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17 do rad narodowyeb --; czynem popiera procram ~
t/S1' Komitetu Fronlu Narodowego.
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Spotkanie otwiera lekretan d)'JlU l Parrta.
rozumłe.Jlł bo·
GI6wnegu ZMP - Jan wiem. że układy te ..... w ra:r.le
Icb reallusejł mogłyby
na
..Naród polski - ' atwierdza dJugo uniemoiUwit'i to zjedno.Jam Szydlak _ a wraz I rum czenie",
cala nasza m1odzle:f::& oburzeZ kolei zabiera głos sekret4-r:t
niem I nIellokojem śledzi rOnlił KC Związku Mlodzlety CUchowanle przez
agrelywne kola slowa.cklej
(CSM)
'\\1adlmlr
wbrew woli narodów
Europy Mclsner.
nowych układów wojennych.
Niech brzmi nasz dQnoAny
glos, glO/; młodzieży: Pragnł....
Zarządu

Szydla.k.

Złe pracowały

Nr obw.

proc. sprawdz.
21 bm.
'1:4 bm,

18
10
2

40,0

20

36,8
30.0
26,7

19

24,2

63,7
53,1
52,2
41,2
73,6
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Krótka, ale wymmvna tabelka. Wk!lOlmy % niej, te
trzech dni frekwenCja sprawdzających po..
wzrosła we wszystkich obwodach.
Ale widzimy
również i to, że obwody, powstajlice'w tyle w dniu .:?l bm .•
Już 24 bm. albo prześcignęły obwody,
zallcz.ające się
popnedniO do najlepszych (np. Qbw6d Nr 27 I obwód Nr 19).
albo po\",atnie się podclągnęly
(obwód Nr lS. 20 i inne).
Do dnia 2.4 bm. najm.nle.lsZ8 frekwenCja byla w obwodne
Nr 111 (36,7 proc.) l Nr 29 (37,3 proc.). Ambicją tych obwą..
dów winno być, by w cZ1l!lle dyżurów w ostatnich dniach
jak najwięcej wyborców sprawdz!1o swe nazwiska,
w

go rea.llza.cję, bę:ddomy rozw\..

prtectągu

macnl&ć

u~zywllltnlenle

k~nferencll

ogolnoeuropejskłej
I domaga..
la alę zakazu przygotowań w.,..

j,nnych'"

Na trybunę wstępują, dalsi
mówcy, Przedstawiciel Nleml~
ZachodonJch opoWiada o walce,
I.k, toczy młodzie' 'ego k<e'u
przeciwko realizaCji układów J.:
Londynu •
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Frontu NarodoweqowzmocnIjcie swój W9sllek
Duty wysUek wkładają agitatorzy Frontu Narodowego,
aby dotrzeć do każdego wybo!'cy, przekonać go o potrzebie
sprawdzenia listy, podyskutować o wyborach. W:anożenie
pracy agitatorów obserwvjemy w ostatnJch dn!a.eh. Weżmy
przykład obwodu Nr 18. mIMU'Ul,cego' się w śwleUlcy Szkoly Plelęgnlarsklej. Obwód ten obejmuje swym nslęglem
dość rozległy teren, a więc praca jest tu bardz.!e-j trudna
nit w In!lych obwodach. Jednaktq, znajdUje się tu wiele
ofiarnie pracuj/\cych agitatorów. którzy docierają do każ~
dego wyznaczoneg.o im domu I rozma",'iaj/\ nieomal :. kUM
dym wyborcą, Do
takkh na1~ m. in.' Janina Stępień
z~ Szkoly Pielęgniarskie'. Janina TokllNka i Jarosz ze spól..
dzielni .,Przynlość" oraz Jadwiga Poniatowska ł Danuta
Banasik t PCK. ~Je blor" natomiast udziału w %ebranlach
I brak jest aktywności u takich agitatorów jak: Aniela
Cecho I Marianna Rabiej ze S~ltala Wojewódzkiego.
Inny przykład' pracy agitatorów można znaleić w obwodtie Nr 2. Do tego obwodu kilka takładów pracy (m. in.
. PRK .Nr 2)
sklerowal0 agitatorów, jednakie tadna
~ organizacji, kt6ra ich skJerowala, nie interesowała si, Ich.
"pratl\". W re?ultade prawie nie nie robili. Pomogll dopiero
agitatorzy ze spółdzielni "Przełom".
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W aJedzibaeh przynlych grorad narodowych w
woj. kieleckim \ll":Ządza ai~ placówki pocztowo .. telekomunika
eyjne.
VI lokalach rad iruJta.luje afł telefonY. W Klelece:zy..
tn.I.e Ul"UChomlono jut przes!l;lo

powstają
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Glos kat.dego z

nas.

oddany w dniu 5 grudnia :za
programami ł na kandydatów

Frontu Narodowego,
moanym nakuem.

będ%1e

społeQe1\..

.twa dla radnych: domaaamy

się pełnego wykonania progra
mów wyborezyeh. POWa.zecl\"
udział obywa~1t w akele
wyborczym UI&'eWItl łI<>WOW1"
branym l:adom duty _autorytet. a dla radnych będ.J1e d ...
klo.racj,: ufamy Wam. ft na.sl Wybrańcy - wykon.acte niW naku, a łam! do--

ny

'ako

łotymy

W'łr.elkJch

.taral\ w

walce o uneezywl,s;t:nlenle pro
gramu Fnmtu Narodoweso, w
walce o poprawę waru.nk.t1w

życia mu PTaeuf.ÓYeb.
Wybory w dnt6' Ii grudnia
przyniae.. da1sut demokrałYl\&
cję nasze,o ustroju, ,bU*, organa władzy państwQW&j .w
terenie do mas. Wazak wYbi&rzemy zamiast 3.300 dotychczasowych rad gmlnnyeb 8.800
rad gromadzkich, powlt4u1J.e
kllkadzlealqt t'łd osiedlowych.
ł dzielnicowych wiele powia,..
tów
Ulegnie
zmnie,lSz:.e..
niu.
&
zatem"
zwl~...
IłZY alę lIczba rad poWiatowych, Totet nowe rady lepiej
będl\ 'm.ać boląezIU ł· po-trzeby
mieszkańców _swego terenu,
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pocztowe

Program Frontu Narodowego poprzemy wszyscy

dostawy l podatek
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Rodziny
marynarzy statku Mieli
po 5 miesiącach 'Wr6-- rowa\! drogę
..p ruy den t G ott wa Id" ' przes ł'
a- et...;... do swych domów 1 rodzin. G"4....
Iy .do prezydium Swiatowej De Niestety. stało się Inaczej. Zo- Podobne zobowiązanie podję
mokratycz.nej F~eracji Kobiet stali zatrzymani - z pogwałce- li chtvpi naleiący do pmszłej
depeszę następuj/\cej treści;
rady gromadzkiej w· Brzepeb.
Drogie Przyjaciółkli
W Ich imieniu %gł~n je 16zeł
Znana Wam jest krzywda, jaWlodarc:ąk.
Postanawiają on!
ka spotkała marynarzy z M.I$
wyr-eperowa<! drogę
Wiodącą
,,Pre%Ydent Gottwald" 1 ich. r0dziny.
Przed 8-miu miesiącami tegna
lI.~my naS%ych ojc6w. mętów,
synów, braci. wyruszających. VI
pokoJo'WY rejs na Daleki Wschód,
-000-

~:"":

nadzorować wykonanie umów
Zbllża' się watny dz1eń w
tyciu naszego narodu. fi gru- kontraktacyjnych.
Nie jest I nie mate być dla
dnia w powszechnych wybor~ch wylonlmy spOŚród .Ieble tadnego robotnika, ·czy inteli~
230 tya. radnych g~2lk1ch, genta w mieście obojętne jak
'l'lejskleh, dzielnicowych, po- przebiegać 'oędll remonty sta..
wlatowych i wOjewódzklcp rych dom6w m!e$2lkalnych I
rad narodowych, Wybierzemy budown!etv;·o nowych, jak Z01'
230 tyS, ludzi _ robOtnikóW. ganlrowana będzie komunl.lta..
chlopów pracuJących ł Inteli" cJa miejska, -11e domów przy~
gentów, Illlodzleź i kobiety, łączy eJę' do el~1 woQocluocllonków PZPR, ZSI~'1 SD o- ,wej, ka.nallu.cyJneJ czy gazo"
ru bez;part)'jnych; ludu, któ- wej, JaJo;;l będzie wygl!\d ul1.o.·
Nie jest J nie mm być obooo
rym powletuymy wykonanie
programów wyborczych Fron "me dla żadnego cztowi&ka
pracy
w mieście 1 na wsi jak
tu Narodowego. opracoYlWth
we wszystkich
wojewódz- będzie urządzony t c%)' detwach, powiatach, m!8.IItaeh i brze będzie pracować żlobek,
przedszkole ł Sllkota. do ktÓoo
w większości gromad.
Programy te dotyC1!łł .praw rych unęs:r.czają jego dzJed.
O wszystkJeh tych tywotJak najtywlej obchodzących
każdego człowieka pracy. Nie nych dla każdego z nu sprawach
decydować będą, radY
jest I nie mote być przecież
dla ind'nega chl'opa pracuJ"ce- narodowe, One wykonywaó
będą
w
CUUlle swej 3·1eWej
go obojętne. jak rady narOdo-..... e będą kierować rolnle1.we-m, kadencji programy terenowych
komitetóW
Frontu Naw
jak będą zaopatrywać WiM w
maszyny 41 narzędtla, w nawo rodowego. Wyroem ,naszego
zainteresOwania'
dla
rozwoju
ty j nasiona, jak :ror.dzl,l4Ć
gospodarnego 'nasze, gromabędą kredyty. kierować ~rod
dy. ,miasta, powJatu 1 woj&karni maszynowymi. organl.. wódltW&, wyrazem naszego
towa<! pomoc sllsledzklł. 1»" poparcia dla p_l'OIram6w wymoc agrotechniczną l' wetery.. bQrezyćb oraz woli, aby żyde
naryjną, czy
sprawiedliWie

b '

Wehrmachtu
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~eł
Europ,.~
jest omłodaleł·
ka,
walcząca
pokojowE'memłee-:t,fedno
ozeme NIemiec. Naprzód do wod
ki o pokój. do walid o --cl- .. ~ ..
,two systemu zbiorowe,o bezpJeczeństwa w Europie",
Slowom mówcy towarzyllzy
żywiołowa owacja wszystkich
zebranych. W stropy aall blj.
Frled.en okrzyki: Pok6j MIr.
t.:!a c~r=etst~; Wo~
M10dzłeiy NłemłeeldeJ (FDl) _
Inge Lanae. Młodz!ei. wita Słł
okrzykamI: Prz7Ja,t6 F1."eunds<ha" - PriatL
..Ra.dzieeka. nota wIprawie
.,.temu zblorow... _ 1.... 6.twa w Europie - móWi przed~
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prace tet.h.nolo-~
uroehomieniu pr..
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"
dnIa wyborów
na_konferencJę
oni 200 ntuk
•
Im
Wydz'.lu .TP.'
zaoszczęd'Llć do

o pomoc
:!I,eh:,::' :',';:~i~~~i w uwolnieniu swych bliskich
układów.

raznaodcinkaeh: lOG Dl ud .la
na Dzfopy do ZaJI\C$ w Belen6wce i 500 m od
Marca do
WoJclechowlk1ep-. Oprócz te..
10 chłopi :z. lmielna. Wfb1!'luJll.
w swojej WIł sblornlk na w0dę. Do pracy przy nim iut przY
stĄpili. Brało w niej udział 001
k~o 80 furmanek:,.

@

pokoju. Z miml, • nie ••uto"..

mi

~

rady

"wej w ImIeInI. wyreperuj_
drogę ze- Stawów do Imlelu o-

prezydium SDFK
d
I
~ II
Id
fil Zuy lIIarynarzy Z l1.li/
III ol !luO .wa «
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sJly .6wialowego obozu

,....,u

mej gromadzkiej

'

W depeszy do

jać po'ojowe ~udoWDI"wo,.·

watnie
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raz kaMeJ wojnJe,' kt6rt'.J celem lm. gen. Waltera
Ract.nmu
j ... """bid.
I ..,..,..k wlału ,obotnłków
....,..tąplł\>
mas PracuJących. Wrn II caJym jut do czynu
produkc:yjnego
narodem dcni:taga.my dę om6- na ctdć wyl)Jrow. Zatoga wY.
whmła
problemu bezpleeze6- dualu TP·7 wykona na jeden
stwa Zbiorowego w
Europie. dzień przed terminem toer.nyJest to jedyna droga. która p-roo plan, produkcji rn1uzyn elekwadzi do szczęśliwej pnys71OŚCII~Ych do szycIa typu "VerlmłodJgo pokOlenia Europy I ca- tu:. Załoga ·narz.ędz1O'WX1i II
lego 'łtąłata. Wzywamy mJoddei wrkunała jut w ta.'1lach
wszystkich kraJów I narodów, urnu - 12 uchwytów 1 U·
aby razem z nami walmil. o
1'7 umk tare% do

narodów

ul'ze

W dniu 25 bm. u zbiegu "granic przyja.tn1" łączących
narody polski, niemleckl J czechosłowacki - w Jeleniej
Górze odbyła się potężna wspólna manifestaCja młodziety
tych krajów. Młodzi Polacy, Niemcy 1 ClOechosłowacy. którzy spotkali Ilę w Jeleniej Górze. delegaci układów pracy,
wsi i sz:k6l, doł/\czyli swój glos do potętn!ejącego z dnia na
dzień glosu ludów
Europy l świata. domagającego sIę
w Imię najplękn!ejnej idei - idei pokoju - stworzenia
ay:stemu bezpieczeństwa zbiorowego w Europie. prot~tują
cego zdecydowanie przeciw uldadom z Londynu I
Paryi.a.

Na pytarne: "Czy apr8wdzUeś jut swoje nazv.'isko na
lik\e \\'Ybvrc6w", .....1ęks~ć mles",kańc6w Kieł.: może od~
powiedzjeć twierdząco. O tym mów! ponlt.'ll.a tabelka, pnedstawiająca trzy obwodY najlepiej pracujące i cztery, które
do niedawna pracowały najgortej (stan z dnia 21 I 24 bm.):
Dobrte pracują,
Nr obw.
proc. sprawdz.
21 bm.
24 bm.
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Agitat~rzr Frontu Narodowego, ciionko;.,:ie.--- obW-OdOWł:ch kOln1Sjl wyborczy~h,
do!ótcie wszelkich starań aby
anI jeden wyborca nie posredl do wyborów nle sprawdziw..
uy uprzednio llstyL

*

\J

m"'n'fesł'

Ti'Zy dni, zaledwIe dziell nns od zamknlęcla list ze spl!aml wyblJn:ow.
p,'zed nami Jeszcze Jedna niedzi~la, w ciągu której
procent sprawdtul1Ycl, nazwisk powinien wzróść v.)'da.tnle,
Obywatele Wyborcy1 Wykorzystajcle ostatni dzień wolny
od pracy ! nieliczne dni, jakle powstały nam do :r.amkn!ę~
cia list j dokonajcie swego obow!ąz..1tu - sprawdzenJa 1Ul~
zwiska na liście \\I)'borców,

bcy••d, Ed·
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Kuby, k;6ny. wykonują
W Prząała,wlu chlopi posta..
około 240 proc.
nowJ]f pneprowadz1ć
<mlej. ..
aI.
\.ol
........
podjęli zo~
tych pUmogą
1m
Jnlej&cowi
to4cl 1&5.000 si. Termin .zakoń- ZMP-o'Wcy. Członkowie ZSL %O
lmJenłu wszystkIcb chłop- czenia realizaeii zobow14uń - bowlł\ZSll a!~ przeprowad%i~ VI
I ddew""t RepubUkI
załog. wyznaczyla sobie "" l' ",olm kol. • .ll<olmla na .....
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na.

kof1fenqwję

w apf&

wie bezpłec:zełislwa :tbtorow6ol
10 w Europie, molaatt_

ddd !9 lIłtopada ~ taieJatr..
wy ZSRR. W ai:l,ad de1epeJł
wchodzą-:

płerWlą
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........ Rad, _Iriw cm
vtJ $TOlCA (""'. 4e1_.
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Spraw ZagraDICIir:lyeh .GIlE-

GORE PREOTIISA I . . . dor' Rumuńskiej ltepubHkl
Ludowej w ZSRR ._ lON
RAB,

dŁOWO LUDU

z tycia

spółdzIelni produkcyjnych'

,.'.

Adenauer kroczy

śladami

Wielka manłłesdacia
w Jeleniej G6rze

HItlera

Spółdzielcy zJanowie, łanówiPrymusowej Wofi Trzeci dzień procesu przeciwko KPO
Przygotowali sil!'-e do

rozliczeń

a kll
BERLIN PAP, Id donGIł • Karlsrube agencja ADN, w
ehodn!o ~ nlem!eckie pod,kr&(Doko6ezenle ze litr, 1)
~lla~~
mIodziE!!,
:
c
O IJ::S'Nt
trzec1m dnłu procesu pneclw to l'\:PD, Frzt'cwodn!f'itIl.CY Fcde- 51a, te nie wolno do.pu~clć d"
a;.Jk fd J e;:t;Ó Tej walce
otrzymalUmy pierwIle meldunki o l&koiletenłu Pr1lY~
raJneto Trybunału Kbnlit,rtuCrjnp(o Wliltttlch uotyl na ",gtętaka.zu dl.la!alnokl
KomuJ"\l~ W Imieniu młvdych C:.Kho- o
~ j~ ę u
WOJen~
lGławań do rozJiczeń prlel 3 Ilpóldzielnle naszego wojeplo ośwJad('zerrle, w którym słwjerdul. ie wadano raz JC!ll~
stycznej P/uill Nlem!ec. Lbly IIlowaków przemawIa hlst~P; :Ya('~~ fn~ (' n~:;:e~~elnl! Il!łnlec \0.
-'~ł-" -ep-.d.on. bllan,y M. tylko w,'''as'y, Jaki
Cle ealy materiał procesowy, Rewl~a wykazała, Ił faktycznie
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Proces Z Rosenhelmu I Regen~burgn pr1:edst.awlelelka ml\xltieży pol kich kraJów europeJlklch, ,\!oby
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c powa lt
\\'0 y! tychczas nie lą %J,ane
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a y dQI"
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dochody,.
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w Jeleniej Górze, u zbiegu gra nam pokój potn:ebn)' do gOspo<
Ctlonek łipóldz1elnl, Btanl- lu IP6łdllelnlacb
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W związku z toczącym Rit; w
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proce.:
to
powrót
dl) po.. Karbruhe procesem pn-ec!v.'kJ Im1e:nlu mmonów młodych Po-e rq z
o.w
rwa y n13.410 zlotyeh w goł6wct. 11 (J Pmczyn" tego. Jeat lIaba Ilra~
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prowadzić w 1933 r., a która po- Stowan:yJZen!e
Dziennikarzy NIemców wyrazJ~ wolę budowa narodÓw.
Ha ki Jęctmlettła, 88 _CI '6 krl nłe rorllcąła się dotąd ze spółKonferencja
clągnęła za wbą laku Innych Pol5kkh W)'sl(Ig(}wało depe~zę nla twórcU} pracą szczęśliwej
Precz Ił agt'C9ywnymJ układa..
l!fenutłak6w. 894 kg" wyki na ddelnlamł oraz nie rozpoczęła
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mej I Jarej,
lu roapOOarstwneh zespołowych
BERLIN PAP KieTQwnlctwo
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'edź rZ'ądu .I'Unosłowian'sftieno
munistycznej Partii Niemiec ra- Iycznych pma prawem,
to nowe świlrdedwo, te kola Slllgusl \V Europie uslluJą za~ nla.
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daktor Willi Bo:m ośwlndczyl,
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r-ządzące Niemlt'c Zachodnich tuszować ponlcsioną porażkę, W godzinach wIeczornych od
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cza!łle której wystąPI! PańsiwOoo
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Agencja
Rląd Jugo..~lo~\·iaJlskieJ ~~e-I ll,ie mate~':afy dotyczące proce· og6lno-niemteck1ch R;lchstagu.J pragną sterrorr-r Dwul,rolnle Już poUtyka palt- wy ~~do;:r 7 SP ól ~/etnll ~ań
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BERLIN PAP, Ukazujący sl~ go 1:jCdnoczenla NIl'mlec I przy: jl\ w oldl!an wojny I nles1.l'1.ęść. 'ków Zcspołu mezwykle serdeczt:.~a::c~1;:jh i~~':~~J~'tu;~t~~~~ ~'~,v~~~~~hOwWts:~';,>u:!~ru~t~': ';:ra= i 7. roku 1951, które po~luż,ylo jUM IV Ujm dziennik m!esZcZi'Hls,u jatnl mIędzy narodamI.
I Nie dOPllśdmy, hy stalo Alę to me,
-000'wej przesiał ambas:HI'lAe 7,SRR j(,w, zwJa,zcza jeże.l! r0wn0Czd I ko pret21c~t do wy!ocZen1a pro- ,.&hwaeblsche Donau-~ittln&"
~rocl's w Karlsruhe to nowy I po raz trzet'l. Chu'my pokojową
w Jugosławii odpowiedz rządu nie będzie istniało dążen:e do cesu parth komunistytwej.
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czej I kulturalnej w.zy,tkJeh
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Pozdrawiamy 8t':rdecznle dtłel
LONDYN (PAP) _ Preml&r
skich _ głosI nota _ n,:\d Jugo- rene}1 J osJ.ągnięcia zgodnych de- Wskazując. na faM, te Federal- o podpalenie Reichstagu, Rów~
01\ młodzlet FraneJI I naród WIndon ChurchJłl wygłosU w
slowiańsklej "Federac"J'/lej
Re· cyzjt chOCiażby co do ;njekt6- ny Trybuna! Kon~t\"tucy)ny ().. niet "Kleler NachrJchten" (or- pOm'I'IO m'I!CZen'lem rrancuskl, który mętnJe walM:Y swym okr"',u wyoorcz"m _
~
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publiki Ludowej' wita z zado- pejskich, CQ nlewąt.pltwie przy- t!'~Tmał od rządu ~)]i~KlegO WyM gan
pa
a·.enaueruws 1;!.
) p"e-clwko '1.amachOm
na nle- woodtord przemówienie, w kló
woleniem i poplej'~, samą ldeę C"tynilolly sIę do pO\",szechnego razne zlecenIe p<)h'~'(".t..ne, Willi przeprowadza Clnaiogip' ml~- propozycje radzieckie' 'pod'Jc'giau- 'llwoJeJ _ ojczyzny. rym ośwIadczył m.lń.:·
kanferencjj,·,zawarHf w prb,;:K)zy- złagodzenia ,n"pręcia mlędz)"na. Bohn oŚwladczyl: KIerownic- qzy tymi procesam!. Dzlennil(
i
"''tywamy mhtdych franCl15klch' .!.:. Jeszcze . Jh~ied ." ~akończe·
cji rządu hldzicC'kie,;:o, jałt rów- rodowego",
Iwo KPD jest ldanla, :te ro!łI. poo.1t:e;lla, te narzut.a elę .forMOSKWA
PAP.
Agf'ncjll patriotów, by wzmogli wałkę z nJem wojny, gdy Niemcy podrJa
nie:!: fnkt, te 7.Ostala ona ski..
maln]e 1o;!:samość probJt'matyrt.1. TASS don>lsl % W::'lIZynJ:;1.')J)u: nJl'!Jl'l':plrczeństwem - mllltarY1:- wall sJę setkami tysięcy I gdy
rowa:na do 23 kl'ajów. Rząd lu"Hamburger Volkszeltung" Pru;mawiajqc 23 lL~topaJ!l na mu nlemlccl{If"r:-o, który niesie ulice naszych miast zapełniały
G'0:5łO'Wiańskiej Republiik.! Ludo-.
Dllł'łidfter"'t ll organ KPD - stwierdza: "Cbt.... konferencji prasowej
p:·ezy· ta sobą R'rotbę wojny I Enl'.ll· triumfujące tłumy wvslosowawej- uwata, te odbycie takiej
,,1\1iJI&.Uial. """VII Un gWIIU .. ~ U " lem grupy Ademl.uera jeJt,
y dent Eigenhower poruszyl kwe~ czenhl. Walc'Z)'mya to, by but lem do marszałka' Mootgomery
ka."lterencjl, z,godnie z zasadami
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%&,JXY.Tir"rt:S?d proc~su Pt7.);~ stlę rokowań ze ZWiązkiem ful· hitlerowcA. Jut nigdy wlęetJ nlel d@pestę l'Iolecaj"c mu aby kaKarty NZ, stałoby się powa:!:~
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ch ~t;~~ konfe.rencjl og61n~o~j~,e, wBlkA Jtłt wspólna - I dla.t:- dzUo o to aby broń tę motna
6kO ~~ ~~ł:~ów ~:dYńskić!h z udziałem USA. Mówll (\fi () go mlodzłe! nasz)"ch krajów było % łat~odelą dać zn6w tol:ftząd jugosłowiański uwaia BF'..RLtN PAP, Agencja ADN bońgkle w sprawie Zagłębia I ~$klch chc u &kać woln rokowaniach
c7,ter!!Ch
m~ ,orąco pragnie zacieśnienia wie niertom nIemieckim, ł który"
rów.n,OC:I!'Śnie, że "poglądy aze.. donosi, te Landtag (parlament Saar}', Poprzednio porozumienie rę~ę1la wprowidz~ia Przyn1U~ carJllw, o~wiad('Zajl\C p:-zy tym. z6w pr7:fJ.'\znej wIPóJpra('f,
mi mUlleUbyśmy w&pólpraco-r(tgu kraj6w europejskich
krajemT) Bawarii odrzucU 23 lo zostało odnucone prz~ Land_ sowej rekrutacji młodzieży l d:a t.e Stany ZJe<!IJ"\'.)C1.QM@odma\\k1nLą.ctymYSlęwbraW!flllk!eJ&o-Wać,gdYbY natarcie radzleckle
liczne %agadnlen!a
dotyczące bm. porozumler,ie w sprawIe tagl He.!ljl, DoL,ej Sake..mll, Bre całkowitej mJ!!1aryzacJI
NI~- Ją ńPodjęcla tego ro(fUljUkl,O.{}o Udarności z poslt:powł\ I palrio ,trwało nadal.
WJP6lnych interesów, są obecnJe Zagłębia Saaą;. Za porozwnie- my i Palatynatu Reńskiego,
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wa pf7.ed ttltyf1k/ł<..111 u a1 w IT('T.ną młod7JCł1\ NlemJec Za-AgencJa
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%byt rozbieżne ,oraz że wiele niem tym glotowali jedrnJe po' l o n d r r u k i c h I paryskich,
t'hodftkh, któn podn01lI "Wól podkreślA, że pny tych .lowach
krajów europejskleb nie Jeat słOWie CDU - partiJ adenaueBERLHlN jPAP ' lnLanldst~~:~_~~i
Nie wolno dopuścić
JN1nakże TokoW1Inla w I!'pra- II'los P17~eh~'k(ł utbroJtmłu hl- Churchlll. w'r6d pubHcUloścl
Jes:eC%e .przygotQ;llanych do WZ1ę t'owaklej w BawarII. Landtag warii,
es i, Oo e
,'--...."..... "
wie tJednoczen'a NIemiec Ode tleroW!lkl~b zbtodnlen::v I lĄC"" rozległy Ilę okrzyki: ,,HańbII!"
da obecnie udziału ,",'e wspom· bawarski domaga elę od rządu Bremy I Palatynatu Reńskiego do delegalizacji KPD
z. w,z"atklml patriotami "N, ... pollł,'ka _ po\\'ledt!at
nlMej konferencji".
bońskiego natychmiastowej re. pogiadn'ją w Bundesracie (Izba
11 pretydent ma Je na myślI)
,
li
J jJ
mi!
WrtgU1
parlamentu bońs}uego)
BERLIN PAP,
W
listach, nie mllllyby sensU po raty!Jkl\~ nłem!ecklml, pralnąo uchronJ6 nafttępnie Churchill -, to po ~
RZĄd jugosłoWiański '\\j'rbta ~a~lębf~~~~ry~n.a w 6prawl".! 21 przedsta'wlcJell, Bunde~at które
pt'Zed
Tl)tptlCzędem dl układów 100dyrukkh i pa- narlid niemiecki od bra(-ob6J- tyka pokoju z pozycji 'Iły",
pogląd, li nIe będ%1e ta P6i.nO,!
liczy 311 członków. Tak \VJ.ę:, procesu
1
w
pierWszYm ,y.~1ck'h, J1.mlewa! remłlltl'lryz..'1- ('tej walki łkałutroty, Jak"
Wedlug słów premJ~ra. ukla 4
jezeU ktmterencja odbędz:le się
Landtag bawa~! je1lt p1l\tvm W!ększ~~ CU(lnków Btmdesratu dniu procesu przeelv."ko KpI) cjlt N'Iemiee ZtH.hodnkh I wclł nl~hybnłe 1:KOlowBlaby nowa dy londyńskie I pary&kle fą
w t~jnie PótnJ~jszvm nit prt~ z \'koJe! parlamenlem krajO'W)'m \""YPOwledzlała slę przeciwkl) po wp1rnęły
do
Fede-ntln~o ~n!ęc!e !ch do \tgt'upowań ml- wojna, rozpętana przez niemiec "rod wieloma W1:g1ędam.j lepne
zamknl-e drogę do ki mi1ltnr~, Zdajemy Bobie od europejskiej wspól'noty obwlduJe nota radz!ęcl{a t 13 listo !'hemlec Zachodnich, który od-I fI1zumlenIu w' sprawie Zaglębla Trybunału Komtytucyjnego w Etarnych
pada.
Ttucił pormum!en.e francp.....kt}< Sanry,
Karlsruhe,
IIpolecteńdwo
za~ zjed."oczen1a N'lemiec.
sprawę jak c1ęł!ka I odpowie- ronnej"",
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Przemówienie

W

di d

E'u;enh ower

Wla .... r.,".ro& ".., .."l'Ik"".....
prze ci
porozumlenl U

h

sprawie Saarl}

I

na

li,

I

gen.

Irch celach
Coll!m prze-jM I
prt)" g:łosa..... anlu,
muje pod IłWOJą kontrolę armię
paryskim!, te w
baoda\owską, a !inny amery~
padl niejeden
kańskle potajemnle lub otwaradrtłem tych
powstrzymanie
Sury.. I nle I)'lko w aprawle cie lecz w ·&k:al!
labou,,,,,,"Ó·w od glOlu ozna
Zagłębią. Sury. Gwarancji pre pUją
mlerO'WI francuskiemu rue uda~ spodal'CZe w
oni wyrobi O-lo się - otrzymać od jego wa- Wietnamu,
nego zdania w sprawIe ukla~
szyngt.oń9kich
"przyjaciół",
J
paryskich? Nie. "Jeśli
nie przypadkowo, ponieważ prez nu - wbrew Iwym
ml~ Mendes .. France jest dla
nie głosuje
I p':"I,~n.an):on:', nkh ty1ko--,,dobrym.- EUropejC:ZyM
paryskIm,
k!em", podC?aS gdy Adenauer
-'a';o~~~·";. lo zmiany nasze-",
Pragnl-emy tylKO
tylko za godnego
nbslępcę'
jest przez
n_Ich BIspartii, aby kontYnu·
ować walkę" - 04wladczył je"
r~ -:·i·).~~";'i;;;" rna.rcka, leez r6wnleż "najwięk~
den
z
deputowanych
labourzy~~~"'~~~~,_,~J:,I~~~o,
:~~ Europejczyka nastych C'Z.a
ItoWsklch, PamlQtad naleiy bopt'awlcowe k1erovmlcParty zagroziło u:.:_.,_:~;:C:: partH tych, kt6rzy
przecJwko ukla-

wydarzeń

!;'lt~~ił~~:~j~I~ff~~:~:~~~gi~~~:5~~
wfl~~;:;~~~;~'~::~~i~,.~;;t,~~:~~;;;::s;,;

~:

::~'~,~:""",·~~.~."P':"~." ... :·:'~.~

I

uważany

~e

ADENAUER W OPAł.ACH,
Bardl.O po~9.tn)' op6r pnI'!"ciwko ukladom parnklm d!lJe
się U!UWlłż~'ć

~

w

Nlemo~eh 7.1I~

ehod.nlch, co podobnie jllk I IV
Innjeh krajach - ldltl. w S'l<lrze z: :t4dnnlern przy,fqpltmla
do rokowań V' ZWiĄzkiem RI1dzJecklm, żIldenl'M'l omÓWlema
.prawy nlemłt'Cklej 1 zagadnle-

~~~~:~.~~,~~~;;~~i~~ jnla
w EuropIe,
bf!'2;pleczeńtt\~"1ł

zbiorowego

Jakie memIĄn"". dla OIutrojóW panUjących d:t;lś w Nlem~
c~h Zachodnlcb byJ() wYllt,,~
p'fenle 'przywódcy .:ta:choclnio a
nlemlecl(lej
,DcJaldemokrllCJI
(SPD), OUunhaul:'ra, kt~l'Y' %de~
cydowanle OJ1(lWled1..~al filę M
rozrnowaml z ZSRR, w!dZl1c \'1

jedyrtĄ "drógę
4~~~~~ak~I~~~~'~b:r~~~~I~J~~~~ililnich
clo):)rle'
IiUmUlt wiewęitO z:Jćdw.oCZllI')II\,

.tanow1łko

do, POkOj(lNJll;mJCC.
P()..,

lu Innych bUrfuazyjnych pollty.. .Ją swym! pogląd.amJ, ale tlI!,·
ków bońskiCh, którzy podkresla czenl wspólnYm pragnieniem
j", ~ realizaCja układów pary.. uratowanIa ludzkośet prte4

skJch mote atać się przeszkIld" okropno'ciaml noweJ wojny.
Jaka &prawa. była .łównym
dze do zJednoczenia, NiemIec.
problemem Iztokholmsldch ob·
,Adelllauer usiłuje %a' wsutką rad Iztabu 4wiatow&go ruchu
cf>nę 1
w5%elklml spoSobami
w obronIe pokoju? Sprawa rouBawIć rosnący opór spolecwń_
kowań. Bojownicy pok;oju wystv.ta zachodnio a niemieckiego.
lIuwają żądanie. by metodą ro·
A mial on w o!!tatnJch, dntll.!h kow."ń
rozstrzygane
były
tak jaskrawe' dowody wrogośr!
wszystkie lporne IlPrawy mię,
gpołeezeństwa ża.chfldnlo·nlemicc dzynarodowe, a prz.WfI; WIZ,Y5!.kiego dla sprawy remUltatyU!cjl
Niemiec Zachodnich, jr.k p\Jbl~ kim tak istotne sprawy, jak
cle bońskiego mln!J;ll'o. wojny - ,prawa niemiecka I problem
B1QIllkll. na wieC\! w Augsburgu bezplecłemtwa zbior~do w
! wygwlulanJe 1(0 na W;kU w Europie.
.. :tadem rząd, iaden par'
Monachium. Adenauer wie do~
bru, te ,Uą napędową OJ)f',tu lament nla jeat""upowatnJony
gpot~czeńlltv:a zachodnio _ nlo- do decydowania o losach n,ro'
mleek!ego jelit Komunl!ltyc%na du wbrew jego woli" - ltwler'
PIH·tJa Niemiec (KPD). "-DlnteJl:o dta: orędzie $wlatoweJ Rad1
do narodóW .wlala.
też prtede wlJzy,j.lt!m prtE>Clwko PokojU
niej zwr6.clł sit:, Mldada ląc przt'd Wolą narodów jeat, by kaUle
TrYbuQalem
Kon~1yl\lcyj11.\'m sporne zagadnienie było roz·
wnlN/ek
o
zdeleJ:l:II1J1.O\\·nnle w1lttywant! w drodze rokowań.
KPD. ,J~nym IIlowem, Idąc ~l!ł D~lltf!M tet pełnego poparcia
damI !Wego wlel"tll'go mi~tl'la udzJeUły one rl'ldz!eckJej inlcja·
- Hltlern, Adenauer sądzI, t.e Iywle w 1!lwa,wle zwołania ogól'
w ten. IIpOJ(ób zdławi opór nllra- noeuropeJnkhfj konferencji dla
du nlem!ecklego przeciwko v.r om6wlenla 8pra\\')' bezple&nn'
litrce wOjny.
stwa tblorowe-go w' Europie,
Narody pOłltplajq .tanowllko
WoLA NARODOW
mot'łU'~tw' .r.!lenodnJch. które odOn I jemu podobni Ulpotnl. mÓwily wz.ięcla u4l.!ału w roznaJ" o jednym - o "tym, te poczynającej elit 139 listopada
glonu narodÓw MI reprł3J!lTnI, w Moekwle konferencji w .prl
anI grotbaml, anł kumatwoml wic bezpleczel\$twa zbiorowego,
nIe ud4 slq UC!lIZyć. Glo, ten Nie gOdz.ą się ze Iltanowlskiem.
przem6wi! ost3tnlo :r: całą ~!łl'\ $treszcU!jqeytn Idę wslowach:
%$ St.tokholmu,
ttdl:!e "obrndo. nlljplerw Wehrmacht. a p6tnleJ
Wilia Ae~ja gwlato\\'ej R:1dy ro!mwanla.
WoJa
nilrodów
Pokoju" WIele r6żl'I,~.!th I'lpr.1W brzmi :.- rokoWllnla, tylko robyJo omawianych w st'olicy kowania i 'zawsze rokówan!!!
Szwecji, idzie zabrali. Ił, pr%ed.
.tlwlćf61o· 60 kiajów. tć.tn.lac\·
nie do przeZWYCiężenia na dl'(l ...

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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ledZlalam. póŚrOOKU, nie:'Zdecydowana, do której
grupy Jl\~ pr7.yląezyć. W
pierwSZYCh. rzę<lach ,l1utobuSQ-\\"y~ch [otell dyskusJ~ Wjedli
ku.tooz ~uzeu~ SWlętokt2yskiego Z kierowniklem Wydzia~
lu K,u~tury, obok urOC7..a p.rzed
atawIcIelka ~FOS~u gawędzlla
z klerowni!tlem Wydziału OśWiaty, 'lA nimi zywo radzHt
S.yJwester Banaś I kierownik
BI~lloteki WOjewódl'k.lej.
W drugiej połowie Wozu
przeważali mlodz!
z Liceum
lm. Zeromskjego. Wybraja loh
społeczn<Jść
uczniowska, abv
reprezentowali Ją na uroczystO
ki poŚWięconej temu, ·-który
w tych samych, C(J i oni, szkol
nych murach uczył się t n:~
zawsze POzostawił Im swoje
imię,
P?dobn!e jak pamięć
ewego niepospolitego umysłu l
.erca. na kartach oksiążek, go-1'IIcych cd mllo4c! cz.!owieJka
Jak plomleń l am%tającyoh
wszelką nlepnwość niby ootry

pró.b y odrodunia. Wehrmachtu tak upOrC2'lIwl,
W!Ofll? pru%" amerykańskich
łtnperjati~t6w
nich latach, IQ, dla nlUteoo narodu poważnym

UJ

pono._
ostat.

ostruŹł!

niem, nokozujqC'tlIn nam wzmoż(!nfe czujno.łct,. wzmożenie
wysiłków UJ naszej walce o plan szeklo/el ni ł pokój.
Naród, na:~% rbllt bo/dnie pamięta to, co CZ1lniłll 1\4
noullch zIemIach poprzedniczki. tworzon.tgo dziliai Wehrmachtu, napastnicze armie Wilhelma II i HLtlerll. Naród
na.u: na zawsze nouclVl !ię OOTzk!ej prawdy hlsto'/'ycZ1Iej:
~!11J zbrojne nilmlleckiego
państwa
In j /1 t a r 116 t 11 c z'
n e p (I sq z II W S Z e zwiastunem nopa.łct, podboju, grabietlI.

Dlatego wlnnUmv bacznie przlJPatruwać $Ie temu, co
81(' dzieje ID zachodniej Europie. Kaźdv, wysilek am",rykllń
skich podieaaczy wojennych w kierunku odbudowy hlt!",·
rowskit'go Wehrmachtu powinien być dla na$ dodatkowym
bodźcem, bil pracować więcej ł wydajniej.
SI/y n/Mze00 państwa ludowego winnll r03nąć tllm 32'lIbciej, te to

jelit JęZIlk. któlj/' łmp.riatUcl am.rvkańscU ł niemieccy od·
wetowctJ rozumłejq najlepiej.
Nana .prtn.lla, 'prawa na..ego narodu, 'prawa całe
go obozu demokracji ł .ocjali.nnu jest .!uszną ,prawl!. MU
walcztlmv o pokój, mtł nie chcemll żadnych podbojów.
Cały Iwiat widzi ł porównuje politykę Ameryki I politYkę Zwlq.tku Rad:z:łeckiego, Widzi 07t, te
Związek Radziecki PTDPonuje rozmowy. rokowania, proponuje W3pÓ!ne ,zukanie dróg o,lablenla międzynarodowego napięcia.
Ten, kto odrzuca te propo.ttlcje - ten przyznaje się,
le ma inne, ponu-re cli., te marZ'1J mu .ię wojna.
Swiadomł .wojej .luU'noAd,.
twladom! .wojej sily,
winni.imy demonstrowa.ć' całemu iwlatu .wo;ą wolę poko;u, pokojowego wJ:póltycła 2 krajami o Innym u_,troju. pokojowego zalatwi.nla w!ZlIstkkl~ spornych problemów
międzlJ1larodowtl ch•
Winniśmll te.t okazać całemu .fwlatu naszq
nienawi{ć
do niemieckiego mlHtaryzmu. Winniśmv okazać, te ni,e zaJlomnielilfmll tadnej z jego zbrodni. '
W najblihzlIch dniach kraj nau przeŻVwo.~ będzlll
ważne wvdarzenie:
wlIbie-rać
będtiemll
dtmokratycZfle,
ludow. organa wladzll terenowej. W gfo.owaniu tym Wll"a.:tmll nil! tylko pem.. zaufanie dle politvki Frontu Na·
"lXIowego, które przvnio.ła krajowi tlll. ocZVWl$tllch k"..
"%1IAei. Gło$ować będziemy takżl! p r z e c i w. Przeeho przeklętej ok~pacji hitl.row.kiej.
Przf'dw .rnłnczf'lt.i1& War..
uaW1l. Pruciw !'równaniu II złll'miq Krosna. Pruełw mili'
.iqtkowanlu ZamojtzcZ1JZI'IlI. Przeciw Ma:jda.fLkowi. Pr.tł.
e1tO OAwięcimowl. Przeciw łapankom, wllwó21kom, f)1.(I.IIak·

""",Przeciw. temu w!:tI.tkiemu. eo c%llnU ne ftMzvch rle-m.~h

m.Hital1l:rnl

nlemłeckL Pruciw

rZ1l dziA chcieUbv ten militaryzm

t\lm Wl%tI.tkhn. kt6--

odr~

Prof. dr JAN ZACHWATOWICZ
ezłonek

koftlllPOt1denł

-

l'okkleJ

Akademłi

Nauk

Pokój - to znaczy
również kultura

S

rorwoju nauki oraz postępu we wszvstklch dziedzf..

żvcie spotecrlleoo. Wśród różnorodnllch prac,
Jloiwięcono'tak wiei. ofiarnego Wlllilku,
%wrace

fl4Ch

którllTn
uwagę

ochrona i odbudowa pomników nasze; kulturlI. W okresie

wojnu , okupacji hltlerow.kiej .tallł się one przedmio-tf1l1,
uczególnie zaciekłej akCji niszcZ1lclelskiej. a lo' kh WV·
dawal .iC beznadziejllie przcsqdZO'l\tI. Na przvkladach
nuzczenla WarszawlI ł mnvch mllUf oru poszczeoólnvch
obłekt6w zabutkow/ICh momll 'lwierd.tM, te nlucunie cfo..
f'()bku kułturu polJkłej przez laszvst6w miało charakter
pIQł\OWlI, te pOłlluutwaU atc OM przv. fvm zwvrodnlelvmł

unaukowcami", WIka.ruJqevml
obiektv
MjccnnlejJrłI'.
WAród licznvch P'"Z1Ikładów wlI.tarc%tl J»"Z1łtocZtJc! Wll.a·
tfUflt. w WarUQwl4 po.lacu OHoli1\.kich. w kt67'11m lO1/'"
buruniu uległu WU1qc.mi. .eabvtkO:W. czę4cł pałacu, .'
PO%OlItał1l wUelkł, póiniejue obudowll. co w.ka1'uJc W1/"
raźnie,

i. w

tej barbafzvti.klej ekcjt mU-ri4ł

w:p6ldztala6

..lacholOl.c",

DotkliwII dos, l'adan1l kultUrze pottk!ej akcją ni.%"
cumie %abutków, wtJWołał to na,zvm kraju POtDuechnc
dqjenie do zabupieczenia ł odbudowll dóbr kulturcdnvch.
Wvraziło lię to w prztJWrócenlu do itIcia wielu zespołów
l'ebtJtkowtJch ł pOl%czególnllch obiektów w War,.wie.

Gd4ti.ku, Lubllni. ł łnnvch m!4stach. Dtwignięte w.pól.
ntJm wlldłkiem murarZ1l. łl!.chitekt6w, rz.młdlnłków ł ar~'
ttmów-pla3tyków dawne 04rookl mla.t, pomniki Ich przeulo4e' :aje4nlal1l pil;kn,em. łętnlq,nowVm żvciem. a co flaj.
ważniejsza

Ddękł

otoc:one

opiece

są

miło.kil!

całego'·"

spoleci'eń·s'fwa.

rządu Polskiej Rzeczypospolitej

Ludowej Ul
wielkim d:itle socjalistlIcZnegO budownicttva tablyslv również przVwrócoM do .wej godności pomniki
kulturll narodowej.
Jest rZł\'C:ą clekaWII.f Je .prawa odbudowy %abv!k6w
Ut Polsct :nalazła ivwV oddźwięk zaorJlnlcq, Usłllszeliśmy
wiele JOlów uznania ze .lrO"1I radzleckicll kolegów architektów i historyków Ittuki oraz .te dron!} konsefU1ntor6w, ar~
chltektów, urbnni3tów i hldorllków sztuki krajów zachod·
n.lch, którzy zwiedzali naszq ojc%vzn~.
A jaki jelit sto,un«k państw łmptlrinHstyc:mllch do
dzl.tdzlctwa narodowego? ,Odpowiedź na to daje m. in. WlJnik konferencji haskiej tV kwittnil.! br.. poświęcOMj tagadnieniom ochrony ·'dóbr kulturalnvch In wypadku konfliktu tbrojnego. Mechalliczn1 większoścIq Olo$óW przed~
.tawiclcle amerllkatbcv j.. anl1lel.cll przefor8owalf ue/lwalll', tV mllt~ której wuelkie, n";więks!e nawet waTtoki
kulturalne'ludzkości u,tęPU;q mleJ.ca t:w. "koniecz.uoAciom
wojenn1lm". Innymi sfoWIł niech gtnq. zabutki - zbrOjenia
.q ważniej,::" Prudłtawiciel Anglii cynlcwie oJwiadc:v!.
.ł:e nit widd u debie takich wartości, które pmtawHbV
przed "koniactno.łciaml wojennymi"'. Tej postawie Zw!q.tek Rad.tleckl i kroie d.mokracjl
ludoweJ", pTZf!clwsta.
wlnj, nłeuoiętę wolę pokoju orat Dłębokq troską o za belplecun!1 i Nll'wój wart()tci kulturalnI/ch każdeoo narodu.
NI.ł przvpadkawoi n!lUI kraje tak wll!).;le środki prze·
ztulczajq na rozwój kulturtl, i
ochronę i opiekę nad zablltknml. Abv ta' 'praca nie pos:,le .na .warn,., aht.' dOrobek
kuHuru tUłrodów zo31Jlł zachowantl - p~trzełmlł Jed. PI>"
'kój, o khlrv tak :auaięcle 1.OlI'lczV11l1l. Dlateoo teł % . fak
11,lelkq, nadziejq ł lOdti!j'c:moJciq pnvJlnujemll propOltlC;e
Zw!qtku ~(ld.tii!'ckleao. ,zmler.tttjqce do ,zapewnhmla pol{Qju ł pokojowej w.p6łpia ctl mlędzlł tl4rodlunl. l, Jestdmv
ł»'ukoM"" je, ·,UlI pokojU łtDUcłC.tq..

na

Było więc wśród młodych j du
my, sporo,:I wzruszen!a, l dużo
nastroju wyciecz,koW'egv w tej
}eUlzle za miasto, p<l pierw.
azym śniegu, plamionym suto

:ieJen!ą leś.ną~. kraśnymi za~
paskami, V(abi ym s.padzistote,ią obielonyc już wzgórz, A

rozmow pOCzęły się o
tym, że PUSZC7..!l Jvdłowa rów
nie piękna w naturze, jak w
książce. że Ul narty niedlugo
rnoi.na się brać. At wreszcie
wniosek zapadł niez.gloszony,
że w takim autobusie nad pro_
p;ramowym i w takiej chwili
najlepiej wypowiedzieć się w
pio.senee. Wi$: popłynęły jed.
na za drugą: i te "MaZJ\\o·sl..a",
i te o War~zawie. i te radziec~
ki e, sz.erokie i swobodne...
Ale oto wzgórza rosną, okna
smagają jodlowe, kosmate ga~
łąllki. JeSZCZe jeden, drugi za.
kręt, potem kawałek drogi pie
sw i jesteśmy na miejscu. Na
skraju pusze?.\' Jodłowej, w
Sw. Katarzynie, przed wej_
ściem na polanę
ze ir6dlem.
stoi
niewysoid prostopadlościan
z sz:ydłov.,"ieekie:go plas-.
kowca, osłonięty płótnem .. .
Powitania, uklski rąk ... Ala
.najwIęcej slX'jrzeń i <Jbiekty_
mów :fotograficznyci1 kieruje
się na grupkę kobiet w zaop.as ..
kach. Jut jest przy nich ku..
stosz. mgr A, Dobrowol.sk.a.
Gav:ędzi z Józe!ą. HMabin z
!l1har o Iłtarych "sorcach". Pod ..
chodzą t młodsze miernkank1
ClIkollc.znych wsi. Ale te nie
lW:ajdują tun4łlla: Ku.sUis:z:: bla
rze bezceremonialnie w ręCe
brzeg zapa!;kl pierv.osze.j 1: brze
Su dziewczyny l !)Świsdcza, te
t,to" - c:ryli r.apaska - "jest
.brzydkle", te nie 9rnIe być na
niej innych kolor6w, jak tyłko
WIęe

oy,.·ąziutklm

poglqdalllC B p""$pektvtDlI d.dlldędu lat fl4 włelką
droaę, Jakq
przeblIla ~ol.k4 Ruc,ą>ołPCUta Lud&wa. wld.zimt.l' ogromny wkład praCtl ł WII!Uku w d.rielo J)Okoloweao budownktwo., odbudawll ł przebudowV kra;u,
2młanv jego struktuY'1l gospodarczej, podnłe.!leni4 kultu.

"Y,

blez, ..

paskiem

go

właśnie, idącego

w uunyśle

nlu przez puszczę, chclehśglY
na pomniku. Niestety .. ,
Ale o tym przeez-ytajcie sobie,
czytelnicy na Innym mleJ!<!u ..,

mleć

...
Z ~~~~~~~~cabi~ara:

demi! sala LIceum PedagQglcz..
neg<J w Bodzentynie. Wracamy
E powrotem do Kielc. Jest nas
'Więcej. Podw01ilrny Jadtkę Bar
cha.n6wnę i Hankę Bisk:upównę.
której matka wysiadła
wcześniej. ja.k.o że jest kandy~
dlLtką
do Gromadzkiej Rady
Narodowej i miała właśnie tW>

tikanie ze ,wyml wyboream!

w jednej wsi, I kilka innych
kobiet t dz!ewct.ąt.
W A'Utobusle gwar jest teraz

og6lny. Ws'Zyscy mlOOzi. - dzielą się

starzy I
wrażenia

m',
Przysiadam się do młodych.
..Którzy to z wall l o czym roz...
z nSlIzym "stanJszklem"? - Dytam,
To Ja bylem - wyrywa się
Adam Ruszel-J.anek Prz'vndo
ł Krzysztof Leiman. Obywatel
Pomianowski opowiadał nam o
1:erornskim. O tym, jak m&.wił on. te nlepodległoścl Polski
I'!!e można .,wyżebrać, wy.
szachrować aD! wyczekać", ale
tneba ją wywalczyć ..0 "wielkiej Idei, kt6rej na imię socj-lHzm.... i o tym, iż Zeromski
'Widział w niej przyszłość świa
ta i zrozumiał, te droga do nie
io wiedzie nie poprzez wybra·
Ile jednQ!ltki 7J1itające elę do
!Udu, ale ~ 8am lud -.
ma.wta1ł

kawkach. ...;,On znał 2erom.
lIk,qo. rozmawial % nim..," -

Uceallsta

kieleckiemu koledze....
Gdy opada płótno % pomni..
ka, gdy słUChamy przemówie.o.
n!a kierownika Wydt.ialu 0ŚWiaty,
tow, Matldewicza, ..
potem siwowłosego starca.. któ
ry ..rozmawiał % Zerom.s.klm",

gdy puszcza milczy wru li: na~
mi, chłonąc slo'...·a swego plew
ey, wypowiadane \\'1ruszonym
glo>sem dziewczęcym, wodz'ł

JWzrokiem. ,.. p,o.. rolodyC\I:t., .. ~W~"
rzacll m,leniących się od wra.. ·
zeń. GdybY tak teraz .stanął
"I"rkód tej młodzieży wi~~lkl pl~
.an." Na pe-wno radowałby
się, te w Liceum Pedllgog!cz..
nym w Bodzentyr.Je uczy· ~lIę
Józek Oad rodem z tego same..
Iv, co lon, Strawczyn,a. że w
łlceum j~go Imienia
w Kiel ..
cach ucz.niem Jest Włade!t ~a..
leta "B~zkowa, od strony
Clekot i wielu, wielu lnnych l&
.. ()Światy jak n.ajlizcrszej" kn..
a:zysta. Ucieszyłby się te!, gdy..
by mu Gustaw Pomlwowsld
pow!edtlał.
te w niedaleklch
Ra<:lkowicaeh s1.lkoła jest nowa
pr~jl'lktu :r..nane-go wlłrszawsk·.•
go architekta, ... w te.j szkole
sala ze sceną, na której teatr
'Wojewódzki I każdy, Inny grac!
mote, te takich sl.k& jest wię
cej J rokrocl.l1le przybywać
będzie, te w Bodzt!JltYnle oprll
cnwn,no wlasny pr~ram dal ..
szeaQ, !.ozwoju. w którym trIOwa nie wlko (I jeszcze jednej
ll"Iowei szkole I św:et1!cy, ale J
o gromadzJ.,im padm, zak!ada~
nym wkrąg stal'ego' tamC2.Y~
ska. PogawC:I'I1:!łby lei. sobie tnl.
łosnlk 'l'U,7.C7.y j gór 1.e stał'ą

ten uka'Za.ny w ..Przedw1oś~
niu". Mówił nam też Ita1"U!zek,
te ma fotografie Zerom.skiego,
zapraszał do Radkowlc teby
Je obejrzeć, a przy oka:zjj l ~
dynn." sullię. Powiedzieli5my
mu. ze wybierzemy się do nie~
go na nartach podczas ferii
świątecznych .. ,

- .Tak I!lę paru podobała
"Przepióreczka"? _
Zawołał
do mnle ,,gFOS" ,drugiego
końca

autobusu,

- Bardzo ~-~ęlam..
Na to wszysey się roześmiał!.
- Nie pamięta pani,
chodz.i? O ten ttm!ed

o co

- Ach przypomnialam
wbie. Młodzież. bodzentyńska
starannie przygotowała się do
akademii, zarówno ta, z Li~
ceum Pedagogiczneg.J, kiÓTa
wystąpiła z montażem
utworów Zeromskiego, jak j Ot'kie$tra mandolinistów ze woły ,
podstawowej. Ale nie naj ..
li7.częśl1wiej wybrano do montażu młodzieńcza wiersze pisa
rza, w któryCh - jako prozailt
-- nie celował. No l me nale ..
żalo po wymienieniu
naz\vy
dramatu "Uciekła mI przepić"
reczka,.,'~
ilustrOVlać go
tań ..
Celn •••

-" Tolet mówię - ciągne)a
Aleksandra Dobrowolska - że

to nasza wina,. Aktyw kultural
ny wojewódzki rzadko zagląda
do BOOzentyna, jak i w ogóle
na wid. A trzeba tam stale I
systematycznie jeździć, poma~
gać, dawać
wskazówki. Jak

nas
tam
Jeszcze nigdy nie

oni

taką

przyjmują!
mówiłam z
przyjerTUlOścią,
jak do

tych zebranych ludzi
mJodz.ieży,

wsi i

'te

chlonących

każde

Iilow<J. Potem, gdy rzucili
oglądać rękopisy

lię

:t:eromskie-

go, które przywiozłam,
!Ualam, że mn:e uduszą.

my~

- A :zauważyliście, jak słu
chali wy;ątku z .,..C;~"ZY[Ov.'Ych
prac",
rec,..'tOwanego
przez
Krystyna W6jcika z kieleckie·
go teatru? - pyta kier',)~k

Wydziału Kultury, Adamczyk.
Trzeba i warto zacieśn:ać ta~
kie kontakty,
Pomyślalam sobie, te z prz);
kładów bodzentyiiskich i wysnutego na ich podstaWie '\l.'nW
skti, powiriien skorzystać nie
tylko wojewódzki akty'w kul~
turaJny, ale i kaźcly. Bo wszyst
ko to, j ten właśnie park gromadzki, I łaźnia. ! most. I nn''''e drOgi, j dalszy rozwój np.
Przetwórni
Owocowo .. Wa~
rzywnej w opo.rciu o mlejsco-we użytki leśnej cry spóldziel-

IRENA JAROSZ

o jednym kieleckim pomniku
gorzl1ich słów kilka
70~let71t

Gtutil1.o

P0mł4noo.v

wien cza3: co prawda makieta pomnika stala w witrynie

.ki t Radkowi.e kolo Badzen.-

POszczego!nllch oaó!1 ",le

(l(}"

stać pisarza % fotooralH. które
nil. naltllm terenie Iq bardzo

cłerajq do
wykolta.wCtJ,
wpłVWu na. wynik

ni.
jego

Domu Ksiqźki, Więc je,śU ktol
chciał. móo~ protestować. Ate
tak jest, ż. je.§li do opinii nie
jest powo!anv zespół, glosll

czarnt"..go

poprz.edz1elany czerwony, wy~
br&ny przez prababki jako tu ..
tejny" 4wlęt.ok.nysk!.
Mówi
tak, a potem dodaje clwU!'j:
.,To I 'f1lLSza wln/l. Nie p(mH~
gamy GIłiiI"ym do wytlUtrulcze-o
pia mlodszym, Jak tradYCje sza
nować nale±y" I zerka na
przedstaWiCieli WydziałU Kul ..
tury.
Lowię
końcowy
:fragment
roUl:'l()\\'y kierow,ruC2lkl kieleckiego SFOS-U z kimś, miej'SCQ..
twym chyba, kto powiada, Że
przy wyslawjanhJ pomnika 1
organiilOWaJllu
uroczystośCi
/WIele pomogli Ja.nlnl.e WÓJ ..
ciokiej % Wydz. Kultury oby..
!Watcie: BolesłaW' Sonlkowskt,
39nlO2Y j Gusta.w Pomianow,*1, kt61'egO odnalazla w Rad ..
1f%C'PC'Zł! bodzentYński

mk z Ostrowca, I górnik z k'J,o
mumlołorn6w I od rudy, aby
czystym powietrzem odetchnąć
J odpoc7·ąĆ po pra<:y. No ł na
pewno nie omiesllkałby s.P!a.w~
dz-ić, czy chłopaki m~jB, na'o-bie cieple kubraki, C1epłe buty,
j czy w domu czasem młoc:laze
nie dOjadają, by st-a.rszy mógł
ucz-yć .ię
w
mieśde.
A
potem. nczęśliwy ze v.'SZ}'s~.
kiego co uslynal
poszedlby
między ukochane jodły. Takie-

majq

tyna, którv w 1910 r. ni-el"az

rozmawiał % pisefzem.
kiel-ezanie tltają twarz ł

popularne.

Samo

$więtokrZ1l.kte

,Ale
po-

Mmeum

pokazało

na

wtJstawie 12 podobl.tt\, kata*
.
log
wy.tawv
f'łpl'Odukuje
Autor, pomnika, Stanfalaw
!ch 6, a archiwum muzealne
Sikora. upodobał ,obie KielecpOlida około 30 reprodukcji
kie i tego .amego roku zgl!»i!
podobi.m autora ..Popłolów.~·l
się z drugim projektem: pom·
W tym B z profilu. OJttItnw
flika w Górach SwlętokrZ1/"
n.p. Mw:eum Nal"odowe w
.kich.
Mi-a! to bvć .według
Powaniu prttlslaw 'odbitkę z
wstępnej koncepcji naturdlnv
gtaz na skraju Puszczy Jodlov ol"lI.O'inalnego negatloWu "O-bionego w Poznaniu w 1923
wej, na. glazie. niewielki me"oku. Ze zbiorów Mu:eum
dalion z phukorzeźbq pisarza.
SWfętokrt1łłkiego
korzlIstIl nie
pod
medalionem ctlta.ta ..
tylko mie;lł;Owe $pOłt!:C2!e1istwo
pism Zeroffl,skiego.. Fht4nsO'o
(tell.tr, ukołv. iwlettice,. eta i
wać miał Wojewódzki Komf.o
tet Odbudowy Stoticv. który plllSf1/CV iflte1"esujqcv się' :Ze·
'I'Ot7lłkim. jaJ< kielecki f'uź.
ufundował pierwsZ1l pomnik.
bierz Z, Kaczor. WlPO"lnil.l.M
Miejsce mtalil4 specjal114 ~~
jut M.' Wil'lła"ska-GotoU!.ka.
misja z Klek.
,qrtatnio
arłulta
1uibtarz
Przez dłu,b%1l czas byłO gfu·
A. 1'arnv.
cho -o pomniku. At niedawno
(łutor
zawiadom«
WVd%i4ł
J eSu łd.rle o .",.tlW
KulturtJ• .t. P911lnik; jut USMaomolc:t l) to1Iglqllrie
wił ł proli o odsłonlęcte. Odbylo łię ono Zl lutopada..
pbarza. AnM, tV'ontlkll. . byPomnik .toi na Ikr:t1ltow4niu drogi 'tle Ły$łcę i ·dawnej ~ ła" kłt:dy' bl1l'dlłO o!mt:tljqcq
linii kolejki. tu ,m.iejscu' dog malarkq, có'lllce - Monika Z ..
romskll 1 II! ł t'.',arł1i.tkt{ malar.konalym.
KaMy
tu1'!lstlt
kq.. Nie odm6wlłi;t ntUdv, pD"
_ .chodząCU z g6r'll lub zacttl·
practJ.

te/an Zerom.kl, ktOrv
buł wielokrotnie, « c..tę
afo 4wletnie portreto-wa·
nv. I'tanowc%o nu ma net .....
Icła. do pomników'
Malował
,",o
WIIC%óU~owlkł.
NiewUr.*
donuk4 M'Ot'd4łiewłez,
Wit..
ki.wlcz. Augustvnowict, Prru,
kowsk" Sił~!eckł. ,"vsowa!
Niesiołowski ł Gottieb. rllto-wał SkocZVllU ł Gruberski.

S

wo;ntł rzeibiU
Trzcłńska.·
Ul

Prted

fia

(udor pomnU«t
po wojnie dwa.
Sikora.

me

ttdb.

które

dzieła

,.:tuki,

Zoo
ł

!

n4.łncv wejście łHt

,%atrzuma

lię

przed

kiem..ZatrZ1llTl4.'ię

baCZll?
lcfęt'llm

gowborZ1!l:

i

pomni...

CÓŻ

zo-

tnoCtf ta

łtwor:niu

tłv ojca, OIt4

podobiz..

ook!.daro. w prc;·

cowni S, suro", pierwu'V
pomn.Ut. W sprawie: "latkondbv nte twracoł -Itę do 1'J.iej.'

znajomą D1,lact..ko\V~ką.
pę-t\~
sJilłlat dla t\.lr)'ł-l6w tu J.rz.vma~

j,C/ł" J rad dOWied:z1a1by,alę. te
. teru 1N. IÓ17 pr:;yj-' I hu\.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

E. DYLA WEBSKI

Osiemdziesiąt

lat
Xawerego Dunikowskiego

N.

Frank i Billy
czyli jak sprawy nieziemskie

net-

.1więk$zy POlskl
Lata okupacji nie OUcZI:blal'%,
Xawery Duni- dz.ily mistrza. Jednym z. pierw
Tępa, bes wyrazu, ptasia
!tych
v.-':iętniów
katow~1
kawskl, rozpoczął 23 li·
twarz amerykańskiego turysty.
'1s:topadł br. osiemdzie:siąty rok
oświęcimskiej . stal się sędzlktóry
w Jatach trzydziestych
.swego pracowitego żywota...
wy jut rzezblarz. Prz-etyd,a
odwierlz!l mjejscowoŚ~ Freu~
Osiem dz.ieslątków lat ofiar·
obowwe nJe t.ałamały go jed·
densladt
w Schwar:twaldzie
Inej pracY dla dobra polskJej
nak. Po
wyjściu z
obotu,
(NIemcy), nie budz:Ha wsród
sztuki prtYsporzylo prot. Xa·
jeszcze przebywając w szpila·
miesz.kańcÓw Ulchodnlo ~ nie~
wereml1
Dunikowskiemu.
lu, gdzie ratował nadwątlone
v.'"Śród -n~jw!ęk5ZYch z.aszc~y·
zdrowie, Xawery Dunlkow.skl mlecklego miasteczka ani za~
ł6w, tytuł Budownictego PolZ3biera się do pracy. Two~'zy jnterl!'sowanla, ani ciekawoścI.
ski Ludowej.
pierwsze prOjekty pomnJka Ot jeden l wielu turystów,
jakich goścIla w latach mię
, Urodzony w 1875 roku, od
C1.ynu powstańczego na Górze dzywoJennych Nadrenia. Miellajmłodszych
lat
zdr<'ldzal
Sw. Anny w Opolu. N'eusL1n· nkańcy Freudensladt okazaHniezwykłe zdolności .artystycznie czuwa nud całością in!cJa- by mu być mote Więcej uwane. Nic więc
dziwnego, że
tor wszystkich poctyn.ań zwią g!, gdyby Wiedli!!'!!, te Ich
Już w 23 roku
iycia. został
Ułnrch z pomnikiem, ówcze·
lImerykańskl gość zootal właś
sny wojewoda slą~kG-dąbmianowany profesorem war·
nie "nawiedzony". Co prawda
ua.....>sklej Szkoły Sztuk Piękro'\'~ki, przewodniczący Rady owemu
"nawjedzeniu" nie to::lYch. Niemal wszystkie jel!o
Państwa Aleksander Zawadz·
warzyszyły tadne zewnętrzne
oznaki, a sam "nawlerlzDny"

~:ji~~f~;~~~o~~~uci:
~~~~:~~fE~~V::i~~ł~:~
realistyczne,
nik na Górze Sw, Anny led·

to .dz.lela

jak

Ujbarctz.iej r.wląz.ane z czło·
wiekiem, jego pracą i oloczeniem. Do' najwspanialstych
prac Dunlkn.wskiego z tego
okresu naJ.etą:
"Antropos"

czyli "Człowiek", "W j.ar~mie"

oru

słynne·

mJenne"

,.Kobiet.\.-

urzekająca

prawdą J;lrzeż.,vc:a.

W ciągu kilku lat

brze·

IWą

przeby-

wa nutępnie pro!. Dunlkow·

ski ngranką, gdzJe bierze u-

dział· W !teregach armii fran~

l!łonięcie nastąpi w
trzydziefltop!ęci\)lede
powstań,
\li'

marcu przysz..łt>go rąku).
Po wojnie prtejawiajll; t:[l!l
nowe elementy w tw6rclo~ci
prof. D\Jn!kowgk!ego. O ile
bowiem w ~wej tw6rczości

=~i 1~~9n:~:t~0~~r Si~un;~~~j

na portrecie w n.e!bie, o tyle
obecne jego prace cechuje
monumentalizm. Puykładem
tego jest obok wspomnianego
już
pomnika
opolskiego,
Pomnik Wdzięczności w Ol.
sz;lynie,
projekt
pomnika
Mickiewicza. w Poz.naniu, czy
też ostatnia praca mi~trza,
projekt
i'1vm.nUta
J6teIa
Stalina na front przed Pałacem Przyjaźni w Warsuw:le.

_Frank Nathan Daniel Buch-

man, nie pOWiadamia) wóweu. nikogo o tym, te wltaplla weń "Idea wu;echśwlatoweJ
811y moralnej",
Po-- prostu
wzIlI,ł, lIpakował manatkl oraz
swojl\ "Ideę" 1 wyjechał do
Londynu. Tu dopiero, na jed~
nym :t: %ebnń, nll.StąpHo w
1938 r. "objawienie" tego, co
"nawiedzIlo" amerykańskiego
turystlil w Freuden!ltadt,
Taki był pO<:Zfl.tek amerykańskiej Imprezy
Buchmana,
znanej w Stanach Zjednoczonych l • w Europie zachodniej
pod nazwą "Moralnego Uzbro
jenla" (Mr-reJ Re--Armll.ment,
w skrÓCili MRA).

służą

Uznaje swoje "naukl'!

doczesnym

'ivojnę,
błędów .. ,

teby byla trlko bel
za "Ś\\'JBtoWą fIlozofię",
I
tnów, wiedząc z ctylej-'I'ęid--~> Caux $Z~\'ajcal'ską miejscachleb Je, prz?stęPUj; do walwość ~ad Jer.iorem Genew.
~~~c~,~o~~~~~y -"e~~~:~c~uc~ ~kim, gdz:!e Buch ma n ulot~'IJ
man Droga do tej buch ma- a raczej jemu uloty!!, euranow~kjej rewolucjI" prowadzi pejską
centralę,
odwledzJl
rzekomo p~ze'Z czteropunktow\' uesztl'l nie tylko Oberla.ender.
program glonony przez MRA: W 1049 r. Cau~ odwkdza na
"ab~olut~ą uczc!wo~ć, absolJt- I·ok przed objęciem mWJ;d:?to;
ną czystość, absolutną bezin- ~Ód\~n:~~~;n/ I t 4~IO ollób ,,'la.
:~~~,~oWf~~o i z:~~~\~tnzą p~~= słuiClnych". I nic dzlwneg1,
gram'em po,:ojenneJ ekspal1~ji te w jednym t o~tatnk\d~~Jk
Imperializmu amerykańsldE'!Zo, met·ów, h~mburskl ! ty:l" j.
Buchman zaczął w spos6b Ah- Jlustro\\an.v "Der Speg.
p
solutny moralnie dozbl'ajać". s~e, ,.e w CAU;( "byli czlonkoKogo? "Nie
przypadkiem wie Wafle n SS spowla.daJą SIę
w§rl'ld członków delegaCji ja- z grzec~6w pn:e~zlo§cl J d ~ą
pońskiej
POdpiSUjącej
sepa~
włączam do wspólnej
1'(1 1.1·
rat?stYc~ny traktat z USA
ny". Owa współpraca amery~
znajdzie .Iq pięciu buchmanl~ kańskiego błazna z neo~H1estl'lw. I nie przypa.~kiem mi- ~~~~ca~J ~kl:\~t~J!I~vta;a~jSk~
~~~ter :~a;r~~ak~S~I~~~manpl~~ Plsrr:a "Der 'SplegeJ"-':'"Ft;ank
..
Euchman
otrzymał
'WIelki
.. europejsk~ej wsp6lnoty wę· krzvt bońs-klego orderu za slu:la pln:e~:tl~~I~~na :U~h~~~;V: gl za to, te doprowadził do
ski ch, te jest to "nare$zcie decydującego pOJedn:~!~ ~~i
konferencja, która do c7.ego§ dzy N!e,~caml I I jedn~~Je"
prowadzi"
Dziwne? Chyba wrogami. A to "po
nie, jeśli ~am Adenauer pay w Imię nowej wyprawy na
l<:nllł te to Iż plan Schumana
W~cht)d dodajmy - jeS<t
z05t~1 tre;l!zowany jest za- obecnie baTdzo modne. "Relnsługą "ludzi z kót MRA". Do hol d Meler ,(Jeden z przy",~~~
czegoś więc owe buchmanowcó.w .reakc} Jnej par:!!
d
skie przedstawienia prowa- mlecklej FDP - prz)- p. re .)
dz
- Jak stwierdza tygodnik ą ..,
powiedział: "Nikt od czasu
Do Cl~gO za~ prowaduł i wojny nie uczynJl tyle dla
czemu o-b('cnie w Europie 1a- Niemiec, (Zachodnich _ dc<p.
chodnieJ służ" - nie trud.lo
red.), co o.n" (Bu<,hman
do~trzec.
Jak wiadomo, spra- przyp. red.). I trudno się z
wą
główoą
dla amerykari.- tym nle zgodZiĆ. Chyba, te go
skich militarystów J~st rem!- zc!.\'stansuje Inny amerykań
litaryulcja Niemiec 2ljchoelski specjalista od "moralnego
nich. Czym ",Ięc zajmuje się dozbrajania" -Billy Graham.
Buchman i jeg,) trupa?
Ten zaczął dużo później nii
Grupy przedstawicieli MRA B'Jchman. Na Jesieni 194.9. I
objeżdżają Niemcy Zachodnie
on szybko zrobił karierę.. Od
'\·s~ert i
wldluż. Dają przedpien\'~7.,I'ch je!o:o "wypraw
po
stawienia
"ideolngiczn.\·ch"
wiernych" w Los Anl;elos, 80
dramatów. Spiewają buchflł'\ stonie, PQludniowej Karolinie
fiowskle piosenki, grają na gł I Nowej Anglii, kiedy to "mo
tarach. W państwie bońskim dli! się w namlocle osiem tyukaZUją się w masowrm
na- godni", minęło pięć lat. Wykładzie publikacje
MRA, la starczyły Me, by mógl założye
ktere nawet nie trzeba płaciĆ,
"Billy Graham Evangelht!e
Wszystko pod haslem - "zm:e A!soclatlon lne." -"'PrzedSlę
n!ajde sIę". Wiadomości rabiorstwo, które dziś w roct~
dia z1!chodnlo-nlemleckiego unym bUansie wykazuje obrót
rozmaicane są od czam do cza około - jak podaje prasa za·
fU t1!kimi informacjami: "MIchodnio - niemiecka-o i! m ł u
nister Oberlaender (były SS- milionów marek, a jego
man, jeden z czołowych re- założycielowi zapewnia TOC7.v,izjonlstów bońskich, przy~ ny dochód 60.000 marek. Naw6dca rewizjonistycznej BHE miot okazał się w tych warun
~ dop, red.) stwlerrlził na
kach pl'2.e!ytkiem. Gdy 8Jl\y
Śv.iatowej
konferencji "Mo- zajechał do Sztokholmu Ee
ralnego Uzbrojenia" w Caux, swoim" sztabem, tajął w najże Niemcy żalują błędów prze
dro!szrm hotelu stOlicy Szweszłośc!...".
Tak Się OberJaen~ cji - "Grand Hotelu" dzieslę
der "zmien!l" pod wpływem ciopokojowy apartament .. ,
Buchmana, że już wola o no"Niebo -_ mówi Graham -piórka

Wll

I

'Frafl~{'nt
Jf'~t
pięknłl
Przyjdą tam

Pomnika

CZ!JflU

Allnll Ul

"miej"lco\\'ogclą".

chrześcijllme po
tmierci. J nastąpią przecud~
nr spotkania, ~dy wszy~cy
którr.v kochali się. tam ~Ię
;mów' powlljl'l. JA;;'że wspanlalA miej,"co\\'ość jest tam, w
gÓ:·1.r! Ulice ze zlota l pei'~t,
a dr"Ze\\'A O\\·DCU.ll\ kazdego

POlJ'~tańCUflO
Opołu

na

Górze

Sw,

t"komun!zm je~t nIewątpliwie
naJsilniejsl~'m bodicl'm dZlalalności Ellly Grahama". "Naszą jedyną
nadZieJ" - wola
Graham - jest du('howe prze
budzenie". Zgodnie E tym
pro~ramcm
.. hud~ll" mister
Graham "ducha" w szeregach
żołn!er7.Y
B -armil amer,l'kań
sklej na Korei, której okru('ienstwo, popełniane nR ludno
ści KoreI. nie mo~ly mu nie
być znane. ZMot:lnle ze swoIm
p~ofZramrm. Jak l programem
rzadu amt>fykańskieg'l, szef
,.Billy Graham Evangelistic
Associatlon Inc." "moralnie do
zhra iil" amerykilńskie woj~ka nkupa('yjne we Frankfurci<> i budzi "ducha" wśrM
blin~kich odw('lowcf)w w Cla~
sil' se~n311 na ~llłdionje sporto..
wym w Duegseldorfie,,!

euBklej w slynnej bitwie pod
\T!!rdun. Po powrocie do kraju obejmuje profesur~ w kra·
kowskiej
Akademii Sztuk
Pięknych. W tym to okreSIe
Na w!ltlilple łZe!, mistrz l za
mieSIąca. Pom,l'śkie w1eśniacy,
łhiędzywojennym
powstaje
łotyciel w jednej osobie prze-.
dwanll,;cie ralY żniwa w rlą
Izereg cennych c. ,prac. Sława
tywa. okres trudności w ~O'l.~
gu rQku!" Tak mamił I mRm!
Jego sięga daleko poza grani'Wspaniały wkład profe~ora
powszechn!aniu swojej "Irleswoich "wiernych" j lak "nace na~zego kraju, nic więe
w dorobek kultury narodowej ologii". Rychło jeQnek, jekt>
wrllca". Sam zaś, niE' bard~o
dzl.1'vnego, ie gdy w roku
dobrze oceniła nasz:a ojczyzna,
że sprytu mu nie brako ....:ało.
wierząc
w swe nleblań,.4:ie
1933 tos"taje zorganizowa!l.'l w
nadając mu jako Jednemu z
wyczuwa. skąd wiatr wleje.
żni\\'Il, zapewnia sobie jp 1uż
pol~kiej
pienvszych tytuł Budowni. a raczej - na czym można za
M-oskwie wydawa
na ziemi. r to w sposób barsztuki wspólczesnej, Xawery czego PoUiki Ludowej. Zagru.
robić. Rezygnuje więc z apc·
d7-a nor7e.<ny. Ot, choc;~iby
Dunikow.ski zostaje ~pecjalnie
żył nań prof.
l)'unikowski, lowania do "troski" j "po~
WI·PI·PWn do \\r:rlk1ej Br.\'lak·tóry przyznaje, że dopiero działu" l zaczyna głosić byza-pros?ony d.o swlicy ZWi?z,
nii. Srwc od reklamy prznJOw RadzieckIego jako gość w w"\.'zwoJonej ojczyźnie od. najmniej nie nową I b}'n.łj
towa! ją \\·ópanrale. 0\\'11. RIIKraju Rad. Jego pierwna wio
nala;1 samego siebie. Wyra- mniej nle pochodzącą z cudow
molol\' nad lond.\·lhkim H~'rle
zyta w Mc;..<;kwie pozwa~ mu
zem Jego ucruć dla PoLski nego nawiedzenia teorię. Nie
Parki~m rysowały nl'l niebie
!la\\-'iąz.ać więzy sz.c~erej przy~
Ludowej
b)'ło ofiarowanie
Istnieją jego zdanIem kl'2.yze. Sclany londyńskich
jaźni-z najv.j'bitniejszyml pla
państ\\-'U wszystkich swych
sprzeczności między pracą
l
S ..... latla ni./. arenie gasną,
omnibusów ~apełniły plakaty;
.tf.ltami radzieckim.!. Więzy ts netb, kt6re, niestety, nie %I1a"
kapitałem.
"Przemysł
może
"SłUchaj Billy Grahama!
Je- eowbOye j kbwl'll $clerają 11
. utrwaliły się jeszcze bard~iej
lazly jeszcze odpowiedniego być pionierem nowego porząd
dyna okazja! Zadrżysz przy twarzy szminkę. I oto przed
.~~ wdr~!!I~z~itYt~:~: pom!e.szct.enla, by mogłt by_ć ku, w kt6rym przemysłowe
muzyce Todd!l. Sitlitha I Paula oczyma ludzkoścl ukazuJą Ilę
planowanie będl.\e polegało na
Mlet.kel,ona:" Nie to. te o- w całej swej ohydZie znane
kim przed paroma laty i .ta.
dostępne .dla ~góJ:1~
boskim klerown!ctwle - w.,la
wa, i~cje amerykańska reltla- nam at nadto dobrze oblicza:
łych odwiedzin miBtrta przez
Ale, gdybyśmy, mówiąc o
Bu<'hmall1.-Jeś!i pracodawcy I
ma, kosztowała 1,6 mlllona, SS-mllna, gestapowca, lotnika
.artystów radzieckich pQdcz.a,
Xawerym Dunikowskim. nie pracobiorcy staną się p!lrt~e~
eo t" w KoreI unądz:al polowa
Głównym skarbnikiem Graha
ieh pobytu w Polsce,
powiedzieli nic o jego humoram! pod boskim klerO\vmcma bo'Wiem w tej angielskiej nIe na bezbronne dz.lecl I kotwern, wówct!l.S 'lalmą 'Wł!l~ci
Szczeg6lnle wIele, zav.'dzię·
ne";' obraz byłby niepełny.
"wyprawie po wiernych" był biety. Uknują się .nam aż
en prał. Bunik~wskiemu Niektórzy twierdzą, te tyleż we miejsce w życiu narcdobrytYjski milioner - wla4ci- nadto dobrte EnaM oblicul
'\\':\"m", Po takim "di(.tum" in·
Krak6w, Jedną z n,ajcenniej·
samo co polska rzeiN, zawclel okOlo trzydziestu firm. bu protektorów zbrOdniarzy _
tere! ruszył. Owe "wyższe
Jtych prac '. 'mistrza jest podzlęeza pols-ka anegdota Xswe
amerykańskich wladców dola
dowy maszyn, Alfred - Owen,
tętny pomnik pro!. Dietla, byremu Dunikowskiemu. Anegdo dzieslęe tysięcy", chwytające
Ta, pragnących
znów
siać
s!~ każdej formy dywersji w
Wie bowiem mister BUly I
lego prezydenta Krakowa i
ty o militrzu mają już tradYCję
dmlert. PrzeciWKO nim l pl'la
ruchu robotniczym, wdzięcz
kim t~ymać, żeby lioble owe elwko Ich slułom, którzy oi)..
rektora jagielloń!kiej A1ma
kilkudziesięciu lat. Jedną z
nie przyjęły j tę, jaką ofiaroJ4ater. pomnik
Iltojący po
tych anegdot
(tym razem
"d\... an3'Ścle żniw w ciągu roku" rażają uczucla& religijne, robią
v.·al im Buchman,
zape\vniĆ..
Nie obce mu 'ą z ~zuć trch byznes - 'tW'"!'a~
dtiś
dzień· przed siedzibą
prawdz.iwą) poZWOlę sobie na
:Miejskiej Rady Narodowej, z.akońctenie tu przytoczyć. W
troski ziemskie owych "dzle-- ca 91ę oburzen!e I słuszny
Mistrz. dumn;: z roli, laką
Bięclu tysięcy".
I - jak In.. łilnieW wszystkich uczciwych
Pomnik Dietla
budzi powsenacie Akademii toczyła &j~
szeehny uchwyt v."Śród milorozmowa na temat sprawcy mu powierzono, porasta w
fflrmuje "Der Splegel" - lIan. ludzi,
jnik6w Eztuk! 1 z.ajął pocze·
naj rozmaitszych poprawek w .........""!!!!!!!!!!!!!!!!""......""""::"'''''......::'
~~~~~~~--~~--~~--~~
one rolej'"
na drugiej
wy,ta m,b"h
pcof. Duni·
•
NASZE RECENZJE
NASZE RECENZJE
.. NASZE RECENZJE
@II NASZE RECENZJE. NASZE RECENZJE
ClI
wie
prac mistrza
w Moskwie,
kowskfego.u,,,'ów
Część profesorów
jaka' odbyła 51ę ·prz,ed kilku
byłA zdania, te- poprawki te
laty,_
wprowadz.a jeden z aSYllłenpodskórny rytm utworu 1 na
Szczególnie cennym wkłałów, Inni zaś twierdzili, te po
lI!;enle - n!c alę nie dzieje,
dem. w kUlturę. narodową są
prawa- netby pedel (tercjan)
Gdy
po wielkim dialogu t:
$lYnne
"głowy' wawelskie"
profesotlI. MllItu Dunikow·
drugiego aktu między panią
DWUkowskiego. MJ.!trZ. uz.u~ lk1 wą tpllwoścl te rOUltn.yg~
Warren
a Vlvl", ta ostatnia
pę;łnił salę poselską na Wawenął krót.kim pytaniem:
owiedział ktoś, że Shaw
kształcania ŚWIata. Cała twór
tjum. zerwał się 7. m~ejs<:a 1 ~wietnych li>kalł. m6wl o potrzebie otworzenia
Jełt to
lu 'głowami wSPółcze~nych mu
- A C'IQ rzeźby te, po po_
przejął od Ibsena skłon_
czość Shawa wywodz:i
~Ię
z
gllJśnym
krzYkiem
zaprotestp..
na
werandzie _ I olwie
drzwi
51,tuka. którą oglĄdamy :t nie-krakowian, które W"sp.tniala
prawkach, były lepsze czy
nośC do tendencyjności
pubb::ystyki I w niej się za· wał przeciwko dalszemu graSłabnącym napięciem,
jakle ra Je - serce Sztuki na chwi
harrnol.llzt!ją ·ze starymi gIogO;rsze?
!Ztuld, od Butlera zaś - za- myka - o czym trzeba pa- niu tej "potwornej sztuki,
wywolujf\ błY!lkot1!wy, I>krzą. III' milknie. Oble kobIety atoją
w~ wawelskimI, .stanowiąc
- L-epaze - odrzekU tgod.
miłowanie do odwracania war
miętać, nil! ehc!,\c 1.aą'ublć kluktóra obraża najprymJtywnlej ey 'się
~ąrazem dla przYSzłego hlstonie ws-zyscy,
ironią,
dowcipem obrÓCone do drzwi bez ruchu,
toścJ, do
paradoksu. Powie-< cza do tej świetnej j wielkiej
~ze poczucie godności ludzkiej",
I paradoksami,
dIalog sha. a jest to doprawdy scenJcznle
ryka materiat-rlo studIów nad
- No, to p(lprawlał je pedzenie to nie ma oczywi~cje sztukl.
Wybuchła awanlura,
zjaWIła
jakby bezruch 1 mUczenie.
,
KrakO'Wem w dwud1:lestym - deI."
wowskl.
Jest
to
stiuka
Większego sensu - nalety do
Sam Shaw tak mówi o się policja, publicznosć pierw- klórej
'W'I,eku; nu· w$pan!ałych' ludu
Albowiem Mistrz Ounlkow.
pas.la·
moralna ł Ale tutaj winę ponosi równlet
lJCtne-j rodZiny błyskotliwych,
tym dziele: "Profesję pan!
szych foteli j Mż demonstra- ogólny morallzatorskJ charak_ aktor, BardEo podoba mi się
,portretowanych' jest na- 'Wa·
ski .oPrócz wspaniałego talen·
ale nie- Inteligentnych po'Wie~
cyjnie opuściła teatr _
po tel;' wywodzący się prO!ltą dra Marla Hryniewicz ~ Wlnkle~
"welu ',przez Dunlkowskie~o, tu, ma cudowne ~z:ucle hu~ dzeń. ponieważ w sztukach Warren" nap!salem w J894 r"
abu zwrócić uwagę n-a fakt,
Cl,rm rzecz odegrano do koń~ gą t preszekspirow8k"lch mo- rowa jako pani Warren (dru~
Solsld.···Trzciński, Wyc!6łko-w·
moru 1 gołębie lerce.. Jakże Wielkiego Irlandczyka chodzi
te
przyczynq
prostytucji
nie
ca
przy
olbrlym.Lm
entuzjaz.'_ki i wiele innych znanych cenne przyml!)ty ludzkie,
ralitetów, Idzie w pJllne E bru.. glej aktorki dUblującej tę rol~,
jednak o nieco inny eharakter
jest ani znieprawienie kobiet.
mie pozostałej widownł.
postaci z; naszego tyCia kul~
talną surowością, rysunku, I· Inmy ByrskleJ, nJ"tety nie
tw6rcz"'ci. O jaki? Może naj
ani wyuzdanie mężc2"yn, łecz
"luralwlgo.
"Profesja
pani
Warren"
za~
widzIałem) ate raziło w niej
realizmem i
oszczędności"
trafniejsze byłObY tu /iłowo:
po prostu wllzy~k, niedocen lachowała calą swą wartość l
relaCji IicenlcZl'1eJ - jakiej mo brak całkowltelo spojrzenia
pUblicystyka. Publicystyka sce nie pracy kobiet /. przeciqże
dla
nas
n!e
tyle
lako
utwór
gliby
sIę
uczy
t
od
Shawa
naj
..
na
p05Zczeg6Ine. stanowiące
niczns, pUblicystyka drama- nie Ich- w spo8ób tak haniebdemnskujl\cy rzeczy powszech- śwletnlejRi
przedstawlc1ele .'3amknlęhł calOlIt fragmen.ty
która w znakomitej
ny, iż najubożsu w.§rl'ld nich
nIe
wiadome
1
odnucone
jui
'rOił.
Dialog, o którym mowa,
dZisiejszej
dramaturgU,
literackiej oddawałaby zmuszone sq chwytae się nie
jest budowany przez Winkle..
"".w,"'ni, autora: pro- rzqdu, by utrzymać się przy
)'OwĄ d~ć prtypadkowo, od
on życiu", A więc - sztuka o
kwesUl do kwestU, od zdania
problemie nIerządu, więcej:
do wanla _ nie ma w nim
n:tuka o godności tyCia. Sztu~
tej ŚWietnej kompotycjl recy~
łałby
ka o ohy<Ule systemu, który
tacyjnej eałoścl
poszczególKa stał się naturalnI'! pożywką
nych
seen, od pleTWszyeh _do
jem
tego upokarzającego handlu,
ostatnich
słÓ"W, jaką oldnlewawał
Sztuka społeczna o nleprzela Elchlerówna, ł mote dlależnie. od
cIętnej dramałyctnej dOSKOM.
tego każda mllcząca ... rUa sla
nlcz.nych swojej sttuki. Nie ło~cl _ utw6r o śd~te okreje Ilę tutaj tak łatwo - mar~
ma tu mowy o tendencyjno't:l ślonych celach, o ściśle okretw" partią. Zwiększenie temw sensie łekceważenla faktów
ślonym adresac,ie i o wielkim
pa,
skrót - kto wie czy nie
na rzecz tezy, jest natomiast ładunku wybuchowym %lożowyeliminowałby tych reżyser
znakomite obrazowanie tezy nym z najniebetpleczniejszego
sko
.łusznych,
ale aktorsko
poprzet samo kszlaltowan!e dla WItroju kapltal~tycznego
włdocznle zbyt trudnych kM·
materiału dramatycznego, po
materiału: % praWdy. Jego si ..
trllSt6w.
Tutaj
dotykamy
pew
przez dyscyplinę rysunku po-- la musiała być Istotn!e njenej niebezpiecznej włd~lwo-
stacl, podporząd~owaną nad- zwykła, skoro Lord Sz.ambeścl
reżyserskiej
wielu
ntl)r~ędnej idei dzieła, nIosącej
la n, cenzor Jego Kr6lewskiej
śWletnleju:ych ln5cenlzator6w
ją w sposób tak pełny, jak ko
MoścI, niemal natychmIast po
- a w tYm f dyrektora Byrlumna niesie na sobie sklepIe. Mpl~nlu utworu umieśclI go Jedna. ze 'cen aktu lI, Pa,,"l W(lrren (Marto Urtmłe-wtc.r
~Inklerowa)
w
tOZ~owle
z
córkq
Vlvlq
(E'wq
Rybottl
q)l
sklego,
Oto niekiedy przerack
nie Wielkiej budowli. Tu teiy
na Jndeksie. Co zabawniejsze
nla on jakby· możJlwoścl akto,
źródlo wartoścI. GdYby tw6r~
l bardzo wymowne: reakcja
w przeszlośt, Ile jako znako.Już
WlUam
Honyca
m6e1t
ra,
poehlonlt:ty
DWOj" "'las""
czość Bernarda Shawa bY.la. tn.ad TamJty powtórzyła się
mita ilU!tracja obyczaJowości
tylko pUbllcystYką - pokryłby-~l(Jlkanaścle lat później nad ... i mentalnoA:cj ówcz.esnego spo.. -"uwagę na fakt, ~ skoro kształt ... Itj" tcenlclną, Gdy I w za..
moralitetu
jest
ścJśle
zł_etony
końcZMlu
trteclego
aktu Viją dzisiaj kurz niepamięcI.
brzegami _~'";"'ł;!, gdzie _ 'Za łeczeństwa - równie pruderyj
Ale autor ;:profesJI pani War~ dyrekCji Tadeusza Pawllkow. nego, r6wnle cynicznego I rów z twórczadclą Irlandczyka, liko via odchodzi, Ił Frank _ .ra~
ro
okrełila
samą,
jej
'Itotę
_
ny
zresztll,
bardzo
dobrze
przez
ren" jest jednak r6wnocteś~ ski ego odbyła sir: polska
nie bezw!głędnego 2.arówno to surowości promu iyeJa u- J6zef' Zblróga - biegnie za
nie na.jwybltnlej~'lym komedio I)rapremlera._ sztuki z Feld. tu
jak j tam, zarów1'lo nad kazanemu w kOl'hedU mus!
niĄ E okrzykiem: "alei I)o!lu~
pisarzem angielskim ml)!e na~ mnnem w roli Crofha I Ama~ TamJzą, jak l w mJastach ł
również' odpOWiadać surowOŚć
ehaj - czekaj! A nlechte
wet kilku o&tatn!ch ~tulecl 111\ Rotter w roli pani War~
jest -nim przez dOBkonałość ren. W momencie gdy na ple- miasteczkach polskich, nieco rysunku: s.cenle%ne.~,-. Trzeb, to..," - Byukl nit .puncza
w tym momencłe kuttyny, ale
konstrukejl
dramaturgicznej banI! zgłosiła !!!~ matka Vivil, może skromnIejszych w IWO-- przyznać, te koncepcJa re.ty,er
ktte mu Prlerwać hl!;, wrÓo
Iwoieh dzieł, Prt"z: trt!nodć na wIdowni odezwaly sil:. gło ich "handlowych" aspiracjaeh, ska Tadeusza Byrłk!ego byŁa
bardzo
bUska
tej
ide!.
'W
lJ'tu
ale
przecie!
posladaJą,cych
'WG
el~
ł takolictyt akt na- ,rtJd~
charakterystyki postAci, pr1.ez ~y obllrr.en!a. a gdy (ale towa
ku sceny, Idea bez., WĄtpIenia
raCjonalistyczny
lntelektuazystwo ,,7. panią Warren l je własne "hotele" l odgry_ ce widać wyratnlł dątnodć -do
maksyma.lneJ
prostoty
t
koIOllezna
j shmm •• ale. Frank
Crof,tsem "8 czele udalo się wających swego czasu wcale
.
.
hzm swojej tw6rczoścl ożywlo nil zwj~d:tanle kooclola _. ja~ powltną rolę w kalkulacjach
munikatywnOŚci akcji, mota
wygl.lłda w tym -trochę łJlk, j/l.k
nr tym, .c_n jett sercem wieI.. kli! obywatel, podobno nau- pant Warren jako rezerwuar nawet 2.a ~nę pewnych dłu by mu Uciekł .tramwaj, Pew~
kle!. Ulm1m. P.III)) 2lQ- '!l~ . ~.joso;l(.go &'!ll!J" toĄJc~ _J9!l!!I:Ł~ le! .tyzn a,cen~c.znych, które_ spra.. n" Jetłl'lOatronno'l! podej~ela
!lila)", ·"~hwUIlli\l·:lol1Il.r.' reif..era, -dt>$tnec motna'·.r6w."

e

»Profesja pani Warren«
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Powsianie 1 rozwój i:ycia na ziemi (J)

cSnotkarua&:MU ZYK/~,,=.

białkowe-podstawą życia
Ch\~~~n~~r~"ó~:w~T~;~\~ ~:

~eml, musimy Il11JpJe'nv zatrly

mat

się

n!rC0 Ina 7.agadnlen!ach

~hemiw'YC;l, cal~ bowiem

[».

tarzaj'le)' nas ~wlat, zarÓ'\.\'TlO

r"ecty',I'ionr, .lak tywy"składa

1:( te l.\\'!,V-kÓW chemlcr.nych,
Z\\':~tki chemiczne są zbud:>wane z p:erwltntków, a więc
takich cia!, Jak tlen" wodór, ROI
:,;1, teiam, m:cdi : Inne,

.,f.'

CO TO

SĄ

tetyczną
bem,ynę,
sztuczne
przędze, a nawet tak Bpeeyt!C%~
na substancje, JAk niektóre hur
mony, czyli zw!&zkJ prlyspleII1.BjąCI! okre~Jone re-akcj~ zachodzące w organdzmie. Potra_
fimy tei produ:-Cować nie tyi~
ko substancje organiczne WySlę
pujące w przyrodzie, ale I bat~

bowiem Btanowi'!, podstawę ty~
ola. Engels wyraził to w dł..r
wa61:
"Zycie jest to s;:KIs6b
istnienia ci a! bialko\\'ych",

dz.o wiele takich, kt6rych w
pl"2:yrodzJe nie ma, jlłk np. Wie
Je barv.'ników, włókno stylon"..
we I nylonowe, wiele leków
jak sulfamidy Itp.

ZWIĄZKI ORGANICZNE?

BIALKA

II'e wS1.,I'stkich istotach t}....
węgiel,
Nla-j~1~R ~o~prxl.l'nl mlala
m'lt~
fl05t par,wnać się o tym, gdy
nmi('ni\\'~7.y
"dwa slO'wa" z
;~;:.riką.
r.aMnl« sczerniały,
I\ręglf'ny kotlet czy ziemni-'1ki
ZJstil\\'lmH" na kuchnI.

1I')'ch \\'pl!ipuje

Węgiel,

który ob~nle spoty~
pl'zYfodzle w postnel
jest pochodzenin _ro-,llnnego, Powstał on ze- zwa~
'j
olbrzymich lasów, które
rosly na lfIasze) plam~de kllita~
!et milionów lat temu, Jed.nnki~ węgiel ten nie jest "c:lemicz
nie czysi.""; zaw:era w sonie
I
domiC'szki, b~dące w wi~k
kam)'

II'

pokledć\\'.

i

7.\\'iązl<ami węgla, Z'wifłz~

~aml "q;:illlleZl1ymi.
Bowiem
:r,\":ąl.k3mi org:1n:eznymi nazy~
wają się wszystkie ciala za~
w:erająre węgiel, wytwarzane
p~zel OI-gamizmy żywe. Zwlllzw

kilw tyrh nauka zna obecnIe
ponad 300 ty.~ięcy.

Tak wielka Ilość związków
o"gcwicwrch Istnieje
dZięKi
Izc1.ególnej zdolności atvmów
\\'ęgla do lączenla się w długie
latocuchy. Knżdy atom węgla
opróCt lego, że IQelY !lJę z jed~
lub

: :

dwoma

sąslednlml,

połączcmy także

z

atoma~

i:Jnycll pierwiastków,

sobie wy~
obr"l~ć, ze wsku!('k tego nie
t(ko il"ść, ale I rozmaitość
twią7.kÓw
Ot'ganicmych jl·~t
olbrl.,n-!1;a, Z powozecłln!e 7.n'lw
I spIJtykanych w
ŻyClU
co\ll;nlYl\-m znajdujcmr tu cUw
OCl.r\\'i~cie, można

k~~·. s:{!·')bię. celulozę, tłuszcze,
b:el;,a, terpentymę, kamfon: I

CZę5tr m

tydl cfckl(l\\' salyryclw
I l(')mirznrch, Jal5-im!
!i:ę

d:alog Shawa. Tak
w
której Samuel

początko\\'o dC'ić

naslawiony do
p:-zyjęcia

na

nie~

ewen~
gokinę

zmienia nagle zdanie I
"A, w takim razie bę~
to dla nas wielkI zą~
S2CZ\ :.. - może brć !.w!t'!tnrm
s~ró:(-m mieszCl-ań:okiego
zaw
klamarlia! relatywizmu, ale
n.e Jest nim. poniewCłz aktor
n:e wydobywa zawartej w
n.~j

Do najbardltej IIkompHkowrunYch substancji chemlCz~
nych neletą związki białkowe.
NajpowB"lechnlej znane Jc:st
białko jaja, Jednakże blalK:a
wy~tępują także w mięs!e, roJe
ku. 1!~clach, owocach, włosach
I innych Iworach zrogowaclaw
łych, jak paznokcIe, rogi, 'ko.-

pyta Itp.

.

Ilość

l różnorodno~ć bIałek
jest olbrzymia. Składają się 'mI'
gl6wnle z 5 pierwiastków węg
la, wodoru, tlemu, azotu i s!ar~
ki. Atomy ~ych pierwiastków,
połączone ze sobą
w róŻnej
kolejnośrl, tworzą różne, aminokw[L~y, których Je~t po\\"yz~J
20, a które stanowią c:eg:cll,;1
budulcowe bialek.
W jedną
cząsteclkę bial"-ta może się ~
ł&Cl~;Ć bardzo wiele amjnok\~'a
sów, totet cząsteczki nlektó~
tyc:h blal~k są olbr7:}'mie. Cię~
tar cząslec7.kowy (który mó'-vl
ile razy ciężar cząsteczki jal.;;egoś związku óemicznego jest
większy niż ciężar atomu l.lc~
nu) bialek waha się w grar:1l~
cach od 13,000 do 6.500.00G,
Dla, porównania podajemy, 'Że
ciężar cząsteczkowy wody \\'y~
nos! nkolo 18, soli kuchenneJ40, dwutlenku węgla - 44, a
prostego cukru glukoz? - l~(J,
Vpro$Ze-%tJ"JI model budOWV
Nloktóre inne związki orgJ- czr!.~t€'c7.k(
ceiułozu. Jak wlda~
niczne, lłożone 7. wielu PI'O~t~ sl,lada si!';' "n'l Z identyc:znych
szrch ogniw, ia~ np. skrobio! i
o.cmiw.
celulor-<l z cukrów prl)~t.l'ch. ;t
kauczuk z Izoprenu, pniachn
Zalónil' od sposobu polącze
wysokie ciężary c:ząstcczl~l)wc,
nitl. się umimokwasów, cząstcez
np, dla kauc:zuk,j wrnosi on ,)ka bill!!-;a moie mieć róby
kolo 90.000, (dla skrob! I c:e!Jkształt.
WYfó;ir;ia się dWle
lozy wielkości nie są jeszela
główne grupy bialelt wedlug
znane),
kształtu cz.ąstecz-Iti: białka gl..rJed:1Illt!e w wrmJenlonych
bularne, o kształcie zbllionrm
ostatnio związkach wszystkie
do kulistego i blalka fibrylll,~
cegiełki budulcowe (cukry p,,)
ne, o Q.itJw-watym kszt:llcle C7.ą
s!e, izopren) są takle same,
steczek. Do p!er\\'~zrch nalezą
podl:Zas gdy cegiełek budulc/)m. In. białka zuwarte w jajach.,
\\;.'("'h bialka jest,
Jak
Jut
\\' mleku, nieletól e bialka m;ę~
wqpominallśm?,
dwadi':ieśda
sa, do dt"ugicl1 - biłllka w!o~
kilka, 1 rói:me ich kombinacje,
sów, jedwabiu ltp,
Q
różna
kolejno~ć
ląc.U!nla alę
Białka globuL.l.rne są ;rwinl~
warunkUją zna<:z.nie
w:ększą
karni bal'dzo SClbtelnylTIi, la\"'/o
różnoroo ność· bia~l'k ·nit ~ innyehulega~ącyJni zJ:1i.,zc:zeniu,~czyU
EWlązków organicznych,
tzw. denaturac:Ji. D ..n"turacja
Wielkość
czą~!eczek I duża
z<lchodzi pod działaniem temrozmaitość zwlf\lków
bi.1łko
perlltuQ' {dla różnych biakl;
wy ch
oraz
~kompliko\\'~r.,1J.
50--7U slDpnil. elk,Jholu, 1,wastrulttUnl utrudniaj", O('k!Adne
sów itp. i polega na roten'.'nlc:h p()j':nanie_ A d,lbre rOZ:1l111~
n;u różnomd'nrl'h Wiąlllń lq~
c7.r\cych a:omy i grupyato~;;!i~~\\~3l"d~~11~~~~~~;~";;~, bi;~~~~ mów wewnątrz cząs\t.'\:l.ki bln!
l<a, wiązań. które \varunko\\"a!y
o.'l:rcśkne cechy białKa. Czę,:o
denaturacja prowadzi tei: ClG
rnzpndu cząsteczki bia!k.J. 11a
kilka części.
Wyjątkowo
skomplikowana
budowa związków białkowych
utrudnia pracę nad ich zbaddniem i wytwarz.aniem. Mimo
to jedna" nauce udało się już
wytworzyć
nlek::óre prostst.e
białka z produktów ich roz';lll.~
du oraz proste związld o ch'!.rakterze biali\Ow}'m z innych,
mieblalko\\'ych związków org~
nicznych. Dalsze badania prlyniosą ttiewąLpliwie nowe sul~
cesy w tej dziedunie.
CZYM SĄ BlALKA .
DLA ORGANIZMU?
Jak już wspominaliśmy, hlal
ko jest podłotem tycln.
Bez
białka życie nie moie istnieć.
Po-wstaje pytanie, w jakiej for
mie białko występuje w orga..
nlzmie.
Na początku XIX wieku uezenł wykryli, że wSzYgtk1~ CA'~
gar.1lz:my roślinne I zwier-lqce
zbudO\vane są z kom6rek, Komórki są lo przeważnie brył
kowate (bywają l innych,oar<Wej skompUkowanych ksxtnł
tóW) utwory. wielkości - zazwyczaj kilku do kllkudz.ioslę
C!U m!,kronówczyH tysięeznych
części 'milimetra; otoczone są
one z :l:ewoątrz błooą, zawierającą w stodku półpłynną substancję, w któreJ są rf>l!mle;L-

Imni) autora.

Aktor... Aktor, któiy jest
kaidego teatru,
Czy
'p?łnil zadnnie?
Czy wywlą~
781 ~:ę z ill"Cytrudnych zadań
postawion\'ch prl!!Z tekst i kll
mat nluki?
1I1aria Hry,nlewlcz ~ Wlnkle~
rn\\'a stworzyla moim, zdan:P.Tl bardzo interes.uj",cą kre~
aqę
o'lbiegai'lcą
znacznie od tradycy jnyc:h interpretacji t~.l roli, chcciażby w nie
dawnych, ale sławnych jut
UjęCiach
Eichlerówny 1 ,r".
romwsk!ej. WInkierowa wtbo
gaciła postać o nową i auten

dUHą

tyczną Ill'ty§!yczn!e wlaśclwoś6
AJ O1"d~"narność tak
prymi-

-

tywną.

Jllklej nie pokazała ani
Eichle1"ówna ani Jaroszewsita.
Tam - cw!o się jednak po-kij!;t ob?ciP. tu _ warstewka.
jest znacl.nle cleńsUl, zgoła
p~2ehr)<:7.l'sta. przez (.() postali
kIto wi!" czy nie bardZiej auten
t)'czna. bardZiej prawdziwa Prl,\'najmnieJ na nasze, .ltrmacki e, ~to5unkL Druga wlel~
ka rola kG'bleca tej sztukl,
Vi via. jest b-teha przyznać di;;beJnie trudna, Vlvla, porte
parole autora, nic wiadomo:
oschla
Jest czy uczuciowa?
KOChająca Franka
czy ,nIe?
Egoistka. czy 11l:skniąca tylku do ,jakiejŚ ludzkiej praW"
dy, której
nie . ma ani
za pensa w jej otoczenIu? To's" •

czope różne dala:

ni,

rozwiązać,

postać

ciałka zlel~
k(llt:lcórk1)~

soku'

Zacznijmy od kobiety ...
przystlyc:h pokoleli jedYl1le kompozytorka m.t1 ju.! j:\ou
jako wiolini8tkn. Ale - stało .tobq taJGie ł kUkakrotne wy"::
się zgoła iMc:zej."
koltll1lle swej
SumfonU t
cze ty!ko
Wprawdzie poc.1:qtkowe kom. premierę sweQo bltletu , !kcm
łląca i 17 slyan'ia 1.954 r ..
pozyc:je
nie
zna;dywa!1}
wieI·
pOl1owanle
Mwej,
In.terewjqw X·q rocznic:ę oswobodzenlll
WarnewII, w Cll/ej Polsce od kiego U.1:nanla w oczach ... ł-c11 cej Uwerturll Pollkttj (pra.kobIety bllwa- wvkonanie wkr6tce) oraz będą lię wielkle, inauguracyj- autor/d, ale ne 'kon.certy. Czas więc bl/loby ją uparte. Ob. Biemacka. pi- jak chodzą duchll -:- kończy
przedstawić
Wam po kolei BU coraz więcej (I coraz te- pisać V Koncert .1kr11ltlCO'Wll,
,
najwybitniej,nych spotród na- pi.ej). Utwory mnożq gtę jak 7'0 tlę nl1-Z1Jwa. tempO'.
a przv
1 jeszcze jednO', 'Obywatelka.
szych twórców mU2vcznllCh, grzyby po desz-czu,
t:/c:h, kt6rllcll utwory pran.e tum, że szcu#cią - jak nie- Bierna.cka - jak to c.1:ędo u
bą,dą podczas
Festiwalu na u-czę!cia - zawsze chodzq w artllst6w bvwa - zachowała
pewno najwię;:szą iloić razlI, parze, więc wraz z 1Ip.tchnie.. 1Ia (lftszach .wO'Je po.nie1\.łkie
I którVc:h utWOr1l b~dq. ,Ię niem przvc:hodzq i Ztt!zczyły, na.tuiisko. Mote' dla-tego- ktoś
SliP iq glę na OUlq milą koMe-" .t WIUl nie domllitU.i-t jen·
Wam _
prawdopodobnie Mjbardrief podobaly, Za.cl- tę nQgrody i odznaczenia. róż- cu, te calll ten feUeto1\ Jest
nijmy wobec tego już dzU, norakiej wagi, Pocz[twn:y od przecie! O- GrQŻ1lnie B4Cewi~
Zacznijmy, ma się rozumieć, otrzymane; ;eszc,ze, -podćt:a! ezÓwnie.
I
od kobl-€tll. Otóż - na'i!-vwa !tudi6w tu Paryżu 1 nagrody
na konkursie
kompoz-ytoTP'
MUZYCZNE TEMATY:
gię: Biernacka.
Nie znacie ob. Bierna.ckitjl' ,kim - aż 4-0 Nagrody Pań~"r.:.;;
stwowe;
w
Polsce
Ludowej.
WARSZAWA:
. Zn6Wu (loNie wierzę. Ale jeżeli zapew·
WvdawniCtwie idn.n",! WllBtęJ)1l. prĄlJecho.ł do
nfacie, że nie - no to posłu W Po!sklm
MUZ1Jczn.ym
flTo~ła.'
już
spora
na&
ł"Mnll
dlll"1l0ent.c
N1ł.D.
chajCie.
jet wlldan1}ch Pfhuger. Pierw.zy koneerl
Obywatelka
Bie-rnacka biblioteczka
kompozycji,
na
konceTtach.
1ł1lOoJcia
z
zagra.ntcv
odbllł
.ię
mieszka 8taLł w Warszawie,
Ma. męża, dos kOM lego leka- !Zll lię jej utwory bodaj 110.;- w Fi!h1!rmonH KrakOW8l,ł-ej.
częściej
ze
wszystkich
<wspólPflueger
prowad2ił
I
Symfonię
rza, ma baTdzo mi/q, kUkutw6rc6w Brahmsa, wa1;i4cje Regera M
letnlq cÓTeczkę, a przy tym," czesnych 'naszych
ma. wiele wspólnego z muzy- muzycznYCh. 1 to wSZ1Jstko temat Mozarta i .. Ka.rMwal
kq.
Otóż już
za mlodych- kobieta .•.• WloS1l stajq rta gla. Tzvmski" Btrlloza.
MOSKWA: Odbllło ,ię fu
swych lat zapisala się ona do wie _ ja.k §wiat AtC'iatem jen
KOn.Bt'TWa.tórium.,
ba,
do cze c:z-egot podobnego u nas pierw$U-- wykonanie n-owtgo
nie
bylol
Tott!
ob.
Bienlacka
utworu
znakomiteQo, kompotrzec:h klas: fOTtepianu, ,krzy
ftont
,:vtora Dymitra SzostakowV
piec I kompOZYCji. Studiowal-a, slu3znie zmienia.
mniej
jeźdZi
z
koncertami,
cza.:
Concertina.
na. 2 fO,rtepł4studiowała, wreszcie wszystko
pokończyla i
trzeba się bl/lo więcej siedzi tv domu przy nll. Jednym % dwojga wllkQoo
fortepianie
t
skrzypcach
l
pi·
nawc6w
utWO'l"U
b,yl 14*letnł
zdecydować, przy której spe
kompozutora.. Ma.kłtłm
cjalM§c! pozo~tat, której po~ Ize, Os-ta..tnio występuje u,Ia.- '111\.
Jdwie
już
tylko
w
program!.
,Stottakowl-cz.
t,Dięcić się caJkowłc!e.
Wie~
WROCŁAW: Opera. Wr~
de jcdnak jak to jest z ko~ wlasnVm. Moie sobie na 10
gra~, Np. lawlka. wyjechało. na QoAcln,ne
bletami. POll'ri!;cie decyzji to pozwo!i~ - jest
we
Wroel-awiu
odbył
sfę
kilka.
Wl,/$tęptl
do Liber-ca: tv C:ed!il:a nich bodaj nai!r-ttdrdejsze.
Więc chociaż
fortepian po- miesięcv temu jej wcale orv· chosłowacii. W Z4!1\UU\ zje.
gina!ny
koncert
kompozIJtorchał
do.
Wroclaw~ ,200-0$0szedł ncr ogól
"w kqt",
to
S'(Tzl!pCe I kompozycja. pozo- !ki. Wvkonala na nim (olobi.. bowy zespół czeskiej opef'1I z
ide)
8WO;q,
Sonatę
fortepia·
Ltberca.
Go§de pO~q we
staly nada! na róu:nych PMwach. Skrzypce zrobi/y naj- nową potem (osobHde)-5oM Wrocł4wiu trtV opery: .,naIttę
8krzlJPcowq.,
potem
zaJ
bora"
ł
•
.pocałunek"
Stm!tatttl
pierw karierę { to doś~ dutajmll jej III ora.z .,.RusaUeę" Dw01'uka..
żą. WlIdawalo się, że ob. Bier- przegrano z
Symfonię.
Obec:nie
WybitM
LUCJAN
KYDRynSKl
nac1{cr pozostanie w pamięc~

ut/wal Muttlki Polskiej

pasem. Jes:·
F je3t jut zapó!toTa
mle·

rv

w

w

co

b:ałko\\'yc:h.

DANUTA. SOCHACKA

Robotnicy kręcą filmy
N1e tylko
liczby spMlo~ostatystycznych, ll'umUjl\~
cy(h ilość widzów kino-wych
,~ mieście l na wsi, Jlle I C,Jw
dzienne obserwa~je przekomIla nas o rosnącej wclą! w

zdań

społetzefu:twie

pnpularnośd

filmu. Ale Cly wiedz-a o sztu~
ce
filmowe!.
z.roz~lmienle
istotnrc:h !dC'u~ogtcznych l artvslvcznych warto!ki
filmu
idą 'w piuze l jego
ogcomnl\
popularno!'cli!? Niestety, nie,
Ko!cjkl przed kasami Irina nie
ww~ze świadc7ą
o wysokit')
w!lrtoSci
wyśwlrtlaneg,)
fil
mu. Ci.ęSlO są w!n~n1e swia~
dectwl'm n!cwyrnbione",.) czy
wy-pau;oncgo gustu wIdza.
Fodobnie
jak pomagamy
sposobami niewyro-bionemu C7.}'leJnikuwi, jak po
'przez - zespoly teatralne ucz,y·
my mUośrUków teatru właści ..
wego spojrwnia na sztukę sce
niemą, chcemy i widza k:no~
we~o nauclYć rozumienia Wmu, sztuki nnjbardz\ej ma..<;o~
wej l, jilk m()\\;i1 Lenin, ,,sztu
ki Oiljwainicjszej".
róż.nyml

Jedną z dróg, wlodąt.~'ch do
wych'vwnn!a widza filmowego. jest działalnoŚĆ Amatorskich Klubów Filmowych t
sekcji tilmo'<\-'ych ~ do"
mach kultury, uczelniacn i
zakladat.h pracY, Sprawa. A ..
matorskich KlubóW Fil~
w.}:ch byJa do' niedavma spra'"
wą
mnło popularną i p\Jd.
względem
organizac.rjnym
nie
uregUlowaną;
obecnIe
wchodzi ona w :nowe stadium..
CóŻ to są owe Amatorskie
Kluby" Fllm'vwe i jakie są -ich
zadania?
te isLnieją
(na
i 11) i. po-.

przy

Wo"

j;~~d~:~;4l;!~~~KUlturY'.
P.:
Domach

W sorawach programowych 1
ar1rstycwych t07.tacUl
nad
!'llmi opiekę Centralny Urzą,d

KinematQgraHi.
Podsta'''·ov.J'rn. najwab'\ial"
sżym zadaniem. klubOw jest
krzewienie wiedzy o sxtuce
fi!m'Jwej wśród tych wszyst~
kIch, którzy intererują' się
filmem, Klub organiZUje więc
dyskUSję nad filmami, odczy"
tv I POAadanlti, organizuje we
,vłasnym zakresie pokazy filmowe.
Drugim, trudniejszym :tada
niem klubów, Jest prowadze:n le amatorskiej tw6ru:ości
filmowej, a
więc realizacja
filmów. DzlalalnDtć ta - ze
\\'7.~lędu na
trudn',Jścl
tech~
nicme - oczy\\'iścle nie S1,)'bko stanie się masowa, sp!'Zęt
filmo .....y jest bowiem kosztow
ny, Niemniej jednak w każ..
dym ośrodku wojewódzkim
może I JY,Jwinien działać i re-nHrować
filmy
AmatJrski
Klub Filmowy, Centralny Uw
rząd Kinematografii
w (.oral
5zerstym zamslił udziela klu
bom pomocy. zaopatrując je
w sprzęt l materiały do pra"
cy.
~

Jak

_ arty.stycz.n1e
wyniki \.ISll1gnąć rnoaą tllmow

ey

1/1

piękne

amatorzy

dowiódł_

zakone-zony -ostatnio
!na ,film wl\Sko 1'1

nam

konlrurl

pomocy fUmowców a ~
rów z: Wojewódzitlego Domu
Kultury w StaUnogrod:tie. Ołtatnlo - dzięki Inlejatywie i
~

uparowi __ wogi rostał

wany

Klub

Filmowy

P1'2Y wanza:wsldch ,Zakładach
im. Kasp.rzaka 1 pn:y "Ursu~
sle": nalety 1'TZYDustcr.ać, te
już w
następnym, planowanym przez CUK konkursie
czl:onkowle tych klubów do-równaj" swym śląskim towarzyszom.
<

Urząd

Centralny

Kinemato-

grafii, który intensywnie zajął
się sprawą -upo\\-'SWCh.n1an!a
wiedzy filmowej, otacza kluby
troskliwą opieką, Realitaton:y
fiImow1 pr:.ynekll klubom po

mO"'.

Wygłaszać więc będą od~

czyty.

służyć

filmoWcom. ..

piekę

nad

klubami

prr.y WyższeJ- Szkole Film&"
wej dzlalać będzie stale ,C!ł'I
trum k""""_Jru> dla tll·
tnO\Vców .. amatorów.

"1IZYZ<lWKA N. 11

POZIOMO:. 1,

częjć

ezłov.1eka,

11.

u1ubf~e ,łów"

taśmowy,

Z.'L

wartośeią;

artys~

-\>eeni6 ,doclatnJo

spraV?no~ 'techniczną, i uzdo}..,

nlerua

amat0r6w~

Ą

DwIe p!erw.sZfl: nacrad-Y %do
brU czloo'kowie

.A.rnatorakle--

go Klubu Fllrn\J\vego przy Wo

j-ew6dUtim Domu ltultury w
StaUnoJtOOt.1e. Ba:dzo ł;ieka"l
wY, trafny '4deQloak.~ fitrtl
E. Polaczka "Wiedźmy" i
warfośdowy, piękny fUm' Fi..
szera "i N. BllronowsklegO
"Skalna przestroga" stanowią
;.tiakomite świad~two pracy
najlepszego duś w Polsce Klu

, i>@r6d.. wy«\AnIOllycl!.

tytułu

Twego pisma ~ $.
alutY do' la'Oisowanla, .. , nie
malo, 9. p'łynte, 10. ~tek

zorganizowany dla ucu.u:n.ia
P\,Ilskl Ludowej prze.
CUlt i Komitet dla Spraw TlI
rystyk!,
prac ainat0r4
skioo. Zgl05um.ych 'na kOl'l.<i
kurs, .wIele odziute%ało aię 'wy
po.zwalalo

()bejmą

rovmlei wytwórnie filmowe.

X~lłCl.a

loką

a~

matorom fachOWI\- pomocą. 0-

bu. -' Klub ten, mający, ~, sobą
t:łelulwe osiągnięcia , w pr-acy
IItkolooloW-t!j i tecllzatQiskltl,
liczy Jut ,60 cuunków. wśród
których %t'IajduJ1t się górnIcy,
hutnlcy, metalowe~.,j

je
InaczejAktor mUli
ja· ~~;~~~:~:~~~~~~~~~I
nleJa~nośc!
tekstu"
ką stworzy" będzIe trochę niekonsekwentna, "'akl\ wlaśnle
11!«:0 n!ekonsekwentnl\ posta..
Clll jelit Vivla EwY Rybotyc~
kie). Oschła. i uczuciowa'" na
Prtcm!an, chwila.ml wrll:cz, sen
tymenlalna (scena na, laweCl-l

pęcherzyk!

wego, substancje zapll1!owe w
kule-.
czek tluszczu 11 P.
Podstawov.:ym skladn!.k!em
komórki Jest protoplaz-ma I )>1dm. Protc.plazma l Jądra kumó
rek slemowią zywą, l..budov."1\ 10.
z biAłek' substancję organizmu.
Poza tym są w organizmie blał
ka martwe. Mogą nimi być
grudki j kryształki białkowe
odlotona w komórknch jako ~,a
pru; pokarmu, moie to być ua..
gO"wadaly. martwy naskórek
Itp.
Wspomniana wyżej łatwość
dooatu:'acjl bia!ek tlumaczy
nam ~laq:e~o organir.my me
mogą zyć p:-zy temperaturze (::8
la wyżej niż ok. 50 stopni (z wy
ją\klcm nicJic:m.vch bakter;i,
po~ie(]aj",c:ych spC!ejalne
prGY~
s~osowa.l1ia), d1RczegO zamiera
ją z chwilą oblanta .I{:h silnymkwasem itp, J:lk już mówli!!!"
my, wyższe temperatury, silne
,<,,:asy ltd" są to cZylnni!d .ni".
szc:zące podloże żyda - blśJKO,
Skomplikowana .budowa chemiczna związk6w bialkowych
oraz precyzyjna .struktura zm.
żonej w nich protoplazmy wa~
runkują cale olbrzym!e bogacnvo zjawisk tYC1cn'lych. Pro~o
plazma komórki je.,t w meus!annym ruchu, pobiera l v..·y~
dala rói:.ne
subslam:Je
itd.
Wzrost
organllmu z.achodu
dlatego, te komórki odtyw!lłJą
się, rosną I rrunozą; skurcze
mięśni nie są niczym Innym,
jak \vynlk1em skurczu prot-nplazmY komórek m!ęśnio·wych,
Całkowite zrozurrue!1le
lJgadki życia - to z.,agadnlenie
bardzo trudne.
Jednak cor';t!
to nowe odkryc;a umożliwia,ią
nam coraz lepsze zrozumienie
"tego problemu. W każdym r'l~
zie wiemy dziś na pewno. że lV
cie nie je~t njcz~'1T! innym. juk
przejawem wy.,nkiej, organizacji materii, formą islniema
skompliko'wanych,
związk.o'rN
portacl ziarnek skrobi.

,.~.

mów 'wą$kołllŚmowyCłl.< m.~
lar;! IIle. takie tllm J'?~*o
le~' ŻI'e.allZow.atlY," PrZe'& B6rl:itc;
ka
Klu
bu

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

)

_rw~~--JI
Jak kandydowałem
na gubernatora

~

ned kIlku m1esiącam1 te towa.TX}"8U ImuszerU by1j
,
partia niez.aleinych wy wreszcie, dla dobra
mister
e:tawlła moją kandyda ..
Twaina, udzielić mu przyjafurę na .tanoWlsko guberna.. cielskiej rady,
"','ysmarować
tora wielkiego stanu New d1;iegOiem, wywalać w pierzu
'York.,
D,'\\1e
inne
par.. J przenieM ulicam.! miasta na
t.!~
".:ystaWily
kandy_ drągu, li następnie poradz.lć
datury mister Stuarda L. mu natychmiast opuśolć poWoodforda 1 mister Johna T. miesz.czenie, ktÓre zajmowal
Hotmana. Sądziłem, te mam w obozJe J ZĄponmleć na zawznaczną przewagę nad tym!
sze drogę do nIego? Czy mipanami. li. mIanowicie: nie Iter Twain odpowie na to?"
tasurganą, nllMk.azite1ną reqy m(}żna bylo wymyślić
putację.
WystarczyłO
tylko ooS podlejszego? Prz.edeż ru. przejrzeć gazety. teby prze-' gdy w życiu nie bylem I rue
konać się. te cza.sy, kiedy mi~z...!calem w :'Ilantaniel
(Od tego
czasu ta gazet.a
cni byli pvrządnym1 ,ludźmI
stale nazywala ffi."1!e: "Twain,
d8.'il.'l1o j\lt minęły. Bylo pow!zechnfe wIadomo, te w o- tJodl.lej z Montany"),
Teraz zacląlem rookIadać
etatnleh latach obaj pogrąży~
11 się w Przerótnych podel: rtlJme gazety:z boja.tlJ.wą ()oo
strowooclll
- tak na pewno
nenlach f brudnych s:pra"ł
podJlosi kołdrę alO\\'iek ~
kach.

Księga

P

Upajałem alę 8'.\'oJą

deJr-z.e\vają<T. że

",')-2.

mąciła spokojną powiE1'7:Chmojego.> Su.~śda: prze.,
ciet moje nlU;wl.<!ko znajdzie
się na jednej karcie .z nazwk
!kam! tych .n.uOrawcówf To

ruę

O'Fla.~1ill

:r;

ją

uczciwe

nB.Z\,iska

niewinnym kre\\.'Tlym l przy..
Jacl~om
nieboszczyka,
nie
je6teśmy w stanie oprzeć się
chęci zaa.pelCf\vanla
do szlachetnych serc
szanownych
wyborców, teby natychmiast

nlć,

tłv.iadk6w udOWodniły

mu w
Wakawak. w Kon..
clIinch.lnJe w 1863 roku· krzy.
wOpt'ly:sięst'vo! Według krążą
pogłosek
Marle Twain

cych

'popełnlt krzy·woprz)"sJęst\\·o w
c~lu odebrania biednej \\'ÓOwie malajskiej j jej bezbron..

m'm dzieciom
wałeczka

mizernego !ta..
ziem!
z kilkoma

dn:t!'\vam! ba.natt1QWylTlI - Jedynego mienia, które ratowa..
lo- Jeh od gŁodu i nędzy. W :In..
teresie w1a&nym 1 interesie
wrborc6w, którzy będą, jak
8P(:'dz!ęwa się
glosować

mister Twain,
na niego, jest on o-.

bowiązany wyjaśnić tę ł\ist.o..
rię. Czy
nI to"?

lIę

1.ldecyduJe I uczy..-

,
mi oexy
wylady
na
wlerzth % osłupienia. Jaka to
podł" nJeucu.lwa pl\>tb! Ni~
gdy nie ~ywa'łem w Kan..
chinchinie! Nie slyszałem ni..
Aż

gdy o' żadnym

Wakawakul

Nie umiałbym odrótnł~ drzewa bananowegO' od kangura I
Po prostu nie Wiedziałem. 00
robić. Bylem wklekly, ale cal

k()Wjde bersilny. Upłynął ca.ły dueń,}a nit nie przedsię-
,,"'Zfąlem. Następnego dnia w

tej s~j gatecle pojawiła
znowu taka notatka:

alą

Zręczne

u,go

zdam.

al"t)"kulLku.

'ter Twal.n zachOWUje wiele
mllcze:njfl; w _pra ..

Wie swojego krzywoprzyslę"
atwa w KonchlnehinJe!"
(W daln.ym ciągu

podczas

calej kampanij wYboroza1, ta
gueta nIe, _ nazywala mnie
blacreJ, jak tylkO' "Twain. po
dły krzywoprzysięzca".),

Na"tępnle

w innej ga%ecle

EJa,wlla "Ię taka notatka:

PRO$BA

O ODPOWIEDZ
"Dobrze 'bYłoby się dowie-

dzieć,

czy nawy kandydat na

gubernatora

będ:cle

łaskaw

wyjaśnić swoim
w)'borćom,
którzy ,odwaią się glosować
na -bleigo;"'-'4il9.&a.Wę okolIcz-

notIć:_'c%y ~

prawda,:te Jego
towarzyszom, ,k~rzy ramn z
n!m

mł~U

,w---,,,bar-iku w

Montanie.' ginęJy różne drobne wal"tOlciQVl'e przedmioty.
at;le t'l1ajdowane potem albo
VI' kjtmenlaeh mister Twaina,
:aJbo ,w' jego "wallzct". (starej
pJecle, VI którą zawijał
jł łI11'\)'l, Cz;y ki teł J)I'aIWda,

',"""'0-

VlidOC'l.n!.

wyv.'a.rlo na publi02lOOŚd od..
pow:lednle wraienle: bo tejże
nocy mus!alem
posp!eem"le
zerwac elę z ł6tka i uciekać z
domu kuchennym wejściem,

.. "oburzona szlachetnym gnie
wem p-ublkznooć" wdarła się
g16v.rnrm we-jśdem 1 w pory..
wje sprawiedliwego obu.."Zelllll
za.częla wybijać okna I lamać
meble, a przy sposobności zabrała :E aob!!., 00 alę da10 za ..
brać z moich rzeczY. A Ja ze
swej strony rn.ogę przy,dąc.
na Wsz.ystltie tWiętoścl, tA n1
gdy nie rzucałem tadnyt.b ()oo
5UlZerntw na dz1adka ntister
HofJruna. Mało t(>lo: flie po..
dejrlewalem jego j,tn1en1a ł
nigdy nie alyw:z:a1e-m jego na-.
%Wlska.
(Trzeba dodać. te 'WiłP'Om-'
n!ana g.azeta od ~go CIUl8U :ta
c.zęla mnie nazywać ..Twain
profanator

Wkrótce
dl

cownicy ci podl\lb!1li

".'
b

tl'vchę

M
w

pnez niespe!nR 2.dnl i
P(l1
57 i
Widc<"7.nie rosota Im ~fp'
nil' pod,>bn!ll. I po llcmrch In
ter\\'I'!1ljach, pt'o~ba('h j taproszeninch 19t.>siJ Się .~nowu

pracownik.

jeden

bl

,.ci,

"p

pr:o.epl·lIC[)-

dnió\\'ld ..

j

po-

~

k

więc 7.J1CZętr się

teldo-

kOI'lc~!'nia"

P:7\'Ó>1.c'(H

S:O!:':·1

Ten mógłby Kllv!$ać d~;et~t~r~g~~l
bYliby c.iągle potrącani, "WIta
wiani" i prze~ladowani przez
ludzi, nIe mających po~;;cja o
tnn, ile możli,\"('ścl twórczych
rrMści .!idę w brakoróbst\\ie
Na razie, poJiiewlIz brak
podręcznika.
poz,J."laj<'! nam
t~.lko gromadze-r.:e w)'bj~:1yth
WZCl:'ÓW,
które n:ewątp:mie

wano

jedną

z ruch .....

,,!1ądala

szkołę

w Wójcirue, Remont byl tam
nlemaly: wykonanie przegro-

dy z płyt p!1~niowych o po-wierzchni 10,5 m kw., wrtynkowanie 17 m kw. ścian, repenlcjll drzwi i 'vkien, dorobienie 12 okien podw6JnYth,
repe;!lcja
ustęp6w
J wiele

ADAM OCHOCKI

Historia o rynnie
lub skomplikowany problem
spojrzał w górę: "Ach, -Do DRN-u trza Jajlkatastrofa przecie!
-Zawezwać stratr'
sIę chwieje, te aż &trach, -Milłcję!

Lokator

=

Toć

VI'

dymI

Rynna

Na

głowę komuś 7Jecł!

-PIRM!
Pól dnia trwaJ spór gorący,
Bo problem to bytowy'"
Lecz przeforsował znany ws.zem
I alarmUje, grzmią!' jak dzwon, Lokator - wniosek inny,
Komitet swój domowy,
By pilrne wnIeść do ZBM
Podanie "w spra\łie rynny",
Muszę się zająć sprawą tą.

Przewodnlcząey

spra.wd7Jl_ ba!

Wszak jego to powinność,
Do dzieła zabrał się raz-dwa.,
I stwarzył w domu tegoż dnia
.. Komisję w sprawie rynny",
A taki wielki podniÓsł krzyk,
Ze olę komisja zeszla w mig.
Na miejsce Alę udalil.
Lokalną wizję robi I
Protokół pisze przez dwa dni
Na stronach trz&h bez mala.
Protokół zaś potwierdza, te
"NIezaprzeczalny to fakt,

I

li I rytlllą wyda.rzyla Ilę

nr oczekiwaniu miJa cz.aa,
Minęła wiosna, lato,
Gdy koło domu tego raz
Szedł

Na

pewien

obY\l-·ałel.

rynnę spojrzał,

""eswbnąh

.. Acb,

To niesłychane przecie!
Rynna się chwieJe. te at straeh,
glowę komuś zlecI!
Pn:yblU:ył się I zrobił takI
(Nie medytUjąc wcale)
Z kieszenI :zw'S'kly wyjąl bak,
Przybił I poszedł dalej.
Na

...

Powatna. katastrofa",

teraz spójrzmy, Jak wy..
srkola po rem\J:vie,
Stare drzwi, które się '11~ Zh~
mrka!y, poz.(Ą~taly w Iym ~a·
mvm stanie
Nowe
drzwi.
wstawJone przez spółdzielnię,
upięlu;mlll;.' są trzema ,,;uda ..
s7..aml" j zamvkaJą
~Ię na .. ,
A

Ul .. KsJe-

I foowlązany "problem" Jut,
W porządkU rynna wreGzcle,
Po nym zebranie w domu swym
Z pewnością przetrwa mImo
Zwolał przewodniczący.
burz
-Co 'Zrobl~ teraz z fantem tym'! Lat sto, a mate dwieścleoot

sz,nurek. gdyż' poz,,'s~a\\"0ny
do pcxlągania kawalek bla~
ch\' 7.araz się ul'\\"al, Zamka 1
kl~mki brak_ Za to w mjej~cuj
gdz:ie pvwilliM być
zamek,
szpaki moglyb}' z powodze~
niem założyć r,)dzinę (wspo--

m!naliRmv,

że

brakoroby

tD'

ludzIe z 'fantazją), Drzwi trzy
tylko na jednym za-

r.ie

mają się

wiasie (drugiego
w ogóle
brak). Olma
Bą poJedyńcze, ... i pełen handlujqcllch Pl.ac Partvmn~ów.
gdyż :spóldzielnla przewiduje jaka instancja jakiej Irlstlllucj! sprau.'l, żeby
i
lekką zimę l uwaZa. że po.<
odbywa/II sf~ w miejscu na nie przemaczonllm?

są

chy
dwójne
na ustępach,
zbytkiem.
które Am.lały
da..
być
wy-rem\.mtowane, nadal
8ą dziurawe,
:no bD cóż to
szkod7:l.
te leje, przecież

J " ......"".............,...,.. ,.. " ........." ...." ........ " ..,...

tam nie przebywa się stale.
Takle "wykońtzemie" Nt-montu może nieJednego .. , wykDÓCZYĆ
Ale brakorvby to
drieln'j ludzie, Będą D.a -pe;wno dalej ,,prat-owac" z ~
żytkiem dla BpÓldz:ielnl.
kM.;
Ira Ul hroboc-I;mę" I ,,nowe"
drzwi wystawna rachunek na
724,25 zł, mimo, te moma je

Ze aima Jut bUako, w D1łeszkanIa mym -WIZy&t~

był\.) zrobić

Ballada o piecu
PowoU sPosobIę do złmt.
A gdym alę uporał
Naprawi~ piec -

I mówi: <

mYdlę _

Pomqę w

.

'1'

Sui porli

bo ~ ~,

NIe cłĄpIe piec• .tut tam \./ ..
tej

.prawle. wnet plee

A takłe wymienię

w 111m

WIUD

orzeat&W'Ię. ,

ruslta.1ł

Prz.esta.włł. wymienił a potem W}'ceD1ł\

3D ..dyby Pł'U'J łeb adtdellt drąg uel
-

(na podstaMe k'0re!p,
F, KOblerzyńskJt'lio
opr. 8bm.)

\

'II ok!namł.

WJęo !dum. SProwadzam, zdun w płeo pałyk WII&4!a

lepiej i taniej,

Ale wtedy robota nie bylao
by tak ..fantazyjna" j nie mo
glaby wzbogaciĆ ,,Księgi brakorobów", :na którą czekają
l!n:ne rzes'le spregnlanych ...
mocjonuJącej
l ksz.talc.ącej
lektury.

,,";~

Co lonze -

tu

wt~ _ cą

piec ,,J1Ie

~I

ewy zdun, który clągal-e. oj. 1I1"lolel

.ye
150
kla

zwłok").

moją uwagę

następujący 8ńyku1:

...

ZWTÓoo

w~

LADNY KANDYDAT!
~Mlster Mark TV>'liln. który
miał wczoraj wJecrwrem wy ..
glOSie: płomiennĄ
mowę na
wlecu niezależnych, nie %ja"
-wił się wcale na tym \VIe-cu.

VI depeszy, otrzymanej od do
ktora mister Twaina. mÓ\....Uo

CHARAKTERYSTYCZNE
się, że przewrócil
"Należy zaznaczyć.- te mi- galopem POjazd,
mówiące

końcowe

d

bez pilki, bel. h(,818, b('z
mlo:ka, \\' ,1góle bez naJpo-tr7.cbniej',\"ch llil·':'ęd7.i Repe~Rcje "l;,kutK'zn:!' Elei,:ent jXlzyczonll od chlopa, pO"
w!e-cj7ial, że !"('mon\ skońq,O<I
ny" I - p,)Szedl.

:r:mar..

weźmiemy
pod .u..
przykrość, ja"!';ą to ~..
czemne klamstwo wynądziło

.j

wlt--

swych Pl'acDwnikó\\' pl"lysJala icll w po<>
lo\\'ie !ipea aż. d\\'&h Pr8~

Znów

dora7,n\'ch
celów polltycrz..
nveh dopuszczają się bezcze] ..
n\'ch \\"vk:'ę:ów
l Jdamstwj
b~=z'czą groby I ooze;rl1la..

Iych. Gdy

napraw. Sp,'!l

w niezmąconej

zdolnoścj

ny...
pisma.,.
wezwania":
\Vres?( ir 2:l s:etpn 8 na$tąplt
oslatni etap remoniu - ,.W.\·-

czym nie opartą plo:ką. Kazpo~-.tądny t"tJow:e-k
czuje
ob;z"dzenk, gdy \\>ldll, że me
ktÓl-l:V htdl.ia
d:a uzyskan:a

wagę

d~ielnia,

rze w

obiektu? A mrJ;:e ch; In! sob:e
odpocząć?
Nie
w:adomo.

Fi\'e

~ I,Być może,

rn!f!ŚC!e

SpI.łdzieJni tej powierzono
remMt 3 szkól. z których w
kaldej Utzy się 200 dzieci.
Posluchajcie,
Jak remonto-

drobnle).sz)'ch

""al pó!!"rej

mis~.r

l, :praw~

w jakich o~ol.!cznośdach
%!tna:nla tn.yd.z!est-u czterech

Uslug

Opocz-

pClIŚde.ll

w

udzieHli :porządnej nauczk:l po
dlemu oszczercy. Zresztą. nlel
Nied1 dręczy się wyrzutami
clę m6w'iąc. bylem nią, osz.o..,
lom.lony:
sumIenia! (Gdyby jednak o..
by"..atele naszego miasta, u"
, , KRZYWOPRZYSIĘSTWO'
niesieni szlachetnym obu.~
U! obeanie wy.. niem l'!l!dali mu navtet delee..
,łę<pując przed wYborcami w
n. olrrafenia, to n!e ma !ad..
charakterze
ka.ndydata na noj wl\tpllwo4cl, :te .taden są,d
gUbernatora
ml&ter Mank 'przysięgłych nie potępiłby ich
Twain będzIe łaskaw wyjaś za. ten obywatelski uczynek).
następującą "nota1ikę

wiatoweJ Spółdzielni
Wielobranżowych
w
nie.

dy

WOM-

pohoju",
_
Zasadnlczo ta m\'śl ,,'1aśnle
ni;, dawa1a mt s~oju! Calą
noc apędz.llem bezsennie. nie
zrnruty\\'SZy' oka nawet na
ch\\ilę. Wreszcie zdecydowałem, że jut jest za p6żn" na
odwrót. Wybort:y okazali mI
mu!an!€I, powinienem. więc
walczyć do końca. Pnegl8,dając
n!edbale
gazety przy
śniadaniu, natknąl~m się na

w jal,!ejś
poświęconej

.,:o:edł. Może lubi l"lJ:'Tn:li\nść j
!l'abral się do rf"montu innegn

Street złożyli poci przysięgą
7.emania, że bezczelne twierdzenie mi.ster Twama, jakoby niebos"..cZ:-'k dziadek .nasze
go godnt'go j pow51.edmie sza
now1'mego ka!ldyd.a(a Jo1m3
T. Hofmana zo.st31 pow:eszony za rabtL'1e.'t
ulicr..nr, J~
podłą i be-zseruowną, na
n~

"W cfągu swojego tycia n!.e
popelnHe.§ ani jednego halliebnego czynu. Ani je'dnego! TlImczasem łpójtz tylko
tv gazety, a rrozttm!esz, joki-

żebll
rywalizować
publfczni~ z ludźmi takiepo

I

Cstt.y Bu!'n.ł i
mister John A!lan :z Water

Polnts,

treść:

poni1l1c.

nika dla brakorobów. Wpraw
dzle są to ludzie niezwykle
uzdolnieni I pełni racjonalizatorskich pomysłów we wspomn!anej dziedzinie, jMnak"ie
lch pracy warto by stworzyć
jakieś
ramy organizacYJne;
m'vgltby się wtedy powol~'
wać ,na źródla naukowe,
me

kiedy.t
pracy

pionierom brakor6'b.<!t-wa, W1n
śnie JOOm % takich
\\'z.orÓw
cZM"piemy z dzlalaln,Jści Po-

OSZCZERCA

mnie niepokoić coraz
bardziej. W końcu postano",'ilem s.lę poradzić swojej
babki, Staruszka odpowiedziała nybko 1 ul!<:ydowa·
nie, List jej zawierał taką

ford ł mi3ter Hofman. Osq~ź
som, czy możesz na tyle .tę

podręcz

mamy
nie ma d0tąd

brakorobów

zn!lJdą się
większej

ZDE~iASKOWANY

"M!ckJ.e

zaczęło

sq mfster

powazną

lukę:

tilc.ho-

Jadowita tm.!ja. Pewnego razu rLUcll mi
8:1;1 \\' oczy następuJący art y_
kul!.k:

nad nimi i triumfowałem w głębi dusZJ'" • .ale jakaś myśl, jak mętna
fala,

ludźmi

W wej

na.sz.eJ nte.."'8turl'!e

przyczaiła się

8'Zośd<i

mi

STE MJ(!lA ZŁO!Ć NA CDU Cl.J'I1'RMt,. BEZCZEm

~~.... PRAWllB. M(!)W ŚMIAŁO

go pędzący
że-

ma w
dtIl:6ch miejscach z1amanĄ no
gę: że derpj. okrutn:e I inne
podobne- głupstwa. NleuJetn!
sta.ralJ .lę uwlerz.y~
w tę
godną politowania wymówkę
i spraw.lal.! wrażenie.' te nie
znają właściwej
przyczyny
nleobetnoś-cJ OSlaw1onego łaJ
daka. którego
nioopntrznie
wybrali na &wego kandydata.
Ale wczoraj Wieczorem wl*
dziano Przecież, że ~jakJś- 'pija
ny Jegomośł: na cxworakach
wpe.17.1 do domu, w którym
mieszka mL'>ter Ma:rk Twain.
Niech nlualeinł dov.1odą. że
to pijane zwierzę nie było
Markiem Twainem. Nareszde wpadł! WYkręty nic tu ni.
pomogą! Cały naród
jednogłośnie' Ukpytuje: "Klm byl
ten pijany człowiek?"
NIe wierzyłem Własnym 0czom, To nlemożllwe, teby
moje ,nazwisko było zwią7..l!.*
n. t; takim potwornym: podej
rzenlemt Już Ud trzech lat
nie brałem do ust ani piWA.
~anJ wina 1. w og6le iadnych
tnmk6w..

",.,.,.
h' •••••• ,i.' .. hi, •• ł ił ł i''''
'(Oayw1&c1e. eus robił IJWO
...

i •••

je 1 ja %Sc%Ą1em

wa~, toteż

,oryc.ten!a
następnym

się

hB.l't()..

bez !adneBo rozprzeczytałem

w

-nuznerot, tej gata

ty awoje
n',)we przezwisko
"Twain, pan delirium tre ..
mens", choclat z g6ry \VIe-d%lalem, te to tlrJ:e-zw1sko po
.zostAnIe lut pny mnie do
końca kampanIi WYborczej).
W tym czasie uezęlo d\)
mnie naplywat mnóstw!) li-

stów amonlmawyoh, Zazwy~
cuj uwierały one mn!ej wtę
cej tak, treść:

"Co pan poWie na
tej ubogiej staruukl.

temat
któ~

pan pobił, gdy %a!ltu'kala
pana pO jałmutnę?".
Albo.>:

do

"Nlekt6re pańskie ciemne
sprawkI są na razie wiadome tyłk!) mnie. Będzie

pan

zmuszany wydać w związku
z tym kilka dOI&r6w. w prze
c!wnym bowiem raz:1e dowiedzą się gazety o tYl:Jl I o~
wym o panu od pańskieg..>
pokornego aluSI.

Ił&ndi _ "

i •• "

h. ł

•• , ••••

ł ł ',9ft',., •• ,.

Inne listy były 'VI tym ....
mym duchu. Mógłbym przy"
toczyć je dosłownie, ale ~.
dzę, te czytelnikowi wystar ..
cil\ Już przYłOCt.llie.
Wkróu.e: główny organ par

tU republikańSkiej "ułema
. skóWal" mój proceder przekupywanIa WYborców. a cen

organ dMlOkrat6w
II wyprOWadzn
mnie na czystą wodę", przytaczając "Ucz
ne fakty".· w których u po-..
tralny

m'.xą IIzantażu

miłowałem

uzyskać bezkarność.

(W ten ,spus6b
otrzymałem jeszcze ~wa przydomki:
"Twain, brudny
łapownik"
t- Twain podły szantażysta)".
NastępnIe wszystkie gazety

od :razu ze strasznymI wrzaskami zac~ly tądać "odpowiedz!" :na zarzucane mi ()oskarżenia, a klerO'wnicy mo
jej pum ~ uświadczyli mI. że
dalsze mIlczenie zgub! moją
karjerę polityczną. Jakby w
celu udowodnlc-nla 1I1us7.JlOś_
ci tej
tezy i przynaglenIa
mnie następnego rlUlka jed~
~ t gazet opublikowała natt.iDulaey artYJru1t

t •• " .

f., ••• hh ••~.."."h"'''''...h".....n•.,..".''..".'"''"'.,..'''.""..,".."'.'".."'."łi...~.."''''.....".......,,''''''"••"..n.'''hn•.,,,,,."..,,,....,,",,.u

PRZYJRZY JeJE MU SIĘ
UWAZNIEl
f/Kandydat
:n1&l81einych
:nadal uporczyw:le mlłczy. O~
Cl'!Y'Witd:e, nie dmIe POOI\Ć na

Wet ełowa. PV4tawlone mu
Ul'zuly okazały sIę w cełej
pełni prawdziwe, co potwler
du Jego Wiele m6wiące milczenie. Nlezależn1, przyjrzyJcie alę uwat:nJe
swojemu
kandYdatowi! Od dl!"Iia dzisiejszego ,jest on nap!ęt:nowa
ny na całe życie I Pvpatrzcle
na tego pOdłego krzywoprzy_
sięzcę. złodileja z Montany.
pro.>fonatora zwłok! Spójrz~
cle na tego delir;Yka, brudnego.> łapownika l' podłego szan
tnżystę! Wpatrl!c!e się w niego, obejrzyjcie ze Wszystkich
stron i POWiedzcie, czy %de-

cydujede się oddać WM7.e
uC7.c.lwe glosy na tego łajda
ka. który clężkltni przestęp

stwami zaslu:;l:yl
na tyje obraillwych przezwisk 1 nie

~mie :nawet otworzy~ gęby,
żeby Weprzeć chocia! jedno
z nichl"
UC'hyla~ IIlę od od;lo"wJedtI W dau,vm tlł&i1 było jut

nIemożliwośelą, Czując głębo
kie upokorzenie, .Jadłem do

pisania ,,\JdpowfedzJ"

na

gonka. którą pne<llllęwz~
w ato/l:Unku do mnie przeciW
:tle mi partJe polltycwe. cslll

te

wlZystkle
brudne oszczer"
stwa, aj. nie udalo' mi się

gnęła
punkt najwyższy; fi
wyniku czyjego4 podnczucl'
podCZIl$ zebrania przedwYborczego dl'!lewJędu malc6w
wszystkich kolorów skóry ł
w
najba.rdzlej fantaslycz.

dokończyć tej pracy, bo na..
stępnegO ranka
w Jed:nej z

gazet pojawiła
s1ę
nowa
strRSlll'lI, złośliwa
pvtwa-rz:
zarzucan'o.> mi. że POdpalUem
"dom wariatów ze wszystkimI jego mieszkańcami. pon!e
waż rzekomo
Zasłaniał mi
widok z mokh okien. Ogar~Io mnie przerażtm!e. Da~
lej na.stępowal zarrut, te \)R
trułem Swojego wujka w celu zawładnlęcla Jego maJątR
klem. Gazeta natarczywie tą
dala ekshumacJI zwłok. Oba~
wlałem się, że zwariuJę. Jak
by tego bylO jeszcze mało,
obwiniano
mnie, że będąc
kuratorem --Przytułku dla pod
rzutków. przyjqłem za protekCją
swokh zdzlecl.nnla_
'Iych, bezzębnych krewnla_
k6w na stanowiska dosta.w*
c6w artykuł6w &po1::ywczych
dla wyehoW8.1lk6w. Ręce mi
opadły,

:w......zo1.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

bezwaŁYdna

.... :

nyth łll'chma<1'l~ch

·slę
się

wdrapalo

na trubunę I, w~pjI1Jąe'
moich n6g, zaclfllo krzyczec: .. TatusIu, tatusiu!"
Nie wytrzymałem, OpuJ-.
cllem sztandar I poddałem
sil\! Nie miałem już slfy prowadzić dalsze} kampanU wY
borcze.J--.na stanowbko guber'
natora sIanu New York. Na-

plsalem' !e wycofuję I!W,JjI,
krt.ndYdhturę I w porywie ta"
c.!ętoścl

ł

I.Z

ł
d.

w
do
do
la
lo

""'c

pc
lo

""be
l,

ni

le

"n.

'podpisalem al.:

całkowitym szscun~~.;

wasz kiedy. .uClCiwy culf'
wiek, a dztj: pocHy kUYwo:
zlodziej z Monta

P1'Zyslęzca

ny. pr".t~tO'r, zwlok, d\lll~.
ryk. brudny łapownIk j p(I4
dly u.antatysta u•

.', ......Ioql

r. s.

le
d,

c

•

)
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--~--~--------~----~------Uwaga, węgiel ucieka komlneml

Jrączyk te~połg
artgstgczne Lot musi być wysoki i piękny Białe dymy nClCrWierzbką
y Się do kampanii wyborczej N'''"'w'''
dd4ł.t
się

Vi

niem wyrurów. Wyr6żniaJĄ si
zespoły RadOfll8kiej Wytwóm
Papl"f"BÓW, ZZK, "Lączno~cI" I
Inne. W Kielcach na każdy tespój przypada prtech:tnle 4-5
\\'YS!~PÓw. Do nlel!cznych u.~
llemją elę I1Ikle uklady prac
jak w Pio.nkath,
Pań..~two':~
Pr"ledsl~bl<>rstwo OWOCOWo-Wa
rzywnlez.e w Dwikozach I Ko-n(>{:kle Zakłady
Odlewni.
które nJe obslufyły spotkań c~~
wet w BWOjeJ mleJ8(.o\O,'Oścl
Wielki antuzJ-aun w pracy prze
ja"\\1a Układowy Dom K ]t
przy hucIe Im. M. Nowo~1 ur~
Ost.rowcu,
które«..)
zespoi
Wllęly udział we ws
tk y
umaso- planowanych wYJazdłlc:YS J~h

województwie
kleleeklm,
.p.,xiobnie lak w
clll"J Polsce odbywaj" alt:
łPolkani~ców z kandydat.arn l
rad narodowych. Jak
~ ..... :~dC7.ą meldunki :r. terenu,
~potK~nla te przY.9łeraJą coraz
b8rdZI~J chRrakt~r
maS0\\'Y.
MswIlOŚć \\:yraza sit: nie tylko
w ~(ale ZWlllkR7.It.ląceJ się liczble spotkań z.arówno w mlegcie jak. I na wsi, ale przede
wsz)'st.k.lm w trm, te .cleszą alę
on~ WCląZ większą I wlqkazą popu,lImokią w~r6d ludności, te
tyw~le I bogatsze stają sIę dyakwje.

W

«o

Po.wat.ną zas!ugę w

WitmiU ,potkań

1

majl\ :r.espoły nakże PKFN
.
Prz:rtoc.zymy
tu tupemle w w Opatowle

wystrcme.

-

n!e-

M.

brze pra(.uj
.'
kulttIry; w ~a~l~~e Z~~r:.
dy Metal"vwe I Garbarsld~) I w
Starachowicach . Wojewódzki
Dom Kultury ~ Kielcach po2e~ siada plt:ć dobrze .........an!zowa
h

~'..

-

, to albo wynik słabej ak~ ~YC brygad. artystyczno - agitywnOOct terenuwych komlte~ ~~yjn)'t.h. kt6.re równie! moMw ~rontu Narod-owego elbo g bb y być. l~plej wykorzystane.
tM. klerown!ttwa
ertYsty..~tny('h.
przy A::kolach )P,d:t~t~~~~~nhe
średnich ogólnok~ztałcącYth j
Zespoly artystyczne w więk- zawodowy-c.h (np. Liceum Peda
Izoścl wypadków pooiacaJą ży- goglc7óe w Kiekach, lIzkola w
Wo l ciekawie opracowany pro- Busku _ Zdroju I l <>
iram, przystJsowany temat;:czl"Jl_).
nie do zblliających się wyboPewnym. d,Jrobkiem mogą po
rów. Na uwa.gę zasłUguJe takt S?;tZyc,ć Sil; swietlice wieJ~je:
te choć nie zawsze konferan~ WIejski Dom Kultury w Cr..amo
!jerka, jak-ość I treść p,og""- l!'5iu p0s i ada trzy
brygad.v i
... Jedną g~\lpę ;;gitacvjn"'1, które
n:u stoją na odpowied.n:m N- do dnia 21 bm. '.b.,!użyly trzy
ZilllTl!e llterack!m ~ artyslycl- spotkHnh, bl·n:~d\' 7.e ScbIH)wB
Ilym, jednakże są one związane od\\'i('d~.iJy jl~i.. k:lka grsmad,
bezpośrednio z terenem: obszcr po!"l,lbn:e SI,l \l· ca
w 8:alnnie j bog<lIO wykorzystUją miej l)f~('gr~{"h .. FI"~tftv, więl(.~z~ć
~cowe
programy
wrborc7.c ś.\\'Ji'tllc n:('- dccerlla SI"·oj('j mNarodowego.' Duł.9. 11 w k~!nlj);'n'l \.... ybcq·c/ej. D1:lFrontu
nęM zespołów zdvlala p~.z(']a- CZE'go np. ś\\"i?t!ica w Zarnomać pewn., sztampę w uklll- II·je (pOI\'. OP-':ZWJ) IJdmówi!a
s\\"E'go udziału
\\"
spctkan~u
dzle p;·ogramu, wyrażającą się t\\"le~·d7ąr. '.l' brak jej re.per",. lukrowaniu dotychczasowej tuaru, Sk0~·O prZ.I' lnny::h okapracy rad 'I"1arooowych z poml- zjach mog~a występował? W
rli~lem Istotnrch jej błędów. powiecie znś starach0wickim
W ten sp\.w'ib wyborcy (I kan- tylko n:ckt6re ~wletlice pracudydaci) mają sposo1:J.no~ć dowie ją aktywnie.
clzleć sill o II'ielu osiągni~lach
Oka~tlJe sle, 1:e w Łvth p'i~.
l!w·t'go terenu, z których
do- \\"ąt
' t· ~'c h komitety
.
.. ar h . IV "Dr.
!ychczas nie zdawaii sc)];.ic m::J- FN. pl"no!":"locn·c\· do sp aw M
:te nawet spraw·.. a równo- tV.~lv('7.n\'{"h j pnwiatDwe wyc7k~nie POWRĆ !Ii:otne
\\';!{\ ..... dn<!l.v ku1tlln· p~traff.ą z'llobili
tlt\\·IF\C~
IV prRcy
n:ekt<"rn.h 7(}\1:1Ć ;;1,tl'lI' KQ i \\"op:Slpr~corAd l1grrvlnwrch j n;ektńl"Yc~1 \~~.qł z{' !'ob~, p0!r<'lfią nadał
kh cz!nnków
JX'kar;~n.rch· ""1 i.'·(,l"ttl"1rk ~1''''rY11nm, tam pell:'-!
ea\\'r\"C;o;nej '~kJad
.
'.1: I(h dalI' t:ldT1wal11J~ce u'7ulta.h
~ . ance . . '\ er
t\· (II' pow. Jeri:7f'joiw na 27
Hac, monts.za~n s!own,,-mu- .'P'1tkań. t:.'lk ... w d\\-óch wYPlldt)'cl.l1rch ! scan.czn,,~~ 1\,0. To kllCh n e odbyły I!;E ctę~cl Iłr~
lud21 prl}'elągQ,
zbhz!l. d, red !)rstVC'2r1:',
w ~ow. Z\\'o'eń
na::o::!cwych.
\\"sznlkle l!-"P'Hkan:a ze5tely obs!l)żonc, prtbbn''! w J;"OW.
ON'a!C!ę~c!E'j 5p-:-!yl:aną
fCTmą per!J1<)\.
W Inn:.-ch Pf>w·a'ach
pracy z~polów są L;t.ne b~:':;':;' lest . w;:,!'()!;t przet l\\"nle (\~~ row.
dy artystycz.no _ propeprdc- K('~tenlce J;"elMtlm jen k n e ie~t
....-e, tl()f.or.e z kilku lu~ kilku- ~OTlent(\W"'!l" \II m:'l'll'.''1ch, ktć/r.astu osób tak dobran~·c:-'l, bl" rym! "'!nll'n ktl:'rc\l'ać. w pow.
K<"1ń,k'!, r>a l j sp.,:kl!lń ob:lu
mogl}' ,.me dać moiliwie najtar ;1:"0-0 \,·1lt" 4).
dziej u,oc:maicnny prf'lgram, II
Je;1 olt.z: te C'l!!9. s.b:<' powyż
Mwnoc:teśnle BtI bardw ruchliwe w terenie. tnna forma - lo sze blędv nap':;II·ir:l. Sl-e~e~61n!e
tworzenie dużych tespvłów ta- na odcinku wlej,klm, nie ll!JanecZ!lych, mutycz.nych, chórgl~ mywać enlutjatmu c:t!on'<:ów
lespołów,
który pow\lz&'hl1ie
nych Itp., wtgl-ędnle łączenie da.le się I,)dczuwa~. Tn~bll b-·
ich w jeden duf)! zespól. W In- wlt'm pamiętać, t.e wyniki w
nych wypadkach w?kcrzystr- rotbudz.enlu inicjatywy zespo.wene są ruchome kina wieJ~ łów, uzyskane w cUlSie trwania
kampan!\ \vyborc.zej, nle znikak!e.
ną po wyborach, ale powat.nJe
do
dals~
Trz.onem :tespolów arlystycz- przyCzYnią sIę
Iweh S" zespoły robotnicze, Ok, II podn\eslerua kultury i aktywl.z.a
150 klubów 1 .wletlic przy :r.a· <.ji najszerszych ma.ł,
kladech pra~y rut terenie województwa tyje JUŻ "ładniel. ZIN.

zespołÓw

W""

I "'" ". w nl.kt6ryeh n...yeh

In.

az:k;;~! Inl~~:t~rę p:-zejawiaJą

Sz.częmego.
My partyjnIacy
musimy mleć lot plt;:kny, pełny,
WYRoki, nIe wolno nam podfru·
wać. ·Nle wolno nam tylko nlenawldzlć
wrogów, lub tylkO
kochać prs.....u:r.iwych ludz.l, bo
tródłem nallzej berwz,ględnołcl
wobec wrogów jełt wlaśnie·'ln1lość do ludzI. Przecież luż sama
nazwa naszych wrogów - wy.
ty.kIwacz, podteg.aci. wojenny.
Ipekulant, labotażysla, plotkarz. - /lamo określenIe m6wl,
dlaczego ich nIenawIdzimy. Bo
ferują na czyimś pocie, bo chcą
tamienić krew ludzką na złoto
t kapitały, bo nlszc1..ą.dz.ielorąk
ludzkich, bo USiłują za~J.ać niepokój 1 z..amęt
wśrM ludzj.
Oto:zA eJ ich nienaWidzimy, za
-co
lm
na śmierć I życie, Z milości do
ludzi rodzi 1!lę więl: nlenawlgć
da wrogów ludzkości.
Chodzi O lo, aby pamiętać o
miłości do ludzi Ulws:r.e, a. to co
ona nakazuje sto!ować w
życiu cod7-1ennle. Bo przecież
miłośĆ ludzi to nie tylko udz.lał
w walre o l!kwidacJ~
ucisku
czlowlek.a przez człowieb, to
nie tylko przeciwstawian~e się
woJnie, to n~e tylko uzn.awanle
l rozumienie głębokiej treści
Intern.acJon-alizmu - ~ol:da!'noścl międzynarodowej m;JS pra·
cując}'ch, ale to także i przede
wqy,tkim
widnmie w
lu
dz:ach, w
$z:eroldch m.asach
b('zpurtyjnych swyrh wspólbo·
jowników w
realiwcji za~7_'
-r;:ylnych idei. wid7.{~nie w nich
godnych w,o;pól!wórców dziela,
które budu~my, d;:;leła budo"\\'aMgo dla wszystk.!ch Judzi
IH'acy - partyjnych! bezpartyj
nych. To jest oczywista praw'
d.a:i301szeWicy _ mówi! Stalin
- "s., silni tym, że utrzymują
~cznos
ze swą maclerz.ą, .z
mnsa.mi, które ich
zrodzlly l
wychow-ały. I dop6kl utrzymu-

wypow!t'dzlellśmy

l' -,

walkę

.

Ją lączl'lOŚĆ z~ swą roaderzą, z

surO\\'.o poleciĆ
,
mbr..mk1
w~lśĆ poza polecenie choćbyna
milimetr - to jest pewnIejsze,
to gwarantuje; .te nie będzie
pomyłek - oto jak ._d.t.fl nie·
którzy towarzya.ze, popełniając
tym
myślenIem zasadniczą,
nlewybaczalnl\ pomyłkę,
Jut
dawno partia potępiła taki.
tody, jut dawno powieddellś·
my lobie. te nie tak rorum1e·
my polityczne kierownictwo organlz.acjam! masowymi, KJerownlctwo to polega na tym,
aby partyjnl~y, będący człon
karni tej r:z.y jnnej organl.:r.acjl
mai praculącjch dbali o li I
ideologiczną tej organb. .a~j~
aby :r.godna. ona była x z.a.aad.a-'
mi marksIzmu . len1n1zmu
Interesami mas
Kierownictwo to
polega. na
ty:o, aby partyjniacy byli w
tej organiz.acjl dr~dt..ami, 5ie-w~
rami tv.:ór;:zego mepokoju, czy
rzecZY",:łlścle organizacja Ipcl·
nl.a najlepiej udania, które SOf
bie postawiła. Kierownictwo to
polega na tym, aby 'heZpaTtyj:1y, kt6ry oirz;vm.tJje zadan:!o:!,
zrozumial Jego tr~ć, jego :z:naczenle i dla swojego życia!
dla tycia społeczeństw!!.. Wte-dy
szerokim ł bystnm strum!e:nIem popłynie wyzwo!on·-a l po:tJna energia m8.'l be7..partyj
ny ,Z!7.eslonyth w tt'j. o~gani
zacji, wtedy ncrwe szeregi bezp:ntv n}'ch będą się garnąć do
tej "g<lni7.<!cjl - czy to będą
rad~' arodowe, czy związki za~
wOO0\\"e. czy Związek Mloo2i~
Z)' Polskiej. To jest właśnie w
pra.ktyce {oo7.ienne.Y milo§ć ludzl, t" jest właśnie \\",~f z mar;amL
ZapomInamy nIeraz o tej "WIę
!.l % masam.J, o miłoocl ludt.i w
naszych kontaktach codrlennych z bezpartyjnymi. Zdanają się jesr.cle wypadl~l, te par·
tyjniak jer·t oschły dla bczpartyjn}'ch, stara się \'·yw'y;;~<rZ.8Ć
.nad nit.h, oka.zuje z.nicc'l'rpli\vie
nie. gdy jcszcze n:"zupe.łn:e "W!k
sądZi) jak 0'1.
lekcewalv ich
sprawy I bO!'lCi'.ki, nin sluch-3
krytycznych uwag, traktuJllc
zdrową krytyk~, Jl'Iko n!r!slustne wystąpienia, a UZ;5:ldnl!:'l!le
ż~d!nia, jako nastroje konsum·
cyjn~.
Niegodne to czlonka
partii post~pow.!!nie. Sll"~odli

m.

pracuj!'jcych~

maJ:! wsze1!<je szanse po
temu, .aby powstać nl{':r.:wyci~
::'o.:1yml". . Czlonkowle. p~rtli.,
WInni re.alrzować codtl1~nnle 11
nit: parlll, jej nac7.elną zasadę
_ tacieśnlać wi('t p; bczparlyj·
nym!, uczyć Jeh, uCZyć s!ę od
nich, zachęcać do pełniejszego
udziału w nanym budO"\\'nic·
twle,
A - tneba powledtJ.eć, Wił dz.iclalność,
Zd!łrujlł
się
td.arUl. siłł nl-eraz, te zapom.lns- te! wtpadkl nieufności ułanka
my o tej naezelnej tasadzie.
partii do
r,.sszeJ IntcHgencjl
Rótnle IIle to przejaw1.t,
tw6rczej - do ln~ynier6w, le·
karzy, .adwokatów. Nieufno6t
i podejrzliwość to bardzo nie·
Zapominamy o· więzi z bu- bezpiec:tne dla ćzl:onk& partii
partyjnymI, gdy nie '.\1· uc:r.ucla, mogące łatwo przerodz.lmy twórezej energii mu pra dzić się w klikowoŚĆ, mogąee
cujących
torgan.ilowany-ch w spowodować oderwanie się od
terenowych
radach narodo· mas, Nlepertyjne to uctucla, i
wych, związkach r;awodoW3"ch, nle nIe maja, wspólnego I czuj.
Związ.ku Młod:tlety POl!lltlej . l
nOŚcią rewolucyjną,
Gdy m6·
Innych organiUlcjach, Komen- wimy o wypaczeniacl1 niektó·
derowanie tymi orga.nl1.8cjami,
rych członków p.lIrtli w sto,unzestępowanie ich - to właśnIe
tapominanie o więzi z bezpar- kach o.sobl.6tych z bezpartyjny'
tyjnymi, to właśnie nieUczenie mi warlo powrócić znowu do
się z Ich IniCjatywą, a.ktywne- "Pamiątki z CelulQlY" Newer·
kią, to wreu::eie ograniczanie lego,
Klm był Szczęsny? W końcotej aktywności 1 inicjatywy, A
partiach ksiąiki jełt
takle wypadki zdarz.ają się jest wych

1udelTI,

Cementownia zrzeka
3•16610
_"l
\I ton Opwu.

.."" p"tylnym I....... •

wolucjon1stą·

et)'

za~ ta·

~m był? Oczywiście, te
Iwolm burzllwym tyciu

me.

w

raz był

S

na, z 1ct6rq przega.dalem
na Powl.Alu ..,"

etał

ymbolem WleNlb1ey

dym pł)"llący
Cementownl,
Tell biały pióropusz wystawia
k.a.tdego dnta najlepsze iwie..
dectv..'o palaczom CementovM1 i
całej tej gropie lu.dz1, ltt6.r:ty %
nim! v.'sp6Ipraculą, 9vJiadeq o!ch niezmoroOW8l!"lej walee o to,

Y'

dnla 21 listopada w wojew6dz..
tWle kieleckim odbJdo s.lę
280 sl'"Jtkań, z tego ok. 220 (80
proc.)
wslalo
ob$łu.ion~-h
przez zespoly artystyczn.e. Pozo
brań

do

ctlowleka:, gdV stancjach partyjnych, choelat
jeet ctlowieklem, to stl, zdajemy lobie wnyscy d-obne
wiecie, dw!'1 .kf'Zyd!a, Gdy oba 8prawt:~ te wszelkie nas%.(! od,,·

do

Iq równie moene, wtedv mo. ,tę gnięc!a :r.awdzlęcumy otlarno· billej idei rewoluCYjnych, to
lot wyBok!, BHn.U lot, a Ody JOO- śct! bo,owcAcl mas. 2.ródłem te .zrW"o/U się od nich oddalał. Los
no u'1JJ~,nkuje, lO się tylko pod- go komenderowa.nla, które ob- zetknął go :r. niez.naną kobietą
fruwa."
serwujemy w nlektórycb inst.an - dt41łactk!'j partyjną.
cjach, partyjnych ter~nowyeh
,,Dojrzałe jaMko !pada: nił
ten Ap\.)S6b mów! w poWieś czy zakładowych jeet oportu· dlatego, że pUszka trqd/a., a.le
e! gora Newe-rlego "Pamiątka z nizm, jest wygodnictwo, Jest 1'0 pro.ftt, że dojrzało - napiCelulo.zy" siary działacz partyj- \.>bc.e partU asekuranctwo. - lał 8zczęa1"l.1I w pamiętniku. ny
Franclsf.ek Olejnl.czak do Lepiej zrobIć za kogoś, lepiej M~q p ttazk l1 Bta!a Bit: dz\ewC%V

pa~t: danych. statyatycmyoh. Do 1:l!woścl w ~~z~I~J~h ~

stała częś~ nleobsłutonYdl

łoł~

się Już biały

z

lromin4

~ ~~~~

MC

ki surowca. jakim

.

•

Jeśli

ObeQn.Ie w pletach Cementowni
qt&IA .II! 1') procent mulu wę-
atowero, . Rę-!>ztę
... ' w miesz.anee
l"tAainoWI. węg'te:l;. '·który poWSta.~
1Iri& 14 proc, pop;Iołu. Ta UOŚĆ

=

'est węg1&l;

kt6ngOŚ

piaeu jltk ciystym węglem l
r6Wrl4e dobne v.'ypa.lać kli:nkier.

Ile to ~zczęsnych tyje wkolo nas, partyjniakó"w. Każ
demU % nich tneba pomóc. A
Ud to razy prz.ez nleuwatne slo
WO, niecierpll-wy ruch odsuwa.~

C1U\l."

I

partu. Sz.kooa, ze p.le w)'słuchu. Jllęctom młj-narzr
jemy zd.2n;a bC'Z:>JartYJn;rch w wc-go ·zaloga Cementov.711

Takle są nasze :!:l!.dania Jesz.cze Ściślej, je!zcze peł·
niej Vic!eenL1ć więt It be!partyj.
m'ml, pam!ętają.c stale, te tr6dlem nastych cio!ychczascwych
!I1lkcesów jest głębokie zrozu·
mierlie przez masy pracujące
udań, które stawia przed
na~
rodem partia, jest głębOkie za·
ufanie 1 miłość którymi darzą
Nlllzą partię obywatele Pol.sld
Ludowej. Musimy, pam..lętając
1::e i my nie od razu :r.fozumleliŚ
my i poznaliśmy prawa ratwo·
ju IItmłecz.eń!tw, ·te i nam po·
dał ktoś pomOCn!'j dłoń, je.s:cle
bard.:eiej Ulcleśnić więi z be...·
partyjnymI.
Zacletnić po to.
aby ułatwić Szczęsnym drogę,
uodpornić ich rui wpływy wro~
ga, aby nie błądzili po omacku,
II w:ldxlell jasno t wyrałn.1e tel,
do którego prowadzi naród
Polska Zjednoczona Partia Ro~
botnlc.ta,

noocl w bieiąL-ym roku
1050 ton,

o jego niskiej

•

,oc:t.ątkowo nlełatv:o było na~

UrOIf"Ć al~ apaJ.at m1es-ze.nkę l

pr.te2 chwilę smuga dymu :emie
nI kolor na brud.nc-s:tat'Y na~
tyehmi.a.st u kierownika Jagody
cO!ZQ.zwanl.a się telefon - z oa}e..
go u~tadu .płynie ~e:
my ich od naszej s-prawy, Uet "UwWjcle. węglęl ucieka wam
to razy przez nUle zJe postępl.l- k.ominem, brudny dym. płyn1e"...
wanle
wyrabiamy
krzywy,
spaczony obraz naszej partii w
Ale już od .~o
!ch wyobraźnI. Nam, p.artyjnia. to bardzo, bu'<iro ir'Z8dkie wykom nie wolno 'być niecierpli. padk\; "Z.rl.ad' komina eCemenboo
wyroI, nleuwaŹDyml, nie-ezuły- \VIII "UnosI się niezrru.e:n.ru.e dym
mi na .pra""'" b..""'''r.....lm.'ch. biały I czysty. ZaWiera on nie"'/
_..-":1
mai tylko p~ wodną, kt.6ra..
Ciemnoczerwona
legityma.cja przy wypaleniu wyd:rleill kUn~
nakazuje nam stale pam!.ę:tać kler,
o tym, te jesteśmy donkaml
Polskiej Zjednoc:r.ooeJ Partii
Wszystko to tdzJalala cmjna
Robotniczej _ partii rewolucyj praca wielu, wielu l"Udzi Cemen
neJ, której
uacz.e1ną dewiza, tcrwni, któ:-zy doceniają trud
jest dobro
człowieka pracy. górnika,· OSZCZędnie gospodaruj,
Legitymacja ta nakazuje nam węglem,
kocha~ uczciwych ludti.
A kochać
ludz.i to znaczy
WILGOTNOSC SZLAMt1
wllpółżyć, wsp6łpracow8ę z nI·
mI, to znac~ nIeśĆ do ruch do-P=& nad .os~cv:dnośclĄ węwa partii,
cierpliwie tluma- gla za.czyn.a. lIlę. Już w d%lale Ja,..
cz:.yć, wysłuchiwać Ich z:.d.ani.a, mania i mieszsn1a. Młyn.atz.!,
realizowaĆ ich słuszne postula- którzy przygotowują sz;]am pne
ty. To maczy dawać im prz-y_ znaczony do wY'Palenia w pfekład wlasną pootawą. Ale nIe cach na klin...ltier, mają za. zad:a~
tylkO to, bo to dopiero połowa lIie I'Je dopuśc:ć dn nadmler-neJ
zadania. _ Kochać luóe.l"""':' jego v.'ilgot!1ości. Im mniej bę
współobyv..-aleli, współtwórców, dz!e wod}' w szlam:e, tym szyb..." to znaczy także coraz SZef ciej klir.·kjer w}?a1i się w pierzej wciągać lch do rządzenia CU, tym mniej do jego wypale-krajem przez udział w radach nia potrzeba będ2:ie węgla. Z
narodowych I organizacjach ma ~.~~g~k s~~~.k~t~~s~~~;::-~
sowych, przez powierzanie im trudu wydosta.l się z młyna i nie
w tych organizacjach odpowie- zatykał jego urządzeń. Uchwy~
dz!alnych z.adań. Zbliżać be'~~ l·enie tej doL"ej gl.'anity wUgot.
partYjnych do partii to znaczy ności szlamu nie jest więc apra..
także uprauać Ich na otwarte wą latwą. Młynarze. jedna.k po
zebrania partyjne. Szkoda, te wlelu żmudnych doświadce
w województwie naszym tak mach i próbach ma:ą już powat
rz.adk:o je?t atosowan~ z;wyc,laj ne osiągnięcia, Ostatnio zawar·
zapraszanIa bezpartyJnych na tość wody w szlamie została obzebrania, na których przyjmuje niżona z 41 do 39 proc. T& zda.się do partii nowych członków waloby się niewielka obn.l.żka
pa.rtii, lub usuwa s:17: z nil:j lu- wilgotnoścI przynosi
dZl .~ie.godnych. ml.ana członka u~zc~d!'loścl węgla.
szczędzi
w CiągU
clwoch rn.:esię-c:y :roku

Ś'W1.adcty

eatunkOW"OŚci.

UI.o~

182oci. pieo6w o

jak najWiększą

~ węgla. Bo w dutej
~ od tyeh, którzy przygoto
WUjl m1eu.ankę węglową za1et4.
p6:fn.1ej wynlkJ. pracy palaczy.
16łll mJ.ynane węglowi nie za..
ehow'ają, należytej proporcji po.
rnlęd%y eldad.nikami mleaz.ank1.,

Jeru nutę;mie palacze w suszar
Ją wysusZą - trudno "Pę

%Id tle

~ palaczowI -plecowem"U nią,
,uąaka on ~

pdf 1 nie

śd..

A'"

I

palracfe pJ*cowi uzys

kuję os~,

U:;yBk.uj, le

m1ęd;ty

Umymi dl.ate1O. że tacy
tn.ły'l'lane węslowi, jaik Michał

8fęp.ted,

Cz:etJaw Tuvadlo, Wla-.

dyała.w Drabik 1 Inni dpl:tt.e wy

Wią,zujll tUę ze swej~, że
pa.lae2:e w sua.zami: Mlkoła.J Ca.r
bOta,
Jan K0b7łeeJd. Antoni
W~ I poo:osta.lI. Irtat'ajl\
&'ię tak łU.S%y~ mlesze:nkę
by
nie et:raciła. ona. nkI 1\e SwoJej

wart.o4c1.

NIE' STRACIe ANI
KALO~
Gdy tak

JEDWF..l"

"...-

przygotow"aną

palacze pleoo
nie
2lITl1\mOWać pra~ swych towa..
r:zyszy i łlle uroni~ w czasle pa~
lenia sni jednej kalorii. Potrze.
ba duielO dośwładc2en1a, aby
tak wnerulować piec, by spalata. słę katda. najmn1ejua czą
wl -,oni z kolei

steczkI.

węgla.

rnentownł

biały

starają się

a z komina CI.....

płynął

bel:_1U'RrWY

dym. Ale pola<%e W1ady.

sław BaJer. Kulmlen Drabik.
Jan Sleracban I iruti ~ą te..
go d~ać.

W Cementowni dwa razy w
miesiącu dokonywane są dok1ad
ne obmiAry .letaoego. W ;:nagazy..
nie 'lVęgla. POmiary te \\'Y.kazują
uzyskane pnu wogę 0;S.zezęd~
r:-ośc:t.

ostatnich
- w listo
padzie l grudni\! okolo 1000
węgla.

Dot~·C"hczas<)\1.'e

Składa a1ę

młynany

wyncazą

na to P'raea."ru. tyl

ta,.1~~~~$i~2~~E~~

kle
stała wsp6łp.rax::o wynik! dala
sclamownl
ca palaczy su.sza..rni węgla 1 ml.y
narzy węglO\\'Yoo % pa!acza.mj
pierovtymi,
PRZEPROSINY Z MULEM
WĘGLCWYM
Był kiedyś

kres, gdy
w piecach

szanką mułu

gIs.

w Cemento'W'l\l.

t:rm.

\\·iadomOŚć o
palił się będzie
węglowego

1

o niskich gatunkach

,,'Ołała

....'Śród
dano

~;~~~~:l: L:;:~

C(

U

to we wsi pierwszy "od11. guał" na );)r~edwyborczy
użytek &tarl\ bzdurne. błlj~
dę, krążąeą przed dwoma laty
w cus!e wydawania nowyth
dowodóW osobistych - nie wla
domo. Fakt taktem, te ber. mala wszyacy mieszkańcY Budzl~
lawa ją słyszeli, a ten 1 6w
t!l.CZllł sir: napraWdę martwić,
te na przejazd z gromady dCl
gromady trzeba będzie." przepu!;tek. Jrdni od razu wyśmiali
ludzką nalwno!\ć
I wiarę w
wierutne kłamstwo, Inni krt:~
c:ł! gl0warrll _ I "nie mil dymu
bez ognia" .. , A plotka szla da~
lej, do Sile led nieJ wsi, do Bąsled
niego powiatu, Powlóz1 ,,, t.m
jeden z eospodlU':r.y, dobry t u~
czclwy c:tlowlek, tylko. te lasy
na now1n.kl,

komItecie załotyclelsklm. ale
się szczerze obUr1:yly, - Po dobreJ woli I.'~ do IpółdzJelni to
co innego, ale tak na eUę? I
znów ni. wiadomo IdzlłI narodtona brednia zaczt:1a &zaroać
ludzkie umyliy,..

• • •

resowanle wsi wyborami, ten
l ów kulak, panlc.z:nle lękający
.Ię gromadzkiej jednoŚci,
robi
w!ZYłtko, by !aslać nIepokÓj, by
osiabIć autorytet radl by ludzj
od -wyborów odduną~. by Ich
oplątać intrygami, wtra.IWÓ...
Temu .łuży Zjadliwa, trująca
plotka I nie tylko plotka ... Oto n1ł.
Jednym z zebrań gromadzkich
Jakl~ warthol r1:ucll 06Zc:r.erezy
- od poezĄt~u do końca lmy'lony zarzut przectwko kandydatowi • spółdZielcY po lo, by

ZY naprawdt: nie wla.domo
gdzie narodzona? Czy na·
prawdę przypadkowa? Dlac:r.ego wJaśnle te!'az. w przede dniu
wybor6w po lesie, nIedaleko poróżni~ członków sp6łdzlelni
którego stoi dom mieszczący ko l Indywldu.alnle gospOdarującą
m!tet FI'ontu Nat'odowcgo, snu W5\ą. 'ram zn6w Jeden t ku11\ się Jakoby ,,%jawy" i ,,\lplo-- taków odradzał sąsiadom wzlę.
ry"? Dlaczego nllgte jaka' wid el.& udtlalu w zebranIu - bo ,,\
dowiaduje się, .te rady narodo- tak kandydatów w tect.c& II powe, które przeet,. od tylu lat wlatu J)r1,ywlol!,,", W innej zno
już Ilłtn!eją... zactn" "PO wyba- wu w.1 rozelda al, POlto.ska.
rach kontrolować co kto na C)oo te na radnelo motnl W)'bra~
blad wkladl1 dl) •• rnka1
tylkO PZPR~owc., Waz.y8tko to
Albo, te rada. bqd,le .U, Ja· okazalG .Ię czczym wymysłem
yle wa.m powłem, te jak ganIać do spółdzIelni, ehoc:ld - wie' przekonata alę, te może
wybJenemy nową redę, dobrze wiadon'.o, te wladza na- ł powinna .amB. wybierać kan
pOdobno bez Wiedzy wsi ra~ sza i partia walez" t wszelkq dydat6w, te na liście' kandYd'_da będzie mogla zaplsa~ cnl", myślą o naruszenIu dobrowol- t6w znaletli sIę wysunlęcl prle!
gromadę do ap61dzielnl prodUk_\.noścl puy wstqpowanlu do \ "romB.dę najlepsi obywatele par
cyJn&1 .,.... zwierzala alę lu\fllad'" spóld:r.lelnl,
tyjnl l bezpartyjnI. Ale wróg
ka 6~ladce. !tQblety nie nie
Odpowledi nie trudna, tama nIe ustętfuje, Nie daje alę tak,
miałY Przeciwko zellpolowej go~ alll nanucI. Wr6g nlecholl'lym trteba Inaczej, Ten t 6w azkodlllodart-e. Jedna była na.wet w .olt1em oatrzy 1\& Wielk1e wnte n.UtUłUowal ~~dolPrz;yazlej

•

loT

•

C

o•• •
obie<.nek..,
który
Z
nie muslmy

W

.....

naraiać,

potrafi
sów pracującej wwsI.·
D1actego wrogowie tak oty..
will swą dz.iałalnoec. dlaezego
tak atarają się pn:eukodz.lć
wyborom nowych, llutącYCh lu
dowl rad?
róg ziyma tlę na nowo 1'8.dy, bo WidIi. te w Ich
skład wejdą przedstawlcle.le pra
cUjĄcej wsi, t. wie' wybiera
ludzi UCZCiwych. prawych, k.t6rz.,y nie bedą tolerowa~ łamania
prawortl\dnOŚc:1. kt6r%Y będą
IrOSf.Ctyć sl~ o sprawy gromadz
kle.
jak omałorolnych
swoje i. którzy
bmnić będą
I ś:-ednlo
rolnych chłOpów przed WyzyM
,klem I machinacjami kułacki ..
mI. Wróg wzmaga więc BW' per
fldnl\ robotę-szepe:t:e, groel, to
mów obiecuje ipttylatń 1 po..
moc, by nie dopu'clć dt> 2Jed~
noczenla pracującej" WlI w IZeregach
Frontu Narodowe,\),
Wróg niepokOi alę tym., łe relllu.eja programów wyborczych
pomom wsł lepiej gospodarowac!
I lepiej tyć bez kułackiej ..ła.~
kI" i
"wspanlałomydlnogcl",
Będ7.le leplej pracował POM,
IIprawnle! pójdzie pomoc są·
sledlka, zmelioruje się ląld. Bę
dzle w gromi:łdz.le świetlica, ze-sp6ł artystyczny. biblioteka -,
ludzie .taną, . alt 'WiatlejaJ -.
trudniej ~.lcb om.~ ldam

wytrwal
baczyć, ••
wrogłch

"UC zclw 4

wodw'an"

dllwość,

nUe-I

SzaM:ę otttymujl\

. dawano "~~i·~~~;!!!!!!"""''''~rad;Y~''~bo~tak;~l·~~t'O'~'''~to~,~,P~&n~u~~,tw:.;m.~,~n~Iry~'~":W:~:':'~Ć"':,~:~~t~~~~~~~~~!;~f
nIe
wIarlII
Bogu śWieczk,człowleka.
l di,blu
różnyeh.
l:1
CI
~. ~,;;t.tkh;;
Ab11
·W rogI" m plotkom
bronić rad," lnter..
rek.", albo tet
nie lub! się nikomu

lo

teso wła.dm. trudnego okre$u
boded datuj.. al4 wap6lna troska całej

órrla

tych spr3\vach.

ptOOIOtu

o

t.hoć k~'ka ta. nie ",i;";;'I;;rtl~"'~I;,.',,YI'Y',~nyc';

całkoWIcle słUszna,
W
ebwlU Gbeenej, w d.nłaeh
przedwyborczych, które z jed~
neJ flkony aktyWiZuj" wlej 1
umaW1laJ, zwartość: sromady,
z drugiej
zaś
pobudzają do !:._.•••.•••,
dalałanIa
wroga klasowegO'1 P;'!;;[,;;~~ (,od;;~;C}i
trzeba %O Ut:tegó1nle wielką
~~",~~~~:I~::'~
H·U WO"""
~-I sl uchać tego co
'~~.,E~:~;;
wn1"ł\
mówią lud.zt-e. Rouótnłać kry.-

tykę tdrową. twórczą. płynącą
złodliwego plenlfl/!·-

,serd~,nel troski G dobro gro I ""vwno!' ";,~,;,,; .. ,,

mady od

tWa,
Bardzo
-wntkl1wle
Stukać
lłr6deł niepokOju, kt6ry tam i
6wdt!e na skutek wroBI." kre~
clej roboty jaloiq:04 kulaka. .ta..
kradl. llę do wsI. Trzeba jedno
Cl,,~śnl. ze w.uch mlar łtrKC
pochopnych, rutPrzemytlanyeh
opinII, które mog:1yby .kr;:yw..
dzlć U<:tclwych Obywateli, '
1..Ić Jeh do nu, ,

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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SŁOWO

,<:;TFWNA ...

LUDU

Plenum MieJskiego
Komllelu

KRO N 'KA u!c?ft~ kJe1ecja~9~
SOBOTA _ NIEDZIELA
27 _.28 LISTOPADA 1954 R.
KIELce
STE'F,\.'-JA ~EPO\\SK!EGO
_ ,.l'rnl •• !a P3~! \\.'a"tn"
TE.~TR LALEK WDK _
.als \\'OK
_ r-.';~d,,~(a. g~d~ 15 _ "Shń Py
TI!ATR 11\

!ajlo"
KI~O

\\' IRSlAWA"

• ulic

8""kwJ"
",W,SKWA"

J<:1~f)

Wm

~,'d

"PJ~efl1"

_

_

""POI~

P.k"

_ tllm

~C!f10r\:I!("

nl~,·.' nn~

-

I\:redr.~I,

p.~d

_

p,I,,;~j

KI',,)

~\~tn}'

"d",c~leJ

OllIJRl' "PIfI(

Nr 6·'_ PI

A~p.e',a
i"rad~

Obrońców St~lIn.

l.

Nt;,\\ERY TELEFO~OW
P,g"lt''':l !<.,,,,,ko,,"t 1\/ 1~le/. 9
Strat PJlarns'S.
.f<ldrqł Ot,y,,"'al~b~.

KI~:O

_

..\1,,"

lelel

13 12

"Pr~ludlum Jh'~-y"'

-

111m p'od.
I<!~;O

e~nlr

tranco~kie)

_ .. Dom ni pu
prod. p'.lI~ki~J

.\I:clnMć"

li;':o,,-iu"

_

IJim

R... DOM
TEATR 1.\\ SrEFANA tERO.\\SKIEQO
_

l!lkl".

. Dam

IIf:--"O "B.~UY!{"' _ .. P~d R..-Ind,
'rygi!.,'\'· ~ [ilm ,,'~d, p~l~ki~J

}.;IXO ,.HEl" ... "Domek %
Wnl prod. poJs!.lej,
ortUR'( APtEk
A"l~kl

Pl~..,

Nt 15 _

kart" _

KonJtytuejl 5.

TELEFON\'
Komendl . MO 32·$7
P.:o!l::-oto" fe RllunkoW1l o;,

~t

STARACHOWIC!I

Kl\:O "S'.r" - "S!ugl dll·6eh ps·
_ !1Im prod. radtlecklej.

.ilć,,·"

1\11\'0 "Robotnik" - .. tolnl~rz Z"''Y'
CJC~N a" 11 ferie - r!lm lIrod. polskieJ.

Wl.OSZCZOWA,
I<e;o

mm

_

.. Gdańsk"

"Sklrb·' _

polskiej.

pw:l.

CH~\lELNll(l

·tO:"O

.So,,·e
liim

h:,,'· -

f:ret@" _
pr'~d.

y robolI' :>:~m"lI'e na budo
wach . b,dy pro\\'a~lonc
pratnd!owo, nn.]('ŹI· Się do

kurtkI pnt'chvdesz.czowe, wa
n'ch p:'ln;vl\(HI'a~: \\·ykon~ljąc dakl I ręka wit",.
RozpOe'l;ęto
odpowil'dnie labezp!e<'l("nia ma:- rownlf'Ż bUdowę Irzecll'go de.
terialowe oraz stwarzając dD~od plaka pl"Zy bloku 29, który bę
:1e \\'arunki do p~owadz('nia tych dz!e używan:r dopl~ro w polo-robót. Nie do pomyślenia Je.~t
prowadzeni'}
rob':'! zimowych wie styt'U1la przyszłego roku ..."
bez po-przedniego Jch zaplllnowa
Odcinr-k budOWlany Nr 2 pro-nia. Pod słowem przj·gotow'mie wadzić b~dz1e zimą dwie budodo zim.\' rozumiem)" me tylko pie wy, nie liczqc na~urn1nie robót
ce - cleplakl, ko!l:siaki j inne u- wYkonC'"'_MlowYch. Jl'dną I: nir:h
;·ząd:c.'?nla gtz:ejne,
ale 'również Jest
hala
produkcyjna
dJa
zabezpiE'Czenie wody ptzed za- ZWAT T-9, gdzie do CUł.!iU wymarznięciem, zaDpatrzenie robot konania stanu zamkniętegQ buC'.lk6w \\-' odzież. ochronną l inne. dynku, roboty prowadzone 84
Ja.k ta sprawa. wygląda na te· bez specjalnYch przygotowań zimowych, .a dopiero od pler'wrenie budów radomskich?
sz)"ch dni grudnia wykonywane
KJerownik Odcinka Budowla.- będą wewnątrz budynku ociepnego Nr I w Z8)..1 - Radom, lonego parą doprowadzoną z 1,11inż. IUarfan Brotek, mów!:
kladu T-P. Druga budowa, to(} ro:,o;
,,-Woda r.a.bezp!eCUlna zootaIa poczęta niroa\\'no szkola pn)·
na dIngości
póllora kilome:ra. ul. KiJiń,>kiego. która dobrze
Cłeplaki Jut są na 8-18 I Ub, tj. Jest przygotowana do robót zina bUllynkach, które w ciągu zi- mowych, Cieplak zbudOwano tu
naJwc:z~nir-j ze \\'szystkkh bumy mają stan surowy otwarty,
dów w R<'ldomiU, chociaż prawdę
z tym, że w Jednym pozostało mówiąc nle zostal on uruch.Jdo %robll'nla pal('nlsko. Prz)'goj.() miony z braku węi()\vnicy.
wano jui chlorek wa.pnla. I sól
Odwiedzając budowy zagadnę
tj. 6rodld rhemlc:rne do 'l'.3. p raW'jliśm y na O'!ied!u Pla.nt\' prz:o'" blo
Są maty- słomiane.
MIl'szarkl I ku llb jednego z rob-ot.nik6w betoniarki ustawiono jui w cle· Antonleg.o Gawom, Jak zapatru
plakach, a kll'ro\vnlry budów u je się on na sta~ przygotowań
pomanl lill z lnstrukejaml I za- Jego budowy do zimy

"l\rćlowa

-

(,Im

prod. r.d:ftckltJ,

OPOCZI'10r

"O,talnt .lap" _

BUSKO:
KIXO • Zdr6J"

_

"I'rfYlI'od.

~.

wysłać

lbt poleco· na poczcie pruulo p6! godzi_
na: pocztę ny.
gMwnq w Kielcach. Stanq/em
OdC'hodz!lc
Odl.or6cilem ,Ię.
w kolejce przy okfe~ku I f1Il' przy okienku stal drugi łntere.
pisem: "U mnie kheni czeka san t trzymając W ręku co najuddem

wic jak np. low. jow. Jan Cle· I
I F('IiI,~ Roklckl.
:
A \\"1ę-c nie miał catkow:c:C' I

Odczyt lektora KC

To\\'.

~~i~~~~ 2~I~mm~·ert'~~c;~·c p~~~~~:~___________
tUń~kl

~~~~ tnżpl~~~;~~w~n~~·1ąt: b~d~~:': IIn~':'I!I~11I1;,~9 ,:!~~~ad~OIl'~:~I~
OB-) do robót ·tim()\\·}'ch Sam

~~~!~C~n:~~~~E'~'.B~~:el~?\~~er~.. l

się

PIONKI!
KIXO "ChW!',k"

_
111m prod.

.Sfe-da!eko

~::1~ltl:ejO:Ób7i~U~;g~;z~~Jek;Z~~

wal godzinę lS,

rach (ullcn Stalina 5) otlhę·
wach, któ:"e Jtai:ą sądzić, .tż plcrw i d7j(l 81-: odl'7.yt lt'kt-Ora KC
PZPR dla u('l:e.~tnlków liTUJ)
Iwo ZR;\I - Radom. I dl Ilt".\W I, snmok.'i?U!.lcenla II roku Ekonaczeln~' rl,lTekto!" Za}I
po\,'I- fi()mll Polityczncj. Na odczyt
nJen bardziej wnikliwie zailltcrc I, zap.ra.sramy
uczestników

11.. że zima dla ZBM·u
Mę za wcześnie.

,

grllp samoksztalcenla. prlU'-OW
nJków KW, KP, K..'\f oraz za·
zaczęial
łnteresowllllych,

L,'B~'~====~_________
-

Jaczego w nadomfu jeo;t
tak mało punktów świetl
nych?
OtQ prtan!e bardro często ladawane,. pruz .mi('~lkarlc0N
miasta na spotk:miac;, l ka,"Idydalam! do rad narodO\\'\'ch
Bo też istotnie, Hadom naJd:y
dolychczaq do IZW "ciemmrch
m!ast". Pomimo, że w okre-~Ie
dz.iesJęcloleda nastąpila powili_
na popra\\'a
w
oświetJeniJ,
wcią± jeszcze jest wiele do uo·
bIenia na tym odcJnku. DJa.:~.
go jednakie tak trudno je~t f)

D

I

sz:ybką

popraWę?

Czullai nad

oszczędną

gOłpOllar!!ą
eBerglą elektryczną

godzluch
od zmroku du 22-e,
II

Lecz -

111'117'1 tL'c:e,~ni"J u'y:;ylać listów
jJk o oodz. lS?

("o 10: ...

przystOjna Bt!ltyn 1:ol', zalr:lJt,;a
mi przed nosem drzU:icz:d,

szr;:!i',kfe "iI'
trwala dlugo. Po chtcl1i olwie·
TIl Bię okienko i nareszcie nadaję list. Zalatwiono mnie dos!ownle UJ przedqgu 2 minut,
przertt'll

na

lJrtfld poczto1rll Ul KielcarII
winien jak najprfidzrj tajqć ,tę
tq sprawą, b01niem jej rOtwiq-

lite ll-a~tręczll poważnych
trudno$'cl, a po:w;o!t UJ dutej

~anie

mierze nil szybszą, obB/tlgę in-

terl!"gant6w,

ale UJ rxeczvtdstości stracHem

_, ____ s.

(FI",

~o~~~7ew:ąn~~;:~('z~a~~~lef~n~~:

żył.

-.Raz, dwa, trzy, Cztery, kto Jeszcze, towarzy~ze;
kto %8 wnioskiem? ....;,UC1:}·, Kl>rejwa. - Pięt, sześć,
jmlelej 'b..> nie v.'idzę dobrze, siedem, przYPOminam,
źe kto ~lltrzymuje:!,!!ę od i}r)sU albo g~osuje przeciw,
mUllI um~ywowlt.Ćł~·,);~ stanowisko, <lSlem,dz!emęć. Wszysey, :Wn!ose-k PTZe.<:1,e dł jedTln.![lo~nle,
RaM •. cytra waliła się, na plecy· Mil{olaja cl~
b1ymiin ·clężarem. Do osta!nlej ch .../ili rnlał Lt'Ia·

S:LOWO Łubu --

ze

Stalą

Kielce

W nadchodzącą nIedzielę mi·
pocznie 61ę druga runda rozgry
wek bok~er5kJch o m1sirzostwo
klasy "A",
W Ostrowcu miejscowa Stal
spotka się ze ~woJą Imienniczką
z Kiele. Mecz ten udecyduje o
prowadzeniu w tabeli rozgrywek.
W Starachowicach tamtejsza
Stal gogcić będzie pięgclerzy radomskiego WłÓknJar:z..a,

Stal OlOHowlCtl
Stal Kielec
Stal Stauchowiee
Wlóknlarz Radom

33:25

30:28
28;32
2'1:33

Koszykarze »Zrywu«
KiereI)
w Slaracnowicacn

N'"

szeJ notatki.

których uzy~khno 'la..
wynIki:
W wadze mU~leJ Zarychlo
(War~zaw6) polożył w ó;mej mi
nucie na łopatki N,,\\ ,ńskie~ł'I
z Poznania. W k,)guc:eJ Kapa.!~
ko (Slallnng,ódl t\\'yclę;-yl J~
drll.'jCl.aka (Poznań). W tej
~am('j wad7l~
Prótkiewkz_
Warvawa OOn16,1 zwycięstv.,
mad Sudkowsltlm (Bn!goSlc.~),
W ostatniej wakl:! lej \.\·agl N:,;.
I\'ak l Wroc!aw!;;,; pnegrał ',(1
Starynowskim (Str.!inogr6d), W
piórkowej Kub!ca (SlaJmogród)
po dość ladmoj wł.Jce po,lożył ON
tl'zecfej minucie na łopatki Kę
pińskjego (Bydgoncz), NO\VlC>d
(Warszawa) zwyciężył na pun~
kty NiedzielskiegO) z Wr0Cławin.
W· lekkiej Struga Iski (War.l_'.a~
wal z-wyc!ężyl Gaja ze Stalll'lc..
grodu. Miller z Wroelawla lW)'ciężył Mislaka (Poznań!. Wybttnlec ze Slallnogrodu uległ 'II
punkty Fiukowl (Warszawa), W
średniej
Malcharek
/StaJim,..
gród) zwrciężył Nledr.gónkie~o
(WarSzawa), W dniu dzj~leJS!ym
rozpoczęły się również walk! w
ostatnich dwóc:, wagach oraz
bOje clęi:arowców,
śn!c~e, \lo"
stępuJ,\ce

(pa.)

Piłkarze

przed /I rundą
Pucharu Poliki
Po zwyclęstwach odn!esi()oo
nych w I nucie spotkań p\l,kllrskich o Puchar Polski, druzyn}"
Stali Radom I
Stali
SkllrźHKO
stoją
prled Clę7.~
kim zadanil'm. W
nadchodząc!! niedzielę, tj. 28 bm.
grają one z nastę
pn?ml pne('lwni~
kami A loSIal Fla
dom ze Sprljnią
Grójec oraz S',al
Skarżysko

tółwia t·b
prLKN.,A'd,N,'!.',tNA
.
a co naj. '"
Jgorsze nie
~aJ~cy do POSiJklU skI) godz. 12.

TENIS'."bT.0taI.OWY

\ kolejki,

J
"dekoracja"

lok:~u:

z Ko-

I!>Jarzem Lódż. Obydwa spalka~
nia na~i re preun:l'lnci rotegra:,
Ją na wJa~n}'ch bOIskach ! prze~
willsną publicznością, co niewątpliwie powinno mieć wplyw
na końcowy rezultat meczów.

boiskach I salach sportOWYCh
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-- Zaczekaj zaczekaj dokąd? _ u!Uował Ul~
trzymać Gałecl'ciego. W zdenerwowaniu przeszedł
"na ty", zapominając o swej słabości do cerenlO~
rualu.
Mikołai nie odpowiadając wyszedł z kancelariI.
Gałka
mitrężył.
Otrzepywał
siarannie " poly
płaszcM, zerkając niecierpliwie na c1Jonków egzt"kulywy. Kiedy wreszcie zostal sam z Korejwą w
gabbnecie, na lal do s7.klankl wody I pijąc ją drobnymi łykami, powiedział urywanym głollem:
- Mam trudno~cl. Coraz ciężej praCOWa(!, K~
wszędzie wtyka nO'!. Pierwszy sekretarz miękkI.
Wiesz dobrze. Przyczepił się do mnie, Powiada:
był tu Galeckl, tak? Czego chelał?", Jak klesltz.
Ledwo .'lo splawflem.
- Mhm - mruknął KoreJwa. - W gńrze łatwQ
im pOlitykować.
- TYlko czekają, teby .Ię człowiekowi noga
powJnęła ...
Pierwszym uC7.Uciem, Jakle Mikołaja opanową~
lo, był gniew, rozpacz]iwy gniew. Nienawistne wy.
daly mu się puste pokoJe Komitetu, zala,M atra·
mentern stoły. Na moment zatrzymał się betmy~l ..
nie przy. szafle. w której przechowywano karabiny,
Staraj się zebral roztrzepotane my~lI. W .'orylanu
mrugała leciutko zakurzona żarówka pod sufitem.
Przygładz!l spocone włosy na skr..>nlach I ze zdzl.
wieniem spoJrzal na drtące dlonle. PrzystIlwał' co
chwila, walcząc z tępą
chęcią, tllezrOZUmlalYIn
pragnieniem, żeby wrócl(! do gabinetu Korejwy I

Poprosll o głos Gałka. Mówił szYbko, wprawnie,
g.niotąc palcami lewe ucho, Mlkołaj nie mógl zrozumieć jego prędkich,
głndkic:1 słów.
Patnyl w
czame szyby, po których spływaJy sznury wody, Z
fragmentów p-oszczególnych zdań mógł "fil' domy.
ślić, że Gałka mówi o sile Partii, która p-,1trati ustrzec się błędów, potrafi w porę zdemaskować
antypartyjną
posJnwę
błądzących
towarzyszy.
"Błądzi, rozumuje niesłusznie,
zajmuje fałszywe
stanowisko _ jnlt oni to m!ękko nazywają. Nie
mogą powiedzieć: jesteś wróg, wróg,
wróg... Czy
Ja jestem wrogIem?" - zaChłysnąlIlIę straszną
myślą j puścił poręcz knesla, ma której ZOSt.11y
ciemne, wilgotne ślady Jego dłonI.
Pod dnwlaml czekał rozgo1'ączkowany Miąch.
Z podłużnej tóltawej twarzy pfłtrzyły z przesl~a.
chem okrągłe Jak paCiorki oczka. Ciemme usta,
zżółkłe od tytoniU, zwykle zaciśnięte, teraz d,:i:aly
lec!utko, ukazując rzadkie zęby. M!al na 5r,ble (){j_
~więtne ubranIe z wojennej, pokrzywow,!j wełn,\',
garnitur prawIe Chłopięcych rozmiarów, w którym
jego niewIelka figura o dliwnych proporcja,"h apr:!wlała wratenle ros!<!"go mężczyzny.
- No, Mika, przeszliście? - ch'.vycJl rękę przyjaciela.
- Nic tl1m, glupstwo - rze.kł bez zaBhu'lo .... ie-nla !\-llkolaJ, u~l!ująe zbagatelizować wyniki zebr/(.
nla. Chciał wniknąć pytań, indagaCji, wyjdnień. W
tym sIanie nie potrafiłby powiedzieć nawet kilim
dorzecznych słów.
Mtąch zajrzał do gabinetu Korejwy, gdZie ł
uroczystymi mi nami uble-raH się w płaszcze człon·
. kowle egzekutywy,

dt.ina IB.
Niedziela
W K'-'-o"h' St., II KZWM'" .. ~ .
LZS Chl;'clny, Ogniwo - LZS
Skroniów (klasa "AU) godz.IO.
W Skarżysku; Stal fI - Bu·
dow!anl Kielce (klau "A") g()oo
dzJna 10,
ZAPASY I PODNOSZENIE
C.Ęt;AROW

8obo" I l1.Iedzlela
Niedziela
W Sandomierzu: m1strzoJtwa
W Kielcach: Spójnia - Unia
Polski LZS,
Pionki (k!a:sa "A") godz. IB.

-00.....

SIATKOWKA
Sobola I niedziela
W KIelcach: turniej WRZZ
(kobiety j m~żczyinl) godz, 10

II

II

ORmoB;; CGteslEnlA ~ ~

Turlllel slatk6wkl
ID

:Kielcach

Dz" w ..Ii «'m.ast,,,,,!
WDK w Kielcach o godz, 10..ej

rozpocznie się turniej ,IAtkńwki kobiet I mężcr.yzn z udzl.·
dnflnwte 11ft Kttlct, Oferty Ikl.dał lem wszystkieh
r!t:tr'ezentaeJl
flo)d Nr. 1$057. BluTO Ogtoutfl Kłtlrl. r.r1-eneń
sportowYth
WO',e-IM51,Q w6dztwa.
Turniej
zapowla.
.M;;O~TO;;;,o;,\;;K;l-,.;;;P";;,,;:-;,;;;oo;;·,-':;,t:;,.":"::d::obTt da się ciekawie. Najwięcej szans
Iprudnm - JAnIk, KIelce, BUCEh na zdobycie pierwszych miejsc
2~j2. II P
J;or,o.(j! mają Stal I Budowlani.

:.~:ltbd~~~'r~~:nn:':!~~~~I.'" wK~f::

wykrzyczeć się, wypluĆ dławiąc!, zło~ć,
przyduslć-,
ściany sekretarza.
Pótną nocą w swoim pokoju połotył .Ię do ł6t·
ka, chowając twarz
miękisz naslqkłej wIlgodą

do

w

poduszkI. WIatr szczękał żle zamkniętym oknem.
kocem. Ale al:czękanle, acz przytłu
mIone, nie ustawało. W przypływie w~clekloścl U!~
!"Wał się z ł6:tka I wywracając krzesf() podbiegł do
okna, Z całej ally tnas.nl\ł ramą t zgrzytnął zam-'

Nakrył głowę

kłem.

..

I

organ' Komitetu Wojewódzkiego Polskiej Zjednoczonej ParW

klasie »A»

I

I

Jakąś nieuzasadnioną ulgą.

.

społów SPOI10\\"1',:h IV p'KinM~,L'

niu Cio:;7.;II·ÓW I lapasa-.h 0, puchar pp('c;lnrlni BIHi,l' GlolI'l1l')
LZS. W imlcnlu KIClpcillCh ,p I':
wwców nR n(I\'llrClll mt~trw.~tw
przemówll pru~\I',)dnic!Qcy Hldy pnwla\owC'j LZS to··\·, Sen')'.I·owlcz.
Otwarcia mlsl,-tr,stw rlf"Jknn,,1!
naczt'lm\'
rt'dllklor hzeglqJ'J
Sporto\;'eg'l tow. Szyćko
W
pierw~zym
dr1lu
"IUstrzostw odbyły ~H: \\'il~:~i ~ap~-

w"lczy
SI-'
.slroWle"
WCl
a U
W"

chociaż. umowy na
wykornanIp.
z,1Wa.te brl.l' trzY Jata temu.
Zakład
sieci elektrycz.nych.
klńr? obe('{(lie obJil-1 opiekę
nad
cśwletleniem m)a,ta i całą ~jp'
C'lą miejską
ro~począł
już
I,a
szer57,ą skalę remont j
konserwa'.'ję urządzeń. Tak np
Pl'l"prowadzono kapitalny
remont
u""lądzC'ń elektrycznycfJ sieci w
dz!e!onicy Gllniee I na l\lIodlili·
nowie, Zalożono tu nowI' lill.le
kablowe j stacje transfonnatorowe. Nowy kabel
na prąd
~mienny zalożon0
rÓwIlici na
ulicy Zeromskiego. Należr ty:ko. by ilclmin!slratt'[7,Y domów
przepro\\'adziłi u s'eble niewiclkie zmiruny w pi0nach.
Plany na rok pl-zySl.!y przewidują dużą poprawę
sytuacji
W tej dziedzinie. Obok remontJ
I budowy nowych urZ!l'1zeń eleK
trycznych przewidUje się rńw·
nież powa±ne zwi{'kszenJe I!ości
punktów śwletlny,'h,
(dz)

rozpocząte

Stalinogród na pierwszym miejscu
Wczoraj ,~' ~ajl glmnil~1.\'CIlr'le)
LIceum Feda!!l)glrLnNO w S<l,~
domierzu
rozpoczęłY ~Ię
mlstrzmt""a Pol,kl Ludowj'ch Ze-

WpięściarsKiej

'I

SPORT" SPOR1_

Polski lZS

oto
Sl.e. Nim;tet~'. z reguły nie są one
Dołó±my do tego Jeszcze: sla- Polski) godz. 12.
wykorzystywane,
ponieważ re, nie nadające się. do
konwykonawcy, który,:" zlt'Ca 1I',ę sumcjl maslo, chronicznie czerROKS
wykonR.mle prac, n:e. WyWląZ'JJIt siwe bulki I brak towaru (o
NI d I I
się z Olch w termlOle,
godz. 9 ranQ nie można dostać
W O
' '5",
B'
Oto np. MPR~B podjęło się rożków!).
slrowC'u. ,ta ta
budowy pięciu ul:cznych stacp
Kiedy jako~ć ob.~lugl I zaopa Kielce (klasa "A').
trans!onnatorowycn.
Do dZI· trzenie, a co najważniejsze
W Starachowicach: Stal ::sleJglego dnia nie przekazano czystość baru, ulegn. ą radykal- Włókniarz Ra. dom (klasa "A).
do użytku'anl
Jednej z nkh, nej zmJanle?
wg.
KOSZYKÓWKA

Uczenle Korejwy urwie się, że odezwIe
się nagle czyjś glO!l, tak oczekiwany pnez Mikoła
Ja, Po glosowaniu zapadło milczenie. Prze1. szyoy
pnebll się stłumiony gl~ zegara kOŚCielnego...Rltz,
dwa, trzy, cztery, pięć, sześć - liczył w Myśli MI~
kolaj - czy wybije dzil!Wlęć, czy WYbije, sledelT"l,
osiem. Cisza. Nie wyb!l dziewię<:lu", Odelchnąl z

te wre.sZ1=ie ....'yja§ni 1Iię wn?stko, te .ktÓryś z Jowat'zy.s;o;y w$1.anie I POi\>je spokojnie to, (',) Mikołaj czul,
c czym PT?.ez cld,e noce myślał, że Partia nie \\-'YTZe~
knię 1llę irgo uczuć J jego myślI. Nikt jednakie nie
kwapi} się z zabieraniem głoJtlu,
- Kto jest za wnioskiem? - powiedziaj z nacl!;kJem KoreJwa.
Pierwszy pt>clnlósł rękę Olechnowlcz. Mlgru:ła
t61tym blaskIem .. ł'lbrączka .na serde-ctnym paku.
Oparł łokieć na at,11e l spojru;l,':,na ·MlkotajR, jakby
chwaląc- się prl'l!<l, nim sWł'lją urn!woŚ<':lą, Następnie
krótkim, energicznym ruchem 'wysunął dloń Galka.
Za nim wy.ę!l\pjl Korejw!I, z: gładką, pozbaWioną
uwlosienla T'ę-ką, l> ,kr6tkicr., tępo UlkDńczonych p-al~
:cach. "Dopiero trzpch, dopiero trzech"-M;kolaj po~
wtarzal gorl\czkoW',)'w my~l!, UCiskając aż do bólu
ręce. Korejwa łląrowo ,!jIXJJl'Z/Il na przygarbionego
Nagieja, który pV meznacznym wahaniu zatzą! wolno
Jloon,oslć sinawą dloń z: wypukłyml wędami grubych

Mist~ostwa

fi

Spróbujmy odpowiedzieć na to
pytanie.
Przed wojną
5prawI;' elel{tryczności w Radomiu miało w
swym ręku TOlVarzrstwo BeJgijsko • Fralrlcu~:.ie, które zawarło
urnowI;' z magistratem
mIasta na budowę JJnlj j swd
eJektr\'czneJ, fu~z Jasna, że bu·
wygrywają
dowa~o to jak najtanszym ko:;;:z;tern, dawano jak najgorsze uW czwartek gości la w Stararządzenia, by tylko osiągnąć ;ak
chowiC'sch drużyna krJsz.rkany
naj\\Tisze zysk!.
kieleckiego ,Z~y 1\ u·, która roW Radomiu sieć eJektrycz.n1I s~~ zegla!a tam ~potkanle IOv,arz y ",
jest szczególnie przestarzała i
skle z mICjSCO\\\m "Zr;\\em
za.rnedbana - mówi klerown:k
~
Spotkanie zakollc1.ylo Się Z\\y:z.aklad;J sieci elejttryculych ln~.l ~..L';'d~~~;l;;!~;'i;;~z
~:~t:~5df'r;,~~~~ technIcznIe
DębickJ. Trudno wprost walei.ć
.
miasto o lak
złych
urząd/.e
Naj\\'i~cej punktów dla
BRUDY W BARZE
niach. Dlatego tez ka±da bel
spadany 2noby] ~toJ('k, \Vśnid
MLECZNYM
wyj'łtku rzecz wfmaga tu ka.PIgości wyróiml
Się
mlodziutkl
talnego remontu \';zg!ędnie zu"
W barze ml!'cz:- Bil zdObywca 10 punktów,
pełnej przebudowy.
nym Nr I pfl.j'
Trzeba również stwierdzić, te
ulicy Slenkje\\'i~
pruz dluższy o.kres CllłSU sieć
cza, pomimo. nilU

dz!eję" że

Plunąć na ten wn!osek, Plunąt w tę szlachet·
ną, dubrą twarz Korejwy. Ale- przemógł [;i~, !Wzieś
tam t)ila ~f~ jeszcle nadzieJa, te to slę nie moie ~tać,

SPORT
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będzie jaśniej

W Radomiu

fi

O prowadzenie

~:~~~.j\?~o~~~;n·~ :~~~ j

~;;?:~~}~\~~Vnc:c~aStc~~j~;e.

:-__________,!

WoJ'wćdzkle;o rZPl w K rl

SU' mro~v za.~k(){"zyły klE'rc)wn:c

mniej 50 liJtów,
Idąc ulfcq rozwatalem: Jakle
Wa'H~·"Y" polikitJ.
Z po~z!ltku szlo U'5zll~tko uczęścfe, te ci dwaj nie stali
jeden
za druoim w kolejce. I1e
S4NOO~JERZI
dobrze, Po upll/wfe' 8 minut hll~
Kl~;O .. II·I!la" _ .. Mfulo nieujar;,
lem już tylko dTIIg! Ul kolejce'. mlj~io!bym wtedy czekać? Co
o!l'l~c:alo
wobec tego hasło,
mi~ne" - film prod. pgb!dtJ'
nie' pT~CCZUtt·t!jflc, fe Ul t~m
nad okienkiem:
łlOI~SIOfl
miejscu znajdUje się metll do, umieszczone
"U
mnie
klient
czeha najćlużej
I<:SO .. Sial" -~ .. Vet!. B!lllur," tychczasowego temoll, Obuwa- L::u pcod. polskieJ.
tel, który stal prz<'-!de mnq psd- 5 minul".
OPATOWI
tzedl dn o!:i~nl(a I TOZpOCZ~!
KI>:O .. Odr4" ,- .. ",' pe""nej ro,
nadawatl:e:
dZIn:!" - 111m prl:)d. rłdtJ~kjeJ.
30 Hst6w po~!'ronyclJ. l." (>r~.~
KOZIENICfI
Tr.k jut M-r llrl),/I}, fI' o goK!.\O .. Zn!cz" _ .. ZaiubloM.e dtle. pre'sowvch i 0 1<:010 .'15 l:,'IÓu' d~i";e 1.1 tnzwtkJe urzędy WI/cfl\51'~'o" - I~lm ~rod. al1i1elłkleJ.
zwykłych.
PO'1nr:to ZO::1!pl1 Gr! syhjq swr,irh Q0t1c6W i wai80 znoc:k6w pry fi') gr, 3.5 Zl1.'lCZ· ")Irh z klJre~p"ndend'1. a na
OSTROWIEC
~li:k·~0~z~:J~~y~~"~:~,e~~~~~~~
k6w po 43 r;r i k'I!·:nl'!!l.~cie h· paruj/? );1r:y okienkach potC8!aI<!:':O "Zwi(zko"tec" _ nlt~tl'nnt.
Xi~dz:el! - .. Zakuane plo!enkl" _
na, nie przepro'.\.'fld...ano stałych
nych po r6::-1;J~h c~nncft. Pr:::!/ je zator.
mm p,ed p~l!kiej
stuku t(cmp!'l po('ztov'C'll') Otl1
~::~~~~~~e~i~ar;:~~:~~~~n~a ~'~
glo~l1l1dl
W'iU"larh
i11!l'TP,:(!.n·
C.'"
nip
motnn:
tlrllrhom!t
o
RfrERTIJAR KIN PODAJ!MV NA
PQDS-TAW,.s KOMUNIKATU KIELEC. t6w st"je o ):Tok ari cpl'1 ~i~J'H't td p~d:ini", 7111 Tl"czrie tllbeoo
nadaj
"lEJ fl(srOZHl1R\, CENTRALI WY. dzajqc, te min!;'!!') już 2'> m·n'l!
.,)drn 1ar, które "nyjmoua/obll
f1IAJMU FILMOW.
NlJ remont sieCI ele-ktrycznej
Wrl'ncie pr:1/chod:1 kol!!j nil v.').I!,!{,!l1ie
poc:tę
Ilrz'!dowq?
mnie.
CZV dllrekrjD. in!!lIfurje ,dl!
.MarjenH~8c1e"

- IJlIll prod. pOls!dej

ra"nqc

P ny

Gawor Iltw:erdzll.
cieplak Juf daw,"Io po\l·in:E'n bl't'
gotowy do p,aC,I·,
Tymr7.a.sl'm
nJe
ma koksu,
Iwleba
po
Anlole jest dllutawa I cieknie,
nJe ma .Il'sl('~e "I.'U/l'U" I dla.tego
w c!t'plakll J)('11I0 dymu, rury 51\
za dltlęle I przy !"'eJ IIlugośl'l
la wą~k!l'. Powinny one mlC'ć C1

l\1I('Jskl Kflm!!l't Fronlu NII.rodowellO w Kll'kn('h' 'la\\'lada~
mla, te \\l dniu dzi81l'Jsn'm, IJ.
\\' ~obotę 27 hm. IV SilU \)flcl)'t,,·
wej WOjl'wó(b.klt'gu Domu I(ullllry odbt;il7.l(! glę pl(Onull\.~ MK
Fr-;', na którym dokonana be~
hle
Ol'ena tlotyrht'MSOWI'g"
przcbl('gu Ilkdl w)'borruJ ora1,
w~I"r'Wnt' będą urlanln nn tłal_
szv okre5,
'l'orUltrk narad~' _ ItOd1. 10.

radYkalną

»U mnie klient czeka
najdlużej 5 minul«

J~ORltJOWr

Fl>:O "Gdrnf~" _ .. Trlgict~y pg.
_ film prod. <I"/osklej.

RI:-;O ,,~YH'· llIm ",od. pnl.kieJ.

\V

I

'c~g"

tr~:',,~"

rządzeniami
dOI~·('zącyml robót
dmow~'ell, Zajon
M-Opatt'UlnO

B

radtjeckltJ.

PL'I:(ZOWl
,.Fl".:O "n"~k~'~ .. Oygni1art n~

Fro.ntu Narodowego
w Kielcach

Dla ZIM - Radom zima zaczęła się za wcześnie
Pru·d wojną okres zimowy w budownictwie 1-0 bylo "co,'',
czego w ogólt' nl~ znano. OUŚ, celem robót dmowych Jest ogfa
nlcH'rue do minimum sezonowości w budownictwie, a tym
8am~'m zapewnIenie robotnikom
I pCnlonelowl lechnlC%Mtttu
dlu}:s7.rg-o 01l:l"(,su [Iltrudnienlll oraz pf"'ięknente produkcji bu.
-dowJanf'J przy pełnym w~'korzystanlu urządzeń I Ipn:~tu budowlanl'go.
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