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Robotnicy bUlJowIani naszego wić na budowle wszystkie rowojewództwa dla uczczenia II boty murarskie i tynkarskie,
Inlc.ldywa Stefana Kanl._
Zjazdu l"olsklejZjoonoczonej
PartII Robotniczej Itozwlja.l~ sw~ Sklego zllIilazla rumanl.e wiród
twórc~ InlcJatyw~, która pa- kierownikÓW odclnb budów 0rantuje stałe podnoszenie wzro- raz ~.IIItrówl robotutk6w poatu dobrobytu szerokich mas śzezeg6luych bud6w ZBM Klelprae~eyeb poprzez przedter- ce.
Kierownictwo odcinka budów
minowe odllawanle do u!ytku
blokÓw mleszkaluyeh. zwiększa Nr 4, Kielce oraz majstrowie na
nie oszczędności i wzrost wydaj- budowie .osiedla robotniczego
Szydl6wek i kierownicy odcinności pracy.
Tow. Stefan Kaniewski, kie- ka budowy Nr" I w . Burownik budowy. ZBM Stalowa sku na naradzie technicznej po
Wola dla uczczenia II Zjazdu przedyskutowaniu apelu KaPartii zobowiązał się uzespoło- niewskiego podjęli podobnej
treści zobowiązania.

Plenum
KC KP Belgii

Tak np. brygady murarskie,
betoniarskie, tynkarskie, eiesielskie na budowie osiedla robotniczego w Szyd16wku postanowlly poprzez zespołowe zorganizowanie pracy oddawać bez
usterek zlecone roboty.
Brygady transportu wewnętrz
nego I obsługa maszyn budowla
nych zobowiązały się utrzymać
sprzęt w sprawnej gotowości i
planowo dostarczać materiały
budowlane do poszczególnych
brygad. Ponadto kierownictwo
KGR przeszkoli 20 murarzy. 15
tynkarzy, El betoniarzy l '" cie-

Kierownictwo. budów. Nr 1 I
Nr " wp/Ilo do podjęcia podobnych zooowiązań pozostałe Ide Cłowe na i7nl.lu 11" 1'fII1eW<lIrślm
rownlctwa jednostek ZBM Kiel15.
ce.
Ponadto
załOgi
ZBM llIi ~y strajk ~Id,
wszystkich budOWIIch dla uczczenia II Zjazdu podjęły wiele
CM - Z matcrlalów w,...
(Doko6czcnle QII. str. I)
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Naród polski
pochlohięty tw6rClą. pokojową pracą
prz,kł~dem

dla oarodu francuskiego

PARY:/: PAP. Jak donosi
dziennik "Drapeau Rouge" w
Iłalllliac.
Brukseli odbyło się Plenum
PARY:/: (PAP). Na lamach naleźć swych spalooych domów
Komitetu Centralnego Belgijdziennika "Le Monde" pisze o I - okryty żałobą, mękany cier
skieJ Partii Komunistycznej.
swych wrażeniach deputowany pieniami I głodem - urządzał
Plenum om6wilo referat sez
partii chłopskiej Loustaun~ się stopniowo w swych nowych
kretarza KC van Moornlcka o
Lacau, jeden z uczestnik6w _
granicach, ustalonych dla· Polsytuacji politycznej I przygocieczki parlamentarzystów tran ski przez układ poczclamllkl.
towaniach do wybor6w parW toku swych tragi~ych
cuskich do Polski. Przypomina
ląmentarnych. Wybory te maon tragicmy okres nalazdu hi- dziej6w - pism autor - naród
ją się odbyć w pierwszej popolski
dOStlm:Z)l'ł .już Wielu dotleroWSkiego
na
Polskę!
niewylowie 11154 roku.
mO'lV'lle cierpienia narodu -pol- wodów swej mezwy.ldej ~t
Van Mooroick podkreślił, że śli.
Kierownictwo I majstrowie po Skiego aż do czasu, gdy hordy ności. Ci jednak. którzy dziś
kampania przedwyborcza par
til komunistycznej powinna szczególnych bud6w w Bu- hitlerowskie zostały rozgromiosku będą stosować metodę poto- ne przez Armię Radziecką.
przebiegać pod znakiem wzmo
Autor przypomina, że hitletenla walki o pokój, o nieza- kową przy robotach murarskich,
wisłość
narodową
Belgi! i betoniarskich i ciesielskich oraz rowcy traktowali naród polski
międzybrygadowy z niezwyklym barbarzyństwem:
polepszenie warunków bytu zorganizują
- Sześć milionów Polak6w
odbiór robót.
mas pracujących,
__________~______
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d
ł
w których spalono cztery millośreunlch
ny ludzi deportowanych" Innych krajów Europy, pozostają
W Warszawie odbył się pierw nego na wy!szy poziom !deolo- straszliwym świadkiem bazpny
szy krajoWY zjazd aktywu mlo- giczny I fachowy.
kllldnej
zbrcdn!
przeciwkO
dzlElŻOWego średnich ! liceal•
...
ludzkości. Miasta, rnlasteczb
nych szkó!: artystycznych, zorDnia 12 bm. 10-osobowa dele- ! wsie polsk~ zostały przeważ
ganizowany przez Ministerstwo gacJa mlodzlety uczestnicząca nie 'zburzone. Przed opuszczeKultury I Sztuki i Zarząd Qlów w naradzie zostala
przyjęta niem Polski !olu!erze generała
ny ZMP. W dwudniowym zjeź przez wiceprezesa Rady Minl- von dem Bacha wysadzill w
J. Cyrankiewicza. W powietrze I spalili te dzielnice
dzie, kt6ry zgromadził ponad slrów 200 delegatów mlodzie!owych, czasie przyjęcia delegacja prze- Warszawy, które ocalały podRady czas bombardowaniz. W ten
wzięli rownleż udział dyrekto- kazala . wiceprezesowi
rzy I wizytatorzy szkół arty- Mlnistrow zobowiązania mlo- spos6b hitlerowcy dokonali w
szkół
artystycanych Warszawie dzieła, któTeiO nk!
stycznych oraz przedstaWiciele dzieży
Zarząd6w Wojewódzkich ZMP. wzmożenia pracy nad zdoby- udało się Im dokonać w Paryciem jak najszerszej wiedzy, tu. Pewna dywtzja SS
Głównym tarlllitem obrad byaby zwiększyć swój wkład w Ila ten sam los miastu
lo zagadnienie podniesienia llre- rozw6j i upowszechnienie pol- Gdy zakończyla
dnlego szkolnictwa artystyez- sklej kultury,
ród polllki nie
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Wł' ceministrą

nia tempa rozwoju niektórych ki ,fll.rmll.ceul:Y~
, O Jl'IIr!dW. "~ Wi112emlłeJ
NOWY JORK. PAP. W dniu
galilEI przemysłu chemicznego,
W zakl'ell1e n!łWOZW ~ ł ~aC1·l!IIWOjtmne!. Na 12 grudnia odjechała do 'kraju
aby ~ykonać wszystkie zedanla, nyeh I ,reaków oehtony mAlIA pr:ąl_ ~ 0)'1\: przawod~ statkiem .,Liberte" delegacja
wynikające z tez, przedzjazdo- postanowiono zapewnłl! ~1, ~ellllC)' ~adt:enlil NaredO- polska na VIII sesjfl Zgromadza
wyeh,
cia 130 tli%! emonillku. w I p6l_ welO Z4ł!ld Fierlilłgllf, 'PiIlfW$ !liII Ogólnego ONZ, II wicem!lteferat podczas narady w:y_ roezl.l 1~5', r" II: dII.~h tO t<ln sll1wieepl'illmler t minister obm- nlśtrem IIPTlilW zagranicznych
,«IOIIU minister Prz.emysłu Che- - na koniec roku. w ~I~, ny ~j ~rah.rmU Ale- Marianem Naszkowskim na
miczlll!gQ _ 'i!tumiński., Dysku- nie.' Postanowiono rownłel po- !tą' c.piebc, WiC!!!l:lrem111f i mi- czele. Od;lddtlljąc, Wiceminister
s.ię, w której glos zabrał m. In, wiq:ksyi! il.~, QO~t 'i umter kultury VllcllIv :I!tlJpeeky, NalllltlroWllki z!:oży! koresponden
lQ~rownik WydzialuPrzemyslu jako~ l!aWOU)W QOtowYeh j ~:ą atkl!'etarz Komitatu toWi PAP następulące ośwladCiężkiego KC PZPR _ Łapot, fosforowych, a szczeg6lnie roIl- ClI!ntt'4llnego
Komunllltycmej czenle dla prasy:
podsumował wiceprezes Rady winąć' produkcję superfOSfatu Partii Clteehosłowaeji Antonin Delegacja polska przybyla na
Ministrów _ Jaroszewicz.
granulowanego,
przyspillJ-qć Novotn~_ członkowie ~du, Vll! sesję ONZ w przeświadcze
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a
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da w dotychczasowej real.!z.ecji fosfatu buillldowego, rozw!ąz!I
j in!
h si' k "Ra Btanla wszystkich możliwości,
ZIldań planu 6-letniego powa:l:ne problem pfodukcl\ nawozóW to'
rzy a.
ec o owac o - - !akle stworzvło mwarcle roze)osiągnięcia. W ołtresie OIttlltnich sforow:y.ch w oplIn:lu o złoża dzleckle) Ol~gGomola. ~rzedsta mu W Korei: w ćelu umocnienia
trzech lat znacznie wzrosła pro- ~rajowe, zwiększyć produkcję ;videle ŚWIata nauk! I sztuki, pokoju l oł!.abienla napięcia w
dukcja, rozpoczęto wytwarzanie srodków ~hron1 !'OŚlin, a
,ak rownief: . przlKla~wlc!ele Btosunkach międzynarodowych.
ponad 150 artykllłów, nigdy do' .gólnie "azatoksu"; gameksanu i dyplomatyczm krajów demokra
VIll sesja Zgromadzenia 0tIiId w Polsce nie prodllkowa- I arsenianu wa-pnia.
eJl ludo_l·
gólnego NZ obradowa!.a w 0nych. Powstały nowe potężne _
kresie, gdy 'wzrosły nadzieje na
:r.aklady chemiczne - "Wizów",
rodów na pokojowe rozwiązaw Dworach k. Oświęcimia, w
nie PII.ll!cych problemów mięGorzow,e, "Rokita", zaklady w
dzynarodowych. Mimo, że te
Jeleniej Górze i In. Dokonano
nastroje nleiednokrotoie znajpoważn"J rekonstrukcji i tech(Doko6me!łle ze litr. 1)
sili na naszej budowie. Aby po- doWlf/y odblcie w dyskusji na
nicznej modernizacji wielu zalepszyć pracę na tym wclnku! forum . ONZ" l utrudniały w
k.tadów i ctllych galllzi przemy- eennyeh l!obowl~ń oszczilÓno- g<Xinie uczcić zbUŹllllIC7 st, U ~e3 mierze siłom wojny wysłu. Mimo to jednak _ jak pod- ilclo\vych i proouaceyjnych.
Zjazd PZPR zobowiązuję alę korzylltywanie ONZ dla celów
krE)Ślano na naradzie _ tempo
W zobowi~nlaeh tych bierze me dcpuilcł6 do miHcllenlil ani sz~a nlenawiilci m!ilÓzy naroĄwoju przemysłu chemicznego udzial ogółem li tys. robotników jednej cegły,. polówki c-q td rodami, więltszo<lć Zgromadzaw stosunku do rosflf\Cyeh po- I prllcownil!6w bUdowlanych.
ćwiartki 1 enl. !!Idlłego kilogra. nlll Ogólnego nie wykorzystała
trzeb, wynikających z zadań p~
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opóźnienia w prOdukcji kwasu Włodzimierz Grebowsll.l, Stani- portu wewlłlltrzneł i
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nawozów azoto~j, ~w Dąbrowa, sienie kwalifikacji podręemych
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prowadzenie
uŚwiadamla1ącej popIeralIlce Ich politykę unieteczna jest ilość włókna sztucz- sld.
pn,q wśród celej załogi. Do możliwily
uchwalenie przez
podejmoWUlta podobnych lIobo- ONZ konstruktywnego wniosku
nego, a szczególnie jego jakość.
J.
wiązań wzywam wszystklcll ZSRR w sprawie zapobieienia
Wynika stąd zadanie szybkiego podciągnięcia tych branży
majstrów bUdowlanych naszego groźbie nowej wojny I osłabi echemicznych, które mają bezpowoje:wÓ<l%twa,
,
nia napięcla miilÓzynarodowekedni wpływ na rozwój r o l n i c . .
go. Odrzucenie wniosku radziec
twa i polepszenia zaopatrzenia
Z HMł.icy··
O podj~lu licznych zobowią- kiego sprawilo. że nadal nie 0ludności w artykuły powszechne
zań produkcyjnych zameldowali siatgnięto tIldnego postępu na
go użytku.
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,

Pf~I!J.

w powjeCie radomskim

e
W OlItatnlch dniach powiat ra
I!lftlllkl wylUll'lał 00 ~ l1li_
*:mqo w akęili skuP'll zbeł.a:.
Wielullktywistów politycmych
I gospodarczych, 1:le2!pośredn!o
~llIzanych It pucą ha radomulej w51 odetchnęło 1\ ulgą l w
łllid za tym nastąpiło zwo!menie tempa WQlkł 0\ pełne wlt~
klma'!!le
obowiątków
prtez
'IV5l!y5tkle gminy I gromady -

pr'ZlIt w8~ystkieh chłopów w powiecie mdofllsldm. Rezultat taś,
't1) powdle osiabienie dostaw
$botll do llunktó'W skupU, la
~ op6tniel'lil! wykonania 100
proc. planu przl!'Z pOwiat 1 po-.
5$CZIllióllle gminy.
Czy 1stotnic sYtuacja pozwala
jm spoczywać na laurach? Czy
w!e§ ratlomska osiągn'lla wyzna
czony lej cel?
Niestety, nic jeszcze nie upoważnia aktywu ani chłopów powiatu radQmskiego do osłable
ni4 walki o pełną realizację 0oowiilzkÓW chlopstwa. Przecież
9 gmta lilie wykonało tlItaj nawet 00 proo. swoich planów, 1\
są I takie, .lak: SkRryszew, Orolisko I Przytyk. którym do 100
proc. plulII lINItuje '0 22 - lIII
proc. Czy je~t powód do samo-

z

/produk<iji

I

pnemJllu

uspokojenia, Icłel1 rmina JI>""'d lItro'óW IIłImoo~'\!II!UlI. 1If talt
trI!: 'WinM Je$6 ,mhm IlU ton ~~~~~j akcji, jak, je~t skUp wlII.1Al!l>eh
lIlIIma, 1iI1I:~ .... IN
K'Owala ..... 81 Ś41111. a Wota..liw
Pl'!feź s2er~ ty.odro gmina
lIS 66n, jetell w więkSZOści IIfIlln 8illmlea ma,dowata sIę w ezoznajdujlj Się dziesiątki chłoPów, łówce gmIn najlepiej reaIlZUją.
którzy w fC1kl.l l:Ileżlleym w 016- cych plan Bkupu - wykO!l:\,wale nie (ozpoctęli. dostllw tlll!'l1l1 no Plany dzleMli, ClekadOWli, II
w tlłm!wh p1lltlOwego skUpu? A takte I mieAlęe:tne. Aktyw IImln
tak jest ·np. w 11m, WCl1ib6w. ny byl cof!zieńfiym gMciem u
gdzie 863 chłOpów w cllłodcl ta- chłopów l pomagał lm w rozwlą
lega w dbIJtIlwaclt zbó:!;a. Tlili: qwanh.l trudności omłotClwych,
.test w gm. SW7aWJW. idltle trwpottoWyćh ł In. Ale pO 'j)iIW
brak poczucia obowt'ł!k6w oby. nym cZMle praCJI. u8t~łła sa.
wateIskich wyłtalluje jeGete 129 moulIpOkojenlu: ,,dobrze Id~_
chłopów.
zacierano' ręee· - t$rzod0Wl11t('OOlI&aw, do d~e3 dltm,,, two mamy jut w Idellzen!". Coma.!ą w PO'WIoole radlliMklm ra; też rzadziej docierano do
pnecte WsZ)'Stklin ehłolll II P\. gromad, aź wreszcie dOllta'WY 0f!lZ'Y'dlowloo. teh libitlil ",kOlia- słabły, a kubiey coraz bezczella rOIlm1 plm skili\\l flbota \'II hlej sabotowali IIkć3ę
100\ proo. I nlll Weta w ódtIta- . 're same Pnt~y
wach ani jednego· IillÓjJtlibla Il.. wtkulllI.nlu plaMw,
Aby przekonać tych towarzyszy aktywist6w, kt6I'l1Y zbyt pochopnie zawalali: .. naresicleI",
że ich stanowisko jest nil\Sluszne I stać się może przeszkodą \IV
dążeniach do pemego wykonania planu przez caly powiat sięgnijmy do dośwladc17A!ń I przy
kładów obrazuj"cych skutki na-

nycll w

3llste§my na jednym z zajęć
szkoleniowych Szkoly Politycznej w Odlew.,!
Radomskiej
Nr 1. Zajęcia prowadzi tow.
Mioozyslaw Kucharczyk. Trzeba
przymać, te
ft>rmn szkolenia
obrana Pr2:<!z wykładowcę była
sluszna I wlaściw8. Zajęcia prowatlzone są boWiem w formie
seminaryjnej t. tn., wykladowca w pierwszej części zajęć pod
~1e pod dyslru8ję
sruchaczy
IUljwflŻł1iejsze i wybrane zagadnienia li: poprzednio oIllilwianego tematu, a następnie podsurOOwuje je, uwypuklając najiSrotnl!ll_ momenty zarówno
te, kt6re omawiano, jllk I te,
które pominięto w dyskusji.
Ale ttY forma zajęć decyduje
o właściwym poziomie szkolenia? Nie. Decydującym czynnikiem jest treść wykładu. Od
tego oowiem,
slusznie I

I się

dziSiejszej Francji czy Ameryki, w czym przejawia się wrogi
stosunek państwa burżuazyJne
go do klasy robotniezej. WSkazywali oni, te w czasie stt'ajków państwo to staje po stronie burżuazjI. Objawia się to w
tym, t e wysyłana jest policja I
wojsko, które nierzadkO strzelały do robotników Ż!ldajl\c}'ch po
prawy warunków
bytowych.
Ale czy to wszyst.ko, co można
powiedzieć o tym zagadnieniu?
Nie. Nie wy jaśnioM w dYlllm8jl, an! nie siara! się tego uczynić wykładowca tow. ltucharczyk - dlac;z;ego patlstwo burżuazYJne stoi na straży Interesów fabrykantów I obszarników. Jak II! tego wynika, pominięto
na szkoleniu om6w!e
nie

stwa

Vi

w

wcy

tylkO do lakonicznego stwiertlze
nla, te w produkcji kapi~
stycznej występuje anarebllt1
że brak Jest planowości,
TOW. Kucharczyk nie potrafił,
omawiając to tagad!'lienie, wYkazać i wyjaśnić, :te planowa
gospodarka w skali (lałego społeczeństwa możliwa jest dopiero w państwie typu SOCjalistycznego, tj. w warunkach, gdy
władza znajdZie się w ręku klasy fObótniett!l i gdy podstawowe
środ!tl produkcji staną się wlasnością całego narodu. Nie potrafil t>!1 równlet wykaza~ na pnykladach, te anarchia w produkCji
kapitalistycznej I nlen'lotllwo§ć
wprowadzenia planowej gospodarki jest jedną ze sprzecznOŚCI
ustroju kapitalistycznego, jest
jedną II Iln:YCZYIl
JaIde
pewien

poprzez
wolę ~ Ilclska1lYIn, a w razie połrzeby krwawo rm:prawlają się l: nimi.
A oto Inny przykład. Tow. !tu
charczyk omawiając anarchię
w produkcji kapitalistycznej nie
wyjaśnI! w pełni tego zagadnienia sluchaczom. Ogranlc!y! się

Inytllł6.

Nil wylcresle po jednej stronie
znajduje się obrabillrka, symbolizująca
produkcję
naszego
śrook6w wytwórprzemyslu
to
czości, po drugIej .Z8.Ś rMloodblorlllk, tegarld, nattYnla kuchenne, która przedsiawlają pro
dukcj"
przemysłu artykułów
szuba z gromady Plerzchnica, kOlUlumcyjnych. Widzimy, te
przemysł
dętki rozwijał lI!ę u
zeleglljąc razem z 63 CI ziarna.
Dopiero interwencja władz po- nas Ittybeiej nit przemysł wywlatowych złamala kulacki 0- twarzeJący artykuły powszechpór. Zara:z po wezwaniu ich do nego użytku. Czy jest to słusz
prokuratora, w całości (losiar- ne? Oczywiście. Bo źlłstan6wrny
się na prtykład co jest potnebczyli zooze na punkt skupu,
ne do 1\.yprodultowania choćby
Oslabienie
zainteresowania garllka? Odpowiecie na pawno,
Końcową akcją skupu,
dałoby ze potrzebny jest przede wszys!
kulakowi nowe pole ,do działa klm tn!Iterllłł, w tym wypadku
nia. Są juz ptzecież od glosy, że blacha. Być może po tej odpowróg próbuje namawiać mniej wiedzi niejedna z gospodyń powie 17A! miecierpliwieniem: uświadomion)'ch chlopów do uchylania się od dostawy "resz- Ale co ma do rzeczy to, t czego
robi
się llattYnill kuchenne, kle
tek" brakujących do planu.
dy dla mnie watne jest tylko
sllkodliweJ robocie wroga
plrlIeclwstawlć
III'3Cę wyjMnIa- to, :te w sklepach jest ich za
.IiIc!I. która powinna utwierdzić malo!
Otóż postawione pytanie ma
pHekonanla, :te oOOwi~zko_ do
stawy "bOH m~ byt'! wykona bartlzo duŹ!> "do rzeczY". Bo
całości. uk, .lak lII'H'WItiu- niedostateczoo zaopatrzenie ludkuchenne wy"
I nakazy do!Iiarl:zone rlł! noścl w
nlka li
do reał~.it,
Nadal
łamiące
spadać

na wrogów !

&SO~

praworządność ludową
będą

sankcje

karne.
konsekwencje. w stosunku do tych
pseudo-aktywistów, Tlp. VI gm.
1I'nyty~ Gębumw,
"1I1iOOw,
Oro6sko, którzy nie WYW~Jl
się li: obowlązi!;u spnedaq zOOża dlll paMtWQ ! tym samym da
ją szkodliwy przykład dla sWych
Wyciągane będą również

i-d,

Uiltro)i!m
ktuję

teKO
i

leeuu.cyluJell

«

Poziom szkolenia zależJJ

w

pm.,slI

"owlałł
OroMku,
Wułanowl!! d1'Imo (ll) teICi,
nie UUWli.ŚOnll, jak kułacy
IIlIli.WfIil: łi~ OlogoWllCy t
W7mig!wall się od dólltawt 2110
RzeCi jasna, że wróg - kuśa, I!ókl!.zuJąe "prawddwe kwiwykorzystać l nie
ty", podczas,· rdy nIkł Ich w łak umiał
G$-ie nie widział ze zbośem. kwapił się z wykonaniem nabżonych
na
niego
ooowiąUtów.
Kułacy ci znaleźli sobie "opleku
na" w osobie $tef_ Bielika ó/, Tak postępowali m. in. Fnmcł
llzek Młzersld I S talIlisllllW Ka-

s'lkolenfa

O,przy

eię

i wzrost prod

toIa,..

ziarna.

Zll!«!!1! P~R

stycmym.
iii
..
"
Trzeba stwierdzlć, że nie były
Jak wlda6 li: po~o, will"
to ,ledyM bta1tl na zajęcia'ch le jeuoe pnley wystłiru mHkolwowych. W
wypowie1111 wl~e
akcjt skupu :&00dziach słUChaczy. wystąpiło wyża w powiecie
qrame nl.rllmmllittie OO\6wlonim będzie mClina z lekkim sernych zagadnień teoretyczoych I
CI\ffi
zadanie "tykęi.nny'ch. Znałwo to rownld
(Ooko!\czenie fla litr.

4J
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konSum.ć)Tjllyćb, t
lekcłW*"
zadań w tej dziedzinie.

niem

miś w oparciu o OSHlanięty
poziom przemysłu cię:!:ldego i
na podgtawle jego dalsźegO tlIz..
woju mośemy w Z!lMZnIe ~
szym tempie nU: dotycll8Sils !!!oZ

wijać przemysł artykułów~·

sumcj'jnych. IX Plenum oonej
partii III'Hwlduje, U .w oktesie
lat 19M-1955 tempo ~

przemysłu środków wyt~

ci I

przemysłU

sumcyjnych

artykułów

winno by/!

Iwn-

tUle

samo.

Osiągnięcie tego zadania "'-

maga

nie

tylko

pow~o

zwiększenia nakładów Inw~cyjnych
rozwój przemyślu

lekkiego,
również wykOrtysIania wszystkich rezerw i ~
ków Istn!e14eych w taj dzl.~
nie, w naszej gospodarce. D0piero wtedy mobla będZIe, ~
dnie z wytycznymi IX PlIittUli'll,
niż

dotąd urzeczywiSt-

w życiu ów zasadniczy cel,
który przyświeca !lllSte3 1,W"!;!i
w planach i realizacji roR>Oju

prt:effiYsłu clę:!:kiego: COl'll2l peł

niejsze

zaspokOjenie

człowieka,

potnl!b

rawa

czł'

ieka

Ił

musi być miernikiem pracy zwiqzkowej
Praca twią7:ków zawodo\\'Ych I słusznych rozwiązań w katdej
w poważnej częś<:i zakładów bieżącej sprawie, tp zadowalaprodukcyjnych, biur i instytu- nie się ładnie brzmiącymi, pacji toczy się jeszcze leniwie, jej pierowym! sprawozdaniami bez
bieg tamuje bardzo często biu- wnikania ·w istotę sprawy, to
rokratyzm, rozpleniony w wielu podejmowanie szumnych
uróżnych instancjach i organlza- chwal bez zabezpieczenia ich re
cjach związkowych.
alizacJ'i, po to jedynie, aby być
"Ten biurokratyzm, ten bez- formalnie w porządku; aby
duszny stosunek do . człowieka mieć pOkrycie, że dana sprawa
j do jego spraw, a poprzez, te była rozpatrywana przez tę czy
sprawy do istotnych interesów inną instancję".
'
naszego państwa ludowego Ot
'i d"
zpoczęl~ się
scharakteryzował biurokratyzm
. ~k n e a~ no .1'0,
rawozwiązkowy na XII
Plenum z~"Ul. owa a~?cma 11. s~u' i"
CRZZ odbytym 10 grudnia prze- z awe.zo - wy. o cza.
J z s~
wodniczący CRZZ, tow, Wiktor okaZUJe, że WIele rad 'zakładaKlosiewicz _ to brak iniejaty- wych pr--:eprpwadza formalnie,
wy l troski o szukanie szybkich bezduszme "wybory dla wyborów", nie skladając nawet zało·
gam sprawozdań z ubiegłej pracy, nie zdając sprawy ze swej
d71alalnoś<:i w . dziedzinie
soZzagIldnień
cjalno - bytowej, nie omawiając
nowych zadań i środków ich
realizacji, tłumiąc krytykę ze
strony zalogi,

szkolenia partyjneJo
(DoKóńczenle

ze str.

3)

dowe? Było ono mote nieco lepsze niż w ubiegłym roku. Ale
na przykład w elektrowni Jaworzno II hie wykorzystano miIionowychsum na' Inwestycje
socjalne, górnicy wa'lbrzyscy
'stracili pól mlllana złotych przewidziane 1)11 remonty mieszkań.
A dziś na niektórych dorocznych zebrahIach ZWiązkOWych u
tych samych górników rady zakladowe nie poddają nawet te·
go ~aktu pod krytykę i dyskusję".
"".T"'.... O ... "''''''N
..... "'''' A>"",,,, Y

N"""

,........ 2:

Na VII Plenum KC PZPR,
towarzysz Bierut zwięźle ! plęk
nie nazwa! troskę o ludzi pracy,
o bezustanną poprawę warunków ich życia kategorycznym
nakazem partiI. Nakazem, który powinien być wcielany w ży
cie z pełną energią przez działa
czy partyjnych, zwiąikowych,
gospodarczrch, W myśl tego nakazu IX Plenum KC
PZPR
przedstawilo porywający program wydatnego polepszenia wa
runków życia mas pracujących
w mieście I na ws! w ciągu najbliższych lat,

I to potwierdza, że nie wszyst
kie jeszcze ogniwa związkowe
przenika w dostatecznym stopniu zrozumienie roli związków
zawodowych w naszym pań
stwie ludowym, że zdarzają się
Któż, obok partii, ma przede
sytuacje, kiedy funkcjonariusz wszystkim przekazać ten proz\~iązkowy, wyrosil' przeciei z gram najszerszym masom, zapaOdpowiedź na to pytanie daje k,lasy robotniczej, odrywa się od lić je do
twórczej realizacji,
nam zeszyt kontrolny wykła głównego nurtu jej życia, pozo' objasniać,
pomagać, przyspie'
dowcy. Nie znajdujemy w nim
szać wykonanie wszystkich zarozpracowania tez do wykładu, staje w tyle, obrasta biurokra- mierzeń? Odpowiedż jest jasna.
ani w ogóle żadnego śladu przy tyzmem.
Najlepsza transmisja partii~o
gotowania się wykładowcy do
naj szerszych mas - to wla~
NA
TROPACH
CHOROBY
przeprowadzenia zajęć szkoiezwiązki zawodowe,
niowych, W rozmowie z nami
Znieczulica", choroba, któtow. Kucharczyk przyznaje się,
IX Plenum KC PZPR wskaz!!
że nie bral
udziału w semi- reJ siedliskiem jest jeszcze mię lo, ile mamy niedostatecznie wy
narium
przeprowadzonym w dzy Innymi wiele okręgowych korzystanych możliwości, które
Miejskim Ośrodku
Szkolenia
zawodO\vych, obok nowych nakładów mogą I
Partyjnego, ani też nie skorzy- rad'" związków
muszą służyć przyspieszeniu roz
stal z konsultacji udzielanych głównych I okręgowych zarzą woju gospodarczego
naszego
przez pracowników
ośrodka, dów poszczegÓlnych związków, kraju,
lepszemu zaspokajaniu
Nic więc dziwnego, że nie mógł często przenosi się za pośred potrzeb materialnych i kulturalon przeprowadzić najeżycie wynych ludzi pracy. Pierwszą, najkładu i
wyjaśnić
gruntownie nictwem nadmiaru papierków, potężniejszą, niewyczerpaną remechanicznych Instrukcji, for- zerwą wzrostu produkcji, slumateriału szkoleniowego.
Dla
organizacji
partyjnej malistycznych okólników, rów- żącej zaspokajaniu potrzeb mas
przy Radomskiej Odlewni stają nież I na wiele niższych ogniw praGl1jących, jest Ich własna
w zwią~u z tym aktualne za- związkowych, po~rafl niepostrze praca Ich inicjatywa i energia.
dania, Ke>tffeczne jest, by orga- żenie opanować niejedną radę
Toteż pierwszym I naJwa~nieJ
nizacja partyjna w większym "akladową, złożoną nawet z doszym obowiązkiem związków
nii: dotychczas stopniu intcrc- brych towarzyszy.
zawodowYch - jak stwierdz!lo
sowala się szkcleniem partyjChoroba to bynaJmmej nie no XII Plenum CRZZ - jest skunym, co winno przejawiać się, wa, O jej istnieniu świadczylo pienie sił I wzmożenie aktywW zWiększonE'j kontroli przebie-' chociażby to, że w 1952 r. związ ności mas pracujących w Ich
!lU zajęć szkoleniowych, Słusz- ki zawodowe nie ,,,rykorzystaly codziennym wysiłku
ne jest, by egzekutywa organi- olbrzymiej sumy 100 milionów nym we wszystkich
zac)! partyjnej przy Radomskiej Złotych li kredytów państwo spodarki narodowej I nil
Odlewni kontrolowała przygo- wych przeznaczonych nil akcję kicn odcinkach naszej
towanie się wykładowcy do pro socjalną, W tym roku fundusze pracy twórczej.
wadunia zajęć szkoleniowych. państwowe przewidziane na dal
jego udział w seminariach ikon szą poprawę warunków
I
calej
sultacjach
przeprowadzanych bytu ludzi pracy
dla wYkładowców przez Miej- powiększyły.
ski Ośrodek Szkolenl!1 PartyJA rozdysponowanie
0nego.
gromnych funduszów,
wspólgospodaruj~ związki zswoL, Gąsior
swe odbicie w braku za!ntereso
wania słuchaczy omawianym
problemem o czym mówi fakt,
te na 25 obecnych na szkoleniu
zaledwie 5 zabierało glos.
Gdzie tkwi przyczyna tych
brakow jakie
wystąpiły
na
szkoleniu?

setek tysięcy robotników doje'
Mżających ze wsi do zakladów
pracy oraz robotników sezon 0wych, wzmocnienie organizacji
związkowych oraz podniesienie
poziomu politycznego lwyszkole
nia zawodowego robotników roi
nych, wzmocnienie pracy polltycIme) na wsi I bezpośredniej
pomocy dla wsi ze strony nauczyclelstwa, pracowników pań
stwowych I pracowników handlu, zmianą dotychczasowego
stylu I metod pracy robotniczych ekip lączilOŚci ze wsią.

NA

~ARĘ

CZŁO~EKA

Miernikiem każdej pracy polityczneJ i społecznej jest u nas
stosunek do człowieka, sprawa
człowieka. Miernikiem tym bę
dziemy surowiej, wnikliwiej,
niż dotychczas, ocen iać
pracę
związkową, zgodnie z nilm stawiać postulaty i' żądania - od
najwyżsżej instancji do każdej
rady zakładowej.

asi
Gromada Bęhole zwłękllil'1
l!I'łtą produliefę rolołe'lq,

Niedawno odbyło' się zebranie
podstawowej organizacji partyjnej w grom, Dębnie, gm. Lasocin, na którym członkowie organizacji zapoznali się z referatem towarzysza Bieruta wygło
szonym na IX Plenum KC oraz
z tezami ogłoszonymi do dyskusJI przed II Zjazdem PZPR. Na
zebraniu tym towarzysze szeroko mówili ~ o zadaniach jakle
przed nimi postaw!!o IX Ple-.
num, wskazywali na Istniejące
jt'szcze niedociągnięcia, których
usunięcie przyczyn l się do lepszej pracy. ,
Wysuwano równ!eż zarzuty
pod adresem GS ! Prezydium
GRN za niewlaściwe rozprowauzenie nawozów sztucznych l
ziarna selekcyjnego - mówiła o
tym, tow. Maria Flllpcmk. Inni towarzysze wskazywali na
brak troski ze strony GOM o
narzędzia rolnicze, Np. w
gromadzie
Szyrnano\\rce oraz. w
gromadzie MaruszÓw są mlockamie, a w grom, Dębno siewniki. Maszyny te będące wła
snością GOM-u są niezabezpie-

t jeśli
związków

do naczelnych zadań
zawodowych należy
walka z tvm wszystkim, co
gdziekolwiek hamuje wzrost sto
Pl' życiowej mas pracujących,
trzeba również ostatecwie obalić dwie uporczywe przeszkody
- formalizm
l
biurokrację,
Związki zawodowe nie spełnią
tego zadania, Jeśli przede wszys!
kim nie wytępią chwastów biurokracj! I bezdusznoŚci w swo'
Ich własnych' ogniwach.

Dla

Na zebraniu podstawowej organizacji partyjnej w gromadzie Bichniów, 15m, Secemin, towarzysze przedyskutowali uchwały IX Pienum Komitetu
Centralnego naszej partii, przeanalizowali popełniane dotychczas błędy i wytyczyli sobie
główne zadanie na przyszłość,
W dyskusJI szczególnie uwidocz
nila się troska organizacji parWytyczną dzialanla
każdego tyjnej o podniesienie produkcji
dzialacza
l
funkcjonariusza, rolniczej I hodowli w spółdziel
związkowego musi być zawsze l ni produkcyjnej l w pozostałej
wszędzie świadomość, Że źró części gromady Indywidualnej.
dłem rozwoju i coraz większe
Dla uczczenia II Zjazdu
go rozkwitu naszej oj,:zYZTIY nie PZPR, członkowie tel organijest samoczynna magla zarzą zacji podjęli następujące zobodzeń gospodarczych, lecz praca
wiązania:
l twórcwść mas, ich umiłowanie
- Zało~yć zespól czytelniczy,
ojczyzny, pokoju i socjalizmu,
rozpowszechniać
na ws! nowo~zesną wiedzę rolniczą, ozywić
... My budujemy miasta,
pracę
organizacji masowych, a
my budujemy cz!owieka,
szczególnie kola ZMP.
- Mając na uwadze dostarna miarę serc każdy warsztat
czenie na pole więcej skladhlków pokarmowych dla roślin,
I droga, która nas czeka ...
postanowiono właściwie przechowywać
obornik, aby nie do_ pisze VI11adyslaw Broniewpuszczać do powstawania strat.
ski w wierszu "Związki zawodo- Zakończyć omioty do 15
we". Bo również ka±dy z'Nląz grudnia br.
- Po zakończeniu omIotów
kowiec powinien dzialać na miawysiać ziarao siewne do stacj!
rę serc,
ocen
by
pewnić

eBlnica
nie tylko punkowi sleelowemu tv Szczeko
odpOWiedziano - my
Ma ona !>ar- dnach
zast030wanie. więc tej sprawy nie
Trzeba
bylo zadzuJoniĆ
udowodnloPrawda ta jest
Szczekodn.
na. Wie o tym
- Hallo... Tu Szczekociny
S4 jednak ludzie - o zgrozo!
- pracujący w ZEOW, którzy uslllsza~ Jędralskl.
- Sluchajcie...
do dziś Q tym niestety nie wieto jest, te SP'Ittil,.einlll.
dzą.

€nerg'a

nam
szerokie

to

udowodnić

do przykladów.

cl/}na w Bicl'lnle,W:le
musimy du? Dlaczego
skoro

tem. ..
- To
kochany

czone, niszczą się i
nikt się tym nie i"
kierownictwo GOM-u,
udlUm C{{N.
Tow. Tomasz
zabierając glos w
wiedział m. In,: "

tajemnica
towarzlIs ZU •

śmiech ...

- A kto to m6wl...
- SzczekocInlI, m6J
Szczekociny .••
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- Wykorzystać
do upowszechniania w
dzie wiedzy rolniczej,
Po omówieniu zada
przed organizacją
stawia IX Plenum
no wyboru delegata
rencję powiatową. Na
zostal wybrany tow. Jan

Gmina Piotrków,"
mówiono "trudna!
koniec ubiegłego
nala plan skupu
Mw w 90 proc.
Wpłynęły na to przede
kim rozmowy,
pr'~wadl~,,1II
przez członków
czej z huty Im.
wotki w Ostrowcu, którzy
jechali na okres kampanII
pu do Piotrkowa. Chlopl zrozu.
mieli, że wspólnie z robotniksmi budują Polskę Ludową, si!III I wspólny Jest Ich udział
ponoszeniu ciężarów tej budowY,

sldep9'

lasi Mfildt11

zaopair~ODe zOIl..tal,
.

ID

bogaty asortyment

artykułów świątecznych
Począwszy

I

kier (puder, kfys:d~ł fllflnowjlny, cukier w kostkach paczkowany l luzem) dostarczony bę
dzie w dodatkowej ilOŚci 78 tOn
Równie dobrze przedstaWia
się zaopatrzenie sldepów w inne artykuły . żywnościowe jak
tłuszcze roślinne t. :en. w • margarynę, ceres,
używane
pieczeniu ciast; powidła,
molady, drożdie, mąkę
flaną, śliwki suszone l
wicie innych.
Samych olejków l proszkóW
do pieczenia kieleckie sklepy
otrzymały 100 tys. sztuk.
Z artykułów sklepy zaopntrzo
no w 200 kg cynamonu I 300 kg
liści bObkowych. Przed samymi
świętami spodziewamy się nadejścia transportu pomarańczy
w ilości 12 ton.
Poza wymlenlonymi artykulami sklepy otrzymają znacznie
zwiększone
Ilości
cukierk6w,
poinformować.
pieczywa cukierniczego, (hel'V( pierwszej kolejności dolto- batnild I plemikit, luksusowej
naliśmy wywiadu w Wojew6dz- galanterii czekola'clowej, makakim Przedsiębiorstwie Hurtu ronów itp.".
Spożywczego.
Dyrektora hanJak wynika z Informacji zdodlowego ob. Kopczyńskiego za- bytych w WPHS, zaopatrzenie
staliśmy
zajętego
"studiowa- sklepów we wszelkie artykuły
niem"
rozdzielników. DOWie- spożywcze przedstawia się dodziawszy się o celu naszej w!- brze. Każda gospodyni będzie
zyty. dyrektor udzielll nam na mogla bez trudności załatwić
ten temat dokładnych i wyczer- swe sprawunki świąteczne.
pującyeh Informacji:
Z WPHS udaliśmy się do dy..zaopatrywanie
kieleckich rek,." Miejskiego Handlu Mięsklepów handlu uspołecznione- sem, aby dowiedzieć się jak wy
go w zwiększone ilości lutyku- gląda zaopatrzenie Kielc w mię
łów
:!;ywnościowych
rozpoczę- so, wędliny! ryby.
llśrny już w pierwszych dniach
Informacji udzieli! nam dygrudnia., Szczególny nacisk po- rektor MHMs ob. Józef Badomlożyliśmy na pełne zaopatrze- ski:
nie sklepów w podstawowe arO tym, żeby braklo komuś na
tyku!y jak mąkę I cukier. Wy- święta wędliny czy mięsa, nie
starczy powiedzieć, że na okres ma nawet mowy. Sklepy nasze
pnediiwląteczny
ilości
mąki już w tej ehwili zaopatrywane
"krupczatki",
..\\Toclawskiej", są w duże ilości wędlin o boga"lukslłsowcj" ! "bulkowej" 200- tym asortymencie. NajbardZiej
stały Zwiększone o 70 proc .• Cu- poszukiwanym przez konsumentów artykułem są szynki I bai Jerony. A trzeba powiedZieć, że
~I.kó,
! tych
mamy wystarczającą
od. poniedzialltu
tygodma, we WSllystkich kielec! ich sklepach handlu
uspołecznionego daje się UlUWilŻYĆ o:tywlony ruch, który
jest widomym znakiem zblizajllcych się !lwiąt. Dziesiątki gospodyń domu zaopatrują się w
potrZebne artykuły jak: mąkę,
cukier, drożdże, powidła, olejki,
bez którrch trudno pomyśleć o
upieczemu smacznych placków,
c!astel" tortów i Innych arcydziel sztuki kulinarnej.
Wiele naszych gospodyń domu wybierając się w okresie
przedŚWiątecznym do miasta po
zakupy, zadaje sobie pytanie.
jak w bieżącym roku wygląda
zaopatrzenie sklep6w w artykuIy żywnościowe I czy przy padklem czegoś nie zabraknie. Pragnąc zaspokoić Ich ciekawość
udaliśmy się do instytucji, które mogły nas dokładnie o tym
bleiącego
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i pracy

II

Państwowe Technikum prZe41
mysłu gpo.wezego w BandO<!

szkol.n7
Coraz lep"
sze maszyny, ceraz nowsze Il"llil'<
lIltenu posia4ll wlasny

ilÓ:łlid prodUkcyjny.

ją osiągnąć

z

~

pozW'"

tody pracy Jakie stosuje
dzież w tym zaktadzle
każdym

lIimIa1

dniem lepsze wyniki. Plan na
rok .1UlI Ilcz!l1owie Tec!lnikum
wykonali 1 grud'n1a 1111 105 proc,
Młodzież Technikum Przen:;,."
podjęła jem:zę

w

paż-

~:~:~i na
cześć 1I6 rocmiq
11
SocjalistYCZMj 20000.
podniesienia wy4llj..
walki li brakami S

OlIi,ągroi.ęcia więkllUi OlIzczędnoł<
cześć li ZjiWlu

7.ob"wiazania te ~iO<i
Wt,rowaaz()Uo nową p\mkte...

nie moie budować nowych
dynków na pOlln!(lszczenie
o
I zmuszone jest zwracać
pomoc do· Prezydiów .terenowych rad narodOwych o
dzlal odpowiednich lokalI.
które, dobrze pracującc. prezydia przydzielają Pneslębiors
twu lokale, inne - nie doceniaJąc roll, jaką maią do
nia .apteki, 'beztrosko
się. grają na zwlokę lub wręcz
odmawiają,
wysuwając
dziesiątki mniej lub więcej nleistetnych argumentów. W
cie, około 40 proc.
kielooi<im ~lada. Ille'lIuJl>Ovvie<:lnie lub zbyt cłrume
spuściznę po wlaścicielQch prywatnych, którzy nie tronczyli
się zbytnio () naletyte wyposażenie swoich plac6wek. Apteka
w SWpnlcy mieści się na przykład w drewnianym budynl$:u
dwu iwebkach. aptelta w
nowCU w jednym pokoiku, w
Dwikozach w dwu izdebka~;
podObnie przedstawia się sy*~
cja w Cieplelowle. D()dajmy, że"
przy wielu aptekach rp.ies~kają

pracy,

cję

Oó eplekl Nr 13 przy ul. Sl<>wa<:kie·
go &2 w Radomiu, n:e pos;odJiiQtei
odpi::~:w:edn~&to pom:e~czenja

no ma_

Ga.yn, '" kl~m można by pn""ho·
\Wywoć

lekarstwo,
MZJlO&rN':'ło
pizył-9Jo ~i,
:almowCU'lY przu

,s..osehowq rodzinę. Ckwtoło nie
zm'e;n'. ułiudn!a pracę pe:łQnełowi,
8

a~e

w'e'pkromo iń~e:wMt:ie VI frczy..
divm MRN b oby ową rodzinę ~~.*
kwote.oweć
gdz'" in(b;:i~i - przez:

w:e:.

m~e$iqcy

n:. dafq iadnol.'2O re·

ltUJ.rJtU8

ilość.

W sprzedaży znajdzie się Il
ton szynki goto'.... anej I surowej
w cenie qd :;5 l 52..,.1 za kilogram. za~ baleronu .( tony. ' ,
Oprócz szynek I baleron6w ukażą się w sprzedaży: polędwi
ca surowa ("moskiewska") w re
nie 55 zł za l kg, kiełbasa "bill.la surowa" w cenie ~2
1
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która pozwala na jednoc~
punktowanie współząwodnictwa
indywidualnego, międzyzokqj-l
I międzykJ.asowegO, .Ii'l.Ink'*
ta iOtalIl się bodźcem do Col
slągnięcia jeszcze lepszych
nil<ów. Rozgorzała walka. II
kość produkcji. Nie długo
do pracy w dużych za..
w wielkim przemyśle 1
to czego się tutaj nauczymy bar..
dzo nam się przyda.
Zdzilllaw Skr~k
Sandomierz;

.

llt!lodziei:

groma.dy
(gro. OrońskG) pow.
ch~c godnie uczciĆ IX
Partii założyła I.ł siebie
ZMP.
W ślad %li ZMP·owcami pod->
jęli
zo)lowiązanla
PI'!I.cuJW
chlap! tej groma.dy, którzy po.stanowili wybudowllć sp050bem
gospodarczym świetlicę gromada.
ką. Naleia.loby młode koło ZMP
otoczyć opieką i zapawnlć mu
pomoc, ażeby mogło się
jać ! swytri wplywem
starsze społeczeństwo
»po nQ-wemu." t

[ -J'-U'":'"
W

całej

elecczy

Mistrz sportu ..... Jerzy Pawłowski

e

trwaią

zawody sportowe
organizowane dla uczczenia II' Zjazdu PZPR '

, W9J8Zdd

gimnastJk,6W ZSRR
do PI..,II

--Z MO$kw:I" do

Parńa '1117"
.Iecl1&ła rępr~tacJa ttbnaa..

I

styków ZSRR, Id6ra rOZell1'll
towanyskie lII~tJmnle III dmnastyka.m! Fr\l.ne.ll oraz wystll
pl w kilku pokuacl1..
W skład. reprezenta.e.ll weho
<łzą naJlepsi zawodnicy I za.,
,wodniczki z abSOlutnymi mi·
strzaml XV Ignysk OlimpUskich - Gorocltowsk!\ I Cza!tarlnem na czele.
--00)«00-

u.u.om:m2l ,~ wo,Jew,ótłatwa przyllłllP!Ja m_wo do szą gazetkę ~cletin:ą, kOllkursy
zawodów spońo.WJ'Ch o ~uI naJlepuego ilmelca III kbks I
recytatorskie I woklllne. Treśctą
w:latniwki el'H e ~ I'nlstria w rzucie l1'anaśem i w _ - gazetek
są osiągnięcia młodzie
_h. W oimlllle od II do l} lJl'u/lnla zorganizowano zawody ży z danej gromady, roZwój wsi
w 11\5 gromadaeh. Wzięło w nich ud:dał blisko 4 tysiące polskiej itp. W gazetkacb tycb
młoilzłejy. Przy eblllj! zawodów przeprowadzono ponad 200
bardiZO często J?Oruszana jest tegawęd fi clyskUj\ na śe_t IX Plenum ,KC PZPR, w wyniku
matyka II Zjazdu. Na wieczorktórych młoilzłeł _wo podejmuje zobowiązania proouk- rilcach występują róWnież artyeyjue,
•
(
styczne zespoły gromadzkie z
,Najlępsi spgrtowcy, członko dział w wieczornicacb, które od bogatym repertuarem. Na wy_
wie LudoWych Zespołów Spor- bywają się po zawodacb. Liczne różnienie zasługuje 20-osobowy
nI~łigowg ~
toWJ'C1l biorący udział w zawo- wypowiedzi młodzieży świadczą zespół artystyczny PGR Rytdach zgłaszają się o przyjęcie o zrozumjeniu przez nią zadań, wiany. Bardzo dobrze wypadła
jęh do organizacji zetempow- jakle postawib przed narodem wieczornica w gromadzie JUllon
WłÓkniarz
skiej. Rueh ten rożw1)a Się c0- na IX Plenum nasza partia.
Kolonia, gmina' Orońsko (pow.
R
I
raz szerzej. Do chwili 'obecnej . A oto co uchwIllila młodzież Radom), na której przodUjący
do ZMP wstąpilo 205 młodycb gromady Dąbrowa, gmina Ta,- członkowie spółdzielni pFOdl,lkW RADOMIU od
dziewcząt i . chłopców. Ponadto czek (pow. Staracbowice):
cyjnej spotkllll się z młod:!';le~.
, bylo się towarzy
powstało 10 nowych .1t61 ZMP
"Postanawiamy .małoży!! koło
Ogółem zdobyto
przeszło 3
"''skie spotkanie
oraz
przeszło
lIO' nowych LZS w naszej gromadzie, gdyi tys. norm na SPO i BSPO oraz
piłkarskie pomh:
I,.2;S-6w skupiających około 700 XlII Plenum za ZMP postawi-uzyskano 190 klas sportowych.
dzy IIX ligowym
członków,
lo przed młodzieżą poważne za- Na uwagę zasługują dobre wyWłókniarzem Ra
dom a Włóknia·
W zawodach bierZe czynny u- dania w ,rozwoju knitury flzyez nik! 'w strzelaniu, które UZyskał
rzem (kolo przy .
udał również starsr,e społeczeń ne.l. Dla uczezenla II Zjazdu junak Maclejczyk. Strzelająę na
f
Radomskich Zastwo, 8' w szczególności aktyw hrtii zobowiąm.lemy się do dystansie 50 m z kbks-u na 100
kładach Graflczgromadzki, raz~1Ici \' junacy, dnia 16. L 19M 1.', wybudowa6 możliwych osiągnął 97 punktor przeszkód".
' tów, junak Franciszek Past1!l&
nych). Mecz po
którzy powróci!.! z brygad SP,
Junak Jan ~owalczyk z gro- 96 punktów, junak MichIII ISoPawIowsld J.rzy, ••oIowy ..oblislo • toną i córeczką w nowym mi.szko·
żywej grze
Dużą pomoc w organizowaniu
ni. na M.rOROwi.. Ol Waruawi".
zakończy! się nlespodz!ewanie
Kol'nltety mady Lukowa, gm. Bobrowniki, reekl 95 punktów. Z dziewcząt,
zawodów udzielają
junaczka
Jnlia
Pnstllla
osiągCAF·
lał
Sł.
Wdowiń.kl
wynikiem
remisowym r:l, ec
(pow.
Kczienlce)
po
zawodach
Gminne Partii. Spośród rezerwistów wyróżnili się: Boleslaw oświadczył: "Cieszę się, że w nęła 93 pkt., II Regina Wróbel ....
jest dużym sukcesem koła RW.
Bramki zdobyli: dla III ligoWJ06czyk, li gromady Rączki gm! Ludowej OJezyźnle mogę 6wt- 87 pkt. W rzucie granatem"" dona Dobrol'nlerz (pow. Włoszczo ~ swą Zl'ęeznOOll fi zdobywll.tl bry wynik osiągnęła juna_
ców Llżnlewlcz, dla RZG Popie.
~
V
V
~IIIIII
larsld. Widzów ok. 1000.
wal, Józef Pary!! 111 gromady Hu- IlOraz więcej wiedzy o tym, 00 Leokadia Trudzle6 . osiągaJąc,
ta Piotrowska, gmłna Gzowice, dzle,Ie alę w kraju I na świeeie". 40 m junaczka Satkowska S6 ' - - _ _ _ _ _
.
W. Kllian
(pow. Radom).
'
Na wieczornicach odbywają-.,'
ó j
lI.\
SIl ENTRALNA
UTOCzystość
ZAKOPANEM rozpoczęły
korespondent
III otwarcia !llezonu zimowego
działalność kola zrzeszeń
-oOXOoMłodzid żywo interesuje się cych się po zawodach przepro- metrów, a z ch opc w una
zawo<1lunl OI'H bierze czynny u- wadza się kortkursy na najlep- SłanllIław 8uUga uzyska160m. w
ZakOlp.lnem przewidziana sportowych Spójni I Startu.
ł
jest na 3,lItYcznia. Po defiladzie
Kolo SpÓjni liczy około 2 tył.
sportowcó:w odbędą się zawo- członków.
dy narciatskie (biegi, skoki,
Dwukrotnie liczn!ej.ue jest
I'A ....
sztafety),
kolo Startu, które utworzyło już
kiika sekcji oraz otoczyło spe-

Radom

remlsu.e •••

1----------------------'
Za spftrtu W ZakftpanAM
W

i

Z

budowie skoczni narciarskie

d

g oszenia rutyn

koszykówki ..,. ........

..

~~~i ci>~ :or6~~,:

śniegu młodzież Liceum Pedagogicznego w Zakopanem.
wysoko w Tatry.
Oba kola wystąpią w tym se! skoczkowie zamiesz- zonie we wszystkich zawodach
kali w schronisku w Pięciu Sta- narciarskich, II przede wszystwacb, li zjazdowcy w Morskim kim w mistrzostwach _olch
Oku, jednak wobec złych warunków śniegowych nad Morskim Okiem zja2rlowcy przeniosą się prawdopodobnie z kolei
na Halę Konclratową.

POSZUKIWANIU
WObóz
kadry narciarskiej

przeniósł
Bi~acze

się

do rozgrywek

omistrzostwo lolewiJzm .
Presydium !llekc.li koszyUwki
WKKF w Kielcach u,wi~
~ M bm. upływa śermm zgło
neń

It_,

~kieh

~

kosą

k6wki /lo I'nlstrzostw wojew6lk·
Zgłoszenia w tennlnle ~
nlejszym nie będ~ uwzględniaM,

""konaniu

SPO

Up()ClIIIIO

Fny i>udowr. ___, _farsId., w!Cio'...... prac.l.
Na l<IiJ.-'UI %o!IIh.ne ~iq atwory do .....

VI

czyni.. 'PO!"""Y'" ""'Isko.

".1.. · oItaly.

T~ właśnie. Chciałam otrzyma~ Ię praa m6wtono mi, że tam potrzebna jest pomoc.
_ Owuem, może pan! otrzymać. Proszą zaraz zgłosić zię dG pana Kiczki. On jelit kierownikiem laberatorlum, a co do watw1enla formalnol!ci, wclllollnięcilil na 1IIItę płacy ! tym podobru!. to pnyJdz!1I pani 40 mnie o godzinie
~j. Nie, o azoonamtj to będę zajęty iIll»'mł &prawami. Wobce telo o 11'. Mieszkam za
lI:odciołem u Zi6lld-.
_ Wk:IziA mam pra~ - tWn1eeh.nęła
Hanka do Józka, gdy Szymański odszedł eOIł ty taki nutromlil'lY?
;.... A 00... L .• be. Po cO on ci kazał przyj~ wie.
~ - wybueh~ Jóuk.
, - MyQIzz, te nie w1dz1alem jak się na ciebie Ratrzy). jak, jak...
_ Gluptazku, co ciebie obchodzi. Niech się
patrzy, a zresztą pójdziesz za mną wieczorem
do nlego, dobrze? J'rosto po pracy,
_ Dobrze - zgodził alf! udobruchany chlopU ...;. umaj bym elę nle ~
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Nie ~ dobre ~ wi~. W rowaeh, jak to w rowach wody' było ( '}I'H
mniej i po dwóch dnlach lI1.IpełniII! zabrakło.
Chlopi s ~ nie prz)'ChodziU. Nałeżało po.~ aparaw na lMe l'nleJsea, dowidć
deski t matedat Nie było CZyn:!,
Wiercenie u.stalo.
~kI ehocUlł zły 1 nie
$Ię dziej L Waystko rozłazIlo mu
:RobotT zostały przerwane, mimo,
się d~e inatr13kcji i okó1nl!E6w.
PrÓbował' eOIł robie, ~ zapobt~ ałe
m. wyeIl.odz1lo. Um1OO7 lIi1nlld, ~
~ Clci sąbt,k6w...
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Q:to< eto' takoje'1 -

byśmy zabłądzili.
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Chodtmy elo . S:Q'lruIMb:lego.
co jest...
Długo musieli puka~, llIm otworzył ~
Zl6lko. Mru~ o ludziaeh co to' wióczą się po
nocy jak marki po piekle, zaprowadził ieh do
pokoju zajmowanego przez prof_ra. I'rzelmteIł Jeżow kontakt. Słaba żarIlwka OIIW!etlUa po.kój prawie. że pusty, z wielkl\ lItafą pod ścianą,
nieheblowanym lltoł~ po środku I ielunym
łótldem dosuniętym do 1IcianY. Spod dużej Ima·
ciasśej pierzyny sterezala zmierzwiona erupry·
na ~kiego. Ną' krufie oOOk wisiało pow1eslIolle IItIlrannle ubranie.
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