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ZSRR prowadzi konsekwentnie
PJJUtyk, pOkoju wobec JaponII
i dqży d~ nawiązania
między obu· krajami
Odpowiedzi 111In. Mo'olll",a na pytalIIII redaktora III1CZeIIlO(O
dzielIniklI lapońskiego "Czllhll HlpPolI SZllllhlll"

normalnych stosunk6w

k6w .Jtd dojrzała. Jlozmnie
~08KWA PAP. A.reneJa TASB 08'losłfa kim odpowłedzl
unio przez łfę. H _~
adzłelonyeb pl'M1l płerwszeco RUtępeę przewodnIeząceco Ratego problemu pozwoilloby r0zd7 M1n1JJk6w ZSRR l ministra apraw za.rranjeznyeh ZSRR
ważyć
kol11rnttte ~
W. Mo Mołotowa na p,.-łanta- redaktora. na.eumqo
dołyeqte
łłodttD.kiw mltckr
1'0 dziennika ..Czuba Nlppon 8z1mbunQ - Mlta~ 8
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wzięły udżiał
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Miesiąca Pogłębienia Przyjaźni

Polsko -Radzieckiej

W ca.lym kraju roz.voezę1r 114 obchodr MlesiĄea Pogłębie
nia Przyjaźni Polsko _ Rad2leeJdej. W pn:eddzleń łna.ucura
eJi l\liesląea w Warszawie, azczeclnłe, BWJmsto~g.---Kra
kowie, Kielcaeh I wielu Innych mlaata.ch :Polski delepcJe
mkladdw pracy• •zkół I ol'ianłmclJI
apołeem.ycb
doiyty
wieńce I wiązanki kwiatów pod pomDłk&m1 wdzlęczności
dla ArinU RadziecldeJ aru na IfObach iołn1erą radzieckich. 'tv wielu ml&sta.ch. mJasteezka.ch l I(1'OD1ada.eh odbyły .Ię w dniu 12 bm. uroeZ)'lłe akadem1e l wieczornIce.
poehoąy prnjatnł. IPOtkanta s bd.~~Pała.eu ~altu
ry i ~u.I§.l, występy ama.totaldcll"zespolóW MtfsłycmJcl!, ł
u.bawj' ludowe,
WDK. ieIpOłu taneo:nego PSS 1
Kielce
orkiestr zakładowych - oklaskiwalo ponad 12 tysięcy ludzi.
w sobotę delegac,e organizacji W lall kina.. ,,Mockwa" odbyła
j')o1itycztłyeh I społecznych, oraz
poszczególnych zakładów pracy się w niedzielę Inauguracja VII
zlózyly wieńce pod Pomnikiem Festiwalu Filmów Radz.:Leckich,
Wdzięczności. W godzinach wie.Opoczno.
Wlrnych ulicami miasta przeCiągnął ba..rwny, MIOdzIerowy Po
~hód Pl'"lYiaźni, w którym wz.lę
Ponad fi ty&1ęcy osób _~ęlo
lo udzial 5.500 dziewcząt ichtop udzIał we WJpanl",tym , _FestynIe
c6w le nk6ł l zakładów pracy PokOjU, _We waiySt:kich _lł7kotaeh
w KIelcach,
mlod.;ieZ pą;ygo_towala piękne ga
W niedzielę w wypełnIonej po zetkl 'denne, mówłl\ce o tyciu l
brzegi sali wldowiskoV{ej WoJe- pracy onz' osi.ąniędach ludr.i
WÓdzkiego Domu Kultury, mi&- radzieckich;
uką:ńcy ,miasta gorąco oklaskiwali pieś,ni i tańce( których wy
konawcaml byU artyśCI racWec·
kiego zeąpolu pieśni, i tańca. 'W wielu zakbadaeh
GOOcI obdarowano
bu1detaml
h
-'-'-oh
d
,błurac , OZ'411 ~
Ta om~
kwiatów,
,'
'sklch odbyły ,J-= %ebra.nla kół
Drugi uroczysty koncert odbyl, TPP-Ik POŚwłęeon..-,~ omówd.en!u
się, z uclzial~m znakom1te~o pialągn1ęĆ nasze&O ,-narodu ,l Junisty Zblgmewa Szymonowieta. ~1 b '-'t.. d;.". ,ti:;';'i,;'f R d
mo,'..•
.·
w sali Wojew6dzklej' Ork1es~ _~
~ ...'!"'O ~~J;\' a
~
Symfonlcz.neJ.'
cy nad u1:tWa.Ją.tiięll1 pokoj\J'łla

id, apołee:zw-tVlo

I

Rilrlomla

wz!ę

Zo--utWał w uroczyatef wlec:z:ornicy, która odbyła się w Domu
Kultury Zakładów Metalo~..ych
Im. gen. Waltera. Wyświetleniem fi~!.1~enne serca"
tozpOl2-ętO.v; Radtlm.lu Vll _Festiwal film6w aadzlec:kich,

I

Ponad 3 łys.. osób wzięło ucWał w wieczor.nioy 1 Festynie
PokOju, które zorganizowano z
okazji rozpoczęcia Miesiąca Pogłębienia P.rzyja.źn1 Polsko - Racmecklej.

Kotiskle
W parltu miejskIm odbył s.lę
niedzielę Festyn Pokoju,
w
którym wzięło udrlał ponad 2
tys. lud%!.. Zebrani gorąco okIalI
kiwali popisy gitnnastyez.nl:Hpo-t'
towe. W godzinaeh wieczornych
odbyła się ~baw. ludo'Wat
w

w

Na ter,enach powiatowej, Wy- śwlecie.,
_
'
&tawy Rolniczej odbył-się Wielki
W IIObotę, po.~u wleć
Festyn Pokoju, Występy, ehóru c6w po4 :~nildem: Wdzięczno-
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laken'czenle »ReJsu PokoJu«
.~KHOLM
lłwa .,.....

PAP. U bm.

Akotk:ął Ił, ~cl pneado.
wzlęU udział obmńey

.ReJa PokoJtr. w ktłr,rm.

pehfa Jrra.f6w huenu Morza

Bałłytklero.

tek ..Batory'" -win4ł do Szto kbOIlIłU.,
nabnełu wi~

na pytania redaktora m:u:zell'lego
dziennika japońskiego "Czubu Nippon Szimbun"

na którym
IZwedzktea;o

)łrZeWOdnlczący

krajowego

dniu tym It....

Odpowiedzi ministra· Mołotowa

odbył .l~

Po przybydu ItatkU
na

w

. m;MER 219,

LUDU

Komitetu

Obrony

Pftoju dr V&n!mua

powitał \.I~

l!l!Ie:Iłrllk6w rejSu. Po
była
na pokładZie

wJecu od-

.It,

.. Batore-

~ 10" konferenCja prasowa,.

W godzinaeh Wleaornycb \II'
IttOkbolmsklm parku V... parIren nut_pUo spotkanIe uat!'Itnlków rejsu II: ludnościq Sztttk,bołtnu.

obroń

Przedstawiciele

ców pokoju Szwecji, Danlt, Nor

weaii. Finlandii l NRD opowie-

d:z:teU o lWych wrażeniach &
bytu·w portach
polskich,
.kich - i rad:z:iecklch. Podkreśla
li onI aołcJnnośC ł szczere ólł?e-
n1e narodÓW basenu Mol."UI Bał~
do zaCieśnienia pny~

t:ye~

Jaznych '.tosunków mIędzy nlł~
N:ldantJ I do pokOju; Profesor u-

niwl!'f:'1Y1:etu w HellIInkach Bran

Baasdorff

podziękował

w łmle_

niu ucze.tnikÓVI rejsu IZWedz~
kiemu KomitetowI Obrońców

PokoJ_u

t:A

t.organizowanl~

wtlpanialej

imprezy,

t«1t

MóWCOl

podT::·E~~~~1';:~:
ienia

koni. ,

la ""''''

U~tnky
Vasap.irkt!~

,potkania

u~

jednom1lUnle

chwalHi reZOlucję, która stwJer~
dM, te uttesłlnley "Rt!'J!u Pokotu.. wnędz!t!' spotykali !i4 z
lh'8łnJettlem narodów kraJ{.w

AlllhuadllF ZSRR
wśród dziennikarzy

polskich

USA usiłują przerzucić wInę ze sprawcy na n'ewlnnego

Pr••elityjna "sbrga Stan6. Zjednoczonych
U

przeciwko

Związkowi

na posiedzeniu Rady

Radzieckiemu

Bezpieczeństwa
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Z życia partii
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niewyzyskane rezerwy
i obniżkę kosztów własnych

ekretan: KF 'Fabryki Sa . .
mochod6w w Starachowicach prowadzi mnie
Mo
wydzial S· l, aby pokazać, t.e w zakładac:h
propa·
gsnda wlmslna, etyli wzt(')ko~
wa, mó'v1 takte o obntżee kosztriw wlasnych. S-l to wydt-lal
w:śd drobnych.
RzędMn Jtojrt
fre!arkl, tokarki, rewolwerów.
ki,
_ 0, tu, spójrzcie lekretarz wskazuje na ręcznie wykI)n,!:1}' \\'~'kN!! tak walczymy!
brakor6bst"wem. Od bial"go kar.
tonu czemul tuszu odbijaj" się
Ulen'. GI05ZIł one, te bralrlll''''
b2m' J~t W!Śn!t'!wskl. a. u8tAwlacem, który nie dopilnował {'()oo
boty jest Zięba. Sr.koda wy~
kła' % niedbalstwa sięga 260 zl.
Nie brak l komenUłrza. ..Ob.
Wiśniewsld,
wykonu.lllCl
!35
Htuk braków w Ilpoa6b whioczny prtyrzynła 81111 do wzrostu
kosztńw". Obok inne nazwiska.
Oto pomocnik mlstrUl ....:. Latała
dopuści! do
tego,:I:~ brakorób
Kuciak zepsuł sporo m!lt~lalu.
Komentarz rwraea Blę do niellO

i

l:

waszej winy 8tracUa cospodar.

ka narodowa",
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Sekretarz stwierdza. skromnie.

te~ n1ecoś

wała BZ}·bcll'!'.

-.

lit:_ t'9bi w FSC,

żeby obnlżlta k<lstł:6W

M6~po..

W okt'@Sle tll'EY"
do konferencji

""'OIU'i

gotowawezym
partyjno ~I'!konomicml!!, "'"Płynę-
lo 1.991 wnlo-8k6w, któryt"h rM~
llzacjll da IUI46.aOO Ił.
Stoją pod tablicą.
Tu Jest.
Rz~{ŚC!e Komitet Fabryrznr wiele robi żeby Ulkłady obnl
tyty koszty wJasne. Omawia sl~
te sprawy na egzekutywie. na.
odprawach sekretarzy oddz.lało
wreh
organizacji partyjnych,
roztocrono specjalną opiek~ nad
referentami dy~cypllny pracy.
No I Dropaganda wizualna..
- Nlezla rzecz taki wykres,
pre.w'da? - mętctYttl4 w niebIeskim f&rhlchu pn:ed~taw11l
się. J~t majstrem. Mówi (I inneJ formie propagandy wizual·

neJ.
-

e:z.al.

d'8C

Gdzie najlepiej

Wprowadziliśmy taki zwyte jet~ll ktoA nleuważn.le

pracuje l produkuje brakI.
nad jeliwmaszyną, wywiesz.a
czarną

tabliczkę

z

"brakortb". Trzeba

lfasr.a r1)ZfftO"W'a lSkońcZ-Ot'l.l . .
Cół tu jeezeUi' dodać do cha~
rakterY<ltyki preze!a I Ja.~
skleJo? '.. Prezes uchódzi za erJo
wieka. kt6regr) goę.podnka
tyla obchodzi' .(..0 zeu.łotoct.ny
§nie&. Nie dziu..'1tIy się więc. terOrmą manka'. te sklepy tle wy..
.pekdaj/ł łWO~ ~iąJJó. A
Jqie"Lfki'? O J~m '91;'110
)esttze dodać, te w l.gU t. 'i',ow
ataJ: dyacyp!.in4rnie uru:J:Uęty Z
t.arządou as Zł kradziei: tn1en14
paósf:'WOW!lO. Wkr6toe pot.e!.'J2: ,
~ sobie dom w Chęcinaełt
Ja .qOO.OOO t:l (.sIO\\'nie: milion
dwieście tyJ;ięcY .z.I.otycll) ..•

majstrowIe obarczenI
~ do~-: to,
ro uradzono
K?m.;tl!cie
nov"-e ,'Oźródła
pracochłonnym!
Fabrycznrm,
A eo wdalej?
Dalej kt;'Ć,
W"d,j,
"L oszczędności?
-';P'I"".I'... 1 ~~E~g~:~::~~~~r~~\ Jaci~1.st:1 wyramie się ~,
.
dm! ' t
j
I czynnc,klaml
W}
,
•
."
'k
1m ~:cy nym.
'pl§'JJą grupowI pru~noszą to na grupy spra\.;ą będ~ie
ruemal derpf t powMu (Xł-po..
as
art y rO'-"JCle, raport)',
plany
Na mArU!.!,Ac.h Jak_'E"\Vyklł
aby 111 wielkrł
drJenne, (a co robi w takim ril· tatem I' -ngnu~m .lleJą paSZCZI!!
wl.edzł prel'.e!l. ~oeu'Iit!: olS.~
Ul!! planowy'l) I na bezpo';rednil\ pieców. Suwnice lekko jak: piór~
wla się, te rm.ełt)iMy mote u
pracę z ludżmi poW5taJ e niew!e ko przenos~ olbrzymie, Itilku
duto prt'rWiedziet. gdy! P!'TMY~
II" czasu. Inna sprawa ,eSlCl.e tonowe kadzIe z płynnym iell!W& mu I um --PO!tMl.awLa
drt:czy mnj('h rozmówców. Ot0 zem. Z wlewnic buch!!. ciepło
W!l2:YStXo WYlaśnlĆ:
wiele maszyn ha \\')-'dziale sto: suche j kntus.zące. Grupowy
Wiemy )ednak dobrm.. łż
_ Po tO mieliśmy faty'tOWł:e
bezczynnie pod ścianami, Na'),'e! low. Jó~f Pranobis prowadzi
l)Od pięltną po].lt.urą rue zaWIU eh1op6w n.a t:&brmia crOfl'l&lh..
nie są podłączone do linii elek· grupę partyjną wśród bloko~
musi znajdować się doskorlaly kle? Po prostu tUI wakle.!Jl'O"
tryc:~nej. Nie wszystkie v·y.oko w)"Ch! uslawlaezy.
W .ru'"IIe
ma.t~ria1. Podobnie rzeez ma się m~ ~ze ~ OS
wydajne automaty 61\ urtirilo- jest lO czkmków Partii. Kiedy
t Chęeinami. WybaOlCie Więt;. wezwaliśmy .l!taryeh deleRat6W,
m!one-.
Albo na przykla,i jest się ostlllnlo ~rali? 0, dośC daw
te !drAPiemY nleto politury i których ehl-Opi wybuli ;es1JeZll!
taki p.recytyjny automat klo no t.emu. GdZIeś w lipcu. 1'rud·
t.tkaternY, CO się tIOd ma kryje...
n1eh
W!'Z~10noW)'. Jak s:ę go puu- no SIę zwalać. Towarz~·s.z 1'r\)no: . :~~_~ ....
eu w ruch, krr;cą, ~11l' w:lzystku! 1 bis zna. Jednak ludzi. Wie k')r:11J
nas ~'#
J~"'"
...-. ..., ........'"
~rze('\ona.. W pra.ktYce prac'..1ją trzeba pol'ń.6c, t kim pogadać, !~~~:I;'~jE:~
etłowiek..
ale co łlę nie rcbi
Jednak tylko dwa. Cztery wrze... K.ogo na szkolenie partYJl1e skiedla dobra &~W1? - patrzoy na
Otc----edon' nu~ p~_
clona le-c~ na. ślepym blegu.. Arować. Przyr.naje jednak, te- r.auwaZnie -' praw-aa-,- (.~ldej ~ ~ $lfOolej płynie, eMrgla tet. Mo,ch wet najlep&za
Wprawtkie:rlekt6N!: ~
rozmówców nurtuje- jeszcze py.. nie di,.,~-P;;"dl;;'~ii
om.l:n4łem. bo Gdybym. t:hcl,al si _Się do tej ~ kOmentan:
tanie dlaCLego montaż wykonu~
ubrat "W8zyslkkh- delep.tirw Od Jaj'", ~ _
VII
je plany, łl 'wydlW C1:ętct drobnie zmieściliby się na II~ włła lI8Me p,łeaI:ib Jd1It&.....
ttyeh, I któryCh montAż Ilda'!ia wać wlel@ spraw.
Dodajmy &
te$ó, ł.! ~ ł~. Ja6rI;
se.moeh6d--łlla.n6w nie wykanu- ką, er,y robotnikom ;;,;.,"~."Y;'d
Oto Jesteśmy VI biurze Gm1:n
na zebranLa sromadzkie bieaJ&wia dobra ~ łJI6Io
}e. RobI natomiast
dość dużo wlewnice potuebne
.",j",n_.,
Mj &p6ł:d.rleJ.n1 SCh,
był. n Krótki. Zresztą po (.O wy bieleeoścl
~
prac zleeonych.
elektryczne czy nie. Do
:C,_--:-:-,,:::,blenl! nowych delegatów, slro- łłfIF ~ ~
~
No tak, obr4%,' który przedtta~. szatni, w której końCZYmy
,N'apnee1w ł\&8 a1edJ:e.: pn%I!!II ro stany J;1ł d<>btty?
llJ'tłt JIlUłd:ueJt ~ '"
wili miltrz zmianowy l usta mow~ wchodzi przodujący wy..
[e,;I'I~":"""""[,;y tan.\du ~ OS- Edward. MUU!' 1
~ ~ ..".,.,
.
b d j --, k
- t'piacz _ Julian Kurek. Parni"ttkmek utządu Jagielski. ObaJ
przerywamy na chwilę to po- "
:
Wla~z o y wa
~on "Wie
.. .'-~'
~"""""r;te .......em6wienie":
i6 ~ "" f8łat ~~
PartJ1 _ nlenallep1-ej twiadt2Y tam, gdy ostatni ru! nim rnz~
\V trednfm ~~u.
o ""'"":.:::z '=~-j __ ' __ <C_, to k .. ikiUtś. __ th.le8I ~
o sytuaCji na &1,
mawialem mial trudnośc.i mle5z
Lu..
u,,""1..-.. p~ro~~1J.I::brew ~t _ _ bił' _ _ .,.kaniowe. Liema rodzina, cia~ny,
Na nu... ~yt&nle _ ....... od. ';UVL;T . - . .
"'...... ' - ' - . . .
_
Ide ......
~
b"".........
statutowi gminnyCh _półd%i4lń. ..ue.........
..
Al e przecie! na 'Wj'ds1ale pra.. ciemny pokoik. Dzisiaj mieszka
cuje m·gan.!.zae'a
partyjna - już w blQk_ąch _ jasno i przepowiada.:
Wz.ięliśde tylko tych dełep~ ale -do iiG,;ft' '''. K.!eroWnlk Po1Jtye2:ny"1
-- stronnie. Tow:::-x.urek_ITl!ilO';tr.;tFi;;;!,;;,:;.;"r:i~p.x[a;,2i,~'~'r~~·'
Jak. dłu.go je-stę prne-- łów, kt6r%y wam od1)owWialr
... ~,.rZ(lS.",-JE.l6;
NlepokojQ,óe maehnlęe1e ~k_. ta. tak jakoś.nle- wie' - co Vi
A,ttzy 14ta. -- jak drut. Do ~ del@iaei owi wyNew\1 t:aes wIdoemie ~ CIsę-organizacja, t:n.eba powi!d1:\et, do- ręki. Chciałby tak±e
Trzy lata - uśn'tieeha
byli jeSzct.e w 1953 r. Wygi~, tlny oezami tuąst6w•. ~
słabo pracuje, Dowody? Proszę sit swe kwa.1ijlkacje E,Ilwodo\\"e.
lewrue ~ eporo czasu..
~,~n~,~~of~_::'~ ante W'1bor6W, taJl___ ~ ~
bardJ:o,
To nJe. te dzisiaj przoduje, :ł.~
się ,oś nJ.eeoś. Zrobiło...
~ ..·.. łi
,. lun. w
W llpeu w,s..t odbyły się 'Mo'" j~o marten daje naju,..;~cej l
_ A I ma.nkam.! tokleps.ko u
"Władze'. GS ... wrra..łlUe GS-1łIł!f'c105~
bory do grup partyjnyeh. US~%ł- n~'Pszą stal. Tn:e:ba Ital!! na.... uł - ' ł'ZUCłm1 dalsze pyta~ wzburzone::
WDłt1lek • _ _ _ . w-tae% zn.owu rnathrutł rękli\- Ot, poz,t: Ut. Moyna b~j t~h Ipra
rue. ~ gul uśmieeh na
W7 ~ ~_ :tatwarzy. lak kaMy r.a.k1opotany
takie tam wYbory, aby tylk.o odna grup e- pa
n POia - Jak mo:bna poQd%ae. nu: o '-'.' W GS - - - - ł:rz:eba. 1!iSDft
wall'Ć Ani ana1lzy' ani wnil'l-- aĆ."
e~owi!k dnple 51. ~ ",owie: tOŚ podobneg,o'? Pnec:1ez na IlU
~
k6w'
n;yuł ŚĆ-.·N
t
ł'"
walnym. ~u "wybor~ waaizli -~ ~
~k6łó!a ~e ma.o Od ~;a p~~~
KOLEJ NA WNm8Kt
ewm d!!legatóW GS w'&\lu 11) trle u1eł1 _ _ D4 ~
było narady lrupowyth. Ale
(.~a br. byli obecni: % rda remeaee.t6W a .~
mote grupy
partyjne dobru
PZGS Kielce -_ dyrektor Plu~
pn.eu" t Gdrle taml Na prZy"
dro, kie1'O'Wnlk kadr - Trtcina
J. W18NIEWaU
Ithtd na plaeówee frezerek I
wlerta.rek. liW\ceJ w sumie 'Ja
ludzi, grupa ~rtyJna składa się
t S-clu
członków l
czterech
kandydatów. Od c:uu;u '\"I.7borów
tzn. od Upea grupa nte zbierała
się, .. 1 na Wyborach nle Ws%yS~
e:1 byli W Innych Il'U\'lłleh na
wydziale tak IUlll\o, albo je!ltcte
- gorzej,

wyrzutem.. "Ob. KUfllak, wuse

t5ll brak6w to UM d. kt6re

pos-iać żyto

to

s!ę

'!'BUDA BTA.LB NAPRZÓD

napisem
w ten

ISO

było

T owarzys:
w Komitecie
brycznym Huty lm. M.

~vos6b ozdobl~ tokarkę Wię-cko\\'ltlB.. Przylecla1 do mnie zaraz

FaNO"
wotkl ma pe\vnlt siebie 11.lOę I
radzi _ z.resztą zupełnie dobrze
radzi _ że, aby pnekonac się
Jak organi7.acja partYjna w hu~
cie 'PtacuJe nad obniżką koszA. JEDNAK NIE JEST
tów własnych, najlepiej iŚĆ na
jakikolwiek wydział. Pewn05~
NAJLEPIEJ...
zres-ztą zupełnie
uzasadniona
DCl tnzmo\l.'y dołączył się jesz~ Huta w pierwszym pólro::w ur.
CH! ustawiacz. Zaczęliśm)'
m6- obniżyla koszty wlasne o dalsze
WIĆ o sprawach wydziału. Oka . . ::,4 -proc. w stosunku do planu.
mje sl~, że na S-l nie jt!st najtdll' na stalownię m!lrtenow~
lep!e), Widać nie wystar~a d.o·
bra. propaganda \v1:r:ualnit. po.- skił,
trzebna jest jeszcze dob,'a, głe·
Sekrelart OOP low, Tll.deusz
boka, zOr)::anizowana pr~ca po· Sztaba chętnie l!\iormuje: t)'le
lJtycl.lia.. S-l nie wykonUje pla· a tyle-grup. tac)' a tacy gruponów od dłuższego jut C'n;;U wi, każda grupa ma sP\'cjaJnego
Odbija się to na tarnbkach tRlogi, a 8zaeg61nle na u~ opiekuna. Czyta to wsz.ysl Ira l
I
przejrzyścIe
maJstr6w. Te bezpremlowe kaligraficzn!-e
Oezywl~
peMj. nienajlepiej ~ają wypIsanego wykresu.

I m.ówi: "majster, zdejmijcie tę
Ul.bliC'1.kę, Ta.kl wstyd"! Ambit·
fi? chłopak "WZiął się do roboty.
teraz pracuje na medal.

I

mu

po mWmett'2:e. nlach partyjnych. Na jednym &
Od cta.'lU do czasu przyc.hodsił takich zebrań .każdy y. ezłonk6-w
do_ RakoS"Zyna ktoś t aktywi&tów wypoWiłlldał ~e MW@.
gminnych i powiatowych. by u,.
_ Ja - MÓwił wn~h chęclt. chłopów
do ułożenia etY Ja wiem., moR ta t 1p61~
~ldzieW. "To dla. wa~o do- d%le-lnta. nt~., może- l
bra _ m6wd1. - To nia krok
Wojna dogorywała na ulieao:h WIIU!cz, ałe krok napt'%Ód w Vla- tak. W kaM;ym razie,)VOle "I»-

Wios:nłl. jut

lWdy

pracował

na trudem, milimetr

swolm. Pracował Podsledllk, Sikora, WY'P,VOh, ltuUóski 1 wielu
umych, chot1.U
\V'S.I;YSeY z
pmą wiar", że to tak lJOStlInie,
te obsurn1k nie- wróci...

m.

Berlina....
Tel wiosny ~ się dla eałego kraju 1 dla chlopów z RakoHyna trudny okres dorobku. O~
ni, chlopl, mjplerw orali swoją
l.it'm.I~, siali, 2blerali, by p6:bnie-j
kupić krowę, śwlnlę, konta. wftt,
pogta\yi'Ć clt.aJ:u\lf:, oborę, atodołę.
0_
taJ· R-',_n p b
n.ult'as.
Slę ~ n. rzy y-

Cł:eka~.

st,ytn tyciu",

_ Woj, ~ć - ",WJ..
- Co tu będzleełe () '\V"I'IPÓlnb- Ikleli Podsiedlik 1 Kulll\łld.
de Qłtd.lĆ - od,prOWiada.U na te
zachęty chłopi - sąsiad. pra!Z
rnieda1!ł 6DOkGjn.ie nie uafedłli 1t
sąsiadem, fIOWadtł alę. .. co do>piet'O będ%I.e w k14lłe. kiedy -ea,..
11\ Wi~ w jedno stado spędat.
Kl6bn!e i bóJki będą
o, tyk!
wało mu nCJWy-ch domów. Lu~ wywojujecie. Często się pn.edeż
dzle stawali się 1nnł. ByłO im zdarza i w Rakosl.}'llte-, h chłop
tlej, l&plej ... Z 'cr.aaem. wybUd(too nbok eh1....... _
ln1....a- tylko
Wil.I ~ię Sikora l Wypyeh, poct.re.. ...
•....... , . . . . - - - peol'O'WaJ się znacznie Kullński. mleuka. a wlUtłem~ paAny na
a Podsiedlik dokupił je!meZe ka. sąs.lada. Albo mu kury pogoni,
watek-p"oIa:-W~-muważ-yH, _!\Ibo -owO\-poe1ISIle- psem. albo w domu
t.e %a ludowej wla<bY motna 'Ię - ł t&k bywa, pod6ra'sl.- skibl\ kladal lobie w
było, Różnie
mu
~zybcieJ dorobić, te za. lud()\lleJ w jeg<) zagon..,
wladzy liCZł\ rdę z k.aMym czło-_ Nie.· nie 'I tej ~ nie Raz, te błdtłe tak. jm ~ 1::ltwon.e,
kiedy
ind:le"
Uk. )ak
wiekiem.,
będ&1e _ ~łli nłekt6rzy
łndywidua!.nym.... W kot\tu
t wszystko byloby w lak. nIl- chłopi t maehali rękami - ~ na
dos'%edł do wniosku. te Mi ,tak,
Ie-pszym porządkU, gdyby rtie da ~hodu.~
Iml,tak. - Będu.e ttlpełnle lna·
druga wjeść, kt6re. przyWędrowa
la do Ra.koszynll W .kIU.ka 1&--\ póL
A.IttywUctl łi:Um&ttsyll, '" W ('Ze) _ leplej. Otzywlłe,te, ił!
niej. PrzyszlI. tak samo jak tam- spółdd.ełrll.1l'dedz nłO ~ te nie Pt'l1mo mu" to tak od ra..
ta p1'1.M lasy i l"%eId, pola l ll(łtl. nic·nłe.l:Mtdfi dałeUGd.l8d& C)d lU. WI&1ł.' ',!IIę" ehlott na1tłot>otU,
Obiegła prędko po ehalu~, SfłSłed
........ ' a ~~. ~. - wiele n.arn:ęcEY'ł nlm -to 1U'O&\l"
lak. pierwsza.
w.tp6ll*: - ~ Wspólna tnw. Od tego c:zuu ~ pn.y
lotowywaó tonę. Wspominał
Ta druga _ wietl~ () spółdtJJ:el~ prAeAt "NIf>Ó1rui; obora...
ni och produkeyjnycll.. ,
_ I ~ 'o.reIe _ _ - PrtY tym, te tytle m~lł. lepIe'
Ra.kaltyńsey ehłopl, długo I>tfl.e raalł 00' "twatd&ł." Ińu_ t)totkę, un.l:\d.xłć ni! ~u. te ntt tt"zechod1JIU obok t&j w~ścl óboję· Bo wraz z OWi.ł" o sp6łdtieLni ba !UI: tyłe namęt:yt, tyHt6 trze
tnie. "C6Ż - mówiU na~ przywędrowała do Rakoszyna l ba tlitem - KNlma<14.
Mą,pl ta w&p61nota u .nu. t:ejd7Jle plotka. -potU~ sla. t łlIkałtUJ,,~ ...
kęs ozasu. ZreszUl jak
tu f.a~ plotka, jak to plotka, wiadomo,
klatlać,. s\toro .ctl.O,W1ek. pnywy,kl oblegał. po wsi, tego omami. te00 twojego ka.WaŁka' :ziem\. do go omota i <.m t niej to8t.M\le,
Iwojej Ulirodf: T~ ni, wlado: tak 1& ł>6~le' 1es-t ja trudno
mo, jak będtie"...
' , ' Pr:t~zJ~,
WlęI! • op6Idllelnl nt..oIłol!o.....
..
.
.
dtUa m mi. l't1Wblt ~ta. puu Z _ . ~... mÓW'le-·o !'bI-

_

*'

mm
'It.

tW _

.. kWa _

I .tnstruktor terenowy SIt.nYp-o
ezyk. ,Był tó~ &-ekrłtatt
KG. byli et1.onkoWie Pre:zrdhil\'l.
ftm:!f l smeun: 'Mt!jOOei '!ta..
dy Tedy! ...

na ektywno'ŚĆ ~redn\ego dmoru kle ooby-wlłj~ się odprmw," gru· pr'[l'!d~łtbfol'!fu'a Kleleea}"Zny.
techmciznego. Tym bardlieJ. ze powych, na których przenQsi się I Co trzeba więc zrobić, aby wy-

S

J

kich zebrań? Pnedet chłopi
wybłeraU w gr:omadaeh s'#Ych
d"lept6w. na walne uromadze.
!Ue wy'óoreUl tIlrzĄdu OS?

• tIOIeIItI.

~Jl\OI

.......

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

S~\lWO

R

adomsld handel detaUcznr przejaWia eoru w;.ęk
____' " tros!ąl o pełne:.! apra;w
ne zaopatnenle klientów w nl..
zbędne artYkuły. Sklepy sp~
dai;y detaUcznej z artykułami
PrzemyslowymJ obfituj" w coraz- większy asortyment poszukiwanych na rynku towarów.
Jednak ,pe:wrta poprawa w za...
opataenlu nie może nam przy_

NUMER 219.

LUDU

ze wu;yst!t1m -Jest jU# najlepiej.
R.adomłkJ MHD od dłutuogo
czaJU nIe _W11!~nuję pl.snu obniż
ki 1ros%t6w własnych. Sprawa ta
wiąte sJę ściśle %

niem od szeregu

nfewykonywa.
pla-

mlesięeY

nów obrotów towarowych. Za

pierw&Ze półrocze plany

tów wykonane

%OStały

obmjedynie

w 91,6 proc. W sIerpniu OSią
gnięto tylko 95,4 proc., a pierw,łonie faktu. że nie zawne ł nie ue dni września sygnaliZUją, te
I W tym miesiącu
nie %OStaną
one wykonane•

.OdczYt
lekł<:>ra KC
w 'redę. 15 bm. w uli Wo_ e j Orkl_ B,..,..
af'eme,f w KleJeacb. odbQdzle
lIę ·od........... KC na lo-

-_.'

...........UU......J a _

ZachodDJeh. • »roblem

bespłe

Na odCZTł P1'08ZeDł.a. WU)'S
preI_ KW. lU' I IW,

Uroczysta

tY

WYkładową azkołinła panyJnep, sekrełane kom!ł8t6w za..
-kładow7eb. u_tarze POP,
d7rekłon:y ł kIeroWDIq za..

z okazji Inlluallrlll:1I
Mlesiąta

kIacł6w l;łJ'aCJ' oraz akQw.
Początek odczytu _- godz:. 17.

Złoty

Przyjaini Polsko -HadzbM!~-;:;!~:;

,

medal Swiercza

XII Raidzie

Swiętokrzgskim
tym z powodu de!ektu .,Jawy"
wycofaj .clę z raldu ZdzJ.sław

Krajewski

wro"""

Ił WltZESN1A.
TEATII: IM.

-

19M

Ił.

,łeb/a".

;~O!'i,~jl~i~-d;;~d

ST~~e: ...",."ro"oo "'.• '.:_-,.....,.....

•• Doi)'WOde·' Fredry.
KINO "WARSZAWA" - .,_~-rDteje
młodokI" - mm J'lro!ł. n-cltieddeJ.
lUNO ..MQSK\\'K'-----:" .. Skanderbei'·
~_ lllm----jlrOd., rl-cl:1ecldeJ:
-- J!;INO "i!:OBOTNI1\" - nieczynne.
MUZEUM: Wyall"'-Y - .. D_wne 06r.
nieiwo f Hulnletwo SIaropolskIegQ Z.-

C"

•• ":'

~~~~!&:t~J~:~~~

,.".,

fakt
~~
vi nim
du~
~1r~ł~?%h}!lv~lj~~; !3~PZ

Kuków, Kolejar-l oz; Wa\"5zaM
wy, CWKS z; Warszawy, AZS

oponyńskfch.

~m

otwarte- codziennie od 8-15..

Sial KIelca
Spójnia Kubnlen:a W.

DYtVRY APTEK

Apte\ci; Nr 6 _ PL Obt. Slaltl'JłUd'II,1

NUMBR'i __T-Et.UONOW
PogolQV.-Je -'Retun\coTl9. Nr! łelef. 9.
Strat Pohrna 8.
MilleJ_ Obywalebh

12·66-

*fr.

bid. 114,

~J!.ROM$KJeGO
- .. Domek kul':
RING .. BJJ.TYK" - .. Plot!lle:!uł1 "4
ca." '-'II1I11'9rod, radzIeckIeJ.
TEATR IM.

:

~;~~~~~~~~~~I

~III Koński.

Ogniwo Skart)'1ko

SpóJrda
Sandoml!rJ
LZS
SI1ehulnłó1lr

Górnik Blltm.. ,
O,n/wo Radora

17
J7

Warszawa l wielu Innych.
Start zawodników, co nalety u nas do ;-zadkOŚd, rozpo.
czął się punktUalnie z
przed
gmac..hu j DOSZ-u przy ullcy
KościuszkI, W pierwszej kolejności startowały
maszyny w
klru;ie 125 ccm. Pierwsze kllpmetry trasy nie nastręczały zawodnikom źadnych trudnoścI.
Droga prowadziła z Kielc d"o
Dąbrowy. a więc
przez ,alr

Na metę w Klelcach pierw..
5Zy wpadł Feliks Swlercz z: o.
gnlwa Kielce, lL w ąllka mi ..
nut po nim Tadeusz Jótwlcld I
LPZ Kielce.
W godzinach popoludaUoWYCh
na polach za zalewem na Pla.
skach odbYł się' motocross, kt6--

ry z ogromnym zainteresowa_
niem dledzl1y tysiące mleaz,kłfI
ców naszego miasta.
W ogólnej klasyfikacji w kla
sle masZYn do 125 ccm m1ej~
sca Ujęli: l - Andrzej Fran-

I

-

OgnIwa Kielce,

".

-

wyJIIWI Irladska I .. yii.",'.

wyeJnanek

oz;

Ze Sw. Krzy.ta zawodnicy,.
ehall już względnie dobrą dro-gą przez Krajno, Górno, Dale-.
szyce, BOTków, Suk6w, Dymi..
ny na metę do Kl~lc. Tuż obok
cmentarza pod Kielcami znaJdował się punkt jazdy stylowej,
który m. In. bardzo ładnie prze
jechał Janusz Lata z LPZ K1el

KIN ,';HEL': - •.Matr pntlFOdttfk"
f!1m 'prod. '-ra~tJ.

k/ewict -

LPZ

Kielce,:&LPZ KraGostkowskl
Starachowice, 4: - EdPuchała

OSTROWIec:
KINO "Hulnlk" - ..w tmm#d:1n[e" --film prod. r;1~

-

SKARtYSJ(,Oi IUN4.1

-

Witold

ward KrajewskJ _ LPZ Kielce, 5 - Jacek Ufnalewski_

- .. NłedfwJedf" _

AZS Warszawa.

czas asfaltem. W Maslowle r-oz;W klasie maszyn do 250 ccm
się odcinek jazdy tere-- płerwsze miejsce zajął I zda-n9~eJ, _~t~y _~~~ _13_rtJgJ!!ld _~ był Zloty Medal FelJks Swlerc%
Wilków ciągnąl
się aż do
Ogniwo Kielce, -Na dalszych Katarzyny. Tu znajd.>wnł się
pierwszy punkt jazdy stylO\Vej.
prowadZIła
Dalsza
przez Bodzentyn, Siekłem'), Rataje do Wąchocka. r na tym
właśnie odcl.nku zawodnIcy znaleill się już w powatnY<.h opałach. Naj trudniejszym do
bycia byl,.odctnek. trasy
pocrął

trasa taidu

.

Stojq od lewej: ,Feliks Swierez _ Ogniwo Kielce,

1~;::;~~::::l:::~:::::~~:~::~~~.........""""...:;,:;:~!::.~:~K~,:aJ~'~W~':k~1~-~o:.:n~JW~O~K:'~'~I':'~I~M:a:'J:a~nZ:':i':'~_~S:ta:,~ 13

długości

klem.
km Wąska,

KIelce.

pełna
pod

sarno. Tylko temu w cieniu jakby przez ten czas
rogi. urosły. 'Jak nie zerwie się, ba,bka ze schodów,
jak n~e puści 'się biegiem z pc7WI'()tem! Ledwo żywn
dObiegła do synowej. A .yn jmieje s1ę: "Nie pa-łeczkę f:6ltą .student P1"ZYkladał,
metrówkę. Mierzy kościół, ł:"OZUm.1eoie? Do nauki 1m to potnebne"l
Babka na to: "Znam ja łeh nauld, już ludzie coś o
tym mówi,,". I babka w te pędy do innych babek.

we

Do Plepowej 'doehoclzily te wledcl; ezuła, te we
W$l mę coś gotuje. A tu ani do kogo gęby otworzy6.
Po napadzie bandy, ,kiedy spaliła się chałupa, a
Walerka Chyba tylko cudem uratowała alę z ognia,
zamieszkali .kiltem u sąsiadów, u towarzysza partylnego. P1egzowa, ehcąe nie chcąc, musiała elę
zwierzać aąsiadce. Oble trajkotały pO' c!lłych dniach
. o tych wszystkich _prawach, które faz po 'raz &pa_
dały na Wiei. Mąt rupeln1e się ,ro2lPOlitykowal.
Przed tym jeszc:ze motna było wytrzymać,' a,le rem
to już stale w rOZJazdaCh, el"ile wybiera się do
Janowa, Wieczorami czyta nie tałując OOty l z ukosa popatruje na córkę. Wala niby zajęta swoją ro'
et ojciec nowtmo wy_

za-

ezynaJy .hł~od Iłów: "Na poez.qtk;u mego listu, ja,
towarzyu P,Jes:,ZIl Antoni, powiadamiam was ...", itd.,
itd. Ale llst6w'tyeh Piegu nie wysyłał. Zebrało się
tego dobre pół kajetu, Walerka z czasem zrozumiała,':te ojciec. nie'mlal nawet t.amlaru wysyłać Ich do
adt'e$8;1ÓW, "PO prostu',szykowat się na wyrost, P12~
gzowej, która była nlepiśmlenna, imponowało tn
zajęcie męża. Z udaną %.Jością PfXlkręcala knot, lam~
py, mrucząc: "Rozpisał ,się; widzieliście go, mote
starostą zostanieśz?" ZWalerką tet bYło wiele klo-potu. U,gzyljl Sl)))ie białą koszulę, a ojciec przywIózł

z J)mowa czerwony krawat. Ile to numu było, gdy
się Wala w 10 Wltt'9Ua. KoAcielny z daleka, już na
pluł w bok. Plegzowa przett"tYMywala
tę n1eszc.zę$lll\ koszulę wy.mawlafąc alę, te brudna,
że leszete nie WY'Pt'asowea. Krawat schowała na
sam spód skrzyni. opędzając się przed natrętną cór~
ką. "Bo 1 jak w takim stroju wypwclć dziewczynę
na wieś? Jeszcze proboszcz ZObaczy t rozgłosi z am.
bony. Dla niego czerwony kolor tak lak-dła indyka.
Staremu Plegzle łatwo się podśmiewać z pobotno-,
ścl tony. MałO! co w swoim tyciu ~posleduał w do.
mu. 'Mórg ziemi nie wyżyw1 kilku gąb. Stale jetdzlł
gdzieś na roboty, bywat nawet za granicą, na Lotwie-, gdzie po wsiach potrzebowali robotnych rąk
do prBĆy. Plegzowa :zostawala sama. z dziećmi w
dllmu. Niem na przednówku' nie było co do ust
włoiyt. Zostawało tylko p6jlć do kościola, pomodltć
się. Pleazowa mód1ila ,się I wydawalo się jej zawsze, te potem było lżej. Przyjetdtal m"t, przywoził
trochę gros1.a l tak pchało alę biedę. Biedakom zo..stawala W:iar~ te tam, na. drugim 'więcie będzie
lepiej; Sam proboszcZ dobrodziej wolał z' ambony:
"Czy biedak, C!LY bogacz. ;katdy obróci się' w Proch,
ka.t.dy przed Bogiem r(twny. Blectak plerwu:y, prud'
bogaczem dostan.le się do nieba", A. Piegu, który

aa.m widok.

uwatal Bie za ,.wiatowego,

na.śm1ewał ąlę

Wąchoc-

kamieni
przez las I
wymagała od zawodników l'I1.yl>klej orientacji I wlelkJego opanowania maszyny. Na tym wlali
nie odcinku zawodnikOWI z
CWKS Sajdakowskiemu, jedlicemu na SHL pękła rama, wobet' czego zmuszony był wycofać się ,li; raidu.
Po prubyc:lu tego odcinka
dróżka prowadziła

na da~zej trasie prowadzącej
z Wąchocka przez Mlchalów,
Nową Słupię

do
zaWodnicy mlell
tchnienia.

z gtupoty

żony:

"To nlechte- dobrodziej - rozda awojl\ ziemię
1 nas do plebanH wpujcl, łatwiej zbawlenle wieczne

otrzyma. My ohćeniy i ną ziemi r6wnokl". "Głupi,
S,tUs7Jlllk, po '~eCie jeździ, różnych Judzi sPotyka,
to t ,o gt"Z.ecl1 łatwo" _, myślała wtedy .', Plegwwa.
Z tym 'wIększą gorliwością modllła 's:lę t za ,.leble,
za niewiernego męża'.

li

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

Sw. Krzyża
chwUfll wy-

miejscach uplasowal1 Się: ,ZbIgniew
Sucharda _
CWKS
Warszawa, Tadeusz JóiwlckJ
LPZ Kielce, Ad{łm Wąsowskl
CWKS Warszawa, Tytus Flalkowsk! - Start Radom.
O~enlająe Sald, należy stwler
organizatorzy tj. •ek..

dzić, że

motorowa ZS ..Zryw" stana wysokości zadania. o
czym najlepIej świadczyły, wy.
powledzi gości - uczestników
rałdu zawodników CWKS Warszawa i Innych.
Kilka słów krytycznyCh naJe
ty natomlut ,skierować ,pod adresem Sędziego glównego, An·
drzeja Kaluszy, który, do pel.
nlenla swojej funkCji zgłosił sił
za Późno, ora,z, sędziemu p.,KlelnoWI, który na punkt kpntroU
czasu", przybYł w 'chwl,V" ,SIiY
przejechali już .PKC, J)lerwsJ ~
Wodnicy,
' '

