MOSWK.A .'1?AP,
"1'ASS dOinOS!:
W dniu 16

AII.neja

wodnlczący

ZSRR G. M.
przyJął premiera Niemieckiej Republiki Demokratycznej Otto
Grotewohla.
W rozmowie, która uplynE!ła w atmosferze serdecznOści I przyjaźni, wzięli udział: pierwszy zastępca przewodniczącego Rady Ministrów
ZSRR I minister spraw zagra
nlcznych W. M. Mołotow,
pierwszy sekretarz KC PZPR
N. S. Chruszczow I Wysoki
Komisarz ZSRR w Niemczech
W. S. Slemionow.
Klęska

ROK V. 301 (1400) A B

Uroczysta ·a,kademia w Warszawl
ID 35 rocznicę utworzenia
""Komunislyczn · Partii Polski
Dnł& 111 !Jw. w 35 roemłClll ~lIłanł& Komumt:rezlle3, P.u..
tli Poisld. odb:rła lilię, w __ehu Komitetu Centralnego Pollllde3

bezrobocia o,,,. II/ód w Pol.ce

kapitalisty.znel ,"wsza

Mikołala

e

An·

ZJednoozooe3hrilł

BobIItwCllle$ 'llroC2lysła almdemia.
, wodlli~cy KC PZPR, l'roIIIe8
W BIEBUT, Obecni byli cIIiOIlPZPR, członkowie KC PZPR,
_Delii dzlałaese mch.. reWOlucyjnego 1\ ald.ad{iw prnoy
l!ltolłey 01'111.21 i!l'IIICowlliey aparatu pariyJnego.
\
Akademię zagaił sekretan M!siaszek. W !mieniu wybitnego
g6rnik w kopalni "Bofmław Chrobry". ~odstawowej Organizacji 'Par- działacza polskiego ruchu rewoObe:n:e mteu:ka wraz z rodztnq w
ladnym j wygodn'. urxqdzonym Irzy' tyjnej przy KC PZPR - Stefan lucyjnego, członka KC PZPR Franciszka ,Fiedlera, który nie
PEKIN (PAP).
pokolowl'm mieszkaniu.
mógł wziąć udziału w akademII, ambasador ZSRR w Ch'ińsltiej
odczytał oń tekst przemówienia Republice Ludowej P.
otwierającego uroczystość.
listy u~~e~~~~;~~!'.r~
,,Komunistyczna Partia Polśki wręczy!
przewodniczącemu
- wskazuje m.In. Franciszek Rządu Ludl)wego Chińskiej
Fiedler - powstała w przełomo publiki Ludowej Mao
wym dla·ltldzkości momencie. gowi. W czasie nr,""",aŁ"JitoI
Na Wschodzie walczy! z prze- czenla listów
możnym wrogiem, rozwi:lał się I
cych obecni
krzepł w walce Związek Radziec
ki - pierwsze państwo socjali- stwowej Rady A,fl~~~~!:~:~:~
minister
n
styczne - zwycięstwem swym IChińskiej
'0 __ •• >,"'"
wieszczące światu jutrzeijkę noCzou
En-lai,
selltrel;arz
wej, .wyższej człowieczef epoki
ńy Centralnej
Rady
rozwoju ludzkości.
KPP powstała w historycz- Rządowej Lin Bo-czui, p.o. szefa
nym momencie, gdy w Polsce sztabu generalnego Ludow~Re
wyzwolonej li pęt niewoli ~-, wo!u'cyjnej Rady WoJskowejNe
dowej, dzięki zwycięstwu '\H- 2u-cz!en oraz wyżsi urzędnicy
wolucji
radzieckiej, rostrz:v- ministerstwa spraw zagraniezgala
się .sprawa, jaką
ma nych.
być Polska, jaką drogą pójObecny byl równięż caly perdzie - drogą pokOju, postę
pu l rozwoju ku SOCjalizmowi, sonel dyplomatyczny ambasady
esy tet drogą wojny, podbojÓW i radzieckiej. '
reakcji? Czy Polska stanie się
ojesyz.ną robotników, chłopów I
inteligencji, ojesymą ludzi, pracy, troskliwą matką dbającą Q
dobrobyt materialny swych BY.nÓw ! córek, o oświatę! kulturę,
czy tęż zostanie folwarkiem kali1tAlI~ a"~~~~ ~
lanfówi barikierów;"'·'m-oWf-

ko,owiCla, jak ",ielu innych do •• ukaoio ,pracy,
lI,anicomi ojczystego
krolu. ,Emigrule on do 11$1911, gd.:.
prz.. długi. lala pra•• I. wIomIel·
:zych kopo!ni ••h. Po wyZwol •• iu w,a·
co do ojclyzny, do pracy w polikirn
g6,nict'·"Q. Ob••n'. pracul. lako .od·

pa."

Wiclcll

.
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ulicy C:hołubl~sI!i_ n.. Pal... Kultury l Noukl 1111. J6,,"""
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Sukc~s

strajku

.łllldel; rllłltllk6.

grzell,IIIWJell

W ośrodbch p~~.
W komunikaprzebieg Włoch udział robot.n1k6w 'W
powszechnego ;trajku był prawie ca'lkowit7•.•
rotlOtl1ukó'w w przemyśle przeciętnie wynosU około 115 pro
zakończYI cent.
Sekretsr!at
WIoskiej
PCI4
El ran'l),
Powszech· wszechneJ KonfederacjiPfH1

l'E!luumllljąc~

przesłał

la ogrOlT)llY

Świedc1ą

l)

tym

różnych

"-

prowincji. Powodzenie
strajku jest tym bardziej wamienne, że organizacje przedsię
biorców usiłowały do ómltnlej
chwil! p~~ mu,

erdecme pozdrowienia

i gratulacje mlllonOm pracowm,..
ków przemysłu, którzy ZII!llImi4.
festowall 'W tak wymown:r . .
sób swe solidarne poparcie -..
dd ekonomicznych ~
tych przez Wlosq Pow~
Konfedel'lllCję Pracy i ~...
3ańskie zwiI&Zld zawodowe,

Uroczystość złożenia ślubowania

śkiem kapitału

międzynarodo

wego, przedmiotem rozmwek
między wielkimi państwamI Imsłołu ubfadlq~
perlallstYcznyml?"
"KPP ,rozumiała maczenle
międzynarodowe rewolucji redZiecldej, rorumiała, że państwo
Plerwazej zwyc!ęziliej ReWolucji Socjalistycmej stsnle siE!
~ę li zadowoleniem, :bil Stan.v oparciem! pomOCił ml~aro
Zjednoczone, Wielka Brytania I dowego ruchu reWolucyjnego,
!francja' wyrazUy zgodę na pro(Dol!:ol'i_llie na litr. :e)
pozycję rządu ZSBR w sprawie
zwolanill do Berlina konferenCji
czterech ministrów spraw zagra
niczIIYch.
W duchu propozycji. likierowanych kilkakrotnie przez Izbę Lu siłg
. dowlil ! rząd Niemieckiej Republikl Demokratycznej do zachod
funta
nlo - niemieckich wlll!!z państwowych oświadczamy co naLONDYN (PAP). Jak dono~i
stępuje:
d:!!iennik "Fina}'lciel Tlmes" mlRząd Niemieckiej Republiki nlster skarbu Butler o§wladczyl
w bble Gmin, te .w pllidzierniDemokratycznej jest nadal
k b
ił
tów podjąć rokowania z
stawlcięlami Niemiec
u r, s II nabywcza funts IInnich w sprawie utworzenia tym glelskiego spadła o 5,8 proc. w
porównaniu II: październikiem
(Do~6ezellie Ile litr. I)
1951 roku.

".... .:y dl' .$,.6Ift_go·

Oś
Ille
Ul bil
wiprawie tonferencji czterech
BERLIN (PAP). Jak donosi
agencja ·ADN, Walter Ulbl'lcht,
pelniący
obowlązld.
prem.lera
Niemieckiej Republiki Demokratycznej, złoży! na posledzen!t.
Izby Ludowej oŚwiadczellie, któ
re stwierdza m. In.:
- Rząd Nlem!ecld.ej RepubUki Demokratycznej dowiedział

Dllennlkl paryskie

O

nowym oświadczeniu

PARy;t PAP.
WSzYStkie
d:!:Ienniki paryskie opublikOwały nowe oświadczenie prezydenta Ho Szi Mina o gotowości rządu ! narodu Wietnamskiej RepUbliki Demokratycznej do p~jęcill rokowań,
Jetll rząd francuski "chce pokoJowello rozwiązania kwestii
wietnamskiej".
!!emokret:VCElla, przyj
to oowiadczenle z wieilledowolenlem, podkreśla
lelo IInaaenle dla sprawy ustanowlenla poko.luw poludniowo • wschodniej AzjI.
"Jaki
pretekllt - pisze
"L'ąumanl\e" mOllą wysunąć nasi ministrowie, aby kontynuować ddalaula wojenne w Indochinach".
Dziennik podkreSla, . łe wojna przeciwko Illlrodowl wietnamskiemu leży jedynie w In
teresie Imperialistów amerykańskich, którzy staraJII sil:
zająć w Indochinach miejsce
kolonizatorów francuskich. a
także w j nteresl.!!I Bao t>a!!!I i
lego ,.edemorl\1izowanej kil·
ki'" której tylko wojna umotUw la zachowanie władzy i utt"llymanle swego reiymu.
~Ienn!k "Llberatlon" poświęclI oowladclIenlu Ho S:!!
Mln~ arty~uł wstępny, w któ-
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Pllskl-llllllrillt
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sprawie o'wiadczenia Dullega

PARy1a PAP. Óeputowall;r ko renej! barlińs!deJ, jako nlellamunil!tyczny Pl'6l'1teau likieru:. \l\[lsłe.1 pokojowe mocarstwo.
wał InłjrpelacJI: do biura ZgroDeputowall;r Montaabert (gaul
madzen1r.: Narodowego w spra- Ii$ts), deputowany Bonnefous
wie ośWiadczenia Dullesa, etA- (radykał) i deputoWSlIIY Dronne
(lIaumsta) zwr6eill się do rządu
II Interpolacjami, w któryCh doltIagaj" się potęplel;lia deklaraco rząd francuski ·immlerze u- ejl. Dullesa.
ezybłć w
lwiązku l! deldaracjl, _-:-_ _ _......- -_ _ _ _ __
jaką złożył Dulles; po. odbyciu
narady 11 Adenaueram. J)ekla'ra.
da tIL':"" ez;ytam:v w Interpelacji
- stanowi:
.
.
a) olnlfzającą IngerenCjI: w
sprawy bazpleczel'lstwą I p~
ul:odel Francji,
bl niesłYchany nacisk na par:lament, kt6ry dal jull wytal!
swemu stsnowisku w spraWach
porusIlonych przez Dullesa,·'
ej próbę nledopul!llCZenl!!l do
tero, by Francjll odegrała' od·
. powlec;lnlą roI, " esasła kónte-

- - - - -......-

francuski
misanowi lene
dochinaeh
~włOCZl'lła

nia o rOlle
na.mskleS

• 1

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

omunikał P
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MOSIliWA (PAP).
Ag~ncja
1'ASS podaje następujący komu
nikat Prokuratury ZSRR:
Dnia 23 czerwca 11153 Prezydium Rady Najwyiszej ZSRR
po rozpatrzeniu Komunikatu Ra
dy Ministrów ZSRR w sprawie
IIbrodruczeJ dzlałalhośd L.P.
:ae'ril jako 'agenta obcego kapitału, zmierzającej do podwa~
nla państwa radzieckiego, postanowiło: uSllnąć L. P. Berię
ze
stanowiska ,pierwszego zastępcy
przewodniczącego
Rady Ministrów ZSRR i ze stanowiska ministra
Spraw Wewn-:trznych
ZSRR oraz pociągnąć go do odpowiedzialności sądowej.
Dnia
II sierpnla 1953 r. Rada Najwyż
sza ZSRR zatwlerdz!!a dekret
Prezydium
Rady Najwyższej
:ZSRR li dnia 26 ćzerwca.
Obecnie Prokuratura ZSRR
:ąakończyła śledztwo' w sprawie
zdrajcy ojczyzny, L. P. Beri!.
W toku śledztwa ustalono, w
Seria wykorzystując swe stanowisko, zmontowGI Wl:og1 wobeC
państwa radzieckiego zdradziecką grupę spiskowców, która p0stawiła sobie zbrodniczy cel wy
korzystania organów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych zar6wno w centrum jak I w terenie przeciwko partii komunistycznej i rządowi ZSRR w interesie obcego kapitału I która w
swych
zdradzieckich knowaniach dążyla do postawienia Ministerstwa Spraw Wewnętrz
nych ponad partią I rządem, aby
zagarnąć wladzę

! zlikwidować

radzleckl

ustrój
robotniczochłopski w celu
p,zywr6cenia
kapitalizmu l panowania bmiuazjl.
Aktywnymi uczestnikami zdra
dzleckicj grupy spiskowców byli, związani z Berią w ciągu wie
lu lat wspólną zbredniczą dział.alnośclą w organach Komisaria
tu Ludowego Spraw Wewnętrz
nych - Ministerstwa Spraw We
w'nętrznych, oskarżenl: byly minister B!'zpieczeństwa Państwo
wego ZSRR, a ostatnio minister
Kontroli Państwowej ZSRR I\ierkulow W. N., byly kierownik
jednego z departamentów Korni
SlU'iatu. Ludowego Spraw We:~wnętrznych ZSRR, a ostatnio m!
'flister
Spraw Wewnętrznych
Gruzińskiej SRR Dek!moZow
W. G., były zaEt'WCa Komisariatu Ludowego Spraw Wewnętrz
nych Gruzińskiej SRR, następnie
wiceminister Bezpieczeństwa Pań
s!Wowego ZSRR, a ostatnio wicemin!ster Spraw Wewnętrznych
ZSRR - Kobulow B. Z., byly
l\ldowy komisarz Spraw Wewnętrznych Gruzińskiej SRR, a
ostatnio kierownik jednego % de
partament6w
Ministerstwa
Spraw Wewnętrznych ZSRR Goglldze S. A., były kierownik
jednego z departamentów KomIsa.riatu Ludowego Spraw We-

ZSRR, a OIItatnlo
minister Spraw Wewnętl'Zl1Ych
Ukraińskiej SRR-Meszlk li, I. I
były naczelnik wydzlalu ś'ledcze
'o Ministerstwa Spraw Wewnę
tl'znych ZSRR QO spraw szczególnej
wagi - Włod:&lmlrski
L. E.
W ciągu wielu lat ~ria i Jego
wspólniCY starannie mask~wali
i ukrywali swą wrogll, zdrad:l.!~c
ką działl!lność. Po qonle J. W.
Stalina, gdy reakcy,lne siły Imperialistyczne aktywizowały dywersyjną dzlalalność' przeciwko
państwu . radzieckiemu,
~ria
rozpocząl forsowną akcję dla 0siągnięcia swich Zbrodniczych
celów przede wszystkim przez
wykorzystanie organów Minister
siwa Spraw Wewnętrznych, ab3<
zagarną.ć władzę, to wla'nl. umożliwiło zdemukOW1mi.
w
krótkim czuie pnI\wdzłwqo oblicza tego zdrajcy ojczyzny l pod
jęcie s tanowczych kroków w eelu udar!'mnlenia jego wrogltlj
dzialalnoś~' •
W marcu 1953 .• r., gdy Beria
zoslal ministrem Spraw' Wewnętrznych, zacząl on wysuwać
usilnie na szereg stanowisk kiew Ministerstwie
rowniC7.ych
Spraw Wewnętrznych uczestników grupy spiskOWCÓW. Spiskowcy pneśladOWaU. 1 szykanowali uczciwych pracowników
Ministerstwa Spraw Wewn"trznych, którzy edmawiall wykonywania zbrodniczych zarządzeń
BerU.
W celu podwdoola ustroju
kołchozowego i stworz.e.nla trudności aprowizacyjnych w ZSRR
Beria sa,bQto.'>Ya! wszelkimi sposobami i utrudniał realizację do
nioslych posunięć partii I rządu
zmierzających do rozwoju gospo
darki kolchozów ! sowchozów I
do stałego wzrostu dobrobytu
narodu radzieckiego.
Ustalono takte, w ~ria i je-go wspólnicy podjęli zbrodnicze
kroki, by oźywić resztki elemen
[ów burruazyjno - nacjonalistycznych w republikach zwląz~
kowych, wywołać wrogość .I
waśnie między narodami ZSRR,
a przede wszystkim podważyć
przyjaŹll !ąćzącą nlll."ody
't wielkim narodem rosyjskim:
Pozbawieni wszelkiej bazy
społecznej 'IV ZsRR Beria i jego
wspólnicy liczyli w swych przestępczych planach
na poparcie
spisku przez reakcyjne siły imperialistyczne za gra.nlcą.
Jak ustalono obecnie w toku
śledztwa, Beria nawiązał łącz..
ność z obcymi wywiadami jeszcze w okresie wojny domowej.
VI! 1919 roku Beria podczas pobytu w Baku dopuścił' się zdrawatępując
na
służbę
dy,
jako
ta,lny
agent w wywiadzie
kotrrewolucyjnego
rządu mU58awatyst6w w Azerbejdżanle,
który to wywiad dzlala! pod kontrolą orga-

wnętr:mych

zau

deZIBla
(DokończenIe

ze sir. I)

chta
iż odberliń
ska, p. Adenauer pospieszył do
Paryża I pouczyl rząd francuski,
dlaczego niezbędne jest - d.ia

otrzymaniu
być się

wiadomości,

ma konferancja

czasowego rządu ogólnonfemleckiego i przygotowania wolnych
viiyborów ogólnoniemieckich.
Rząd
Niemieckiej Republiki wzmocnienia potencjalu wojenDemokratycznej stwierdza z' 0- nego USA - by
przyjęb_niem, w rząd Adc!'ljluera la układ o
wspólnie tylko uchyla się ed udziału nocie nh,'On" .. j",
w rokowaniach między przedsta
widelaml Niemieckiej Republiki
Demokratycznej j Niemiec Zachodnich, lecz usiłuje również
w_lkiml sposobami utrudnić
skuteczne
konferencji
mocarstw.
Charakterystyczne jeEt, że po

n6w' wrwiadu brytyjsklagó. W
1920 roku podezas pobytu w Gru
zj! Bei'lll. 'zl:Iów popełnił akt !:dra
ay nawiązując tajną .llICzność ~
mieńszewicką policją polltyczn/!,
będącą filią wywiadu brytyjskiego.
'Sled!ltwo u9.ialiło, ~ również
Wt1l1stępnyeh.iatach Beta utn:y
mY"I:al i rozszerzal swe tajne zbr?
dnieze kontakty z obcymi wy,wiadami za poŚrednictwem nasyłll
nych prze~ te WyWiady szpiegów, których udawało mu się
niekiedy uchronić przed zdemM
kowaniem l zas!użOlt!\ karą.
Działając Jako zdrajca ojczyz.ny I szpieg zaprzedany obcym
wywiadom, Beria przez cały
CI'.Il$ nrej zbrodniczej
dzia.ialności przy pomocy swych wS'pÓlników u~ równie!: tajną !ąCMOŚĆ .:1l kontrrewolucyjnym! 8t'Uz!ńskim! mIeńszewi
kami - emilll~tami, agentami
.szeregu Obcych wywiadów.
Starannie ukrywając l maskując swoją zbrodniczą przeszłość

I wrogie kontakty z WYWiadamI
obcych państw, Berla obrał jako zasadniczą metodę działania
oszczerstwo, intrygi, różne prowokaCje przeciwko uczciwym
pracownikcm partyjnym i pań
stwowym, którzy stali na drodze realizacji jego planów wrogich wobec państwa radzieckiego I przesz;kadza.ll mu. w dojściu.
do Władzy.
Przedostawszy się przy pOmoCy tych zbrodniczych metod na
odpowieddalne stanowISka na
Zalcaukazlu i w Gruzji, a następ
nie w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych ZSRR i snując piany zagarnięcia władzy w~
dzieckich celach Beria I~o
wspólnicy rozprawiali s!ę z nie.wygodnymi dla nich ludźmi, nie
cofając się przed aktami samowoli i bezprawia, oszukując w
nikczemny sposób partię i pań
stwo.
W toku śledztwa ustalono szereg zbrodniczych machinacji,
PI'llY pomocyktóryc!t Beria
chciał osiągnąć karierowiczowskie cele i zapobiec zdemaskowaniu swego wrogiego oblicza.
,Tak na .przykład śledztwo ustaliło, :te 4Ia os!ągnhlcla swych
zdradzieckich celów ~rl!\ przez;
szereg lat prowadził przy pomocy s,wych wspÓlników zbrodnic.llą ifitry~nclcą walkę przeciwke), wybitnemu działaczowi partli '!rcomuniatyez:ne.l 1 państwa
radzl~kleg() Sergo OrtUonikldze, widząc w nim cz!owie:lr:a,
który stał na przeszkodzle jego
d-alllzej karierze I realizacji jego wrogich planów. Jak obecnie
.nalano, 8ergo Ordżonlkldze
:tyw!! nieufność do Beri! pod
względem politycmym. Po śmier
ci Sergo Ordionlkidze spiskowcy mścili się bezlitośnie na jego
rodzinie.
SJedztwo ustaliło r6wnJet, ~e
Spiskowcy dokonywali terrorystycznych zabójstw na osobach,
ze strony których obawiali
zdemaskowania. Tak
l jqo wspólniCY ZIll1~oI"do\lmll
M. S. Kle&owa
komunistycznej od 1902
członka Prezydium
kolegium GPU za
Dzierżyńskiego. Spiskowcy
li podstawę aby uważać, te Kle
drow. posiada materiały o zbrodniczej pnesz!oścl Beril. Ustalono również inne fakty terrorystycznycP zabÓjstw, dokonanych
przez IIPll!ko'M:ÓW w zI:lrodniczym celu likwidowania uczciw)'ch, oddanych
komunistyez:nej I
kiej kadr.
Jak

Ollkarienl, zdemukoW'!lnl w
toku śledztwa przez zeznania
I!cz:nych, świadków I przez auten
tYCZ1i1E1
dane
dokumentarne,
przymali się do popełnienia szerel!'U nl'ezwykle ciężkich zbrodni wobec państwa.
~ria manie J;lned ~ądem za
zdradę ojczymy, zorgaIllzowanle
spisku antyradzieckiego, dokonanie aktów terrorystycznych,
%1'1 aktyWną walkę przeciwko
klasie robotniczej i rewolUCYYr!e
mu ruchowi robotniczemu, którą prowadzi! Jako tajny agent
wywiadu
kO\ltrrewo!ucyJnego
rządu mussawatystów w okr.esie
wojny domowej, tj. za zbrodnie
objęte artykułami 58-1 "B", w
511-8, 58-la: 58-11 Kodeksu Karnego RFSRR.
MerkułO'W, Dekanozow, KOlmlow, Goglldze, Meszik I WIodzlmlrski staną przed sądem za
zdradę ojczyzny, dokonanie aktów terrorystycznych i udział w
kontrreWOlucyjnej zdradzieckiej
grupie spiskowej, tj. za zbrodnie objęte artykułami 58-1 "B".
58-8, 58-11 Kedeksu Karnego
RFSRR.
W m;,śl dekretu Pr~zydium
Rady Najwyższej ZSRR sprawa
Berii, Merkulowa, Dekanozowa.
Kobulowa, Goglidze, Meszika i
Wlodzlmirskiego będzie rozpatrzona przez specjalne Kolegium
Sądu. Najwyższego ZSRR w tryb!e ustalonym przez ustawę z
1 grudnia 1984 r.
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35 rocznicę utwd~zenia .
Ko
ej Partii Polski
UJ

1 "
(Dokończenie ze strony -e.,

Partia !tobot.nlcZII budowniczka Polski socjalistycznej".
W
dalszym
ciągu przemóWieże rewolucja znajdzie oddźWięk
nia otwierającego uroczystolie,
wszędzie, gdzie ludzle pracy
cierpią pod jarzmem ucisku kl~ Fr~clszek Fiedler wskazuje na
KPP.
sowego i narodowego, źe budZIĆ niezłomny hart ludzi
będZie miliony do walki o W'ft- "Walczyli gdy byli "na wo1noś
ci",
wałczyli
w
więzieniach,
wolenie narodowe I klasowe.
KPP odzi~zlczyla po Wielkim walczyli w sali sądowej, gdzie
Proletariacie I po Socjaldemo- z oskarźonych zamieniali się w
kracji Królestwa polskiego i plomiennych oskarżycieli ustroLitwy' proletariacki hąrt, tra- ju opartego na nędzy, ucisku !
dycje ~elkich bojów klaso- wojnie. Terror bur:tulI&yjny odwych, ńtezachwianą v.iarę w slewal słabszych, hartował motwórcze sily mas pracujących, cnych, czyni! Ich jeszcz.e mocentuzjazm ! oeqraniczne ?ddn- niejszymi, jeszcze bardZIej nie- '
nie &prawie wyzwolenia narodo- ulliętyml, llardlliej nieustrasooowego l klru;owello, rewolucyjny nymi bojownikami o Polskę pra
internaCjonalizm, tradycje naj- wd,zlwie niepodległą I suwerenściślejszej W&półprllCY z rolIyj- ną, o Po!sk41 socjalistyczną.
sldm
ruchem rewolucyjnym.
li'ablerklew!cz,
Wesołowski,
KPP była jedf111 partią walczą Hlbner, K.nlew5kl, ;Rutkowsld,
cą przeciw
przd'fymarcsan!u Botwin, Engel, Bialy, BytoInllka,
bogactw Polski kapitałowi :m- Haje!)'!!:, Pllarczyk ! tyJtl, tylU In
graniememu, przeciw podpo- nyoh rClZstnelanych, pomordo·
rządkowaniu
kraju kartelom wanych przez zbirów kapitału,
międzynarodqwym, które celowy-wodzi się z linii Waryńskich,
wo uwsteczniały gospodarczo Kunickich, Ossowskich, Bardow
Polskę, zmniejszały jej zdolność
skicp
Pietrusińskich, z linii Ka
obronną"·
sprzaków, Baronów, Okrzejów
"Dziś, w przededniu II Zjazdu
_ życiem bohaterskim l śmier
PZPR, Zjazdu, który jeszcze llar
dziej umocni sojusz robotniczo- cill bohaterską znaczących drolIę do socjalizmu w Polsce.
chłopski, pamiętamy, że podwaDziś w polsce Ludowej, w
liny braterskiego sojuszu robotniczo - chlopskiego zostały zbu- pOlsce budującej SOCjalizm, oddo,'.'!!ne przez KOI'l1UJ'llsty!!mą dajemy hołd Ich bohaterskiej
p;m!ęcl. Pełni wdzięcznej paPartię Polski. KPP wychowywala polskie masy pracujące w mięci zwracamy sili ku KPP, ku
ię
duchu Internacjonalizmu, w duOdKomunikat Prezydium chu zasady markalstowsklej, te
nie mow być wolny naród uciskaJący Intle narody. KPP wychowywala
polskie masy pracuZSRR
rewolucyjne traJące w diJlchu przyjaź.ni I sojuMOSKWA (P AP).
Agencja szu klasowego ze Związkiem Ra dycje
w broń, potęgującą
l'ASS pedaje:
sojusz
robotniczo
• chlopaid, udzieckim. KPP wychowywala
., W związku z wykryciem przez kadrę niezłomnych bojowników, macniającą nlepodleglość ! bezProkuraturę ZSRR zbrodniczej,
którzy w ciężkiej dla narodu pieczeństwo naszej ojczyzny,
antypaństwowej dzialalności W. chwil! niewoli hltlerowsklll) czynilIclI li: Polski jeszcze mocN. Merkulowa w okresie jego dum~ podnieśli sztandar wol- nieJsze ogniwo obozu walkl. o
pracy w organach Ministerstwa ności, utworzyli Polską Partię pokój, socjalizm".,
Bezpieczeństwa Państwowego l
RobotniCzą l
pod kierownicReferat zatytułowa.ny
'"W
Ministerstwa Spraw Wewnątrz twem Bolesława Bieruta, w 0rocznicę
powstania
nych ZSRR, Prezydium Rady parciu o Związek Radzlecltl, powygłosU
ezIofiek
KC
Najwyiszej ZSRR na wniosek prowadzili masy pracują.ce do PZPR. kierownik Wydziału
Rady Ministrów ZSRR z ; 1 wrze zwycięskiego boju o wyzwolenie storli PartU KC PZPR śnia br. usunę!o W. N. Merkunarodowe I klasowe. Z tej wal- cleusz Danlssaw!llti.
lowa ze stanowiska mlnisUa ki na fal! zwycięstwa nad soCząść ofiejalnll akademII mKontroli Państwowej ZSRR i cjaldemokratyzmem,
zwycię kończono odśplewa.nlem
.,r.~ę
sl<ierowa!o jego sprawę do sądu. stwa idei jedności klasy robot- dzYllarodówkl",
Prezydium Rady Najwyższej
Na ~ "rŁ'"",h",zyu.
ZSRR mianowało
ministrem niczej, ugruntowa.nlll zasad mllr się program
revło!l:lCyjksizmu - leninizmu, powstała li nych oraz
Państwowej ZSRRlat temu Polska ZJednocullla Broniewwego

I'.'f'

prlz,dłlta
Republiki Francus:dej

dwa kraj u I ilwietnok! nlWitj
oJC2)"z:nJ', co zarllZCm jest gwarancją
edrzucenla wszelkich
prób wykorzystywania uczuć l'$
llgijllych dla celów antyj:!ol.
skich.
Gdy po stuleciach ni_oli i
obcego I.Iciiku wróciły do Macierzy Ziemie Zachodnie - my,
Episkopat I duchowieństwo pol
skie, nla będziemy ~xezędzill W'/
sUków, aby l'Ównid; (lr~niza.
eja Kościoła na tych Ziemiach
w polni odzwierciedlała Ich cal~
kowile zespolenie z Macitlną,
li1eby te Zlamle wbrew w!'Ollim
zakusom rozwljały się jak naJ~
pomyślniej jako odwi~We pol~
we,

SIubowaniem naszym podlm-ohowlłlzkl wobec: Polskiej
ślamy, 1e

wyll:onywa~

będziemy

nallZC.! !llljlepszej wołl I
zro:l\UJ'lienia. tak, ;lak to nam !lal.nl.llln!ł oic~
i
"elltełn'ly Pl:'llekOnalll, :.ta dJIsllljuy 111ft ślubowlInia będaIe
dałszym krokiem emltlrzaJąeYll'l
do marm\:>niJowen,11I praCy Ko-'
ścioła I Pełtwa dla dobra na·
$Zej oj~,

..

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

Nq 'czele wc
co utrudnia
Można'by wymienIć łeh wIele.
pozornie drobnych, ale jakże
ważnych, dobkllwie bolących
spraw.
Znamy je WSZYSC}'. Brak zlobks i zły wypiek chleba, tylko du
że numery butów w jednym
sklepie i tylko male w drugim,
brak ubrań ochronnych w fabryce i niewykorzystany rundusz na I'omomy mieszkań ... Ot,
takie dolwczliwcwYbeje na naszej drodze do SOCjalizmu. Choć
bardzo różne, wszystkie one, od
wyrwy w chodniku at do zlej
stolówki I 04 brakUjących
w
handlu sznurowadeł aż do tygodnlami zeps.utego centralnego
ogrzewania w hotp.lu robotniczym..,. mają Jedną wspólną ce-

buduje si., nie t"lko"c w-joe
d
..
,
" ..
110 z nas o
nad zwycięskim' wykonywa m
WIJ walCe.
wielkich planów liIospodare~ye .
em alarmowym ZaSOCjalizm buduje Się tokie w brzmiały wskazania IX Plenum
codziennym staraniu o byt ludzi dla tych orgllnillacji t Instancji
pracy, w codZiennej Walce z partyjnych, które w walce o
tym WUYlltkim. co stoi na prze- plan Ilubill' t oczu czlowieka,
SZklldzle stalej poprawie ich wa które hołdowały błędnym terunków życia. Bowiem "wył- ariom; jakoby można byłO roz..
szość ustroju 8oejallstYe1!lnl(\!ro _ dzielić walkę o realizaCję plawskazuje towarzysz 'Biel'llł _ !lÓ~ socjllJl1tycznego budown!cpolega .nle tylko nA tym, 'M g • .twa od walki O poprawę warun!IMWIlIa on 8l1o!eezol'isłwlI nowe, KÓw. ~cla ludzi pracy. Dla tych
niespotykalIe !,Jl.'IIiedtem ~po orgał14acjł ze wskazań Plenum
ł'Ol!wojl,l sil wytw6~1! I po- płyną jtine wnioski, M c!.obrte
tętn,. ł'O:mlaeh ąela kulturalne- pojmującll.swą rolę initlllWJa
lir,? ale wzede wliillJ'lltklm na partyjna zajmuje się nie "tylko
tym, te tl'l!śkQ o e1!lJewleka I Jego ll'Prawą wykcuanla planu miejpotrzeby lruItel!'lalile Iduellowe scowych zakładów. produkcyj~
wysuwa pa Czoło wszystkich nych, ale także rozmieszczeniem
ehę, Utrudniają,życic człowieka. llfoblem6w ł zadll.l\ Społ!!ello Sklepów, stanem komunikacji w
A nie może być w naszym u- 'lIych",
mieŚCie, czy, pracy OZk-6w, :dą:
stroju poważniejszego oskarżestol(>wką
czy nlewykoo:zy1!tanla, gorszego zarzutu. W ustroNa powlat.owych ,naradach niem funduszu na cele soc.illlne.
ju w którym dob,'o człowieka aktywu partYJnego, ktore odby.'
je~t pr~wem niezłomnym, w ly się w caly~ kraju,. towarzyJak. to ma wyglądać w prakktórym celem najwytszym jest sze wskazywah na fakty często tyce?
uczynienie Jego życia coraz lżej raŹllcego braku troski o spraWy
Chodzi przede wszystkim o to,
szym i lepszym.
bytowe. Odważnie, samokrytycz aby kaidy e1!llonek partii, kaida
Dobro czlowleka ten cel nie, po gospodarsku mówią to- organizacja I InstancJa partyjzawsze przyświecal I przyśwle- warzysze w dYSkusji przedzjaz- na w pelnl zdawali sobie spraca wszystkim poczynaniom par· dowaj o ..drobnyc~. brll<kach:', wę, ze zamknąć oczy nll to, co
tli' I władzy ludowej, wytycza które, jakie powłlzn.le potrafią utrudnia codzienne życie czlokierunek naszej walki, stanowi llt,ru?nić aye\e czlowlll>ka. A:kty-. wieka pracy - to znaczy odrytreść naszej pracy, kształtuje w'śc, fabryk I IIroma~,. dZiała- wać się od mas, to znaczy nie
cale życie, przenika jego naj- cze handlu, ~rzedsta~lc,~~e rad spełniać swego głównego celu _
różniejsze dziedziny. Dla dobra narodowych 1 orgaOlZaCjl spo- służenia ludziom pracy. Chodzi
człowieka
budujemy socjali- łecznych na ko~kretnych. przy: o to, żeby członkowie partii bystyczne miasta l użyźniamy na- kładach. wska"uJą, jak duzo tri';>" 11 pierwszymi, l.tórzy rcasują na
sze pola, wznosimy fabryki-g i- na zr?blć; by lżejsze było życie każdy przejaw Oezduszności czy
ganty l wyposażamy w nowo- człOWieka, jak często niefraso: lekceważenia potr.ieb ludzi praczesne maszyny nasze POM-y! bh;"Y. bywa! stosunek Instancji ey, by Instancje partyjne jak
GOM-y. Dla dobra czlowleka paltyjnycb do ludzkich trosk I najpowai:niej i najwnikliwiej
państwo przeznacza milionowe bolączek,
zajmowały się skargami obywafundusze na żłobki I przedszkoIX Plenum (I1worzyło nam teli, których większość, jak wykazuie
praktyka ' dotyczy wlaśla, na świetlice i wczasy, na lecz szerzej oczy na wiele spraw .
mówią dyskutujący na nara- me spraw bytowych. Chodzi o
nictwo i rozwój sportu.
W budownictwie socjalizmu dach ! zebraniach towarzysze. to, by konkr.etne sposoby polepdecydująca, kier\?wnicza rola Fakty braku troski o ma- ~za~lIa ~odzll~~lIlych ~aru~
przypada naszej partii. To ona lerlaln!!! kulturalne warunki hYCl~ mleszkanców mUIBla. ~y
mobilizuje masy do świadome- życia czlowhika pracy zdarzały powiatu byly stalą pozycJą. w
go
produkcyjnego
wysiłku się przecież nie od dziś. Ale Ple- pl~nacb pr.aey komitetów ~Iejwskazując im coraz bliższe l num pomogłO nam je dojrzeć sklch, powiatowych czy dZlelmrealniejsze perspektywy socjali- wyraźniej, wskazalo konkretnie c,;>wych, a takie w sprawozdastycznego
jutra:
więcej
mlfch dy,kulowanych
na posle_
____
_ _Ale
,_ _socjalizm
_ _ _ _ jak
_ _je_zwalczać,
_ _ _ _co
__
_ _ _ _ dzeniach
ich egzekutyw.

I

Oczywiście,
że kierować -

'Zarząd Wojewódzki ZSCh w
Kielcach zorganizował wycieczkę cljłop6w do, Poronina, Zakopan~go, Nowej Htlty i Krakowa,
na którą z powiatu kozienickiego pojechalo 11 os6b, Podr6ż
spędzono dyskutując na tematy
rolnictwa l jeso dalszego rozwoJu Qraz na temat osiągnięć calego narodu w walce o sccjalizm.
Uczestnicy wycieczki wskazy-

Poronin I Mu~eum Lenina. Tam
zapoznali się li życiem i działal
nością tego
genialnego wodz!!
mas pracujących, twórcy pierwszego SOCjalistycznego państwa.
W drodze do Zakopanego' bez
przerwy opowiadano
swoich
wrateniach, dyskutowano też
nad filmem obrazującym ~cie
I dzilllalnog.: Lenina, który to
film zostal wyświetlony w Poroninie,
W drądze poWfctnej do Kielecczyzny zwiedzono NOWĄ Rutę I Kraków. Wyclec~ka ta dala
chlapom bardzo dużo. Przekonali się ru jeszczE!, że Partia I
Rząd troszcZl\ się nil
kroku o pracującego
mu wjelIC Co<lz!E!flnej

°

również, że
dzięki osią
gniętym w lej walce wynikom
mogą zwiedzić swój kraj, poznać
110 I Jeszcze bardziej pokochać,

wali

Wszyscy byli bardzo ciekawi
jllk gospodarujący w górach
chlopl przeprowadzają orki, jak
wywoźą obornik. Górale, kiedy
się z nimi spotkano, opowiedzieli
uczestnikom wyclectk! o swym
żYci u l pracy.
Chiapi z ko<:ienlckiego z wie!
kim zainteresowaniem oglądali

Pntd kl!k(llrul OOllImiodbyła
R&domlU MiejskI Konfereneja Partyjna, !UI której wy"
brano 8 delept6w lUli II Zjll~
PZPR, Delegatami wybrani zo..
stali tow. tow.: Piotr J_ooewic. _ członek KC I wlceprezes Rady Ministrów, poseł 1'111
sejm 11 okręgu radomlll!dego,
S~isIllw
sekTetąrz Komitetu Wojew6dtkiego
PZPR,'- J'lIuan Hllelifeld _
z-oo członka KC I. poseł z okrę
IlU radomskiego, Chcaelńllki
płk. Wojska 'Polsklello, _ lita.
rusiaw Jędras - ! sekretarz
KM PZ,PR w Radomiu, WlII4I;rsIllw Domaplski - członek egzekutywyKM, .iuHan ~b
- sekretarz Komitetu Fdbrycz..
nelO,
Zakładów Metalowych
im. Gen. Waltera! IrenIII liro-

sili w

trzeba pamiętać,
to bynajmniej
nie znaczy robić samemu, że
kierować, to znaczy analizować
wykonanie, wysłuchiwać sprawozdań, uogólniać i popularyzo·
wal! dOŚWiadCZenia, to znacz}'
daweć kierunek i wskazówki.
Toteż troska instancji partyjnej
o remont mieszkań czy o niedopuszczanie na rynek towarów
wybrakówanych powinna się
wyraieć w odpowiednim kIerawaniu
radami narodowymi,
zwiliZkllml zawodowymi, a także aparatem handlu, w interesowaniu się tokiem leb prl[lC, w
kontrolowaniu jej i prostowaniu
eWentualnych błędów. A przede
wszystkim w ubojowieniu I
wieniu pracujących tam
uejl partyjnych,
"tr'7:VT"~'''''_
niu z nimi stalego "",ntJ'.""
Mlnlooe
ne rozlicznymi
sUkeesaml, w
ce (I

czyii.llb -

Kru.... _ [

przęwodnlcz!lCII

rządu Okręgowego .Z~ązku

wodowego Pracowmkow Przem.
Skórzanego.'
W referacie wygłoszonym
przez I sekretarza KM PZPR
tow. J'ędl'U&. jak i w dyskUSji
zostala omówiona prac.. i wynlki radomskiej organizacji par
tyjnej nad dotychczasową realizac]lj uchwa! i wskazań IX
Plenum KC PZPR oraz nakreślone zostaly zadania do dalszej
pracy.
Radomska organizacja partyj
na w cią~ krótkiego ok~esu
cZlli:' ma me~przec7aJr.e OSiąg
nięcla ~ko~?tmczne. I pOlityczne
w realizaCji zad,m po~ta~o
n'ych na IX Plenut;'. OSI~~mę
cia te~ tO Wzbu~z':'1!e W m~sach
praCUJących. mllls,a Radomia Z;
palu, e.nerl'!:! i szerokl~j tw6.czcj imcjat~wy w reahza~l pro
gramu walin
8zybs~y
zrost
dobrobytu
maso pracuJących.
Wy
nikiem tego' :s! szeroko rozwija
jący się ru~h zobowiązań produkcyjnych dla uczczenia II
Zjazdu Partii, pełniejsze, coraz.
większe wykrywanie , uruchamianie rezerw produkcyjnych
oraz zdecydowana walka o 05Zczędną lIospodarkę. I ta.I!: op.
zobOwią_ill> prodUKcyjne _
fi Z,iudu
ponIMI
<lUŚĆ

podjęło

30 t?,sięcy liP001nlll;'>\'I' fi
rukow IlIŻynleryJIIII

sienie jej
I to jfi!.ll! zasadrliczyrri
ciem organizacji
sta Radomia.
OrgaQizacje partyjne z chwilą
ogłoszenia uch wał I tez przedjaz
dowych przez IX Plenum KC
PZPR rozwinęły szeroką pracę
polityczno - wyjaśniającII. aby
jak najlepiej przenieść te doniosłe uchwały w
jak najszersw
lruISY. W organizacjach partyjnych rozwinęła się szeroka dyskusja nad tezami przedzjazdowymi. Na zebraniach dyskusyjnych członkowie partii wskazywali na Konkretne możliwości
zwiększenia
produkcji przez
wzrost wydajnośct pracy, uruchomienie rezerw produkcyjnych oraz na możliwości pogłę
bienia dalszego systemu oszczędnościowego.
O:iy'wila się
praca i działalność grup partyjnych !, agitatorów, zaczęto stosować coraa tg nowe metody i
formy pracy masowo-p:.litycznej era:/; umiejętniej kieroW!lć
transmisjami partii do mas.
To wszystko miało decydują
cy wpływ na pogłębianie świa
domOŚCi politycznej
nie tylko
członków partii ale i bezpartyjnych członków załogi. Wzrosło
więc poczucie odpowiedzialneś
ci każdego robotnika i pracow-

Kozienice

A drułą - r6wnle
dobry przykład
partii,
radnYCh, prawjeCie
cowników
URN,
GS I sołtysów,
ks,
którzy pierwsi w swoich ",ornalwic ldE!hi.:kim
dach odwieźli zboże I zienmiakl
konala
ta i .lomr.Il.1./I,y,
W okolo na punkty skuhu.
Na
fakt
80 proc., a mleka w 85 proc. Mie
nk,;'cy tej
uregulowali
podotek
w 93,6 proc.
Warto
w gminie tej
ani jeden
ko.ta! ukarany ZII
Głównym
Iych osiągnięć jest dobra praca masowopolityczna.

Jeszcze

wystąpiło

zn.ieczullenie co do kło
Aktyw
obojętnie

faktów, jak zaniedbezpiecze.i.siwa i higieny pracy. Mówi4 II
tym fakty niewykerzystanla.
fundUilww BHP w "..ielu H,kładach m.in. w Radomskich Za
kładach Wyrobów Rymarsklch..
Konferencja Miejska podsUmowując osiągnięcia l omawiając braki dała organizacjom pu
tyjnym w Radomiu wytyczne do dalszej walki o peJną
realizację trudnych, aie pięł!:
nych zadań nakreślonych przeli
IX Plenum. Jedną z pod@t!l1ll'Cwych wytycmych konferencji
dla organizacji part-.finej jest za
danie przeprowadzeni<i ofensywy o wyższą stopę ayciową mu
we wsz;ystkich dziedzinach i:!1'"
cia gospodarczego, politycznelO
j kulturalnego. Dlatego organizacje partyjne muszą wypraeować nowy styl pracy opierający
się o konkretny plan dzilllantll,
obejmujący wszystkie tI'l Zlłl!l!d
nienia. W s.....'eJ pracy
pamiętać o
że mr,;,l!"ulÓ<'l
w

nika technicmego za dalszy roz
wój zakładu. Pogłębua się rówIllei więź partii II man.mi oraz
\,nyl)b'
l?o przOdulący~ zakla~ów, ,,'~ósł Jej &utorytet ~go dok~0!'Ych załog, I;odjęly naJet;n: WOdem jest, te w oltresle od IX
do
wsqpłm lat
meJsze
zooowlązama n.alezą·
Radondk~e
Zakłll4ly Obuwia,
zwiększenia
'P;;~~~~:~~~
mienia
rezerw
Rallomsku, ZakIlldy GWbMskie,
~!lIewnl,: ~~m~. aWf>
~:~,:~~:~~i
nowych
d
narodowej
mne. DZlęk; reahz~cJI
tych ZObO\Vlązań Wlele
dów wyk~nało już
roczne m.m. ~WP,
nala
w dmu
a
Ra~~:~:~~~(:~

Ol

pada

nip,jd"'"'''' orga.

w!lźnll - ' jest
członków

..

się

internat
wychowanitowie
dobre warunki
i całodzien
ne utrzvmanle. Jest przy Technikum Śliczna Świetllca. która
l.O$tala zbudowana i urządzona
SYitcmem gospodarczym.
W
śWic:licy tej rozwija sl~ aycle
kultunlne.
Wykładowcami w Technikum
specjallśel - fachowcy, kt~
swą wir.lx, i dośwladc2eme
przęka2:uią Jletnym wychowankom. W lospodarstwle
stkolnym fowadzl sil!
zal~elllic'cz(me
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Odpowiedzi naniekłóreodpow' .HzL.. P~~~;Q~~iePI Pd=I~:aI~~;e~~h~ał
KlIP PZ PR

1'tnz.poczęło się calkiem zwy- kiego ZSCh na artykułpt~ "Wnl gÓln!e wrażliwi są oni na to, aby
Czyi więc tak ma wyglądać
eza,inie.. Do redakcji przyszedł kliwie rozpatrywać wnioski I za krytyka nie zas:&kodzlla ich au- wykonywanie uchwaly KC par'L
~ list, w którym autor pisal, że po żalenia". W artykule tym posta- torytetowi, a jakoś nie martwią tli,
!Ul
którą powołuje sili:
I I
toina szpitala powiatowego w wiliśmy jasno sprecyzowany za- się o ten autorytet, kiedy naru- w
piśmie do Redakcji ZW W całym kraju odbywają się Szczecno, I ZMP-ową d' ~ cdtlei
Pińczowie, ob. Jaklewicz źle od- rzut, że ZW ZSCh nie przestrze- szalą uchwaly naszego rządu! ZSCh? Na pewno nie! To- obecnie zebrania kół ZMP, na n!ezorgan zowana po ,ę a zooonosi się do POłOŹn'lC, że otacza ga uchwały KC Ja grudnia 1950 r. partii, nie reagując właściwie na warzysze z ZW ZSCh nie rea- których omawiane są wskazu- wiązanie WY=ić t Oboi':'
I staJ.
e
Opieką tylko te chore, które da- Chodzilo o to, Że z winy ZW krytyk"'.
lizujn wi"" uchwal partii. Nie nla IX Plenum KC PZPR i Wy- ,n~~ I~ g05
ars\J. w..a.. I S~~b
Ją jej łapówkę, że znęca się ńa:l ZSCh ob. Jadwiga Kozłowska z W" wYjaśnieniu do redakcJ'! li: wyk;nUją'- ich ani wtedy, kiedy nikające z nich zadania dla 0110 1'",,21 wW, napraw" .....c Ile.....0
pielęgniarkami, nie przestrzega Gnojna (pow. Busko) od prze- naciskiem podkreŚlają, "iż ZW nie reagują na krytykę, ani też dzieży. Doniosłe znaczenie tych gi długości 400 metrow, zorlilldyscypliny pracy, że ... podobnych szło roku nie może się doczekać ZSCh nie tylko zna gruntownie wtedy, kiedy obrażają się za zebrań polega na tym, że mają niwwać zespół artystyczny, II"te" w liście naszego czytelnika skierowania na leczenie sanato- uchwalę KC partii, lecz w peln! wytknięte im błędy. A te się one doprowadzić do !lwladomoŚ- ~złć boisko sportowe. Zobooczywiście byb dużo więcej. ryJne.
l
11
b
ó
ci młodzieży głębokI! treść U-' wląZlllnia ie młodzlri Borkowa
Tych jednak, które "rzvtaczam"
ą rea zujc..... .
o razili, m wlotym wspomni a- chwal IX Plenum ! tez przed- wykonała do dwa 'l' Iru!ln1a, br,
v J
J
Prezvd'um
'"
d
j
M" jednak jesleśmv inne"o nI! wyjaśnienie, w którym nie . d
h
określl'ć ~nda
1l\'Yst arczy, by wyrobić sobie and
J
l
",arzą U ' O CJ
J " hrlk
ób j ~b'J ć
d
zJaz owyc oraz.
~.W gromadzie Samsonów mln•
.., , wódz kiego ZSCh niewiele się zdania. To tez dobrze będzie, je- "'l' O pl' U 1\ z l II po ane w
. dl
.. I Jej organizaCji
~
. o "prac:!,:' ob. Jaklewicz.
zastanawiając wystosowało do śli przypomnimy, 'jak to w rze- artykule fakty, ale krytykę na- ~~P a mej
dziez zapoznaję się na zebraW liście naszego czytelnika by nas pismo, w którym ni mniej, ezywis\ośąi jest w ZW ZSCh 'z zywają .. szkalowaniem.
Zagadnieniami' IX Plenum Źy niach z wytycznymi IX Plenum,
tą krytyką.'
Takie jest więc ustosunkowa- ją również młodzi w powiecie z tezami na II Zjazd. Pomaga
lo ponadto coś więcej. Mlanowi- ni więcej oświadcza:
cle, dyrektor szpitala dr Michal.m sl'el'pnl'u br. zamie'ścl'll's'my nie 'ię ZW ZSCh dokr"tyki, tak k' I k'
Z
d Powiatow" jej w tym Komitet Gminny
'ed
"Prez"dium
Woj.
Zarządu
vv
J
'le ec '101.
arzą
'J
I'ZPR i sekretarz KG tow. Saczyk Wl ząc o wykroczeniach
J
artykuł pt.: "Niezalatwiona spra towarzysze z prezydium ZW ZMP i aktywiŚci młodzieżowi
ob. Jaklewicz, nie staral się im Związku Samopomocy Chłop- \\"a". Wartykul: tym wskazywa ZSCh realizują uchwalę naszej wkladajn wieje wysIlku, aby u- kół.
polożyć kresu, ale batrzal na to skiej w Kielcach na tnterwen:ję Iiśmy na to, że ob. Kozłowska, partii.
aktywni'ć całą młodzież tego 1'0Pelnl zapału ! młOdzieńczej
wszystko przez palce.
Waszą pl. "Uważnie l'ozpatry- malorolna chłopka z pOWiatu bu
Dlatego też powiadamy, iż wy wlatu w walce o rca'izację u- inicjatywy są koledzY': JAN
Odpis listu przesIaliśmy do wać wnioski i zażalenia ...". wy- skiego, wskutek tego, że w ZW jaśnienia tego rodzaju nie są ni- chwal Plenum.
,SZWED, JANINA MICIGOLWydziału Zdrowia Woj. Rady Jaśnia, iż nie dotyczy ona naszej ZSCh zginęły jej papiery, nie komu potrzebne. Przeszl<adzają
Za miesiąc odbędzie się "II SKA, MIECZYSLAW WITECNarodowej z prośbą o zaintereso organizacji.
Podkreślamy. iż mogla być skierowana na lecze- tylko w pracy. A pamiętać zaś Zjazd Partii. Masy pracujące KI, JAN GONCIARZ. Na wniowanie się za~ygnalizowanymi Woj. Zarząd ZSCh Kielce, nie nie sanatoryjne. Na al'tyku! ten należy o tym, iż ten działacz par calego kraju na wezwanie kla- sek sekretarza Prezydium Gmin
przez naszego czytelnika fakta- tylko gruntownie zna uchwalę ZW ZSCh Redakcji nie odpJwie tyjny, czy gospodarczy, który SY robotniczej podejmują szereg nej Rady Narodowej miamleli
mi. Było to 16 września br. Wy- KC partii, lecz w pełni jl! reali- dział, ani też nie zajął się wska nie potrafi lub nie chce dostrzec ~obo\Viązań w czynie przed- zalożyla poletka doświadczalne,
dzial Zdrowia nie odpowiedział zuje",
laną sprawą.
popełnionych 'błędów, musi w zjazdowym. Mamy wiele przy- zasadziła ziemniaki !la okres IIIwprawdzie Redakcji w terminie,
Nie ma co mówić - ładna saChcąc jednak dzieło doprowa końcu oderwać się od mas, od kładów świadczących o tym, ze mowy, podjęła zobowiązanie !latj. w przeciągu ustawowych ';0 mokrytyka. Z cale~ tej frazeolo- dzić do końca, wysialiśmy do Ich trosk I bolączek i nieuchron kola ZMP powiatu kieleckiego lotenla dwóch pryzm ·kompostQ.
dni, ale w ogóle odpowiedzi a! po gii wynika niezbicie, że z ..po- ZW ZSCh wycinek z gazety. Nie nie popada w bezduszność i biu i mlodzież
nlezorgan\zowana wyeh. Część mlodzieży podJęla
tWierdzając zarz\lty, które w czuciem
odpowiedzialności" odpowiedzieli. W ślad za nim po rokratyzm.
znaleźli swoje miejsce w reali- indywidualne
zobowiązania.
swym liście wysuwal nasz czy- członków Prezydium WZ ZSCh szlo pismo ponaglające: Też nie
zacji zadań wytyczonych przez MARiAN OO~IA~SKI I HENtelnik w stosunku do położnej jest więcej ni': kiepsko. Szcze- odpowiedzieli.
Karol Lewandowski
partię. Np. w Borl<owl.., gm. RYK POMYK li: gromady Szew- .
ob. Jaklewicz.' W wyjaśnieniu : - _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
cc, gm. Korzecko założyli kólko
tym jest m. in. powiedziane, źe
U
wzorowych hodowców królików
"Prezydium WRN po przeprawa
\Vłoszczoruie
w swojej gromadzie. ZOFIA
dzonym dochodzeniu w szpitalu
SZCZĘSNIAK zalo:l;;I'la kólko
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suniętych

przeciw
Jaklewicz
Józefie, polożnej szpitala, postanowilo ją przenieść na inny od(Dokończenie, ze str. 3)
cinek".
Wyjaśnier.ie tej samej treśd
Kampania przedwyborcza 0przekazaliśmy naszenm czytelni- żywila pracę organizacji partyjkow!. Z wyjaśnieniem tym zapo- nych na wsi. 93 organizacje par
znal się także szerszy krąg naszych czytelników, zamieściliśmy tyjne podjęły konkretne zoboje bowiem w naszej rubryce: wiązania zwiększenia plonów,
,;Odpowiedzi Redakcji".
~elioracji, zwiększenia bazy

Po ukazaniu się tej notatki, paszowej. Organizacje partyjne
wśród pracowników szpitala'N wychodzą z zobowiązaniami do
' n' CZOWl' e, któ"'ch ta s"rawa
Pl
J
V
calej gromady. Do przodująnajbardziej interesowala, zrodzi cych pod tym względem organity się pewne wątpliWOŚCi. O
swoich podejrzeniach zaalarm')- zacji należy podztawowa orgawali zaraz Redakcjq.
nizacja partyjna Chlewie", któl co się okazało?
ra postanowiła zwiększyć hodoP br'
b d'
YV
wlę rogacizny o 50 <z'uk a trzo
o
Izszym z a amu spra, .
''',
wyszlo na jaw, że Wydzial ZdrCJ dy chlewnej o 100 sztuk.
wia Prezydium \VRN 'wprowa- Orgllril~acje
w
Jadwigowie
., R~"~k J
'bląd i "rzys!a
d ZI<. eue ~ ty
!
.
~nkowle
prze"rowadzać
ne lej wYJasmeme potraktowal
p.
.
,_ •. _ dla zam"dl~nl'a oczu, będą
odczyty
z
dZIedZinY
J
~
ot " " ,
czy tet, _ jak się to mówi _, rolniczej. Organizacja partyjna
dla świętego spokoju, o rzek,)- w Komparzowie, postanowiła
b J kI .
mym przeniesieniu o. a eWICI. zorganizol.':ać szkolenie rolnicze
. ny odcinek dow'edziano
~: ::: szpitalu w Pińczo~"ie do- w okresie zimowym. Organ!piero z naszej notatki, również zacje te umialy wychodzić z in!z naszej notatki dowiedziała się cjatywą i porywać przykładem
tvm sama ob. Jaklewicz l dr
oMi~halczyk.
' szerokie rzesze beznartyjnych.
...
O swej pracy jako członka
O czym świadczy ten wypa- partii, mówił tow. Binkiewicz
dek'?
$wiadczy on niewątpliwie o z Moskorzewa. - Pracę uśwlatym, te autorów przysłanego do dam!ającą organizacja partyjna
Redakcji wyjaśnienia cechuje podzielila
między
członków.
formalny, mechaniczny stosunek Mnie osobiście _
mówi! tow.
do krytyki, te do ich świadomo- Binkiewicz _ przypadło 32 dolici nie dotarla jeszcze ta prosta
prawda, te krytyka i s,;mokry- my, do których w ciągu akcji
tyka to bolszewicka, n;eocenin- skupu przychodzilem po dwa
na metoda ujawniania I likwido- razy i rozmawialem z chlapami
wania naszych błędów.
na temat obowiązkowych doA skoro tak, skoro towarzy&ze z Wydzialu Zdrowia
Prez. staw. W oOOcnej akcji poWRN w sposób bezduszny trak- deJmowania zobowiązań, wytują sprawy podległej sCJbie pla- szliśmy do gromady z wnloCÓwki, nic zatem dziwnego, że skiem o zwiększenie hodowli w
w· myśl przysłowia - jaki pal), ciągu 1954 roku o 50 krów i 100
taki kram - w szpitalu w Pi!'!ezowie panuje bałagan.
';wil\. Każdy czlonek partii ma
opiekować się fi zagrodami: interesować się przebiegiem realizacji
zobowiąz.ań,
podsuwać
Wyjaśnienia, jakie z codzienliteraturę fachową, i doradzać.
ną pocztą przychodzą do redakcji, czytamy ze SZtzególnym zaOto w jaki konkretny sposób
interesowaniem,
Mówią
one niektórzy nasi towarzYSZe zaprzeclei o tym, czy nasze artybezpieczają organizacyjnie wyko
kuły spełniły swoje zadanie, czy
dOpomogły w przeanalizowaniu nanie zobowiązań.
wskazanych niedociągnięć i czy
p~czyniły się do usunięcia zla,
Z odpowiedziami jednak bywa
rimle, Powiedzmy sobie od ram - wcale ,nie najlepiej. Nie
dlatego, aby zapomniano o obowiązku odpowiadania na krytykę prasową. Pod tym względem
uc:hWllła Rady Państwa l KC na
młpartil li: ł95lt,rola.Llest, na
,ćł przestrzegana. Lecz nie
chOdJ1
o sam formalny akt
~lenill odpowiedzI. Daleko
~i Istotna jest jej treśe, to,
«t ~ w niej napisane, a 00
~czy o tym, jak autorzy odpowiedzi reagują na krytykę pra
1IO'\VIl.
. Pod tym względem wcale
~ dobrze. Wykazaliśmy to na
pr:ąkladzle Wydziału Zdrowia
~ WRN, który p~slał do na
'mJ fadakc3i klamliwe WY2dnle
Bywaj, - ,rzecz jasna - 1

:v .

".

IUe

I

S1ę.
111

na b1e clllle w". eJ skllil eJII I
111

walczyć

wydajności z hektara, odpowie- zniknąć biale plamy przez wdą

dzial w dyskusji tow. Jan Kwa- ganie tych chłopów do partii.
Trzeba tylko zwiększenia wysilśniak z gromady Zawady, .~i- ku ze strony KP i komitetów
na lrządze - trzeba nam ~ gminnych oraz silnego oparcia
dzy, aby móc wykorzystać w się o biedotę. Droga do tego pro
pelni pomoc państwa l dostrzec wadzi poprzez szkolenie parrezerwy. Tow. Kwaśniak poda- tyjne, które powinno objąć bezwal nrzyklady nl'ezrozllml'enl'a partyjnych, przekonać ich o ko..
nieczności zwiększania hodowli
znaczenia nawozów, które wy- w interesie własnYM I spoleczb d'
'"
stępuje jeszcze
wśród wielu nym. W roz u OWle orgamzaC]1
partyjnych wskazywali 10chłopów. Jeden z jego sąsiadów warzysze w dyskusji _ szczegól
w 1953 r. rozrzuci I saletrzak ną uwagę trzeba zwrócić na doprzed wykłosowaniem żyta. 0- brych zetempowców i wychoczywiście nie dalo to rezultatu. wać ich na czlonków partii. Róż
Ja sam _ mówi! tow. Kwa- ne są metody pracy partyjnej.

śniak - mam przykłady tego,
że stosowanie w naszej pracy
wiedzy rolniczej daje .dobre wyniki. Z jednego hektara ziemi
dwukrotnie oranego I nawożonego, otrzymałem 540 kwintali
ziemniaków. Z lichej ląki, któl ś
I
rej wie ko ć wynos! a 47 arów.
otrzyma lem zaledvvie 3 kopki
siana. A kiedy pcdsypaJem całą
ląkę nawozem okazalo się, że
otrzymałem <4 pelne wozy siana.
Łąki także wymagają

nawoże-

nla I nieustannej pracy. Zaniedbania w ciągu jednego roku
nie mowa odrobić przez
lata. Tow. Kwaśniak w
chlopów swojej wsi, upomlnal
się o stosowanie w tyciu nowoczesnych metod agrotechnicznych. - Jeżeli wszyscy - mówi!
dalej - nauczymy się
nie gospodarować, to nie
wypadków trzymania
rze nieochronionego
woplotem nawozu
W dalszym ciągu
podawal przykład,
przez

Można tworzyć międzygromadz-

kie organizacje partyjne, można

tworzyć grupy kandydacko-zetempowskie. Tow. Jan Kowal. l te w tc h
czyk z Oleszna mowi,
organizacJ'! w wyniku U.hwaly
Grudniowej skreślono 6 członków. wykluczono 3 i przyjęto
19 kandydatów. Na początku
roku
'" amlnl'c
" "
b
~a. TOW~~~!;e z Olesz;:st
mi. Dowództwo
w wl:;l~~!j
sobie do SHca
sprawy naJpartiI. Tow.
l;,ażdemu czlowiekowi
"""
. . j a s t opy
sprawa
pvul1leSlen
plam w świetle
num - to

nam

*

ł'Me wyjaśnienia.

Chocldby ta

gatunku .,o'brdOllych"..~

Icll

h~::~l J:;:~'

KOLUS z Bor.
ków, gm. Mniów, zobowiązał się
O) ~ytul przodownika Vi
wiązań. Tam, gdzie nie ma 01'- handlu uspołecznionym. dbu
ganizacji partyjnych cięl:ko bę- o
sprzedawanych
dzie walczyć o przebudowę wsi,
dopuścić do nlimk
stawiać konkretne zaduma i wy superat w swoim s"łeple.
konywać je. Trzeba także odmłodzić i odświeżyć nasze orga- d Ył. sze:e!ach przodującej m!(Joi
nizacje partyjne. Są wśród nich Z':lCd" p t 1::'1 czyne:r Witf II
takie, które zasklepil; się w so- J;~l Ś a~tJ.I'h stanę uczn ~wie
bie, od 9 lat nie przyjęły nikogo. ~
re ~ na~zego pow ~u.
Nasze organizacje muszą rówceum
agog czne w
onocześnie oczyszczać się z ele- dzentynie, Liceum Ogólnoksztal
mentów nrzypadkowych. i dwu- cące w Lopusznie, jako naczelll·CO .. ,'ch....
ne zadanie dla uczczenia II
".'
Z' d
Partia nie dość szybko rośnie
Jaz u
postawiły przed sobą
na wsi. bo slabo pracuje ZMP, walkę o wyniki naliczania, o tY"
Liga Kobiet i ZSCh. Organi- tul dohrego IIcznlr, który osiągzacje masowe w konkretnej pra nąe można przez systematyczne
cy winny sprawdzać swoich a- p:z~gotoWywanle się do lekcji,
ktywis!ów i wychowywać Ich s u lOwanie materia/u IX Plena przyszłych czlonków partii. num I tez oraz organizowanie
N
k'
. t
.
wart młodzieżowych W dotycbasze
lerowmc wo partyjne czasowym okresie ~rzed ja d
nie może walczyć w pojedynkę.
" z 0Mu s'l o
d· rb a ć so b'le ar m'lę d'
ZMPł w powle
Z18bczy z organizacji partyjnych
W'ZJ'O!! a
o 141
tk' h
bl' .
i
4 nowe
wszys lC' szeze l 1 Z organzacj! masowych. W tym celu
trzeba ulepszać ,metody kierawania orcranlzacJ'ami masowy111

odpowt~ otrą

~U. WoJmj#a·
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- "Slowo Ludu" - dział miej
ski?" Mówi, kierownik Wojewódzkiej Kolumny Tr:/ln$llOrtu
Sanitarnego. PrOSimy "'ali, 1lI.byście napisali w ga~ecle. te II
powodu btakoróbstwa :Z:SM w
Kielcach i lekcewaŻllcego stownku 1;lerownictwa Zjednoczelila do wykonywanych prac musimy dzl. siedzieć w nleogrzanych pokojach, a pracownicy fizyczni w naszych wllfllztlltach naprawczych prllcuJą w
zimnie, na bętonlll. W.$zalkle interwencJe w ZBM nie dają u<lnyeh wyników ... '
Trudno 'jeat pisać opieraj liC
się jedynie !!li telefoniczne.! informacji kierownika
WKTS.
Zarzut pod aclrełl!m ZBM, lllSt
bardzo ptlwatoy. Brakoróbstwo,
lekcewatenle wykonywimich obowlĄzkÓW, brak troski o IIprawy dotyczące ludzi praC)' wszystko ta domallIl ehl natyeh·

Udana ul Polną U,

mieszczą się biura ł 111mWojllwóda!klll.l . Koluml'l1
Transportu' Sanltllmeao w Kielcach,
•
"'..
N\lmerem 11, jest oznaczony

gdzie

że

jędnopiętrowy

Wejście

il

bowiem umieszczono w taki spo
że 8<:l1oc1, postawione zostaly na..• ułlą. gdzie w przyszlodcl powinien byc położony
chodnik dla plllSzych. Poza tym
niepraWIdIowo zalMone zostaly
drzwi wejściowe. Chcąc Je otworzyć. trzaba cofa!! się o kilka
schoclów w dól.
Ale nie to było przedmiotem
narzakań klerownlctwll I pracpwnlków WOjn'6dz\!:iej Koiumny 'rransJilÓrtu Sanltllrnello.
- ProIiIzę iObaCZ)'!! - Informuj" 0,$ . . założone zę olorytery, alą... nie grzejĄ. ..Winna"
jest temu kotłownia, w której
plecaCh nie chce slę .116. Teraz
iOtiIlczeię bUdynek admlnlstraer.!n)': wuystlde lItzę.dzenlll sa-

CI oow<ll I IIoloz)/Q

lIlI~w,

nl1:::d:
211

wykonane.
mallazyn I tlIrU
mokło.

'
Idziemy,

WlIZl/'Stko za-

ogllldamy...

Słowa

kierownlkll pokrywaj" się li tze
N11I tylko :tle żaln
stalowano urządHnla sanltsrne
I OllrZł!walnll, nlll tYlko woda w
piwnIcy... ZaJJwlliyllśmy
coś
CZ1wlstośclll.

więceJ:

~

wejŚCiu

Jut przy

rzuca - sili

.clany budynku. który

PIĄTEK

18 grudni!!. 11153 r.
TEATR IM. Srlll'ANA !OOMU:łłGO -

fI'hvi"ło$1'ok"

-

Moli.ro.

ni
ZainstslowMe w Bzeml ktany, pod którymi robotnicy mogliby się mył! 811 nieczynne.
Przy niektórych umywalklleh
brak jllSt części, li przy Innych
są one popękane. I tutsj ściany
też się zarysowały, co w przyszłości może grozić zawaleniem.
W warsztatach. gdzie na betonie, (dziŚ jut mocno odłupa
nym z powodu :dej m!lISzankl
betonowej) pracuje około 20
mechanikÓW przy nallraWle wozów sanltsrnych - panuje zimno, a tunele remontowe:li powodu złego obetonowania

we-

li. Lewandowska

Uwaga korespondenci
. pGw1l1tU
ItllfllCbGwlcldllO
241 bm. (Iliedzłek) II ~
ll1-te,I w ~ Komłtfill Po-

wts~

pzn

1Id~

się

u.radaI powiatowa k_lIOndm
łÓW wszystl&lch pism I aktywu

wleJiIIltIep.

~4em.~ bę

ozie cmówlenłe Wllkazaa IX Ple
num KC PZPR l wytYezeWl! zadań korespondentom.

O~~O~
kowa.~ ~
EW1'Ot~~.

KINO ,,MOSKWA" . . .Jednodnlowi
• n11Io"",.y", fil.. !>red. 'rOMu.ki"!'
KINO "WAI1.S'lAW,." .. ..Na ""',.kim .. toku". fil..
r<!dz:lICftl.i.

, proo.

D'f1l11!11' ~r(2lt
Aptolrn Nr. 6, PI, Obmllców SIeIIn.
\lf'Clci. Nr I.

R

DIO

5.05 Wi"d"",.' pol'Clllfte. UO A..
ch.. jo .Ił... wsl. UO Kon.OIfł

'*"""1.

6.00 Wlod"....lei por" ••e. 6.10 MUlV."
ro..~, 7.00 O.i..""lk 1iOf'I""Y. 1.21!
lA..,." popola,"". 1.55 Wlodomołel
por" .... Il.oe 1)10 """".ieiy oaio6ł pod
sl, ..owy<h .lIlękilno .."'le"'''. 8.20
KoM$i'1 -"""Y. 9.il11 iii'" klft 11ł!IIło!·
oilIch<lw: ••o pl ...Ga!!!.o Oamo;",
I)la przedUkali .. ",,!lawy
ne pl. ,;W 1'1"'00_10 114d"" cIIo'.-

ty""'"

kg". 10.00

s.łuehowiako
inką", 11.2S

11.115

1)'" kleił

IV

(h~

lU4

Ozi ••na, paI.",.. ~,..."

Drukamla R. iii. W,

~ _~

*Ica W niell w 1IO!.uli••

i)'WllQlc'_. pr..* , - I r..e••
" • .,kup".h m"bIi slwlerd.!E, to !Io!ldel ...pclm_leRy .,,1..
tyc! .. P''''I:;<>ło,.", ./ę . . . . ~ '~. W-lII'l' 1Il'f"""lra"oo •
IICIy VI !>aąoły -IJ1l!Oeł IOWIriw. łII6fe _~ U.llyah I ~

.owuj,.

twlel'dalsć,

ruch w sklepach....,
"''''1.11<1''' kieleckIch okl.p".h !Iond!u vspclo."lt,,_o "o,lI .1"
_tOny ruch p,,"'w!ql<flCłny. a.1IiI IIIle_Ąów lIiłIc "'OZ

&6b,

dopillIro przed roltlem _tsł odnej cegly. Swleioilt! jej WIlka- dany do utytltu.· jut się zaryzuJe, że budynek tlIn nl4ldawno
Czyli, U f'Obota murar(jak się okazuje - w jllSlani lika równia :rostata s~e:ro
ub. roku) zostal oddany do ut.yt na.
Tak eatM przadstaWlają s~
ku,
I oto zarzuty zaezynają &14 po ściany w ~h i w kotłow

dom

h

J

lodlokalizacja
razu w oe31 fll~"llłl'Hł
bUdynku.

mlastoweIlO5praw~nla.

liśmY się więc

'z

,PrR.a" i.

Kielce, ul SillWllI 2.
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czynie przedzjazd

C01'O' s.e",q 'alq płyną z"bawlqzanio sportowców, podelmowan. dla
"czc.enia II Zjazdu POlskiel Zjednoczono! Porlil' Roba"".'.j. C.y. pr•• dziaxdowy t,akływizowoł sportowców całego kratu. Wiolu z nich romo1dowoło
lui " "o,n.awanlu podjqlych z"bowlq_"A, d,lqkl ki6rym powsiOly naw.
ludowe ••• poły sporlowo w PGR, tOM I gromadach,' wyl",n!,no l " ....kro.
..ono roczne plony ,dobywa.la odznak $PO. BSPO I klosyilkacU 'portowoi.
wybudowono wiolo nowy'óh ł wyr.monlowano .laro oblekly oPOrlewe. no wyt.
BZY poz'om podno.i si" prac" organi,acyjn" I' spo'lowa kół. W lIad za
'wykonanym czynem cor... licznioi • .,pIywe!q now.. ""Dowiqxonla.

klo, oporłowych I Wydo'nlel pomagoe
w procy oklywu .ok_U .pol....yi:h. p.,.
nadto "obowl",.. n" .1" .o!oiył ••kcie
• , .. _howo w LZS w Go..owlo Domym i
Koninie 10goń,kim. '
W podejmowaniu .obowiqzoĄ ł IcII
reali,,,cli op.clolnle wy,6inlo!'1 "si.
sporlewcy wlei'CY o,a••""'nkawl.. no!.
młod•• ogo .......ni" Zryw. W LU do
pomy4ktei realizaCji zobowiqzo" vi
znot.tł\i mierze przyczynia" tią aktyw..
W W""""wie do <cyn. p".d.!a,".,.
Ce.... ,,,bowiq• .,.I,, podjęli oportow
kadry lunaków pow.... hn.i
wego w!qczyli siq 14 bm. prt.cownicy cy wi.iscy. Czlonkowie LZS 'lIy,tro w nolo!
nizQcji uSP''.'
Stołecznego Komitełu Kultury Fizy<'znei . . ramach realizocJi podiąłych zobowiq.
VII taku ro"Ii'''cil ,obowiq'Q~ w po_
PracownicY Oddziału W.F. przy czynnym %'al\ órganiz:uiq w swym zespole sekCją
wiecie Słubice założono trzy nowe US,
,wspólud.iole pracowników pozostałych' dramolyc.nq i arly.lyc,nq. kofie.q bu- CI w' gromadzie Sontok, pOvł. Gorz6w,

kum Handlowym VI Zi.l.....j 06 ......
Plqkny •• kc... odni.tli lui .portowcy
Zrywu w 2ag... iu, którzy ,""''''io "d •
dali da uOyiku nowowyr."",nław"nq
•.. Ię .porlewq.
$porlewcy o.koły .awodowel '" S"lq•
elnl. w ramach .obowiqlaĄ pr••d_I".
.dowych likwld_jq nlodo'lał_.. siep
nie w nauc., budulca lodowisko oraz
org".II.jq sęk.J. narciarską.

' '11''0

oddziałów i samodzielnych referał6w, dowę skoczni narciarskieJ i .remontu..
zobowiqzali się zorganjzowo~ VI dniach Iq basen pływacki, CI cdonkowie LZS

".twarto nowq

łwietlicą.

Członkowie LZS S,widnicc, pow. ZJe..

10 I 17 slyeznia 1954 r. masowo zawody Hod.... po,"'n~wm do koll.a biot. ro· lano Góro. zworbowali lu! do kola 12
pływackie dla alonków kół .porlewych, ku wyko.at plon .dollywania odznak
nowych członków ora. posla"owill wy_
połqęxone te zdawon iem I\Orm na od.. SPO VI 200 proc:.
budować boiska d.. pliki ool••f, sial.
••ok" 5PO. Zawody odbędq
na
kówkl, okoc.nlą i rtułni. 0'0. adob)'11
pływalni MDK i SI. iOO'.
II
31) odznak SPO i lISPO.
Do roaU.acji zobawiql..Ą przysłqpill
li
Do czynu p"ed_Ja,dowopo vołqczyll ~ównl.ż .porłowcy wiot.ty • Nowego
oię r6w"iei pracownicy PKKF wolo zie. Dworu, Jpow.~ Skwier:ynOl, którzy posto..
Do akcji podejmowania zobowiqlań lonogórskiego. Pierwsze Rci liemi Lu.. nowili wybudować boi,ko do pliki noi.
dla uczczenia II Z1azdu PZPR masowo buskie' lobowią,ania "jIodięly. PKKI' VI nej i siatkówki oraz strzelnicą.
.

.i"

Przy budowie
skoczni narciarskiej

Ol

Rada Okręgowo, oklyw .portowy' I
kolo .portowe ZS Ogniw" ala .......
nia II Ziwu ParlIi ,obowiq.all oię
zorganizować VI

hall aportowej

VI

Lu ..

blini. masowe zawody strzeleckie ze

:dawaniliJm norm na $PO i klasy spor..
10_••0101)'11 2 naw.. kolo przy .okla·
ciach procy, .",orbowo4100 nowych
calo.ków do kół .porlowych. _dob)'11
3!1 dalszych ki". 'Porlewych ponad
pl"n.
Spor/oWcy I d_iolo... ZS Ooniwo

wezwcd1 do współzawodnictwa działa..
ay oporłowych ZS Budowloni.
$wiebodzinle i 1:aganiu.
Zobowiqxania sportowców IS Zryw
Pracownicy PKKF - 2agałi postano.. dOłyczq remontów sol gimnastycznYch.
iII
wiJi W większym niż dotychczCis stQpniu Remonty takie przeprowod%fliq m. in.'
Członkowie zrzeszenia Słał przy hu~
W dalszym .iqgu napływaj" liez ••
realizować radania planowe w zakresie członkowie KS Zryw z Mołomnic;, pow.
cie "Florian" ,zobowiqzali się m. in.
,dobywania odznak 51'0 i BSPO oraz Szprotawa, oraz KS Zryw przy Techni. zobowiqzonia sportowc6w Kielecczyzny
wybudowa~ na swoim stadion.ie b:oiłka
dla uczczonia II Zja.du PZPR. Mloi,ki
do siatkówki i koszykówki oraz wyroKomitet Kultury Fizycznej w Osfrowcu
montowat salę gimnastycznq. Sekcia
lobowiq:ał silił zmobilizowat sportowmolorawo '.go kola wybuduje systo.
cÓw no swoim terenie do zdobycia do
mem gospodarczym nowy wcrułot ,....
k"~c,, blei. roku dalszych 50 odznak
włqczajq

siq
grodzkiego.

sportowcy

woi.

.talino--

SportowcJ powiatu opatowsklolO

·w,.konali roezn,. plan
zdob,.wania odznak SPO

dla "",szyn, przypolvje
maszyny do raidów zimowych _
WY."
remonlui" lor iuilowy.
poraCYlny

Sporlewcy • KS lIudowL., l.. lwię
lochlowic. oprt.c. ,dobycia dodalko·
wych 31) odznak 51'0 I I 11 .!"pnia
postanowili przepracowo~ 100 roboczo..
godzin na lorze i~tłowym Z5 SIal oraz
wykonot rabaty romontowe w olredku
Sl"'rleWYm przy hucie ,.!'lori"." I lICI
• ladip"ie ZS Sial.

Sportowcy powiatu opatowskiego zameldowali
wczoraj, że plan roczny zdobywania odznak SPO
i BSPO wykonali na dzień 16 grudnia br. w 10
proc.,

Pingpongiści

Gwardii Rielce

SPO I BSPO aro. .kl".yłikowaE 21)' .".
wedollc6w w kl"sl. mIod.iotowe' I łIf.
Pon.dto aklyw MKł(f lobawi",al ,ią za
loty<1 a.kcto boks. oraz loni,. I ..a-

ch6,.,.

Członkowie ko/a .porlewoga ..Ogni.
oro: prcę:ownicy WoJew6dzkiegO'

wc"

''''''Icl.
Ml'R8 w Sandomi.rz. podiąll
."bawl",.nł. wykon.ni. bai,ka do .101

k6wkl

oraz Idobycia
norm ... odz.ak" SPO •

Kom.ndo Powiata..o PO .,sl''' I ltacla
I'owlolo_ LU VI Opolowi.. '''111.1010,
woły (ui " wykonaniu czynu. przed,la.
,do_lIo. I tok w gromad ... Stodoły
",10"""0 Ludowy Ze.póI Sportowy. do
którego wsfqpilo 19 o.ób. No .ebroniu
wybarczym członkowie kolo zob..wiq.
llię do 16 .lycznio 1954 r. xn"anie
powlększye 1i<Zb. członków kolo.

."Ii

ł'uruioj

Na zdlęciu, 10/nl.... wraz z mI_dzid,! oliorni. pra•• lq JI"'lI bu~:
skoczni nOrł::iarskiel.

broku(qcych

N Zl/tor ZBM -

IECIERPLIWIŁ się

dl/SpoW tym momencłe cłuę ti~
tOW. E. Py.
Przyjdą czy nie? _ my zak16cłl'll grosy mlodzlł~,
ś!a> spog!ndo.'nc
t
k·l.
Na twarzy dyspo%1lto'I'C 1101«4
na s os t o
f6w i łopat. Narzędzia przyClO- wił sił wmtech. A więc - sql
towalem, ale czy ZMP-owCJ,l sta
Wkr6tcII na c4lej WIlC'nct

I" . '"
TEL. -

u'lq

się

do praCJ,l przy budowle pod

skoczni narciarskiej? ...

siatkówki kobiet I mężcz,zu

Stadłonem

sł1/cha(!

~.

dźwięk kilofów ł łopat,

Zaczęła sił !"!Iw41iz4cja poml4
dzy gI"tLp4ml uczniów ze szkołv
im. 2eromsklego, Liceum
gogicznego, z TPD
Z 'I

Nr.

W sobotę i niedzielę w sall
gimnastycznej WOjewódzkiego
Domu Kultury w Kielcach odbędzie się turniej pilki siatkowel kobiet I męi.czyzn organizowany przez Referat KP' j PW
Okręgowej Radzie Związ·
Zawodawyeh.
w turnieju weimie
zespolów kobiecych z
StaU
Radom ! 'Run",,, ... ,,,,,-"
Kielce na czele oraz II
Zespoły rer.r"''''I>I'''w,,'
okręgowe

nikum Budowlanego.
Przodownikami w tej JedM..
dniowej
!"!Iwalbac;! zosłIBH:
SOBCnK, CI'DRO, I3ŁORSm
If

Pedagogium,

Ol'U
ł

.

REK, SZUMIL'!Ii.S

KOWSm 1t TPD Nr. I.

Po praCJ,l

kierownłcfwo btt~

wy skoc.m4 oceniło W1/slłki-..
tUie~:

IdlkatUieslqt

mat16w

szdciennych ziemi SI?"!!HI'I.t'ltiłto
l'I4 i!lne miejsce, ullOfsę4kawe
!lO !Ilemc! C/lł1/ zólskak.
BRAWO ZMP-OWCYI

Czubate j jarzębiate k1.n:y młynarza chodziły sy"
te grzebiąc od niechcenia w kupkach słomy,
śmiecl leiących na ulicy. Z podw6na clotk'i RajlIZUli wytoczyła się olbnymla łaciata maciora l
pochrząkując gn!ewrue zaczęła ryć w błotnistym
rynsztoku przed ma!ym drewnianym domkiem.
Przybita na spróchniałej we.rmdzie deska, złotym
napisem głosiła: "Apteka". Spod niego przebijały
jakieś litery, ale jui całkiem nieczytelne. Widać
szyld był bardzo stary i <Ilugie lata służył wła
ścicielom.

opłotk6w

Z

wybiegi duty kundel z wyleniabokami i nie mając widać nic innego do
• Co? - cisnął Arak w blot) czapkę
roboty Z8CZl\ł obszczekiwać maciorę. Skądś na· kami obszywanymi barankiem.
.
patoczy} się .złośliwy mieszaniec wilka i doga. dwudziestym li: bolszewikami...
Bez jednego wllrknlęcl.a 5Zl111'1lął maciorę za b(dę bal? Zdeptał nogami
ucho, rllz z jednej strony, raz z drugiej. Po-- ciek umarł.a!e my zostali:
czątkowo maclora próbowala się opędzać, ale
:My pierwsza brygada,
całe psie tałałajstwo, różnej maści i rasy kundle
Da, da. da.
opadły ją za wszystkich stron. Zrejterowala
ZliŚpiewał żałośnie i oparl się o
prosto na młyn, psy ZlI nią. Prą oka~l kt6ryś
Antku I niech nas potem
.II bITSi6w zallaez11'lI:ębami o łydld gapiącego
łymi

się ~e SlI:ymańskiego. Spodni
wał, ale zabolało go d,otkliwie.

:Maclora mając

II

dośwladezent\

nie rozerpaie

wpadła mi~ WO'I.'7. ~ś płocllliw:r
tlzarpnął się w dymad1, Bwad%Il kołem o
siedni wóz, najeclW na drugi. Rol!legł
trzasll: łamanych desek, wrusk'i clIl0p6w,
rzy ęb!egll z młyna i klnąc jeden WI 'drugiego
uSllObjal1 flPłoszone konie. Na Pl'OIIU' stanął
rnb'Ul'# i załoiywuy ręce WI w:rda'blym lirau-

clIu

doi'adzał:

_ Batem

kopnął

ble, -

.

s!we1O. 'batem. A Sl63lktelll,
psa, który mu

nogi.

SpłÓIJ30ne. rozledab' slę Jru.ry i WlllOOIilły
~tlIwym wrusk'iem-

polldetrae
ko. kol_

Wróble un!OII)y si. HlU', ehm.~ na jedno

,.=-

otaeających kośd~
kWljpy, ~'lłcaię 'W ~~.eliJ
:II Za~.

'1'_ Arak

.
%

Wiosna. Wszystko się raduji
ku zachodowi.
Od ,aparatów powoli dWIi wiertacze, S2:11 gru
parni kopacza. Nlósł się ~mlech laborantek. Nawet Kiczko uległ wiosennemu nutrojowi l opar!QY lIlę pleeami o rosochaty pień Opowiadał kawał z brodą do pasa, o tym, jak to Jeden mąż
przyłapał żonę na zdradzie z tmma naraz.
ol6zek ~nął się blltej do ~nkl I
się o nlll ramieniem. Nie mówili do siebie
bliskość.
.
, Wystarczała im
ZobaezywQY
ludzi wylazł za
lVpy Gęba1e. przystanął o kilkadziesiąt
WkrotclI dołąezyll się do niego Macląg !
wracający z Wierzbiey. Od wsi nacjcJągnęlo
ch~op6w z Kae:rorem po środku ..Jak !la
szli teraz chłopi małymi grupkami: 21 razrzven-.
nyth chałup Kolonii Rzeczkowskich, 1\l'n·"""",I.,,,,,_
bicklch, Polan - przybywało Ich corlU:
:MInęła godzina oslemnute. SJotice
jut połową swojejpowlększonel tarezy
wiło strzęplute chmurki na rożowo.
Nad th,t~ W)'T0I!1h 'barczysta postać NI)«
wicItIego. Smlery I rozmowy przycichły,
..
-

Miało lIlę

, - ~1'lII'A ...~. zebranie załOgI. ekipy
lUdnoścI,

wlert'llczeJ l miejscowej
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