,

Proletatiu8Zt wszystkich kraj6w

aród. radziecki uroczyście witał

łączcie się!

38
I

KIELCE,

,Społeczenl"

PONIEDZIAŁEK, fj

stwo' 'poIs I·e

uroczys' Clili e o'bch·odzlllł.o, 38
Wielkiej

LISTOPADA 1953 R.

, =h[J~t~:Q~~k!e:
Paidziernlka.

w

~9~~i~~~~ s~~~:~~!1 ~;n!~

szkoła o Jednym I l dwu 001,1czycielach ! najwyżej o 4 kIa-

aach. Mieliśmy ich w roku 1938
_ 75,S Proc" li: czego logiczny
(DokońCl'lleJlie na str. 4-eJ)

mu

I

Bierut
i Aleksander Zawadzki
na budowie
Pałacu Kultury i Nauki

kierunkowi rozwoju ludz-

koścI.

Slowa zagajenia przyjmują
zebrani gorącymi oklaskam!.
Obszerny referat poświęcony
XXXVI rocznicy Wielkiej Rewolucji wygłasza czlonek KC
PZPR - wiceprezes Rady MInistrów ~ Stefan JędrJ chowski.
(tekst referatu podajemy na
str. 2),
Gorąco podchwytUją zebrani
wzniesione przez mówcę okrzyk! na cześć wielkiego Związku
Radzieckiego ! Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego oraz na cześć nierozerwalnej przyjaźni polsko - radzieckiej.

"Niech żyje 36 'rocznica Wi~lkiej ~aździer~!~oweJ
Rewol1,1cJ~ Socjalistyczne) ,
O godzmie 17 w prezydium
ukazują SIę: G. M. Malenkow,
w. M. Mołotow, N, S. Chruszczow, K. J. Woroszyłow, N. A.
Bułganin, Ł. M., Kaganowlcz,

cjl Październikowej.

Dzień dzisiejszY jest dla
największym świętem
mówił w zagajeniu tow, Dembski

_
nas

_ I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR w Kielcach - jest

serdecznie

goścIla

pl"zedsta włcleli

Stolicy

w

rozpoczyna

cześć Partii Komunistycznej 1
się, lej Komitetu' Centralnego. na

SklePieniamiD:~i~:I;:ą';:;$~:::dzieCkiego.
'.

manifestacja ludu Moskwy

MOSKWA, PAP, Agencja
TASS donosi, że z okazji
XXXVI rocznicy Wielkiej Paź
dZiernikowej Rewolucji Socjalistycznej odbyła się' na Placu
Czerwonym w Moskwie dnia
7 listopada br. defilada oddziałów Garnizonu Moskiewskiego.
Od 'Samego rana tłumy zapeł-.
nił:Jl odświętnie przybrane ulice
i place Moskwy.
Na trybunach wznoszącyCh
się wzdłuż murów kremlowskich
zajęli miejsca liczni goście
przodownicy pracy przemysłU
moskiewskiego, uczeni, pisarze,
deputowani do rad najwyższych
ZSRR i republik związkowych,
ministrowie ,oficerowie I generałowie Armil Radzieckiej, przo
downicy rolnictwa. Obecne są
też dziesiątki delegacji zagranicznych. Stolica Kraju Rad serdecznie powita la przybyłych do
Moskwy z Wiednia - z III Swia
towego Kongresu Związków Za
wodowych przedsta\vic!eli
mas praCUjących wielkich Chin,
krajÓW
Ameryki Łacińskiej,
Afryki, Bliskiego I Dalekiego
Wschodu. W Moskwie przebywają również delegacje krajÓW
demokracji ludowej, NRD, Anglii, Francji, Włoch, Austrii I
innych państw, Obecni są także
członkowie korpusu dyplomatycznego i attache wojskowi,
Na kilka minut przed ,1'ozpoczęciem defilady na trybunę
Mauzoleum wchodzą G, M,
Malenkow,
W. M. Mołotow,
N, S. Chruszczow, K. J. Woroszy

low, Ł. M. Kaganowicz, A. I.
Mikojan, N. Z. Saburow, M, G.
Pierwuchln,
sekretarze KC
KPZR, marszałkowie i admirałowie. Zebrani serdecznie witali
wchodzących na tiybunę przywódców partii komunistycznej
i rządu radzieckiego,
Defiladę

Następnie tow. Domińskl podkreśli!, że przyjaźń, przykład i
pomoc Związku Radzieckiego to
niewyczerpane źródło siły, z któ
rego czerpią kraja demokracji

.

w sprawie konferencji politycznej
Świadczył

_ uznała
jak

m. in. Ki

Suk Bok

konieczność

ustalenia :porządku
obu delegacji.
prowadzących rozmowy wstępw
konferencji poRozmowy doradców
wyniki, jeśli strona
."",;";,k".",I(a
zgQdzl się na
propozycję delegacji ko_ chińskiej co do um~::~~r~r~a
sprawy układu ue
konferencji pol!miejscu

5ze zaopatrzenie hut l kopalń w
energię
oraz
wi
prąd
kI'"
Na IIrcll'7\,.ic,~,,1
rm""'Rb.wi,,.j,'li rządu
z wiceprezesem
Ministrów
Piotrem
i min!strem
Boleslawem
na czele.
Obecni byli równie:!;: "liceminisier Przemyslu Ciężkiego Republiki Czechosłowackiej - PIthart, sekretarz ambasady Republik! Czechosłowackiej w War
szawie - Jerszak l konsul w

w ambasadzie ZSRR
Rewolu~il
Pai~:deI"Dikowei
W dniu 7 bm. ambasador
ZSRR w Polsce G. Popow wy_
da! przyjęci.e z okazji 36 rocznicy Wielkiej PaździernikoweJ Re.,
wolucji Socjalistycznej,
Na przyjęcie przybyli przewod
niczący KC PZPR Prezes Rady
MinistrÓW Bolesław Bierut oraz
członkowie
Biura polityeznego
KC PZPR,
członko'wie Rady
Państwa z przewodniczącym Ra
dy Pal1stwa Aleksandrem Zawadzkim na czele.

l

•
piec

W Częstochowie

eksploataeji

pań~

Złotymi Kn;yża~

.znaczeni zostali: in:!;.
czyk - kierownik budowy elektrownl, pracujący obecnie na
stanowisk1t kierownika budowl>
siłowni w Nowej Hucie, GracŁyk dyrektor elektrowni
"M!echoVl.rice", Jon!ak - klerow
nlk odcinka budowy, Bartoszek
- główny Inżynier ele)!:trowni I
!':h,linr""'M71" _ Kołeczko.
Krywata - kierownik oddziału
U:~cl~~~::!~~~!,,:elektrownl do- remontów. Wielu inn.vch
konal
Minitechnik~ów~~" ~~~f~~~!:~~~,
s(rów J"r·os:"",~ic:'. Włączając jej un:ąd:!cmia
wy
sckiego
Elektrownia
"MIechowice"
Jest gigantem polskiej energatykI. Moc
turbozespotów WY'"
• na oświetlenie po-

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

rocznicy

Z ok

żonych

ni wysokimi odznaczeniami
siwowym!,

o<1ebrał

Przyjęcie

rozpoez
W dniu 7 bm., w S6
Wielkiej Socjalistycznej
cji Październikowej rQzpoczęła
pełną pracę elektrownia "Miechowiee", największy spooród
wybudowanych dotychczas w
naszym kraju zakładów
tycznych. Umożliwl ona

wojskową

minister Obrony ZSRR marszałek Związku' Radzieckiego N, A,
Bulganin,
Po zakończeniu defilady odbyła się wielka manifestacja
ludności pracującej Moskwy, ...

szczęścia człowieka.

W dniu wczorajszym z okazji
rocznicy powstania SwiatoweJ
Federacji Młodzieźy Demokratycznej odbyło się w WoJewódz- ludowej.
kim Domu Kultury spotkan!e
_ Nasze miasta I wsie - :poprzedstawiciel! Chin Ludowych wiedział mówca - zakwitły no_ Lin-tian-dnan I Go-czun-hlen wyro radosnym życiem. Rośnie
z młodzieżą kielecką.
świadomość szerokich mas n~Referat na temat driała.lności szego spoleczeńs
mieŚCie
SFMD wygłosi! przewoomczący i na wsi
wielka I
'Zarządu Miejskiego ZMP, tow, niespotykana
Bogusz. Następnie zabrał głos sklego narodu
jew6dz
przedstaWiciel gości, Lin-tlan- ralna, ,:v ktjÓr~.~=e ~!e.·jsce.
cinan _ pozdrawiając obecnych tv,ro
zajmu e ..--naro<1u:
w
Na
spotkania mlo
dziez kielecka wręczyła naszym
gościom kwiaty. W części artystycznej wzięły udzial zespoły
szkól kieleckich.
Spotkanie drogich nem gości
przerodziłO się w serdeczrllj manifestacJę UCZ1,1Ć I
do
,
:Ii
narodu chińskiego.

.....o-

Woroszyłowa

Referat K. J.
byl niejednokrotnie przerywa-

ksander Zawadzki w' towarzystwie członków Biura Politycznego KC PZPR oraz czlonkQw
Rady Państwa i Rządu zwiedzili
budowę Pałacu Kultury! Nauki
im. Józefa Stalina.
Zwiedzający żywo interesowaLudność
li się postępami prac przy budozłożyła życzenia wie Pałacu, wysokim stopniem
mechanizacji robót oraz nowoAmbasadzie ZSRR czesnymi metodami pracy, stosowanymi przez radzieckich bu7 bm" w dniu 36 rocznicy
Wielkiej Socjalistycznej Rewo- downiczych,
lucji Październikowej Ambasa
dor ZSRR G. Popow przyjmoOdśpiewaniem
Międzynaro- wał w Ambasadzie ZSRR
w
dówki
zakończono
oficjalną Warszawie życzenia składane
część akademii,
przez spOłeczeństwo Stolicy.
Pierwsi ___ tyueui"
ziożyli
przedstawiciele rządu Polskiej
Dnia 6 bm. Prezes Rady MIRzeczypospolitej
Ludowej w
nistrów Bolesław Bierut poosobach - wiceprezesa RadY
dejmowal z okazji 36 rocznicy
rocznicą powstania nowego źy: Ministrów J. Cyrankiewicza,
cla milionów prostych I UCZCI- ministra Spraw Zagranicznych rocznicy Wielkiej Październiwych ludzi, rocznicą zwycię Si. Skrzeszewskiego i szefa kowej Rewolucji SOCjalistycznej budQwniczych Palacu Kul ID
stwa radzieckiej 6Prawy - spra urzędu Rady Ministrów minitury i Nauki im. Józefa Stalina.
wy ludzkiej •
Z kole!. referat wygłosił tow. stra K. MIjala, przedstawlc!\!Na spotkaniu obecni byli
Domlńsk!
sekNtai."", KW le Rady Państwa, Komitetu
W dniu '1 bm. z huty im. BoPZPR. W referacie mówca na- Centralnego Polskiej Zjedno- czlonkowie Biura Politycznego
KC PZPR oraz przedstawicie- lesława Sierutli w Częstochowie
kreśl!ldrogę Związku RadziecPaństwa I
1'01nowym potężnym strumieniem
kiego do komunizmu. Następ fzonej Partii Robotniczej oraz le.,
Ludo- [poPlynęla surówka. Sudowniczo·
nie omawia dwie linie gospo- przedstawiciele władz naczel- S~':J
\\ ej.
wie huty oddali do eksploatacji
darki światowej - Jedna linia, nych stronnictw politycznych.
W spotkaniu
am- drugi z kolei
wielki piec.
dla której najwyższym pra:w-em
Po- Jest to
na
i celem Jest dobro człowleka, organizacji społecznych ! insty- pasador ZSRR w Polsce
'pow,
drodze
prowadzona przez ZSRR. Dr'!ga tucj centralnych.
linia to linia kryzysÓW kapltalistycznej gospodarki.
_ Naród radziecki - mówił
tow. Domlńskl nienawidzi
wojny, kocha XX;kój, pragn,ie I
potrzebuje pokOJU. Pr~oduJącą
technikę
wykorzystUJe. dla
W dniu 6 bm. Przewodniczący
I\,C PZPR, Prezes Rady Ministrów Bolesław Bierut I Przewodniczący Rady Państwa. Ale-

w Kielcach

Odświętnie udekorowana sala
teatralna Wojewódzkiego Domu
Kultury w Kielcach byla w dniu
7 listopada wypelnlona po brzegI. Społeczeństwo Kielc przybylo tu na akademię centralną, aby uczcić uroczyście 36 rocznicę
Wielk!ej SocjaUstycUleJ Rewol'l

Pod

ją słowa:

Bolesław

rzyła nową
epokę historyczną
- mówił m. in. przewodniczą
cy Rady Państwa. - Dala początek
nowemu światu, nowe-

wzywa

l

,_ płaskorzeźba z wizerunkami wstają·
W. I. Lenina i J. W. Stalin,a, li
Akademia

ol ji P zi,ernikowej
Nad prezydium, na tle flag
czerwonych i biało - czerwonych, widniej!! godla państwo
we Polsk! I Związku Radziec_
kiego.
'.
Orkiestra gra hymny narodowe Polski l ZSRR. Akademię
zagaja przewodniczący Rady
Państwa ~ Alekśander Zawadzki.
"Wielka Październikowa Rewolucja Socjalistyczna otwo-

uroczystą
akademięby
2:ebranych,

zagaja'

się majestatyczne dźwięki hym.nu państwoweg~ ZSRR.
Przewodni;zącr
Prezydium
Rady Najwyzsze) ZSRR K. J.
Woroszyłow powitany serdecz. .
nie przez zebranych, zabiera
glos, by wygłosić referat o lit!
rccznicy Wielkiej Październikowej Rewolucji SOCjalistycznej.
(Tekst referatu podajemy' nil,
stI'\ 3).

rO.cznllllc.ą ~~;!~t~~:~:!~~:~E{:'Xa~~ ~~:~~e::zezs~;:!~nie:s:~~~ ~f!~rl~~t};Y;i~Ońi~~~~~

Urocznsta
akademia w War,szawie 'wąPamiętamy1eczasy,kled;ltypo
u
szkołą dla wsi kieleckiej była

6 bm,
przeddzień 36 rocznicy Wielkiej Październikowej
Rewolucji Socjalistycznej - od
byla się w sali Teatru Polskiego w Warszawie uroczysta akademia zorganizowana przez Ko
milet Centralny Polskiej ZJednoczonej Partii Robotniczej. Akademia zgromadziła licznych
aktywistów partyjnych I przedstawiciefi całego społeczeństwa.
Przewodniczy! akademii czlonek Biura
Politycznego KC
PZPR - przewodniczący Rady
Państwa Aleksander Zawadzki.
W prezydium zajęli miejsca:
przewodniczący KC PZPR, Prezes Rady Ministrów Boleslaw Bierut, członkowie Biura
Politycznego KC PZPR, człon
kowie Rady Państwa i Rządu.
przedstawiciele Wojska Polskiego, organizacji
politycznych I społecznych, świata naukowego i kulturalnego oraz
przodownicy pracy.
'
W prezydium zasIedli również: ambasador
ZSRR - G.
Popow, ambasador Chińskiej
Republiki Ludowej Tsen
Jung
chuan,
kierownik
bawiącej
w Polsce delegacji
WOKS, zastępca ministra kultury ZSRR - W. Stoletow oraz
szefowie przedstawicielstw dyplomatycznych państw demokracji ludowej, Koreańskiej Re
publiki Ludowo - Demokratycz
nej I Niemieckiej Republik! Demokratycznej. ,

rocznicę'
Wielkiego Paździ,rnika
,"
,(\

MOSKWA (PAP). Agencja A. 1. Mikojan, M. Z. Saburow,
TASS donos!: Wieczorem El li· M. G. Plerwuchln, N. M. SzwerstOPlIda odbyła sili w ,Teatrze nik P. K. Ponomarenko, M. A.
Wielkim ZSRR uroczysta a k a - '
'.
dem!a z okazjI 36 rocznicy WieI Susław, P. N. PosPlełov;:, N. N
klej Październikowej RewolucJi Szatalin, M. F. Szkiriatow.
SOCjalistycznej.
,
Zebrani witają ich hucznymi,
W sali zgromadzili się wybitni przedstawiciele spoleczeń- długotrwałymi oklaskami. Wszy!
stwa Kraju Rad .. Obecni byli ey wstają. Przewodniczący Rarównież delegaci Innych kra- dy Moskiewskiej M. A. 'Jasnow

technicznie zacofanej huty w
Częstochowie, w nowoczesny zaklad - drugi co do wielkości po
Nowej Hucie obiekt hutniczy
planu S-letniego.
Na uroczystość
spustu przybyli:
niclwa - Zemajtis I minister
Budownictwa Przemys!owego ~
Babiński.

Ministrowie
ski dokonali
odznaczeniami

,.,,,'ńdU'~,,,,,,,,,,;

STRONA 2

SLOWO

Jeszcze bardziej· pogłębi

dla dobra naszych narod6

LUDU

przyjaźń· z wielkim Krajem. Rad
i calej postępo ej ludzkości

Referat luiceprezesa Rady Mini.strów
Towarzysze ! Obywatele!
W dniu dzisiejszym, w trzydziestą szóstą rocznicę Wielkiej
Socjalię.tycznej
Rewolucji Październikowej,
przełomowego
wydarzenia w dziejach świata,
łączymy się z nu"ymi radzieckimi pr~yjaciólmi, łączymy się
z całą postępową ludzkością, w
uczuciach głębokiej radości, zasłużonej
dumy ze zwycięskiej
drogi, jaką przebyły w ciągu
tych 36 lat narody radzieckie,
.w uczuciach głęboki.,j wiary
i pewności ostatecznego zwycięstwa sil pokoju i postępu z
wielkim Związkiem
Radzieckim na czele.
36 lat temu Komunistyczna
Partia Związku Raclziecl<iego
połączyła w jeden potężny rewolucyjny nurt ogólno - demokratyczny ruch na rzecz pokoju, demokratyczny ruch chlopski, walczący o ziemię, narodo\vo - \vyz\\roleńczy ruch narodów, uciskanych przez carat i
przewodzący w te) "'alce rewo
lucyjny ruch proletariatu o obalenie władzy burżuazji i socjaIizm i poprowadziła masy ludowe z proletariatem na czele
do decydującego szturmu, Wladza burżuazji i obszarników
zostala
obalona.
Powstało
pierwsze w dziejach państwo
robotników i chłopów.
36 lat, które minęły od tego
czasu, wypełnione były ofiarną
i pełną bohaterstwa walką narodów radzieckich o utrwa!enie zdobyczy rewolucji, o zbudawanie ustroju socjalistycznego, o zniweczenie raz na zawsze możliwości restauracji kapitalizmu. W ciągu tych lat
międzynarodowa imperialistyclna burżuazja, przerażona zwycięstwem
proletariatu w 1/6
części świata, nie ustawała w
wysilkach, aby ndwrócić bieg
historii, zdusić państwo radzieckie, przywrócić kapitalizm. W
ciągu
blisko czterech lat od
chwili
zwycięstwa
rewolucji
imperialiści ~organizowali kontrrewolucyjną

wojnę

domową

reakcyjnych si! Rosji pod wodzą carskich
generałów i bezpośrednią

koalicji 14
młodym

interwencję zbrojną
państw
przeciwko

republikom

radzieckim.
W ciągu następnych lat usilowali otoczyć Związek Radziecki tzw. "kordonem sanitarnym" prowadzących wrogą
Związkowi Radzieckiemu politykę zależnych
od imperialistów wasalnych państw burżuazyjnych,
uniemożliwić odbudowę gospodarczą
republik
radzieckich przy pomocy blokady
gospodarczej
przeszkodzić
budownictwu socjalizmu
przy pomocy rozmaitego pokroju
dywersyjno - szpiegowskich agentur. Przez cały okres
międzywojennego dwudziestolecia międzynarodowy imperiaIbm nie zaniechał przygotowań
i prób nowej imperialistycznej agresji wojennej przeciwko Związkowi Radzieckiemu.
Wszystkie te kolejne próby
i intrygi zostaly pokrzyżowane
dzięki nieustannemu wzrostowi
sil narodów radzieckich, dzięki
konsekwentnie pokojowej polityce
zagranicznej Związku
Radzieckiego, dzięki walce mas
praCUjących
calego świata w
obronie pokOjU ! w obronie
Związku Radzieckiego.
W 1941 r. imperialiści hitlerawscy dążąc do ujarzmienia
calego świata rozpętali agręsywną wojnę przeciwko Związkowi Radzieckiemu. $wiat kaby! wówczas podwa wrogie obozJ',
wojnę

pomiędzy

Radziecki stanarodów walczącvch o swoją wolność przeciwko hitlerowskim najeźdźcom i
(~~~~!':~~~~'rn'! Wojna pomiędzy
,
Niemcami
a
Radzieckim byla
próbą sił. prólJq sny raózleckiE,go ustroju społecznego
ustroju państwoekonomicznej, mi-

nich granic Czechosłowacji at czośel, stanowiącego podstawę
do wybrzeży Oceanu Spokojne- rozwoju ~alei gospodarki narogo. Szczególnie doniosłym na- dowej wzrosła pięćdziesiąt pięć
stępstwem
zwycięstwa Związ razy,
a produkcja przemysłu
ku Radzieckiego w II wojnie produkującego prŁedmioty konświatowe) było historyczne zwy sumcji
dwunastokrotnie.
cięstwo narodu. chiń$kiego nad Zmienila . się
struktura przeczangkaiszekowską agenturą a- mysłu .. Udzial
przemysłu cięż
merykańskicgo imperializmu
j' kiego, który przed, rewolucją,
powstanie Chińskiej Republiki jak również po lakończeniu"po
Ludowej. Przyjaźń i braterska wojennej ,odbudowy w roku
wspÓłpraca wielkich
narodów 1924/25 stanowi! okolo 1/3 caZwiązku
Radzieckiego i Chin łości produkcji przemysłowej
stanowi ostoję pokoju i wol- wzrósł do ponad dwóch trzeności narodów \\1
Azji 'i na ca- cich.
Iym świecie. Europejskie kraje
Związek Ęadzieckl produkUdemokracji ludowej - Polska, je dziś 38 milionów ton stali
Czechosłowacja; Węgry, Rumu- rocznie, gdy Rosja carska pronia, Bulgaria i Albania przy dukowała 4,2 miliona, 320 mipomocy Związku Radzieckiego lionów ton węgla, gdy produkpomyślnie
budują
socjalizm, cja węgla w Rosji carskiej wyrozwijają
wszechstronnie swą nosila 29 milionów ton, 133 migospodarkę
narodową,
umac- liardy kvtgodzin energii eleklliają swą
obronę w
służbie trycznej, gdy
produkcja przed
światowego
pokoju.
Doniosie rewolucją wynosjla zaledwie
znaczenie ma po\vstanie i roz- 1,3 milinrrla kvtliodzin.
"'cij Niemieckiej Republiki DeW jeszcze szybszym tempie
l1lokratyczllej, ostoi demor,ra- niż cały przemysł ciężki wzrósł
tycznych si~ narodu niemiec- przemysł maszynowy i przelncgo. W Azji obok Chin Ludo- mysl chemiczny. Tempo wzrowych pomyślnie rOZWija swą stu
produkcji
przemysiowej
g\)spodarkę i swą kulturę Mon- Związku
Radzieckiego, a w
golska Republika Ludowa. Bo- szczególności rozwoju przemysbatel"Ska Koreańska Republika łu ciężkiego nie ma żadnego
Ludowa z pomocą calego obo- precedensu w historii gospozu pokoju
odbudowuje swój darczej świata. Również prokraj ze zniszczeń wojennych. dukcja przemysłu lekkiego I
Naród wietnamski ziednoczo- spożywczego wzrosła w tempie
ny pod sztandarami Demokra~ niespotykanym w krajach ~a
tycznej
Republiki Wietnamu pitalistycznych. Produkcja 'fi.,
prowadzi bohaterską walkę o nin bawełnianych wynosIla w
wolność z silami imperializmt.l roku 1913 2,224 miliony mei jego agentur.
trów, a w 1953 r. - 5,300 miPowstanie i rozwój wielkiego lionów metrów, produkcja tkaświatowego obozu pokoju i de- nin wełnianych wzrosła ze 103
mokracji ze Związkiem Radziee milionów metrów na 200 mikim na czele jest wydarzeniem lionów metrów. Produkcja tkahistorycznym niezwyklej wagi, nin jedwabnych znikoma przed
zmienia ono układ sil między rewolucją, wynosi obecnie 400
narodowych, stanowi potężną milionów metrów rocznie. Prozaporę, o którą rozbija się ob- dukcja
obuwia
skórzanego
lędne dążenie imperialistów a- wzrosła trzydzieści razy w pomerykańskich
do panowania równaniu z r. 1913. Rosja carnad światem. Obóz ten stanowi ska produkowała w r. 1913 ostoję wolności i suwerenno'ci 1.347 tys. ton cukru, a w 1953
wszystkich narodów, pragną roku produkcja cukru wyniosła
cych obronić swą niepodległość 3.600 tys. ton.
przed zakusami imperializmu,
W toku kol.)no realizowaNauki II wojny światowej nych planów pięcioletnich Zwią
nie nauczyły jednak, jak widać, zek Radziecki nie tylko uwolrozumu imperialistów amery- ni! się Od wszelkiej zależności
kańskich,
którzy opętani, jak gospodarczej od świata kapitapcprzednio Hitler, dążeniem do listycznego, ale dzięki' potęż
panowania nad światem i nie nemu
rozwojOWi
przemysłu
pomni jego losu, raz jeszcze u- ciężkiego, a zwłaszcza maszysiłują
montować
agresywną nowego, może dziś udzielać 0wojnę pi'zeciwko
Związkowi gromnej pomocy w uprzemysło
Radzieckiemu I krajom demo- wieniu
europejskim
krajom
kracji ludowej, narzucić pozo- demokracji ludowej I Chinom
stałym
krajom
kapitalistycz- Ludowym, a ponadto, ekspornym antyradzieckie bloki wo- tować maszyny do słabo rozwijenne, odbudowują
imperia- niętych krajów świata kapitaHzm i militaryzm niemiecki i listycznego. Dzięki rozwojowi
japoński, podtrzymują i akty- przemysłu ciężkiego, a zwłasz
wizują faszystowską dyktaturę cza przemysłu
traktorowego i
Franco, rozbudowują agresyw- przemyslu maszyn rolniczych,
ne bazy wojenne wc wszys!- Związek Radziecki mógł dokokich częściach świata, narzuca- nać rewojus:yjnego przeobraże
ją światu politykę zimnej woj- nia na nowej podstawie techny, podsycają histerię wojen- nicznej rozdrObnionej gospodarną· Rozpętali oni
krwawą, a- ki chłopskiej w wielkie
gresywną wojnę prz<;ciwko bo- czesne socjalistyczne
hatcrskiej Koreańskiej Repu- ezo - kolchozowe gasp'xl!lrslwa
blice Ludowej, a zmuszeni lWy rolne, stwarzając w
cięską walką narodu
koreań- sób podstawy szybkiego
skiego I ochotników chińskich tu produkcji rolnej. II
oraz na skulek presji opinii światowa
nr:zelścilo",o
publicznej do podpisania ro- przerwała
zejmu, starają się przy pomocy w6j
wybiegów i prowokacji nie do- rodowej.
puścić do pokojowego uregulowania kwestii koreańskiej.
W swych działaniach, mają
cych na celu zatrucie aimos!cty międzynarodowej imperia-
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szponaeh ogólnego kryzysu ustroJem' kapitalistycznym. Porównanie wspaniałego rozwojU
gospooarki narOdowej Związku
Radzieckiego i krajów <;lemok!':!
cji ludowej z kurczeniem pokojowego przemysłu, pogarszają
cym się położeniem lolnictwa,
zamykaniem fabryk I r()jjnącym
bezrobociem, w wielu krajach
kapitalistycznych mówi samo z.a
siebie.
Fakty do tegQ stopnia biją w
oczy, że nawet apologetom kapitaliswcznej gospodarki coraz
trudni~i jest ukrywać je przed
opinią publiczną. O.latnlo 'w
krajach' zachodni ch coraz CZE:Ś·
ciei pojawiają się glosy bijące
na alarm li powodu szybkiego
tempa roz.woju gospodarczego I
"groźącego" wzr,ostu dobrobytu
w ;Związ.ku Radzieckim I krajach demokracji ludowej.
.
Oto np. w lipcowym numerz€
"Foreign Affairs" ukazał się artykuł
profesora Uniwersytetu
Oxfordzkiego Peter Wilesa pod
tytułem "Ekonomika radziecka
prześciga zachód". W artykule
tym autor, nie ukrywając ,wego
antyradzieckiego
nastawienia
pisze:
"Musimy dziś przyznać, że
wzrost gospodarki jest wyż
szy w krajach komunistycznyCh niż niekomunistycznych,
Nawet z najbardziej sceptycznych studiów wynika niezbicie fakt, że jakimikolwiek
kierować się kryteriami, itomunizm bije kapitalizm we
wszystkich dziedzinach",
"Co więcej - gdyby W krajach zachodu zdołano nawet
utrzymać
pełne
zatrudnienie - to ! wówczas gospodarka radziecka rosną4 będzie
szybciej
i spowoduje coraz
wyższy
poziom życia w
Zwil~ku Radzieckim",
Ogromne osiągnięcia polityki gospodarczej Związku Radzieckiego są niezbitym dowodem i wyrazem nie dającej się
zaprzeczyć
przewagi ustroju
socjalistycznego
nad kapitalizmem.
Swiadczą
one zarazem o
ogromnej
sile
ndzleekiego
ustroiu państwowego, który
c!ęsko przeszedl
bę
drugiej
Państwo ra'lZiecitie

ze stanowiska

siły"

za' sła
bość i zapominają
o tym, że
Związek Radziecki I inne kraje
obozu pokoju w obliczu Jawnych przygotowań imperialistów do agresywnej wojny i~
prób rozpętania tej wojny, nieustannie wraz z
rozwojem
,swych sil wytwórczych umacniają obronność swoich krajów.
Na tych panów wierzących
w 'atomowy, a następnie w wodorowy monopol StaBów Zjednoczonych, jak zimny prysznic
podziałała wladómość o posiadaniu pn;ez Zwi'lzek lIadziecki
bomby atomowej a llastqpnie
bomby' wodorowej. Dla każde
go rozumnego człowieka musiało być jasne, że przy poziomie nauki i techniki w Związ
ku ,Radzieckim, nie może dziś
być w świecie takiego wynalazku i takiego odkrycia, które byloby nie dostępne dla uczonych
i techników radzieckich, Jeże
li podżegacze wojenni wyobrażali sobie, że korzystając z rzekomego monopolu bumby atomowej czy wodorowej, będą
mogli narzucić calenlll światu
swoje warunki I swoje panowanie, było to nic więcej, jak
tzw. "wishfull'thinking", czyli,
mówiąc
po polsku - "poboż
ne
tyczenie".
Oświadczenie
tow. Malenkowa o posiadaniu
przez Związek Radziecki tajemnicy bomby wodorowej i
komunikat TASS o próbach z
bronią
atomową byl potężnym
ciosem dla marzycielskich podżegaczy
wojennych, który ostudził ich Z<lpaly i zmusił do
liczenia się z rzeczywistością.
Oto co pisa! korespondent
"New York Herald Tribune"
Steward Alsopp po radzieckiej
próbie bomby wodorowej:
"Próba
radzieckiej bomby
wodorowej wykazała, że radzieccy specjaliści są wspaniałymi badaczami... FaJ,ty wykazują, że wywiad nasz w znacznym stopniu nie doceni! możli
wości radzieckich. Tak było z
samolotami odrzutowymi, tak
było z bombą atomową i ta:,
jest obecnie z bombą wodorową,
która zostala eksplodowana nie tylko wcześniej ni?
wywiad nasz oczekiwał, ale
która ze względów technicznych daje głębokie powody do
zaniepOkOjenia.
NieWątpliwie
jest już czas, aby zdać sobie
sprawę z
że nasi
rywale
są nam
równi, a
pod pewnymi
prawdopodobnie
Wyścig atomowy
Jeśli

iluzji,
związani

liści amerykańscy posługują się

utrzymywanymi i kontrolowanym! przez siebie bandami Li
Syn-mann i Czang Kal-szeka,
które za ich wiedzą i l Ich pomocą dokonują
takich prowokacyjnych wyczynów jak
terroryzowanie chińskich I
reańskich
jeńców
wojennych
w celu przeciwdziałania
triacji, agresja band
tangowskich
na
terytorium
Burmy lub piracka nllpaść na
polski statek
Narody
roilumleją

jawi
akcji
Swiadczy o tym po,tę:mlej.llcy
Im".dym rokiem
,poleczeń- w obronie pokoju,
próby tej skuteczniej demaskuje
Radziecki wyszedł jawojennych, i I)l'owadz!
z,,'vcieslkl
taszyzo pokój we wszystkich
narodów, cz\eściac,h świata.
kaźdym względem o wiele
36 lal
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tę wolę porozumienia

Fa-

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

są

z

naród rozstrzyga sam za sie_
bie na mocy swych suwerennych praw i która nie może
być narzucana z zewn~trz.
MówIąc o międzyn,.rodowym
znaczeniu Związku Hadzieckiego i jego roli w obronie pokoju niesposób
pominąć
tego
znaczenia, jakie ma istnienie
i postawa Związku Radzieckiego dla sprawy wolnościowych
<ląże!l narodów
kolon.alnych j
zależnych.
Konsekwentne poparcie udziQlane przel Związelt
Radziecki i kraje demokracji
ludowej narodom kraJów kolonialnych i zależnych w ich
sprawiedliwej walce o niepodległość,
w Ich dążeniach do
wyzwolę ni a
się od kolonialnej
zalezności
I przezwyci!:źenia
zacofania, budzi głęboką miłość dla Związku RadLieckiego
wśród narodów Azji I Afryki,
które córaz silniej s<.turmuJą
twierdzę imperializmu.
Nowego typu sto:ru!1ki mię
dzynarod<lwe, oparte na równości, braterstwie i wzajemnej
pomocy,
jakie z inicjatywy
Związku Radziecldeg() rozw1n~ly siq pomiędzy krajami obozu pokoju, slużą za wzór I
przyklad stosunków przyszło
ści, Jakie mogą Istn!e'~ pomię
dzy wszystkim! narodami świa
ta po wyzwoleniu siEl od imperializmu. Związek Radziecki
wyzwolił kraje demokracji ludoweJ z niewoli
faszystowskiej, umożliwll tym samym
masom ludowym dojście do
władzy w tych krajach, bezinteresownie pomagal w ich odbudowie, a obecnie
udziela
wszechstronnej i róinorodneJ
pomocy w uprzemysłowieniu
naszych krajów. Jest rzeczą
niezaprzeczalną,
że nie moglibyśmy w tak szybkim
tempie
rozwijać naszych sil wytwórczych, naszego przemyslu, . umacniać
obronności
naszego
kraju, gdyby nie ogromna, bezinteresowna pomoc ludzi radzieckich. Jest rzeczą
przeczalną, że i obecnie,
no byłoby nam przejść do polityki przyspieszenia
wzrostu
stopy życiowej mas pracują
cych, do polityki przyspieszenia wzrostu produkCji rolnej,
rozwoju przemysłu lekkiego 1
spożywczego,
obrotu towarowego, budownictwa
niowego l socjalnonego, polityk!
tow. Bieruta
IX Plenum
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Pod kierownictwem'.ok

naród radziecki kroc ć będzie do
wadowie
UDi~IDU

'rowap,.,~eferat to~. K. J. WorOSZ9,łOlua na tłrocz!Jstum. posiedzeniu Rady Moskiewskiej
W dniu dzisiejszym narody
naszej ojczyzny! ludzfe; pracy
na całym świecie obchodzą uroczyście
XxXVI
rocznicę
Wielkiej Październikowej Rewolucj! SOCjalistycznej.
Przed 3G, laty klasa robotnicza naszego kraju w sojuszu 1
biedotą chłopską, pod przewodem Partii Komunistyczneb na
której czele stal gebiusz ludz·
kości nieśmiertelny Lenin,
przerwała front ,impea-ializmu
i ustanowiła na jednej szóstej
części kul! ziemskiej dyktaturę
proletariatu.
Zwycięstwo
Wielkiej Październikowej Rewolucji Socjalistycznej 1917 roku oznaczało
zasadniczy zwrot w dziejach

ludzkości.
I z każdą nową rocznica
Wielkiego Października coraż

jdśniej

i dobitniej wystE:puj~
przed całym światem potężna
twórcza sila zwycięskiego sorjalizmu.
Nasz naród radziecki. kierowany przez wielką Partię Korr.unistyczną. po raz pierwszy
,,v dziejach zbudował spoleczeń
stwo socjalistyczne, wskazując
nJrodom innych krajów dr~gę
do wyzwolenia z ucisku wylVsJ(jwaczy, drogę do wolnego i

szczęśliwego życia.
Dzisiaj drogą tą wraz z na,
mi kroczy wielki naród chlń-

ski. kroczą masy pracujące
krajów ludowo - demokratycz
nych i Niemieckiej Republiki
Demokratycznej,
Bohaterski naród Koreań·
skiej Republiki Ludowo _ Dcmokra tycznej. który obroni!
swą wolność i niezawisłość w
walce 'l"yzwoleńczej przeciwko
grabieżcom imperialistycznym,
db d
:J'azumeOmWUzjenl'sZzczOognr~~nrYzemz enlu
<
"
..
wojnę gospo d ark ę·
Naród radziecki. pełen niewyczerpanych sil twórczych.

~;;:rni~;X~~lkf~zn~~\ce::~i
we wszystkich dziedzinach bu
ćownictwa gospodarczego
kulturalnego.
Naw~ sukcesy w
lwie POKojowym są
rodu radzieckiego.
nimi równie! masy
wszystkich krajów.
Rok

e sPOłeczeństwa, o tWyclę
stwo, komunizm\l, nasza Okryta chwalą partia za8łu~yła 80·
bie na bezgraniczną miłość ludu praCUjącego naszel~ ojpzyz.
DY.! szerokich mas na całym
śwIecie. .
'
Chwala naszej wielkiej' PartU Komunistycznej 't jej bojowamu, sztabowi - Komitetowi
Centralnemu.
Sila żywotna polityki Pllrtii
Komunistycznej nolega na tym,
ze wyrażając podstaviowe Interesy narodu opiera'się ona na
głębOkiej naukowej znajomości
obiektywnych praw rozwOju
społeczeństwa. Na wszystkich
etapach budownictwa komuni·
stycznego partia' stale kieruje
się w swojej polityce podstawowym ekonomicznym
prawem socjalizmu, którym Jest
zapewnienie maksymalnego zaspokojenia stale ',rosnących
materialnych
I kulturalnych
potrzeb całego społeczeństwa w
drodze nieprzerwanego wzrostu
i doskonalenia prOdukCji socJalistycznej na bazie najWY~zej
techniki.
Naród radziecki uzbrojony w
uchwały XIX Zjazdu Partii Komu ni stycznej wykonuie z powodzeniem zadania planu pięcioletniego. Wyniki pracy naszego
SOCjalistycznego pr~emys!u w
okresie 10 miesięcy 1933 r. dowodzą, że plan trzeciego roku
pięciolatki wykonywany jest po
myślnie
Globa'Jna produkcja przemyslowa w ubiegłych 10 miesiąeach bieżącego roku w porównaniu z odpowiednim okresem
ub. roku zwiększyła się' o 10,5
proc. l przekracza poziom 1940
r. w przybliźeniu 2,5 raza.
Wszystkie galęzie SOcjalistycz
nej gospodarki narodowej f ozwijają się na gruncie postępu
technicznego. Budowa n/lJwiększych na ŚWI'~I'e elektrowni
~~
wodnych, ,vprowadzanie
do produkCji nowych najr6źnorodniejzych "''''oko'''''dajnych ""'AŻ
s
• w, o. " J
, .. ~':'"
nych obrabiarek I. mechhamzmów. naJnowocześl'IleJszYc ma·
szyn rolniczYch - to Jeden z wy
mownyrh wskaźników pomyślnego zbudowania trwalej bazy
materialno - tecbniczneJ komunl"mu.
Uczeni' radzieccy nieustannie
wzbogacają naukę
najnowllZYmi odkryciami we WSzYstkich
dziedzinach wiedzy. Naród nlllsz
głębokim szacunkiem i uznawszystkich
pracowników
oraz słusznie
dla dobra
literatura

:Partię I Rząd

w sprawie 'dallllzego rozszerzenia obrotu towarowego, już w roku bieżącym do
sieci handlowej wprowadzone
bęi!1\' dodatkowo ponad, plan
rocz~y tOWlllry wlllrtolicl przeszlo
37 mlliard6w rubU:
Troska o dobro narodu ra~
dzieckiego stanowi: główne za,danie Partii Komunistycznej I
Rządu RadzieCkiego. Przewodnicz~cy Rady Ministrów ZSRR
towarzysz G. M .. Malenkow podkreślił z n~clsklem w .. swym
przemó.wlemu na V sesJI Rady
Najwyzszej ZSRR, fe Partia Ko
munistyczna I Rząd Radziecki
uważają za swe glówne zadanie
w dziedzlI'lie polityki wewnętrznej trOSkę O oobro narodu, nieustanny wzrost dobrobytu robotników, kOłchoźnlk6w, !nteli'
gencjl.
Zg~nle z tym Partia ! Rząd
powzlęl~ ostatnio szereg niezwy
,kle .don.IOsłych ~chwal, który~~
reahzac)a powmna zapewmc
wydatny wzrost produkcji art ykulów powszechnego użyt~u,
dalszy potężny rozwój rolmctwa, zdecydowsme' polepszenie
handlu radZieckiego ! znaczny
wzrost
?brotu
towarowego,
zWlększeme budowmctwa mieszkamowe~o ltd.
Wszystkie te uchw~~y. cechuje
głęboka troska Partu I Rządu
o dob.ro narodu, o to, .abY,,~.
k:ótklm czasie podnlesć zna~
me sto~ zy~iową mas pracuJących miast l WSI. Te hlstoryczne uchwały ?znaczają no~y etal( w. r?zwo)u . ekono~lkl radZleckle.J, w klorym rownolegle
z ~zybklm tempem rozwoJu Clężkl~go prz~my~lu wysuwamy za
dame. oSlągmęcla. wydatneg~
rozwoJu ~ych ll a !ęzl gosPOdar~1
narodo,,:el' ktore bezpośredm?
zaspokaJaJą potrzeby ludnoś:l.
Polityka forsownego rozwoJu
rolnictwa oraz przemysłu lekkiego i sP.ożywczego j~.st d, al. IęClem
~zym Ioglcznrm r~zwm
mdust:-iallzacjl soc)ahstyczneJ,
odpowIadająci'm całkowicie wymogom p"lliistawowego prawa ekonomicznego socjalizmu i praWII planowego proporcjonalnego
rozwoju calej socjalistycznej gospodarki
.
t
Towarzysze.
Partia I R7~d
tro.... z o"romn"
lO
..
ską odnoszą się do wszechstronnego umocnienia i dalszego rozwoju nas:tego rolnictwa socjallstycznego. Wrześniowe plenum
KC Partii, poświęcone specjałnie sprawie dalszego rozwoju
rolnictwa, omówIlo wszechstron
nie to zagadnienie i powzięło do
niosłe, historyczne uchwały w
tej spraWie. P'lenum KC podkreślając znaczne' sukcesy osią
IIn1ęte w roZWoju rolnictwa soCjalistycznego, jednocześnie z ca
III bolszE!Wid:ą szcze!'OŚtlą WSkl!
zaio,
rozwoju rolnictwa
ZI!
Ik'm rozwoiu
wzrostem Zalootrze·bo·'vania
na

cą siłą w rozwoju produkcji koł Wwrem patl'lotyctnej słu~by
chozowej.
narodowi
jest praca naszych
W celu realill8Cjl nakreślo- sławnych pt'Wtlowników pronych pOCzYnań I zapewnienia ·dukcji. Ci wspaniali ludzie, syzdecydowanego rozwoju tolnlc- nowie j córki na!l2ego Wielkiego
twa socjalistycznego i bodo'il'li narodu ~ to ptzYJdad dla
zainwestowanych będzie jut w 'WSzYstkich radzieckich' ludEl
1953 T., na 'rozwój rolnictwa o- pracy. Ich doświadczenie nalekolo 70 miliard6w rubli JE bud- Ż1 szeroko rOl:pOwszechnlać, po-żetu państwowego, z innych winni się nil nim oprzeć wSzYsfunduszów panstwowych,' jak cy ludzie pracy.
•
również z funduszów samych
Genialny Lenin I kontynuator
kołchozów. W roku bieżącym lego dzieła wielki Stalin
rolnictwo otrzymuje 150
tys. wsk8.Z)'wali nieraz, że fllndatraktorów (w przeliczeniu na· mentem sily i mocy ustroju ratraktory o mocy 15 KM), 42 tys_ dzieckiego jest sojusz klasy 1'0kombajnów I przeszło 2 miliony botniczej I chłopstwa. W nieróżnych narzędzi i maszyn 1'01" wzruszonym sOjuszu klasy ra'
niczych.
botniczej i chłopstwa pracująNajważniejszą
jednak
ze tego widzieli oni nacz~lną zaeawszystkich form pomocy udzie- dę dyktatury prolet?;natu. Pc?
lanej przez miasto naszej go- k!erownict~em Partu Komun!spodarce kołchozowej jest po- sty<;znej sOJusz klasy . robotmmoc w kadrach. Kadry decydu- czeJ J chłopstwa stal su,: tą de·
ją o WSzYstkim. Obecnie, gdy cydującą silą, która zapew~!la
Partia i caly naród pragną, by nam zwyc!ęSb~O w paździermku
pOZiom naszego rolnictwa szyb-, 1917 r. I zWYCięski marsz drogą
ko dorównał poziomowi prze- budoWy socjallzmu w nasz:~!m
mysłu SOCjalistycznego i wzra- ~raju. T~~alość te.go sojuszu
stającym potrzebom ludzi pracy Jest również ~olmlą n~szego
oraz, by . dochodowość koleho- dalszego ~zu 'drogą WIOdącą
zów i każdego kolchożnika zna- do komum~mu.
.
cmie się podniosla Partia zwr6Posunlęcm PartIi ! Rzą~u,
cHa się do Wszystkich sp:.oJaU- zmle~Zające ?O rozwoJu roI mcstów i pracowników mechaniza- twa I podmeslenia dobrobytu
cjl rolnictwa z apelem, by sta- narod~,. przYCzYnią. się je~zcze
nęli w pierwszych szeregach bardZiej do um~men!ll soJUS%U
walki o zwięl<-szenle produkcji klasy robotniCZe) I chłopstwa,
zboża, mięsa, mleka, z!emnia- do umOCnienia .Jednolicl moralka, warzyw. Ten apel Partii zna no - pohtyczne) całego naszego
lazł gorący oddźwięk i znacz- narodu.
nil liczba specjalistów z dziedzl
Towarzysze!
ny rolniCtwa. inżynierów i tech
Ogromną zdobyczą Rewolu"
nlków przystąpiła już do pracy cji Październikowej jest stworze
w ośrodkach maszyno\!\'o - trak- nie wie16narodowego państwa
torowych i w kołchozach.
radzieckiego, ki6re scementowa
W rozwiązywaniu zadań posta lo na wieki przyjaźń narodów
wionych przed rolnictwem przez ZSRR. Kraj nasz nie zna waśni
Partię i Rząd wielka rola przy· narodowościowych. Rewolucja
pada organizacjom partYjnym, Październikowa stworzyła waKomsomolowl, kobietom - kol- runki bujnego rozwoJu gospodar
chożnicom, partyjnym i bezpar- ki I kItu
zystk' h nar
u ry ws
le
otyjnym pracoVl-nlkom
ośrodków dów w naszej wielkiej Ojczyżmaszynowo
_ traktorowych
j n'
sowchozów. Tylko ich entuzjazm pracy, ich twórcza <lzialaJność mogą zepewn!ć w królkim czasie wszechstronny rozwój rolnictwa, mogą podnieść
jego dochodowość.
Pomyślne rozwiązanie wiei'
zadania _

I~~teśmy w przededniu wie!kiego vl'ydarzenia - w styczniu
przyszłego roku mija 300 lat od
dnia zespolenilIl Ukrainy z RoJest to wielkie święto nie
dlll Rosjan I Ukraińców,
- to wielka uroczYstość wSzYstkich narodów Związku Socjall""Ał""bllk
"'~ . . "

dobrosltsiedZkich stosunkóW t@
Wszystkimi krajllml, rozwijania

zadeśniania

1

mlędzYl".a~

wych
stosunków, gCJSpodarczych.
Ta linia generalna naszel '!lO
Utyki zagran!czMl byłA 1 pozo..
staje nadal nlC!Zmlenna.
•
Obóz imperialistyczny z reak
cyJnyml siłl!m\ USA na cl'l:!le
Idzie po Unii' przygotowań do
nowej wojny. Wiadomo po_
wszechnie, 'Ee na skutek 'Wiił
nyeh starań agresywnych kół
USA trwa I wzmaga się .,zimna WOjM". Nie ustaje, ltet
wzmaga się wyuzdana, 1'1111::
czemna kampania oszczerst~
przeciwko ZSRR I innym mil:ującym pokój krajom, Rząd St.:l
nów Zjednocwnych asygnuJe
demonstracyjnie setki millonQW
dolarów na działalność dywer
syjną w krajach obozu demokralycz:nego. Prowadzi on na'
dal ""li tyk" ""'ści"" zbro' .....
...~
~ 'OJ " "
,-.,
montuje ugrupowania wojenne
i tworzy intensywnie gęstą sieć
baz wojskowych w pobliżu gra
nic kraj6w obozu demokratycz
uego. Fakty te muszą ocZ1Wl~
licie wywoływać poważne za,
niepokojenie wszystkicb mirujących pokój narodów.
Podpisanie rozejmu i zii.pnestanie przelewu krwi w Korei
przYczyniło się w znacznym
stopniu do złagodzenia naplę
cia międzynarodowego. Wia.
damo, że ZWiązek Radziecki

wespół

z Chińską Republiką

Ludową i krl1jami demokracji
ludowej walCzYł nieustannie ó
zaprzestarlliL.tei Qkr\ltnej, narzuconej narodowi koreallS1demu, niesprawiedliwej wojny.
Obecnie, gdy plany ~agreso
rów w Korei poniosły fiasko,
nie bez potytku będzie przyi ć
! któ
j
pomn ej n e j rek po~ckza lilce
wniosk z WO ny oreaus le.
Agresorzy
imperialistyc:mi
'

marzyli o tym, by w drod!EI
zbrojnej interwencji w Korei
tojarzmić naród koreański,
a
jednocześnie utopić \'I'e krwi
:uch narodowo _ wyzwoleńczy
narodów Azji i strefy Oceanu
SpokOjM!!O, ktMe stanęły do
ść
walki o swą nlezawislo I swo"'_"_1_.
body
dem<>kratyc:me.
"",u.o ~~
Al
•
l
l
..
... eL agrl!iSOfLY p ~nu ~:.. ~_~a;
flAly "ron lice sweJ WOmO""l ,

nIezawisłości decydują.

Wypadki w Korei dO'wlMł.\I'.

ż.e

i o~:~~~~j~"~~~~~;::~,:;;
nych produkCji
na czym powlnnim\.l'

0,0

naszą uwagę.

Obniżka kosztów wi.lsnvch
to niezmiernie

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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Pod kierownic

em okryłejchwałqKPZR

kroczyć będzie do' nowych
budowie komunizmu

naród radziecki
UJ

Kto istotnie dąży do 2:18go. (Dokońcu'nle ze sIr. 2}
mieckiego przybrała szczególnie
,
,jnwny charakter W ostatnich I;Za dzenia napIęcia międzynarodo·
pominąc
międzynarodowej. To nie od»o- sach, po wyborach do Bundes- wego, ten nie m9że
'd
wiada jednak mocarstwom im-~ l~gu
bońskiego.
Wojowni~ze ~prawy
zII kWl owania
baz'
perialistycznym,
których pla- koła militarystyczne Niemiec wojskowych na obcych tery tony nie przewidują 'normalizacji Zachodnich składają otwarcie tłach. Związek Radziecki nlestosunków międzynarodowych. deklaracje tchnące duchem od- jednokrotnie' stawia! l uporczy~
$wiadczy o tym na przykład 'wetu, wymierzone przeciwko wie stawia obecnie· tę' sprawę
fakt, że mocarstwa zachodnie republikom
ludowym - pol· przed mocarstwa'mi, zachodnipomijają milczeniem prop( zycję skiej' iczechos!owackiej. pnie- mi.
Za' każdym jednak razem
radziecką
omówienia 'na kon- ciwko Związkowi Radzieckie. omijają one to zagadnienie.
ferencji
przedstawicieli USA, mu. Rzucają one pogróżki pod
Co. yviętej, Stany Zjednoczo·
Anglii, Francji, Związku .Ra".. sdresem Francji, a zwłaszcza ne wzmogły ostatnio presję na
dzieckiego i Chińskiej Republi- Niemieckiej Republiki Demo- Norwegię i Danię by udziebaz,
zawarły
uklady
ki Ludowej wspólnych kroków kra tycznej. Wypowiedzi te uzy- lIły
w kierunku zlagodzenia napię- fkały pełną apróbatę kierowni- w sprąwie baz wojskowych z
Grecją
i
Hiszpanią
frank!cia w stosunkach l1)iędzynarodo- czych' osobistości Stanów Zjed·
wych. $wiadczy o tym również noc2.0nych ! Anglii,
kt6re stowską, a także naklanhstanowisko, zajęte pr~ez kola oświadczają, że jeśli Francja ją do tego wszelkimi spasorządzące USA w ,wlązku z odmówi ratyfikaCji układu pa- bami Iran oraz inne kraje, B1Ikonferen<;ją polityC7.lą w sJ.:!r~~ ryskiego w sprawie utworzenia skiego i Srodkowego Wschodu.
Mocarstwa zachodnie uporwie Korei. Stano:"lsko to . ml!s! tzw. ..europejskiej wspólnoty
wzbud~lć mepo~oJ u. kazdego, obronnej", Niemcy Zachodnie czywie sprzeciwiają się pokto dązy. do Jak naJsz~bszego wraz z ich wskrzeszonymi si- wzięciu uchwał w sprawie zaostatecznego . ur~gul~wams p:o- lami zbrojnymi będą bezpośred kazu broni atomowej I wodoblemu kore.snskl.ego.l do pok ~o- nio włączone ponad
głową rowej oraz Innych rodzajów
wego roz":lązamn mnych me- Francji do agresywnego bloku broni
masowej zagłady, w
rozstrzyg.mętych spraw. daleko- północno-atlantyckiego.
sprawie ledukcji zbrojeń wieIwschodr:lch. ~rzedstawlclele nPrzedstawiciele mocarstw za- kich mocarstw. Powołują się
n eryk~nscy me chcą, aby kon- chodnich zmuszeni do liczenia one przy tym na to, że za gad·
fE'!'encJa polityczna byla knnfe-.
k .
. d' . .
'
rencją "okrąglegry stolu", na su: z po oJowyml. ~zen:aml n~: nienia te są przedmiotem dysktórej spotkałyby się nie tylko rodów - zapew.ma.Ją meraz: 12 kusji w Organizacji Narodów
strc.ny 'wojujące, nI" również p:agną po~ozumlema ze Z:"ląZ Zjednoczonych. Wiadomo jedzainteresowane państwa neu- klem. RadZieckim w sp;awle nie nak, że są one omawiane w
tralne.
Należy
jednocześnie r(\zwlązanyc~ probl.en:ow w ee- ONZ od samego początku istpodkreślić, że tak wielkie pań- ~'l zlagodzema napI~I? O tym nienia tej organizacji i że jadyskusje ciągną się.,
SIwo w 'l.zji, jak Indie uczvni- J&k bardzo zapewmema te od- lowe
' ca.
lo wiele, by wojnie w Korei' po- biegają od uprawi?nej ?rze.z kon
Narody nie wierzą dziś slołożyć kres. Jednakże USA wolą m~rstw~ zachodnie pollto:kl.
pominąć Indie, nie zgadzając się sąduć mozna według tego, pk wom, które nie znajdUją po.
na zaproszenie Indii i szeregu podchodzą one do rozwiązania twierdzenia w czynach. OtÓŻ
innych krajów neutralnych do problemu niemieckiego. Mocar- czyny kół rządzących mocarstw
udzialu w konferencji politycz- stwa zachodnie w deklaracjach imperlialistycznych demaskują
nej w sprawie Korei. Jak widać, swych twierdzą, że są za omó- Je całkowicie Jako przeciwni~f'remrzy imperialistyczni nie wieniem
problemu niemiec ków pokoju, jako rzeczników
porzucili swych szaleńczych pla kiego
z
udziałem
Związ polityki wrogości między naron6w ujarzmienia narodów Azji ku Radzieckiego. W rzeczy- dami w celu przygotowania no_
przez rozszerzenie swej agresji. wistości
zaś
forsują
one wej wojny.
Związek Radziecki prowadzi
wszelkimi
sposobami
ratyfikaTrudno przecenić również zna
nieugi"cle i konsekwentnie po-_
~
czenie, jakiego nabiera rozwią cję militarystycznych układów
zanie problemu niemieckiego, Paryża i Bonn włączających litykę pokoju i przyjaźni między
wszystkim!
narodami. Słu'
Niemcy
Zachodnie
do
agreJE Eli chodzi o złagodzenie obecnego napięcia w sytuacji mię sywnego bloku atlantyckiego ży temu w szczególności rówJasne Jest, że ratyfikacja tych nie:!: jego polityka rozszerzania
dzynar,odowej.
układów
uniemożliwia
przy- kontaktów ekonomicznych z lnZwiązek Radziecki, troszcząc
wrócenie jedności Niemle<: jako nymi krajami.
się o utrzymanie i utrwalenie
Nasze stosunki ekonomiczne
pokoju w Europie I uwzględ demokratycznego! pokojowe'
go państwa. Mocarstwa za- z krajami demokracji ludowt'j
niaJąc interesy narodowE' Niem
c6w, niejednokrotnie zwracal chodnie twierdzą, fe są za o- rozwij alą się i umacniają z
mówieniem ze Związkiem Ra- kaźdym rokiem. Jednocześnie N
się do mocarstw zachodnich z
roku Związek Radziecki
sprawiedliwego dzieckim problemu niemieckie- biei.
propozycjami
go, II jednocześnie zawierają podpisal równlei układy hanrozwiązania problemu niemiecdlowe z Francią, Wiochami,
kiego. Rząd radzle<:ki jest prze- na konferencji londyńskiej seFinlandią, Szwecją
konany, te problem memlecki paratystyczne porozumienie w lArgentyną,
wielu innymi krajamI. Prxywciągnięcia NIemlee
można i należy rozwiązać w in- sprawie
w1Ilzujem:'
dużą
wagę do umocteresie pokoju, biorąc pcd uwa Zachodnlzh do agresywnego sy- nlenia międzynarodowych kon
gę
aspiraCje narodowe Niem- stemu atlantyckiego, którego (j.. taktów ekonomicznych, powlnców, w drodze zwolanla konfe slrze wymierzone jest przeciw_ no to bowiem przyczynić się do
rencji pokojowej dla rozpatrze ko Związkowi Radzieckiemu. Złagodzenia napięcia
nia sprawy trakiatu pokojowe- Czyż takle stanowisko mocarstw
go z Niemcami, utworzenia tym zachodnich nie czyni li: góry rodowego. Również
czasowego
rządu
ogólnonie- bezprzedmiotowym omÓwienia mlerzamy
mieekiego, przeprowadzenia wy problemu niemieckiego nil kOn- dziej
bor6w
ollólnonlemieeklch
I ferencji e:&terecll mocarstw? państwami na zuadz!e wzawreszcie złagodzenia finanso- Czy nie trulmy tu do czynienia jemnej korzyścI.
Scementowany ideą Interna·
wo - ekonomicznych zobowiązali z próbą narzucenia Związkowi
Niemiec, wynikających z na- Radzieckiemu przez mocarstwa
zachodnie Ich stanowiska w
stępstw wojny,
sprawie Niemiec, II w fazie nieStosunek mocarstw zachodnich do propozycji radzIee- powodzenia - z zamiarem 0kich nie śwladczy o Ich dąże skartenla Związku Radzieckie·
niu do sprawledllwego uregulo- 110 o to,_~e "nie chce" on pokoJo
wania problemu niemieckiego. wego uregulowania problemu
Nie świadczy on taż o tym, by niemieckiego, Il wille z pr6bą
mocarstwa te zamierzały przy- oszukania opinII publicznej?
Przeelwnlcy pokojowego rozMjmniej llczył się li: narodowymi interesami Niemców, nie wiązania problemu niemieclde_ wniosek, te co " dziecko n!e umówiąc już
o poszanowaniu go powlnniby pamiętać, że mlłu częszczało do s*oły. Już w koń
tych Interesów. We wszystkich jące pokÓj narody obserwują cu planu S-letniego
swych odpowiedziach na propo- uważnie wszystkie Ich knowa- ność nauczania
zYcie Związku Radzieckiego po- nia, mające na celu przYlloto- 97 proc., a w r.
mijają one wszystkie doniosłe wanle nowej wojny. Narody wi- proc.
Polika Ludowa raz na
aspekty problemu niemieckiego, dzą doskonale, jak lIie nazbyt
sPt!ściznc:
jak sprawę
traktatu
poko- rozumni politycy waszyngtońscy przekreślilI!
jowego, utworzenia rządu ogól- przy pomocy niektórych usłuż czasów sal,ac",itlVcll
nonleml.'!ck!ego, złagodzenia fi- nych politykÓW angielsldcb i betyzm.
nansowo. konomlcznych zobo- francuskich, Igrają li: oglllem 25 proc.
wiązań Niemiec. Wysuwają one odbudowując w Nlemczeeh Zaobludnle na plan pierwszy "pra- chodnich ognisko
znikomy.
Trzdwl polltycy
wll tzw. wyborów ogólno! iel .. iec
dOWII,
kich, cha<! niepojęte jest, jak nie mogą nie zdawać
czynny
w jej btl<lownicmożna móWić o wyb.>rach O!IÓ1- sprawy z tego, tę
lwie I rozwoju. Wyrazem tello
nonlemlecklch,
skoro I' .,Ieją którą uslWją ...-.rom,.'b;'"
jest ciągle poWiększającą sili
Niemcy rozbite na dwie części, kraj odwetowcy bońscy,
sle~ świetlic w mieście i na wsi.
można mówić o jakichkol- brzemienna 'W zgubne
Na terenie woj. kieleekiego wyborach, skoro Jol Niem- stwa dla, całego narodu
mówl dale! tow. Domiński nie ma rządu ogólnonle- miecklego.
liczba świetlic
zakładowych,
gromadzkich. gminnych I szkolmieckie~o.
Polityka
nych
dochoozhio'~lIca,'
() roz
Ponadto codzlelll.~ p. '·'y·.a włączanlll Nlerllle<:
machu
pracy tych świetlic
bloku
mocarstw zachodnich wobec do
"l"rn""r_ ŚWiadczy 300 zespołów taneczNiemiec odsiania Ich rzeczywi- cklego
nych, muzycznych l chófalste zamiary, zmierzające ni: do walnie z
nych oru 00 zespołów teatralw
nych. O talentach tkwiących w
masach ludowych świadczy Ilifl.
zespól h.ldowy przy szkole lrultu
ralno - ośWiatowej w Rotnicy,
zespoły robotnicze przy 'rSC w
Sttll'llchoWicacli, w Radomiu l
wklle Innych.
Zmienia się oblicze naszego
które - według Ich
prZYlotowywanla wojny krajU, !imIenia się nullza Kle..
mają utworzyć trzon. montowa~ przeciwkO państwom obozu d... leeczyzM" jeden II najbardzkIj
'neJ przez te koła agresywnej mokrat~~ego, Ale litego sta-(zacotanych' niegdyś rajonów
,.armii europejskiej". polityka nu rucZy na~ ttI* wrd!la- Polłki.

wsknesurUlII mW~u pl... Il~ ~ ~

z

ciąs

Referaf"

wiceprezesa' Rady Ministrów
toW. Stefana Jędrychowsk o

zwykle cenna jeost pomoc techI
niczna, jakiej
udziela
nam
naszej niepodległości i bezple- Związek Radziecki, dostarcz,aczeństwB naszych granic.
jąc
dokumentację
techniczną
cjonalizmu proletariackiego p(j..
Doświadczenie naronu pol· dla nowobudowanych zakładów
t\liny obóz krajów demokracji skiego, a także inhyćh narod6w przemysłowych oraz dokumenI socjalizmu' kroczy zdecydo- Europy, a w szczególności są- tBCję i licencję dla nowouru' I d
... siadów, Niemiec - Czechosło- chomionych rodzajów produkwan II rogą ... a..,zego rozwol;.! wacj!, Francjl,:'Wielkiej ,Bry ta- cji.W świecie kapitalIstycznym
we wszystkich dziedzinach ży- n!l, Belgii,
Holandii, Danii, za tego rodzaju usługi koncerela ekonomicznego,' polityczne- uczy, ,że remilitaryzacja Nie- ny kapitalistyczne każ~ sobie
go i kulturalnego, wywiera co- mlee stanowi poważną groźbę niezwykle slono płacić przez
raz większy! bardziej dobro· dla narodów
Europy, a w ,długie lata, a kraj, który otrzyc:cynny wpływ' na sytuację mię- pierwszym rzędzie d;a sąsia- muje tego rodzaju .. pomoc"
dzynarodową w imię postępu, dów Niemiec.
popada w zależność gospodarpokoju i demokracji.
Dlatego też naród polski jed- czą od wielkich monopoli 'kapiSiły walczące o pokój nicu- nomyślnie popiera stanowisko talistycznych. Przy tym koncerstannie rosną i potężnieją i Związku
Radzie<:kiego, które' ny
kapitalistyczne sprzedają
ztanowią doniosły czynnik u- znalazło wyraz we wszystkich zwykle lub, udzielają' licenCji
trwalenia pokoju ,na całym radzieckich oświadczeniach I tylko na takie wynalazki, któświecie. Jest rżeczą znamienną, ,aktach międzynarodoV\")'ch, a re już nie sta!lowią ostathlego
że światowe kongresy kobiet, ostatnio tak dobitnie zostalo słowa techniki, a zazdrośnie
młodzieży l związków z!łwodo- sprecyzowane w nocie Związku strzegą wszelkiego rodzaju nD-'
wych, kt:ire odbyły się w tym Radzieckiego do mocarstw za-wych zdObyczy technicznych.
roku, obradowały pod znakiem chodnich, stanowisko zdecydoZwiązęk Radziecki dzieli się
gorących dążeń milionów ltldzi wa!lego' przeciwstawienia się z nami nieodpłatnie najnowdo jedności w walce o pokój, forsowanej przez impex:ialistów szymi
osiągnięCiami swojej
amerykańskich
remilitaryzacji przodującej nauki I techniki,
przeciwko wyścigowi zbrojeń l Niemiec zachodnich w for,mie
ofensywie monopoli kapitalisty- układów o tzw. ..europejskiej
Jakże bezcenna jest bezpocznych na prawa i swobody lu· wspólnocie obronnej".
średnia, żywa pomoc ludzi radz! pracy. W jedności tkwi slLudzie radzieccy od pierw- dzieckich, kt6rzy przybywają
la mas ·pracujących.
szej chwili z poświęceniem po- do Polski, aby nam pomóe
Towarzysze!
magali nam w odbudowie na- wznosić wielkie budowy socJalizmu, służyć nam radą w
Ustrój radziecki, który pow- szego kraju, w odbudowie kolei, opracowywaniu planów rozwostal w' naszym kraju przed 36 dróg i mostów, elektrowni, sta- ju poszczególnych galęzi przelaty w wyniku zwycięstwa Paź- cji
telefonicznych I naszych mysłu, przekonsultować truddziernika, wywiera z każdym miast. Związek Radziecki od nlejsze problemy, jakle napD-'
rokiem coraz większy wpływ na pierwszej chwili, kiedy Polska tykamy na drodze
naszego
bieg historii świata. Za~ady nie nawiązała jeszcze stosun- rozwoju. Ogromne znaczenie
proklamowane przez Rewolucję k6w handlowych z wieloma ma udostępnienie przez Zwlą
Październikową stały się dziś krajami, pospieszył nam z po- zek Radziecki dużej liczbie na·olbrzymią silą. zespalającą 1'0- mocą gospodarczą, dostarcza- szych aspirantów i student6w
t .
bó z socJa
. I'Izmu I d emo- ląc
surowce dla naszego prze- t d'ó
.
h ucze lęzny o
mysłu i żywność dla naszych s u I W na
wyzszyc
kracji, porywającą do ofiarnej miast. Formy pomocy radziec- niach radzie<:kich, a naszym inwalki o wolność i postęp wciąż kiej zmieniały się w miarę
żynierom I technikom praktyk
nowe I nowe miliony ludzi pra· go, jak zmieniały się nasze po_ w radzieckich zakładach przeey. Swlęcąc 36 rocznicę Wiel- trzeby, jak nasz kraj przecho- mysIowych.
klej Październikowej Rewolucji dzil od jednego etapu budowObok pomocy l współpracy
Socjalistycznej słusznie szczy- nictwa do drugiego. Ale nie gospodarczej I naukowo-techclmy się sukcesami OSiągnięty-I ulega wątpliwości, że pomoc niczne] rozwija się współpraca
m! przez narody Związku Ra- Związku Radzieckiego dla Pol- i wymiana kulturalna. Daje
dzieckiego.
ski nieustannie rosła I stawała ooa możność szerokim masom
Stoją przed nam! wielkie za- się coraz różnorodniejszą w naszego narodu bezpośredniego
dania. Aby je wykonać, trzeba miarę tego, Jak rozwijała się :tknlęcia się i zapoznania z
nowego nat"żenia sil, trzeba n. asza współpraca . gospodar.cza.
gactwem I rozkwitem kultury
~
uk
h
k narodów radzieckich. WspanIagotowości i' zdecydowania, by l na owo - tec mczna: l?Zlę I le radzieckie teatry l Ze<lpo!y
pokonać wszelkie trudności sto- współpracy gospodarczej I wy- artystyczne podczas swych go_
lące na naszej drodze. Ale lu- mianie h~ndlowej ze .Zwi.ązklem ścinnych występów w miastach
dzle radzieccy nigdy nie oba- RadZleckl';1, oobo:w8JąceJ się w polskich dostarczaJ'ą dziesiąt.
.
ramach wleloletmch umów, mowiali się trud.noścL ~oze~y z żerny opierać nasze plany roz- kom tysięcy ludzi głębokich
całą pewn.ośel~ stwl<:rdzl\~, .że woju gospodarczego w tej czę- przeżyć i wzruszeń. Nasi arnaród radZleckl pod klerowmc- ilei, w jakiej są one zależne od tyśc! mają również
mo:i:ność
twe~ naszej ~kryteJ. chwalą dQstaw importowych, w poważ- prezentowanla.w Związku RaPartiI Komumstycznej, czer- nym stopniu na pewnych I dzieckim dorobku kultury i SItu
natchnienie z
gwarantowanych dostawach ra- ki polskiej.
nauki Marksa dzieckich, pierwszorzędnych jaW sercu Warszawy wyroslo
Stalina,
kOśclowo, niezależnych od wa- wspaniale dzielo architektów i
hań I kaprysów rynku kapltal!- budownlcl'ych radzieckich, dar
stycznego. Ze Związku Radz!ec- narod6w tadz!eek!ch dla naszej
kiego otrzymujemy przeważaJą- stolicy, żywy symbol poglębiacą część rudy dla naszego prze- jącei się z każdym rokiem
mysłu hutniczego, metali nle- jaźni polsko - radzieckiej,
żelaznych, paliw płynnych, ba- Kultury! Nauki Im. St;llina.
wełny dla naszego przemysłu Właśnie w przededniu
włókienniczego, środki tranŚwięta
żyje wielki
maszyny i
zostal

te-

Wielkiej

stąpiła

'R"Un"\ln~H

czynem protym SIIwokół naoraz wielkie uczucia
ze
I braterstwa
Radzieckim.
pierwsZlI w kraju wyz wezwaniem do ezynu

na cześć
Październikil przodUJąCiI
huty im.
Nowotki
Ostrowcu. Realizując

zobowiązańia załoga

Daleko Ulawansowane są
ce przy budowle opartej
wicie na radzieckiej dokumenla
cjl
Fabryki
Armatur
Kielcach,
Kombinatu
w
Dolinie
Nidy,
Kwasu Siarkowego k.
Pelną
parą pracuje
Płyt Pilśniowych w
wie, biegną poetą!!l po
linii kolejowej Kielce - Busko,
rozbudowaliśmy hutę Im. Nowoiki w Ostrowcu. Po naszych
drogach mkną produkowane
sUkiem załogi
samochody ..Star
Nieustannie

huty
term!n wykonania
planu rocznego o dalsze li dni,
w stosunku do zobowlą7.ań dlugookresowych. Tak lip. zaloga
stalowni martenowskiej huty
wyprodukuje do końca br. dalsze dwa tysiące ton stali dodalkowo.
W Czynie Paf.ddernikowym
na terenie Kielecczyzny wzięło
udzla! okolo 124 tys. robotnik6w, techników i inżynier6w.
Z województwa l;Olniczego mówll dalej tow. Domińskl stajemy się coraz bardziej województwem przemysłowo-rolnl
czym. Szybko rozwijający się
przemysł, który przed wojną ZlI- ;Partii
trudnia! zaledwie 10 proc. zdolneJ do pracy ludnośCI województwa, usuwa gosllodarcze
zacotlln!e.
Dzięki wszeehsll'onnej pom()cy ZWiązku RadziecIdeIlo w-dost;lwa,ch
maszyn I urządzeń.
bezpośredniej pomocy radzieckich Inżynierów I tecnników
tętni życiem I prllcą Cem~!n~
tO'Wl:lla w Wiel'zblcy, wysylaJllca
~II() dnia __0$11 cemelltq

'Na.r&11W111 ad 36 ~ M .W~ ~() kra.lu.
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Redakcja !'luza otl'Z3'l'flala IeU
Bozmowa toczy 1Il4! w MImI4I _ PIatf "'lWan ł 36zd l i _
rodzinnej wsi powinni pl- stawiło YC, d, gospodarzy. po· , koniczyny na ziarno, 0,2 ha lu- 1._ .m4 'dun ków i l"."'w 'wiad. ,.za-.Au PWS w. KlalćMh.
3 """~. OWS~, . !wpili Ila:
ł. ó
j
li
nowe, u~ stodoły, 5 cerny na ziarno 0,6 ha pazen!-.... Q' t'
"'....
D
.'............!:.......
A""-\Id'
BywaĆ wszyscy, "t rzy II opu· chlewni.,1 obory, l·wzorowy kur. ey i 0j\l5 na ue~niaków Razem czących o skandaIlcznych Wy- - Co .zicle o amlnnej Ipół wóZ. 10. .._ _ • IWAIIIW·
cili Idąc do pracy W (llb7kIlC~ nik I szopę. ' Dobrze rozumiecie, Pud kontraktację da! 2 ha. Z padkach, jakie majll miejsce w dzielni w Mulowla, o pncuj".
.
lub do średnich I wy&szyc .. że pierwszy okres, Skierowany tego tytułu mógł zakupić 11 q Gminnej Spółdzielni w Mulo-, c"Ch tam 1~7
I
~~kól.
.
na r.oz~ój bazy przemysłowęj _ nawozów sztucznych i otrzymać "lite (im. Dąbrowa, pow, Kiel·
-- Pracuil\ tam dwia rod3lay fi
- 1'$ _ ~ Kty~
Znacie mnie. Jestem. jednym z dŹWlglll rozwoju, gospOdarczego 2.000 zł bezprocentowej pożycź.. cel
'.
być może JE tego wyniklaJI\ ~ lIViC30Wa li: ~ W~ o
t)'ch 36, .którzy,poszll do szkól, całego kraju. to jeszcze nie czas ki na kupno nawozów i ziarna
Óto niektóre wyjątki z tych nlewłŃclwe Ilto!Iunki. Takleh po GS-u w ~e po w •.
"yiszych z NIegoslawie. Wiecie . na bUdownictwo nil wsi. A mi- do siewu. Po rozliczeniu slq li: listów·
sunięć. aby zwalniać niektórych,. pc ~u. PfOiIIIaP.
jak to było w Polsce przejdwneś mo to... rachUjcie I porównujcie. "ańotwam otr*yma i n .OOO *1 "o'~
'Ki@dydoSPółdziiłlnlprzy-niechcemyobeenieel:ynić,' tJb ~ j4ł .dopI~ . po. inter.
S
najzamożn elszego Rach j ' b d
.
""'. w
~
"
~..
wieziono dal'nllk:! !!latel.1ał pias!! nle mamy odJ;!OWladnieb pracc- wenejl ~ 'Ka.
j
olowe'yn
u cle u owy o znaczeniu lówką będzie mógł nabyć po Clewy, nauczj[clelki pracujące wnlków Ila ich miejsce. ,Pr_
Ul meit6w IlaW~ . . w
u oas gospodarza nie. dokońceyl bpolecznym: porządny most na cenietańszei 100 kg cukru i za w tutejszej szkole zgłosiły się sem jllllt tam m1ody, eoorll1CZ1'1y, ~,. pnew..,la! il.acibWlld w
~tudj?W, zadusIla go gruźlica. rzece dZiełą,ceJ nasze pola; mo- terminową 'odstawę 'otrZyma do sklepu, Qdpowiedzianoim,że cblopak:;..
. ~ku, ~~, a
prugl - Syn. średniaka - ukoń- stek na rOWie melioracyjnym; no premię w wysokoŚci 10 proc.
towaru nie ma, ŹlI rozesłano go '.I7ie w PWIS-ie. Mało, ~ IlawOl6w~! Jl:to to ~, W
czyi semi\lanum ~auczycielskle wą szkolę; przebudowami. r!!mizę" Czego ten przykład dowodzł? IiO filiach. Okazalo się. jednak CZO mal9. 80 przecid ni~ as nłlęt me wIa. jak
mI)o
kosztem zag~odzem •. caleJ rod:;:l- s~rażacką; będącą w toku budo- Ze 1 ha w kontraktacji daje potem, że towar podzielili mię-o pracownicy PWIS-u ZI!ł1IIo.~,Ilo ~""
""'-......tA L.
ny i na komec wróc~l do ojców, \\y bitą drogę prZ?<: wieś. Ra.- 5.000.zł tzn. daje wyższydo~ dzy siebie kumotrzy si~3IICY w do Mulowa, (W dniu 11 ub. m.O
~
)&kO bezrobotny. DZiś jest nau- chUjcle - elektryfIkaCję. Swia- chód od dobrego nawet zbioru OS-le ... "
by' tam ob. 'Kwlatkowllld)· l)(i.. IiII ~ W _ " ' ~, ~
czYcielem w pelnbklasvwej szko tlo w domach ! obejściu gospo- ps enic'
'
,,' ..W nasze' sPółdzielni jeat prawdy. dziwna to kontrole, IlIaI ~ • 'bil; ~,~ W
le w Niegoslawicach. Przed woj qarsklm. Stale kino. Rozpocz"ta
z
y.
J
_._.
.~. . , . ........... n _
n~ w cztero.klasówce nie byl", r~djofonłzacja: U dZiesIęCiU SOM Zjazd szez:eiński wezwał :';,~:a~~~~~aJ~ Sl~a~u~= ~~~a::~ cS;~"''''~''''
dla nieio miejsca, Mówię o J6- spodarzy są juz wlelolampowe od do nowych zadań. Stańcie się tersku, za wódkę. Jeden nie mo-, slowllklej ~dzie1nt.
zelie SIWCU.
blornlkl. w szkole I ŚWietlicy - organ!.zatoram! powszechnie pod Że) kupić w og6le. inny dostaje
W Mułowia rozmaW'illm1 ~ ffl1 ~"...
Jakaż nas dzieli przepaść od radio. Oazety I książki w do- noszonej "'''Ydajności w groma- tyle, ile chce. Przyjedtcle tu na wieloma tute~lIzymi mi~~ ~~. nIII* Ila ~
tamtych lat, tek jeszcz... niedale- mach. 36 osób z młodzieży ksztal dzie .. Stwórzcie warunki żywej miejsce. zbadajcie dokładnie.....
mi,
z
kich! Dwuhektarowy Walczak Cllcej się w wyższych szkołach ... i codziennej współpracy mię"W OS Masłów panoszy się pl
_ Spółdzialnla? ... ~ !la>'
ma dziś na studiach dwóch syOto wkład państwa ludoweg) dzy nowozalożoną spółdzielnią, jaństwo.. Notorycznym pijakiem wet mówić... Ile tu jut było
nów. Ja jestem w Poznaniu na w naszą wieś, Jakiego rOdzaju a calą wsią.,Przybliicie ku sobie jest referent kontraktacji. Wale' świŃltw ... Ile ;klano.1I...
.,
Wyższej Szkolt> Rolniczej.
:0 wkład? Ja bym go nazwalOminną Radę. zobowiążcie ją rian Kierezenko. Wiceprezes .... 80 pomyŚlcie tylko _ teka ~JI7ltko
Zgodnie' z programem I ~ha- bronią i narzędziem, włożonymi do opieki l pomocy.
OS-u Pabis, magazynier MaJ- duta spółdzłelnia i ilIby stale na
~a,.~..
tam
nkterem studIÓW na naszeJ' U- w Wasze ręce, abyście mogli
cherczyk. prezes Jan Strząbała! strataeh jechała?!,..
IIwękh ~ch 3!la~. ~yczelni Rolniczej. często bywam więcej osiągnąć. Ja bym go n 1CZekam na list z Niegoslawii:. inni piją nawet podczas godzin
_ Prllellz10 100 tysi~ :I!l~)'C1ł Il'l ~ w ~u, ~. w 'iutrm
na wsiach poznańskich. Za każ- ~wal strumieniem Awiat!a pn,y
pracy" __ .
strat w ci~gu paru lat... Sześć c- w. tym roku. 1')c~4Il, me padym razem przypominam sobie pomocy którego możecie spluMARIAN SA WULA /. Tyle w listach. Szukajmy wię- IiÓb w więzieniu. Kredli na rruątam· Przyłeehal tu niejaki
Niegoslawice I porównuję. Oto kać wszelką ciemnot<:: i gnu;!- (przedruk z tygodnika "Wieś"). I eej faktów·
~
WSZyStkie _trony. Piwko był !!la Sokalski a PWS.u Ila IIz1wlenie
w powiecie Sroda, gromadli n (IŚĆ.
•
gazynierem. Nie rozlicza! 'się z sklePOWYch. A że to ~ry lIllao
Lękno· WIelkopol strukturę spo
• '" •
towaru. Za krwione bezwIItyd- jemy tych tuiIIj, musiał ~
,
od b
d
j
CI
III
1J.
nie pieniądze dom sollie pobudo wypM! II! nlm1. SIIlkolGi'lle • _
,eczną ma p o ną o nasze w A teraz o Waszyc)wliedomaO'OS~Jlnle U
wat K5iuowym był Machul. A- odbyto,·ba IMć. wał. Wtdzia
~
le księgowości nie prowadziŁ ~ to. więc ŹlIby u,rnuać ~
Niegoslawicach. glebę nicporów- llili.lllach. .
nanie gorszą, a zbiory - o 2-3
'Któż z Was nie tyczyłby 50Od budynku Gminnej Ra· mi~ będę się UCZyć. - Ano to
Wiadomo _ wspierali się wza. spraw, p~ł p6łmej ił
q większe z ha od przeciętnych bie wysokich zbiorów zboŻ3? du Narodowej w Bodzecho-, kupmy jej elementarz, Wojemnie _ spryciarze. "Dmuchnę mnie do domu. f/lllwal mi sto
w Nie~oslawkach. Pytają mnie: Wszyscy. Ale prawie połown wie, powiatu opatowskie.s.,o, wiek wid<:isz tak! ciemny, to
li" razem 49 ·tyslęcy. "Patrono-, złotych, abym milczała, C~clał
- A z jakich wy stron? Mówili gospOdarzy nie wykonuje w Nie do mieszkania Zofii Lapy'" I tle mu przez to - zwrócił wal" im wiernie Goldyń. W wię Pić wódkę ze mną. Oczywiście
- z jędrzejowsklego powiatu. z l1.os1awicach podorywek, co 1'0- wadzi
wiiącasię ścieżka. się do matki. Kupi\! elemen- zieniu musialy też znaleźć $woje propo?ycji nie przyjęl~
N1Pgoslawic. A jakie tam zbloIdąc zastanawiałam się jak tarz, parę
tygodni nocami
..
. +0'"
t'" j I . . . . . .
f'.'? - O J'akie' mi trudno wów- woduje zachwaszczenie I wys,.
I b'
mIeJsce! """,le gaga .... a ...."z.
.. .. ..
.
chanie gleby. Prawie polowa będę przyjęta. nie znają mnie składałam litery I sya IZO- niejszy magazynier
Kowalik,
c.as cdpowiedzieć!
Bo
sami
11 •
przecież.
Moje
wątpliwości
walam.
A potem przychodziklóremu
z
magazynu
,,"-"'run"PaŃltwo
ludowe przeznacza
".
'0" . k' Cl opow nie stosuje w termin.le rozwiały się z momentem lam taka spracowana z ...uwo-, ly" towary za 30 tysięcyw~.
~ważcie. .owlał. )"vrzeJows I
złotych, olb~ Gumy na rozbudowę
należy do czołowych w woi· kle- wczesnych orek pod tYlD. przez wejścia do mieszkania. Zofia ru. że oczy się same przy ko- sklepowa Janina Michta GW tys. aparatu Ml'Idlowe,co, na ~u·
złotych). druga sklepowa Alina dowę fabryk produku~ch to..
lackim; gmina Nawarzyce dJ co dopuszczają do "osiadania" Lapa gościnnym ruchem pod- lacji zamykaly.
przodujących w jędrzeJowskim, gleby w czasie wschodów i do sunęła mi krzeslo z milym uOj mamusiu. co tu dUŻo Puchała (9 tysięcy zł.l.'
~ary masowego użYtku, jak bu·
wprowadzono tu uprawę (nie- osłabienia lub niszczenia roślin. śmiechem. Zaczęłyśmy roz- móWić - żebym ja miala te_ Takie to były s:tumowiny. ty,
ubrania itd., fabryk pr04uku
znaoego przed wojną) rzepakIl TIu w spóźnionym terminie zs' mawiać. Opowieść Zofii Lapy raz mlode lata - westc!'męla Niewiele się zmieniło jednak. lących IlaWOZ)" iS~, ~
na 72 ha. obszar uprawy buraka biega o wal Cambela, który by jest serdeczna i prosta.
Zofia Lapa to żyłabym Kierezenko jest obecnie referen- dz!a rolnicze. Szczeg61n, troaq
- Zboie odstawiłam zaraz dwa razy tyle. Praca we dwo- tem kontraktaCji. To były wiceroz"erzono 4-krotole, tytoniu - ",traconą szansę wyrównał?
Państwo konsumentów
dwukrotnie; Jest już piU; spólPrawie zupełnie zaniedbuje- po młócce na początku sierp- rze zjadła mi zdrowie. Tak, przewodniczący ORN, skąd zo- otacza
,nejsklch, cZęllO dowodem ~
dzielni produkcyjnych. "W sa· d6 tak ważny zabieg agrotech. nia. Sprzedałam państwu po- tak, przed wojną dwadzieś- stal "usunięty". Pracował w bopta ! stale rOZWijająca. lilię
mych Niegoslllwleach polowa zle niczny, jakim Jest wiosenne w!ó nad plan 53 kg i;yta, ziemnia- cia osiem lat pracowałam we PZGS-ie. Stamtąd też go zwol- siatka sklepów handlu UllpoleQ.
mi ornej-to l I II klasa, urodzaj kowanie. Za wolno I za słabo ki te:i; juŻ oddalam. Jak się dworze, a potem t!alą wojnę· niono. A obecnie pracuje w OS. YliOl'leł<l na wsi, coraz hoptlP;y
~:.::dwzinly' .nmylel~.e.ll~ IIpr:ebc"oh;: f'odnoslcie hodowlę bydła. a z ke°'1~~a;:W~Ż~~;c~tt~~ ~~:~y:s~~i~~t d:y:::y~ahr- J:,u:::r!n~;;;i:=~;:r:; IlSOl'tyment towarów p~cych
n"l:sz·e o : :: ,,··w· ""'rów~nlln'lu' nią wzrastałaby Ilość obornika. milo, eieszę si~ II tego. Zaraz ciec pracował w papierni w ! o innych. O lNl"azynierze Mllj na wieś. Dowodem tej troalti CI
• -takim ; akn:m" o :;lftO'~'on6j Jak przeprowadzacie orkę zI- Po żniwach maszyny GOM-u BodlIechowie, ale sezonowo. cilerczyku, O Der~tkach, o 'KH- stałe podnoszenie stopy tyc!o-.
;Iebie j h';;do~a mnl";jS;~; Nie :o~i~~~~~!ej~;e z~!~~~~~~c~ wymłóciły zboże nadzialow- Mle!z~~y nie mieli. ani klawa- lach, pr_ie Strząbala, l?abis1e wej l'IliieSzkańców wsi byty rowniet oIlrady !X Pleftum IlallZl!J
J
com - bo ja mam 2 hektary
• "o
ki r ' l I ;
trzenla..,
~oslllwlcach.
VI praktyce? Tacy ·jak Kalzlń· z reformy rolnej _ nie wiem i.k k",mornl.cv.
e owrn. u ~~
partIl I OII<I!IW!le przeli: !X PIaPrzystąpmy więc do obrachun sld, Kilhm. Kalisz, Połczyń~kl, <;xy wiecie o tym? No I po-, u Ja'okf)wlskieilo
num tezy do ~ji na El
kil - najpierw Weszych oslU- a II nimi prawie polowa chro- fem przy1llczyłam się do czy- gacz
:ljud ':!pa
męć rolnych w Nlegoslaw!cach. pów w gromadzie. którzy mają
jejś furmanki l zawiozłam
Wlale
Na 177 gospodarstw 100 jest ma- jednego 'konia lub dwa, ale zboże do Ostrowca do punktu
IOfoJnych. okolo 70 średniackich. słabsze,
na opornych rę· skupu - cillgnie dalej Zofia
C>.y przed wojnIl co Ilajrnniej 6Il dzinach nlegoslawlcklch stosuje Lapa.
małorolnych nie podlegało ,tale- orkę zimOWli %4 plytko, II
W
mu wyzyskowi I zależności od mnleł sprzyjających warunkach
~ilku kulaków w oo'ws:llCehnym jesierlnych w ogóle zaniedbuje.
f;'stemie odróbek Ul uronn"v~z,;- Potrzebny -Wam traktor. Nie
nie najprostszych
narzę- chodziliście do POM.u, ale t<!~
nie mÓ'Wląc jut () koniu?
traktor sam
I'nIllo bylo Dudalów i Leśnowozlllożonej
ntewsklch, którzy mUlliell zadłu
żone I Ut)adllll\CEI łoapodllfstWII umowl! II pu'lw;.,em.
SPJ:2:edawa(!? Czy:!: w pobliskich
Jest wynik nlestosowaSędowicach nie dochodzl!o do
wymienionych tu metod?
Ltwartych bitow kluowych mię
Ataki. te u przodującego roldzy zrozpaczonIl biedotą a
nika 50kołll puenlca - ostka
noszonym kułactwem!
(nowo
wprowadzona I ponoć
przed wojną nie siano
"nie stosowana dla naszej rę
powsllCehnle w
·dziny") wydalili lI8 q 1& hektara,
Czy pszenicy nie _",I.",,,,nc
!l u lego slIsiada. Łoehowskieg"
wet "pod skibę",
na tej samej glebie - 13 q.
l/l płytko wru z ob<!rnllkl!!'m
Powlecle1 to już
Któ* li was nie
sy; temte pl'lief1~lnfłłY
ble w oborze
wrotni!!.
j!!sZCUl Ultem mlecznych? Wszyscy.
- 30
Lsiągnęli w nowych czasach? ha łąk l 6 hll pas\wbk to
Zmien!!a się struktura
mala baza paSZowa. A jeszcze
"'ów dzięki kontraktacjI.
mniejsza. skoro łąki. nie są uprll
8 proc. uiytków rolnych waj- wiane, n.awotone i pielęgnowa
duje się pod uprawlO. r04l1n prze ne. Czy walczycie o rozszerze~
mysiowych. nieznanych przed nie bazy p.!I3Z0wej? Przec!ei
wojną w Nleaoalllwieach, jak uledwie kU!w chłopów sieje
!Zcpak, len włóknisty, kapusta poplony nie mówiąc już o przed~
abiSyńska, mięte. O \I proc. wzro 1 międzyplonach.
A kiszonek
5la powierzchnia ~l pszen!cy I nikt nie uprawia,
jęczmienia kosztam śyta I z",mJak! jest Wl!SZ stosunek
niaków, trzykrntnie - buraka kontraktacji?
We!my.
CUkrowego. Ni pSl!enleę I bura- przykład. len włóknisty.
kI przed wojną ceni 'byllI nlepe- kllku laŁy zaczElliścle 110
wna. kUdy urodJaj bił 'IV leb traktowaĆ Do!willdczenle wychlopa, który, traCilI: na rynku. kuało jednak,
nll'rędu!lll~h
cofa.! sip, li: uprawy.
len włóknisty
udaje Się·
. Podnldllście wyda!nOŚ<! li 1111 Wasz wniosek? Zarzucić upra'
.rednio okolo 2 q.Owiec nie hcdowalillcie przed wollllll wcale.
'1'eraz :I _ 4< owce w kla6d~ za~
arodzle. W oatatnlm roku (1152>1953) &tan ~łowla bydła powiC!
bzyl si~ o 30 IIztuk,tr3ody
chlewnej o 110 (Tlle UC3IIC IIztUt
w odstewll.cn obowIIlBOWYch),
Czy to jelit dUio, czy !!lato? W
rOfównanl11 I: "tam,tym! czas.
mi" - duto. W porównaniU iii
IIOwym eUlsem ... jeIIZCIe !!lalo!
Po8lldll.jmy lIIzczcrze:
Od 11119 r. I:ło 111st w~lIVie I
!tospodarzy v,,,,budoWillło IIlObie
elomy mieszkalne z.obórkamil
chlewikami, a kilku postawiłO
nowe stodoły, ,Po woi_ wrtJu.<
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publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

90 minut
ńa Stadionie Wojsk& ~oIskiego
Stadion Wojska Polllkiego. 50 darzy, ale Wyrobek jest na sta4
ty., publiczności oczekuje na nowillku. Za <:hwilCl róg dla
miądzynarodC>Weiilo Unii egzekwuje Fobl.
amin. 1 znów goście nękaj"
spotkania piłkarskiego pomllld%y Spa.rtakiem Moskwa a Unią bramkI! Unii. Wyrobek robinzo.
nuje
i wYbija pUkę w pole.
ChORÓW. Po uroczystym powiW 10 min. Suszezyk z 35 m.
taniu, sędzia Dorogi przeciąglym gwizdkiem daje znak na strzela rzut WOlny, pilkę przej.
muje Cldlik. ale ostry strzał w
r02l!)OCzęcie gry.
S _minuta 'przynosi niebezpiecz ładnym stylu wYłapuje Plra.lew.
Teraz
notujemy kilka następu
ną
GytUa-tJę
wd
bramką--gospo\
Jących PQ sobie ataków Unii, a·
le napastnicy jej strzelają nie.
~zęcie

Trzecie

zwgcięstwo piłkar~»' radzieckich

ce~lei5

strzały

.~~

gł6wki

Z lej
Sparłoka

-

pa"ła

pUka Ideolnie

nieuchronnym Itrzałem

zmusił

Wił.iawsklego,

pad nogi

do kopitulacii

kt6ry
bramkarza

doskonałego

Piraiowa.

Przed KraJow, Narad, Aktywu IMP I Sportu

większ!} udział

O

ZMP-owców

w kierowaniu
życiem

.

Kielecczgzng

• poIecznych ,okcji .portowych.
mOSOWQ

kulturo fizyczna na tereni. Kie!ocayzny Iest C1tymł

nowym. zapoaqłko~nym w warunkach władzy ludowej oraz: wzmożonel
troski i opieki ze strony R'l$zel Partii, nie lest nowościq dla łudzi pracy j mło~
dzieży.

Zabeczmy zolo.. loki ies' .dział ZMP-owców w codziennym tyci. .parłowym na naszym terenie. Zacznijmy od samego WKKf.. u. Zatrudnionych ma.
my tu ueściu ZMP·oweówj lud:.; młodych, na stanowiskach samodzielnych i

80"'_

kierowniczych. Przycnod."c •
opa,.. tv w wiąl<••• i wy""dków byli
"ni wysuw".i przez i••Ia.ci". ZMP, 'akc .brzy aktywiści, al.. pa .ellmi""i.
si. z ,łrvelnościami w procy ł ni. praodviq w niel. Q przeciwnie - poz:ołłaiq
w tyl". Zarząd M"j,kI ZMP ... 1 W 'EW, Wy<Iz. KF I PW ni" slawiojq przlO<l
nimi żadnych ,cacA", sparci". TaW role Ich ..ula 'na wąski lO<I,in... robely
I a"minislr""Y!...I.
f""Y ZMP~, lat Górskl, ""Y ICrck - in.lruklorzy .poI""""ych ...kcll
- proc" z<JWO<towq ."",10<1"01'1, nie
no ,obro.l" koł.. ZMP, kfó..
re ró_id .i• •toi no włcłciwym po........ Kol. Moich...,
propa.
gandy WKKI', ""i... je s." OIO<l.'s"""'"
p"'cy, ni. rooguie no
.tv ...... uwalli • .......""icIwa, lekceważy cz"slo 1"11" pa! ...... i...
PrzyIoczon. przykłady _
ZMP-<lwcó", w n..gzy.. opar...i" ni" aq b.duiqce~ nie przynOMq icdneg:o HUayłu ortiłcni:ocii 1.MI i aal'łlłUnu ki.row..
niclwu
Stq" _ ..sol<, . . . .Im! ",bel" ,., .parcie Iru.ba
10<1
ałi4rnel i prxykI.. cI""l llnocy '.dzl • i........ii apartowych.
O_iaiqc dzioł"WIU ~h sekcji ipartowych, Iruebo slwier<lzi~,
ii ..
si" "na wyłączn .. na llra_ik"ch s""ZZyCft, ..,,,,to
"""ICZ".
nych, ni,! ."clqż.. !<Icych o.. pam.beml I lam_ ",zwoju tyci" spa,III""'II"
k<lł, LZS-6,., ""Y $1($.6",. I III. no "1161.'1 iI,,~ lec
spol""""i"
procuiqcych .., WKIO',
~"I"""'ie :19 ZMI'_ów.
&i'l, ie llcz!m
III nie je.1 mola. Ni.sI.ty • ., prakłyco wyglqda to I."cz.!.
la.ty, w s.k.
<Ii misa aiemn_ procuj" tyl'" i-n ZMP.....i.... w aekel! lekkooll"łyunei
- 2. itrzol,!<klei - l, pilki "".....1 - 3. W pa%oslolych 12 iywotnyzh ...kcjocll
pracuj.. pa 2-3 ZMP",wców.
Wl"'liIG z I''l10, że "..._~ ... d .... la "",... uchwał,plli.", I'olliłvcl.......,
KC
"",<I4nio 1949 ,. nie .".......,Iiłmy n.......' poIow.....
... zzczogólnym _11 ...1... przy&łq1l14 • zoktywillowonie ,.,jęr...:.., n"jei cizia·
1<OCxy' spartowyzil Sllcłfód mIodoiUy, kI6.... wln.a oIo...,,,,it _
kl_wniexy
ap<Sl'Olu. ' ........1.. ZMP mugzą ,,,...11Ut s_ kodry,
'" .parc'" spelecznie i 010_, s_id przlO<l nl",1 ....n'"
w
wy_
..,...4 ft~lifikowenych dzlał,,""Y ZMP no kuny clla .ądzlów, "11",.llzolcrów SI'O, lr......r.s.., 1"',",010,6...
S"'"I zcł "ktywUci .parła winni
młodszym, p a _ t ilII '" "'""iqxywcnl.
dy ,pełnimy ......1.. lacl"nia.

wyk,,_..,

-""""1'1
podcz", 1I"".i.

I.,,,,,kto<

""'10'.•

e..ł.

M ISl,rz'

O

ski pokonany 2:: 4

SID?mlllUla. VI

minutę

raliżuje·Ba.rtyla•

Emocję
przeżywała 'publlcz_
w 25 min., . kiedy groźny

ność

(Od naszego specjalnego· wysłannika)
dławi byli najslabsi w całym ze- strzał Breltera w· ostatnim mo.
spole.
mencie wyłapał Pira.jew.
TRZECI 'mecz piłkarskiego mistrza ZSRR - SPARTAKA
Ocena naszego zespołu jest suI znów w ataku są goście,
Moskwa. w Polsce zakończył się .lego koleJnym zwycięstwem,
rowa, ale konieczna, jeśli chce- Bramkarz Unii interweniuje w
DemonstruJąc 'wysoki
kunszt piłkarski, goście pokomy, by pilka nożna w naszym dwóch zdawałoby się beznanalł
mistrza.
Polski
Unię,· Chorzów
.4:2 (1:0).
kraju wyszła z impasu. Na tle dziejnych sytuacjach. Za chwilę
W pierwszej pQłowie moskwiosa.nie pokaza,U grę lm wysokim
zalet I wad (tych ostatnich było Slmolllan strzela w prawy gór1IOIIIi0mie, a że lIIdobyll w tym _ i e tylko .leill!ą bramkę pnez
więcej) pilkarzy Unii Chorzów ny róg. Piękna parada WyrObka,
·l"aralOOnowa. świadCiIY tylko o d~reJ grze naszeJ defensywy
ś i
I
k
li
l
l który końcami palców dotyka
SI Bariylą na czele oraz o wielkim IIZCZllŚciu I umie.lętnościlwh
go c e nas wy aza pe ne wa o piłkę. Wyrobek leży na ziem!, 9.
broniącego bramki chorzowllm _ Wyrobka. Po przerwiery oparte na dojrzałości tech- p.iłka lest na linii bramkowej.
Unla zagrała uieoo lepieJ, a WPłynęły lm to zmiany w linii ata.niczneJ i żelaznej kondycji,. któ- Przed utratą bramki ratuje
ku, gdzie miejsce słabego komlycy;!nle Breltera i nledysponora pozwolila im odnieść w jed- Unię Gebm. wYbijając pilkę
_ego Pohla zajęli Pleda oraz Pala. Niemnle.! jednak I W tym
nym tylko tygodniu 3 pewne daleko w pole.
okresie drużyna Unii tylko chwilami posiadała przewagę. którą
zwycięstwa nad najlepszymi naUnia przechodzi do defensy..
odzwierciedlila strzeleniem dwóch bramek. Goście w decydująszymi drużynami.
wy. W 40 min. w zamieszaniu
cycb momentacll potrafili ublM:pieczyć się przed ewentualnymi
Bramkarz Plra.lew
nie jest pOObramkowym
Paramonow
nlespodzlankami, czego wynikie m było zdobycie trzech bramek wpra·wdzie Chomiczem. ale fach skierowuje piłkę do siatki t
i wysokie zwycięstwo.
.~
swój zna doskonale. Cechuje go Spartak prowadzi 1:0.
Który z trzech meczów S"ar- ciwnika, Niektóre tylko poda- sprężystość, doskonały refleks
W 2 połowie początkvwo pne
taka, w Chorzowie, Krakowie l nia do przodu skierowane były oraz pewny chwyt. Za puszczo- ważają chorzowianie I Już w S
Warszawie stal na wyższym po- niecelnie.
ne bramki nie odpowiada. SIe- min. Alszer zdobywa wyrównuziomie?
Boczni obrońcy popełnili je- dow na lewej obronie zagral w JąCII bramkę. Jeszcze nie miną!
Trzeba by na to pytanie dać den zasadniczy błąd. Zle pokry- Warszawie lepiej cd Tlszenkl, entuzjazm publiczności po suodpowiedź krótką. Ale danie ta- li skrzydłowych co pozwrualo który w kilku momentach wy- kcesle, a już wynik meczu
kiej odpowiedzi jest naprawdę tamtym na swobodne' rozwija- kazał nerwowość. Stoper Ba- brzmi 2:1 dla Spartaka. Strzał
sprawą trudną, Mecz w Ch'" .nie akcji. Na tle szybkiego sza.szkln - to opanowany, wyso Simoniana w poprzeczkę, celnie
wie był interesujący, w Krako- njina oraz Tatiszina rażąco u- klej klasy zawodnik, Pieczolowi poprawia Iljln. W Z min. póź.
wie stal na wysokim poziomie widacznia! się ich brak szyb- cie opiekując się Alszerem znaj- niej moskwiczanie podwyższają
_ jak mówią fachowcy pUkar- kości.
dowal czas na wspomaganie wynik meczu na 3:1.· Autorem
scy, ale wczorajsze spotkanie
Suszczyk na· lewej pomocy i swoich partnerów W trudnlej- tej bramki jest znów I1;1In, ktć.
obiło poprzednie pod każdym Wieczorek na prawei popelnia- szych sytuacjach.
ry dobija niepewn!e złapaną
. t k'
t
bl d O 'l
.
przez Bregulę pilkę.
względem. Było interesujące. ży- Ją a. ze s ar~
ę y.
I e me, Osobny rozdział należy się poKontrataki
Unii przynoszą
wiolowe, szybciej i częściej zmie b~dZl z~strze=:ń ich gra .de- mocnikom Spartaka, którzy ja- groźny strzał Cieślika tuż nad
niały się sytuacje, a poziomem s ~cYJna, t z b~dowamerr: ko całość byli najlepszą forma- poprzeczką. Kilka minut póź.
wcale nie ustępowało krakow- akCji
ofensywnych Jest gorze] clą
. d
'
S zcze""óln'le Ne"o
niż słabo.
nlzyny.,
•• niej głóWka C!A<li'·A
"" ..... mij II o cen
,kiemu. W meczu Spartak W ataku pierwsze skrzypce w caleJ pełm pokazał .swe um~e- ·tymetry bramkę.
Unia obok szybkości dominowa! gral Alszer. Jak zwykle szybki )ętnOŚCL Ten 22-letm chłopIec
W 33 min. za faul na Alszerze
spokój i pomysłowość w przepro I pracowity zmusza! Baszasz- Jest doskonałym technikiem I sędzia dyktuje rzut karny, kt6wadzaniu akcji szczególnie oten kina do pelnego wysilku. Jego taktykiem.. Byl wczoraj mato- ry wYkorzystuje Ba.rtyla, Wynik
sywnych.
główka,
przed którą musiał lem. I Imcjatorem . wszystkich 3:2 dla Spartaka .
Na tle dobrej techniki zawod- skapitulować Pirajew, to swo- a~cjl o~ensywnych piłkarzy mos
W li 'mi. później sytuacja się
ników Spartaka słowa llznania jego rodzaju majstersztyk, Nie klewsklcn. Prawy pomocnik Tt- odwraca. Bartyla zawinia nut
należą się
całemu zespołowi by! on jednak należytym kie- makow uzupelnial go precyzją, karny, który egzekwuje n Unii za ich ambicję i nleustępli- rownikiem napadu. Nastawll ale ustępowal.w szybkości.
tlew, ustalając wYnik spotkania
wość w walce oraz za to. Ze cale się raczej na przebojowość, co
W ataku naj wartościowszym na 4:2. W ostatniej min. CieśUk
&potkanie wytrzymali kondycyj- jednak przy uważnej grze Ba- byl popularny Kola _ Simo- jest sam na sam z bramkarzem,
nie.
szaszkina i jego wspólpartne- nian. Jego gra jest typową dla ale fatalnie pudluje.
ZwYcięstwo Spartaka
w rów nie dawało dużych szans kierownika napadu. Może nie
SPARTAK MOSKWA - PI.
pełni zasłużone i byloby
powodzenia.
Ba~
gra t a k e f e k town ! e: a l e za to bar raJew,
Sledow, Tlszenko,
Tlmakow. Netto,
Tamwyższe gdy b y nie skuteczne
Zawiódl CieślllL
dzo skutecznie. Pliki od niego sdn, hramonow, Simoll.laD, Dejak już mówiliśmy - I dokładne że z obserwacji
adresowane byty niemal z dO-I mentlew. NIn.
.
pokrycie napastników moskiew- w Chorzowie
kladnością geometryczną. 111-1etUNIA CBOUOW _ ~
skich przez blok defensywny nauki dla
ni - Nin na lewym skrzydle bek, (B!'egui!\), Gelmll'. EMtyIa,
Unii.
technik
jest nleprzecilltnym talentem. BomIla. !uszezy!l, w t - * .
cy~h:;:!~
Doskonale spisywali się również PoilI, Cieślik. AlHe\i'. Bniw
ży
Demen&lew oraz PuomODOW. (PI.), Mate.ia (Pala).
Tatnszin
skrzydle
ł
(FrU;.1
na czwór

P

sportowym

Josł rleczq niezmierneJ wagi, aby cenne głosy przed ICraiowq Naradą
Aktywu ZMP i Sportu zostały axybko wprowadzon~ w czyn pneE terenowe
in'łancie ZMP ; komitety kultury fizyunej. Zabierajqc głos VI dYłkusji, chcą
zatrzymot się nad zagadnieniem naibordzieł moŻe istotnym ...... nad udziałem
ZMP..,wcó", w tyciu i pracy oporotv .talowogo WKKI' i ollarnio pracujących

Yo, że sporł i

min. Wyrobek jest W
opalach, ale broni dwa

Wilii eE~~;~f~~r:E~~r2~~!
dobrej
, . "p'6IIryI Sp. artakawarszaw
ciężkich
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Piłkarze i hokeiści ZSRR
:l;wgcieżają
'fi'

(:3Eeeholl5łowaell

Pozząiek _MÓW

16, 18, 20.
KINO ,W~WA"
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w czwartek, w Brnie M0skieWska drużyna pl.lkar&ka DJ_mo r.ozegI'ała spotkanie z reprezeotacją zrzeszenla ~
oonosząc wysokie zwycięstwo
5:0 (I:O). Trzy bramki s~
~, dwie lItorlll1lUOW.
oglądało łO tys: widZów.
tym w:n:ym dniu w Pradze;
~no spotkanie hokejowe
między
reprezenmcjllmi Moskwy··1 CS1t. Mecz zakcmezył się
I:llmelstów %'1i14ziec

zwyd~

kich '1:3 (2:0; 3:3. 3:0)•
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Poaqlllk 1","6,." IUIl, 11.30,
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Otkolenko jest studentką w Ki- Aploko ..... I - vi. Si$nklewlcm III•
jowie.
RADOM
Nam. Dwa!lawili
re..
Ko:rCUlstl\";!I i
w IV.TIII IM. STefANA ZOOMSICIEOO na 100
m, należy n'$CZJfftny.
do czolowYch zawodnie. w
11koku w dal, li ostatnio wyrówna
la również rekord świata w biegu
na 60 m - 7,3 sek. OwalIszwili
ukończyła niedawno z od~a'
czenlem średnią szkołę w Tbilisi l studiuje obecnie nI! Uniwersytecie,
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