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fal-ynaród pols

j dno o y ws eregach Frontu· Narodowego

wzmoże swe wysiłki w walce o pok6j i plan 8-letni
'\li'

Po sprawozdaniu zlożonym
pl":tez Prezesa PKOP, członka
Swlatowej Rady Pokoju
J.
IWaszkiewicza, wywiązała się
ożywiona dyskusja.
Na Mkończenie obrad Plenum
PKOP uchwali!o jednomyślnie
rezolucję oraz tekst
listu do
Niemieckiej Rady Pokoju.
Rezolucja
ma
następujące
brzmienie:
Pol5'Iq Komitet
Obrońców
Pokoju po wyslu<:haniu sprawoZ\lanla z przebiegu obrad Sa
sji Światowej Rady Pokoju w
Budapeszcie ! po zapoznaniu
S'i<: z jej uchwałami
wyraża
swe całkowit.e PQ];k1rcie dla Z3dań wytyczonych obrOlkom po
koju przez Sesję Budapeszte'l'
5ką.

Polski Komitet Obrol'lców Po
koju wita z uznaniem zawartq
w deklaracji Swiatowej Rady
Poko.iu zasadę, że pokojowe
wSlPÓłistnienie

różnych

mów. opartr na prawic
go narodu do nieskrępowanego
wyboru swego sposobu życia.
zakłada rozwiązanie w drodze
rokowań wszystkich sporów
i
konfliktów międzynarodowych.
.. Polski Komitet Obrońców Po
!toju stwierdza, że Sesja Buda-

MOSKWA. (PAP), W tych
(bIlach na l'z.cce Irtysz Ul'ucho
miana zosŁała potężna Ust·
elek\.l'ownia
Uruchomienie

wodną,

produkcja pnC'myslo
wa obwodu Us\·Kamienogor·
ski!lgo wzrośnie k\1ka,lu'Otnic
ju!: w ciągu bieżącej pląclolat
Id.

!>eszteńska

Swiatowej

Rady

wykawła dalszy wzrost,
konsolidację
i
rozszerzenie
wpływów
światowego
ruchu
pokoju, że była ona wyrazem
umacniającego się pr?ekonania
narodów o
możliwości i konieczności pokojowego uregulowania rozbieżności między
narodowych, o moz!iwości doprowadzenia do zwycięstwa po

Pokoju

kOju, w drodze wytrwalej i uporczywej walki.
Stwierdzając olbrzymi wzrost
ruchu pokoJowego na
całym
świecie, który wywiera coraz
potężniejszy wpływ na roz\\'ó j
wypadków międzynarodowych
i z którym muszą się liczyć
rządy, Polski Komitet Obroń
ców Pokoju Pragnie zwrócić uwagę na fakt, że właśnie dlatego, iż siły agresji sta ją się coraz. b.1rd,ieJ izolowane, n'c cotują s:ę one przed zadną prowokacj!" aby nie" dopuścić do
odprężenia

tnuJe z oburzeniem zbrodnicze
machinacje neohitlerowCów z
Bonn ! solidaryzuje się w peln! z patriotami nIemieckimi z
obu stron ŁabY,1<'tórzy walczą
odważnie przeciwko remi1itary
r.<lcJi I faszywc li Niemiec Zachodnich, przecIwko układom
wojennym z Bonn i Paryża,

Q

Niemcy zjednoczone, suwerenne. pokojowe i demokratyczne.
W związku z tym
Polski
Komitet Obrońców Pokoju wi-

ta

Z

uznaniem

zarządz.enia

bardziej wzmogli czuJno!le wobec wszelkich mach'n&cji wrogów pokoju, jeszcze mocniej
zwarli, swe s~relli we Froncie
Narodowym, aby jeS'oEcze bardziej zdecydowanie dawali cdpór wszystkim wrogim knowanlom. pogłębiali przyjaźń wleczystą z.
wielkim Związkiem
Radzieckim. ostoją naszej n:epodległośCi
I be7.pieczeń~tV\' .. ,
wr.mocn;)j swe wysilki w walcc o pokÓj i plan ,."cściolelni.
Polski Komilet Obrońców Po
koiu postanawia popularyza·
wac szeroko
uchwały
Sesji
Swiatowej Udy Pokoju w
dapeszcie i rozwinąć

du Niemieckiej Republiki
mokralycznej i KC SED-u,
re zmierzają do ułatwienia pokojowego zjednoczenia
Niemiec i stanowią potężny c'os kampanię na rzecz
d la wrogów pokoju i jedności pomiędzy państwami w celu
I<ojowego rozw'ąumia
Niemiec.
Polsi;! Komitet Ol:lrO!lców Po kich konf!lktów i wszy,,\kich
spornych
problemów ze
koju wzywa zaraz,em WS1...ystpodkreśleniem
kich Polaków. aby w odpowie- góJnym
dzi na prowokacje berlińską. nieczności pokojOwego rozwią
zania
problemu
niem:eckiego.
skierowaną równki przeciwko
tD"lu"iette"le .....t ... :II-d)
narodowi polskiemu, Jeszcze

i

międzynarodowego,

ProwokaCja

lisynm,ano\\'f:ka

w Korei, skierowana na slorpedowanie lewarcia rozejmu l
prowokaCje faszystowskie
li\'
Berlinie są tego wymowną ilustracją.

Prowokacja ber,llń<'<a wykaw szczególności. l"k wielniebezp'eczeństwo dla pokoju w Europ,ie przedstawia
dr.ia! Niemiec I odrodzenie w
t\'iemczech Zachodnich sil m'li("Q'stycznych I rewizjonistycz" ,
nych, klóre, ciesząc się po""r,J~k pine w l:sc:ę
ciem reakcyjnych kól amerY-'1 kC]1 korespondent 8. ,Ja. ch'.wICl<
kllń>kich, dążą do
rozpętan'a z KZWM. dZięki doble]
wojny odwetowe) przeciwko I ~cji pracy załogu, tych
, ,
narodom Europy wschodniej i dow w ogrom':,,,) wl~kszoSCI
zachodniej.
Tym$' większego wykonuje I przekracza
znuczen!a nabiera W chwili 0- normy - normy klóre
becnej walka o pokojowe ure- d~!ej odpowlad~ją obecnemu po
gulowanie problemu niemiec· zlomo",:! tech~lcznemu fablyki.
I,iego na
podstawie
układu
W kilka dm po wprowndzeP<J(zdam~klego o zjednoczenie niu nowych norm technicznych
Niemiec
przy poszanowaniu Jall l\!AŁAI!! wykona! 170
--------------------,----bezpieczeństwa Ich sąsiadów I nOl'lny, Obecnie z.aI<
niedopuszczeniu do odrodzenia 200 proc. Podobnie
militaryzmu I tendencji odwe- NIK, kt6ry ze 165
wylawych.
dalno.ść na 200 proc. normy,
Wyrażając uCZ'\lcia l wolę caf'owlli:nie przekraczają rów!~go ruu'Odu polskiego, Polski nie:!: nowe normy:
Komitet Obrońc6w Pokoju p.E:Józef METRl'KA - 175 proc,
Jall
- 175 proc,
OONCAKZ
180 proc.

I

W~lel'Y

JAMKOZI~SKI

ISO proC.

Państwowe

GoSjXldJlrstwlI Kol
nanym wolew6MtwlG
kończą Jut
koneml!! n.n
oziml!~o. 00 26 ub. m, ~

no okolo 110 proc. cllłycll 1I11$t1lwów, R6wnlet w pelnl trwIt' to
l!l!tcllie jąeuniemla o.mmelllo.
WS1Eędlll<l! pn~rowilldn
be~tlrednlo !lO spnąel<l!

ory:wki. PGR Modlis_'jeł w
pow, koneeld'll'i' w dniu 1 lipca
skOłil

znilCzn~ ilość jąermienil

\ nepaku

jXldorywując

~tkle

pierwsze póŁrocze e.tw!lrtego roku planu S-Ietlo okres, w którym zalog! zakładów przemysIoz coraz wi~kszą śwladomośc1ą celów SW0.J
budowy szczęśllwej ! silnC'j ludowej ojczyzny walczyły o wykonanie zadall gospodarczych. Był to
okres rosnącej aktywności załóg! coraz lepszego opanowywania
nie techniki. procesów technologicznych i dosko~
metod organizacji pracy. Dozór techniczny głębiel
uświadom\! sobie swą dowódczą rolę w walce () plan.
Są to rezultaty dosltonalenia I podnoszenia na wyższy
I'ozlom prac" partyjno.polityc1.n~J ! partyjno-organizacyjnej.
Aktyw·
członkowie I'artli, Idljc nil naJważnlejSZf! placówki
odcinki produkcji ... prowadząc
podnosili liwil!domo~ć
nr:zvl,ISaCln mnblliltowal\ Ich do wyzadań
przez
I rząd. Wiele
organizacji partyjnych nauczyło się w
czasie umf<ilętniej politycznie kierować organizacją
w rozwoju
ruchu długookresowcl:o wspó!r.llwodnlc\wll
!ródlem wzrostu wyduJnoRcl pracy. Tężały I krzepły organizacjo
p~rt,jne. w walce z wrogiem.
,
, Całokształt t)'ch wysiłków sprawI!, te olbUYl'llla więk
SlOŚĆ Mlól!' ~n'<lndów pracy i budów w nnszym wojewód~hvie' mogla
z dumą zameldować o przed!crminow,m
wykonaniu
planów
picrw~zei!o
półrocza.
Do ~łeh m. in. należą: ?Alolla huty lm. Nowotki w Ostrowcu.
stuachowickie,l Fl'\C. O,Hewnł Rqdomskłch, OZMO w Ostrowcu, ZWAT T"l? Kieleckłeh Zakładów KamlenilI Budowlane110. ZI'lM 'Radom.
Ale
jcszc?c ialde ...klady. których Ofglln!r.llcjc partyjnI' !
f(ospodarc?y nie potl'lIf!ly prz!'lqmae tl'udno~c\
w fMlIMcji planów. Allitator»y I !trupy I'nrtylM w tl'ch zakładach pracy nic prowadziły wl·trwale,i. coĄz!enncj pracv
u~wladamiaja·cel. Orf(anlzarje p~rtyjl'le nie p04rllfily w nkh
Ilolftvczn!e kierować orgllnlzacjami masl'lwymi. nleootrllfUy
właściwie pracować z bellparŁYjnyml. Toteż brak było tam
(l:Iokoi\ellC!lIl!e IlIl 6tr, II)

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

1It_
jXld.

ZałOili

od fa·

iciernultll.

1abrykl

Loko~

Im. Feliksa DI!.i<riyil~lo ,..
ChrulIOwlll wys~pila II D.<IW!&t
bard:ro ClInną inlejllt:fw': lIal:lO"
C&IItkowllla MW' toml41 walki o
ułPrllwnlenle

pl'>odukeji

"ntul'n'lowkl teehnlcmo".
cjllltyli\'lI tli mi 3:r.eM3ólllle,
xnllczemle obęęnllll. W p!~

wedlulI u~_·
tOllPllCjlllne, wllllloo8Cbowe
spoly t$'Chnlel!oo..robe~I_, W
5'kład tych ~ł6w weh_
najlepsi ludl!.io i POI8I!eltlli'Mn:'"
wydlllal6w
pr'I!!Odownlcy prllCY, 4:1M~at.lJl
itlIUlrZY, mlstr:rowlll,
InkvniiM'()wle. Zadll.Ollm\
1l!!ł<tv"l<Iw 'jl!!st IIbidanle
Pł'<IClISOW '

<lokhldl'UI

y kich zdrowych ~ił zlednecz~~~ s:~.u Ff8RI!ł Ilar, . . .
l

le

Zobiliz

narodu niemieckiego do realizacji nowego kursu pałtii i rządu o centralne zada postępo ch ludzi w NRD
BERUN (PA!'). W numerze z dnia I Ilpca br.ofgllłl KC NIemieckiej Socjalistycznej Partii Jedności .,NeOOs Deubcllland" uml~zr," artvkuł prz.w<>dni,ząee~<> p.!'IH i prelytienta Nft!) Wij·
l1<!lma Plecka, ,"wkrający o<et1~ ooCj:nęj sytuacji i aad.1i n.
przyszro,ć.

Wllhelm !'k.-k przypomina ,1<1
Duonwnietwa (lQko]oweg" w NIemieckk]
Republice Olomokratyrw.j od pai
orlem!k. ł \)49 f •• po czym omawia
trudności. które wyloniły sUę w
ciągu IlbleRłcl!;> r,>ku i kltlce, "awstępie wielki. suk""sy

rowni i konie-cznoscią WlltWż{>'nla
wałki (} pnk;>]owe rozwią,anie prohl"",,, niemicckieg<l, skłoniły partię I rząd 00 r.wilji ootycłłCIJ80-

"ej polityki.
1M nowy kurs, klóry malazł
WHU w komunikade Biur. 1'011·
tveznego SED I w "chwałach rządn NRO z pi"rwsl<') polowy rzerw
ca br. ma na celu - jak podkreśl.
Wilhelm Picck - ldc,'vdowaną jXl
prawf stopy iyci"'''''( wszystkich
warstw ludnnśri jak równieł umoc

wlaśnie dlatel[<!, ze l1'I<>ie on \laarem nić machinacje rod!lJacly i (lQd
i.eg""y woJt'nnydl -.Imperlallści
zachodnio· ~miecey i amerykań·
scy (lQdltll p~róbł pokny~(}wanl.
~o przez zait,sc...l'izowahk> .wan·
tury iuszystowskl-ej. W t~ celu

w}'lna.c7.yll oni p1lipi~Sll1ie";odtń
X" i dla rOlp~tunl. swej proW(}kacJi ud<>k\ti się 00 p<>I11<Wy nasylany,h od daw"a 00 naszej Rellllbli·
ki obcych agentów, ~.tek owyeh

prowokatorów faszystowskich, zeo
lun>ieli bowiNn, d{lkąd wiedzl.. ta
dro~., Jaką zbrodnię w..b<oc nar<>du niemieekiego usiłuje sił popeł
nić. Jednakie agwtolj;1 I pfł>wnka
IOr<>111 taszyst()wskim', udało się
rhwilowo wykorzystać. dla swych
celów pewną nlit~7.naczną część lu~
dzl pracy w NRD.
Mogło się tak stać tylko dlatego
- podkreśla Wilhelm Pieck - że
nuza parłia wysunęła się zbyt
d_lek" naprzód, że lwiązki "woGtlwe utracHy wi~ź z masami robo(lłiczyml I Ż., nicwyst.rczaj~co
jeUc.e wytłumaczono masom pracującym
nowel[<! ~kursll
partii i rządu, zmierzuJącego do
podniesienia stopy życiowej calej
ludności, 00 wzm<>cni""la NRD i
00 prlywrócenla W drodze pokojowej jednośd naprawdę dem<>k.ra
tycznych NI"m'ec. Obecnie zadun,em p"rtil
jest wyciągnięcie
wszystkich niezbędnych
konsekW('!lcji z !.~o faktu.
Oświadcz""i. I(om;!"tu Central
"ego SED z dnia 21 czerwca ,twi"rdza Wilhelm I'ied - dowodzi !lajdn!>;!"iej. że partia uświa
domił. soblie to zadan;e i przeszł.
zd«yoowanie do czynu. Jak "aj-

z"aCle,,'.

bandytów hitlerowskich I esesowców, klóc>y nicle!l'O sl~ nie~nauczy
li. Jak równlei ,deklarowanych ele
me"tów "Berlin. ..c.ooGn,jcgo,
których zOOpra_ało wielol('lllle
bezrobo<:;e i którzy !l'Ot(}wi. byli ..
groue 00 wSlelideh hank>lmych
czynów.
nieMI" praw!>rl·ądności w r-.iemlt-c
Aulor P<>dI<rdla, że Niemiech
""ej Republice Demokr.tycz",,). Republik. Demokr.tYfln. dzięki
Służy 1111 l.rilZem zbliżeniu obu sw~j kans ....kw..
walc. " Jedno
części Niemiec i sprawir Ilrzywró- lite. Ó<'llKlkratyczn. I pokój mllllc""'. jedności kraju.
jące f\iffl1cy zd<>była lauf."je miPrze'vażaj,!" wirks7"'Ć iudno- łującyeh pokój naro<!ów. W SZCleści nas7t'j Republiki - pisze autor ~Mn(}Śd tyeh narodów, które ucis .. wyższe spotęgQ\Yłłnie aktywnQści
- powitilła go le sHlerym UZl1a~ I{al t dręczył najokrutniej faszys- partii, wytłumaczenie najszeNlzym
l1~m. Takie ,s,11H() stall(twiSKO zaD t.()w-ski imperializm nietnf.e.cki. la .. ma."", iudności kulis l celów a·
zmlan.
jęli ci \\'szyscy (,loło\'vl dlialacle ufanie to - pisze pre'zydent Pi«k w""tury laslystows~i,,),
Niemie<: Zucnool1ich, którly uczci- _ musi być dl. nas świętości II, ;t. fałszywych meloo pracy partyjnej
"ie występują l1a "eCl porQlumle pewni <Ił1O bowiem """,,dowi nie- i m ss(}wej , bezwzględne odsl3nlanla ogólnoniemleckiego, Natomiast mieckiemu zaszczytne miejsce w nie prawdy przed ludźmi pracy.
rozbijacze! podżegacze wojenni, wielkiej rodzinie miłujących pokój zmobilizowanie w",ystkkll zdrowyeh· sił ""$leI[<! ""ro<!u do reali-'
klik. Adenauera i jej rnooodawcy narodów.
zagrani.czni przyjęli ",mgo oowy
Autor stwierdza dalej, że wszys- z"ej; nowego kursu partii, rządu
- oto obecne ,<centrRlne zaq~_ia
~ttrs naszej partii i rządu.
cy uczciwi roIwtnicy,
partII otaz w",ystlcich ""~W obliczu wzms!u rotęgi mię, przyzw<l'i<' Niemcy odcięli się
dzynarodowydl
p"kju - piSLe _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

"!,,. .]

wydl i miłujących pokój Jlldl!li ..
naszej Republice.
Wrogowie jednośol Nit'ml<'C I
pokoju. wrogowie IlIdu practłjll<:e
!lO uilil"",all pokr~yi: __ e nowy
kllrs nauej partii I rządu. Ni. udaro się im to, Obecnie n_Idy
kootylluować ".u kUf S z JiIltIl!eLe
;Wi!,kulI mocą. aby masy "reeuJII·
ce nasz... j R<'publik< oorwły jak
naj rychlej i Jak na}bllr<boieJ wsz~ch
stronnie jego <IcobrouylUle wynól<l.
4<tóre staną się oodiCNll do 3j141t~·
g'(}wania waikl o jedl1<lŚĆ i pokój
dl. każde!;o szczerego patrioty ni"
mil'Ckiel[<! w całych Nie_zeeh,
Bardziej niż Ioiedykolwiek ko.. i"".
na lest dzisiaj czynna współprac_
wszystkich lud,1 pracy '" nanym
IIs""l<'<,nłonym """myśl., w • pół
dzi"lcmści
i w us(IQI...""nIOl1ych
gospodors!wach f<>łnych, współpr.
ca wSlystklch chłopów ......mi.. śll1Ó
ków, wszystkich lI"dwyr/l ""edsi~biorców . • hy ..e.n,,,,,· • .o szybKO I "111<'<7I1le "mierzeni. rządu
dl. dobra wszystlcich warsIw ludności. lito slol obecnie n. uborw
- szkodzi ,,,bte sa"",mu, swojej
rodzinie i narooowi ni~mie.eki..emu.
Każdy
<11,,,,,k pocliJ. k.idy
Cllow:ek pracy, ka,dy obyw.tel na
szeJ Republiki (IQwinien d<>brre za
pamię!.ć słowa ,"wa!'le w "świ.d
czeniu I(omi!",!u l,ffitralnego S ED
z dnia 21 czerwra br. i 00 olch
oostosować swe czyny: "Od pod·
n,jeslenia stOllY żyd""e) w Niemieekle] Repu!>łke Demokratycz·
nej, od umocnienia naszej Mmo'
kralycr".] władzy p:mstwowe),
od utworzooia prawdziwie wzoro·
WE'g'o pRńshvtł na l'f.emi niemiee ..

sił

aut{)r -

zachodnio .. Illcmiec-cv

i

amerykańscy poJlegacze wojinni

Vlal~zn;,0~~e IUJ~I~~i&..letnl

~t\~llle

.. st•• 11'

'~~~:::,rów, zakoń~łA ~

flas-

"Zwycięstwo pokoju jest bli-

Wydarzenia berlińskie, które
skie, Od ""'. ZJileży
o~l"gnię- .kierowane były przeciwko uj'
cie tego zwycifjstwa" glos! żywotniejsEYYIl interesom nll1'C"
Apel Swi.. towej Rady PokOJU. du nitmieekieiCl i lIarodów
_ Uczyńmy wsltystko
aby
wn:eść nasz jak największy siadu1ącycn z N!e-mellmi,
wkł"d we wsp6lną walk~ naro- były zamachem na pok6j w Eu
d6w 1) iXlkój, aby
przyczyn:ć i ople.
ze szczególną ostrośelll
się do j4!lv zwycięstwa,
WSkazują na naglącą
konieczTekst listu brzmi jak na.tę- ność zjednoczenia Niemiec na
puje;
podstawie demokratycznej I Po
kojowej, na konieezn06ć fioko;'
00
RADY
Jowego lU'eiulowania prolllmu
niemieckiego przeicztery
.,,,r..twa
na PO<!~tawie układu
BERLIN
poczdamskiego.
.
DrodzY przyjaciele.
Pragniemy zapewnić
'Wu.
W chwili lidy w narodach drodzy przyjaciele, że n.ród
"twierdu olę
Ile iXllski w pełni iXlpiera i S(llidamotliwe jeot
ryzuj<! sfę.l\ 'walką petcr!ot.llw
']"wanle
r",blel!noa- . niemieckich z obu stron Laby
ci międzynarodowych, w chwi- przeciwkO remllitaryncji I {ali gdy wola pokoju z nieodpar- gpYZIICj! Niemiec Zachódnicn, o
tą siłą olIamia narody, byliśmy unieważnienie wojennych iili:la
'wiadkami nikczemnej prowo- dów z Bonn i Paryża, o ziedrio;;.cji berlińskiej, zorganizowa- czenie i niepodległość Wall!!lIj
nej przez te sily rukc]i i woj- OJCZYzny, o zapewnienie pokoju
n)', które .tarajll się nie dopui! w Europie.
Je.tdmy glęooko JlM!ekonacii: do odllr'l""nia mi'ldzynaron', że w op"rciu o siły pt>k:oiodowego.
Ta próba wywalania wojny we calego świata narM nlj!)ffliee
hralobó]czei w Niemczech. Ilró ki przekreśli w.zyst!<ie zbrodba rozpalenia pouru
Euro- nicze plallY oońskieh odweto'A'pie, naotąllila w chwili
rząd ców i leh amerykańskim ~e
Niemieckiej Republiki nemokn j ..l<tor6w i wYWlllcąy sobl@ zi@<!
tyclnej, kierując się interesa- !'\Oczenie, lIiePO<!leglośe, pok6j'
mi narodu niemieckiego l poko- i godne' miejsce w rodzinie najllko
roW1\Y
j'J Europy, powzią! szereg olu .. rodów EUTOfIy,
nych zarządzeń zmierzających wkód równych.
do ułatwienia pokojowego zjednoczenia Niemiec. Je.t to najlepszym dowodem telo, że zbrod
nic .. prowokacje w Berlinie by
!y jedynie wyrazem obawy po<!,;cgaczy wojennych przed 1'0-

;0:'

tj.:~żniejąC'ym

ujrzeli \v nowym kursie naszej par
fii i rządu dal5ze cię,i;b;ie zagToiede swej ""lity ki. zm;erlająNj do
przekształcenia zimnej wojny
w

z

dzi~ń

.mocnym zaufaniu <lo partii pa triolycznym
robotniczej i do naszego rzą niemieckiego,
idźmy więc

wojnę gorą"l. Potrll'bują

oni rozbitych Niemiec jako ogniska niepo
koju i prowokacji w sercu Europy. aby moc nadal cią<;nąć ol brzymte tysl'; ze zbrojeli i wojny, PolIadt<> Adenauer d<>patrywal się w
niuatł~ym i skut{'>(znym prle~
prG'\\'adleniu nowego lrtlfsu nasze-j
partii i rządu groźby dla swe] wla
s"ej pozycji podczas nadchodzą
c),ch wyoorów do Bundestagu, kló
rych wyniku I~ka się bardziej n;ź
ktokolwi..k. Właśnie dlalego. ie
Il.n nowy kurs pasuwa napnód
porozumienia
m.bi,
pokoju,

VI

RZYM (PA"') 30 czerwca
prezydent Wioch Einaudi podjąl rozmowy w sprawi", slormo niesień prasy włoski2j, TogliatIVania nowego gabinetu. Ęinau ti po rozmowie z Einaudi
di
przyjął
przewodniczącego {'zył dziennikarzom: "Sądzę,
:.by Posłów Gronchi'ego, prze- nie łatwo będzie rozwiązać
wodniczącego Senatu Mereago- kryzys, ale nie będzie to
r'. byłych przewodniczących tak bardzo trudne, Jeśli nikt
Zgromadzeni" Ustawodawcze- będzie narusza! zasad
go Terl'acini'ego i Saraga!a, leracjl",
prz·ewodniezących grup
parla~
III
W dniu
lipca
mentarnych partii komunistyez
nej obu Izb TogliBtti'ego i 50cci Ein3udi kontynuował
,""arro oraz przewodniczących na temat utworzenia
:;:rup parlamentarnych partii 1'7ądu, przyjmując
monarchistów Lauro l

*

j

z całych ",I
drogą

Niemiecką

"a-

wytyczoną

Socjallstyczną

Jedności

i przez rząd. Suknaszej wielkie} i sttlSl"ejspra
narooowej jest .aP<'Wtli<>ny, są
nam; bowiem niez""l'!'l""" siły
demokracji I socjaliz","
przewodem socjalistycznego
Radziee,lei!'"

na..-odu
l'Ii~~e

po!<oj()\ll;",

drodZE! l"Okowafl eaa
mocal'S't'W. Polityka klll'1elł.
bońskiego ActE'fiatf("ra wy.
jest pneeiwko po!«>jo
uregulowaniu ~II
nW!mieclriego, pM!eel~ peI!'O.
między Niemcami.
Końezae. ~dea KPD ~
ile N:emeom I)I'zy~jll
p!'1II_ do S\!_~~<l. ~
W

upr"'W'ni"",~ państwa.

Rzlld

N:ernt~j

~ty~

Ma" Reimlll'lll'l ko, aby utorować ~<: do ~
rozumienia mi'ldzy N;emcml
~ ~"Okllc,je Mi!
ud<lremnić tel polityki

brak poeZJOtO'wi,e,,:onvrh odcinkach,
n!@ prow~dzon()

trosk! dozoru

R!!>iNblll:!

a.6wi~
czyni ~

-

NM),

trzeba

więc

aby wszystkie nasze
fabzadania 4-roku SZteSC'iOl:atilCl
zadRniem organizacji
hk
swą pracą. aby.' każdym mieSiaC"m.
nipm. niemal z_każt!ym dniem ró.1 poziom !l\"ia,do,rnc,śc!
k<lw partd i b0Zpartv jny"h. aby coraz wyraźnl~l ! jaśniej widzieli oni liik twórczy wysilck kał.dello z nich przyczynia 8i~
do zaspokajania maierialnvch I kulturalnych potrzeb calelo
narodu,
więc z8spokojania i ich osobistych potrzeb, Jak ten
wysHeK wzmacnia zarazem .!lv światowego obozu iXlkoju
i krzyżuj. plAny imperialistycznych awanturników.
TrzehA podnieść na wyższy poz!om
.w;lh"n~A.~
kt,,!'''' winny w
trC'źić i znacz('nie
twórczych. Trccba kłcrowoć i
sowego w<pr\łlawodnictwa w walce
plan
lymentowy ! obniżkę kosztów włas!'lych produkcji.
stosować wv:;"c.
wydajnieJsze formy j metody pracy,
uPQw,"echnlać system samokontroli produkcji PO<! hułem
"Ja nie wypuszczę braku", szyblm&Ciowe
notem
i(ol ..""wa. metodę Kowalawa i Kor.bielnlkowej,
",kł,,dach przemysłu metalowello i w budownictwie należy nieud~nni<1'
się o stworlE,,,ie i .aoozpl"crenl,,~wuunlEćw dl.
nowych norm,
tym owalczać nastroJe samouspokojenia,
wyn!kl walki o
cZ1I!lrwcowy,
(np, w !!!.SC w
phrn
pomyślnie

ustn>ju
Ot(\t
tli
"","""• .",... na CZll3 nl~",ś1MY.
z <ll)nl.11I1'I
kal~itlllls!:!'el:nol,

"\Xl!łOl"OWIUllII
will OIu",~mlll d<lWl'llIllij!)ffl

°

I

dOl!
!)OC1'lblenia
rmbida
NImlec, nledopu.I:a"I'I!i!I do Po'
ImJo'W'lIIIIn 2:j«lnol!Zl)Illa Nij!)ffliee.
!!OO4e li; ~ ,-IIWII A..A tymezaMITI.
z
_I', który me ulIta,le 'W~ prl:ltekeji 1II\'II!rl'li:lalu~ll!łI &jerulklllJCjlldl, !'I'IMiiy je, bYI0by tylko TlIłów i
LI $~-mlllfl
lI!'l!eszkC!dy na drodza lilldal po!,ywa jeiu:6'A' wojenOO~jll~~, nyeh I
atrzy
~II~IO ,.I\~
mlllnlll
"'6w l\.u~@Wl~
~~

_-

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

tllIIJCY!ł111

atlll_ ~

_ta!!!

»Dnł

gotowości «
lContł'olllwat(§my
n(edllt!mo
at4'" prZYl7otowllń 1.0,1 kIelecki.; do akc;1 Ż1ilwM- omlotoweJ. Staraliśmy aię dotł'ze~
, fil" ktllIIde; gminy, do il!k ttl!;większe; !!czby
groml!d, do
PGR-ów i spółdzielni produkcyjnych, rad narodowych i BO!
tysów, do POM-ów ! aktywu
gromadzkiego. SP'f'zęt, pomoc
s~cI.llktI,
dobr4 orI!lClin,b4c,e
practl ... .!i4l!ftVlllone.

C2v jedn«k choć ;ede!l. !Ul
c!toudziestu członków
ekip
kontroln,ych.

żeby nie żądliĆ

za

po drodze,
w I"OM-owskim

duźa,

wpadł

między wi~ytą

r

rr .wolucji
(W 175 rocznicę śmierci Jana Jakuba Rousseau)
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rogle,o li!!>Ca 1778' ro·
ku, wmiesilIc pO śmier- Ci Wc>ltera. zmarł jt!den
z największy<:h przedstawicieli epoki
Oświecenia
we
Francji, Jan ,Jakub Rousseau.
Urodzony w roku 1712 w Genewie, IdZie jego ojCiec miał
niewiellkl
zak!.t:!
zesarmi.
sir:rowskl. pochodził z prote-

Ił

STUDENT6W W' BUKARESZCIE.

warsztaci,e a posiedzeniem w
pfeZ1ldiu,,>\ GRN, do wi>e;skiej
8w!etllClł? Ot,
Ul
Secem!n!e,
Turaku, Osla/owie, Prrezwodach? Po to, żeby pewnie
i zgodnie z, prawdą powle\ dziel!: wf~ś gotowa do żniw.
Spytll ktoś zdumiony: ':Iwie!
j ,tniwlI? Czy to nie nieporozumienie? Przedeż w ten
"MI!CIł coroczny czas. gdy nadejdzie pierwszy dzień waLki
o' plan, pustoszeją we IVS!
wszystkie chaty żeby jak
najprędze;
zape/flity się stodoły i ml!gazyny. Któryż wtedy, choćby najzdolni>ejszy kle
rownik świetlky zdola ściqg
iiqe ludzi z polO· pod dach?
Młodzieżowi przodownicy lu"i~ i nocą Ścigać się na "rumaktlch stalowych", II już każdą
godzinę dnia. od b la.dego św~
tu do zachodnie; żniwne; zo'
I'Z!J. wykorzystają n« pewno.

tleli

atancklej rÓdziny francuskiej,
która emigrowała do Szwajcarii" przed prześladowlm~l
religijnym!. Cale swoje życie
poświęcił propagowaniu I roz
wijaniu fiJJozofli Oświeceni.&,
razem z Wolterem! Diderotem przygotował dla trzeci.. •
&lo lltanu -" mlęeza!l.stwa or~ ideowllczmy"'do w~ z
feudalnym abrolutyzmełt. Za
swoje poglądy
był
)es:zcze
ba rdziej zaciekle prześlado
wany niż Wolter j Olderot.
n ,er.az nawet z(l.tna!o mu się
popadać w konflikt$' i z tymi
dwoma fllozofami --: l.iik daloce bowiem wyprzedzi I swoją epokę, tak daleko patrzył
poza horyzont ideologów rewolucyjnej burŻtlaz ji, że n:.ejednokrotnie zostawał w swojej walee bez sojuszników.
Jan Jakub Róusseau był j@-,
dynym pisarzem tej epoki,"
który konsekwentme reprezenwwał plebejski punkt widzenia. Najwyraźniej i najostrzej
sformułował
filozoficzne! hiswryczne uzasadn'en:e rewolucji, która miala
obaLć ustrój opan-ty na wzywileju urodzenia i nieograniczonej władzy
królewskiej,
ale nie wystarczała mu rewolucja dQkonana przez burżu
azję, jedyną wówczas
klasę,
która dojTUlła do uch ....'Ycenia
władzy,
Pierwszy dostrzegł.
że zwycięstwo burżuazji. choć

Jak:k@ tu przypomin«ć im o
zaplanowanych
próbIIch, o
C21ltehtlcZl,lm konkursie,
ga!@Ice scie...nej, której nikt
~esp61 l'!e§~i. i Tańca :4k~demi! G6rn!cz? - Hutnicze; w Krakowie na krajowych elij)rfteld nie przyjdzie przeczy- minaCJach z~spo!ow. aktfdemlr.k Ich zostal I',znany za najleps.espól, w Pols",e zdobywaj
II
tać."
mIejsce (l mieJsca tlle pzyznar o).
f t '1' i c ,
o. ym nsk.
Tak myśli ktoś. kt" nauCZl,II
mę z danych 'statystycrnych,
;N w
okresie intensyt!mych
prac polowych wieś mnie; czy
ta, źe spada frekwencja n«
j)'relekcjach,
świecą
wiejskie kin«,
się
ms fi
roe:me plany świetlic.
dn!a nie dtwi~
, Trzeba wyjaśnić, fe w studziś. w epoee miczurlnO'WSklej już dzwOl1ek wty
lecie urodzin wielkleg<>
podchwytuje Józek Kmer ...
waJący Ra lekcje, bupatrona szkoły, Siefana
- II melioracje roi n,,? dzący z głębi ucznio",
skieg"o w roku 11164 odbędzie się
mina
się
swoje "prawa"
akkh
serc
troskę:
zJazd absolweniów,
dan !(ublckl. Jakże wielką

°

5

t

t

°

"Wyrwi •. czy nie
dnia wszystko

VUI<rVW&I!&

dziś IV

nauk lIIPOłecmyehnle p o _
lll:y HfilozofOWj z Genewy".
jaik go nazywano. pij IŚĆ dalej.
Nie widział on mnego wyjś
cia niż powrót do najbardziej
prymitywnych stosunków, na
łono nieska,tonej
przez cywilizac lI! i WYZ;Y&k natury. Nle
utrz:yma! Się on l~ przy
te:i naiwnej ul.opij,...i w następ
n,m swoim wie~1I'I traktacie
polltyczn,m "O umowie IIPOleemej:' wrócił do zagadnię..
nia rewolucji. które tu sl.iiło
się S2lCZ@,ólnie Jasne. Upraszczając
tym
razem historię
pierwotnych formaCji spolecz-,
nych. przedstawi! państwo jako rezultat umowy niezależ
!lej od praw boS1kich. 1'Ia która
powoływ&l się feudalizm,
um<:lwY zawartej między woln,mi z natury obYw.a~lami II
wladc1!, Istota tej umowytwierdz.ił Rousseau to zrze
czanie się przez obywateli
pewnych icll uwawnień na
rzecz władcy, który zob9wią
~je się rządzić zgodnie z interesam.i całego nMOdu. Gdy
tylko okaże się. że władca
tych :\IIlt@!!"esów nie przestrzega. naród m.a prawo go uSunąć i ustanowić
nową formę
rządów.
"Umowa sJ)Ołeczna"

R()Us&eau stała się najpOpulamtejszr1. w XVIII wieku
m.anifestem rewolucyjn,m i
najostrzej wyraz:ł.a myśl po.lityczną epoki Oświecenia.
Przełomową
rolę
odegraJ
Rousseau w rozwoju n<l'Woczesnej pedagogiki. W opo.wieści
"Emu"
sz<:zegó!JOwo
przedstawił
ideał wychowa..
nia. oparty na założeniach filozofii Oświecenia. Wy&tąpił
tu odważnie przeciw ÓWCzesnemu szkolnictwu, które znaj

konieczne do pchnięcia histori; naprzód. nie będzie oota
teczllfm zwydęstwem s:m-awiedli",ości społecznej, Mimo,
Że proletariat nie
byl jesz.cze
w XVIII wieku klasą zdolną
do samodzielnego wystąpie
nia, Rousseau zrozumiał. ze
jego interesy 9ą jednakowo
sprzeczne z interesami feudadowało się głównie w rękach
hzmu jak i burżuaZji.
jeruitów. Z nacisitiem grosil
Już w pi<!!wsz!!j swojej rozhaeło wszechstronnego kl;z;talwavvie politycznej. napisanej
eenia uczniów przez połącz&.
w roku ! 750 i za tytułowanej
nie nauki ksi.ą.żkowej z Wal<,.Czy rozwój nauki i sztuki tyką; d<:lma.gał się nauezania
pr4:iczynił się do podniesienia
poglądowego;
wame miejoce
lub obniżenia moralności?",
wyznaczał
wychowaniu fistwierdzJ. że w spoleczeń
zycznemu. Zaleca! - co byłO
s.tw'e jego czasów kultura
najwięksżą now<:lścią stopjest przywilejem klas jlIalllUniowanie trudności w zależ
jących i masy lud<:lwe nie koności od rozwoju umysłowośrzystają z
jej dobrodziejstw.
Ci dziecka. starrowcro pot~"
W pięć latpóżniej ogłosił' kary ctelesne. pospolicie"i~.,..,,,
Rousseau naj głębszą i najdoe2l<!! sWs<l'Wa.ne; żądal od n&1-." ..
nioślejszą
ze, swych prac cz.yctela ni(!'1l!l3.nego dotąd sto
sunku do ucmia; sza,cunku
"Rozprawę
o
poch<:ldzeniu
nierówności
między ludźmi".
dla dziecka i zrozumienia od~
Wszelki dotychczasowy
rębnych
cęch
jego umysło
spo!ecmy niósł z
wości. Usu~l wreszelę z wy:

prymat
reli~
te
nowatarskle
zmobilizowały
klerykalną
stał się

tM,i ",n ...",

d.;;iełem

została

ZIUI;dm

tvm.
A

"

tym

trzeba
prlllejrzeć

wczdmej,
lłr jak

reperturoM-ie.

Uj

zol'll'€!mzować
eOUOł

świetti-

równie

-

jtl k

,,«
nlach operle. ZIUI..", ",,!!«nu!!clom. P'f'akty/eowane z powodzl!ł\iem

l'I"%ed!!.!ch. Trzeba " nleh "amlętac!, wybieroe
114;bardzlij
Ilt"akClłj!!.e

I najbardziej poJttltlm
bodźcem do

~,

wytęione;

wdd!:OfI.a

pracy

będzie

"ro-

,,114 'gorąco", li godzi

1!.1I !Ul godzil!.4!. to.bela wspólZ/l
wodnictwlll JIlIt zellPOU pro.OO'IIel! grOml!dę wybuch grom

lmlllktl,
Bq8it!d%kie; n.le dostali Jak. za
OIItnt1, bm'dm; świadomym
~I wyrilllk dltl WSpólMgo
~
satyra IIntyim~!!
riye.mtl C21l rdoiffill m<!ldul!.Iri, co dziri nowe, z przodują
"0!gC

~

wyeh

przemllsło

bu(fujllCeg"

$OC;CI!!zm

k1'IlJ41.
A schodlącym z
wia_ towa"Z1I'%1I~
_ . piosRktI.
~fte1

pr"li: ..bud:u;emv

~ wld"ł

(iJ)

\
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Od mroków Sred-niomlec
do -blasków Odrodzenia
'WIatopoll'ląd ~
tr~zny

wiątllCY

nieruchomość Zie1'l'll.
z mezmienl'lOŚCią po
rządku

społecmego,

~rty
$~em
~dów mial alutyć utl'WS

Ta ~eji - Jllnll Wlklifa., SII"iIlonę,go w Anglij kilkaM~iłll \.at polem. &joWl'lIIdem (') postęp był róW!'liet
Miehlll.l SlM'wet, świa Iły lekU;;'\
średniowiecza. prekursor pol·
I!lI:jch Arian. !!pai(ll'lY w 1558

struktu- • r<'>ku. Da.lfty ciąg bojtlwniMw (I' post~ I wied~
ry społeczeństwa.
MÓwi o tym pi_za ula imlOf4l Giori!.liaa
Bruno
ŁY$2ICzyńskiego,
krakowskiej wystawy poiwią Ka.zw!4I>rza
eonej K~ikowl Wysta. l!lI:uanego p.r7IeZ sąd bi~!
wionE! w niej eksP<Il'laty sta- nil ~lenie M IItollie.
nowią
antytezę
poetlilPOWej

leniu hierarchicznej

m~ k~kowskiei.
KAMIEl'ł' FILOZOFIaNY
I ŚMIERC NA STOSIE

G61yc'ki ruIk otwierll wejA.
cie 00 mr<'lCznej sali,
sząe widzów w odległą
dalEką nam dziś epokę.
ki piec akhemiczny i usta.
wione wokół niego dziwaczne
ret"rty ilustrują bezskuteczne
u&ilowa!!'lia średniowiecznych
alch..mików, którzy dążyli cio
wykryCia kamierua tiloz:ficznego. Mi"ł On nie tylko umożliwiać wyrób złOta, ale rówrueZ rozwiązywaĆ wszystkie
tru<lnOŚCi życia ludzkiego 'IN
p/:"szezytnie społecm~h ~.
wi~ń
i wa,]k
klasowyeli.
Nikt tego kamienia filozoficznego nigdy nie zna\.azł i ·nie
wyprodukował alchemieme~
złota a przeciwieństwa kla
sowe średniowiecza UlEtUy

r<'>związane na
innej drodze,
drodze rewolucj i klas uciska-

n~h..

OD:!'I.ODZENIE
'W
:Ll:by

p!'Zejśel1U
z
średniowiecza

mroozńej

do ja.
sal epoki rtm_nsowej
- tw6rey wystawy uHli_Hi
cytat Engelsa: "Aktem rewolucyjnym, którym
znawstwo oglosiło swą
le:l:noŚĆ...
było
wydanie nieśmier~lnego o:!.zillla,
w
którym Kopernik... rruci! wyzwanie autorytetowi kościola
w sprawach przyrodnicz;~ĄiI.
sn~h

Odrodzeni<! była
wynikiem wielkiej rewOlucji,
obailaiącej
sz;ereg dawnych
pnesildów, m.:in. przesąd o
rullZmi&lUlo~i porząd$u społecznego.
Myśl
Odrodzeni<!
l!lI:ier<'>WUie się ku naukowemu pomaniu l opanowaniu
praw przyrody. Mówią o tym
studia :roologiczne Albrechta
tlU!rera, mąpa przemysłu polIlitiego w dobie Od.odzen.ia
l 1>2ikiee ilustrujące rozwój
nowej t~iki produkc,i;,nei.
Kultura

WyralZem ciemnoty średnio
Od'f'Odzoollt Jest epoką w:el.
wiecza były teZ cza,ry, jedyne kich, odkrywczych podróży
w owych czasach narzędzi""
żeg1.a<r!ikich do nieznanych lą
b~tecznej walki czlowie.
dów - o czym mówi piękny
ka z silami przyrody. Starano model stałllru Kolumba
I!i~ poddać je mocy lu<ilokiej
wieszcny u stropu sali.
za pomocą' rruogfcznych forglane zapus=ill l1ię na damułek,
amuletów i figurek,
lekie mOTz:2 w poszukiwaniu
służących do ,.nucania UNą
n~
surowców, potrzebków",
nycli rozwijającemu Się przeTemu poglądOWi średni.,., mysrowi.
wiec2l!lemu, pełnemu przesą
d6w i guseł, patronował śred
niowieczny
uklad
świata,
przedstawiony plastycznie na
modelu sfer według: układu
~ Odrodzenia,
to nie
ptolemeuszowego.
tyll>o epoka bujnego rozkwiNie brak było lud;:i świat
tu newych fonn gospodarłych. którzy prowadzili w ..,lkę
. czyeh, nauki opa.!e i 'na dopnec;wko ciemnocie i uoo- świadczeniu! sztuki, którą
bonom średniowiecza. Jednak
ceehuje realizm, jasność
i
wszelkie prze jawy myśli poprae,!.rzys!ość kompoZYCji
stępowei, które burzyly pod.
to
również
epoka wieiklch
stawy panującej i<leolo~i,
przemian spolec:mycli. Odrotykały się z nadzwyczaj
dzenie
jesl okresem wałk
Te.R:eją sfer kość'!eJnych.
klasowych.
jtlwnicy postępu baTdzo cz,;:'IW Niemczech
sto ginęli na stosie.
nie silnym
podohlmy J.II lI!mu!'S,zalv ustł'ói ".,u·.,,,"·.
Mówili ()
M
reform.!!-

- poprzednik w!I'PÓłelleS!1ego
proletariatu.
Mówią o tym podobimy
Floriana Geyera, przywódcy
wojny chłopSkiej w Niemczech i współtw6rcy programu rottenburskiego. M6wi
Olu:tych prz;edst:awiający Bernarda Kni~ollinga, mieSI:
czanina z Monasteru, przy'WÓdcy kom.Ul!lY monasterekiej który przypłacił t~iem
SWOi' radykalne przekoMnia.

W ,,!!!tuba ~s", łdllie
w 1<111<6 r., ur!!l&dllOOo wystawą

.instrumentÓW'
ast~!eznych M.rein. Byl.iey z OlkuSM, powlórll1Ol'Io ją oOOcnie z
tymi zamyrl'li eksponatami IlobuNmI
pi~ymi.
triquetrum. astrolabium, ąuad
ll'.IIntem
móWiącymi
o
teehnicmych trudnościach ja-

kie mUM41 przełamywać Kc·

pernik

na drodze

swego

WlekOj:)<)mnego odkryCia. Kon

trastem do tej sali jest o~tatO życiu mieszczaństwa w lILia w której
zgromadzono
Polsce i o produkcji cec.hqw.ei·""'~ele ,IUłjl!.(lwazycll narzędzi
świadc:&ą reahstycZl'l;e !1ustł'a.IIslwn._iemy$ I poklllzano
cje do KodEkflU.,- Baltazał'<I _kiety nowoe~i!IISl'lyeh oblJer.
Behema: Wyloion~ w p~o- w.!Itol'iÓw liTU modele raltl~ty
cie dokumenty o~aj.ą. 1!ni.1~lcl!:yplmetarnej, symbolu
jak
to profeoor Akad_1i eltoallll postfP1tąeej Mprm
Krakcrwl!ll:iei, And'l'zej Gałka. nauki
pod wpływem rewolucji hu.
syok;iej sformułował ,nie:1:W7kle radykalny program społe
czny I poddał w mil'! k:ryt~1I
świecką władzę koki!)ła.

Wielki model maszyny lataLeonar
da da Vinci,
jącej według pomysłu

cel

uzmysłowić

uki od sPekulacji

ku

doświadczeniu

W roku ubieglym mija 410 lat od śmierci Mikom;a
Kopernika (147.1-1543), najwii!k.z~go ! w,zechBttonne@o
uczonego polskiego. jednego z olbrzymów myśli wieku Odro_
dzen!ft i gorącego patrioty.
Na zdjęciu: Fragment zamku olsztyńskiego, którego
obroną podczas napadu krzyżackiego na Warmię i MIU'll.I'1I
Ul roku 152IJ kierowa! osobiście Miko/aj Kopernik.
CAF'·- fot. St. Wdowilisld

zamyka syntenlycmy
epoki Odrodzenia, klóra wydała

Kopernika.

REWOLUC"\~JNA

TEORIA.
KOPERNIKA

Co

dawnietwa
czasie od 1949
bieżącego

Wreszcie ,.Pierwsza
wieść"
Joachima
facsimile rękopiSU
V<',lu tlon ibus",
się w Pradze

roku

wsz)"5tk ich służb
lejnictwa łącznie 99
(o 37.560
stremach druku).
Wśród książek widzimy również ,,'iele coonych tłumaczeń
z fachowej literatury radzieckiej szczególnie z zakresu ekonomiki transportu,
np.

zują całe życie

krywcy systemu
trycznego.

r; !

'tADEUSZ GUMOWSD

"
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ko-

należy

robić,

ws.zechnil': czyle :
ratmy fachowej, hy
na wyższy Poziom wia
ci zawodowe każdego
nika komunikacji?
Mówił o tym w swym referacie delegat "Wydawnictw
Komunikacyjnych", 1reIL, Z&.
wada:

T
plo!Jl'IWzej \IV ooey tm- Czy go dadzę lU! teft ~.
dno ~ pmwadzle.' daży piec? - bil tlję z l'I1yil_ml.
ma... spokoJnie. l!
Był starym. doświaoc_)'!II wy_
wyezueiem.
Kwiattaplaez):'m. Po szm"ru., ~ o&:le·
k_ki skolIczył oglą
ni4l odróżniał stal. Topił spokoJdać trzon piKa" .. Pląt
nie. Tak samo zresztą i gospillIa-

~ kapitalnym remoncie,
'lV)'gfUIIR. wydmuchana ch4gnie
jak sto diabłów. Chłonie nlenasy-

IIA"

«ma IMy zlOllW.
za looą.
-Noo. I'UUSlUJ się.
Głąb
z suwnicy nie slyszy?
Jakby nie ~lllmlal. że sadzenie
musi Iść z największ" szybko!!.
dą. Ttlchodzi o minuty. O r.zas.
Ił jego wsadzarka co? Gdne .
tempo?
Tempo.

mwal wlasną energią. lllle Illbil
wysiłków wielkkh, czy moCl\ym
impulsów Jakichś, które pochła
niałyby Jej zbyt wi<ele. Wclal raczeJ wydatkować _rgill
miernie, uotkaj ąc mluąsów.
le 'II na l11artenaeh sytucje,
dl' komeezny
JoonorallGwy
MabymalM

r,,_

silili

OMąCZ!!. rośnie,

kil się z łoskotem.
dość. Zasadzony na zimno
sięga wyroko hen. pod samo skle
pienie. Oziś ",mIonII! 45
Nie
ma oo! Przed kapitalnym 25 •

'tWl.

N& Kwiatkowskiego by! dobry. Wytapl .. c. ufał mu. W sam
ra. nagrzany, po kapitalnym remon.::;" bieg miał plerwszo,",ęd
"y. Oziś Kwiatkowski pierwszy
w nowej kamp.n'! saddł. 1\ starą piec ukończy I z honorem. Oal
399 spustów. Ale na czterechsetnym się załamał.
Kwiatkowski
f6 bltrrono.
pie, Kiedy

nie widział Jak

wtedy n. urlo"starej
ki m. ""zoslalo ani śladu.
jej miejS<:Il sial. nowa, masyw". konstrukcJ •. Długi. strzeliste
N. oole kręcili się murar... ,
komMy gazowe
I kanały powil"trzne. Budowali
więl<szy. nowon~ny piec.
No·
wą piątkę. Kwiaikowslci.
Cho)nackl I Morur z jego zmiany wy"
l.1piaii wtedy na innym piecu.
,Oni się dluiyly, gdy oni czekall
". powrót, Na piątkę. Na dole
była rolwta naJdęższa. Najd/tlżej
trwał..
Wreszcie
i
dół
I pO"", cały
łów.

Zaczęto

,e

dGiII ~I!IIJIł ~~
Tę • • te p'" łIIlł~ ~

lilll~. Cnijlll< ~I,I!_
tm! lIIa~ ~. pa$fl« ta

~«!cI~łI ~Ia CIłIIUa
ją l'W!ee! HM!!. S~.,

~-

!(wll!~1

~II

Z,lInoooll ma. . .,
po sta~.

- lany - co

I~

Ile sld~ImieIllJl

- Kwillł~s~ Iłył już FI)' . .IIIe mll"'jII. Jut Iładal. Juł jł."
łnyl. Anidlyl!i. wall .. sll_
skklpienie. Ale skl~ jest _
l'Ie. M@te· prEetnym_l. A )eWI
!Ile...? ClIJ ~_11I1t ~.",?
- Cry~lIć?
I
ml_tł'r I(w!lI~bi
CM w piecu ZlIWYd ,rzelt lIlarlen pnazk
Drrn,1 i wytaplKE. Nie

potIwyilnyl

t_poerllłtłry_

... gez atakuje wysokim plamieThiem. Stal
~

drży.

'l'IlrIlZ

Kwiatkowski

wpija 'iV7.rok w

buchającą c ...!uść martena. Stal
mocną lalą podchodzi pod samo
okno pi....: a, Migotliwy płomień
przes·adz. klapę i śwled w oczy

czerwonym
krytyczna.

blaskiem,

Sytuacja

Wtedy nwslC
,arnia niepokój.
liledzi "'" wnę/rru
stali nlewaną, która
być poznana i .. i ... , ..."".,

St.1 osiąga temperaturę wrzenia. Wysoki płomień mac. nskl .. pienie. (Aś tfzeszczy w mMjenie, Tak leciutko, prawie niedosłyszalnie. Ale Kwi.tkowsklemu po( występuje na czolo. Nie
wolno sludzlć pieea.
sza strata clepla oznacz.
szybkości WytO!,Ił •• na lo
pozwolić sobie nie moie.

jak piec sEyllko trll<!i ....
d~. Jak uyłlloo słmlttemperatura galII. Oaikle powietrze co wesu!o !Idę do marleIII!, W dlledd )ef6 """tru I
rma lód IIlacb;le 1'18 swc!>('.·
slradl
wyłopłl.
k

temperaturę.

Po")!erzchn Ul wytopu

~

w1I$o-

s ki(!m.

falq podchodzi I' od samo okno pieca. MigotliwJ

!»,zesaaw

płomień

i Ś wleci w oczy

klapę

czerwonym Mil-

Sytuacja krytycZ'M..

ANTONI HOWJCKI

l

.... ytapiae.i. A. lIalwl~
- crkml<a parlll.
I(wlatkows~
wyl:ęh
Metal się szyb!!o IłspcllaJa.

na drlSlejSE4I stal, za szybko.
Za szybko. I( wlalirowskl
w i<) wauy. Dziś nie ma
kości_ego wytopu!
lbllbl

Nast~pnie rzeki "cześć" i posledl dale! w swych sledmiomibutaell. podzelowanych
Drżącymi r~kaml wydobył paz k~erty. lisI dotyczył

wiersza.
utwór Wasz napisany szeze
ue zawiera bardro wiele slunlIych myśli, n lestety jednak do
I4ruku się me nadaje". Potem zacytowana była Jedna zwrotka:
~ ..

urz'ędow>łni

P"-

pienysk.mi
się
poezji. Dymiąc lal< k-m. labryt.1l!ftJ
- wyp"Ial ogromne llośct papieroS&W - wpatrywal
w
wie<!! pjlnkt na ściame, zaś
niwzbroJoo'l 'III, pióro
soItie bIt)ną czuprynę, lo m<>wIi
szukal lIatcl'imenia.... obloka<:h,
które MEszelestnle
ro.wlnlttymi
ruI)! oce"n

iII,

- Oajcie wyższą. ezego się
boicie? - wfzesiczy mil nad lichem Chojn"cki. Kwiatk&Ws~
m.cha ręką Jakby chdal
li".: natręta, Miodzik,
chce udawać.
Myśli, że ,awsze
można szarżować. D3Ć wysolili..
hę? 1\ co będzie lC sklepieniem,
co? 1\ kto zaręczy. że dziś piątka,
pl"rwszy raz stając 00 spustu w
nowej kamp.nli.
wytrzym ....
Kto? A potem, kto będzie placll
.. frycowe", j<,że1i piec się rozwali?

osiąga

drży.

Kwialtkowsld wpija wzrok w. buchającą czeluść ma:r~
Stal

ełl:uje

trudem wchodziło.

G.. llra .w martenie. Groźnie
• dostoJnie. Gdzieś z oddali dobiega
sluko!
mechanizmów,
dzwoni w uszach warkot dźwi
gów. Kwiatkowski od1l>raca gło
wę. To wsadzarka Głąba odprowadza z innego pieca puste koryto po l/omie. Odprowadza za
burtę stai<)wnl.
- Zobaczymy, który z nas
dziś lepiej pociągnie, cz)' ty, czy
• Ja? - Zlemnkki czy Tomczyk
chyba j ..d"ak ni.. usłyszeli lego
wyzwania •.

I

6tlyi'll!

A dalej sypały się uwagi redalctora... Czujecie chyba szczerz", ale niewiele macie 00
"""w;p,~' .."i. - prócz elemen!arIe<:hnicznej O robieniu
W.m doświadczenia
myślQwe-go. przeżywacie biernie,
nie Iw6rcz~ Pr.U poety jęsl
bardro trudn~ i niewątpliwie zasuzytna, nic kaidemu d;tane jest
poetą. al" w PolKe
oowe,
dosyć prac i zawod·
nie
trudnych i nie mniej u-

- WeJdźde kcledzy - rzeIi:ł
uprzejmie. Siad! ,a biurkiem. Wy
jął , szuflady urzęoowe papl. . .
kładae pod nie brulkn poeIIIllm.
W P;,rządku! Mógl zaezynać~
- No więc? - spylał.
- Towarzysz jest redaktorem
gazetki ściennej, prawda? - ,.cząl wyższy l widocznie Śł11i<e1szy. - Kolega - odwróclI gło
wę w stronę towarzysza napisa! wiersz ...
- Wiersz? - Rysial! zdziwll
się. "Ot masz konkurenta", lirze.
mknęło mu przez myśl. Ale zaraz uspokoi! się. ten szczeniak
nie zdola mu zagrozićcież ja posyłam wiersze
wa Ludu", podczas gdy ten
paczyna ... ", spojrzał na niego z
politow.niem. Odp<}wiedZlialo mil
błagalne spojrzenie.
- Pokażcie ten wiersz - wyciągnął ręKę. Chlopiec podal mu ,
szybko kartkę poplami{)fll! brudnymi odciskami paków.
Rysiak przej""hał, po niej 0czami, sylabiJując kulfoniaste
pismo. Czuł na .&Oble l<;h
Jedna ze zwrotek '''lerm....,,..,

o,,'vp·Oj"W1/WJ'<

f6

do s plIslów.
nsgruwano trron
drukował 1111

to? _
dlą<
słowo, :>I,llIlll1f11l1&
- wydal sąd. - Same rymy
ucurośt IlCZUĆ nie w\.st,.nł"-
nemi III ,ulJocem listl! Ze
,ludII".
Oddal
ten
kc"

ANTONI SIKORSKI

klika
ZM_ obsrio~ow.1I()

n!e-

w terminie filmów.
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!

poe.
Do

Lalki
'.'.p.
rzed kilku ą;godłtiltmi
::.
przeczyta!em W pras~e.

Kwadr'anS ):Jł'zii::2.~
szy jego:mo§ć o cillTRn,ch wq,.
doś/: patetyczną wzm!an _ sach' klął jeszcze oord3łe.f. nit
ten pan po 20-~e"
.
~9.. jakobY radomska ekspoO 24-te:} zostalo Mł· t1Ilko
~"I'a ,PKS.-"
W1Ikona!a
czekających 30 osób:
Reszta
plan. Z natul'jJ j'l!stem dość cie
posz!a kołatać o floeleg do
kawy ł obchodzi mnie dużo
zamkniętych bram.
80 1ak
r~~czy. Między innymi i to,
;Ilk oni mogli wykonać plan. ogó!>"e wiadomo Starachowice-Wierzbnik, <" 'allta penie~ostanowiłem zbadać tę sprakąd z."
latU; jest
W·ę, aby napisać o nich coś
pozbaw
O gOlbichwalebnego.
fl,le 11.45 OCUCÓflO IDre8zt'ie lItar. Na;!epllej tak zwa,!!! .dane.
szą kobietę. oświ(lłC!c~ła. ona ...
z~era się w terenie, no" tl Ul
.t11f!'l. wypadku terenem mógł ale tego co' ośwl6rdcź!4ła pod
bll~ autobus rzecz jasna w adresem rado.ękiEIIgol'KS-u
nie It0lno mi napiNać ze wzg!ę
d.rCłdzE!, a nie u, garażu. Wyliralem ntljdlużs~q trasl; tj. fla· dtL. na p~zylt"oito."'ć publiczną.
O godzinie. 2-giej młody
dóm - Solec przez Wierz-"
cif/opak w ZMP-wskiej kobit:'e, Starachowice.
szuli podszedł do slupa z rozUzbrojony w tdeczne pióro,
W.uby Mtes, do tego pięć kll~ kladem jazdy i pOŚWieciw
szy sobie zapałką zaczął się
n('lpek. za~iadlem na czatach
straszliwie i ochryple śmiać.
w.Starachowicach. Akurat .je~t
topo!ow~ drogi między Radn- Smia! się do g,?dzitny 3-<1}.
mil'm II Sa1ccm ; tam najlatO 4-tej nad ra_m spytawle.l złapać kontakt z rzeczylem go ponuro - ' z czego się
więtością. Bylo ci.eple t,,;osento .kolega tak ciesZl!l?
n'e popołudnie. co .• między goBez
slowa
podprowadzi!
dziną 17-tq a 18-tą.
mnie do sl.upa i oświetli! naW tym czasie-glosiła tab- pis - kursują Codziennie liCi-ka - mijają ~ię tutaj Ulaczym znów zaczq! się
z1i. Jeden idzie z Radomia do po
śmiać.
Salea. a drugi z Solea. na RaO ,s-tej wg. rozkladu mial
dłl'ln. teby nikt nie mi.al z/uiść p~eTW$zy wóz.
d~ń na dole tabliczki dopiO 12-tej jeszcze wozu nie
siflo - .. kursujq" codziennie".
ma:
Mój ,. plan by! prosty
Ludzi
zaczyna
..ląpię" pierwszy wóz, ktÓTy
ogarniać
apatia.
ńade;dzile. Po drodze porozmawiam z podróżnymi, obsługą
O 20-tej zaczy1ta stra..~z1iwie
( czegoś się dowiem.
kląć, tym razem jegomość ze
Ludzi przybywa/o. godzin
strzyżonym wąsem pewnie
również. Autobusów nie ma.
dla odmiany.
.
Po godzinie 20-tej jakiś pan
O 2l-ej Zlemd!ala pani z
Ul
podgumowanym plaszczu
dzieckiem.
<

zacząl kląć.

O 21-e; zemdlala starsza kobieta. Jak się okazalo czekala
od S-tej rano, i bVlo 'jej wresz
da obojętne w którą stronę
jli'chać.
aby tylko autoous
szedł.

O ~2-ej... Alle wolę to j;'!

zakonczyć

srowami Szolochowa z ..Zoranego ugoru" -'stare
zaczynało się od nowa ... Jestem pewny. że "./I tej trasie
w tych dwóch dniach PKS nie
wykona! pla_.
Natomiast

t Z sali

A·MIĘTUS

kon.ceriowei

Obiecujący popis
W

ubl"lIl'l'm ty!1od"i'll odbyty się
dwa
popisy
Państwowej
Szkoty Muzycznej -

średniej

i nH:.ST.ej. 'TakI przegląd rocznego
d'OfObku szkoły jest dla każdego.

interesuje się stanem nanej
.kultury muzycznej i §;ledzt jej
rOZ'Wó,. Ciekawy 1 -oucz.ając;t.
W'iele Się bowiem mówi i plS!Ze o
~eChnieniu muzyki. A czy t
motruI jP. soble 'IA'"YobrazJ:ć bez na ...
leżycie IH.,..ygotowo"ych k.dr róż
,,;,go typu pracow"il<ów: odtwórCÓw. organizator6w - innymi sic
bez dobn:e postawionego szkol

~tc

muzycznego? Totet nasze
ludowe

przywiąz.uje

wielką

mu jak
warul'\ld rozwoju
Szkoł. M'l""""" •.

do

i stara

jednym wybltnlej""ym
uC'Zni'Owsldm.
Dbałość
poprawną

taJentem

O dQbrą e~isj~ glosu i
dykCję cechowała wy ....

stępy

uczn:ów i uczennic klasy
śpiewu,
których
częśĆ'
dysponuje swieżym i pięknym materiałem głO§rOwym t włada nim z
dość

już

tluż"

umiejętńośeią.

Szkoda tylko. te i tu - pO<\<>!>nie jal< w kl ....ch instrumental·
nych - nie pomyślano O stworzE
nfu małego zespołu.
to
"" najmniej podwójny

- do$knnała dła śpiewaków S"O
lo wyrobieni. muzykolnośel ! artysty""nego ."'.ku.
Poplzy· lodywldualne I

łowe

VI

ł~"~.~:~,:,:,;~e

@etki ludzi jadąeyeh Ul tpf'a,.each słttżbow,cl!. do leka!'lICI
na 'urlop, ·do. 'DUłnIl. mll/jeliło
sWój plan 4 'c%ekało długie go-

dzinll dCll"mtnhl.

Tli

crOfłJri"1I

powinien łobie PKS .dollczył
do planu. Na kilkudzie!l4ęciu
przystankach tras'!I długości
120 km czekali podróżni i nieraz jeszcze czekajq.

Bo :lak si,

dowiadują

po

kHku dniach clI4Ikani« - autobusy 1I0stalll ChWilOWO' wycofane a: tej trasy,
'To ..chwiloWo" trwa czasem
tydzi!'tl. cZasem' miesiąc. A rot
klady Informl!ją czarna na

. ż,.\ltIJ m - kursuJą codziennie.
Po. jakhńś czasie gdy prze!>iegli podr6:!n! oowiedzą się'
o tej tajemniey i ..'zygnuią z
usług PKS-u. pojaWia sięatl
·tabus. Kursuje dzień, ,dwa,
wprowadza l1,dzi w błąd'( ze
szczękiem znika, nie wiadomo na jak dlugo.
A .rozkłady głaszq - kursuj!! codziennie!
Podróżni klną wielkim gloSl'm - i pl/tają - czy w Radomskiej. Eksp,0zyturze PKS
nie ml'l 'ani jednego czlowieka
umiejącego pisać i myśleć?
~ Pew~o nie ma, bo gdyby by!
to
wyda/by
zarządzen;e,
względnie napisalby i
kazal
przywiesić na
przystankach

~~~

u str,.: 3)

wet

żalo

teltaeli
świetnych. Może

tylko niekt6re

li

by nale
nich sil-

nie<!~ zorientowany warka' niej skontrastować z tłem de

ft3eh Ilowqo rodzaju
I!~

i>!olllerskl

sztuki

131ksHY

pr~ lTOlllUmilllym\· trudiloś 4

elamI. Uwidoczn.llo się to w
tempie l peWJ:1ei naiwności
operowania lalkami jak równiet w kilku usterkach natu.
ry technicznej, Poo?iwiać jed
nak moma. było niezwykły
entuzjazm l energię, li jaką
N'CzlJł)ły,
li-osobowy zespól,
rekrutujący się Je a'klorów
I
amatorów, zab,ralsię do tej
nowej dla siebie prący. No I
temp<>: sztukę wyS'lawiono w
pan: tygodnI.
iŁ nieslabnącym zapałem
i
energią. lecz bogatszy o zdo-

koracji, u kiJk).! zwiększyć
nieco wymiary, u . paf
zali
wprowadzić cechy
rMnlące.
Dekoracje pomysłu l wykona
nla Jana Sowińskiego dobrze spełniają 'swe mdnn'e.
Oświetlenie właseiwe i wystarczające. Co do rcżyrorii była Onn na og61 na poziomie, sl.abiej nieco natomiast
wypadła inspicjentura, 'Człon
kowle zespołu w:nni pamię
tać ,<> tym. te w zaawansowanym. <;Iobrz<1! zgranym zespole lalkarskim obow:ązki tej
ostatniei dzielą z reguły niemal między sobą wszyscy uczestniczący w danym widowisJ{u.

Poczuc:e

cdpow!e-

dzialności u każdego z grai wiedzę
jących za
poziom
gry
i
zespół pod reżyserią Jana Ga
g'prawnośd całego
zespołu
łązki. artysty" Teatru im .. Zejest jednym z warunków poromsklego wziął się da s'arah
.'
niejszego Q4>racowania następ woozcnia spektaklu.
neg<l widowiska - bajki MaOmawiając lakonicznie
twiejewa "Leśne przygody", z braku miejsca - plusy
sztuki niemal już pelnospek- minusy dwu" pierwszych wido
ta.klowej.
wisk kieleckiego teatru lalek,
należy gwoli uczciwości Jakkolwiek i tym fazem po zwrócić uwagę na . warunki
ziom: wid<lwiska budził' pelokalowe teatru, Piękna sawne, dość liczne nawet zala "Filharmonii" kieleckiej.
strzeżenia (zbyt wolne tempo
w której ma również siedzigry,
niejednok'l'otnie brak
bę ten teatr. mimo posiadazsynchronizowania ruchu ze
nych walorów akuiitycznych
slowem, cz~ci()WQ słaba ini estetycznych. niezupelnie
terpretacja żywego slowa. oodpowiada warunkom przypóźniony akompaniament mu
bytku sztuki lalkarskiej: po_
zyczny), stwierdzić ogólnie
dłoga w;downi jest pochyla,
należy w porównaniu z scena zaś nie posi.ada zapakrótk~
a
treściwy napis.:
pierwszym, pionierS'kim wydni,
co w dużym stopniu u"Chw.lowo autobusy nie kurstępem wyższy u wszysttrudnia pracę zespołowi a
sują".
kich prawie członków zespov.'idzom psuje "wizy jno.:i':"
łu poziom gry li:
lalką
oraz
Tymi czterema slowami zawidowiska.
znaezn~ U>'Prawnienie strony
oszczędzi/by
ludziom
setki
JesZ'Cze jedna uwaga. Laltechnicznej. Lalki .~wierząt,
straconych godzin; dni.
karstwo to
niezwykle
wykonane wroług wl.asnych
I może mnie uda/ooy się na
wdziqczny ale też mocno cdpomysłÓW
przez Gałązkę i
pisać ten chwalebny felieton
rębny,
specyficzny
rodzaj
Morka, były wszystk;e nieo PK~ie.
sztuki. Służy nic tylko celom
mal bardzo" dobre, kilka narozrywkowym: - ma równ:eż
sPE:luić poważne zadania spolec7no - wychowawcze. Dlatego stawia przed swymi adeptami podwójne lrudnośs;i.
I jeśli nawet wwodowemu,
PISARZ SŁOWACKt PiOTR ''----OmN'''ł(!Or Rep~blfk; Cz""hoslo·
dobremu aktorowi normalKARVASZ NA PREMIERZE
w.ckiej w W ....... wi. Karol Vo'
nej sceny, przerzucającemu
jaczeK.
SWEJ SZTUB!.! W I!'AR!lTWOsię na scenę lalkarską, n'e lat
WYM TEATRZE LUDOWYM
EILIMINACJI':
wo jest. jak stwierdza Obraz
ZMpOLÓW
PIES NI, 'MVZYKI
cow, dostosować si1 00 staDo Wa,rszawy· przybył na uprowianych przez nią wymagań,
1: 'l"A.l~H;A
szenie Komitetu Współpracy Kul
- cóż powiedzieć o niez.awo
turalnej z Zagranicą znany sło
Z ok..azjl zorganizowanego przez
dowcach?
wacki pisarz, dramaturg t teoreCRZZ i Za·n. Gl. ZMP Przeglądu
tyk teatru Piotr Karvlł!9Z. autor
ZespołÓw Muzyki, Pieśni i Tańca
Kielecki zespól lalkarzy, powys.tawionej w tych
dniach
VII
przed In Kongresm Związków
większony obecnie do liczby
Państwowym
Teatrze lJudov.-ym
ZawodOWYCh i IV Festiwalem Mło
ośmiu osób, repr~tuje masztuki pt. "Ludzie z na_ej ulidzleży 1 Studentów w Bukaresz.
cylf.
teria! pod ,\'Zględem aktorcle. odbywają &ię w dniach 3, .. i 5
lipca eliminaCje centralne.
skim niepoślednio uzdolniopiotr
Karva;..z
jest autorem.
W eIiminacjae-h b:erze ucki-ał
ny. Dość wymienić choćby Je
S-elu
sztuk teatNllnych m,in.·
okolo
4tI
n"j
lep""ych
zeopolów.
rzego Pawelkiewkza, A'licię
..HlIIlHlibal przed bramami'" ,,;:ewytYPQv,l'"Ianych S!POŚród zgłoszo
teor" i .. Baszta .. , tomów SlZ.kiców
Łękawską, Annę Biesagę czy
nych do p.l~glądu OO(J chórów,
"L: nami 1 przeciw nam" oraz
Czesława S!aizewskiego, któorkiestr i 500 z.espQlów tanec!
.. pólglosem" I tlumlł<lZ<lnej n. ję
ry jest również autorem sztUk
nych.
zyk polski p<>wleśef "Pokolenie".
kuk'elkcwych. Posiada· ten· ze
N.
wydol tei pr"",! w .akr",,!e t".·
talenty
tru pt. ..""otęp 00 zasadniezych
jak
zegadniell telltru".

byte

doświadczenIe

*

i ",:la">"'70

W dn. :19 ub.m. Plotr Ko""o""

obecny""
w

WY"'.

był

_e, _I«
T .... tru

Lucio-

Itt.!e lO",a""Y5.,,1 mu P""~
2_ Związku Lite..atów lIi'<>,*ich
L Krum_lIkl.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

mas społeczeństwa li;lel~e
go ! to nie t)!lk.o d~ieel,
'

K~elce - s!al!ea. ciekaw• .
regumu o bagatych war~.
ciach historyczno • Dbytkdwych,
turystyczno _ kraj~
:mawczych, ' przemYSłOwych:
kultura!·rly,th I wielu innych
m~ wyczerpały leszcze WSZYB_
tkleh swych moźllwośc! roz-

wOJowych. Wzorem wielu innych. więks'Zych kulturalnych
,?środków terenowych w kr.lU. - mogą z latwością i po_
wmny - wykorzystuJąc po.
siadane obfite, rMnorodnEi 1
In!eresują<:e wartości folkIo_,
rys tyczne i regiorialne ta'k z
dzie<!ziny plastyki i zdobnic_
twa jak i tematyki historycz_ .
no .- legendowej - stać si~
reglOnalnym ośrodkiem sztuki lalkar"klei (\ Własnym, ory.
ginalnym obliezu..
Wierzymy, że twórcze wy_
silki młodego z~SłlOłu laIkatsklego, pomoc Wydz.iału Kul.
tury Prezydimn WRNpozwol"
młodej
plaeowce kieleckiej
nie tylkO zdobyć właściwy
wyraz i poz!om artystyewy'
lecz również stać się stał:vm.
ośrodkiem kulturalno - rÓtrywkowym o dużym znaczen:u wychowawczym.

ruchomej
wystawie
fachowej książki
i ciekawej
dyskusji
(Dokqńczenie

Ile str. Z-ej)

Redaldoll'ZY ~ "Wyd_.
Komunlka.cyfuyoh" ...
pomnieli o ksll\ikSl'h ~.
czącyeh pracy w slui"!e hlll.DdloweJ - mówi tow. NawsuĆ.
Ananiko - POl1io'JW'I* JlI\!' Idmy ia.dnych
pollręcsnlków,
nie mozemy natYChmiast usunąć pewnych drobnych błę
dów w naszych _Yilach
biletowych. A pnecleż motu
by zaradzić - maJąe IlUItnIlt.
cle oOOh<ldmenla się li lIIl.!atI&Y.
ną chwilowym pnesto'om.
Dyskusj~ nie kończy si~. O
konle<:zno;;C!
stoo<>wania w
ks~ążkach
takich wyrażeń,
ktore byłyby zrozumiale 11111
szerokich rzesz: czytelni!ków
! O braku książek z dzie<!zin:,r
elektrotechnicznej
mówili
-

IIlcłw

ww.

~óbka

i

J~

sld,
kOlYieczności przetłu
maczenia na język polSki instrukCji w . sprawie obehoolll'lni.a się z aparaturą sPTowadzo
zagraniey m6wił ~.

Wl1miad z przodu jącym· racjona Hzatof~m ostrowieckiej

,

G

lłz"cja

IJchwalyGrudnłewei

l

.w powiec\e starachowickim

l.ml•••czarny " •• ii"i wywiad nięclach skrawania tym rlOżem I 6rutow.$nil~ walców, ale I nil
• ww, Slani.ł.w.m kucharskim. kl •. "" zakładach "Ursus" l IIl1'lych. kalibrowych tokarkach, o ·ł1e ,.
_.'1
r.wnikiom wyd. lalu ł.kaml wolców. Zachllciło, mnill.. to, I poleciłem 1I11chodtl potrzeb~ śrutmnla
ktÓry pl4łf'Wł21Y 'VII hucie im. M. No~ wyl<;onać na' próbę dwa
takie walca, tokarze eh~tnie stosuj"
Wylduezeni mstali z jej sze ...
wołki wprowadzil metod. .krowo.'. no:!:!!;· Przeprowadzonll próba J.1ó~ Koleaowa. 'Hp. tokllrz kil- one w ma'u br. W2i1'OlIt
ragów taey. jak B&paall 1iI&fnoiGm Kolo.owa oraz jo.t jodny.. dala dobl'El wyniki. Po krótkim lIbl'owy 1tyszal'd Ras,e pn" J.1ości około Ul proc. w
teetk, który jako SlIkret<lrz KG
• przodujących racjonali.atorów. wy· przeszkoleniu tokarze' c~op6w pomeey tego noil oalll.!!,!!ł 1111 kU do średnie' wyda,lności I w Iłży n1e wywiązywał się 'z,e
rIIioiqey<h .1, w ok,•• '. p,:tygo. na tokal'ce, "Poręba" przystllP!li proc. n"rmy. Osl~ięta wydaj kwartału i o.e kg, OlIzetędnośet swych ·obow!i1zkl>w ! bronił lutowowczym d.. konIaroneli portyino· do normalnej l?ra. ey iym no- noś6 te"'" IIOtll W ··cZlIsie mllszy- 'Węglików
tIP!ekllij,ycb.
Inne dz! popełniająoych nadużycia,
pracownik
t.chnicznoi.
.li cm.
nowym.. jest' znllczna.. Wy,tar- wnlosk I jak.
we - GS-u K-O'I'VSti
w Mireu _- not~czny
- W jaki sposób. wprowanu tokarzy do obecnej czy dla przyktaliu podać, że da te dla ;,dwu
wnie pijak j awanturnik, jak M....
<1zil!"rie .tnwar!ys2u w swym chwili pracuje ta metodą ł ja-je on około Z2,kg wiór na 1 godz. Jj,la JJtllryeh
adzl!! rtan i..IIł!!!ll:ł z grom, Jawor S,,u'ydziale SZlIhko.'d,owe skrawa- ki., osiągają Tezultaty?
przy'l kw mocy sllńlka oora- około 30 prąc· oszczęd~oścl lecki. gmina Krępa Kościelna,
nin voiJem Kolesowa~
,_ ZasadnIe .. ". d" \tobeenej biarki, gdy dawniej oslągll"lG I wpłyn!! na dalszy wzrost wy- który ukrył przed p:;rtią swą
....: O nożu Kolesowa dowie- chwil! nożem Kolesową prllcu- 13 kg. WydlljnoŚć. w czaIIle - - dajnO;!
waleo::laeb,
. t;:r{J;:~~:n~śćo~!:n~:: p~o~~~~
działem się z prasy, Czytałem je 6-elu tokarzy M dwóch obra SZYl;loWym wl:rastl!! więc pt'lIY
a
pOm/l.I1t1CtE!
artykuły· o wspaniałych osląg~ blarkach ·do obtaczania etof/ów st<lsowaniu npia l{olesowa O towerzt/8w
rwym tolul'l'zom w~~t~ l!Ół~ wyl<IU72,5 proc.
i ululzu;eeie im ,za.I1/1.~n'tenia _yeli _W41 li: ~ W pow.
'
- \lIT Jakim z/l.kreslll' nóż J{o!e l'oIitycorn.e w/l.Lki o plan?
S~hmce 13 OIIOl1y.
·owa moilt! znależl Z/I.l!tosOWIl- ClięstO rozmawiam ~ tokal ' " kI>
<
"zam!, w czasie ~rzerw śniadaSkreślono z isty c_n w
nie w innych wa1'szt/l.t/l.ch huły?
I
h Mó i
i
partii 4{) lądzi. którzy l"TZypąd_ Niewątpliwie 'IV "zakl'esie n "wyc,
w ę o znaczen U kowo dostali się do paTtU i tehardzo
szerokim,
podobnie. przemysłu w budowie naszego raz byli tylko biernymi czlonzresztą jllk w zaldaelllch hUr- państwa lUdowego. o .znaczenlu kam!.
Al>; szybciej l sprawn'ej przeJJ>rowal'lzl~ kampanię ŻlIlwno
sus", w Fabryce Samochodów planu II-letniego d~a ~ela cmPrzez wykluczenie z partii
omlota",,,, do Pl'a.eY przy tnlw3 0 h JgI0ll1l0 dę wiele młodzleb
CI'Bżar~wy" ćh w Tublinie • in- legI:!, nar, odu. l ~azdello z nas. ludzi wrogich i skreilll!l1ie z lisP<tlnej. która w ochotniozych br'ygadaeli I'Olnyob SP wy.!e'"
v
'-'
•
N
u
;II
l:l g d n sty członków - biernych ub<>nych zak!<ldach. gdzie stosuje
aWl!!z Ję rowrue ?' o a a, ]<JW!ł3 się organizacja, poddl!ie już wkrótce do Państwowych Gospodarstw Rolnycb.
się obróbkEl mecbanlcmą, W hu k~ch do, ~elów na~zeJ kontereno niosła si, jej akt)'Wl'lOść oraz
JUNACY SP
100 MŁODYCH Z Ll'1'
cie w!ńno się wprowadziĆ nóż C~I partYJn?-techmczneJ,. W, cza dyscYl"lina członków i kand,.Z LiCEUM PEDAGOGICZNE.
W KIELCACH
Kolesowa na wielu obrabiar- SIt! dysku3JI l rozmów mdywi- datów partii.
GO W nODZENTYNIE
Część młodzieży z Liceum kaeh. w wydziałach ol!>rbbJd. d~alnych zachęcam do wysuwa
PowiatOwa organizacja pa:l'Chcąc dać dowód swego go- Przemysłowo - Ped!l.l<!lI'IMineI<! mechanicznej.
Prowliłivi się 1'1111 tematów, jakie tylko in!e- tyjna wzmocniła się również
rącego
prZYWiązania dla wła w Kielca.ch pojedzie na kolonie
•
.
N5Ują ludzi.
przez przyj~ie w sw~ szereg!
dzy ludowej 27 licealistów z wypoczynkowe do Suchednio- oczywiście prace 'lIT tym luerun
Spośród robotników w na- 109 robotmkow, chlopow. naBodzentyna zgłosiło się ochot- Wa I Garbatki, inni na obozy ku. Poczynione lut próby skrllldziale w składaniu uczycieli., zetemp<:>wców, SJ>Oniczo do brygad rolnYCh SP na szkoleniowo - wypoczynl!<owe wania nożem Kol!!,sowll 1'11. in.
przoduje elektryk śród najlepszych, najofiarniejokres wakacyjny, Mlodziei ta, do Zakopanego, Najwięcej ied- w narzędziowni dały bardzo
ruchu Karol Kra- szych ludzi powiatu.
to w większości dobrzy ucznio- nak mlol'W. 3ed'f.ie de bry- dobre wynik!. DaJs~e upow- jewski ! tokarz Ryszard Raslń~ W I .p6łro. br. poWII~ w
wie i aktywiści ZMP jak np.
~zechn!enie tej cennej metol'!y .ki. Cenne ich wnioski dotyczą
~in;::
Wa.e1_ SzymCZYk, Edwa.rd Iw ~!ó~~~~t!!: k=~u!,
ilości .~leżeć będzl~ od Im:y~otowlI~ bezpieczeństwa pracy. utrzyma ti. ,przy prezydiach GR'H W Ta.r
kita, Benedykt T!lmbor, Tade- "gros",,,,n!u naJwi'lks'Ie.i
usz D~rowski i inni. Wśród ochmnlków d41 ,brygad letnich ma warunkowo
techmcznyeh nla ruchu i wzrostu WYd8inoś_r rowie, Li;pslm i Chotczy _II
kIerOWnictwa Ól'lIIl1. ol'! et produkcji.
przy GS.aoh w i'M10'\.V1e, Brezgłaszających się nie brak tak- SP. Obie klasy wywiąZały się przez
że dziewcząt.
\Oe WIIl1Ólzawoouietwa w 1M pro yśwladainiall\i!ej pracy, 0.1:::"
,
. daeli i C!w~. . .
Jan Kita
eeul.ach. Z calej slIkoły poje. _aeji związkowej i partyjnej, "-...
Rozmowę przeprowadzll
Powstały roWI";IE'Z 4 ~dstaddc 0)<0141 1110 o:chotników~..
grup p.artyjhych ! mężów a;auWacław Wl0st9wskl
wowe organizaCJe partyjne z
OCHOTNICY
Zgłosil1 SIę do brygad m. m,: fania.
l'awh,sek, JaI'Iwiga. Rafał, HeZ KLIMONTOWA
l~ E_aUk, KRyUn<IWski.
- Co możecie towjl1':lVSl!U po
Maria Ch.
wIedzieć o .udzi/l.!e 2/1.!611< wyRównież w gminie Klil1OOndzla!u w przygotowaniach do
tlI.. (pow, Sandomierz) wiele
W PIIliczowm
konferencji partY;M-techmezmłodZieży zgłosiło się ochotni- A oto co mówią o służbie w nej?
.
02:0
... rnie.
niczym Się. nie
'Wj piel"Nszym okresie Zięha
<u, do brygad rolnych SP. 0- bryg~ach rolnych SP uCzenróżni od innych chlo- natrafia! na .liczne trudności.
chotn;ey ci. to mlodii Ch~(1PCY, ,nice "'Państwowego Technikum
- Do..chwilio,becnej w na-.
: . ,E!ÓW w, .PJ';1;Yl«żlru. Olę' Najgorsze było Q:la niega to. że
których \>,rychowala órganlZBcja Handlowego w Odonowle (pow. szym wydziale 'zł"żonycb zostlrdl!'i. tak llllmo ubrany, nie :wal zarządzeń i instrukcji.
ka
ZMP-o"is ,
Pińczów), Ka.ta-r"yna Klet_ lo 21 wniqsków. li: teło HI zło~ ! tak llIII'IIO jak wszyscy inni Zabrał się w:ęe "do ich studioW~tępując ochotniczo do bry i Da.nuta Ga;!da.
~yli robotniey, li U pracownicy prllcuje, Lączy go z wieloma ta wania. Wgłębia! się wieczorami
gady rOlne/' J6zef Zieja, syn
"Do l>x1'gal'l rolnych SP .,.gła- nadzoru technicznego. 13 z tych sam"a przesuość. Razem z nimi w urządzenia, a obok te!!"
chloP9 l]'1a orolnego z Byswwa SZ"""y slll oeoot"ieoo. Ch_y wniosków jest jut WEI!'owadzo- pracował w oDsz.arnii:zym ma- bardzo duto czytał. Zaczął stu~
l'Owioozial:
VI' ten s~b 41dw!blllęf$ly0 lIIę nyeh do produkcji.
. \ j~tku. razem. bunto~a! się prze Giowa':: historię WKP(b) i pro"Nie
zaw!>odę
organl.cjl Ludowej OjczyŹI1!$, która ~CIW krzyw<haEl i uC1skoWl.
blemy ekonomii rolnej ...
ZMP. Idórz mnie wychowała. czyla. nM ma~ierzyńskl\ Q.łIłek~
- He towavzll se złożyl umlOllW tym krótkim zarysie moi'lędę praoował, aby
z$peWl'lił", nam w szkole 3&1< k6w usprawniających i ;/l.k onI?
b
k ' h' to' .
,fZE!d polską wsią stanęło
1I1~ się do lIIZYO_.1
na!lepszc wa.n.mkl naukI. Rów- \ usprawniq produkcję?
~na y um nąe 15 rlę Jago
nowe, hardzo powazne
i rozbudowY 11_.1 Ojczymy, niM III!PfIWY Sli4lIcct:DeI
zyeia, Jest jednak C<lŚ, eo go
zad3nie przebudowa
P!'I!'ll'l wsta6 p~ownfl<lem ramy wywiązać Się ·tak,;lak
!łożylem
odróżnia od pozo$lalych spół_ ustroju rolnego. Trudno się byPfIley.
przystało na ZMP-ó\vit!".
wniosków. 8ą to
dzlelców _
dUlte wymagania
do
III hrae. Ztęha poKulm!erz KotZll
lIlN'la.11 K_la
Jak problem wprowadzenia m... stawiane samemu $Obie..
cząć
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ZltIM wyell<lW.llł I!ię 'IN e~
Ideb warunUeh. Był !synem fl)r
liIlU!. Już od dzleeiństwa mUlIlai
praC<lwae, by siomóe rodzicem
111 ut.rzymanW UC3l1'Ulj rodZlIl7.
Ki~ 1111 p6weJsąm oImtaie

bry'gad
robót. II ......ł....I.

llIl!obi

IIlłr~GwI

stawia
"'Ysokle wymagania. Do
prlllCY należy
lucbi doskonalę znają
~ycll pracę nil rol! i
.l.dnocześnie dobrymi Ol'l~arlllli~
toramI.
KIerownikiem brygady
h~-t' "'Y!IIcznle c ..!onek
rizlelni. Zgodnie ze stnlutf'm

wł.Iłlm.lI

Wy~

cjaA. nM,vsr1iaDllło
foI-

ftl",,,,,,, • ..,

Il.ftioolłu Il'Ii. wiele ~
!lP6klailltnł

kandydaeltk:1l w gromlll.~
l'laeh: ~ee (gm. Krzy'"
tanowlce) w 'Howe;! Wd, ~.
_lI!I!6wee (gm. Lipsk,,) l w
I~ - KoiMli (gm. Cieple·
16w), Powstąło równie:!: II nowYch llrup" kandydackiCh, w
~l'Pdutel Dąbrówee (gm.
Lipako). w Szkole Metalowej w
Llptlm, w Szkole Rolniczej w
Chwatowłe, , w grom. Niemiery
ezów ( gm Chotcza) i przy Prll- '
zydlum GM w Krzy:&a,tI4)wIeaełI •

Ale w J>Owleeie lltarach!)wiekim są te:!: I takie organizacJe partyjne. które całkowi
cie IlIlpomn1.ały o realizaCji Uchwały GnidnlOWej KC. Np. w
gm1nie Kazanów są t<lcy, jak.
1'11'. Amb~ przewodniczą
cy Prezydium GRN. i stefan
Wa.le!le\a.k - prezes GS-u. którzy ZlI1iIiedbują ~ię w pracy,
często uplają się i urządzają awllntury - tym samYm podrywają tylko, autorytet partii.
Mimo to ani podstawowa 01'ganizacJ.;ł partyJna,' ani. Kom:tet Gmil'l!lY nie wyci~ją w
ttosunku do Ambrozika i WII,.
lenclaka l!:adnych wtUosków.
Gminna orpniZllcja partyjna w ~ przez okres l
półrocza br. nie przyjllła nikogo w swe szerell'l.
Podobnie o realizaCji Uchwa.
Iy Grudniowej KC zapomniano
również na terenie gmin: h-

włów, Slklimb'skc - :IIJoś~
W~ i 11:1.-.

•
anlom

niellU! naSl;Elj spółdzielni __ ma
wiał do towarzyszy. _ Musimy
l"raCOwać sumiennie,
Ii wówczas
dopiero ~lr'
m~ poszczycić się dobrymi

wstyS(!y

osiun.ięei;llffii.

pia-

Swoją uczciwą, ofiarną
cą
zaska..bil
sobie zaufanie
spółdzielCÓW. Na dor<>emym ze

braniu obrachunkowYm pod.
sumowulllcym osiągnięcia 1952
roku; Jana Ziębę wybrano na
prZllwodniczą~

spółdl:ią.lni.

Czy ~ni1 się przel'! tym?
Nie ... To przeelet jest nie tylko
odpowiedzialnoŚĆ
za 10ay ze..
l!!IPOłowej gospodal'ki ale i wyróżnlllij,!e.
Spółdzielcy li! Przy~ wiarayli, że ZitIM podo-

orpn1zlltyjme,

dawało
d41 wted1. ;1;11 tak 'UŻ'w«!II'mhlc
l!Jł mu&. fi (omal I jello wleell
SI& relllstl'OW,ano
li
1111 &yI!a. N~ wtttle 1A1IieeI
1IIIlIre~yeh
epll_u!o

.~!p

ła zadaniu, to ucbi W&lIYlltkQ,
by
~Zlęl:nla
Okrzepła.
l!:oll::hc'ZlIc~h w~!l:a ,tę łospodare~ t

r<ld.a~ ZlIe~

jab fl)rnal.

w

przewÓdnlezący

Kf

Andrzęja

spółdzielni

..... wyznaczlI kierowników bry!lilel oraz miei~ce
brYI!!ldy
I zadanie do "","'n""',,,,,
.. adtl$la
pracą

dzielców, którzy
skład jego brygady,
rozstawia
leh
J:!racy,orjl:;n!zuje
l
orl1"..""",.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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Zakł~:OM~~CII

!J · iekar:nia Mech
SWe'

Dział ,Jłacjonallzacji Metalo..
ł u-

sprawnleń

Zakładów

.
,
,
w kieleckim handlu zmieniło sl~ ostatnio na Ięp$za.'
iw sklepach wI~1I1 ~zywa. Ale mogłoby by~ \IV tej'
lepie). ll'clyby_
,'tekamia Mechanł,ezna' ... Kielcach. Kierownika prodokelf
~. Domagały nie ma w gabl neele. Jest tylko dyrektor SurmaeJ:.

Waltera w l'ta.
domlu zorganizował dla przodujących robotników i racjona
l!zator6w pięciGdniową wyciecz
wyeh im, Gen.

,k~ terenową.

W wycieezce udział wzl4llło
45..clu racJonalizator6w Zajda.
d6w Metalowych, któr!:y ZwiedzUi Nową Hutę oraz huty •.po
kój" i "Bobrek". zapoznajlIc się
z pracą i doświadczeniami tam.
tej szych przodujących robotników i racjonalizatorów.

- O. maele tu wlaśnle nasil
pJan produkcJI. to was najlepiej
zorientuJe. Kwarialny. z rozbiciem
na poszczeglSlne miesiące. pllln
produkcji, lety na słole. Można
latw policzyć asoriytm11ty wyznaczone plallem. Razem 24 asoy·
tymenty plecz~'Wa.
"j"
I '
ma § ę spra,!,. z wykony.
wllruem planll przez I'lekarnif
Mechaniczną w Kielcach?
lC1W. Surmacz przedstawla :restawienie. leosię okazuje? W pla
nach dekadowyCh jest o wiele

~~~n!k~':~t~:!~t~o~::a~~

tv oraz hut "Pok6j'" i ..Bobrek". Postanowili oni bowiem
poprzez swe działy racJonal1zacji i usprawnień dzielić si~
stale nO\\'Yln1 dl'świadczenlami
I sukcesami w swej pracy.

dokŁadnie

Bj)ł'awdzil

dokładnie,

chwilę

głosem

POWlalłow,

podumal ,W1Ijąl czerw01tll oMwek. skreślii .rok 19S(J" L. 1.!11)i
sal na jego mi.ejsce ..rok 1949".
- Proszę się zglosU 26 cz_
ca eelem oplacenia pOOatku.
011. M nic nie mówiqc wzłęła
~jum Powtatowello :!to.
pop?llwl()1t1! zawiadomienie i jt_ mitetu Wykonawczego ZSL
.. ••
wladllmla.. te '!f dniu II lipca
"a... się do domu. Tam wraz z 4) godzlłlta Ul '" sal! konferenmętem zaczęła gorqczkowo szu eyjnej Powiatowej l'tady ~a
kać kwitu na op!.aconll pOOatork rodowej w Radomiu odbędz,!e
za rok 1949. Po krótkich poSZ"- siCl Powiatowy Zjald Zjednakiwaniach kwit
malazl.
ezonego Stronnictwa LudoweW oznaczonym
ob. M po 110.
n.rumie zjawUa .Ia w
Wy.
Prezydium Powiatowego Kodziale Poda-tkowym. U~"ik mlł4ttu Wykonawczego ZSL w
chwilę podumał wziq! CIW'WO- l.adl'mJu prosi wuystkleh defiy o«Swe~~ t pop?awił lI4 ..vok legatów I zaproszonych

Statutowy
w Radom'u

Skutki
są wesole.
naJu~śclel

Ale znana Jllri

gdy t
11M-

wadZI! II;) komi·
MO. a
nawet do uplla.

"sari_tu

Taki stall fZHf;y. wydaje $Wlll,-

de~

pttKy k~dwa ad· _ _
. la.
... SpecJałmli!kltrecYlno' ,p~lIrezego I
. .:;.Jj,r. nie nłeszaęśll.
Mll'lIIIUacll partyjnej. która w
Wlle"
skończyła
PtekllrnlMechanleznej nie czuje się ..popl/awa" dla ob. Władysła
sił wsp6lodpowled24alna 'u nor- wa Puszka.
w Czarnowie,
g!"i Nlewachlów. Oslatnlo wytymenlowe' wykonanie
planów, pIwszy sobie (a' zdaru mil się to
nie Jest kierownikiem politycznym często>. widocznie więcej nli zwy.
ulogi.·
kle.• znaiuł się w ... dole ze śwle.
DotYehcza.-y styl pracy w żym larowanym wapn~m u swegó
~ąslad3 Wladysława GoraJa. Jakle
Plekaml MeeI1aniezneJ w Kielcach są' sk~tkl takiej kąl'ieU łalwo się
milsi !ilee (runlowneJ zmianie. domysi"".
Trzeba wypleka~. W&zystkle llsorOb. B. C.• który nam o tym pltymenty plee~a. uWZflędnlająr $Ze. Jest zdania. te laka nauczka
nvlłkuone
ltllP~rzebowan!e w jest' dla pijaka dobra. ale swolll
dron "b. (joraJ powinien pomydni przedświąteczne. Organizacja śleć o zabezpleezenlu tego doili.
partyjna. aieby mogla, stać' alę
prawdziwym !derowniklem poli- ODPOWIEDZ NIE NA .. TEMAT"
tycznym załogi. mII~ analizować
z odpowleO'zi. Ja
wykonanie planów produkcyjnych,

'l'O,zhlda naposeeull'61ne rodnJe
pszennego pieczywa póllranclIs.
kle
Ch I '
I'
go.
li Y pszenne P eeWRe są
I!0z u
. doprawy ma·
"-el czy
zn!!j, W' del!adowym plan
nie IIwzgl~dnia alę
wagi bulek na 45 gram czy td 00.

um.

ką otrzymaliśmy

JIIIIIUllik.t 'r81ydiUI M••

-

Uwaga wv:eUźający
do strefi iladgrallCZnej
W ubleg!YI'O roKu po$~ze"
'?Ine zakl..dy· pracy upowaź".
nlCne
byłlf
do wydawania
swym pracownikom ,I jch rodzI110m zezwoleń na wyjazd czasowy lub lItaly do ,m:elscowoS_
CI połoionych w strefie ned.
granIcmej. Oblilellle ZllZWOł_

taklll dla

mlessklllńCliw

~4o.

tylko' Wy~
Admlnlfitraey.llly
Prezydium !WRN.
Jed _ _ me awiada.mlaim'
zamter_uyeb. M Wobll@

mU. wyd..,11l
I!lpole(\7)i1!)

w

duMt;e naallelllla łyel! apmw
oltre1lle le~nlm. podania o za.
zwolenle nil. wyjl!zd do IIIleJ.
_woSI)1 w strefie Dldl!'l'ltnlez_
Dej nalriy kl_~
do tut
Prezydium na i miesilIc lI1'ZIId
iarmlll_ wyjazdu:.

mobil4zowae zał<>ll'ę II;) walki (I
od
Prezyd:llm
rytmiczne I pelne pod względem
w KielMRN
cadl na "Słów
asortymentII.
wykonanie planu
ko" pl. "Chod.
'il'Ypleku pieczywa. Trzeba suze·
nik dla Jamnigólnie nasilić prarę z dozorem
ków". widzimy.
technicznym i zapewnił mu wlaśol
•
te - chodai ul.
dni prżedśwląteclnl!. kiedy nor- we waruńkl sprawCIWania !derownl
I)zlerzyń,ldego
Miłośnky
Jest slalą "klientką" lej rubryki _
mainie wzrasta zapolrzebo\ynie ue) roll 'fil produkcji.
nikt z PrezydiUM nie zalntereso.
na pieaywo, l'iekarnla M"'h ••
niczn. produkuje "6rm31"le tyle
Milsi w tym POO16e~rzY. wał ~Ię osobiŚCie bolączkami
K'e~uuh
.amo co l w dnie powszednie. ~ 820m z Piekarni Mechan znel muntkacyJnyml lej ulicy.
saboty w sklepach nie ma więcej Komitet MleJskl PZPR w
lei· lak ,było, mógłby si~ przelwnae.
te '"chodnik dla Jamników" nie
asortymoot6w pieczywa nli 1.1, na cach.
. M t.
~-"",,;'--:,_...:.'- - - '--·~~IiI"F."·~..,...-----_:..'--_...:..- ma nic wspólnego z prz.prowa.
'sgsndawą
!lzanyml tam Mbotaml kanall ...
'-:Z::;;
KO"lkl4::h
tyjnyml. gdyż Jest pozostałOŚcią
SekCja motorowa KS Ogniwo
IDU • An'
przymus<>wych Jazd ciężarówek
ł
po wodniku. które mialy miejsce przy l"rezyd4um WRN w KieJ,..
<CJlch fęll!iJzujllc zobow!llll\Sll~
'II dniu 4 bm. 'IV .. SI6wlm"
sił jeooak wYdaJe. u skoro oh. Jeszcze w... styczniu. Dlatego id podięle dla uezezen~ IV Siw:..._
za la się notatka pt. .. Ła4n& lIsiII' Bogusławski
nie Jest um la- doprowadzenie II;) porządku chod- lowego Festiwalu Mtodz!riy i
ga". W związku z tą notatką Ro- choweem.
powJnlen
zażądać nlka po Mbotach kanalizacyjny h Studentów w Bukareszcie u.
TZlldza w dnIu li IlIXII br.
botnlcza Spółdzielnia BIIII;)wlana !acbo-J
ekspertyzy
In5121a- absalu
f
"Rzemieślnik" w Kieleach. ul. Par cjletektryezneJ i podłączyt II;) niej
tnl~ nie zl11lien! sytuacJI. O cieczkę turystyczno skulkach iII.ral. ga",dow'l do Końskich.
tyzan/ów 1&. przysłała' lIam pis- motor, dopiem WÓWCzas. gdy byłby dewastacyjnych
Udział
w wycieczce
mo. w którym m, in. czytamy:
całkowicie pewien. że nie ulegnie I dó"," samochodowych piszemy lui
wSzy!ICy m:lcśncy
_ ... Wymieniooy w notatce 'f h®ej katastrofie.
'od pól roku. wskaZIIllIC najbar·
ob. Bogusławski Henryk Istot·
Ob'.
guslawski jednak rue u·
bolesne .. miejsca (oba doJI p
nie prowadził roboly (zlOC<l!le <"mil tego. II skoro lak. lo Jest ścia II;) li
przez Sp6łdzlelnię) w<>doc!ągo- <J;1I odpowloozia!ńy za pSIICie
u cy
a e rezy·
wo _ kanallzacyJn-e, od dnia t motom"" I prieclllganle ~t
dl!ffll II;)tychczu nie wysla'" niza to 1100' kogo•• teby len stan fl"'!'Y spraw
sierpnia 1952 r. lecz z powodu slusznle apolyl!llJII
nlerespeklowanla zaleceń la- IICkwencje ze strony
!lzil. dlatego odpowiedź swą . " .
rządu i postanowień statlltowyeh _tało mil. lu! na począl
kil grudnia 1952 r. wsltrzvmalle
wydawanie'
zaś lIchwaiII
dnia 14 k",letnla
aamycl! powodów

sportu mo:orowe:o
w
wy;eźdiaią na wycieczką

'S p ó'Id Złe
· I Dla
'.

turyrtycznc-pro
do

' l oi k"

"nzemieś

V Ja:)

Uka'l

a"

1

8<>.

IdZlel . .

spośród

~~~~::~~ł~
Q

od'IIO'I,le«lzla,II'IY,

punktuah3e przybycie.

1948".

"'"

piJali-

3twa nigdy nie

ł6wl"

"Zwykła pom"łka"
l

ł\.\1>rEt Wm WAPNIE

7. A wl~ clalel«l do 24 asoriymllll

Tak więc lileMwnlelwo Piekarni
Mechanicznej elIminIIJe' z pl'Oduk.
cJl llsoriymenty pl"'ly~a wyznaczone planem. W drurrlel deka·
dzie' czerwca plan nakazywał wy.
.plek 300 k .. chleba' amator5~.
. "
mniej asortyment6w. anlźell na· a nie wyprodu~owano go w ogóle.
kUIIJe plan mieslęc.zny. Nie ma· Tak samo Jak ~łe wyproduko;wano
bulek maślanych. solanek. $Zwedek. grachamek. czy chleba po~n.ńskiego.
Podobnie wygląda
sprawa z wypiekami innych asorCIOi by! mocny. Urzędnik na
W czerwcu chleb po.
rhwllę stracił mowę, a gdy jq tymentów.
odzyskal « wróci! do równowa znańskl pie':~y byl zaledwie
1'1 ducha pogładZil się ręką po trzy razy. chleb pszenny 97 proc.
głOWie I powiedział lodowato:
dwa razy. a sitkowy trzy razy.
-, Ten podatek należy się za
I Jest charakterystyczne, że w

VI' ubiegłym miesiqcu ob. S. M,
otrzyma! od Wydziału Poda!ków Prezydium MRN w Kle!cach zawiadomienie.. wzywa;l\CI! do natychm!astoweqp wp!.acenia podatku fokaloW"ego z
Tok 1950.
rok 1947.
Zona ob. M. trzymając we011. M. wytrzymała l to. Pozwanie w ręku zwr6ciła się do ~zla do domu. wyszuka/a kwit
męża:
za rok 1947 j zjalVHa się z nim
_ Stasiu. to chyba pomyłka. po faz trzeci W Wydziale podat
Podatek za rok 1950 mamy już kawym.
zapłacony. Pamiętam, że sama
Urzędnik zoba,czywszy ją polo za/atwialam.
derwa! się nerwowo z krzesła.
_ Mnie się teź tak samo zda wziql do rąk podany mu kwit,
je. ale nie ma Inn.ej rady, tytko
przestu.dl.owal i %fetrzeba
kwit! przed· zllgnow anllm
.oznajm!!:
łotyć go w wydziale podatko- Tak! To byla tylko zwykwym.
!.a pomyłka. Pani ma wszy.!W kilka dni po otrzymaniu ko opŁac()1te.'
,
zawiadomienia ob. M zjawiŁa
Wychodząc z urzędu ob. M.
się to wydzlal.e podatkoWym.. pomyślała:
dzlerząc mocno w ręku wezwa..Jaki.e 8zczęśe!e.te wszystkie
nie ! kwit z oplaconYm. podal. kwity mia!.am. w domu. A .ak.
k-lem. Triumfującu uśmiech ma 011 Ich nie bylo ... "
'
~oWał tię na jej twarzy.
'
•
..
..
UW4ŻCl7nll. że nie bIlloby ostaPanj,g kierowniku _ zwr6c1!.a się do ILrzędniKIl załatwiają. teczn!e nic 'st!"aszMgo, Urzędnik
cego sprawy podatkowe _ do- doszecllb1l w
swoim cofaniu
sta!.am zaw!aclOml<!1lie, że mam dat - "ajwyżej do roku UfOopłaeić podatek lokafoW1l za dZ611.Ła ob. M. Daltj na pewno
rok, 1950, a ja flO juź zapJacł- 1I1el
ZET-JOT
łam ! przynioslam na to pokwi· na; podstawie listu S. M. z Kielc
towanle.
Kierownik wziql do rąk kwit.
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Iomłastpn:eel9tnle jest .ih II ul'
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WyCieczka przyczyniła się do
",awiązania
kontaktu mi~!:Y

wyszukać

lCZna

I,ecac
I
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ZWiHZ'"
Nową
Hutę

.-

przysZowIo-

WIJ "chytrotć kobietII". Ob. M.
wldzqc, że kwit pneroblOflIl ZCI
sia;& fili rok
Z drwiqCllm

, torllbkt
prZYjj'otowe!l.tI
kwit Z o~ym podatkiem
1'1(1 rok 1943 •
uJmIeehem

1uł

•IIDwle lodzlny
humorullll -
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