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Komlletu Centralnego PZt'R
do Komit1łtu Centralnego KPZR

w. Ko,eI

, DO KOMITETU CENTRALNEGO
KOMUNISTYCZNEJ PARTII
ZWIĄZKU RADZIECKIEGO
W 50 rocznicę historycznego II Zjazdu SDPRR ślemy
wi91kleJ partU Lenina - Stalina naj$erdeczniejsze br~terskle
pozdrowienie I wyrazy największego pOdziWU dla Jej gigantycznej pracy rewolucyjno-twórczej, toruJącej' droll~ ku
szczdciu' caleJ ludzkości.
PZPR ! caly polsld lud pracujący widzi w KPZR najw5panialszy wzór brygady szturmowefini1idzYflarodowel
kla~y robotniczej. wzór leninows)<1ej mądrości w kierowaniu
wleHdm dziełem urzeczywistnienia nieśmiertelnych nauk
Marksa - Engels(. - Lenina - Stalina.
Swlęcie chronimy I Iwngekwentnie rozwijamy najlepRzG
tradycje polskiego ruchu robotniczego. który od wielu dx!esl~riolecl związany jest nierozerwalnym braterstwem broni
z przodUjącym oddziałem proletariatu światowego - x budU,jącym dziś spol"eczet'lstwo komunistyczne' ludem praCljją
cym Związku Radziecl,lego. Najglębszą czcią otaczamy paml(\'ć wielkiego Lenina. który wykuł I poprowadził do h1510rvcznych zwycięstw żelazne szeregi bolszewikóW. który tak
,;;'Iele uwagi poświęca! polskiemu ruchowi robotniczemu,
prostując Jego błędy. wskazując równieź polskim rJbotn!kom
jedynie słuszną drogę do zwyclęstwu rewolucji.
Naród polski wyzwolony dzięki bOhaterskiej Armii Radzieckiej. buduje dziś w oparciu o przykład i pomoc narodów radzieckich fundamenty socjalizmu. przekształca się w
n~r6d so:jalistyczny i podobnie jak narody wszy5tkich krajow demokracji lud~we.l. z najgłębszym zaufaniem odnosi
się do mądrych leninowskich wskazat'l KPZR. która uosabia
wielkość ! potęgę marksizmu - leninizmu. Jest nHjwię]<szą
ólubą i, nadziela setek milionów ludzi w całym świecie.
skupionych wokół Zw'ązku Radzieckiego w walce o pokÓj,
postęp i socjalizm.
Niech żyje KPZR I jej leninowskie kierownictwo!
Niech żyje I umacnia się niewzruszona przyjaźń i braterstwo narodu polskiego z narodami wielkiego Związku Rad;;ieckiegol
KOMITET CENTRALNY
POLSKIEJ ZJEDNOCZONEJ PARTII ROBOTNICZEJ
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Kielecczyzny
uroczy ych zebraniach manifestow swą rad
z podpisania rozeiDlu
orei
I

lIWyol'lllłwlI narodu koreańskle/!'o I chlńak~II:Ch~ci=:~;~:Ó:
!lowych, będącego jedlloc~eśl1lll wielkim IJ
Cboofll IlOkoJu I demokracji DWarcla
w KoreI.
Zalolli robotnicze I pracowni
KZWM KIELCE
cy intynieryjoo-teehnlczni na
zebraniach tych
postanowili
jeszcze bardZiej wzmóc swe wy
~i!ki w walce o utrwalenie pokoju na całym świecie - podejmUjąc dodatkowe
zobowią
zania prodUkcyjne dla przy!lpie
szenia naszego wielkiego i wspa
nlalego budownictwa pokojowego, dla wzmocnienia ludowej
djczyz.ny, która Jest ważnym
ogniwem w światowym obozie
pokoju.

Jest to podstawowy cel naszej
pra,y - oświadczył w z~kończe
fllu Togliattl - jesteśmy pewni
zwycłęstwa, mimo że ~l'mlslycl
n~e odnosimy się 00 nalbl:hzych
perspektyw II nawet przewlduJemv
okres ciężkich sprzeunotd politycznych I społecznych. Będziemy
stale rozszerzali flasz lront.
wal~c ~lyst~lch uczciwych
cMw, aby wlrdu'lIIielj'<l
czyli.

jWdkreśllł
przede dzlł politykę sw<lllstelj'<l "patemaTogliattl
wszystkim, że De Gasperi. który Il.zmu", która zadowala niektóre
slanął prz<ld parlamCfltem nie dys tylko llgrankwne grupy obywa!epooując
prawdz:lwą większością II. Polityka ta zrodziła poczucie
polwlerdzll, li rząd Jego" zamIerza głębokl<:!J niesprawiedliwości
I
opierać się w jWsz<:zególnych wy- spowodowała, że wi~kszość ludzi
padkach na przypadkow.J wlększo pracy uznała sluszfI!)śĆ polityki
§CI l. że wówczas będzie to wlę- obu partii klasy robotniczej. Pań
kSlOŚĆ utworzona
przy pomocy stwo - ośwladuył Toglla!lidepulówanych partII mOI1"rchis- musi przestać być państwem grup
tycznej. !i ze! rządu republikań- uprzywilejowanych.
sklego - powiedział Togliatti NawilllUJaC 00 sytuacji między
nie moie domagać się jWparcla
od partiI. której celem Jest zmia- narodoweJ, Togliattl oświadczył,
ze
mimo siałego
$Gę
na formy rZl!dów. Ponadto De
roGasperł utrz)muJ~. te sytuacja. fronlu pokoju, mimo
j,ka wyłoolła się jW wyborach, nie zejmu w Kore<l. należy tak jak
różni SIlę od sytuacji
istniejącej dawniej. być czujnym I koniy!IU"przed wyborami. jWlIczu gdy, Jest wać walkę o pokój. Parti. Komuwręcz przeciwnie, oO«l1le wy- nistyczna wysunęła Sl<frcg projWzy
laniają się niektóre ważne proole- cJI w sprawie s!orm<lwanla takie- l.Qłóvvnl'lZo
który by dążyl 00 0my I dojrzewa
rÓinląl:a lj'<I rządu,
się od (ej, jllka
przed wy- słabienia napięcia międzynarodO*
W"tl'0, 00 redukcji nadlwyuajoorarr.i.
nych wydatków wojoonych, 00 liNajbardziej palącymi
kwidacJi wrogiego stosunku womi chwili ooocnej są:
b« świata socJalłslyunego. dj)
się coraz bardzie!
usunięcia dvskrymlnacJl jWHtYCtdzlnle prlem~~lu I
lIeJ wobec obywateli włoskich.
ski poziom żyda mas rtrfilcIIIHC'"'"
powaine f1aplfcie
w
brykach I narastające jeszHe bardziej naple;:le na wsi:
ny kryzys stosunków
między państwem I obywatelami;
nowa sytuacja
Rząd. kMry

. robotnicy,
wzruszeni.

~

l'3eWOllrednio
po
sygnale,
wCl!\CśnieJ niż zwykle, przYlIQtowali się do wyjścia ZMP-<lwiee,
tokarz
Lucjan
Nowakowski,
majster
Bochwa, rdzeniarka
Maria Kazura, kierownik Ra.
domski. .. Stanęli wśród innych
robotników KZWM, którzy zebrali się na placu przed swym
zakładem.
Mijały Ich, skupionych jeden przY drugim, długie
wagony załadowane materialami. Może były to materiały dla
FSC, produkuitlCCJ dla
gospodarki. dla jej lepzaopatrzenia. samochody
20", a może materiały
załóg warszawskiej MDM,
radl'J:eckich ludzi, wl'Jn~ą
w!lpanialy pomnik przy- Pałac Kultury j Nauki

St~e~:~~e

hutników,
piających stal _ dla wzmocni.enia ojczyzny, wolnej I
weJ, twórczej ! pokojowej pra_
cy.
I załoga KZWM
na
zebranJe z nowym OUJ<L,<'""m
dziś wykonała li nadwyżkI! plan
lipcowy.
Wsluehala

8ą

pracy J. Mal/u-"Cieszymy się
z rozejmu zawartego w Korei.
bo wiemy co to Znac~y
podniesiemy wydajnoM .....
mawia dyrektor Sokół - .. Nie
ma nic droższego na świecie
nad jWkój. który zapewnia gzyb
budowę dobrobytu.
l€'psze
życie". Skład'.!ą zobowiązania rdzeniarka
B. Morawlak. J. Wróblewska. M. Kaźura

-

wykonywać

zamiast

!~4

- 128 proc. normy. Składa 'swe
zobowiązania w liście do Amba
sady Koreańskiej Republiki Lu
dowo-DemokratyczneJ ... Warszawie przyjętym burzliwymi
oklaskam! cala załoga _ że Jesz
eze mocniej będzie walczyć o
pokÓj na calYf1l świecie. postanawlaJąc wykonać plan sierpniowy w 110 procentach i poglę
biając zobowiązania l d!'jgookresowe. wykonać Je do l grudnia
br .. dać więcej wniosków racjonIlJizatorsklch ....
FIC IiITARACHOWICB

jWlIlykę

nąć ekooomlczną
ganlucJę mas
"",u.., ..." arkm

Przedwko grujWm
nym.
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radości

nie

CUilo ani na chwilę jej
go robotniczego serCa.

Mów! tow. Olach z mlodzletowej brYllady. mówi tow. JagenIowicz. tok,ilrz Now«kow~ki
I mocno wzruszon~ przodownik

tere!lOf1l na mdli.
fOW ani "

Ile uczucie

narodu koreańskiego i
aklch chińskich oehotników
dowych.

W IIIIl.kllldach I!I'II.CY I 1111 bil dllwa.eh

odbYły się w IIlIIu wCllOl'II..Iszym 1111'611111
manifestowały awe Iflębokle 'illIUlowolenie

VII

nową

JI1 LIPCA 1953 R.

,

ui swobód dem

RZYM (PAP). Dnia 27 łlpca w toku debaty w Izbie ~put.,..
wanych przed glQSowanlem nad votum zaufania dla rządu De
Gasperl'ego, wygłosI! przemówienie sekretarz generalny Wlosklej Partii Komunlstyunej Pal miro TogHatt!.

PIĄTEK. DNIA

DCO

rozeJ•

Ec

ID

.e

opinii publicznej

różnych
ANGLIA
LONDYN. PAP. Naród anlIielsk! powital II "dowoleniem
wojennym w I(oreL Wielu brytyjskich dtiałaczy
postępowych
podkreśla
jednak, te jedyni~
jak największa ez'ujnOŚć wszyst
kich narodów świata może za~w!l.lć wcielenie w życie waNl'lków rel!ejmu oraz oslątnię
at. JlII"t~ na drodze dp powszechnego
uregulowania sytuacji w Europie i na Dalekim
Wschodzie.

położenie krłilSu działaniom

Dziekan katedry CantE'rbury
Hewlett Johnson powiedził!:
"Prości ludzie VI"szystkich kr<>jów żllrlali pokoju w Korpi i
wywalczyli go. Jednakże. walka
trwa. Podżegacze woj~nni kontynuuJI\ swą spis!,ową dl.ialalność. Waleczność Korei dowiodła ich
niemocy w agresyw·
nej wojnie. Wola prostych ludzi
mo:!;e ·dowieść, ze nie są ooi w
siMie przesz.kodzić zapanowapowszechnego i trwałego
pokOjU na całym świecie".

mu

"DalIy

Expre",,"
zamiescil
wiadomości z frontu
pod na8lÓWkiem: .. Radosne o!trzyki f1a~ pokój!". Korespondent
teso dziennika Zv>Tllca .uwegę
M pnyJazne uczucia żOłnierzy
brytyjskich do żolnierzy chiń
lIJtieh.

zdemilitaryzowana wKOfei

rajów świata

ne stanowisko wobec
komunistycznych" .

Chin

PEKIN PAP.

ko-

umienie i honorJest

~aszei
tyl~

respondec{t!

Chin 'donosl
lipea o. godz.
reańskiej

chotnlk6w
OpuGzcz;ać

STAŃV ZJEDNOCZONI
NOWY JORK. PAP. Prez.ydent Eisenhower l sekretarz
stanu Dulles zl,oi:yli ośwIadcze
ni!! na temat UlWail'()!a układu
fOZf\jmowego w Korei. Duli!!!
powiC'd2lla! m. in., te "nie minę
ła potrzeba wys.ilków i ofiar"
oraz. ostrzegł, te Stany ZjednoczonE! nie JI'edukują Iwych lIlł
w KoreI.
Korespondent agencji Asso-eiated Prelill w Waszyngtonie,
komentując oddźwięk rozejmu
wśród - dyplomatów
amerykań
skich. pisze, te dyplomaci pne~
widują powstanie "nowych pro-o
blemów i, niebezpieczeństw" dla
rządów krajów alianckich. Po
stronie soJuslm<lków wyrażane
są przede wszystkim obawy, te
dojść może o!!tatecznie do ostrej

zwlll1o~ć

I

r3ł\!i!.

polsklernu.

dy,
orią
teorię

dz'ennej
!ci. Lenin
i kontynuator

podpisu
O zooowlązaniach melduje tow.
f\aoikoW1lkl z montażu samochodów, tow. Winiarski ora~ wielu
innych. Choć róż"e są zohowiąza
nia, treść kh jest jedna: więcej i
lepszej produkcji dla kraju. dla
pokoju.
Mt'lalowcy S!ara.c· "wic wzmolonym wysilkit'm produkcyjnym
witają podpisanie rozejmu,
zwycięstwo ooozu pokOJu.
któremu
pr7.ewodzl lwlązek Radziecki, niezwyciętona twierdza
socjalizmu.

~Il

Zwye!ęstwo
tel ideologii. przywróeiro wol~
no.ść l niepodles!oŚ<! narodoWi

na uroczystYCh z~braniach
(Ookol1czenle ze sir. '-ej)

e ki

W tE14:\ sposób Lenin przy..
wróci! wypaczanel, m.eksztal.
cenilI I fałszowanej przez opor.
tunistów teorii msflUistowskiej
lej klaliowi\ rewolucyj n, treść.
Le.nln w.kaza! na Zjeździe, że
jedyn" drogl\ w:odąeą do IWYe:ęstwa prolewtiatu w WIlllee o
władzę jest jego $Olu!z z pra.
cującym ehłopstwem IwilIcze.
nie w jeden nurt rewolucyjny
walki wyzwoleńczej narOdów
ujarzmionych
carat. li'ro~
lirem walki
UChwalony
na II Zje:!;dzie "Wiara I'lie tyl_
ko hasło .. z:em!;! dla cMopów",
lecz r6;yn'ei haslo II&m4)olulll6le.
ulA 1W'Od/iW. Na tej rewoluCfJ.
111)$ pla.tfol'mte wllJld c wI~ę
proł~tu' le!l.'lOO'Wey wnl!li

11!4!<)W'C • IXlllty__

Ma~y pracujące

W z:wiązku z zawarciem rozejmu ':N Korei dzienniki anSielskie poddają krytyce polityk~ USA 1'111 Dalekim Wschodzie,
w sEC"Zeg6Inotc! wobec ChinskieJ Republiki Ludowej. "Chiny powinny być dopuszczone
do ONZ możliwie najprędzej pisze "Daily Herald". Nie moi!Ul liczyć na urE'gulowanie stosunków międzynarodowych, doIBM
póki ten wielki kraj nie zostanie dopuszczony do QNZ. Rząd
ludzie kończyli pracę przy bepowinien śmiało domagać .ię, toniarkach. t:'~woll milkły trans",by Ameryka zajęła reaU.tycz- port~ry. Windy zatrzymywały się

Rz~d

orel

Wojska lado.1
opuszczają strafę

na wysokich

piętrach, zostawiając

tam ostatnie porcje ce!l'lel.
Władysław GoraJ robotnik A
ZaM na Zagórskiej odlożył nllrzę
dzla I uz~dl na dół. N. niwly"kowanym fronlonie budynku na
j}lasku obok zwałów budulca. stal
sMI okr,yty cltrwleni a . Na~lm
biały gohlbek - symbol pok\'ll'll:
Towarzysze, na wled... leda'
po wszystkich budowach donośny
)/105 z mej/afonu
zakładowego.
Spoi)'!;. się wuystkkh z budowy
- betoniarzy, znanych prwdowni
ków, cieśli, murarzy.

Towarzysze! W Kor..1 lOS!" rozejm zawarty. Umilk!y strr.!y.
Nie !lIną .Iuż ludzie l dziecf bez·
bmnne. Pokój w Korei ... - mówi
lerkl_Icz z R.dy lakl.óowej.

Na ławkach. n. murawie. fU
,walach budulca
rO~l1kv
z budo","y, siedzą
Ridość.
dojrzały spokój
!ch twarzach. Kres już wywołane i
przez imperialistów zbrodniczej
wojnie. Kres przei<.'wowi krwi. To
wieiide zwyc'ęstwo wszystkich lu. z
dl1 pracy
Iwk0jU, z
oddal1lem
wielkirj sprawy
praclllacych. To
ich ,"siu
ga. Robotników z Z!l.\\ I l Innych
budów Kiclt'<:nymy. W to widkie
azlch> d,,!oźyl i swoją ..cegiełkę"
murarz Józef K~l11pa.
slal~
prz~kracz.1 nowe "ormv.
Musiał I ru/.{,c!"Hocn\·v n,,':"downik
pracy LYl1munt Sowa,
on, WI~·
G)'slaw GMaj - roł>nłnik , bud".
dol"żv!
dla

austriacki' ponosi o

S\.a.1:1'I l\lIWlllle
piętnowali i
najostl'zej zwal·
czall oderwanyeh od życia.
mkoru!,,:ałych "teoretyków"
uwa:!;a!i ~o!'":ę
ZI! zbi6r w:ecMyeh,
ohow!lIzulllcyeh
epokach !'listo.
ril. dogmatów.
Rozwijając
tw6rczo
Marksa I Engelsa, Lenin
Z.ieździe SDPRR poloty!
Ideolollicznll

uda!
druzgocąey
cios oportun'stom, usiłującym
narzuc'ć partii strukturę
nlZJ!cyjną

ułatwiająclI

chw.eJnyeh, drobnomiesz·
czańskie!), wrogich elemMtów.
Decydujące z'""ycięstwo
odnio.
sly len !nowskie zasady organ;·
zll·~yi1'le, a
Pl'zecle w8zy~m
za~l\cla demQkratycznego centra
lizmu jako jedna z podstawo·
wych cech par~'i nowaliO typu.
Len:n i j4!go Iwole1'lTl:ey itW<l'
rzyli partę ldY5eyplinowan~ i
cj~

sceontral'zowaną.,

p!lrti~ ~ "ln~

n'e tylko jedno3c:1I rewolucyj.
lilij id.rolo,ii, <lilII tlli jtldM~'~
bojowej rewolucyjnej orlaIIi••
cJi. par1'ą, zdoI nil m()bill~owa~
mll~y do ftl'lvoluey}ncgo
eńur·
mu na kal):ta!!zm.

Lenin I J"'IIo uczeń I kenty·
!'l\l.iltor Shllin uczyli. h ~fti.a
tylko wt<ldy potnfi spelniĆ rel~ polityezne!l<l !c:el'<lwnika mu,
je~li we
wszystkich jej ogni.
wach 0:1 najwy:!:stych instancji
do

"W alde memoire z 30 czerwbr. rząd austriacki slwier-

federalny uwnu za mot
przyjęcia
Z9proponowaną przez rząd radziecki drogę rokowań
dyplom3tycznych
w
traktatu państwowe
go ma naddeję.
wszechstronna
do
konana
tUi. do
tlItu na".t·'''f\·we,m''.

z
demokr~cj!

twudll IlOf

Z
rZ!ldu
uatosunko",'uJe
nie do DrC,OO:EVCl1
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Sukces

chrząsto

ski bp nicJych'

l'Iad mllMrllll h~Oll!cyll'lY, o!da{itll'ld> tem jako bardzo dobt? majster ców: Elektromontażu L6dzklego.
wy lub. I>omocniczy
materiał na budow;e
cementowni
w Za'kładu
Budowy
Urządzeń
Ranek następnego dnia kon~trukcyjny.
Wierzbiey.
Kotłowych z OcboJea; ~ZlOdy"
zbudzI! nM rozslonE!czZnajdzie
on
zllstosowoole
Wyrósł tu też M maj6tra cle- 210 $W1llto<!hłowłe, Pf~!ębior.
nionym niebem. Bylo tak, jak dzięki dużym zdolnośc:om lzo. slehkiego, Pfllcujący obecn,ie stwa . Uuądun Kllmaty~j·
VI poranek 2 lipca 1949 r., gdy la'cyjnym plyt porowatych, za. na budowie Fabryki Armatur n!.~h z Wanzawy ••:rermOlzolaz pociągu na mol.ej
równo pod względ@!n cieplnym w
Kielcach
małorolny
Cli li Zabrza, Zaldlldów Remoo
&KraJu województwa
jal, I dźwiękowym, w budowo KoniecpOla. cieśla it.efllln
tów, Montatowych Przemy.~u
go wysiadl m:!;, Bazyli KOZ!lkow, nictwie mieszkaniowym. w mia krzewNki, Jego u!Uieje:tno6el !lO" PII:plernlc~gO
l i , K!,lIpkOW1C.
który m:ał budować tu
w ~tach I na wsi orllll w budowo CZlliltQwe byly m'!limlllne. obec...Mont;lko :r. BędZ!l:~1I l mnycł\.
Chrząstowia
F:abrykll teJly! nlctwl.e . przemysłowym. Przy. nie zna dobrze rysunki tec):lI'Ilcz.
pilśniowych. Przybył on
na czyni sl~ on w wielu wypad. ne. Pracował już
budowle
budCYWę fabryki ta,ld:e w dniu kach do obniżenia koszt6w bu. ccmOO1toWn! w
WlerWICy
! BlAIWl.... "~l
jej uruchomienia.
dowy jako ekonomicz:nl€i.!ny Chłodni w Kielcach.,
spotkałem go przed
pod względem wymiarowan:a I
Należy tu td wym.:ellló maj.
nictwem Budowy.
ciężaru konstrukCji. .Płyty pll· siTa ogólnobudowlanl!ge, który
!lIY rozmow,ę·
śn[owe twarde, które b~dl\ wy· dQ dziś pracuje na budowie ta.
- Gdy
lwanane w tej fabryce, już od bryki, tow. Jel'Ze~ 1Ii~lsldill"
- mówi
1 sierpnia 1953 r.
zastąpią w ro. Prz)'!lzedł jako ślusarz, któ.
slwJrzałem
stolarce lludowla.nej, meblar· ry pracował w małym
nicy l1a
sld!!j itp. w'ele materinl6w, jak mle:!lniezym W3!\!!ztac'<!!. Na
słów,
deski strugane i Sklejki. W nie· ó()wie został tl:lroja<r:Zem. W go.
tIIeh
kt6rych wypadkach będą mogły dzinaeh wolnyct! I w przerwaeh
no_i
sZimil,a,
one za<tąplĆ - przy zapewnie· w pracy uczył si~, zapoznawd
- 196 proc .•
A więc tu mam
nlu należytej
kon,serwacji _ z rysunkami. Awansowalna
murarz
- 165 proc., bry·
hę - pomyślałem. - A
podlogi z deszcl:ułek. Można by brygadzistę. Po tym zoatlll maj.
pomocy mura.rskiej Stefanek robQtn!l\Ów?
wymienić wiele dalszych korzy. slrem zbrojarskim, a . obecnie,
la praca.
ści z produkcji Chrząstow&kiej po zdan'u egzaminu, zostal maj. na PlIoryskiego, KOWlll, Andrzej
Kudl1lltl'Z i wieiu innych.
Pierwszy
Fabryki Płyt Pilśnim>.rych,
Istrem ogólnobudowlanym.
obeeny
te już wystarczą, aby
Można by wymienić wielu in. Duże ZlIsługi w ui"Uchomieniu
ie oddanie do produkcji fabry· nych, któr2Y tu stali sią fachow kotłowni położyli mistrzowie
nik .Tan
ki jest stusznym powodem do cumi. Większo,~ć
tych
ludzi kotłowni Wllldyal3w .Kooilan I
pierwszY
Ila.lik.
dumy wszystkich budowniczych przyszła na budowIj jRko nie. Alfred Scbuster z będzińśkiego
pla~ budOWY. Od
tego zakładu.
wykwal'fikow.. ni robotnicy, II Montako. maji;ler
Paweł StIt.·
Jak barwny film
obecn'e pracują w 5, 6 I 7 gru· ro8zczyk oraz Relnbold monler·
taśma wspomnień.
Inż.
.
spawacz, wykonujący
ponad
pie w swych zawodach.
kow opow'ada o tym, Jak pierw
Izym biurem byl d.. szek z d,,·
Je:!li s;ę mówi o ludziach, któ 200 proc. normy, monter· ślu·
Chrząstowską
Fabrykę plyt
sarz
Paweł
KOl'mu
200
proc.,
.ek uzyskanych z pt>bli~kiego
rzy wyrośli,
zdobyli. zawód,
tartaku. Mial on spełniĆ i dru· Pilśniowych budowali robotni· awumowali na budowie nie na- apawacz Relnoold Siedlaezak
g.c zadanie: chrt>nić robotników cy, którzy przedtem ni" m:eli leży pominąć i pracowników oraz wykonujący c;ęi:kie praC<!
przed deszczem, który co k.llkll nic wspólnego z budownictwem. pracujących pod bezpośrednim transportow41 - Antoni Swi~ea.
Wszyscy ~ ZBU Kotłów z OchoJ
godzin przerywal WÓWCZII$ rQ· Najlepsi fachowcy, ~ ki-óryml kierownictwem inwO!I!ltora.
int. KozlI.lrow rozpocz!ll budo·
botę.
.
Do nich Mleży zaliczyć Bole- Cli. Ze Zjednoczen'a Budowy
wę to byli ,.cleśle'· posiadajllcy
Kot/6w
w Krakowie wyróżnił
_ Wkrótee budowa Się roz·
slaw~ SteeZll poch~ce!ilo l\
tarminem
winęra. Znang<ltowllno
pierw. znajomość tcgO zawodu w za' Witowa 11m.
Irządze
pow, sili liCZl!'lymi pmld
kresie
budown'etwll
stod6ł
I
wykonywanymi
zobowll~zan:a
6zvch majstrów'
CI. chałup oraz
murarze, którzy- w!oszczow51kiego.
mi maj~ter Serwin. Maszynista
chawę i tow Antoniego
Na dobrego fachowca wyrósl J~f Mruell!el!:. i'ranel_li:
umieli wl.l1osić male nieskompli
który do dziś tu pracuje.
przy montaożu ma~z'yn
ślusarz bill,
kowane
murY
w
budown'ctwie
montażowy
N~ n10mon! przerwal wspom·
brygadz'$ta_~tanlslaw WÓ.łSll!t:
elekn en:a. Spojrzał na lśniący w wiejskim. Budowniczowie te,j Wywiązywał Się on ze s~
zamykają
p<lrannym słońcu
'p.alac- fabryki to w większości robot· zadal1 bardzo ~umiennie. Obec·
nicy
rolni,
którzy
dawniej
habohaterów
fabrykę. :wm)'ślil się...
chwl·
nie pelni funkcję majstra hy· budowy. Można powiedz'@ć, :1,,,
11 zaczął dalej mówić,
nie rowali u "jaśnie pilna" hra· draulik!!.
b'ego Potockiego lub chłopi ma·
z
wyjątkiem kilku bumelantów
do nas. Jakoś c:rule, z nutą
Majstrem
łorolni z pobliskich okolic.
(tych długo robotnicy n'e loJerzewnienia.
montażysta
rowali pośród siebie) bohatera·
- To by! nasz zasiew. Dziś
Dziś są onI. dobrymi
fachow- sld,
mi budowy są wszyatltie WOli
przłjechalem
lla iniwa.. 1'11,\ mmi, wielu z nich uzyskało dy·
budujące fabryką.
pierw"y dzień produkcji, by plomy m'.srrzowskie i zasłużyło BORATERO~E BUDOWY
być świadkiem pierwszego ple- $ię Już przy budowle innych za·
Uruchomienie
- Jest
nu, moml'ntu" gdy z o.brzyna<:z· kładów przemyslov,rych K'elee·
Oddanie zakładu do produkcji p'ęknym żniwem,
ki wyjdzie p'erwsz!l płyta poro- C7.yzny. Zna
ich budovy:a CeJest sukeesem Kieleckiego Prze· niem ich trudu.
wata i d,ql;z'l, które zasilll bu· mentowni w Wierzblcy, Chlod· mysłowego Zjednuezenia Bu·
downictwo i
w ważny ID
oraz Fabryki
Armatur
I bardzo
materia!.
w Kielcach. Dz:iękl \\ryt~żo~ dowl=~<y15:r!lŹ podwykonaw'
nej prooy slltoleniowej, osobi·
stemu wkładowi majstrów An·
toniego Koceli I Wincentego Ci,
inż.
I obee
Bole-

onOf:
ki

czoral

Cltrząstowem

Jl<)kojowej

parflll,

rządu

« narodu

go jest zakol'iczenle

politffd

rad~

dzlald_

Joollycl1 I podplulIle rozejmu

Iłl!.

I(Of(!1.

Od

n:a

mi ~.r..t.., ..".;
pracy z rEf1w""uclloolstiłml

lWy-

W toku

"".'nńi·,w{,h

ko
w
lucji k1'Z~o i um'aa,lalio
te na jedności rew""ucyJnyeb
łów ootowe wspóhbhlUlle
IlKJomstów Polski I RosjI.

1'_

partia - partia, kl6swojej działalności pQo
C@o
pełne wyzwolenie czlowie·
stworzenie mu warunków
KPZR okazywała nieusiaMiII
wszechstron'1ego rozwoju mogl.
pop!'O'l\'adzlt muy do ~wydęstwa Ideologiczną i polityczną JlOI'll«.
I'aid:riernlka, ktbry zapoczątko- SDKPil.. I KPP w przezwyci~
wał nową tlf~ w historii ludzkości, niu błędów w zagadnieniu s<>juerę zwyc!~sklch, socjalistycznych $lU rolwln'c.w • chłopskiego ora;
rewolucji w świecie.
' w Kwestii narodowej. Dzięki tej
Komuniki umieli rozpalić w ma' hraterskieJ pomocy SDKPll.., polioud, entuzjazm walki przeeiwkQ "ujljc swe wahania, wes·zła w
białogwardzistom I obeym inter- skład SDI'RR ł II boku
wentom o utrzymanie zdooytej sz_idóej bTaia czynny
w~, zdobytej wladzy. A lidy we wszystWch ooj>O'wym wystąple
zamilkły ariala i nutały dni twór niad! proletariatu rosy~iego, II",
czel, ~j>O'weJ pracy. któi pop!'()oo clą.:: IIl1jbWtuą OOIszew!!(om puwlldllił
ludzi radz1ledc:kh 'nil tli! rewolucyjną calego Imperium
szturm IWzecl~ naJstraszllwsu carów, D:r:lęki tej JlOI'll«.y KPP
mu wrogowi - przeciwko wieko. p!'NKsztalclla się w parl!!ę tyJlll 1eweJ nędzy. zacolaniu, ci~, nioowWte!(Q. U sławnej PariI!
calemu barberzyńslclM1il dziedzic- I("munistów Związku Radzieckie.
lwu feudalno· absolutystycznej, k.- 110 PPR uczył. się jak naldy wal
piłalIstycznej, obszarnkzeJ Rosji? czyć z wszelkimi przejawami <>pol'
PAIHiA.
lunizmu, kapitulanctwa czy nacjo.
nallLmu w szeregach partii. Jal!
To ona przeK<Jrułia nar6d.
"aldy łączyć walkę O wyzwoloole
walka z czyhającym na I(raJ
IlIliędzynarodowym Imperializmem svole<:zne z walką o wyzwolenłe
rozgrywa się w codziennych, pl'Q' narodowe. I(omunlsty,;wej p~
dWlcyJnych liItw.eh w labrybch I Związku Radzieddego nar6d polkopalniach, na polach I laooratQo> ski zawdzięcza swe wyzwolenl4l
rlKh. :h droga do OObrohyt" l kul spod przeroocy hhlt'rowslclego ()oo
tury, 00 stworzenia bez>klasowego kll.panta I rodzimych wvzysłówa'
społeczeństwa prowadzi jedynie czy. KPZR Jest wzorem dla naszej
p_z widki i IIzbrojooy we wspól partii, dla Polskiej
ezem,! !«Imikę przemysł, przu Partii RoOOtnlczej
n",",_zesne, zmechanizowane I
skolelcl:ywlzowane roIoktwo.' 1'0I nlezwyclęioooU Ilartll. Jej
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n'eznis~c,a!tla

niezachwiany
z calll silą wy
l

najeźdź.

STRONA

«

Pamiętaj
Ws~le O$Ją&"n1ęcla il4szep narOOll. uzYskane w toku
odbudowy nllOllt\l IJ'(IlIpoda.rkl,
łak
stl'MlZliwle
ml$_~.1
PI:Zl!Z hitlerowskiego okupanta,
OIIląplęcla uzyskane
'IV
toku
reaU2l&CJI wielkiego S-letniego
planu budowy podstaw socjllllll
mu. zawdzlęezamy klerowllletwu
Polskiej Z,Iedll_lIej
PartU Robotnieze.ł. Na partię
60011

są 4I(lzY calego

y s le ocelu· n zej
zacjom m_We _ polity_ym.
wszy.klm Instytucjom
paf!.
stawia eocbłenn1e
pl:Zl!d 4I(lzyma btdege PoIs.ka
eele zasadmeze, eele, kt6I'Yeb IIneezywlstnfenle odpowiada na.!
:l;ywotniejszym In~er_m WSZYli
t1deh ludzi praey.
l to. Jest
wla.śnle podstawowe za4ule
parili'w obeclIym okresie.
PROGRAM PARni WyL:U;A

shl'OwYIn -

'"

:=u~wląz!1l&

lest ona'll&
DĄ~EN.A NAR.O...,tJ
śmler6 I iyeie milionami nieNaszym celem jest zbudowa·
zn1szezalnyeh niel z nM'frdem, nie socjalizmu w Polsce, tYlko
111 masamI.
bowiem budownictwo ustroju
Ale obok hezspornych
sprawiedliwości społecznej mołów wzrostu l<lerownlozej
że zapewnić i zabezpieczyć stlinm-ch oraanJza,cjl pa,rlyjnych le podnoszenie się dobrobytu
_UJ
'"
materialnego
społe<:zeńlrtwa.
obserwujemy wiele jc.neze brll może wyposażyc nas
w sily,
ków w praey partyJoo - poll- które zabezpieczą naszą nfepod.
tyomel. Rrakami tymi są: mas- leglość- przed imperialislycz,:lYuy Pl'1llktycyzm, funkcjonaJbm m! spiskamI.
i blurokmtY'ml, wyMępuJI\Ce
Dążenia pa.rt1ł. lej
dziś _ę5to w
pracy poszczególnych orgltnl!l:acji i in..ętancji
pa,rtyjnych. Wyrazem beh bra
ków jesł jednostronność w ujmowaniu
a.l<tua.lnych
zHań
paM.j,j w oderwaniu od zarożeń
Ideologicznych
I
programowYch. w oderwaniu od szerok'e! prrspekWwY naszych ceNa początku ubiegłego roku
lów. do których zmlel"Łamy.
Braki te wyraŻ.ilją s'ę w wąs w budownictwie zainicjowano
kim traktowaniu obowiązków nową formę współzawodnh:twa:
przez niekt6rych aktywistów, ,,0 tytuł najlepszycb". P:>lega
w tendencji do komenderowa- ono na tym, że robotnicy wspM
nia z3!11i3f=t vtyja§niania oraz. zawodniczą O zajęcie pierwszedo zastępowania w pracy in- go miejsca w zakresie przekranych organizacji społecznych czania norm, ilości godzin praczy organów administr<ocji pań cy w akordzie. przestrzegania
stwowej. Braki te przejawia ią przepisów BiHP. prowadzenia
się w lewackim wypaczaniu Ul oszciędncj gospodarki. wykony
dań partii na wsi pr7e~
ni~ wania dobrej jakości robót itp,
docenianie naszych zadan wsród Podsumowanie współzawodnic·
chl0pstwa gosp<ldarującego in- twa odbywa się co kwarta! na
coraz to wyższym stopniu. W
dyw'duaklie.
Jakie jest źródło tych bra- pierwszym etapie grupa związ
kowa wybiera najlepszych spoków?
Zr6dlem tych braków jest śród siebie, następnie dok~nuje
niedostIJtecc~e
zrozumien'e się wyboru na budowie. odcin. przez wielu t?wa~zy~zy, czym ku robót, w zarządzie budowlajest pl!Irtla dz'. w zycIU narodu, nym, w zjednoczeniu centralnym zarządu, Ił ostlltecznie w
jakie są jej p0dstawowe zadacałej Polsce.
nia i metody pracy,
W Zarządzie
Budowlanym
PARTIA ROZPALA REWOUJ· Nr. 2 w MiIi"y, prawie wszyscy
CYJNY ENTUZJAZM MAS fachowcy, majstrowie i kierownicy biorą udział w tej szlachet
nej rywalizacji. Obecnie podsu·
mowanie współzawodnictwa za
II kwarta! doszło do Centralne·
go Zarządu Budownictwa Miejskiego - Południe. Wśród ro·

we

wYl'IUIIJi cłą§;mla eatep tlIlNdu. ZUlWiem
Jest wlA6
me eodIIIeuule.
u~a4a.
mlll<'i lIałuM'l!i1!0
o JeduA6·
al leb luteres6w,
dą§;e6 II
dąteulam! partII II jej ~ema.ml pI'4Igra.moWym! IN'H mo'
bmlllOwa<'i masy dla. reaiiueji
za4ó 'II08&11.wion,rch przez por-

I
llll

II. WU.DKIER

,

k. ó~;~7~o~;;;n:e matMy tow. Saja
Mkretllcz Zllrz~ 0l6wnego

wlonych przez - p!lrtlę.
spełlliając te."\ warullek
WII.
runek przepojenia każdego kro
ku w pracy partyjnej
lIuzej gospo
doweJ głęboką treśdą
darni
lIaszego przemypolitycznI!. wynikającą ze liro·
zumienia programowych z,alo- słu j rolnidwa zwitkszaJą si~ l fOień nllszej partii zabezple- KU 1111 rok, l miesilIca lIa miesiąc
zadania
transportu koleetyl: możemy nltrulrtanne
i obowiązki wie&Ię.
nianie więzi
z
armil kolejarzy. W
Aby więc partia mogla kleN<- masamI. tego
naszej siły,
wuoslu prooukcJi COfa!
wI&6 połłty~e t 3101_ OlIIep
poll_
ładunków
mają on! 00 prze
ItIl,!'4l .u. k!l.*da. MglIUlll!iil4).III, pll.lI:'_
Zazwyczaj bowiem 00
t 311M. kA6dy a.kwwWlll, bidy
proc. l>gólnej prooukcJI wymaga
ezłooek p!l.rtlt mulil pozIa4a<'i
przetransportowania ~rodk.ml 11.0;Jasną ·~wla4omoś6 toP. 00 nll.llejowym!. Trzeb. więc z mIlU na
wHlltejue fi UlIIjlstotniejszCl w
mk
CMaz l~pieJ
wykorzystywać
ItMzel pracy. poezucle ponpol!:wagony. parowozy I I'oie, coraz
tyWy. umiejętność stalelJo·wiąZlIIIlla zslotcl'i r celów pa,rtli II
sprawniej
pracować WSlyst
IIHlI,mlln I eodw.lennel polityki.
kle slul:by
które nie tylko
Tylko spelri!enie tego warun.
oOOWiązalM; są na czas rolpm-:vaku umożliwi
mobilizowanie
dzlć decone im la dunki, ale rowmas dla realizacji wielkich. o-nlei
Je w drodze
gólnonarodowych zadań postllprzed
uszkooze-

w kolejnietwie

niem lub kradzieiI!.

Te powaine i wciąż rosnące. zadania człookowie naszego lWląZ
ku spełniają na ogół zaoowalają
co. Ogłoszony ostalnlo komunika!
I'I(PG o wyn1l<aeh działalności gospodarczeJ w i pólr«,,, br. slwier
dza, iż plan zaladunku zoslal
przez nas przedterminowo wykona

współzawodnictwie
zajęli
znaleźli się~

botoików, którzy
sze miejsca

n!ezawie Milicy:
czyi<, Stanisław
brygada TadeusZlII

pierwbudow·
Jan Ada.moraz

KilPi:ńslue.go.

Jan Adamczyk jest kierowni·
kiem odcinka robót na Milicy,
Plan pracy na jego odcinku zostal w II kw. wykonany w 120,5
proc. Umie on zorganizować
pracę na budowie robotnicy
mają zawsze front robót, przez
co wykorzystują najeżycie pelne 8 godzin pracy. Zmobilizowal on załogę do WSPÓILtI,2i(OOnictwa: w k'tórym ucze~zy
90 proc. pracowników. Podstawowe roboty są uzespołowionE!
w 87 proc. Za te osiągnięcia
Jan A(bmczyk zdobyl tytul
"najlepszego kierownika odcinka robót",
Ty tu! najleps7Rgo murarza
zdobył Stanisław Ba.rszez, który
przeciętnie
wykonywal
swą
norm~ w 248 proc,
Brygada Tadeusm Kęplńskle110 wysoko przf'kraclała normy
i dobrze spełniała w,,"ystkie
wa,plnki
współzawodnictwa,
dzięki
czemu uzyskała tytu!
najlepszej
brygady betoniarskiej.
Wszyscy budowniczowie, MIdumni z
Stall

"\.

ny. Zwiększone potrzeby oOlSzych
labryk I przedsiębiorstw, rolnicWalka toczy się o każdegą
człowieka wahającego B'i~.
nie
widzącego dotąd Jeszcze, iż bu-

twa I ruchu

pasażerSkiego zostały

przez nas w zasadzie zaspokojone.
źe Kolej n.dow:lictwo socjalizmu odpo- SZli pracuje bez zarzutu. Prawdą
wiada również jego naJżywot Jesl, że osiągnęliśmy "I ub. 6 mieniejszym Interesom, wspóJI]ym siącach fl<!W11e sukcesy w walce o
z interesnm!, potrzebami i dąże lepsze utrzymywanie taboru i urzą
niami całego
narodu. Każdy ozell t~hnlanych, w walce o naczłowiek wyrwany spod wpły leżytą organizację pracy l urno<:·
wów wrogiej propagandy, każ menie dyscypliny, Ale prawdą Jes!
dy człowiek wyzwalający siEl z równlei. że mimo Iych sukcesów,
kajdan własnej nieświadomoś klóre zawdzięczamy wzrostowi uci - to nowe nllsze zwycięstwo, świadomieni. polHycznego kolejato przyrost naszych siL
rzy, lepszej dziatalności organlzaKażda nowa fabryka pom.,a- ej! partyjnych
I wydzialó.w jWliżająca nasze si/y i zasoby, każ tycznych PKI', ruchowi współzady nawowybudowany dom miesz wodnictwa,
kierowanemu przez
kalny, każda nowa szkQ!a, kaź związek
wiele jest jeszae w
da nowa
książka,
owiana naszej
braków i niedomatchn.!en'em zrozumien'a pod".ń.
nich wysuwa się na
nioslości epoki, w której żyje
czoło ł
daje nam si~
my.
ożywiona
entuzjazmem
nlsk.
dla budown:ctwa socjalizmu - we znaki wciąż
to rów<l'eż nowe nasze zwyc'ę 'oŚć praey wielu kolejarzy I
lo równici wzrost przewa koróbslwo.
s'łami wroga klasowego.
NIedbały I lekceważący slosunek
nasza siła
00 pracy niektórych kolejarzy jest
I
awarii czy uszkoco Jednak nie znaczy.
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Innym

r6~ uwiłA rui

lri"l'I Uftitar..
podwórka, który
do t1cz~i<a.

p ~ero

w roku bl!!hcvlln
Podczas. gdy plan
roku ubiegłym un,"_ono,,,,
tylko w 90 fll'"c.·nt"eh
za pierwliza
bh!illCello
roku wykonane w
co w porównaniu do pierwszego półrocza roku ub.
gromadzie
40 proc. wzrostU.
Jędrzejów motorowa
Jak zapewnia
straty pożarnej jest już
zepsuta.
Uprzejmy
ogle,'! wykonany będzie w
uWZględniwszy
trudności
Wskutak niesłychanego
tuaej!, jakoś nie wybuchli!.
lunu w ks!ęgr>wości. będącego
,dyby tak wybuchł, stnt nie smutną spuściz,u" lat uhległych.
mlllłaby z czym tam
blllllllS za rok 1951 m6gł być
CZY naczelnik straży
Stę sporząrlmny dopiero 20 lutego
pień nie pomyślal o tym? br. (!) a bilanł za
1952 w
pyta nasz Informator ob. C. 6. dniu 10 kwietnia
:118 t'J

Straż

w

bez

sprzętu

Technikum
Przed dwoma laty powstal w
Iladomiu
Wydział
Zaocmy
Szkl>!enla
Zawodowego prl)!
Technikum MeehsIllczno·l!.lek·
trycmym, Zadaniem Tech'1!kum jest kształcenie nowych
kadr technicznych vi zakresie
mechanicznym, elektrycznym i
budowlanym - kadr rekrutują
cych się s~ośród robotników j
pracowruków umysłowych, prs.
culących zawodowo w zaklu-

to

więkuą liczbę słuchaczy,

l!:wląl',ku l: tYm w Studium
Zaocznym przy Tachnikum Mechllnlcmo • Elektryc:&n)'m
w
Radomiu w br. zostani!! macznie zwięksZQna llość miejsc ćlla
młOdzieży z województw: kicleckiego I lubelskiego.
Zapisy do Zaocznego Technilwm Mefhanlcznego. Ęlektrycz
nEgO l Budawlanego już się roz
poczęły I trwać będą do 15
dach przemysłowych I przedsię września br,
biorstwach budowlanych.
Uczniowie, poszczególnych
W bieżącym roku wysz!! z klas po z!ożeŹ1lu kOllCOWych
tych szkól pierwsi absolwenci - pgzamlnów otnymuJą świadec
technicy którzy niedawno jc~z· two, na podstawie kt6rcllo prze
Cle nie 'posiadali odpowiednich chodzą do następnej kluy, II po
kwalifikacji zawodowych. Dy- złDtenlu egzaminu dOjrzalO1lc!
plamy techników otr.ymalo 10 otrzymują dyplomy technika z
osób Między innymi dyplomy prawem wli'tępu na polit.echn!k~
otrzymali: Halina !{nedlcr
lub Inne wytue uczelnie.
pracowniczka
Starachowickiej
Podstawą przyjęcia do .klasy
Fabryki Samochodów, Stani· I Technikum' jest ukollc7Rnle
sJaw Schothaler - pracownik' 7 kIu s~l{o!y podstawowej, II
umysłowy, Józef Seredylm do klas wytRYCh msla matura
pracownik PKP, Ste[an Ru&z- ~7ko1y Z>\;~O;Wej. lub
kow~ki - eloktromonter
Za- kształcąCej. POIlladto knnd'vd'lt
kładów Metalowych w 51,ady- musi mleć ukońc~one 18
sku l Władysław 13ąkowskl ela dwa lata praktyki z
kierownik budo\~
l.ubllnie. su' przyszłej nauki w
Warto doclać, te
j kum.
Wie=owe Szkoły
Do
z ka.idym rokiem obejmują co·

Ostr.

zarządzmilI,

ja1!:le wy-

<tata kamil ja łlInitan'lll, połoilil
IIlewlltpllw'l!I krel łamu ~
frzYld~mu

go

niechlujstwu.
(mo:)

dymu w311ł wprost... w OkM
wsp6!lokatorÓw.
Zrezpaezeni

lokat"fzy,

ch~lIc

sl@

uchroniĆ

przed sadz'l. zmuszeni są
mykać okn,a,
Tym .. n!ez'lVjfldym"
slem racicnaLmtorskim willnJII
za jąć u:ę komiSja, w sktad któ.
,ej powinni wejść: przedstawi.
cfel MO,
Wydzillłu
Urow:a
~lRN I Straty P/ltullłj. tłlJIM.
cząc "pomydow@fflu"
obywatelowi, że gotowliln:41 na po.
dw6rku Je~t niedozwolone, bo
zagrda bezpieczeństwu ):)rzeciw'PożlIrowemu
i
III'ra\O.'i4
z wiele
przykr.,§ci
po!!Os!,tym lokar.crom. K@fflL!lja,
na miejSCU. niech
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I!(:lIł,

aby 'W1Sy~

metliwle w tan
nil ~unlbejł
wll·
Komit!!t
ml~5tq~,

54 d3W1'1111
jllcy o r~f,elfl jellKlni, w /IWO<
im wta!ł!.ym Int~.le ~1Itil.
pll& ci (1 pr<ley
i rezrzuel!, B>I'&YW!IIIMnII

1111.

n.IIwll!n:ehl'll ulley. Oklwll3 si.ą
jednak, te chę\Ilyeh do l>raey ...
nie ma. mimo l:>I:rwiem wlelo.
krotnyeh próśb I Illlliepft komitetu nikt z mleszXańc6w n:e
zgłosi! się do pracy przy repe.
rllcjl lez.<!nl. Wstyd!

STRONA"

śwle'e

Stachura dokoń.
czy! omiotu żyta. Do
kilogramów niew:ele
brakowało.

Omłócone

Władysław
Adach nI. Punkt skupu znajdUje llią
najbardziej z-adowoPr2zyd i um URN
Wysla! furmanke po
wdowy. która sama

no oezyścll ! wsypał do worków.
- No. jeszcze konlll musz!!
napoić. zjeść śniadan'e ! w dro
gil.. , szeregowal w mYśl! wszys!
kie czynności,
Ładując zboże

ebuTa zadowolony
Często

uśmiechał

mackim" wązam.
wił jego humor.
- Cóżeś ty tak! zadowolony?
Wystroiłeś się nawet w .świą
tecznll" koszulll-.. Nocami mMci!e$. w dzień orałeś - i jeszcze jesteś taki wesoły I
- A wiesz, nie bolą mnie
kośc!...
Napracowałem
się, to
prawda. ale zadowolony jestem.
(l!'ran)
że nasza
gromada Zborow.ce.
jako druga w powiecie Końskie
w 100 procentach .odstawi zboże
dla pąństwa, jako druga w nil.
szym ·woJewództwie.
- Ubiegłego roku td przed
Na 4rugi': wozie Jedzie G't anłsław 8~aehen, który nad raneUl
terminem nasi gospodarze od.
dokod.zy! omiotów.
rezerwą
stawili zboże.
ad jeMża jących
chłopów
- Tak wlaśn:e trzeba! Naj. nie mogla go przynieść ... liczy
S'ut:hednI6w
wita przewodniczący GRN
pierw trzE!Q,a dać państwu j to czy już wszystkie turm-anki
tow. Antoni Adamczyk
W remaeh uroczystoŚCi obchodu Jest
naszym
obowiązkiem. przyjechały \ czy wszyscy. któ·
Wzruszony dziękuje chłopom
Swlęt_
lti Lipca. połączonego z Wiesz sama, że dziś zawiezieotwarcie!" mOft\: n. Wiśle ",.,..,an· my chleb dla miasta, dla robot rzy obowiązani są do odstawy za ich obywatelską postawę, za
doml.czu. odbył'!' olę e1el<.~o
wykonanie z honorem zobowią
k.zy oportowe ",. atadion4. mIej·
zanla podjętego na cześ<' 23
seowej Spójni.
Lipca (na zebraniu gromadzNowo;>owotal. sekcja motorowa
kim
postanowili o miesiąc
Spójni przy udziale WKKl!' Kielce
wcześniej niż w roku ub., t. j,
zorganizowała
zav."Ody motorowe.
do końca sierpnta odstawić zOO
n.
klóre sklad_ły
się:
próba
te dla państwa). Zobowiązania
sprawności gymkhana oraz po.to z honorem zostalo wykona.
goń za lI.em.
ne. Mieszkańcy Zborowie _
kończy przewodniczący - wy.
N. ,skończenie odbyły się tow.rzysk,1e uwOOY pltkar®kle. e1es; t"
różn.jają się wyrobieniem spo.ce się du:i:'m zainteresowaniem
łecznym! patriotyczną posta.
mlejseowej publiczności. pomiędzy
wą. Nie tylko w odstawie zbo.
rezerwą III ligowego
LZS'u Suh. Za wykonanie
chednlOw. • miejSCOWa Spójnią.
planu odstawy mleka.
otrzymala komplet
Po
stojącej n. dObT) , l»'

,

Sp6jlla SIldoIlIorz

przegrywa l

N

Na zdjęciu. Dwie drułyny
nleju .Iódemkowym " puchar
finału i %2 lipca w ra.maeh Spar
czone zwycięstwem ",białyw u

GWARDII IlUELCE, które w tur.
WKKI"·" zakwalifikowały otę do
takiady rozegrały spotkanie za.koń ..

:t:l.

Foto A. Iundn.h

"go na
piłkarska
następujące rezulta·

MinionI! . niedziela
przyniosła

ty:
Wł6lmla.nI

Radom

Kole-

jan Łódź 3:1
Wlólmian Pabianice - Unl3
Piotrków 3:0
0-.
Spójnia. To~6w dla. Łódź 5:2
LZS Suchedn!6w
racllow'ee 1:1
OWKS C"'7 ... t.r...h""""

wynikiem remisowym. Na "mar·

ginesie

należy podkreślić

porządek na
przyjao:elską

zawodach

dobry
oraz
w ja·

atmosferę.
kieJ odbyłO się spotkanie.
Stal Skarżysko, po porażce II:
GWKS·em
w
Częstochowie

lIa II miejsce.
piłkarska
następujące spotka·

,.-=.

ztQmle
konała

młoda

drużyna

zulUtenie

LZS-u

gospotl-iirzy

po~

szafę

3;1

Tocmy br. odstawy
nież został
wykonany
proc.

(0:0).

GlU! A"to"l AdamellYlI wita
• olu.t"". II!:G PZI'Jt tow.
ol<.. pu Ino••nt)' lIeraIln.
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