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Burmle i Afganistanie do
naroou Indii. PrzejawUa się w
tym braterska, wyjątkowo serdeczna miłość narodów Indii do
narooów Związku Radzieckiego.
Bardzo serdecznie przyjął nas
premier Indii p, Nehru i je-go
koledzy.
W mi".,tach IMii
nam na spotkanie
Wszędzie
byliśmy, słyszeliśmy
i

i miliony ludzi.

my proste, płynące z samego
serca naroou hinduskiego, sło
wa:
"Przyjaźń na wleJd l"
"Niech żyje przyjaźń narooów
Indii i Związku RadzlecklegoJ"
"Rosjmie j Hindusi są brać
mi!"
Byl to gloo wlelkiego narodu
Indii.
My rÓ1\"l1iet mówiliśmy tym
ludziom - ' tak, Jesteśmy brać
mi, braćmi nie tylko w dniach
pokoju, lecz rÓ1\"l1ieź w goozime
ciężkich prób. Jesteśmy braćml
w walce o lepszą przysuość
ludzkoś<:i, braćmi w walce o po
kój na całym świecie I

Delegacla PZPR
ma II Zjazd
Rumuńskiej

Partii Robotniczel

W d"iu 22 bm. opuscila War~
u<lając SIę
do Rumunii
Komitetu Centralflego
Zjednoczo,nej Partii Ro
która

weźmie

obrad krajowej
:21 BM. ROZPOCZĘLA SIĘ W PALACU KULTURY I NAU- pilną
KI W WARSZAWIIl DWUDNiOWA KRAJOWA
NARADA kreślano AKTYWU KIEROWNICZIlGO PGR. BIORĄ W NIEJ U- najszybszym
DZIAL DYREKTORZY WSZYSTKICIi
CIlNTRALNYCH zO<!talych je.szcze
zwlaszZARZĄOOW l ZJEI)NOCZE~ PGR, ICH
cza jarych. Niemniej ważne
SPRAW TECHNICZNYCH ł FINANSOWYCH
również
zabezpieczenie
SKO 126 DYUKTORÓW ZIlSPOLOW PGR..
zbóż
na
potrzeby paszowe,
os=ędne gospodarowanie niW naradzie uezestniczą mlmlzboże dla państwa. mi, dokonanie ś<:isleJ ewidenster- PGR - StanIsław Radkieo tym fakt, Że do k0ń cji posiadanego ziarna oraz kon
wicz oraz kierownik Wyd?. R,,!
pierwszej dekady grudnia br. trola nad gospOOark" tym ziarnego KC PZPR - P.Ueczyslaw
plan dostaw zbQj; kan- nem.
J"lIle181<1.
sLlmjil<'yjn),ch wykonany zostali
Na naradzi" przeprowadza się
Niezwykle ważną i
ocenę wykonania p!"LeZ
goopodarstwa państwowe tegorocznych planów proo-ukcyjnych
raz omawia zadania na
rok
przyszły, ze szczególnym uwzglę
dnieniem zadań, wynikających
z nowego systemu flmansowania
PGR, który zgoonle", uchwalą
Rady Ministrów, wprowadzony wstaje w goopOOarst wach
państwowych.
WYRAZEM
DALSZEGO ROZSZERZENIA KOMPIlTEN.
CJI WLADZ TIlRENOWYCH JEST POWOŁANIE Z DNIEM
1956 R.. - SPECJALNĄ UCHWAŁĄ
RADY
~~~~~~D~l~~~H-WOJ.
WOJEWODZIUCH KOMISJI CEN PRZY
P
RAD NARODOWYCH.
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zemówienieI low.

szczowa'

lud'Zkośc! w tycie ł b)"t naszej wyzwoliły się

Krajowa narada
aktywu kierowniczego PGR

II mimu kolonlR.1
Spotykaliśmy się z najr07.~ Jndll, Surmy
t Afganistanu
ojczyzny.
nego l umacniają niezawisłość maltszvml ludirru, z PlZedsta-1 prl~ padła na okres, gdy cab'
(Dokończenie ze .tr, 1)
w gospoda!'Ce PGR stwarza u~
lO,
ś'
,
No,,- ,--, na":"'lnia1a~ duma IUi~'ą swych państw,
wlłtlejaml naJroUllaltsz)Ch klas Kraj Rad przygotowuje su: do
chwal a Rady M:nlstr6w zapew_
" '"Pl':
sam!,! go!k:lnno
..... ""'
.... "
""
6'
W1 1
Robotmcy, chlopl l
godnego po,,", \lanHI XX Zj<l1x!u
Na naradrle sIWlet'dzOn<l,
do
8eidecl?lością wHal! na.o; w Bur. na myśl, że jg6teśmy sy~ami Nie_ m ~i~ Juz. o n~ym e cja są peln! su:zt'lego Ul( hll) tu Komunlstvcznej PartH ZWiąZKU \\ m!nlonym roku SZeI'ęg gospo~ wzmom!enia rozrachunku l po_
mie i Afganistanie zaróv.'1)o n2* ~I'iefkiego n~rodu- radzj.eckwgo,!k:r:n prz?'Jac~elu l ~racI~ l,~.ro dla osiągnięć naszego krajU I Radzi.eckiego.
dar~tw l ze.spolów do ni/':dnwllfl prawienia rentowności PGR-6w.
ród, :ak i przrwódcy tych kl"a~ Jfgo wysłannikami i ·sługami.
dZle .chl1\sklm, ~tory '1 k be- wyrażają się o nicH z gmącym
Idziemy ~o .XX Zjazdu. par- poważnie zanied !IrB)'cl1 d1.wig- W oparciu o nowy system Hnan
b
j6w. Prawda, nie było tam tai(
W naszych przemówI€'l.liach w rowmcl\\'j ~) laMI
~ml:- uznamem.
Iii z wiellu.ml sukcesami za- .nęlo 5i~ 1 umoc.ńJlo
gospodar- Nowania, jaki wprowadza uchwa
JnAs()"\\'ych wie<-ów i zebrań jak Indiach, Burmie i Afganistanie nl,stycr.ne w.
Zk' JZ~i~~~ró~\;
Wszy", bez wyjątku, rn6- )'(,')\\"110 w d,zleJe, dals'7-e:go umoc-,cw.
la,
gospodarstwa państwowe
w
India~łh
lecz była tam laka dema~kowaJismr zbrodniczą po- m na zawsze
o o
.'
.
d
k
I l' ~
k
kuleczniej będą mogly walczyć
••ma •
n,,'I'·,·ć narodów d:) lItvk, kolonizatorów,
któr7;Y klórzy go gnębHi, r01..gromtl wiąc.o ~ukcesach .nIlSZCgo. k!"!l~u, nle~ia ra 7.,",',e ')l'g, o pan!!. \ a ,0-,
Uczestnicy :narady ws fl7.ywa~ II
'.
" "
.
h wrog ów wewnę t rN1~'C h I.;:"
\\'\'fazal zaehw\'t
jak j
umoc- lików,
jednocześnie
na szereg
brn~ miały
potanienie
bę<l"
Zwiąti!:u• Radzie<-kiego,
do na~ ,w\'m wielolet.nim pllnoszenie'll swy('
d -' l k' dla' o~lągnlę-t fjallstyc7.nego
nIenin po7\-'cl! międzyna.rodowe)
IIfobooŚci ! błędów
popelnla*
doGtladnyprodukcJi,
obraz wyników
IIzego wieJkiego narodu rndz)ec- ~ię' w t\'ch krajach wyrządzili zde~rdow.!lnh;:" .. \I·kJ,:~zY~la ..Qro- .Wllp;~ tL. _ a !<Ie: lego..
. uzn~k J N d j lo nam
i I
po swojej działalności. Wszystkie
ki
~'grom.n~ .;:zkody narodom i .tV ~ę ~·butf5.\\'ńictwa socjahslyc7,ne- niem mÓwII.I o pokoji)wI:>J,.poh- n~I.s7.ego ra u. le a e d
nych wcląż przel w e e :osed ~ gospodaNltwa I zespoły PGR,
ego.
powai;nvm stopniu zahamowall go,
zagratrllc7.neJ naszeg? kra- jed,na!t ia-dnego
hO
darstw I
PGR. rz e które .....
rocwe plany
Kiedy widzieliśmy pr7:eJsw), "-',,'o'j "k,nomie:r.ny t)'eh kraA to je\łt takim ciosem dla ju l wY,sltkaeh rządu rad7-leclde_ prze.'ltania na osiągTI ę re -·SJl - wS7.}'s>\k!m zwrócono uwagę 1'8
..
tej brater-sklej miłości narado\\" J'Ó"W"
swiatowego systemu kolonialne, go, zmierzających do zaeDowa- c~ach.
poważne w tym roku zanied;JR- produkcyjne l fl.nan."'lo-we oraz
Azji do naszego kraju, pr7..eno.
go, po którym on nigdy się juz nia I utl""\~'alenia pokoju na caNaszym zadaniem Jest Inl('ln+ nin w uprawIe I 7lbiornch I'ą.~__Ul,zs.ka.jq w ten sposób dOChody
siliśmy się rnYoŚlami tu i w na- <t,Nn'u'nx;Y,!pn,dObiia, t~urm""'t-'~,'vAnf~~~~ nie pod, niesie,
lyOl śWle('le.
sywnie rozwijnć naszą gospod.'lr okopowych. a z\\'łaszcza ziemnla ponadplanowe, tdobę<la })rawo
iIi"lej świadomości z-jawiala się ~J .
"bY'IV lo <'boWi;m slowa
ReŻim kolonialny - ~ hańb.a W os()bie 370~mili0!l0wego na- kę nf1rodo\\'ą a zwłaszcza Jej ków.
do tW0l7,en!a funduS"Zu zakladtlWielkiego t)'tana - na'
dla dzisiejszej
rodu r.ndii, ja-k
\\' naro_
za
PGR-y WS'l.v!ltklch prawie wotodu r::td7.iE'{'kiego, na,rodu 'j
jak"
Ilsmy to I nie przestanlE'my te+ dach Burmy I
\.VSZ?st- Jp\\óc!ztw nie
w tym nletwa j
PGR, co prz.yczy_
batera, narO<!u - tworcy, f'mu
"'0"0"""'" na te "OW" nie+ go PO,
do,póty, dopóki
my sOJusznikó\,' ,'" ,walce o po. k!ch zla.:v ro n c wa,
roku 7.aplanowanego stanu po11
d
to właśnie, narodowi :,adzieckie- c
c
<>
..
Ć kI
t
n:a~ przrJazń nnrodólv nns7.e~0 glowla bydla. Nieco lepiej ptLed ni się niewątp wie o podTIle.
mu,
kraj nasz
zawdzię<-ziI którzy politycy krajów buI"ŻUII+ d\lstm~'s~tm~~~;- prz.y- k61r:;~ calym .s~\~~le. I dob vm kraJU. Jednolić moralno. ~ pol!- slawia się slan poglowia tr'zody sienia wydajności pracy j wyko"_
swą wielkość, To on wla- zyjnr\i, a Z\1!łaSlCUl rea.kcyjne j .~'~
j le, ~ą WIe- Im k aj rp
tyczną v.-'Sl)tlltk!ch lW:Yz1 !pra~y chlewnej. Ale! w tej dziedzinie ~;::~b Pjl:;Ó~S~~z~~rJn:k~n~
~ie, :r: aród rl1dzjecki •.. pod -ol'gany prasy!
aCI(~ e.
! l
~r~v .acH; ~m zna~ze-g~ ; du; 1°.- naszego społeczeństwa socJahs- gospodarki h~owlru.1ej są pokle'l"'f.m'11.lctwem ~wej parta koTa nienawiść jest zupełnie uo
.Chcialb,'m wam ",e-~"OPO- o.~le Ja
"\\'Hlr~
~ ~enl, tyCZIllCgO,
waz'ne niedOCiągnięcia,
mlC"7.nr,
munistycznej
podniósł
kra! zumiaia. Syslem kolonla\orlY roz_ W1Nh:;ieć o naszeJ w!~Ul:lej po~ ChI. ska
Repub.! a . u owa,
nasz !na takie \\"rż~'ny i prze- pada się. Zbankl'utował już w orózy -o tak niezwykle bogatym Ind!e 7.dec~'dowa.nle st?Ją na staKrocz)'my niezawodną drogą
UC7.cst-nłey !narady zwracaIJ _ _ _-'._ _ _ _ _ __
kształcił go z 1'.aCOfs11ej R.osji w AZji.,-Narody wi_elu krajów - programie:
Nie można jedna~ nowl"~u walki o.pokol. ,
_ do na~zeg:o \\·z.nio~lE'go celu _ llWflgę, ?e w wielu 'lespolach,
najbardziej pl"'l'6dujące I Potęme Koreańskiej R~publi~! L\ldow.o: te~o. ~blĆ w j~ym przeOlo* l Indie ~a~ ChH1y j ZI\ Ifl7.cl, do zbudow!mia J...omun!z:mu w z,iedn0C7.eninch, n
fnk7.e cenmocarstwo swiatll To on, naród, J Demokrat\'c2l.'l(~J, \Vl,etnamskH.'; wlen~u I do te-go leszcle W. Prlej Rad.z!eck!
~ak ue!,y.ł W,. I., namym k:raju.
II'alnych Ul17."dach PGR pokuradziecki
zbudo~'ał SOCjalizm RepubItki' Demokratycznej, In- mówn.mi'll tuż po przrlocle do Le-nm - to me7Jwycu;:7.0na, Siła
Naslępnle zabral glll8 N, A. tują wciąż sIary styl 1 stare mevru,'eJaJ'ąd tym samym marzenia dli. Unii Burmań.skiej i inne - Moskwy,
Towa.rzrszel Nasza podroż do Bulganln powitany oklaskamI.
tody "pl"i'lC)', Kierownicy gOSp'lprzemysłu
darslw nie znajdUją re strony

taką

Clą

lfltellgen~

'0',"',"

że niająca środki, zmlerzBjące

°

z'

kiR

I~'ce

postać

p,?I\~V

bo~ ~,'o,',
'~;\ 'ż

szalO11ą w~dekło*

.P\"a'f~

ludzkośCI. Mówl~
bę~

"',tarzać

rówmeż

podsta\\'ę

~*

zespołów

przemysł ciężki,

Af~nnistanu ma_~ pewn~ć. ~óadal ~\'~~t umac~

~er~e ~:'~~~l~e Jfa ~i~::;\~':

oslągnęly

,Przemo·WIeenl"e low. B ganlna
•

Ulłó~

'~po/6w 'j"'.oo",ń

Nowe asortymenty
moloryzacy jnego

\IV

pianie Eli-letnim

knń

IInopowiąz:ałkl,
tysięcy
ją się polskięj

kim 'na Poznanie IndIl, Burmy i Afganistanu, na pow,=jnie wSl;yst~"kh a.~pektÓw i.'"cia, w tych krajach, a zwlasz+
cu' na pozna'nie - tak wielkleiO państwa, jak Indie. :.Jimo
to jednak Widzieliśmy wi{+~,
QOv.'iedzielismv- się o wielu I'ze
czach, Jak wieCie, odwied.riIL~·
my stolice t.vch Jtl"ajóv.' - Dl'1hl, Ra.ngun i Kabul, ja.k równici liczne inne mia,~la. okręgi
pnerny.. lowe,
gO"iJodal'st',\ il
rolne, instytucje naukawe
l
medyczne oraz oSfodki",badawCle" Ro7.maWiaHsmy, z

d,.,.<kejl
dO$lilt('{7.f1eJ
opieki I i właŚCiwej
(DokończenIe ze Itr. 1)
'
p?mocy, IsŁnieJe nadal tl'nrlf'nC.la do ukrywanlll. p,"lpdmanycn c~'ch na systematyczne zwięk~zl!.
błędów, co utrudnia
ich usu- nie mechanizacji prac w mInicentuzjazmu,:!: jakim w mia-I gowie pokoju I współpracy I ~~sze .wspólne dążenie do przY-J ('za w Angli.!. Możemy w 2W~I:\"I:~ Wilnie Zdarzają się rown:cż lwie. Wystarczy tu
wymieniĆ
'stach I wsiach witano nas, między n~rodamL
.
Jaz~ll! wspól~ra~y dał~ n~m ku z tym JMyni.e powiedZIeć. w~'pf1dki brn-ku troski o co* komba.ln.v zbożowe, 5adzarki do
przedstawicleJi narodu ractziec
Wielkich 7.asad poko;onie
!m
S1.cze (b:ienne bytowe
robol- ziemniaków,
ini
k'
spot"\"kaUsmv
i
. . .wej! wy Olków róWntez w
re \\'}'"Powiedzi o Ich polilyce ko ników i PI'/H'owni\(ó\V PGR.
wiar I, wyrywacze do lnu Itp.
't
oto fundament, na temat rozszerzenia \q:mlany lonialne), nic podoba
im naW tvm l'OkU w PGR-ach
W
e
ch
miesz*
Radl,.Ieckiego za na którym budujemy nasze IIto- handlowei oraz stosunkow
sza
z Indiami nurmq i wadzcfJe
po raz pierwznajd
je o
zagra- sunki z
o
u·, spodarczych, kulturalnych i l.nplanowanie oddolne .. .Jak produkCji
iorniki radiow,!:
pl'zyjatni strojach
tych
Afganistanem, nam
po}"- stwlerdwno, mimo
,.S.\"I"E'ny", "M, ury", "Pioniery".
i
narod:llego:
Jest .m,ewz;1..Is!,ona, zasada. I?_\l+
ta bardzo
podoba i bar
duto bylo takich W br, produku emy ich jui
mi,
Ze en. coraz
panstw uznaje J
l
kOlZ)SCI dzo nam odpowiada (okla6ki).
gospodarstw i
które ,Iw pól milion, podczas gdy
.
.
k
ta pop'cra te
przy+
za
go
Ta
narodów
plany swoje na rok l!l.")f! ,)pr·H'.l' jes7.cze w 1949 ,wyprodukoW!I_
h.lz]azrn l
J3
:
z
z Burtakimi .
f)'ónl
pokól kra waty Jl'piej, zgodnie z nO'Nyml
zaledwie 6 tys. aparatów
ly
narody
unn., I
i z Afganistanem jest wY+ mi, które Ole
zasadami
Dyre>l:cje I to w
na
b.vly
mownvm
triumfu nych warunków, zadnych zobo+ jów, jeszcze bardZiej go zespoliwspólnie z 7..ah}gami imporlow3nych. Coraz
pnYJaz.m i s{'rd€"<;-zn.\'~h UClllC lenino~'skich zasad polit~'"ki la. wiązań politycznych. Podróż na- la: front miłUjąCYCh pokÓj kra- rozwa?..ały na narad~ch m'oJe popularnOŚcią cieszą się wśród
do ZWiązku ~ad~leclue>:{), . ':IlJ granicznej państwa radzieckie- fiza była tak pożyteczna i tak bI) jów stal się jeszcze silniejSZY możliwości
prooukcvjne,
co odbiorców produkowane w kra_
na;odu
na.roou,. go Jest to wielkie histor)'C7.lH' gata w w}Tllki
on jes7..cze
Prz C7..vnilo,
do W kOr7: Sla-1 ju adaptery elektryczne, aparllY
klory pod kl~rl)\\'Tl!('-twem ~weJ
:ągn' cie
wej uprzejmości i gOŚcinnOŚCI, i jesteśmy przekonani, że zwy- nia Ypowa;l:nvch rezerw.r
ty fotograficzne "Start", lornetpi'll'tii komunistycznej u~z.J ni! 0$1
lę ,
jaką premier
okazywali n?si gospodarze cięży,
Warunki do istotnej poprawy ki j inne tego t}'PU artykuły,
ze swego kraju tak wlelk!e
PfU'konaliśmy się podczas na _
Indu Jawaharlal _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
mocarslv;o.
szej podrÓlY, jak wielkie m\ł- Nehru, premier Burmy U Nu I
Przekonaliśmy się, że kraje, ClenIe dla nawiązania stosun~ premier Afganistanu Muhamjakie odwiedzillsmy, są krajn- :~~j:n7~'ja!~~z! \\~:~!c~~~;~n~:j med Daud.
mi pcc""ojowymi, ze narody'
I ws-półpracy między krajami maKorzystam z okaZji, aby rlłz
l"1.ądr tych krajów dą,;,ą do po- ją osobiste kontaktr mężów Jeszcze podziękować lm ~erdecz.koiowej
ze wsz)'st stanu. Nasze kontakty z
nie. Tak
RZED kilku
tygodniami I
Polakom na emlgra- przyszlo#.
Kim
klmi parish\'amL To przede wymi politykami Indii, Burmy I
"wadlOwie" emigracji pol cjl 1Iznali ..,
powrotu .. rzqdZit", JeAli powrócq?!
wszystkim
nas ze sok1, Afganistanu
nam
'""
" s k i e j na zachodzie uderzyli w do OjczYZ"/lll! Moze
to wy*
Pragnqc

nych, spotYkaliśmy się z prz~
d.awicielami
x milionami prostych ludzi, z _przd_
stawicielami lntlPli"Honti!, z 1'0
bomikami i
pracownikami
-rolnictwa. WszysCY ci ludzie
dawali wyraz ~w\'ch najszczt'r
$Zych.! najserdecznieJ,~zych W-,"I
hec nas
Witali nas Jak
lI'lajdrotsiych grn\ci, j,-jk SW.vdl
bliSkich krewnych, jak braci.
UC%Ucle Wielkiej dum\' z na-,
tzej ojcZym}' -,wypelniąlo nas?:€'
li!erCa-,Tl.a widok- oHJrzymiego

to wla"". ,lwa""
warunkI dla przyjainl 1 wSP<J!
pracy z tymI krajami. Foki:)
jest
slwern dla narodu, a
i wspólpra-ca narodów
ku Radzieclkiego z narodami
Indii, Burmy 1 Afganistanu
jest potężnym czynnikle-m iapewnJeTIia pokoju
narodami, Przyjaiń I W!l-p6t;'rB':"a
z..<:;RR a Indiami, Bllrmą i Arg~nlslan!>m - lo taki
czynnik 7..a?f'wnlenla pok()ju, z
którym muszą się licZ)'ć WI"O-

Drodzy Towar.z;'s.ze!,

słów,

"W"}Td::ić

Pięt

wielką radość, ja:'ą, OO-CZU\\·,uWszędzie
'\'e~o współistnienia p~\Oj·
widząc Ukochaną Moskwę, ,t'i;lO,
bszą wdzięcZrlosch współpracy
widząc was, drcdzy ptLyjade* ~I~ ~~i.k~
1e,' Baroro wam dziękUjemy zu
ko'ową polit\'kę
państwami różnych
łałt serde"C2ll1e j gorące powi~u- nfCzn~ ~ politykę'
spolec7..no-PO,litycznj'c~.
nie: F.-zesz.}o mie;:fjc trwa/a
wółpracy międz\'"
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'ledac:!lka pO$zla
Jak zmyta. We mi taś chłopi
pe"Wlll!e się dziwią co to za agitatorzy przychod'lą namawiać
ich na coś, do- czego sami nie
mają przekonania,
ZespÓł doszedł na %ebran! d
! k
.
u (J
wn os u, że w POJedymkę agl<ta.
tor niewiele zrobi w chłOJY'tiej
chałupie. Posta:nowiono chod'Zić
po dwóch. Moim zdaniem jesz.
cze
jedno
nieporozumienie
Przeciei ni
w 'Iośc'
.
R.1.ecz w PI;Clkon~niu Ich~oppr:w~
sile .,,"m-tó"',
~'lM.' ....,. """.
.. .,,,... w "J""
mi",nie zdan.
Powled-z'ałby"m
WIęc wręcz przeci"''TIie _ zebrać
3-4 chlopów. w zimowe wiecU)
ry ludziska chę-~nie Ilchod7..ą się
pogadać, a agitator niech będzie
Jeden. Niechaj chlapi po!:zujll,
się pewnie, niech atakują. niech
wr,kl~dflią swoje racje, niech
mów~ą co ich n:eczj"wiście niepOkOl, co P()\':strzymu~ od przy
stąpienia do spóldzielni. przeciei nigdzie nie jest pI)',I,t!edzia.
ne, że agitator musi od razu, z
miejsca wYCZf>rpuJąco odpowiedZleć lI1a w;<zystkie pytania J
wątpliwości. Może sobie niektow
rt! z nkh :zapisać, wy'aśn\ć na
zebnmiu agitatorów l potem dać
ocpowiedź. Oczvwi~cie ze do takiOj ro7.ffiQWy' trlęba' mniliwie
Jak najlepiej uzbroIć agitatr:>1'a
w argumenty Nie z.robił tego
niestety ~n.struktor KP, będąCY

powie_

&Umie

cczyznę-to

trudu koS7..tO~
aktyw WIOSZC7.ow&ki.
jest prr.ed,rzeć się
o spółdzielniach przez
wlej.gkle. A w tym tru. wytcooienia nie ma. Nie
molna wziąć urlopu. Nie m.Mn,l
sobie powiedzieć - pofolgujemy tr.ochę ~ Ilpółd1llelczośclą, a
wetrruemy Slę tylko za proste
fOr1Tly .koopera~jj, czyI! za pod.

Coraz wl-:ksz.!!. popuhnno1ldą wśród zalogl Zakladdw Pn:emy"
Rychllńsklt'lI'o w Bielsku-BiałeJ zyskuJ.!!. In.
ble sobotnie występy zespolu jazzowego przed mikrofonem rI...
dlowęzla zakładowego. Orkiestra umila kolegom czas m. In. w
ciągu godziny przeznaczonej na czyszczenie maszyn.

nosle'l1le wydamOŚl::i :lo ha, za
WZfOiit hodowH poprzez 7spolowy wysiłek chłopów. O tym, że
zerwano z wakacyjnymi l!1astro~
~anU w stosunku do sp6łdtzlekzo-

sIu Welnlan('go Im.

CAF fot.

r

Tymiński-Kubla\c

od
pr ukcyjne-j przekonałem
5- l ę, będąc osła,tnio w po:wiecle

S~I

wlos1.cZOwskim, Bylem świad_
fa-li
ożvwienla
17..a_
sprawami
przebu
dowy wsI. Widać.. to w Insta,ejach l urzędach Pcmriatowvch
Widać na zebraniach partyjnych
I oraz w gromadach.

k~em wielkiej
______________________.,llnteresowan!a

Z teki IIIl!Ityry

Rozważań nIć •••
Na wlizyl'ltkie Jętykl"Oo pnełóil
Uczcij na akademii!
Poemat .. Pan Tadeusz<'
Wart Jest serc naszych premU,

l

Są jednak w tym ofywieniu

I

patetycmą trąbą

Puzonem I wielkim dzwonem,
A to nie tylkO amory,
Dusery i rewerencJt!.
Chodzi tu td o utwory _
Mchy czytać Ich więcej.

Tu

przern-'ę rozwatań nić.

Aby zapytać czy wiesz:
Mickiewicza trzeba nie tylkn
Poczytali warto go tet,

WOjewódzkiego
Zarządu
MPRB otrzymaHśmy wy ja~
nienie w spra,,-ie naszegl'
a,rtvkułu
"Kosztow,na lek.cja",
zamieszczonego 14.x. br. WartYkule
tym
krytykowaliśmy
62:ialaln~ć Woj. Przed~. Robót
Wodn.-Kan., oraz brak kontroli
te strony WZ MPRB.

dc"'mnar zmiany na stanowisku l<:ier. technkwego .i
gł. kslęgOVo'ego, na miejsce, których powolano pracowników d~
JllcyC'h gwarancję podźV,.ignię
cia przedsiębiorstwa. Dyrektor
r:-b. Marclnowsk! otTzyrnal I'Ó'oVnlei: wypowiedzenie pracy na okres 3-<h m..cy tj. do końca bl'.

czytamy

W l'.wiązku z nleprzejn:YŚCH'
prowadmnyml zleceniami robaczym! przez dokonywanie skreś
leń, korekt itp. w wyniku tteg'l
doszlo do niewłaściwie wypla~o
nych robotnikom zarobków. Wo
jewódzki Zarząd wydal polece-

W
In.:

wyjaśmeniu

In.

rząd

hWięlcszość uwag odnośnie do
tychczasowej pracy Woj. Przed:l.
Robót Wodn.-Kan. jak i zbyt
~Iabego nad1.OnJ ze strony Woj,
Zarządu
MPRB jest slu5znil. nie wyliczenia n!edOł"llscÓ1:Wch
Szereg spraw jest w toku 1'01.- nal('tno~cI J wyrównania popalrywan!a przez Prnkuraturę krz.ywdzonym.
Wojewódzką·

~~~~n;j ~~~~~~~~~et~~ld~~i

n~. ~Śr)dż 1itator6~~

natomiast
~le _ yo a nego c opa pracu~ąceg(), mimo te w Lach-<r-vie
~es.t komitet zało:!:yc~e.lski, ~la.
aJący się z 20 człon mv. Wy a~
I e mi się to powamym uchybielTllem, pójściem na łatwimę.
Oczywlśele wygodniej jest 7IWO.
łać nauczycit>!i ! innych pracown!ków, nakazując im pójście do
Antka, Wojtka _ agitować goj
za spóld.zi!!-lC7ości-ą. Trudniej natomlllst zwołać 20 zdokla·rowanych do sp6ldzie1.ni chłopów, po~
gadać z nimi, uzbroić w argumooty, pt-zekrmać o konieczności
uŚ\\'iad<łml<tnia i T.3chęclć Ich do
lego. Trudn!eJ. aie u to jlllkle
efelkty! Przecin chrba katdy ro
luml .... te najleop!ej i najbarozitłj
pn:ekonywająco
będzie agltowal
za &pÓłdzieklośclą
ten
chlop, który podplsal już. deklarację. No I h\twiej dogada sIę 7.
są.<lladem niż np. 'l'Iauclycielka.
Nic więc dziwnego, te sprawo
zdanie. ozlrmków zespołu miały
bardzo
lakoniczny chara.kter:
"ByJam. ale JrO&podana nie zastałam. a tona
nie chciała ze
mnĄ pd~
Bytem. ale go$J»o

Zarządzenia te jak j inne wyW wyniku kontroli prtcprowa dane I częściowo
wykonane
dzonej przez Impektorat Kon- winny w najbł!;l-..szym czasie Ul
holno. RewiZYjnY. WojewMzk'j k\\'idowa~ stwierdzone braki l
Zarzl\d wydal dn. 18.XI. br. za· uchyblema w pracy WPR Wod.rządzenie pokontrolne r..mle\-Ulw Kan. W pozostałych
,prawach
lą'. e do usun!ęcia stwierdzonych n!ewątpllwle ostatnie slo\\'o bę
braków I nledoci:\I~n!ęć. N!e1.a- dr.le najeżało po ich rolq)atn:e-dan
leznle od tego Wojewódl.kl Za~ niu do prokuratora".

I

C

ZESŁA W

K.

wracał

domu pijany,
Blę

o

tło

Potykajqc

nfer6u,"olcł

rOlkO'-

paneoo
c-hodnika.
mruczał
pod
n08em
przekleństwa.
Nfellctni przechodnie omijali
00 :z daleka, nie chcąc nara~
żać się
na awantm·ę, Narencie dobrnąl do domu. Z
trudem wdrapał się po ,chodach na drugie piętro. Drzwi
by/U zamknięte • .zona - jale
łwykle ID dnilł
wyp/aty,1chronlla ,Ię % dziećmi do
sqsiadki.
Po długich poszukiwaniach
pijak znalazl kl,uu. ale teraz
stanII! przed 'rlowq trudnnś
clq. W żade1ł spo8ób nie mógł
trafić do dziurki
od kluda.
W końcu zrt'zvgnowat i raz·
POCtą!
poszukiwania. żonv.
bijqc p;ię-.fclą t kopiąc w
drzwi sqsia.dów, Na kIotce
schodowej 'wybltchltt awan~
,~ra. Kttll skott1lł po mili..

o

powledldał

mi, te

I chYba

I

%fe!oo1l"' IlukMm riedzq człon
kawie kolegium.. PT%łWOOnł..
czący zadaje wtania: Nazwl..
.ko, data i role/lice urodzenla. mlej8c. praCll? Czesław
K. odpowiada pewnvm glosem. W1Ipłqda fł4 człowieka.
IOló'1l znala.d Bił tu prt.z
nieporozumienie. Po Wta"

nlach WSfępnych przewodni..
czący formułuje oskarżeIti.
na, podstawie zawiadomienia
MO.

"Czesław K. 10 dniu JS.
bm.. o godzinie 23.1S. będąc
w danie nittrzeźw11m w1JWO-

lal awanturę na klatca_,f_ch_~.
doweJ. Obwi.nlony sIJJtema-

przlldol

l

nie jeo;t to

I

i

PO,

I

i

"Kobiet,.

budumia akt)""-'T1oŚCi
nia samorządności. A
m 'my
ró'ć
wy
U.51
~w CI

ani

ciasną

obór-

dal'Ski. l takle jest prawo tyci!!
- tyiko razem, wspólnle, zespa~
łając w jeden ct;yn ~e-rca, umysly I ręce moma tlWon)'Ć rzeczy
wielkie,
Wydaje mi

się, że

go, - Cu.tłata K, Jest «lon..
kłem parUł ł ,połeel1łllch- Ol'gOI1i%o.cjl. Jest to prł1/kladny
ł #Pokoj»U pracownik, Było;
u niego w domu "~OIobowa
komlaja tłożon-tł • członków
e"ukutvwv i -8twlerdtił4, ż.
żona Czedawa K. częalo jest
nieobecna w domu i .ile się
prowadzł.M Następny przedstawłelel organłzaclt partuj..
nej mówi to samo. AnI slo..
wa partlljnej oceny po.tępowanta Czedawa K.
Tylko tyle u,łyszeliśmu od
P1"t.dstllwleieU
organi.zacji
p art1Jjne}.
Jak
widzimy.
eprawq--------łit----ł'-C;#,ł-ł.- Wydali
nawet komidł_ Z tego co

OKFN-u i czlonkowi parlII".
Cz~lat" K. -nie przll~nłJj.
się do winu, Usilllje się bro..
lć

n •

J.;f~JeSq:=:z~J;:~~de;:

i
t
-elenlaw K. cZlfllto P je. t~
go diUn wróci! do domu 1ak~
że pijaRU, kopał ftOOa:mł w
moje drzwi ł wVIIlV i1ał o·
mlsarlacłt.
kropnvm l slowami.
t
Z C're,daWtm K, l11o 'ralllM6wl Iwłndek dfUOI: Renmy Ilłę w snlf 1'otpfiJw kol... rvk N. ctłOflek eptekutvwlI
glum orzekajqcego DR.N, %4 , m~jse/J praclI obwł"IOfua41ttgim .tołem pt'ZVkrutum

c::

:;.: :::
i pogłębia mikli
na te spn....
wszą,
b ć . j
JERZY GLĘBOCKI
a z.rue IIZą

Młodzieżow!J zespół taneczny
prz!J kopalni »Karol« .na Sląsku

n tych IIpra

w~h powmnlśmy rozmawiać

zaplaujele

spółdzłelnl. będzie

wam

się

do

łatwieJ.

Teraz dręczą wu obowi"zkowe
dostawy. a w sp6łdzlelnl będzie.
clo mlały'J! tym spokój", Na tj
jedna z obecnych Iroblei: "A
mnie wrRle nie Jest iłe. Wcale
mnie nie d~Z1i obowlt\1!kowe
dostawy.
Daję lobie radę".
PrzE'dsta.'\I.-"!cielka powiatu byłl).
~'yratnie zaskoczona. Wyt:rąco
no jej mocny, jej zdaniem. argumEl1lt, Innego w um.adnru nie
mlala,

A

I taki:e o tym, że go ..
l'podai-o':ea 'ZeSpoiowa to olbrzy·
mla oszczędność energii ludz·
kiej, ClIDWieczych sil i dóbr ma
terialnycn. Co mniej kosztuje
zachodu _ obs1użenie 100 krów
w led,nej oborze, ciy tY'ch samych 100 krów. stojących w stu
{>8obnych pomieszcz~iach1 Co
mniej kosztuje, wybudowanie
:ednej chlewni na 300 świń czy
tSO chlewi,k6w na dwie świnie
każdy? Kiedy pręd.zej zwróci się
koszt maszyny czy wtedy,
gdy pracuje orna na 5 ha. czy
wtedy. gdy obsługuJe. ona 100
ha? Odpowiedn:ny sobie ra7:em t
chłopami na te pytania. A dlaczego nie -rozmawiać % chlopami
ctęście-j nit dotychczas o pstr!otymnie, o sojUSZ'll It klasą robot·
nlczą.. o bogatej I sttzęśliwej oj~
czyźrtie i droga.ch prowadzących.
chłopami.

,"teł.

ł WI/WOłuj« powiłdtleH wtłniknło. że

przewodnlczqcemu

:7~j~;a:p6~:~:~i,

1

przypad~ żadną mlechą,

wiedziała:

t

I

ki~.l~~da~l:~:~\!~i~~ ~:ć ~ętaiał~~e7 z~isi ~=:

trw
orlczuwa po-wa:!me braki w argu
mentacji za spó1dzielczością. Bytern np. na zebra.."iu kota goopodyń wiejskich w Lapczynej WcIi. Przedsta-v.:>icle-lka J)O'\viatu. ee·
ferując sprawę ta'k m, In. po.

my pneeleł nie chcemy. aby
chlopi z biedy nU do spół ..
dzielni, a z przekonania, Mamy
dość mocnych argumentów, aby
go przekonać. Np. argUmenty
natury politycznej. Spróbujmy
pokazać. jlik na danej wsi poma dlup woli, lecz .tale następuje wzl;!o..

tl/cmlt
upija
to
awanturlI,
Kilkakrotnie belll ra-cze; tona Czesława K.. Jest
upominany przez MO. lec'
nic nie skutkuje. Równld w winna.
komlsarlar.la awanturował się,
Faktu
po,oda!v jednak
W komi.~arl(fcle MO powIe·
"llczal, fe mu nikt nic ule faktami.
Kolegium uznało
dtiano mu .. te, noc epędti w k
I Czeslaw« K, wlnl11łm , tlka~
Tako !"logtawa n e rolo (}O grZllwnq ".20() zl.
llT('szrłe. Jak to - on. CzedatD zrobI. '

***

l

Znieimy dllakretne pa ..
mwany; wydajmy odrą wal..
kę "podwóJnej
moralno~ci.

Czy tylko sprawa Czesława K.?

się

a

N

dUlu8lcoUlo~c'

eję·

K.. w areszcie? - Wy mnie
je.nue nie znacie? Ja wam
pokażę! . Mnie, przewo(lnictrt~
cego Okręgowego Komitetu
Frontu NarodoweGO, człon łat
egzekutywy,
mnie
chcecie
zamknąĆ! Niedoczekanie". Tu
na głowę młUcjanta: pOS)łpa
Iv się przekleńBtwa. Nk jednak nie pomogło ł C%e.~law
K. .toatał a:atrzymany W ko·

kat-I

:"
wiadomo dlaczego nazwana ze- dwójkę wy-plywała z braku wia cy zjem~ę
społem, Bylem nn z.ebraonitl tego domości, z niedostatku argumen ma dop1ero
zespolu. Składał się on z paru tów, z obawy przed, jak się to ,~~, .motnoŚć
.
nS'-Iczyc!eli. z prac(YW1fJik6w pre- mówi, ,,t.agięciem".
~~Jj g~~~~~~:

Śladem naszych artykułów

Z

dos

gac:an.!e s!ę :ednyeh koa?Jtem dru do niej. Wydaje mi się, te jesz· uwa~ę. Za e%ęlto jeszcze prze,.i
gj~h. Wjdaje mi się, t:e w
cze zbyt nleśm\a!o odwołujemy mawiamy do ludU,
za. rzAdko
dej wsi będzie mmna ten pro- się do u'czuć patriotycmych
ces zobrazować na konkretnych· chłopstwa pracującego,
z nimi ro~awiamy,
przYkJadach, na przestrzeni mi.
a koniec kilka uwag o spooso .,.
nionych 11 lat. Państwo ludQIWl' DUŻO I?iejsca
poświęellem
ogranicza wyzysk. Ale nie jestj
sp.'tawle argumentacji, posze
bach agl,facji ta 8p6łdzielw s:anie mu za~blec przy ist~ II rrenia je!, bo wydaje mi Się., re czością produkcyjną· Zauwrly""
r.ienni' gospodarkI drobnotowaro aktyvtO\1.'l
wloszc-zowskiemu łern na "Wsi w!oszct.OV,.'Skiej brak
w~j, która, jak uczy ~i.n, z go brak rozmachu w przekl)ll:yw a _\
l
h' br
ek o sp6l.
dl:ony na' godzinę rodzi kapita. nhl, brak umieJętnoŚci poknzy~ ~ arnyc
~zur
."
bun. Ileż to wdów, ilui gospo. waTIia $zeroklch dróg i haryzon- d21elc.z.ośd.,.prawle zu~nje- me
da~rzy, których :nawi~iły ja- tÓw. Obserwowałem' na --rebra· ma tt;<.\'. propagandy wlruainej
kieś klęski- lub e:horoby musi ra mach chłopów. Na Ich twarzach - a więc plakatów, wykresów,
łowiĆ się pozycz,kami sąs.iedzk:jo. malO\\'ała się głęboka Uldum!ł. haseł Mot.na przeciet popUlaTY~
'11i spłacanymi o<lrOOklem. A ilu Widać było, ze usilują przebić
1
......-1 apóld-zielcĆIW
jest z kolei gospodarzy, którzy I zasl~nę przesz.kad1.ającą Im wy. :lowa 01'1 ąg.m ..",a .
.
nie są już w stanie podołać raime dojrzeć cel, który im WłosZCZO'\V'SklCh. W}daJe mi' się,
wszystlkim zajęciom w Ich roz- wskazywano. PomÓŻmy im. Po- że n!edostatec-my udział w agiwiniętym goopodarst,... ie i mw<;z.ą wiedział mi je-dęn z gospodal"2Y: tacH biorą sami o!'pÓłdzieky. My
~aJmo-~ać do roboty. I tutaj zbli ..Częściej powinnJścIe mówić o śl 'tutaj o 'spotkaniach gp6łdziel
umy SLę do argumentów natu- spółdzleInlacb
na zebraniach.
ę
.
ry gospodarczej
To \\ięceJ daJe nit rozmowy w ców z'-roieszkańcami wsi indy.
chałupach" I h ch
. 'J
J
'du l
h
l na odwrót O
Jakie lIą np. pe~o·i
C} a. nua r~c.ę: Wl
a nyc ,no
'
spoda~t.wa ŚI"edniorol o? ~i(!~ W gr~ad~.e \ chl~ .J~~ p~m~J Ue mi \"l/iadomo, do zalożenia
Wątp-hwle w nasz)'
wojewódz_ SzyN,_Śmlele.J s·ę \\}r:::::,~a~a, b~ spółdzielni w Druty1«rn-'ej pom~
lwie, a także w powiecie włole mozna pov.'kuZlec, a v
,
..
M k
szcul\\'skim, nie wstały jeszcze "': powiecie włoszczo'NSkim za~ gh spoldZlelcY % ęo aI'"l<J\Va,
wydobyte w:;zy:;:tkie mOllIwości I n,ed~a.oo
formy
chlo Przykład goo.ny naśladov.'M1Js,
P nu przez
z. b rlJ7.l.'ll0v.ry
Udz n)·lo
7. ,g06poda'l'stw średniorolnych.
a.
e r~nla.
e. .
Wiele myśli zawartych w'tym:
A przedeż już dziś slychać glo- ":nJ~ jednak na ~l:hl to, że ~ Z3 artykule podpov.-'iedzieli mi toSi', ie choć cała rodzina haruje sadz:e p~lav;;Cle.!. z ~l:tu
k'
KP
cd rana do nocy, trudno podołać I prow.adzl zebran,~ l v.:)'glru;za warzys:ze z wloszczov."S lego
nawalowi roboty. PrzecIeż każ· I dl~gle. ~ze.m~"")err:je. \\"Stępne: i PO'-i. DyskutawalIśmy o tych
dl' pragnie rOl~uerzać sW?je go-I i~Yd~le r:\~; ze ;~~~t~;:~ sprawach z I sekretarzem KP
~podal"stwo, POWIękSzaĆ ;:e, abv .. ~.
,
. .iĆ . j
.
I tnstruktOTami. Towarzysze ,a~
mleć wię-k.!:ze dochody. To j~t i ~~~~~:~~~z.o.::a~\. m:~ysj:t~ mi dostrzegali ,woje brakI. Po-<
z:oz~mlal::. Potrze~~' -.yzrast;'ą z(!brilTIie pOP. nie~ar sekretarz
w. miarę Ich zaspq.kdJa:m~ ..Og.a~ I POP \\'yglosi, jak umie, rdera., wiedzieli mi jednak WJ)l"riGt:
niczone lIą jednak mozh\\'OŚC11"
Ś ,..
,,,NapiszcIe o nkb - pomOgą
gospodarstwa
indYWidualnegł"),;nll?::~aJ; on ~a.\\I ..t11 sp:aw,ę. nam. i nie'fylko niun. ale ł inktóre nie chce stać się g~pocia;·1 Moz_ n.e u.obl ;egQ .t~k plynn:e, nym po\\iatom". Starałem $l~
stwem kułaoklm,. kaPitahstY~~·1 tak g~adko ! c-ałKOWIc!e Sł~S1.lnle. spełnić to życzen:e jak najlepiej.
nym,. wy-zyS'.kuJąc~m. Te mozlJ- ale mImo to sądzę, że będZIe cel- Nie pisałem o sukcesach, o o~
~'OŚCl ogra~lc:tone 51\ nawet wte; niejsze .. Podniesie to jedMCz.eś~
ar,. gdy pamtwo maga, w roz·! nie ,.•go autory)et ,. oczywiście slągnięciach, ale muszę dodać,
wOJU gospooarst\\a. nawet przy.
.
-...
Ze niezl~"m dorobkiem je-st to, że
i!'tooO\':aniu metooy w;.-pólpracv.! autMytet caleJ orgam1.acJl. Moi: &ktyw partyjny powiatu włosz~
kilku g~~pod~rzy. Jakże in~crej n8 tez po kolei wymaczać do cZa\\-"Skiego. ·z cora:z v;iększym
wygląda]ą
drogi
TozwoJQ'V,'e. pro'wadzenia zebrania poszcte· udziałem ZSL-ov."'Skiego akty~
spółdzielni pr.odukcyln~j i Jej góln\'ch c.zJon:ków. Mówię o tej
clłon~ów, ,Jakl.e s7:~rol{1. gosP0-.
,
_
wu potr'liIil rozpalić w powiecie

p~~~~c~~~:. a~~~;ró~~n n~ ~: j:!'r.a~~u c~e:~~z~aaż ~~; ~~~\~~Z~~ach gwa,ran~ud:h~~~ I ~~:~Vl:~g:~j~~;jn~

ctclć.

JOZEF PRUTKOWSKI

-

które niepo~oją. I lI.ątrzeba o IIllcn m6v.'1ć,
nie po to, aby studziĆ zapał i
energię, li po 00, aby je wzmoc·
nić. ~z.pa1ić jeszcze bardziej.
Tf:l mepokojące.objawy to nawrót do niektórych starych,
niedobrych form propag()Woola
spółdzielczości. Polegają one na
zlych fQrmach agitacji, na nęka~
niu chlopa - zamiast przekcmv~
waniu, lrIa, jak to się móWi,
"czys7.czenlu klamki",
Przykładem takiego
niepo.
trzebnego chyba nikomu aJl06to!
stwa Jest, sądzę, praca "zespołu
d" przebudowy ustroju rol,ne.

Iobja,w,Y,
dzę.. ze

Czcimy gn oz dutą pompą,
Czcimy glęboklm pokłonew
I

ziemię

»A pani zapisala

radiowęźle zakładowym

.tację

ptZl'tuiml to miejłCU
pracy. - Mtl.ftetUtnll. te .ię
poprawi mów!q nam. towar.tVue z komit.tu a:aJcł4do
Wtlgo. - Nie chcleUlmll tła ..
mać człowieka; to takt ofiar-

"11 działacz. Długo f'ozma ..
tI.llaU.ł-mll M. ten temat to
łoom-łte-cł& lJ'owarq,lBZe .r ~Z
ztozttmieU ',woje błędtl to
$prawie ~z_~sława,~" "pole.:
gajqce na -tllm.-"l-e-n!e -tylko
nie ukaraU pr.tttkrodnłe łtltn..
nego. ale ~aU!et ,darali ,się
wllbielić go przed kalegitAm,
Przvnioslo to potł!v6jl1q nkodę z j,d'lutj #tronu ,rodrinłll

Nie moie

być

dob1"lJrn

dił4 ..

'actem czlowiek.- który nałoM
gawo pije. krZlIwd:t dzieci.
Ponlew4ł zbllt w(ele
Jed maltretuje 'żonę.
JeliCZIJ.. W tvch "prawach po.. x Sprawy moralttoici II B%~
błdlhooad i tolerancji. ..Wu- U6łnl-e sprawy pija1'istwa znaj
pił. no to wypU. I(to"z nall du}q się dzblaf to Cł'fttTum
"łe pij.l
Zrobił awanturę? 'I.uoogt calego . spoleczmtwa.
PokUicU alę z żoną i .tam.: z 8q one przedmiotem ,nc.ze..
robitl Wielką sprawę", g6lnej troski ze .trony łt1l$~tJ
Ni. m.o.temy bagatelizować pariii. Orga:nuacje p(l.1tYiu
,~·płja'l\łłwa. Nie mo-- ID kaJdum jnxiowlsk1i po-

" iJDiwel'llly~et
niedzielny

dla rodzicOw

""O

żemy .o:bolęłnie

patrzeć

łt-4 winny

przewodzić tO

wotce

-·pijackle--.wtlbrvkii -- patrzenie o socjalistuczną moralno.fe.
przez pąk. tUl proces s:ta- W dzialahtośd
organizacjł
czanm się człowieka do, rvn-" partyjnych- nie - moie być
k
k
od
roz-b(eżno.fei -'między teorią «
uło 4 jest 4ryg ne. Potnebmr. tlst ~ ","/lCIl praktyką.. Pr.temUczaniepr.ted
proJi14 kt llcm4. patrzebn.a:Je.t ·.tał~ Jpt'aw ..drdUwlle1"'ł
Cz'eslawo:, K., z łf.fugieJ _ o-r __ ,dUł a tmłka., 1I\0r0:1"1'1q po- brak praCII~Wllchow4WC;te1 %
ganizacj!'
partuf"": ' kt6ra ", ..o-wę ąłotDł·1«I - te strOIlII ludźmI. niskie, kryteria ace·

stanęła, 'to obronie
:«sługującej
Zł: tOncchłpraWIł
mtar

organitacji
partyjnych.kłerownvlq ..
zk6w
zawodowych.
nid~
akł4d6to
-prftC\l.
klod
t
wUli'tkłch organuacji
Powiecie, e prZtl
. tU o- łłe.tnllch.
sunkowania aię organftadi
Jakże często zdarza się fe
partujne'; do spraWll Czesła~ n4 .prl1W" moralnQlci -n~le..
WIS K. jen b«rd;o·. krtuicowu. pla .Ię .łVkłetkę ,.tyćtt ()$Ooo
Ale Ctedaw K. ni« l'apładł Macie rację. WlękuoJć orga biate" I s::lucmłe oddziela si,
jf!lłZcte plerwueJ gntJwny. -niz:acjł pttr!lJ}nllc4 putrafi je od ..łvcla '. .-polc'cznel1o".
gdy, do kołeglllm wpłynęło wlalei!»te rotstrtlJuac 'p'ra,. WU,rl1ka,14.z: tego drlwac.ne
nowe
.rawladomhmle MQ. wy członkóW partU. którz1l ocenu, .Dobł'll d-tł{.!łuc.r .poZn6w pijaństwo. Znów atCa'R schodzq na 'tJfanOwctt, kM .. łecZlIlI, a-!iaf1l-11 praCOtttflłktury. I znów jak poprzednłQ fl/ch post4wa morałi«tł led podobno duio pij, ł I ł'tłdti ..
;ffl~!i~,:: K, i~~r~~~a łeWl/Pje~: . Bpnectna % n«ną moralnoj.. '/'Iq jest tiU bli1fier, ale to Im.
""
clq. Takle'· orglł1l~ade par.. cld Jego .prowu MobilI.",
hllko "ćwiartkę", Rozprawę tyjne nie wahają ,Ię stO$/)'o ..Dobry ·drlułncz" w pracy _
odwołano II powodu fliuta .. ,wać ostruch kar J>QrtvJnvch okatul. tłę nierał pija kłem
wlenl« się mkułkdw.
A'7.:<w.~.' .tosunku do t1lch, kt. 6rzlJ ł brutalem to domu. I:tv'"
~..-ihał\1)lq dQl)re łmię, c.;łQnk4 kUrtka ~ osobOO".sptawu C.teJlaWll X'. flf, PartU ł ,wolm postępowe.. nie moie_ btlć f>D;ł'1iwatlem. kil
IMttllG ;takO\\c.oR40 Będ-d. niem knuwdtq innllch.
którV -', łfPłtJ 1Iłe· MCf'ł1łd«~
onll Jes:c%fI On14Wfafllł prn.
Dlaczego ·wfęc "łtgnęll'mu l)ła dobra. _.r.•d.....1I. . •pof.t:~"
kolegium oru _prl" OTQU-l\ł.. po~ tak krI'U\COWll "J)r.l1łkł4dr ez~twll tfHbu:' ł4m-

t ł nie
na po ęp e i '

.po-

...

* ... *

*

~;;~·.lll::~~:;:~~:~=:~~~~"

1111
'·moralnej
k podawy
II
.0,.
a part - WQ1Iłww to W
sumie
vod'1lWG _ o:1:tfolllt~t
partii. o.tła.bia. więJ organi:«eji i!artuinej % be""llrtll in ,,·
'V
-,
........
mi.
'I'titko tam. gdrle ,,"uf«
atmosfera krytyki, gdzłe "lema tolerancji .ł .pobtQJ:anm
wobec wllpadk6w ntłl'US.i4J1la
;maM mor4łnoScł lIocjOliłł'tlw
crneJ. gdde: wymaga 8fł. ód
crk»tk4 partU ·wllwkfego .po..

.,
...
złnmu" morah"l.1)O - . ,. tlllko
ot'i.łatrlftłc,#l
pbrttd'lłO

tam

moi. .kutemlt. p\"%~id

Ul> wfeUd.}. JpotecmeJ kam ..
mmił o nową,· iocjailstllc.tnq

morulfl~
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Ja

II. no

jeszcze

ćwlllrteczkę!...

w
że

zawiadamia

w dniach 23, 24, 26

31 grudnia br. ~taną uruch~looe
dodatkov.:e klm;;, "blSowe" do Staszowa. Chmlelntka, Plńc:ro-I
wa, Daleszyc,
W dniu 24 grudnia aut:0bu6y
witego I'lniWiezienia podT6imych,
W, dniu 2~ grudnia

kUl.'l!<YNaĆ będą

kOOlUi!lika<!)a
ogranicrotla. NatOOllast 26 autobuay
lJrzędowego I'!.ozk1adu Jazdy,

633-K

at do calko,

atrlobuwwa
kursować

2I05tlll'lle
wig

będą

UII'AGA RODOlI'e!"1

i
~

unąduma

-

ZABAW SYLWESTROWYCH

WYNAJMU?:Z~d~

Sk6ry królików, nutriI, n~r;k I lisów 8pnedacle na.!korź:VSłnlej w
skupu skór
OS mieszczącym się w Radomiu PI'Bf ul. 81owacklego &3. OIlI'ÓeZ
skór
futerkowycb puut ten skullUje wlIllystlde sil6ry 8wlenąi' gOllpsdat'llldch i _Ierzyny
łownej. Punld skupu ezynn:v ,Iest od godziny 'l' do godziny 15. W dm targowe skórki
mow takie sprzedać u zbler_ GS na tarrowIe)',
648.1{

G~ronmn~nyeh. iB~--------------

Na

__________________________ ______________;
~

awlęta

0liaruJem7 rodzinie i
.zez
we 1087 Loterii Pieniężnej
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