę •• ",.,Iądu M

1st, RErJl:lllllNTA

TRANSPORTOWl:OO, W)"I1'I'od;enIC ws Umowy
Zbtorowoj, Podonla wrot l 'J,clory"",ml prOllJmy n.ru.)'~t VI I4rmlnJe
do dnia JI! ,rudnie lir.
Ul'

-----.'-----------------------------------(Mecb.n!k6w eteklryków).
IN&YNI~ROW, nCłiNIKOW

GŁOWNYCB

I>SII\COWYCIł, I.aUOWI'lIKA DIi:IALU FINANSOWEGO

do pracy w
Zielonej Górn, w te ",ni.. wojeW<Xf:tw. (powJJllu) prtyjmte nal,yehmlaal QI<I'I1';Ó PZl!;. l!:&1_ęnla klerow.~: "'krJa Persona!1\4 Okręgu
:-I'OKO/OWII IlIltsZ!;,łn!e • wYJ.-' Pot$l<lob Zaldadów Zllctow)'eb 'IV Z)elopoj Górn, ul, $w!uC%cwIldello
daml IV śród\ll,lege!o Klltowlc uml.. Nr U.
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wentką
kursu szybowcowego
Ul stopnia. Kurs ten ukończyła w' roku bieżącym, ale już
wcześniej zapoznała' sią z pi'
lotażem,
'
_ Na;.lInie!".e jest zawsze
pierwsu wrażenie mówi
_ pamiętam doskonale swój
pierwszy wzlot na szybowcu,
Zaczęło się naturalnie od stra
chu, Ale strach zniknq!, ady
tylko znalazłam się w powie'
trw, Zajq! mnie widok ziemi
z góry, Nie mogłam się wpro,t
napatrzeć
L
zapomniałam

namysłach zgodzili się
wreszcie na wyjazd syna do 0bozu nkoleniowego, Tu zapoznał się Swieczko z zasadami
prowadzenia szybowca, Później
zapisał się jeszcze n,a kurs lpadochroniarstwa I stał się wie!kim entuzjastą tej dUedJ:iny
sztuki lotniczej,
- Nic tak bardzo nie kszt4'
tuje charakteru, nie wyrabia
poczucia odpowiedzialności ł
odwagi jak właśnie skoki powiada Swleczko - poea: ..t
tki 8q naturalnie trudne. Katcalkiem o wyznaczonym zada·
dy skoczek przeżywa chwilę
nit!, In,truktor zloAci! .i<: póź"lęku pTZed ziemią", Ale po_
nie;, to nie przeszkodzi/o, że
tem myśli się ;ul tulko o wy""pomnienie paloslala mile,
konaniu zadania.
Ludomir S",leczko Jeszcze w
Boguslaw
Szymanek latał nie
dzieciństwie marzył
o, lata'
niu, Rodzice jego sądzili po- tylko na szybowcu, Prze5zedl on
czątkowo,
te Jest to tylko również przeszkolenie jako pichwilowa
zachcianka,
Po lot silnikowy I odbył wiele samodzielnych lotów, Pnenleslenie ,i~ z szybowca na samolot·
sllt1L;owy - twierdzi S.ymanek:
l początku rozczarowuje pilota, który zamknięty w ctasnej
kabinie I ogłuszony hukiem motoru, nie ma takiego poczueia
Zainteresować swobodnego lotu lak szybownik.
Ale później pilot przYZWYCflsja
się do tego - początkowe przy~
się posesfą
kre wrażeni. wynagradza moż
.,!,'lł~1I
ność dowolnego kiel'Owlłni a"l'I\'" '

PatrzanYi. 14

w Kielcach
Komisja sanilarna nie u!ntereso.
wa!a SIc: dotychc'tBS stanem posesji.
połotoneJ

przy Placu PartYZantów

nr H w KIelcach. Stan posesji jest
naprawdę

opłakjl"Y'

W domu. w kl>rym mieszka około
40 os.6b. nIe ma zdatnego do uzytku
ustępu. S" wprawdzie at 3.... ale
raclej nadające się na punkt zbor ..
ny dla SZCZurÓw, których

tu

nie

brak. N1e mil tu .światła, kanaty za_
nJKlyua.one 1 zepsute.

Smfetn'k &ostat umknJęty. posta.
wtono natomiast aż ... 4 kOSIe na
śmIeci (na tO mlUIsańców. I jedno.

na odpadki E uDaru Lył(t~
górskiego u , mleuczłłces:o alq na tej
sBmeJ P",.. JI) , Kosze opróżnlan . . .
"DWA TYGODNIE W RAoJC" • plo tylko UJ; w mles1"cu. a jut po
""okami Oozda .. y I S'ę!,,,I •• gran. dw6ch dniach •• UPCłntone. wobec
obeenle t ogromnym powo<luntem ~te,o śmleel '.kladan'. . . obol< kow stolicy przez tespÓł "'0"'''''''11<1 •• szy na kupkę, na wprost bramy od
10 tęatru "Syren. u •
ul. 'wiert'"I.f:Wlkłe,. Br. 'ł~ 'rotej
Nowa premIera Idł-!ccltlego teatru fetor unosi się nie tylko w podwO"
odb<;ru.le sIę n. prf.budowanaJ Ice. rru. ale także na ulicy.
nic mlclertystej Teatru łm, terom.
ApłlluJ~my do PTet:ydlum URN,
Ililego przy ul. SiertklrNłcza U. n. ateby wreurfe uJntereiowa!.a sic
ktÓnti - 'ak nss!ym czytelnikom poulJą p""
Plaeu Partytanló ..
w,adomo - nie od!>)' ... ly olę pr1'Od· Dr. II.
ot4wltlllll lea,,_ln« w 01" ... 10 O<I,al
,Lokatorzy domu l"r"ty Placu
go wejdZIe wesoła komedia Sko~
wrońshlego
I Slotwi4skle.o
pl

mym Cly uzdolnionym jednostbał
kom, W lecie często ożywają
d~ięki mlodl:jeży k hukó'w SP
li
"
I ekip robotnle~yeh.
Tow. Slanlslaw i"lIblsuwald
Ten ,Ian rl\eC~ mUł' ulE'C I p a
lk ORZZ w KI I h
ulęgnie tmIBn!e, lnspeltęja tere
r cown
e ellC
nowa, Ilraeprowil d&01111 przez znalazł ł, Barek I przyniósł 10
Wyd'lal Kultury n/l poleconie do Redakcji ,,$Iowa Ludu",
Minl$terstwlI, kl{)ra ml.la u Właśelcie!a ~guby prosimy zglo
,w led:;' .. Falt 49", 'U 00 Konl"ert chn- cel wyt.rpQwanł. 6wł,tlic na sić sic po odbiór leprka do 10plnow$l<l, 2110 "f!umoreSkLz le~, wzorowe oś.,dkl prllt:Y kulturai kalu naszAj Redakcji przy ul.
WorSEvłły" 21.5 Muzyk. 22 W Mu, nej w Ilm!"le, pOpnedllłe pro~
.
tyka tąnectn. 2J,OO Oftalnle wtallo. Ję\{lowęnll
przyjllCle świetlic 18Ienkl~WI_ lIS, lU piętro w
m"śol,
pod QJ:!,llIkCl flld I\arodęwycll, \Ił godtt1nach od 9 - 16,
~ niego p,;lrocu,
Seb.slIan Ijacn, Kompozy!or I)'goo·
nla t800 'Z kralu I te śwlala 1820
.. UlubIone melod'e", 18;ij 1,I"g'
CherubIn!: Uwe"ur. <lO opery .. A·
",.reon",
1900
I'one.,,, 3!,oo
"'lo.
Dziennik wIerzamy, 211 %tl » .
<lomoAcl OpOIlOWO ro 20 PI"nl ~om
"n.~lol~W r.anclI,kleh, f 0,50 Odpo-

dbtl

kadry

czełnle

..

f.rwo __ _

długich

szyną/

i

"

;,,c'dd&l(

Droga do sukcesów lotnicltych"
prowadzi przez rzetelną i usilną
pracE: w kolach Ligi Lotnicze;.
Tu zapoznają się jej członkowie
z podstawowymi zagadnieniaml
meteorologii, aerodynamiki l
teorii lotów. NajlepIej jednak w
tajnik! pilotażu wprowadza mlo
dych zwolenników lotnictwa
modela'tstwo: "Zenon Jam.6z.
uczel1
Szkoły
Przemysłowej
przy KZWM, jest mimo ukoś
czenia kursu Ul stopnia nadal
upalonym modelarlem,
- Uolttowanie mocie!! _
mówi - ueZlI więcej Iłli e\!lł.
tomll teorii. Poznaj. się w IM
spMób praktycznie budowę
somoktu i Wszllstkie jego "ka
prl/S y", Puszczając model w
powietrze UZYSkuje się Jedna.
cześ";e tvlele tvladomOłci 1'1
samllm lataniu.
'
Kursy Ligi Lotniczej st4l1owie
bQdlł obe~nie 6zerną aJscję m.fOWą· Umoiliwjll one kątdemu

aktywnemu <:zlonkowi Ligi Lat
nkzej uJX)Ularue się l; w$tępny
mi wiadomościami z ukrGEtI.
pilotatu. ro s!anowi w.runele
palszcgo ksztJllceoia eie w tym
kierunku.

...

.. r

TABELA WY AIYCH
2 KraJo j Loterii PienfęłnłJ
4 ..t, dzie"
H·,o rall'u
c;ią,nrenią

nr

Wyęt"Blłe PG 50.000 !Ił padły na
42~ 185783.
Wnra/JI! po 38.1100 !Ił pa~ły na nr
80657 81603 12~5M.
'
WYJlTl\lIe po %O.ON zł psa!y na nt'
1M! IIS99t.
.

WYlTane po 10.COII !Ił padly na nr
13<iOO 19710 46771 48670 l073S:S 478951
183596 214748.
Wygrane po 5.ON Ił padly 118 nr
2469 lGI21 2liS31 8t1S79 95989 115<357.
150088 1791127 192802 22~
I
Wygrane po 2.800 d podły na nJ
11178 16207 17659 53506 1116&1 l!89K
91116& 1011420 118734 1264:13 HS70$
111395J 170451 I'TUM9 17S13Q lm1!;
U}302lI 19!1113 214706 m20'f :I~l.
WYJITI\ae Slo 1.800 d padły M mi
57 1101 '1106 51111 1Il7.. lON'i lU~

J..

lm5 17124 11!O113 ~._l'
240111S0831 32100 ~ ~ ~
3'7160 ł39S3 +U2O."'lM 4h6lI łaft'Ij
49533 IIlIIS8 lI30JII 1I'lOIIi I'l'm .St..
69872 74837 'I'l1806
~łltlł$
898&7 *76 SI''l'2O ~7'iłI lllUU lllłiS7Ił
~ 1090fił. lld1lG 1.1.0 U_e

'19*

a

. ..Jjiadzie<k~. prY:Isa· ,szyńs .iegll

'BzP~nt:elu zamtep'tZ4mV. (trtvkuł .oPubl!kowan~ "dd POWIlt,.,/ wleutupehlla cenną !nforma-' Trzeba .stWlerdzlĆ, te wstrze-j Przygotowaniu do no~ej gra- -sówe wyatizlć się, że narM
.' y
y łem !ta tamach ,oT Ry'BUNY LUDU w dniu 18 qm.
cją, że l'apleż "rue żałował swe- mięźliwość ta jest szczególną ce bteżczej wojny,. która ma być naM: "narażony jest na zmienne

Nie ustaje prowadzona pod pa _ jak wynika z wywiadu _ g? ~za.u,ab~ wy~łucha.ć wrjaB- c'\lą . polf;k.!ego episkopatu w prowadzona pod pasłem "Drang.)«Ileje dzie:jowyi:h przemian".
tronatem. Wasżyngtonu i. waty-/ miało być' wyrazem
pelnego men delegaCji ,epIskopatu, która spręwach, które ,dotyczą Obrony nach Osten" służy 'realizowana Myli· się w lej śprawie ks. Prykanu antypolska propaganda zrozumienia" dla st~~owiska hawiła.w Rzymie". I owszem. interesów naszego kraju. Bisku- obecnie' remilitaryzacja Trizo- mas. Na szczęście naród nasz
• rewizjonistyczna ,w Niemczech polSkiego. Jest to postawienie Wyjaśnień papież wysłuchał. pi niemieccy natomiast aż zbyt nii. A!e również na ten temat wszedł na drogę rozwoju, która
2lachQl:!r:~ch. Wielką' rolę ":N tej I spraWy na głowie. Czyżby' wy- A),e' cóż z tego? ,Fakt, że ,:",Okól często s~l~daJą . deklaracje I milczy. ks. Prymas Wyszyński, zapewnia 'mu trwalOŚć. bytu' na
kampanII O~gl'YW8. ~bitleryzo- razem u.Peł~go zr.ozuml~nia" ~atYkanu. nad,!:l. sk.upiaJą Si~ pr.zemawlll;Ją na ró~ch antypol zasłanlaj'l.c się "argumentem", że rodowego i chroni przed "zmia
W<lJla, przeSJą'knięta ducheln szo były jaW'ne wystąpienia Waty- z~ejącenlenawlś~ą do Polski slqch, reWIZjonistycznych mani· biskUPi nIe są powołani do skła nami losu", które w,. przeszłości
. winizmu i odwetu część kleru kanu przeciw granicy na Odrie SIły rewanżu i agresji, że Watr festacjach I wtecach. Nie grz~- dania deklaracji Wyręczył go dwukrotnie doprowadz.ily . do:>
n1ęmiecIPego ze swoimi blsku- i Nysie 1 utrzymywanie tymcza- 1s:an niedwuznacznie patronuje szy taką . wstrzemięźliWOŚCIą kt() inny. Na, odbywającym się upadku państwowości polskiej.
pami nacz,ele. Odwetowcy 1\le- sowoścl administracji kośclelnej od~udowte Wehrmachtu I pastę Kardynał Frmgs, który występu we
~roc.lawtu - ogólnopol- I pewne jest, że żadna siła nie
~ieccy atakując granicę na 0- na Ziemiach Odzyskanych?
pUJącej hltlęryzacjl Niemiec ZiI_ jąc w charakterze po~gacza skim Zjeździe duchowteństwa i zawróci Polski 2: jej drogi roz,drzę i Nysie, sięgają w swych
chodnich - fakty te świadczą wojenne~o w lIWy~ .WI~OWym działaczy katolickich - uslysze- woju. Wszelkie wrogie knowaIlla:rzeti iac h nie tylko PO WroeO Ueż trafniej interpretował dowodni 7" że ~atykan. absolut- P17emÓWIeruu na zJezdzle shltle liśmy.· mocne ~łowa protestu nia imperialistów i Watykanu
ław i Szczecin ąle znaCOInie da- stanowisko Watykabuniemiecki nie nie hezy SIę z opinIą I Inte- ryzowanych studentów w Bonn, przecIW zbrodnIczym
knowa- wymier~' przeciw naszemu
lej.'
kardynał Preysing, który stwier resaml kaloUków polskich.
,,:zyw~!, b,~ si.ę wz~rowali na n~om
'WY~erzonym
przeciw 'krajowi skońezyć się muszą sro
Kampania rewizjonistyczna w dził:
Nie. zauważa też ks. Prymas "Ideallzmie
zołdakow H,~le;~. ruepodległoscl nas:z:ego. krał]l· motnym fiaskiem.
Niemczech Zachodnich z1\ajd)l.je !"Watykan nie odwo!uie ze udziału kleru niemieckiego oraz Nie ,~rzeszy taką wstrzemlęzl1- NabIera, wymowy. fajtt" ze epISzdeey'doWany"odpbr w 'ca1YI11~na stanowisk. dawnych . biskupów najwyżsrych przedstawIcieli nie waŚCIą i Kardynał Faulha!?er, kopat świeci na . tjr~ zjeździe
szym kralu. we wszystkich śro- niemieckich, którzy peii'lili funk mieckiej hierarchii kOŚCielnej w który współdziałał w zorganlzo- ':lieob.et;n~śclą. ,I?od~J~y także,
Episkopat 'nie napiętnował do
dowiiskach naszego społeć:zeń;: cie na terenach, znajdujqcych kampanii rewizjonistycznej _ waniu w Monachium tzw. "In- ze rue;ttórzy, biskUp~, "Jak np.
działalności
stwa ObradUjący w tych dniach się obecnie pod pDtskim zarzq- howtem milczy na ten temat. stytutu "do ,Spraw Wschodniej biskup 'Kow')Jski/ probowali w tąd antypolskiej
l
kleru
zachodnio - niemt.eckiego,
we
Wroj:ł~wiu ogólnOPOlski dem, gdyż biskupi ci powrócq Milczy, mimo, że jedno z posta- dEUr~py b °cWswtadCzbYlł, że jego za ty~ samym czasie wynajdywać nie uregIllował
dotąd w sposób
.'
na swe stare miejsca, które
anlem ę e "z ę.!'.arue aa- r6zne· zajęcia dla ksi~ży aby
ZJazd.du.chowleństwa i dzialac~ chw!!owo musie!! opuicic!". Ta- wionych mu przez przedstawi- teriałów, potw1erdzających,'llta- ieb Ódclągnąć od "zjazdu, ~o lm konsekwentny I ruedwuznaczny
katolIckIch, ki?ry dał wyraz pro ki, pl'zynajmniej jest pobożne ciela
.,TYGODNIKA
PO- wa wysiedleńców. do tercDóW za sl~ zresztą nie udalo.
sprawy admin1stracji kościel
testom. przeCIW ,an~ypolśkim życzenie Watykanu.
WSZECHNEGO"pytań tę wleś- odrzańskich".
'ZJaŻd ten świadczy, Ze szero- ne]łna Ziemiach Odzyskanych;
wystą~llel'll0J?1.
re~zJonistyczA może wyrazem "Pełnego' nie sprawę poruszyło. ,Pytanie
Niezwykła aktywność najwyż kie koła· duchowieństwa' i dzia- rue wypełnia również I innych
nym l ~emllit~ryzaCJi Niemiec zrozumienia" Watykanu dla inte postawione raczej przez nledo- szych przedsta wicieU niemiec- łaczy katblickfch w Polsce nil! zobowiązań. A rrzecid jasne
Zachodntch - Jest je~nym ,z do resów- Polski na 'Ziemiach Od- patrzenie, jeżeli weźmiemy pOd klej hierarchii kościelnej w pro· mogą się pd~odzić z bierną' Po- jest, że porozumienie wtedy tyl
wo<;iów
zdecydowan.eJ
postawy zyskanych jest jego stałe popar" uwagę,Z że sam "TYGODNIK pagowaruu haseł odwetowych i stawą wobec "-omej
ko posiadałoby pełną wa.rtoś~,
ł
d
lsk
w. ",. kampan",
u.
ca ego na~o ,u po lello.
ciedla rewizjonistów niemiec- POWS ECHNY" omawiając w ~ podj.udzaniu d? wOjny znajdu prowadzonej w Trizonii. Spałe- jeśll byłoby lojalnie i szczer~
"Na tle teoj postawy co naj- kich, błogosławieństwa udziela- obszernym artykule kampanię J.e sWÓJ P,Dśredm ~yraz w. kon: czeństwo polskie jest) w tel wykonywane.
Wywiad ks. Prymasa nie mo
mniej dziwne' było milczenie ;1e antyPDIskim poczynaniom ,rewizjonistyczną w Niemczech t.rolowane) przez D1ch praSIe. Pl sprawte jednolite. I choć ks;
episkopatu polskiego, k!:'lry nie "rZĄdu" w Bonn, ujmowanie się 'Zachodnich ani razu nie zall\- srno "Der M.ann In der ZeW' w Prymas Wyszyński twier~, ża że zadowolić polskiej opinU pub
zdObył się na l'Iajmniejszy pro- za hitierowskimi zbrodniarzami ,knął się o aktywnej roli cZ/lści numerze z . lIstopada br. wystę- hle:archia kościelna umącnia licznej i nie świadczy o szczetest przeciw akcji rewizjonl- wOjenQymi, propaganda na rzeczk\.llru katolickiego w tej antycl~ol pUje przecIW g~anIcy t;'a Odrze tę Jedność - sprawa mi Się a- rym dążeniu episkopatu do wy
stycznej I nie potępił _ wbrew nowego Wehrmachtu, kt6ry or- sklej hecy. Opinia polskajilH i Nysie i z~lecaJąc manonetko!? kurat odwrotnie, bo 'Właśnie pełnienia zobowiązań, przyję
wyraźnemu brzmieniu p. 4 po' ganizowany jest dla wiadomych jedl'lak dobrze poinformowami' o z ~,onn ŚCIślejsze "zje~noczeme episkopat osłabia jedność naro tych w porozumieniu Z" rządem.
rozumienia episkopatu z rz _
tej ~oli i żadne przemilczanie się. z Zacho.d;m wyruza n:l;dzle du, propagując sztuczny podział
dem _ udziału kleru niemie~- agresywnych celów?
tu nie pomoże.
ję, ze "umozhwl to osJągnlęcie na wi.erzących I n!ewterzących. :olska opinia publiczna rueraz
kiego w tej akCji. Takie postęZnane są powszechnie fakty
"Nie jest rzeczą księżY hlsku- pewnego dnia przewa~I, która t?leruJąc i nie WYCIągając wł8Ś- JUŻ dawała wYraz swemu sąpowanie
epiSkOp tu
bUdz'ł udziału nuncjusza watykańskie_ pów, jako przedstawtcleli kościo hędzle mogla wyrazić SIę w poli clwych
konsekwencji wobec dowt o postępowaruu episkop,,sprzeciw w
a h kl!ll I ~ go w Niemczech Zachodnich w ła ":,Ydawać deklaracje i przema tyce sllY" - J?1 6wi ąc po prostu fakt6w udziału niektórych ksil~- tu
treść ostatru go wywi d
s ł
ń t szeroki c
ac
organizowanych pod
haslenł wiac na wiecach" - tymi slo- - agresji wOJennej.
rŻY w podjudzaniu przeciw wla , B ,
e
a u
t po ecze. swa .. nl.e ~Og~ Się. z "Drang nach Osten" zjęzdach wy tłumaczy ks. Prymas dot.ych
Stano\\,;sko niemieckiej hi e- dzy ludowej, a' nawet w bano, Prymasa Wyszyńskiego sąd ten
t~kze P:gO~ZIĆ lIczIli księza odwetowców niemieckich. Zna- czasowe milczenie episkopatu rarchi kościelnej majduje także dach i w morderstwach.
w calości potwterdza.
zla acze. ato ICCY~
ne też 'są liczne wypowiedzi wa polskiego W tej żyw~tnej dla In swój wyraz ": cal~j polityce par
W zakończeruu swego wywia
,i"P,?'"
' A, W.
•
tykańskich organów prasowych teres6w naszego kraJU swawie. tu CDU w Tnzonli.
du ks. Prymas uważał za sto'
("Trybuna LudufI)
,Widccznie presja opinii była
'zl;lyt wielka i nie można hyło udzielających poparcia amery- .....
--...- ......--..
- - - - - - - - - - - - -......
- - -..
- ....- - - -......
- - - - - - - -_ _ _..,
_____......,..........11·.........._ _
dłużej trwać w mUczeniu. To ka(lskim wysił,fom wskrzeszefEiż ks. Prymas Wyszyński ucjz;ie nia nowego Wehrmachtu, który
li! ostatnio "TYGODNIKOWI ma być włączony ,do agresywilej
POWSZĘCHNEMU"
wywiadu "armii europejskiej". I tak ,np,
na temat Ziem Odzyskanych.
niedawno oficjalny organ Watykanu "OSSERVATORE ROMA
Cóż w tym wywiadzie powie- NO" wypowiadając się za udzie
..
'
•

.. . ..

,

I

IY;.

l

I',

dział

~~~bnd~e~~~tl? ~~~zoO:Z~f,~; ~re~~~t:~ę~s::~c~i~;!zi~n~~~
ks.

Prymas?

Ze uznaje leniem przez zachodnich

oku-

lebne, aie samo składani,ll de- .!;Iltl\1\1h:ll.JITlE!mCż,ećli,-wna~a. .tla
~I~t§ejł .i,1i! t.rui' ternar jest sta- dzieję, te .,odegra to don!os!q
iill:llrCZo._~y.srarczające.

rolę W wytworzeniu n(łstrojów,

,: W wywiadzie ks. Prymas po- które ułatwiq realizację projekwołuje si~' n,~ "z~stępy kapł?-, t6w remilitar~zacyjnych ...",
nó. w P01S~ICh, którzy osiedhU
W tym samym piśmie: jego
Z
i h Od k
h
SIę na
lem ae
zys anyc., naczelny redakt.1r, książę DelNie wspomina. jedn.ak o spraWIe la Tore, zabiera Blos, by wyranader istotneJ;;- ze owe "za- zić swe poparcie 1Ila koncepCji
stępy kapla.nÓw przez lata .całe .. wojny prewencyjnej" propago
trwały w, stanie prowiZOrIum, wane.l przez pewne koja Impedaremni ... ':"'Yczekując od ~pl$ko rlal!stów amerykańskich. ,.Klep~tu ustabIlizowania ad!r.unl$tr.a dy narody (w śwtecie kapitaHcjl kościelnej. na tych Ziemiach, stycznym) poczują _ pisze Delże z ":Niny epIskopatu byli tyl,ko la Tore _ Iż cena pokoju jest
zaStępC3mi •.czasowo Iilieobec- ~bllt wysoJca I te lepiej zgodzić
Ilych", k:sięty nle:nlec~leh. .rest ~Ię na ~mlertelne ryzyko, bylew1~ej . niż w~tpliwe ~zy J,kie by już raz z' tym Skończyć _
stano\VI~1s:o epIskopatu byJo ~Ia wówczas wojna będzie uspranich ,.pomocą I zachętą "'.\!Ira- w!ed!lw!ona" Jednocześrue 0cy", ? czym szeroko I kwleciŚ.;fe SSERVATOIiE ROMANO" '~y
móW1 ks. PrYlllas, ~zy sluźy'ło stępuje w tym samym artykule
sprawie zespolenia ZIem 04tys- przeciw ruchowi pOkoju, arguM i
k ~nyc h ,aceną·
,
mentuląc swe stanowisko tym,
Fakty mówią. że episkopat, li ruch ten stara się odwlec
utrzymując, wiele lat ustan~wto wojnę, co jest na rękę obozowi
ną przez Watykan tymcząso- socjalistycznemu
wość adminIstracji kościjllncj
.
n; Ziemiach Odz.yskanYI=~ 1;11 Koła watykańskie na wszystwodę na młyn rewlzjoI!isty~zny. kich odcinkach popieraj" ąmeKres tej "tymCtosowości" )!olo- rykańsk:ie pIanY agresywne, któ
żył jak wiadomo. me epl$~pat, rych celeom m. in. jest odrodzea 'Rząd Ludowy;
"ie sił militaryzmu niemit-ckle..
. * .. •
go I wykorzystanie tych sił dla
Znaczna część wywIadu ks. przygotowywanej agresjI. UsluPrymasa poświęcona 'j$$t o\!lro- gl wstykańslde dla amęrykań·
nie polityki Watykanu w ,pra- ski ch planów agresywnych, któ
wie Ziem ·Odzyskany~h.
rym najlepsze świadectwo dał
, k a ński k ar d yna I S pe 11;. ,
f l t k!
amery
" "Stolica ..,wlęta n e ,es ~ on ma n, stwierdzając, te' ~S(any
na do deklar~JI słownych., Nie Zjednoczone I Watykan _ majq
brak 'jednak' faktów, które nte- jednakowe ~!qdy na' kwest!ę
J,'cJy więcej mówią, nit słowa" pokoJu" - są należycie docenia
- oświadczył ks, Prymas:"
pe·'w·Waszyngtonie. Kilka t yCo do deklaracji, to mot1l~ by godni teqlu sam Truman pOkwl
się zgodziĆ, ale tylko w po!QWie. towa! te usługi" oświadczając.
Istotnie nie byłq tadnej w,ty- że "Watykan test ostojq antykokańsklei deklaraĆ'jj w sprłwte munistyczntl, oraz centrum in·
~I~ Odayskany.ch. w pnYj~yl formacji co' do wydarzeń I synym dla Polski duchu. W
tuaej! za telaznq kurtlinq". Z
. kierunku \Watyk,n nie 2!~f4~a sumy 100 milion6w dOlar6w,
~-d
h
"'onno
ab solu mie .... nyc "s.." ,- przeznaczonych przez V"
~onlP:es
ści".' Byłv natomiast dekla'nleje USA na dywersję, i szp1!:SOstwo
! to wyjątkowo Uczne, Idąc!"łK' w ZSRR I krajach demokracji
linii itlda/\ odwetowców n!e- Il/dowaJ, niemała zapewne śuinmieclHch z Bonn, te' wymłeDI- ka WYdzielona' zostanie. na ,fimy tylkO głośny list pa S?Ie,a40 DaDsowanie wywiadu W.atyllańbiskupów niemieckich z maJ:'ca skiego.
.
l!l1R roku.
,
Tego \!SZystklego jednak zda! '-~.,. fakty .-Zac~ljn'lf ,od .le się nie dostriegać !ts. P;fymąs
L mi. nil kUlry powGluJe &111 ~s. Wy~ńsk:i, skóro w wywiadzie
Prymas. .,zezwolenie"" "a$!l.a swym \rozwodllf się na temat
na źorpnlzowanieżycJlI ~llie1 iyezllwolol ,Watylianu dla Po1llegOna Ziemlaę)J O~y$l(an.Ych lkL Wywody swoje w tej spra-
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nO,O spor t owe Urua,(Paged l
w Klelcocb rozegrało towerzyski
I
.
k
mecz p ng-pongowy z olem
sportoivym' Ogniwo CMRN) wygI.'yw,ajl1e ' 5:4. Najlepszym zawodnIkiem .był D: BroDIj (Unia).
który zd\?byl 8 punty. Pozostałe
PuJlkij'. UZyskali K~ 3 .C\,la
.
"TI
zw;yCI~Z;CÓw oraz. Ki"61 2, 1 U.
~"l S&rsębalsld po 1 ~.
.,..

•

po\{o~cb.

UJoje.r6dztwa
W czwartej rundzlę. arużyno
wych mistrzostw wOjeWó<b;twe
kieleckiego .Ogniwo" Kielce po
konało "Spójnię" Jędrzejów w
stosunkU 5'3, "OgniWO "Skartysko ..SIal" Starachowice

S110f..,OWCY
t San domierza
.
fi
.

będą mieli

7:1. ..Slal~ Radom - "Budowla
W Tatrach panują JU:1: 'dosko- ru~ Kielce 5.2 (jedna partia nienale warunki śnieżne. Przebll- dokońeiOna),L.;Z S, StaszÓ\V wający 1\4, wczasach robotnicy .,Stał w Ostrowiec 80 (walkowe-

lodon,;Qko
'"'

-·S'"

' O"
ZMP do akcji wyborczej, wyko. sltl w Skartys-ku - jakkolwieS
rzystać w tej akcji kolektywy wiedział, nJe wykazał dla tej
sporlowe przy ZP i ZM ZMP.
sprawy najmn1ejszego zatntereN
d t I
d t h
• sowania.
a po s aw e
o yc czaso
Pr kład ten "wtad
wych meldunków z przeprowazy
czy o niedzonych zebrań wyborczych do docenlsniu te, akcji przez ruewladz sp~rtowych, w za~adach które InstanCje ZMP, w naszym
pracy stWIerdzamy, ż~ nie wSl!y& wolewództwi~
tkie organizaCje terenowe ZMP
Mamyr6wnll!! przykłady dosą odpowIedruo przygotl'wlule brego, choć Jeszcze niewystar.
do wyborów,
czajł\cegt przygotowania zMp
Zarząd Fabryczny ZMP w I do wyborowo Zarząd Miejski w
Zakłada('h Metalowycb w Skar- Radomiu np. podszedł do tej
tysku do chwili przybycia de- ~prawy powatnle, wytypowany
legata z ZW ZMP nie wiedział _ostał odpowiedzialny r.a przynic o WYborach. o Zarząd Miej· gotowarue ZMP do wyborow,
członek PrezydIum ZM. Zapla___ ...
_
nowano
obsłużenie ze8rali
przedwyborczych we wszystkich kolach sportowyych w Radomłu
.
Nalety wIele Jeut'ze włoiy6
Wl'$iłk6w, aby cała organizacja
ZMP-o_b w zakład8<'h pracy
w1lłcayla IIlę w tę ważną dla

Tenis slolowy

Staracliowi<'ach odnosząc EWyclęstwo w stosunku 7:3. Wyro!
nW' się w drużynie zwycięskiej
Maj i stacłwa, u pokonanych
t.oPlloluk.

-----01;"'. .

sa,

.J".' ... -

W klasie wo,ewód~k!et k o - .
szykówkl rozegrano szereg dalW kampanIi wyborczej do
szych spotkań, po kt6rych na nowych wł~dz gportu zWlązkoczoło tabeli wysunęła si,! druży wego, powazDą rolę ma do odena radomskiej Stal!.
grania organizacja ZMP·owska.
Zarządy kół ZMP na zakJaOgniwo Kielce
Spójrua dach pracy winny więc szeroko
Kielce 28;29 (17:12)
omawiać na swych zebraniach
Gwardia Kielce
GWKS przygotowania ZMp.owców do
udziału w w borach. Tak jak
47:33 (23:21)
na zebraniu y przedwybor~zym
Unia Pionki - O.oniwo Kiel- koła sportowego. kólo Zl\IP wiD
ce 5329 (29:12).
no Da swym zebraniu omÓwić
Stai Radom - Spójnia Klel- dotychCZ!llsową pracę swojt'j orce 67:34 (31:17).
ganlzac!l w dzledllfrue umasoUnia Pionki _ Spójnia Klel- wteiłia ,~portu. pnkazać błędy
ce 61 44 (34 27)
I oslągmęcia koła ZMP w pracy
, : .
molilniZ!lcyjneJ młodzjeży do
Stal Radom - 06Iliwo Klel- zdolllvwania SPO, omówić jak
ce 65:13 (22:5).
tartąd koła ZMP pomagał w
pracy, kolu sportowemu, jak
Po tych spotkaniach tabela walezyl z chuligańslwem. Tylko
przedstawia si" na3t"puJ "CO:
. ,I ..... _A """'p
~
~
1
przygq ... wana m o..... "" ...... •
Stal Radom
2 2 132:57 owska, winDa brać udzial w zeUnia Pionki
2 2 114:73 bran1l\cb wyborcz~h, aby m~
Gwardia Kielce
2 2 99.70 za,brM II10s w dyskuńl aby móc
GWKS Kielce
2 1 8874 "lllroWailzlć do DoWYCh rad kół
Spójnia Radom
2 1 8t:86 sportQ,Qch aktywistów ZMP
Spójnia Kielce
4 I 141 :182 prac'3,~ w spOfcle, aby oi
Ogniwo Kielce
4 1 106:1'11 akływlMI w przyszłOŚCi mogli
Włókniarz Radom
wI~" we wł&ŚtljWy sposób
"'
.........________............._ _ _.... Pl'ot:ę ~MP z pracą kola spo~toJ"ee;o.
Akąją wyborczą muszą Inte're~o;!la~ ~ę zarządy Powtatowe
SKS przy ,Liceum Ogólno- I mle,isltle ZMP. Winny one pobudz,", do pra"" I kontrolować
kształcącym w Końskich społpr?v.:c..towania - Jdolnych ogniw
kał się w towarzyskim meczu
..... "
tenisa, stołowego z Sl,{S-em przy
LI1:eum Ogólnokształcącym w

I

li o

.' 'P6rtowa młodlrlet Sand..:!m~... postanowiła :z.budow,ć
wł'li$ne
lodowtsko. Stworzona
pr~' sekcji piłki nożneJ' PKKF
kom,,I.jo, hokeja na lodzie zwar-

z ca!e; Polski znajduJq trOI·' rem) •
kliwą opiekę ze strony kierow.
nictwa ośr-'''-F\VP. M''''''lI
Po czwartej rund. zle. stan raz\lUM>
....u
grywek przedstaWIa
ląco:

s·ę następu

innymi w centralnYm magazynie I warsztatac/r. naprawCZ1/ch
h~Wała młodziri do lei budo- ośrodka przygotowuje się sprzęt
WyiWytóżniają się w te.! pracy narclllTSki, % k!:4rego Za ~Itą
O~I~~~t::!~;::erp~~c;:.~~ oplatq będq ~gli korzYstac!
cztgo. oraz członkowte Spójni. wczasowicz/!,
J ,+'
. ~rtoWCy Sandomlerza apeNa' ~d;ęclu: Pracownik {l'BTlulI dOW$ZYStk.ich mllośnlków sztatu repeTaclIjnego olrędka
hopjo.1 łyżwiarstw$. w Sando- FWP w Zakopanem BO!efZaw

Stal Radom
QgnIwo Skariysko
Ogruwo K1e!1;G

4 21,5
3 r7

L.Z.S··Stsszów
S d Isni KJel

3 14

ażeiI1u do konca rozpoczętych wl~l\'na. nartach.
~ btłqowie,lodowiska robót.
CAF ..,;.' fot: Werner

Stal Ostrowiec
~tal Staręcho~

mI.IU:ZU, aby pomogli w doprowa Walktewłcz pr.zy

\1 o\\,
ce
montoWaniu Spójnio Jędr;zej6w

4

17

4 13

S 11,5
• 9
3 8
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