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wolnoŚ~

narodowi

Złqezenl wleczyslym

się

godnymi sojusznikomi bohoter.
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za.!nt'ere-

sowaniem śledzq obrady XX
Zjazdu Komu.nistllClnej PartU
Zwiqzku Radzfecktego.
Na zdJęciu: robotnicy r fa-

bryki

lożysk

w Moskwie dys-

kutuj(t w czasie przerwy obiadowej na temat
materła.t6w

:JllZdowych,

VI dniu 22 bm.,
na
przedpołudniowym
posiedzeniu XX Zjazdu
KPZR, któremu przewodniczył A. J. Sneczkus, toczyła się nadal
dyskusja' nad referatem
przewodniczącego ,Rady
Ministrów ZSRR N. A.

-Skrót referatu teft
Towarzy""el Komitet cen-i
trolny partU pr:r,ęd.tawla XX
ZjazdOWi KPZR do rozpatrzenla projekt dyrektyw w "prawla
szóstego
pl<:eloletniego
planu rozwoju gospodarki narodowej ZSRR na lat. 1956 1960.
Przed
szÓ<!tej

1960
BUŁGAHIHA

I<omunlzmu. Fakt, te dy.kusj"
nad referatem BprawozdawctymKC toozyła się w atmQsrerze cnJkowlteJ Jedn(>lT\yśln",,"
śol I gorącego
poparcia UnII,
pOlitycznej I działalności prol<
tycznej Komitetu
potwierdza -s!1..._~-łe+-llnli-lł-owocność
złomną

niezmiennie

kierował

się

"toraz nowych I1rzyjad6ł •.•
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wskazaniami
w
sprawie kolegialności lderow"
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n1rtwa w nnszej partit.
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N. T. KBI(Ukraina). Naprzemawiali:
Prezydium KC

owskfcn -1Jłs~-d
kterownktwa t
,;;art.yjnegO uchro-

kolegialnoścI

prasy

amerykańskiej

NOWY JORK (PAP). Wlęk- \kamllllDI\ ekoDoinl.zneJ. Widzą
t~!.a~_
dziennlk6w amerykań- w Iym wlelk" nlewojskową' groź
nr partl~ przed poważnymi szość
I
błp.d.nml l zapewnI nam nowI:' ,kich, niezależnI. od odcienI I bę dla IJlnlenla kapitalizmu
kIerunków
politycznych. siedzi ••• hodnleJd"mokra.JI. Przyznasukcesy w budownictwie koczłonek
przebieg _obrad. XX Zjazdu JA Dni 7 Jlbo"""anlem,ltBosJa
muni~tyc~nym.
KPZR M. G. Pierwuchin
KPZR z wielką lIwagą I zamiesz ma In&Czoll PnPW811ę w dzłedzi
(Ciąg d.lszy na sIr. 2)
i M.'"T. ..Jefremow (Kujeza obszerne korpentarz.e na ten nie pomocy dla krajów gospotemat
darew .....,olany.h." Systemowi
byszew).
Młodzi
"Nęo.W York nerald Tribune" wOłnej IIonkllrencjl kont~
C7
stwlerd/a. Iż "śwlal zachodni nuuje dziennik truitnOJesl
1_.
~
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J"RZEDSTAWICIEL PAP ZWROCIL SIĘ" DO NACZEL- tWYdaJnYCh obrab~,!~e~ __ "no'Wl:chl-,~",a-"""Mk&ffi"".. ka "--uw,'te
NEGO DYREKTORA CZ PRZEM. OBRABlAREK_W_Sł'R~_- typńwl':l<lIportiifcmy nasze
wytyczną dZlałan'a. a D1e
_.wIE roDSUM_",~JJUl'Y(;HCZASOW\'CH " OSIĄGrahlar!;1 do metali. dętki. I lek doomatem.
NIĘC TEGO PRZEMYSLU I PERSPEKTYW ROZWOJU W
kle. do krajów europe181!1cll ł
Relerat ,prawmdawczy KI>PLANIE 5·LETNIM.
!lamorSkICh. m. In. do Zwią.zku mitet~
Centralnego
z,<lWler.&
RadzleckleJfo, krajów demokra- cbszerny
program
przy:;złej
_ T~mpo rozwoju przemysłu struowanle w!elu nowych t y- '('jl ludowej, Chińskiej RepubH.. pracy na.szej partii. przepoj,,obrabiarek, za'JpHtrującego w rJÓW tych maszyn, bowiem brak ki Ludow(·J. Arł(C"ntyny. Am.tra- ny ~ł~b(}ką, nie71omn~ wiCłra
maszyny nowozbudl)Wane zakla ich stale odczuwa nasz przt!· iii, Brazylii. Zna('zny Jest rów. ." triumf tej wielkie) sprawy.
dy i unnwQcleśniającego park mysł.
nlei f"ksport ohrahlarek do drew r- którii w;llc7.ymv - s..pr.awy
maszynowy w starych zakła· -.& Rnzszerwna zostan,ie produk- na, W roku ublerrłym wyekspordach, jest bardlO duże.
cja Obpłbi!łrek do ,drewna.
towaliśmy ok, 270 tvrh maAzyn,
W 1938 r, wyprodukowano
Duże perspektywy stoją przed m. In. do TurcJI, Egiptu, Alba1.740 ton obrabiarek, w 1949 r, przemysłem obrabIarek w zakre uli.
ogłosiła
produkcja w)'niusla już blisko sle eksportu,
Przewidujemy. że nasz ekt;9,5 tys. ton, zaś w zeszłym roku
ZJl,lnteresowanle
odbiorców port obrabiarek w fJkresie 5 łat
pełny tekst oświadczenia
_ przesztu 21 tys. ton. Poważ- 7,~granlC'Z.nych polskimi, obra- wzrośnie ponad d:vUTn'Qtnfe w
rue wzrosła liczba typów ma- bl,qrkam\ W'l"sstl:!
'l roku na porównaniu z rokIem ubiegłym,
W
szyn o nowoczesnych konstruk- rok, co nal1epiej ŚWiadczy o s18.\ że zdobędziemy wiele nowych
cJ$ch.
łym postępie w konstruowaniu rynków.
MOSKWA PAP.
..Prawda"
dn.
21
b~.
opublikowała pełny takst oPrzewiduje się, te produkcja
Jwiadc;unia Kom,tełu Cen'ralne~o Ko·
obrabiarek w planie 5·letnlm
mUnłł-tyclnei P.arlil Zwiqlku Rqdr: ecwzrośnie
prawie 2.5·krotnie.
kio;o. Komitetu Centralnego PO:lk'oj
Pod•••s dyskusji nad zalotenlaIjednocJ;onol p'arłil Robotniczej. Komi planu 5-lelnl"lo .ał<fgl podmitetu Centro~nogo
Włosklei
Partii
wyto.aJą swe z"danla tak.
te
Kom'telu
ustalenia wyt-

Jego wplyw

Wiceprłzydenł Indii
odwiedzi ZSRR

DELHI. (PAP). Podano tu do
że wiceprezydent In
n.dal<rlszoaii
odWIedzi
Radllecki latem bieżącego roku. Równie?
latem uda się, do ZSRR mini ..
ster oświaty IndU, Maulana
Abul Kalam Azad.

sprawie KPP

Saary

w

Podpi~uiąe
~ ZIS. kiedy dyskusja
Ul'ięciolatki wchodZi
w

etap, kiedy
dowe dla
nych

cyfry

olę

IlrodukcJ~
ministro\\:,je spraw
obr.blarek niemych Francji 1 NRF Ptneau
Pr!ede wszystkim t von Brentano 'l.8początkowaH
należy wymienić dział maszyn rozmowy
między
Francją a
- prasy, młoty I notyce do ob· Niemcami uchoctn1ml, które dor6bl<I pllmycznej metali I two- prowadzić mają do ostatecznerzyw sztucznych. Zostanie tu go
uregulowania
problemu
rozpoczęta produkcja ponad au Saary. Rzecznik delegacji fran~
nowych typów maszyn, a cała wsklej ośWIadczył po spotkaniu
prOdukcja tego działu wzrośnle obu ministrów. że dokonano jeo bUsko 800 proc. w porównaogóln.J wymiany poglą
niu % ubiegłym ·roklem.na ten temat;BędZiemy produkowali
także
SZCl:eg6ly· prOblemu
obrabiarki agregatowe.
które omawiane,
znajdą z.stosowanie w procluk'
".
cjl potokowej. W okresie" 5-lec,"
PARYZ PAP.
w przemyśle maszynowym zosta
.me uruchomionych kilkanaście Brentano.
takich linII ol)róbczych.
ostatnio rozro~..Iz.ądem
Powstanie
zupełnie
nowy cuskim w sprawie Saary. wy·
dział produkcji m ....yu obra- jechal dnia 21 bm. do Bonn.
biarek do \oe'renla kół zębatych,
Przed odjazdem wstał on
kt6re dotycbczas ni. byb' PI'Oprzez premiera Guy
dukowane w kraju.
"
W 11160 ~. wykonamy 80 lokarek - kopiarek do obr6bkl wal~6w I wrzecion; będ" lo mas.yny bart\ZO wyda,lne. a jednocześ
nie łatwe \V obsludu. RozwInIeautomatów tokar-

--"przyja..

łljlkra,le <lą-
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»Prawda«

Rozmowy niemiecko-franc-tJSkie
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na nowe problemy, jakie

nad

kontrplan •••

projektem

SWÓj-kOńcowy

komisje z,akławniosków zgłasza-

zbierają się

są

wstępnych centralnych zarządów uwagę należy zwrócić na sprawę
kooperacji zarówno mlędzywydzialowej jak

typów

speCjalną

i

międzyzakładowej.

Doświadczenie ubieglych 6 lal uczy.
że
wiele załóg naszych zakladów produkcyjnych mlalo poważne trudności w wyk.>naniu
planów produkcyjn~yc:h wskutek "nawale-.
nia" kooperalji. Wskutek~
dostaw surowców t pólfa bry'kató\••-""w,,_"~"--g':>s~lOdarl,t ";·;':-.nl;"".F~f~.~·"""'!;;;;;;',~T~~~t
wały zahamowania t spiętrzenie w produkcji. np, w I"SC w Starachowicach. Zakł"d~clr
Metal()wych w Radomiu. Skar~l'sku I m.
Gospodarka narodowa - jeot . niezmiernie
"SkompliKowanym mechanizmem, R07.wlja
się ona, funkoJonuje oez zgrzyt6w I ."hamowań tyłka wówczas, gd,1l' pro~rcJoI1alnie
w sposób zgodny .z sobą 'rozwijaJą się jej
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'Tak' WIęC, \we.,;""póI••w<>dmie.s.~lnych ... w' . kraju znacr.-I·ntctwie -ekonomicmym ~,k~dGwymI.
Dla KGmunistycznej , Partii
ZwI~u RadzieCkiego nie ma
wyższej aprobaty' jej działal
ności niż bezgraniczne zaufa. nie I' popa1'd~ szeroIuch mas
ludowych. -Równo-cześnle zauozą partię wiell<>i!!
obowi'!.zIt~
Nie, upajać się 'SUlIcesami, nie
wpadać

w s.amozadowolenie i
lecz pracować jeszeze lepiej. być jeszcze bliżej
narodu - oto nasze zadanie.
W
wyniku
o!iamej
pracy
bohaterskiego narodu radzieckiego I glgan!ycznej organizatorskiej
działalności
naszej
partii oelągnlęte zo,tały wielkie S'Ukcesy w rozwoju wszystkich gałęZi gospodarki narodowej,
Uchwalone
przez
X~ Zjazd Partii dyrektywy
w sprawie piątego planu 5-let
nIego zostały pomyślnie wykobeztroskę,

-

~1

ił -w-r.w-ł-elu

waW;y<:b

dz!a!ach. przekroczone,Niesłuszne byłoby P!"ledatawiat! spraw~ w ten sposób, ze
to wielkie
odnie-

nie 'alę zwiększyła, _~l~-.mimn _pitaUż.mem, _ Związek RadZli~to prc>blem mios~anl~~-jesJ-ki' jak l' cały obó'l. .ocjalijeszcze W dalszym Ciągu bar- .tyczny, ma olbrzymią. wy:!dzo ostry,
" "szość,
,
Aby w ma~ymaln
stopW ubiegłej pi'lCloJatcio, .oslą- '-iiJjrWykorzY~tać te ~ntYcz-'
sukcesy w ne, nJ~9'gr.gniczone--l.B.1.ste moż
__
I;rudownlctwa 'kUl-!1(WOŚCi, należy WYtrwale u-turamego, . WYkonano w zaaa- sprawniać I doskol)aUć pracę
dz"', dYrektywy XIX 'ZjazdU, "aszych organtmcllparty./nych,
_partii w spraWie wprowadze- radzieckich i gospoda'rczych w
plenarne Ida powszechnego, śr'
dziedzihie kiero~anla przemyprodukcja TOlna illauozanla w sto,licach
.słem, transportem
i rolnicruszyła n8przód, Obecnie mo- blik I w większych
twem,
'
żerny z. głębokim
przekona- Wyższe uczelnie
ukonc~t()
niem stwierdZIĆ, że stworzone wielu specjalistów,
&~
zostały
niezbędne
warunki,dla
.zdecydowanego xózwo-ju
W dziedzinie handlu· !.Q.grarównież tejw.ażnej galęzl go- nlc-mego Związek RadzieckI
spodacr-ki :narOdowej.
kontynuował w ciągu ubiegI'

cały

Part\;l'radzIecki-'
komunlstyczna
I
naród
żywią nie-złomne prz.ekonanle, że w hiotorycznym
wsl\6lzawodnlclwie' dwóch ay,temów zwyclęży . aystem socjalistyczny jako
bardziej postępowy, . Zwyclę...twó 10 jednak, nlę.....p=jdzlj!

technicznego
I
poono..e,,1a
wydajności pracy. nieustannie
poleP6zać

naszą

pracę organizatorską,

oczywiścIe, .~mo ~rzez .się.

Aby odnieść zwycięstwo,
mUi!my tJtrźyniać również nadal wysokie tempo rO~Oj\1
wszystkich duedz.iJ) gosp arki narodowej, wypnedz.a~ inne kraje w dziedzInie po.stępu

I kitych
zlóż dlament6w.
ej ASRR.

w JakiJe-1

Należy kontynuąwa~ posz.!.J~ljo

t

' wania i badania nowych, zIół
ropy naft(>wej,
gazu, węgl,
Wykonanie, zadań szóstego koksującego';metall tetaznych,
planu pięcioletniego podniesie 'nlożelalnych i rzadli1cn . .(Jf.a~
potęgę ekonomi""n~ ZW'lązku- innych kopalin.w różnych ok
Radzieckiego na wyi:szy .szcz,e- gach gospodarczych, a prl.
bel I jednocześnie przyczyni wszystkim n. wschodzie kraj : '
się do datszego rozwoju ekoBudowa, maszyn., -Budo a
nomlcm"go wszystkich kra- maszyn, ~
przede wszy lijów wielkiego obozu' 50cjali- kim
budowa
obrablarek-1
stycznego, do umotnienia ca- przemysrnerZęoziowy PoWInny'
lego światowego socjallstycz~ wyprzedzać ~ym rOlwojem in..
nego systemu gospodarki.
, ne galęzie przemysłu, Dlatego
też W szóstej pięciolatce p.rzewll"
dziano zw'lęk.szeQ,ie produkcii
przemysłu budowy maszyn ł
o
obróbkI metali o 80 proc.
pięciolatce
Przemysł maszynowy w nowc] pięciolatce stol w Ob1!clU

II

j

II
Rozwój gosnodar.ki naródowej ZSRR- W szósteJ·
Zadania VI dziedzinie przemysłu

kąW:,kd~;~e p~~~:~ pt.~d;r~ ~~erz!'~i..iOl·;~.!.u,:~!>,~g~~

coddenną

.--,,->-.. ,-,--111-

l

doletniego w zakresie pr:r.e- darczych ze ~zystkimi kraDalfiZY rozwój wszystkich dzia
Zwiększenie produkcji metali
woz.u ladunl.. ów traIlSlPOrtem jami na %arSadzle wzajemnych łów gospodarki narodowej zale- nieżelazmych i rzadkICh wymakolejOWym, morskim I ...mo- korzyści. W ubiegłym roku ży przede wszystkim od szyb- ga rozbudowy kopalń. rud, poChodowym.
han?el .. z.agrani.c.zny
naszeg.,D I kie.go rozwoju I:!rzemyslu SOC.ja_ll.eP.szenia kom.Pleksowego wyko-Pięcioletni
:plan inwestycji kraJU
przewyz..szył
praWIe listycznego,
rl.ystnnia surowcówJ znpewniew gospodarce narodowej zo,- dwukrotnie
poziom z 'roku
Projekt dyrektyw przewiduje nta większego- u-zysku metali z
.stal wykDnany. Nakłady 1n- 1950. _Ro~zerz:yły., się i umoc- zwiększenie produkcji przemy- rud.
wooiyęyj:ąe -Zloac=ie-'cw7Jr,I!1'Fl'nl"y na6ze stosunki h:andlo,,."e slowej w szó.siej pięciolatcf' o 65
l'rzemy5ł p311w. Projekt dy1y z roku na rok, dzięki czem-u
demokracji ludo- proc. Znaczy to, ze w 1960 roku I
.
powstała baza dla dalszego
1955 roku
globalna - ostatnim roku szóstej plęciorozszerzenia
any ha:J.- łatki _ .
j

;;;~lk~~r::I~ań~z~;~eh~y;'~:::ć

krasnojarsklej na Jeniseju. Każ
da z tych elektrowni wodnyc;.n
będzie miala moc 3,2 miliona
kW i będzie produkowała
nIe tyle ~energii-ełekJprcznej,Elektrownia KUjbyszewska
Stalingradzka łącznie.
Jeśli chodzi o budowę elektrowni cieplnych to wysuwa
. urucho,mle..nJJ!

fabryki budowy maszyn w nowe, wysokowydajne urz~dzenld,.
Chodzi przede wszystkim' o Oj

l;łrt~g~xkLd(L.skm.wan~8-metal~, o młoty I prasy, urządzenia· od..
lewrucze oraz linie aulomatyez..
ne l półautomatyczne.

,- Prooukcja obrabiarek do skra

wania metali pbwinna wzrosnąć
.lł!§clęl~~i.prBwt~dVl\l-

nie
niż w 1950 roku
j
pięcia, bez walki z tJrudnoścla- bytu
5,3 ~aza więk!:;za nit, w przedmi.
zadania planu
wojennym
194Q
roku.
W opardu o aktywnoś~ pro pięciolEtniego
w. diiedzinie
_ Naczelne zadania szóstej pię
dru.kcyjną
!naszej
wspanialej z:większenia dochodu na:rodoDzięki
pomyślnemu
wykokl&sy robotniczej oraz inżynie- ...yego, w~rą§tu realnych, zp..rcQ naniu piąt~(l planu pięcio ciolatki w dziedzinie przemyslu
p~lt.'-gaj~
na ty:". by p:'zede węg!a, czyli pólto:'a
rów 1 techników parti-a za- ków robotników i urzędników letniego
kr25
nasz dokor.ał
pewniła W
piątej pięciolatce oraz dochodów kolchoźnikó\v!
~~zystk',m rozw~jać. hutnlc~WO 1 niz W 195~LJQkjJ.
czy
pracą maszyn.
poważ:lI.2''-;·] kroku naprzód na
nowy, potężny rozwój prZe- \\'Ykonano z DJ.{hvyżką plflll G!'od7/2 st0pniowcgo przejścia ze.aza l me;aIJ TIjezclaznych, ~ pO\\'(1żne zadanJc,
Niemniej watne zadanie .toi
mysłu lSocjalistycznego.
Zada- deta1icznego ob:-otu
tow2ro- rli SIJCi21izmll do komunizmu, przen:v.'il. nar,owy, w~gTowy J I nanle pozwolI nic
nie planu pięcioletniego w za- wego. W raku ubie.głym h.an- '-.'"'.:>.cznie wz.!'osb potęga go- cJ~~mlc~ny, by zap.ewnić szybsze! koić l:1pn.trzeoowa.n:e go.o;prxlar- , zakrojona na szeroką skalę bu- ~~ ~~=:Ud=~l
IJ1Z w l1:nych dZiałAch tempo ki narodowej na węg~el. lecz I dowa i eksploatacja elektrowni
kresie wzrostu produkcji prze deI
debI:cz!1Y
przekroczył
~pod.arcza 1 obronna p.ańsbva
b-udm:~mctwa elektrowni oraz r0\vnid: ZWiększyĆ panslwowe I atomowyeh. Projekt dyrektyw bardZiej doskonalego sprzt: tu
mysłowej wykonano przed ter- przeszło d"wuk,oLnie .pozi-om ..z
radzleckiago, um ocn..ił a się je- szybkl
rozwóJ przemysłu budo- zapasy wl;gla
przeWidUje budowę kilku elek- dla innych gałęzI gospodarkI naminem - w ciągu 4 lat i 4 roku 1940. Ceny detaliczne go pozycja międiynarodowa.
wy masz)'n, zwlaszcza produk'
ll'Owni atomowych o lącznej mo ""i.~wzeC;;;~ł budowy' maszyn _
miesięcy, Podobnie jak w po- obniżone zosbły w ciągu pię
W celu zdecydowanego ogra- cy ~2,5 mln kW, co przewy'Ż- wlnl'en' 'd"ostarCzyć
hutnict~
przednich pięciol<tkach, 1'Ol- clolatki o 26 proc" to znaczy
W ciągu.· tych lat zospolll eJI d~o,1!~c!LJłQ~:I --.JY.w!:ct.e..m
wój gospodarkI narodowej w m.rdz1ęj nIż to przewldywaly sIę j .. zcw bardziej I okrzepł techmcznym obrabiarek, mlo- nic;enia tra"nsportu węgla z od- szy'pręwie półtora rat.a moc
tów i pra!'l, środków automa- ległych okręgow wschocln:ch do wszystkich elektrowni;
wysokowydajne zmechanIzowaubiegłym pięCioleciU odbywał obliczenia dokonane na por._ ',vielki o1?óz SOCjalizmu. Kraje,
tyz.acjf l przyrządów.
e~ro~ejskiej części kraju~ p:ze- budówA.~ byla pllewidzlana w ne I z.automatyzowane walcara1ę na bazie prymatu rozwoju jota. wie dyrektyw XIX ZjazdU które wkroczylYo'1la drogę buOgó.łem w szóstej pięciolatce WidUJe Sl.~ sz.ybszy. rozv...'"Ó) pl ze- sły~ plarue GOELRO,
ki o r.ą.inym przemarzeniu, doprzemysłu ciężkiego,
którego partit.
downidwa
.socjalistycznego,
Przemysł chem1cz.ny. Obec- ~~~~~1c:.;;:i~~:jY,! t:t.odrZ~!
produkcja 'WZrosła w więkWi.elldego rozm.achu n.abra- pomyśln!e rozwilaja swą go- produkcja .. środków produkcji myslu węglowego DOąp85u,
• zym Btcipniu ni± to przewi- lo .;;, ubieglej pll:ciolatce bu- spodarkę w myśl planów pań- (g,rupa "A ) wzrośnie w prz~W 1960 rok~ wydobyC'le wę-, ny stan przemysłu
chemlcz- dzinie .
, dywal pliin pięcioletni, WykO- downlctwo mle,~anlowe.
stwowych,
b1Jżen~u o 70 proc., produl{CJa gIa w DOJ1b~le powmno w. y nego nie może być umany
Nowe potętne muzyoy otr%J"
ś~~ków_ ~rodukcjl wz~ś!1_ie. 6,6 I nieść 211 mllion6w ton.' c~~'lJ o I za zadowalający J dlatego w mać ma przemysł węglowy ,
i:~g w poI'6v,,'1Hłn:1u z rokIem 77 milionów ton wlę<:el nlZ w sZQstej pięciota1-Ce przeWidziany górnictwo rud,
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ci
ropy naltowej poszybszy
tego przed ~ ~. g 1 j > o111'
P , winna w 1960 roku wyniesć 135,
Jednym-z naJwainiejSzych za- metalurgii
oraz przemysł.owI
,
sUp"ecs'z'enro,enroeZWuOmJ'U O,':'lę"zi , Ppr:zrz Y
..- mi1ionó.w to. n,', czyli prawie 4,5 dań, tej dziedziny przemysłu je.t ~;~~:emu ,i. budow1anemu
Włodzimierz Iljicz. Lenin u:.
ostatecz.nym celem programo- wowego zadania
ekonomicz-,.,n
k lnAtI
"'[,,,
~..I k"H "_ ... --"...
~~, "~n", k
o" tak.e na
myslu
produkuJ'ąc)'ch
art
'i,ul
raza
wlęce)
D.1.?_.w.
rQ_lL_
il,7-'JJ"--'-':1-ZW1~zerue.pr.~u
...-p---H~
'-potę~,'
Lycn'~oe
czył nafi że nie można praco- wyro naszej partii sprawie nego ZSRR pole bO
...
)
Y
h'
l t k sztucznych ktore zapewmą pod
d j ś
d
1200 m
.
d ÓŻ i ł od _ powsze<'hnego użytku.
-W ciągu ubieglyc pl.ęcJO a e . . . :
.
o wy a no CI pona.
waĆ n ie' mając planu ob1Jczo- zbudov.rania komunizmu. Pod t ym, ze
w o r n en u
o
p 'od k .
t k 16
k
stworzone zostalv u nas niezbęd ~ nieSienie
plonów
rośIln
u- sześc ziemi na godZInę.
nego na dhlższy oJges i Ila-O=-- ,w.zględem----wykorzystania
e- kresu przedwojennego, zada- Bu~pc}~jni:h :~t ~z w si o.n~ ne warunki dal~zego, szybkiego I prawnych. W roku 1960 prod~k
O~luga tych koparek WymB6i~le poważnego suk-cesu. nergii atomoweJ do celów po- nie .to kraj nasz rozstrzyga.w I rz bliż
60 ę
Y
~960 rozwoju przemysłu naftowego. cJa nawozów sztucznych POWln- ga wywrotek samochodowych o
Nasza praktyka w dziedzlnle kowych kraj nMz wyprz~ donIosłej ePQCe dmejawoj, kle- p y
emu o
proc, W
Odkryto l oddano do eksploata- na wzrosnąć prawie do 20 mllio pojemności 40 _ SO ton, W
_przygotowywania 1 real1z.owa .. inne kraje, Tę przewodnią roI,: dy już nie jeden kraj socjall· roku pr.odukcJB artykuł~W kon- cji nowe, wielkie rejony nafto- nów ton, to jest 6,5 raza więcej szóstej pięcio.latce przemysł sa·
nia planów pięcioletnich jest powjauliśrny utrzymać także w styczny współzawodnIczy .t.e ~:niX:~ny.ch (grupa ,,9 ) w~- • we w wyniku czego przemysło- nU: w 1940 roku i przeszło 2 ra- mochodowy ma prod':lkować tawypemian1em nau1:gi Lerrlna.
przyszlości(
światem kapitalistycznym,' ale
lekI'
raza w porównaniu we' zapasy ropy naftowej zwięk zy więcej nit w 195~ roku.
kle potętne wywrotki samochoZy-cie potwierdziło realność
Problem przyspieszenia po-I trwa pokOjowe wsp6łuw9d- z ro em .1940.
szyły si~ w latach powojennych
Ważnym zadaniem przemysłu dowe,
n.aszych planów.
stępu techn1eznego i padnie- nictwo ekonomiczne d w ó c h
IW, wyn~k~ ~eall.zaCji szóstego przeszło 4-krotnie
('hemicznego jest szeroki rozwój
Prz.emysł budowy maszyn ma
Kraj nasz.. posiadaJący obec sienia wydajności pracy w system6w rliwlatowych IdPsnuk' p~~~lOetnlegO Zw. Rap
śl'
"J' .ię eksploa produkcji spirytu5u syntetyczne do rozwIązania skomplikowanE
_A
I
'-"i'-'Zie
w. t 'omy meb roZWI
n i e P ierv.rszorz"iUny
przernys l przemyśle został ja'k wie- socJa l'18 tyczne g o i ka pl'tal'1- lzlec
Ok
, .produ.kował
.
g ty 'ha zŁóż ropy go, k auczu k u syn t etycznego, roz zadanie wyprodukowania potttciężki, ma wszelkie warunki cie _ postawiony t całą ostro~ .stycznego.
e~:kt;Oc~n:It;'C:~m:~~~' e~~~,I~; n~Cit~w~r~ea °u~al~, a zwłaszcza puszczalnik~w, lakie-rów, wyso- nego sprzę~u en~r8elycz:-.""gO
ku temu, by w szybkim tern- ścią na lipcowym plenum Ko-·
W ekonomIcznym
if'ozwoju, niż r~uk~" dziś l c;ni p An na Powołżu. W 1960 roku powio kOga.t~nkO\\Y* na.mlastek my~ dla elektrocIepłownI.
pie rozwijać nie tylko produk- miteru Centralnego w roku u- krajów wchodzących w ,skład \ gli~ P FranCj~ą i Ni ą
e
h- niśmy uzy~kat! na tych obsza- dla l Innych
e~l11kal!ów oraz
Pooczas ubieglych 5 lat bu·
cję środków produkcji, lecz i biegłym.
socjalistycznego s~temu
ppct'
lęd m
e~ zac , rach 75 proc ogólnokrajowego produktów uz~klwanych z prze dov.rniczowie maszyn dla prze.:
artykUłów pows.z.echneg'o użytJednym. z gł6wnych zadań spodarki istnieją, rzecz zrozu- dukcjj Zg~rz~y~f::~: ;Wi:;~ wydobycia ro~y naftowej.
~~b~i ropy naftowej I gazu ziem my~ł\l en~rgetycznego z.budoku, by z.nacznie pomnożyć azóstej P1ęciolatki jest zdecy- miała, BZCzególne cechy WY-I Radziecki znacznie zbliży ię d
Wielkie zadania związane ze
g.
,
wall na uzytek Kujbyszewskiej
majątek społeczny i tym sa· dawane podniesienie rozwoju pływające z.arówno I łeh prze 'SŁ Zjednoczonych
s
o wzrostem wydobycia ropy nafto
~racownicy przemysłu che- E1ektrowni Wodnej turbiny wod
mym O$iągnąć nowe !SUkcesy rolnictwa,
Bzłości historycznej,. jak i ze
Partia nasza za~ze przywią- wej wymagają szerokiego roz- ,~~~~~eg~:a~Win~d~~~~łns;;ro~~ ne o mocy 105. tys. kW katO.a.
w budowie społeczeństwa koDalszy, potęłny wzrost prze ~pecyflcznych warunków każ~ zywała 1 przy wi 4 zu je ogromną w~j~ transportu ropy n~ftowej có'w n~ezb ę d~ ~h do ~ę twarzs. W szóstej pięCiolatce powtnni
muni.s'ty-cznego,
mysłu, rolnictwa,
transportu, dego kraju. Ale przy WBZy!t wagę do. hutnictwa telaza., od 1 Jej przet~orów ruro..:lągami. nla takich t:warów ~wszech. oni zbud,ow8~ leszcze p?t~tniejGłówne
zadania
szóstego handlu, całej gospodarki na- kich tycl1
specyficznycb ~e- którego w ostatecznym wyniku W szóstej pIęciolatce prOjektuje nego użytku, jak sztu~zny jed- sze tt.ł!bmy, Dla BraC'~leJ Elekplanu pięcioletniego w dz.ie- rodowej, szybki postęp techni- chach kraje obozu lSocjalistycz zaldy r01:Wój wszystkich gałęZi !tlę budowę głównych ruroch,- wab. obuwie I galanteria, pro- troWIl:l Wodnej konieczne będą
dzinle rozwoju gospodarki na- ki 1 podniesien}e wydajności nego mają cechę wspólną w g05IXKiarkl narodowej.
gów o łąrznej długości przeSl.ło dukcją materiałów syntetycz- turbiny o mocy ponad 200 tys.
rodowej ZSRR polegają na pracy - to głowny warunek, rzeczach podstawowych. gł6w
W szóstej piędolatce stawia- 145 tys, kl1o~etrów,
nych do wyrobu włókna 8ztuCZ- kW katda,
tym, by na bazie prymatu któr?, urno~liwl nam pom?,ślne nych, Ta wspólna cecha pole- my zadania znacznego podnieW szóstej pięciolatce nastąpi nego mą wzrosną~ w ciągu płę. Nie wolamy po~yśJn:e, rozwzrostu przemysłu ciężkiego, reallzowame w nowej plęcio- ga na tym, że 'W8ZylSikle Je sienia poziomu produkCji telaza wydatny rozwój przemysłu ga- ciolatki p Bwi
ści k t I
v.: ląz.ać
nlclmlernJe \\ aznego
Btałego postępu technicznego lat-ee podstawowego zadanta kraje idą drogą budowy so- t stali. W 1960 roku krraj nasz 1.owego. Wydobycie gazu .wzrośRozw6{ hu~n~~~wa o ~l;z:' 1 zadania au~omatyz.acjj procesów
I zwiększonej wydajności pra- produkcJi
socjalistycznej
cjalLzmu I komunizmu; we wyprodukuję w przybliżeniu 53 nie w ciągu 5 lat do 40 miliar- metali
nieżelaz:nvch przemy- produkcyjnych, jeżeli nie bę
cy zapewnić dalszy potęiny nieustanne
podnoszenie
do- wszystkich tych kraia-ch stoi miliony to.n surówki, c.zYIi
::w metrów sześclennych, Od- sIu paliw I przemysl~ chornlcz- dzlemy mieli wy~tarczająceJ
rOŻ;wój wozyslkich gałęZi go- brobytu 1 kultury narodu.
u władzy klasa robotnicza po- raza więcej nlt w 1940 roku, 68,3 dane będą do eksploataCji prze- nego wymaia potężnej buy ,u- iloścI najróinorodnieJszych 1
spodarki narodowej, osiągnąć
Wdelenie w życie llO'Wego łącz.ona sojuszem z chłop- millana ton .tali, czyli 3,7 raza mysiowej nowe złota gazonośne: rowcowej. Przem~ł górniczy n8jdos.konalszych prz.y.rUldów i
radykalne podniesienie pro- planu
pięciOletniego
będzie 8~em 1 kierowana przez. par- więcej nit w__ ll~+._---.5.U stawropols~!L szebelińskle,
fti-em-yeh-. ~
dukcjl rolnejy<ql ~na tej pod8tn- doniosłym etapem w r'ozwią- tu: ma,rksistoWlSką.
miliona ton wyro.bów walcowBarkowem t stępnowskie pod mim! zbadanymi zapasami róż- też w szóstej plędolatce nalewie UZ)'l)kać znaczny wzrost zaniu głównego zadania goStosunki ekonomiczne mię- nych, czyli 4 razy więcej niż w Saratowem Ofaz przygotowane nych kopaldn, Związek Rad'ziec- ży rozwijae w s.zybkim tempie
dobrobytu i poziomukultural- spodarczego ZSRR, które po- dzy suw"re,nnyml krajamI 0- 1940 roku,
zostaną do ek,ploatacji z10ża kI zajmuje pierwsze mIejsce w przemysł budowy przYl'Zl\dów
lega na tym, aby w historycz- b,Q'Z.u ISQCJah~tyc~nego op.ierają , JednaltŻe chodzi nie tyolko .. o berezowskie w dolnym dorzeczu j.JV1ecie pod względem ilości l przemysł radiotechniCzny.
neg'o narodu radzieckiego,
Tak jak i dotychczas decy- nie krótkim okresie na drodze s.u~ na .vzaJemnej, p~zYJaznej zwiększenie produkcji żela7.a I Obi. . Mamy zbudowat . główne wykrytych zapasów rud żelazW celu zwiększenia mocy
dUjąca rola w rozwoju socja- pokojowego wsp6łU!.wodnlctwa współpracy. Zakres ,tej współ- sŁalI. W szóstej pięciolatce hut- gaZOCIągi o łącznej długości nych i manganowych, miedzi, produkcyjnych przemysłu bu·
lielycznej gospodarki narodo- ekonomic",ego
doścignąć '1 pracy je.<lt ?bSlerny i różno- nicy . powinni
zdecydowanie okolo 9 tyslęcy kJlometr6w.
oIowiu. boksytów, nikiu, wol- dowy przyrządÓW zbudowane
wej należeć będzie do prze- prześcignąć naj bardzie I rozwl- rodny, Wyraza _Ię ona w naj: podnieść produkcję .Iall stopo.
Elekłr7flkaeJa..Kómltet Cen- tramu, soll potasowych I su- zostaną 32 za\lllody wvspocj.li'
mysłu, a w pierwszej kolej- Tll~te kraJe kapltallstyczne pod bardzię~ racJOpalnym
wyko
wych i niskostopowych, staU bralny psrtIJ. niezachwianie wc1e rowców fosfor9w:y.ch~
, zcwane oraz umocniona l.Ostaności do przemysłu ciężkiego, względem _ poziomu prt?dukcjl rz~t.aniu,. we wspólnym inte- elek.kycr.nej -l-, innych ·rodZa1ów- la W iycQ- WSlcazaJila W. 1. Le-- - Rozwinięte na szeroką fika; nIe baza...... r.aukowo-bado.wcza i
do produkcji śr<>dk6w produk- "a_głow~ ludności.
!'eSie zasobów gospodarczych I stali ja:kościowej, Ma to donlo- niM w sprawie elektryfikaCji lę
badania geologl.me, d... laboratoryjna,
------cjt:------Bez prymatu wU"ostu
Obecnie, kiedy nte tylko mo<:y produkCYJnych. w koor- sIę znaczenie gospodarcu i o- kraju.
prowadziły do odkrycia
no-Jednym z doniosłych t pnprzemysłu cięŻkiego nie mO'l- znów osiągnęliśmy przedwo- dynowaniu planów rozwoju ·bronne.
W· roku 199!1 wszystkie elek- wych, wielkich zapasów węgla, nych zadań przemysłU budowy
na zapewnić rozszerzonej re-- jeruny poziom gospodarkI, lecz poezczególnych galęzi go~po-.
Wiele uwagi -poświ'lCl oi, w trownle Związku Radzieckiego ropy nattąwej, rud żelaza i me- przyrządów jest zaopatrzenie
produkcji we wszystkich' ga- również po.sunęliśmy się da· darki narodowej, ~ specJa}i- szóstej pIęciolatce
rozwojowi wyprodukowały 170 miliardów taB nieżelaznych, metali rzad- instytutów naukowych i zakła
łęz.iach gospodarki narodowej, le-ko naprZÓ<:l, naród nasz hę- za,ej! t kooperowan~'Q ~rodu {- hutnictwa metali nieźełaznych. kWh energU. elektrycznej, czyli kich i innych kopalin, na bazie dów prodak-cyjnyeh w wY5tarnieprzerwanego postępu tech- drle realIzował główne zada- cjl, w wymIanIe OSlągn,ęć naKonieczne będą wIelkie ilości 3,S raza więcej niż w 1940 l'Ok~c których powstają wielkie zakła- czaJącą Ilość szybko d,Iatają
niemego, rozwojU sił wy twór- rua ekonomiczne ZSRR w in~ ukowo - technicznych i przo~ miedzi, ołowiu, alumInium dla JednakŻ(! zapotrzebowanie na dy naszego przemysłu ciężkiego. eych maszyn matemstvcznych
czych, stałego wzr""tu' wydaj- nych niż przed drugą wojną dujących doświadczeń. produk nowych elektrowni i .ieci elek- energi~ elektryczną pokrywano,
Tak np, w obwodzie kusta- stanow!ącyrh nowy ;rodek aunoścl pracy,' nie można zapew świ~to~ą waruilkac~: -S~~~
jnych itd. W tei przyjazne_j try-cznych dla kablowych linU z dużym wysUklem..
najslPm odkryto nowe, potętne tomatyzacji prac ob1icre-niowych
niĆ n!ezłomńej-'-zdo1nOScl ob- eja fes! obecnie inna, korzyi'i'acy, ' t pomocy WLB, łącznoścl,akumulat<>rów, olei<-.
Przy W2:rośele lIlobalne! pro-_ zlot. rud żelaza,
węgla nie- l .ID'.ocęsów. 'prQQuktyjnych"
ronnej naszego kraju i pod- stniej'za dla nas, znacznie jemn.j tkwi źródlo r03nącej tryfikacji koiel oraz dla z..po- dukcjl przemysłowej w ciągu 5 spiekalnego i boliisy'!ów, jjo1ó-'
Nalety .wrócić baczną uw.nieść. dobrobytu narodu,
wzrosła: baza matertalno-iech-. i umacnIającej się potęgi eko- kOjenia Innych. potrzeb gospo- lat o SS proc., produkeja energii żonych w okolicach wyjątkowo gę na produkcję pl'zybor6w
Znamienną cechą nasz.ej e- niezna Zwląlku RadzieckIego, nomlcznej
światowe~o syąte- darki narodowe,!, Zwlększenl. elektrycznej powinna wzrosnąć korzystnych
dla \'k<ploatacjl p61!)r'Żewodhlkowych
poki Jest niezwykie bujny roz- Wystarczy powiedzieć, że pro- mu socjal!slycznego, który nIe produkcJi niklu, wolframu, mo- a 68 proc~ a łączpa moc elek- przemySIowej.
W toku piątej ,: pięciolatki
~ w6j technik! wa wszysWch dukcja przemystawa naszego zna kryzysu, bezrobocia i in- Ubdenu. :nJo.bu 1 innych metal! trownl 2,2 raza.
Zapasy rud żela.a złóż kusta- znacznie
wzrpsta
produ1<cla
galęmach produkCji, O ile wiek' kraju w roku ubiegłym prze- nych nieUleczalnych schorzeń niożelaznych ! nadklch koKraj nasz obtituje w zasoby najsklch przekraczajl!. zbadane materlalów budowlanycb NieXIX był przede wszystkim kroczyła. przeszło 3,5 raza po- .y,temu kapital1slycznego.
nleczne jest dla dals~ego rozwG- hydroenerget;lrczne.
Elektrow- zapasy rud żelaza Uralu łącznie mnie} tlT,,- zaSjjoKii]a ón~ jeStwlekłem 'pary~_1o wl.ek.-XX=, U<>m-~,-,Hj89--rok....--i<l€dy
ed!>adntęcle'w wyniku dra- ju produkcji st!dt-stopowych 1 nie wodne są korzystne dlab\go" z Górą Magnetyczną,
Cle w i n i
zapatrz.bowani.
wiek elektryczności, zaczyna w po<tawiono w praktyce głó~ne glej wojny światowej sze,regu stopów :ża.roodpb:"'l'c,h używa- że nie wymaga!1I paliwa I da1ll
PrOjekt Hyrektyw przeWidUje gospodarkt narodowej, DRie ,ię
naszych ~cz.ach przeksztakać zadani~ ekonomiczne, ZWlęk- 'krajów od systemu kapltał!.. nych w produkCji turbin paro- naj tańszą energIę "elektryczną.
stworzenie na baZIe złóż kusta- we znaki dotkliwy brak cesię w wiek 'energii- atomowej, szając z roku na rok .swą po- stycznego
znacznie
zwęziło wych wysokiego ciśnienia, .turW szóstej 5-latce poświęci ~ię najskich kopalnlctw!l rud o .wy- ment
r f brykowar"'ch elew której tkwią nieograniczone tęgę gospodarozą, Związek Ra- sferę panowania stosunków bin gazowych 1 innych ma' wiele uwagi budowie elektrow- dajności 10 milionów ton ludy m t~:w. Pśc~a~ 1 dachów a na.
mOlŻliwOŚCii rozwoju sil wytwór- dziecki pod względem al:16o- kapitalistycznych,
Szczególne azyn.
ni wodnych.' Ich łączna moc rocznie, budowę wielklej kopal'!'!. ... ~ ----iiil- ' •
czych
I •
IUtnej-wielkoścl· produkeJl po- illaCZenle-ma1akże. fak~,
i:oN
W 8ZÓ<!tej- p. lęclolatce przecl~t- zwiększy się w ciągu 5 lot 2,1 ni boksytów, za~ład6w aJuml.- we1bszkla.
budokle~ ,ego.hI<
'--1
Nl'twtększe . odkrycie
XX zostawił daleko .w' tyle naj- naszych oczach dokon
.I~ ny roczny wZFost produkcji raza,
nlowych oraz zorganizowanie
y
owa IZY o. ""'" () ,
wieku _ energię atomOWą ba~dzlel rozwinięte' kraje ka- rozpad kolontalnego
~mu metal! nlożelatnych powinien Na-SyberH-ro.wlną alę no
elką Ikalę wydobycla nl... ~140bt'ze,. tr.zeba - I wszyscy,
lIIJlI
komunlści, pawinnlśmy plta1istyczne Eurgpy, , ,_' _ .lmper!.&lizmu,- ,kłóretó"nle- %rtac2inle przewyższyć. wzrost te! ~ok" skale prace przy budowle IIPle1<a1ny.ch utimk6w węgla.,- ~ ter':"dO ' ty)p ~ząkal
~cie- • odda~ w sIuźbl:
Ceelia --If:ziCZegtSma obecnego 'Uchronn_ klęskę. tak przenI- produkcji W ubleglych pięcie- gigantycznych elektrowni wodWspaniałym cdkryelem oatat- WJIl'O'I" .
116 azaro , •
•
\~r~j ~. Jelit eIaPlI 1'OZWłWWanla podala. 1dlw1e,prze<NldzIał· LWu,," •
latkaeh,
.
.Dl'cb_ brackiel na ADaamU pich lat j_tanalezlłlllle boB...
CCI;V GaIaą !la Itr, tt .
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010, towarzy~że,

po<!otawowe

szóstej plęclólatkl.
w
metody przemrsłowe I znacznie zadania
po.z~,eg61nychSałęzlach
prze..
zwjększy~
Blósowanle
mySlu,
'bryl<owB!llyoi!
botowych, . co w)'IIl8łla
llOlŚCl

cementul

l:~~Et~;,:::~~i,,~'

-

W roku 1940 WYProdul<owaU~my około 6 mlllonów ton cew roku 1956

I

przewld,Urny
wzrost pro-I
-ejl cement\! <10.55 milionów
ton, Dla porównama m&na Z8..".czyć. że Stany Zjednoczone
w roku 1955 wyprodukowały
około 52 mIlionów ton cementu.
.
W .zósteJ pIęciolatce W'.\l'OŚ-

I

.=e-

I

prefabryj<owanych konstrukcJi dzinie dai~zego postępu technlcz bolnlków.
~--~~~~~~~~-~w_~-~.~-telbetowych, przeszlo dw~krotw przemy.śle,
Następnym. wyłBzym w ponego

spreCYZOW8-

nie - produokcja obliCÓWkI. łup ne w pr-<*.>kcle dyrektyw poalaku. urz.ądzeń .anJtarno-tech- I dają azczeg6Jnle--donloale-zna:
nlcznych I I.nnj:c!l materialów'
.
budowlanych,
•
•
~1Il)'8I..Jdn)'. -ZwIęek
d:zleókl jest najbogalszym w.
lasy krajem na - świecie. Pro~

,..'ad71imy

wyrąb

ką skalę. Tok

Jasóv.' na wiel~
np. \V~
~J.1ble-

to ooczuwamy brak
d
d
tkl '-dl
t re;ru:e pr~~ ~a~SZYS'e ~ard:;
n~zczęQnJ/
y J
Mimo

.

-

dzaniu j'ak najdoskonalszej tech
nologH Prodtt!tcjl. ~wanlu
kompleksowej mećhaniza~ji i
automatyzacji procesów produk
,cyjnych, ~ ja~ najpełniejszym
1t jak najbardzlej racjonalnym

porÓ\W\8nlu

•

mentu. 42 ~llony par obuwia
~~~;n~~B~;~;~;o~u~-~_~~~~o~~w~~51~to~n:6~w~to~n~~Sij~'~r~0~U~W~dJzi~2F~~~I~e~::~:~[i~~~~~~~~~--

tajnJlllr\la
materiałów,
__

Należy w
mecban4za"J"C1,1I8l1>lzcC\Vl!~

......bl..mrozwoJU __hnlcznello.l'
jeot automalyueja produkcji.
Wprowadzenie
""
skalę automatyzacji produkcji: kantakty
otwiera perspelctywy nlebywa-' badawazych za~ówno
lego WZl'tJStu
pracy ,bą. jal< 1 z zal.ranlc"m'vmi
t w
pro~ , tucjami
wndli
I

,zeroIk"

~~~~J,i~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~);~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~----

Tyl~o za -pomocą BtJ1omatyza·
<11. można
,dzl
pracy. kierować
I W urządzen1acn1ftOmowy&'-tak
równiet procesami w wlelu za·

I'kładach

~ badawczych i innych
prv.etTIysłu chemlcz.ne~ dl15tytucjl MtJkowych, nie b,,-y~ł~.~+_--J!ibI1JrY -zbiR. .
go J tnny~łl ,g~ - ~ysłt1; Bnt- -razu ----prroanall:zoWruna

>

~=~~_~~_m~~_~n~~.k;I~~~~~ł;~;~I.~~;.~t~;;;~;H~~~~~~~~~~~~~ffl~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!l!~~--=:
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Drewno trzeba OSZC7.ędzaĆ I
przede wszystkim d2ię.ki
szer~z.emu stosowaniu betonu
( , Ib'
ze etanu.
W szóstej pięclo1atce projek~

to

w Jmęl'!llle calego
stwa.
Socjalltńycmy system _ _
darld I współczesne ooIUn4ęcia nauJd daly nam beZłlrimlcz'
I ~::~~lY~I~I<'~::"
ne możliwości rozwijania. tech
p
będzIe'- n",,,,,,,.+OllJl~ 2adamlem w&ys1l1<lch lu-.
uzyskać 00 najmniej 7 mlllo- dzi radzieckich pod pmewonów ton surówki. 11 milionów dem naszej wlel,kiej partii. jest
ton stall. 70 mlllonów ton wę- wykorzystanie w pel:ni tych
gła, oIroIo 100 tys. traktor(>\\". moO;l.lwoścl ! zdobycie czoło-

'fIauce.
stopniu. .
_owadz",nli.
w o
W!ellde znaczenie VI praci
już bynajmniej nie wystarcza. S"leI'llzym 'ZIkres.te we 'Wszyat- naukowej ma systematyczna I
Technika nie mQże stać w mlej- kich BaJęDach przemysłU kom-IBzeroka In~cja o pracach w
,cu. powinna ona bez przerw. pleksowej mechanizacji głów- danej dzledzil!lie Wiedzy I w·gra
posuwać się naprZÓd. Jedynie nych I pomocniczych procesów. nictącyen ~ ni" dziedzinach,
p"zez szerokie 7.astosowan·le 11.0-1 ProJelot dyrektyw ZW<1ica
Nauka nie m<>że rozw!ja~ się
w"j techlli'ki zdułnmy w krót_lgólnQ U W811ę na komplelk.sową bez ,ze10klej wymiany pogląkim terminie znacznie podnleś~ ~echanizaoję zał'adunku i wyła- d6w. J~nakte w wielu zagadwydajność pracy
zwiększyć dunitu. przy lotórych mt.rudnlo- nieniach wymiana ta jest utrud-

sooOW-----sllr
~
~','
tycznych oraz w nieprzerwanym
Korzyś("J~ jakle daje automa~ I rB~Jo.nalOleJS7:Y, II)~Jos7.C7_ędn\e.1.
z~iekszaniu dzięki temu wszyst tyuc1s, wldOClJJ1e ~ą na l?rz.y~, S'lv
l
na,)bA~7.'\:j wyd~jny
kiemu pr.odukcjl wyr-Gbów o wy~ k~adzle dfJ1:łe>pTOW'Sklf1. j ete.ktrow~ systl:"Tli, To\... Chi U5ZCZOW w re~
sokif'j jakości.
Ini wodnej,. gdz!e 'Y czasie .1ed~ fera':le lipraw,ozdl'lwCI~m kc
Ale technika _ maszyny, ob- : nej zmiany 281e<:lwle sześciu' ca,łklem ,Słus,lnle m6~lł o nad~

I

tuje się 7.wię..k.szenie W)'"\\'OIU rabiarki i Inne urządzł'nla - to' dyżurnych obsługuje
g
mIernej I nleUZaSadn!;~~!~k;~0~;n~-'fr~~~~~;;;'~u2i!~;;;ś~~~~1i~;~~~;~~~~~~~1:~~:~~~~;;~~~~~
drev:na p. zemyslowE'go w z.a- tylko jf'dna strona medalu. Aby blin ~Wodl1ych' o łącznej moc,Y cenu: acJl. ~M6w
ni
kresie Ministerstwa PTZemysłu w SPOs.ób właściwy WYkorzystaĆ.IOSO tysIęcy kllowat6w <?'faz ue- badawc. zych 1 wyższych L1czelni
e na dużą
Leśnego o 42 proc" p.rzede- tę_tE'~hnike.. aby__ .zapł'wni~ --'z-yb reg 1rmy('b ~ha~zm6w"
w cen.t~um kraju, a zwlaszcza w u' wdlzelledk.leZlnf'edaavlpr~d:.tjf.n_o:::"~
1 l ki
wego wydobycia
I wapna
Wsz.,y-stkim w okręgach gęsto kle tempo postępu technicznego Szozegó1n}e wa~q «"olę w B"llto Mo!'kwH~.
...
',.
r~jo~~ch gd i t awy przeznaczonych do uty1nianla
zalesionych oraz przewiduje się należy troszczyć się nieustannie matyzacji
powmny
odegrać
W naszym kraju i6tnleją jaK przemyslowych - ba~łny. lnu
ł jedn'oro:Z~e rd8ją gleby.
tam znaczną roroudowę przewyksztakenie kadr wysoko Butomatyczne 'maszyny mntema najkorzystnlejBze warunki dal· lneu~aw~~ą~~oprzeszlo
nalety zwiększać
Zadania posta~ion~ p~. roI
mysN tartaClJlego.
wyQtwaHfikow8ITIych robOtników, j ~yC'Zne, które same będą mogły juego rozwoju naukI. Posiadamy a bawełn v _ o przeszło polowę-'.-ł-,'··'··,,~ traw.
nłctwem wymag8j~ dalszego u ...
techników ln.tyn1erów 1 uczo- I określać najkorzystnle.is:zy re- wielką armię wysoko wykwall~./
~rojękt dyrektyw- przewkłuj*t sprawnleni8 pracy
ośrodk6w
"ś
mych nJ~tMlnie rozw1jać nau~ 111m proces6w produkcyjnych t llkowa.nych pracowników nau~
SDecJalmą uwagt: nalety "o~ dalsze, znaczne zwię1:ts~nie pro maszynowych I zwięlązenla łeb
przemys Iem ,e nym kę, dookooalde! OllIanJzację pro- utrzY,mywać go MasZj'TlY te m<>- kowYch. pragnących czynem do święcić rozszerzeniu produkcji dukcjl rolnej w".owcli......b.
roll w produkcJI kolehozowel.
·ś iś'
I
J si
dukcj!.
Igą rownlcl ustalać l kontrolo-, pomóc w rozwoju. gospodarki buraka cukrowego.
'W 1960 roku 8Ow<hozy ~I,,_ wymagają organizaeyjno-gospoC
Z'II
Można byłoby przyleczye! nle- wać ..dlmla w zakresie jakości; narodowej. ak\ywn;e uczestnlKomitet CentrRlny partII
ny ~"'tnrczyć państwu 915 ~_ darczego umocnienia kołeh0!6w
rzemysł papierniCZY
mału przykladów pokazujących produkcjI.
~_
cZY,ć w budownictwie opołeczeń- rząd powzięly niedawno ważną lIonów pudÓW zWa. 1,5 ml1lo- I podniesl~nla ·wydajnoścl pranasze znaczne sukcesy w dZie-1 Projekt dyrektyv,,· stawia z.a-' st""a komunlstycznego. Tl"zeba uchwałę zmierzającą do zwięk- na ton mlęsa, 8,8 mlllooa ton cy kołchozmkó:w.
'
przemysł
d '
k
t Jk
6 b ' '.
l szcnta produkcji ziemniaków 1
Niedawno Ko ltet C trał
,
'
rZin~e po~tępu techn~c~~eg~ ~ć- s:~ll: ~~~~~~~~,~;: ~~, )l~~~et';~a~ :'aś~i'\\~ z~~~mw~:,~e~:'~et-_ warzyw Zgodnie z tą uchwalą, mleka i okOł~o~c~v-to~~n~ partii i Rada ~tró;n ~
V! SlOS~eJ P!ęc,l~latce prLeWl- ~ nJ.e ,0 ~~~ ~Gil procc;ów" ~rodu~cyjnych ! ką siłę·1 udzielać naszym
ceny ziemniaków dostarczanych
wykorzystYwa~ przy- powzięły uchwałę, w myśl kt6~\~~:h s~;b!~~lu~:z~~";ab~}?~ na e=- by usun!,\ć istnieją~ w 'szybs~ego 'przej~:a ooaUl0ffi1ii-drOm"
'
,
"i1"l171emTI=."Ldecyduwa=3-·-GŚredkaeb--maszynowtr- - - t kt
i · k nstrukcje szeregu tej dziedzlne ,,;hiedoclągnlęcla i Ityzacjl po...,zC'z.e".olnvch a)2,rcga- I n€j pomocy.
~odn1eslOno ~redmo prawie 3 nIe obniżyĆ .nakł~dy środlków traktorowych Spoczywa całkowi
('t ,u?, c c~ ~klad6w produk- zapewnić
w szóstej pięciolatce l tów i operacji do flllt\)~utyzacjll
Reahz.ac]8. szeroko zakreśla- I azy, a ceny skupu - hl,~ raza, finansowych 1 pracy na prt:lduk- ta ?<lpowiedzialność za wyko..
nH
l."..
ną/"
moi szybl{i postęp technicznY we :wydLialów produkcv]Oych 'Pro-' nego programu po..c;tępu te<'h· Ceny warzyw w ramac
ostaw cję, pow1mny stać się wysoko~ nante planu dostaw artykułów
C,JI celu ozy 1 paPI~~, C0, u t
WSZYstkich dziedzinach "gospo- I cesów
technologlC7;nych
i du I niClnE:'go w przemyśle, wytyCto~ planowych I skupu rynkowego dochodQl\.V)'lTrl przedsięblorstwa- rolnych przez kOłchozy.
11 ..... 1 zn.~czne r Z~'~~,!Zenl: lel~ dar"kl nurodow;j.
I.gtworzenia przedsiębiorstw cf.ll- nego \\' projekcie dyrektyw, bę~ j podniesiono przeciętnie o 70 pro- mi, .
Towarzys~! Aby pom~lnl.
produkcJ.l, P od, J
P P
[-----.Z.a.cz.n.e od---Zagadnien1a__ -nasze.- kowicie zaUlomat17l1wanych, 'co dzie w znacz.nym st:opnlu zale- cenŁ.
W szóstej pIęciolatce
rozwiazał: zadania zdecydowane
typo.g~f:~O t -g-alR'~ !to parku maszyn I urządzeń. umoż.llwi ogromne podnJesienle; iała od rozmachu, 1akiego na-! V! d,ziedzlni~ hod~wll przewi- two będzie w coraz szerszym za ~o podniesienia rolnictwa, nale-1f1:8 b)ć z\\lę.kszona, przes _ Mamy jes7,cze za mało p6łąuto- wydajności pracy.
. ~ bi.e.rze ro. z".'.ó j specjallza-cjl i kc- dUJe ~Ię szybkIe ZWIększenie pro kJresie wyposaŻ8ll1e w rńinm-od~_ zy w__s~Eo~~~ ~~re~~~ 1 ,,?~~h
poltora ra7..a, zaś tektury
matów i automatów, nowoczesOprócz zadun:a odtnowienla .QPe!-.2:~ania ~ ru~emy.śle- _ _ -t~U~1 w celu
,
ny. Oardz.lej nowoczesny s.przęt ~me wykorzfflywa~
do2,8 raza.
ńych wyta
,
-nk-u maS"ZynQl\.Vego, udOS'-K~
Nowoczesna, wysoko \\'Ydajna bowanla ludności na mlęso, m1e technic-z:ny.
~wladczeni8 przOdUjących kołW szóstej pięciolatce nalefy, k6ł zębatych i szlifierek, jak. naJenla technologii produk~ji
technika może być WYkOrZysta-\ ko t i~n: ~rtykuly hodo~lane.
W ciągu 6 lat planUje się do;.: -hoz6wf MTS l sowchozów. Daroewiązać zadanie szerokiego również młotów i pras.
raz wprowadzenja mechanrucj! na najPf'lniej tylko przy masowĘ'j
Pro u Cla mięsa
wzrośnie sta.razy~ rolnictwu około 1.650 Ją one przykład, jak należy. wal·
roZw.oju p",dukcjl we wszystNie odpowiada nowoczesnym I automatyzacji ,tni przed n.mll jednorodnej produkCji w wa- d",:,ukrotnle przede wszystkim tys, trakt <>rów (w przeliczeniu na czyć w praktyce o potętny _-kich bez. wyjątku 'gałęz!ach wymaganiom stnn urządzeń od- zadanie pod.noszenia jakości no- runkach stosowania
.systemu d~~ęki rozwojowi chowu trzOdy traktory O mocy 15 KM), w tym ~6j rolnlctwa ł
pt"7..erTI\r!=tu lekktc:-~o t spo*yw~ lewniczych naszych zakładów,
wych maszyn, U.J":!:&d7..eń. rnll- ciągłego potoku. Do tego celu c h ewnhej. ~ k~l~hozach i sow- 680 tys. traktorów do uprawy
ezeg'o . 1)Im samvm cokonMlY! W szóstej p:ędolatce trzeba teriał6w
1 innych
wyrobów, służy właśnIe specjalizacja i,. c. azec ma ą v zorganizawa_ m~ędzyrzęOOwej, oraz 560 tys. • ••••••••• ~ ••••••••••
z:.o!\ta~:e nowy, wielki krok. na- ! będ:z.ie dQk~ać wielkiej pracy 1dbałości o, to, aby ~~vladflly koope~owanl~"
~:i~a szeroką skalę chów t tucz ltombaJn6w zbożowych, 250 tys. D LA
ód umożliv,'ifl'ą{'v uc:unlęcie
dziedzinIe slosowanja nQwej, one o.<;taln:m oSl"gnJę<:"lom nn-!
\V ciągu plęclo1atek speclall~
N i,
ó
~ .
k
kombajnów do. sp~ętu kukurY-I'
~kr6tu
P~I" li.
hand'lu· artykułami doskcxnalszej technologU prodUk·IUki; tffhT1ik! ()1"(l.'Z zaoCln;e W;U- zacja w naszym pn:emyślS! po/ ezy r w~ocze, Ole wy orz)' dzy 1 innyc,h roślin. p~eznaczoław BUŁGA
z~'V'~estlY\~vmi i SDOŻV;.~:czyrr.L cjf.
.
wanie --7.- 'f'H'Od'U/{{'ji prz.,...."t.(łr-"a~ 1 CZyniła pewne p()t;t~py. Jednak~ sf,a ,w ~z:roklm ~a,kresle Ws;.Yst nych na sllo.o;;ow8nJe, Jak rów~
•
n nM
tnl ,Y po' tellU wszelkie wa-I .Jak wabne j~t to zadal!1ie łych t,YPów ma~Z\'n, u!7.·!dzc~ l I że wiele jcst jeszcze niedoma· kle I:;:;tn!elące. n:~zliwmk~ zWlęk- nież wiele innych maszyn ol 'podamy
" keJą..
można zodentować' się z nastę- rna!C'f!;))ów i Z;lslępm\"a1J~1l lch, gań \V tej dlJd?d ~Plie, Na plp- sZ(,~la produkCji wolowm!,,_ 1 "~a nkzych"
r numerze
nm lo
pująfych przykładów.
nowymi.
' num Komitetu Centralnego w ranlOY·
,
Projekt dyrektyw przewiduje
Jutrzejszym
Pracownicy prze:nyslu ~p~
W przemyśle budowy m.aszyn
Postęp techniczny prowadz.i lipcu ubiegłego roku poddano I ~ndykcjB mleka ma byc dost~rczenie rolnictwu w cią~ \
tywc,.:.ego,
pow.nru
znaC7..nl~ w S7.eregu pr.ZedSięb!orstw ctą- do oszcz~wnia ~racy .<;polecz~ te braki sz('zeg-6~wej kryt~~ce, i -, 176 - milio n6w ton.
gu pięciolecia 180 tys. szerokich ••••••••• ~A.A ..........
zwlł~k5ZyC
produkCję
mięsa l gle jeszcze stosuje filę pt"7.eSlta~ nej. umozllwla zWleKszeme pro- nakreślono powazne posUnJęCIB
.... v..-~
przetworów tnlęsn~ch" masla, rv.aly, mało wydajny, proces dukcjl przy mniejszym nakla- w celu rozszerzenia ~r1ecjalizacji
Gera, młaka l a11yKułow mle- lechnologiC2:flY formowania od- dzie pracy. .
i kooperowania w prze.,rT1yśle,
cz.arskich, ryb i przet,wor6w Jf'WÓW stalawych 1 żeliwnych w
Sz{'zególme wielka
rola w
Projekt d1t'ektyw przewidu~
Sp.raWOZdaOł-e
rybnych, cukru i wyrobów cu- piasku oraz technologię wykopostępu technicznego Je szeroko zakreślone posunlęklerniczych, jak r6wnń.ei WS'l.yst nywania odkuć
BWonauce.
cia w dued:zinie specjalizacj-i
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związku i'tym musimy zbu
dować wlele nowych przedslękich rodzajóW kon.serw.
W

biorstw zarówno w miastach.
jak i w okręgach skupu 5urow~
ców rolnych,
Ważne 7,adaniaprzedSiębiorstw
stoją przed
pracownikami
wytwarzających lewary przemy
slowe powszechnego użytku. Po
wi-mlJ.... oni przeszło póltorakrotnie rol:~zerzyć produkcję obuwla I konfekcji. znacznie zwiększyć produkCję tkanin lnianych.
a zwlaszcza najwyższych gatun'
h
k tó
h
ków tkanin we lmnnyc"
ryc
obecna ilość nie za~pokaj9 w
pełni zapotrzebow.nia,
Na szczególnie wielką skalę
trzeba będzie rozwinąć pr,oduk-

cjęnafczY--włókna

bod!Tlego

kuc~I.~~~~~;t':,'!h.!;;~~~m~"';P~~~H~~~;;-~~~~~~~~1=CI"lirir.iliiI~ft.:

stQ5owano
we
wów 1
kilkakrotne zw, ...... ze<ru.
nośc1 pracy i
czędność mebalu. Jed.nak!e te
nawe metody wprowadzane są
do produkcji powoli.
Jeżeli odlewaall'h,stali tąmetQdą

ciąglą doprowadZIĆ w 0'dIru 1960

do poziom1P 12-15 milionów
len. co ]'est w pelni realn1e. to,
wedlug obliczeń Państwowego
KmnItetu dla Spraw Techniki.
mOtna zwięksizy~ p!"9du1tcję wyrobów walcowanych w przybl1żen!... o jeden ~lIon lun ! za,
oozczędzlć przy tym okolo 2
I ~liard6w rubli,

I

produkcję
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h .obrad
Zjazdu KPZR

Zadanie polega na tym, ruby
fahryka
produkowała
R94
l

każda

~~~~~~~~~fr;.;'fE~,tii~~~:~~,-:.--bf~~ :-:;::~W(~"~~~~~;t",j,!':=j~~~~;j~~~~~:!~Jii~~~~::~~::.~~~-I'kalę
wprowadzono
unifikację części I zespołów oraz by organizowano kh m~
rod
f b
h
:~~I~~';.,,~. arykac
Projekt dyrektyw przewUduje

powstanIAł w ~ch. go$iPOdar

Czych rejonach kraju - wyspoejallzowanych fabryk " ~dzIa.. ~
łów procttp<ująćych odlewy. odlrucla. zrOnnalizowan. 'lWIIl'Zęczęśc;l _owe. cizęścl 2
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tycznego. W szóstej pięciolatce ne jest szerokie
sztucznegosztlcznego
I synte- elektrycznOŚCi l
produkcję
włókna
z-wlększyć co najmntej
trzykrotnie, a wł6kna syntety~z~
- pięciokrotnie.
. Należy też poważnie zwięk~
szyć
łów

~,..!~~Ow:r~ęde~tu~i
bY~
przemyśle budowy maszyn.

zastosowanie

oraz Inne wyroby,

takich arlyku·

jak zegarki, rowery i moto~
cykte-;-maszyny do.l.szycia ! pralki odłliorniki radiowe t inne
pr'zedmioty prze7nncZQne do za·

_~jM~ ~=h~lim~_
bytowych oraz dla
'itwn domowego, .

gospodar-

Rozszerzając produkCję 'v..'YTO- I-":r~i~j,:~:

przemysłowych pracowni~

ey
b6wt?rzemysłu lekkiego powinI?i 1'[
jednoczcśnie zapewnić
poprawę jakości 1 Ich
nle w porę. Trzeba

ludności

znaCi:n&

zakup odzieży, bielizny
i obuwia w sezoni..
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Illt, ściśle zespolona wdkół swe-

'F0WBnysze'1' Znaczen!e relera
_ tu, sprawozdawC2ego pr.edsta.
en ra·
ny. podobni.e ja.k znaczenie samego XX Zjazdu, wykTacza da·
leko poza ramy partit, poza lI1'a·
, ~lce nas_o.·krajtl, Tłumaczy
.. - ~ s ę to f&ktem, .. że "asza partia
kIerUje potę:1mym państwenrra•

Jednocześnie

zwlę·

ojd--beć---kolekll'1W
nowoczes.nych dróg
mamy ma1o.
Sprawa rozwoju sieci drogowej
wy.maga. rozwląza.ma._
Zwiększenie BZY. bkClŚct,.obnlta
koszty własne przewozów, daj.
znaczne oszczędnoścI, Kosztów
transportowych I z~alnia dla
przewozów dodatkową, ilość wa
gonów, lokomotyw, łitatk6w" 58-

~~iaTej :.~~~~t~' j~~6~I~ta i,:"k

I

I
I

:~~ne, ;:I~'k~~a ~:z:~~~~~w~~

dziej
n. bie tody
bolszewickiej _
O:cres spraWozdawczy był w krytyki i s.amokrytykl, - pa"tla
tYC1U. ną..szej" partii I ~raju 0- i jej KomHet Centralny 7ffialp.z- portowa ZSRR

~~em

zobowiązania dawanie tych. powatnyęlf . rIIesa zdecydowa
NIedostateczne "ą bod:!ce mo. neJ poprawy me
.'
ralne i materiatne z. tytułu wy dwa ze' strony· dl.tałaezy. .. p..
nlków OlIląganych we w.p61za~ podarczych, jak równle1: orga·
wOd.I>lctwle, Słabo' -wyk6rzy.atunl..,cjl zwlązkowy~h' I partyjję Blę ·lIczne formy morJlnej nych.
'
,
..,chęty _ ta'Zeba Pl'ZYznać,...je
.
zbyt skąpo odznacza sięordeKa1xIy dzlalaC'Z goilpo<!arcZl
rami 1 medalami robotnik'ów ;;'.;!.Z
Z:l~~~~!j~r;ni~,;t~r~
przodowników wspólzawod
'
P CO'Wsć nac podniesieniem

SOCJallstycm1!~

kolejowych, Btacjl, budować
drugie tory t nowe. Unie kolejowe, przede wszystkIm - na
·..,Iakach <>ooląro~oJj t nowych:
I Nie mniej d "nlosłe problemy
stoją przed transporlem wadnym, poważną zaletą ekonomlki socjalistycznej jesf możliw0
jak naj,c;kutecznlejszej plano
.

l)<...I

decydUjący "~lyw

oale1:Y

e;-przepttNtuwąllnn-

olenim
Centralnego I jego Prezydillll1,
realizującego konsekwentn1e zasadę kolegi.lnegokierowructwa,
Wzmocndł się niezmiernie 50'
ju... klasy robotnicz~ I kolćhozaw,;go chłQpstwa, zacleśniła się
przyjatń narodów, naszego kra-.
~!l~k~m p~PJtyr~:,%,·iCędY';'ynWarl:~ko~ j~
ju. Naród radZiecki zespolił slę
ba+rdziej wQlkól
naszej
wej i WYWierającym coraz bar- parr-th.

P~UkCjl.
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w
linii kOlejowych I portów,
Bynajmniej, nle zawsze
e
Wzrost szybkości przewozów nia się według zasług 1niej t y- wypadków

I

cownfq. na klerownl<;zych Its
ńowlskach przyjmowali ludZI
.
. I ,I z Ic~
Ustami, skargami, oświad~n Il
mi I. aby wnlk.llwte t szybko
reallowaU na me,

< I oddanych p rtll t
d
naruszania dyscy- n ~
to..
,P
n~ro o-
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okomjllikowa'1ym trud
Nalety przypomnJeć, że wkrót
ce po XIX Zjeźdz.ie wrogowie
ZSRR, wrogowie komunizmu,
'.".':,ogoW1ie pokoju liczyli na kryzys w naSlZej partii, w jej kierov.rnictwie. na wa.śń między kla
są robotniczą a chlopstwem,
m:ędzy na.rodami naszego wielo-

_
pllkowanych zagadnień, które I przy pomocy ruroc,ągów - ~osiały. w caJef 05troŚCj przed par_ zostaje w dalszym ClągU metlą i krajem.
wielki. W sposób szczególnie
Smiało 1 zdecydowanie zde- niezadowalający wykorzystuje
maskowano
i
zlikwid.O\vano się dla prze.WOZ6W lokalnych
zbrodniczą działalność faszy- tzw. małe rzeki.
stawsko - prowokatorskiej b8ll1W transporcie
.amochodody BerU. Wzmocni.oną J)':m sa- ~ mamy ma.kL samricho.d.6.w

----., ~;;~l~.:;?e ~~~a~~~ ~tięTpansfWO
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nych, przyspies7a obrót towa-,
rów zbliża pod względem czasu
okręgi produkcji I konsumpcji.
W konsekwencji ułatwia to kooper. a<:jf: przemysłu l zapewnia
uzyskanie dodatkowe} produkcji dzięki szybszemu 7wablanlu
--środkó-w-.produkcj.i .2. transpor-

i

łożyli nlemillych atarań, aby nych warunków mleszkanlozapewniĆ-. sukces przodUjących wo-bytowych ochrony pracy
robotników.
ltd.
.
Nalety zvvłaszcza połoiyć na
Powa:bne braki w org8.ntzacjl dsk na rolę' dztałac7.Y goepo-,
pracy i produkcji, które pr-ze- darczych w organIzowaniu nasZk~dl~1ą
wsPólzawodnl~7 md produkcyjnych, które majq
soc~
yczn~'L\.
zna Ulą tak... duze znac..zenie,

if. kJ~zPGŚ-ree~un

~~;~~~łJa~~;~!~ij~;~;~~ l. ~~ąs~~;. ~r::a~~~z. ~ ~~~~W;r~~ I ~~i~~f;f!~~ia?:~guw

radmec-

obowiązkiem

szych

gwarancji

rozwiązania
ed

mJ

zadań

pomyślnego
stojących

ó t j

,

.

Ia7ce.
~~eonlew z Sje!~ze J!I~r
8Zq siłą naleiy rozwinąć prac'..
nad
jakoścIowym
wzrostem
tych kadr, nad podniesieniem
ich poziomu technicznego, peU

c

tycznego j ek;o'.Ooma::2l'Ilego.
ego
ler~wnika ap~ratu.. W związku z tym ogromne
gospodarcze.go, funkcjonarJU~zy znaczenie pOslad's ostre pasta
partyjnych.. a zwłaszcza r.nąz! wienie w referacie sprawozkowych jest akt~'wny udzial WjdaWCZrm tow, N. S, Chruszczowa
naradach produkcyjnych. uwal. problemu wzmożenia Ideolog""
~~ """ilej--pracy-pa:rtH,--połmeftla -k.i'~.
wnioskóW robotników, praeow su oderwantu teorii OC pra!lty
ników,
inżynleryjno-technlcz- ki I praktyki od teorII.
nych 1 urzędników oraz wciela
SprawozdanIe KomitetU Cen
ZW8irta i :zjednoczona jak mono- w rolnictwie!
to
I
wni08tralnego iJ'uzymane jest na wy
~
==~-~
~w IihStorycznych warunkac~ v,ryda}ności pracy
sok im poziomie Ideologiczno·
realizaCji
hasła
wielkiego
Dla nas, dla obo2'JU socjal1teoretycznym I lakt len w
. Suk~esy nas7~j polityki ~grr-a- I napięcia. ~ stdsun_k!łc~ między- Le-,nina - d~cignąć t prześcig,. ,.tycznpgo wzrost wydajności ~
calej pełnI odzv..'lerctedla pracę
nj.~neJ są ~·ymklem tego, z.~ Ko 'n~rodov..·ych.
nąc w dzledzme gosporla.~czel, pi"aćy ma decydujące. znaczePowamą przes:z:kodą, w szyb I cy 1 płacy, ponlev.rat prawie po KC w okresie spra~
mlt~t C:mt. a.Jny ~ra~!dłowo 1
~zrast~ pęd, klasy roboW- tj. p<?d \\'zględr,m produkcJl ~a. nie jeśli chodZI o ZWIększenie I sz.rm wzroście VoJ1dajności Dra-lli~
.
.
.
" . ZJę l
z,ym oraz cale życie partiI.
kon,,~kv..entr:le realiZUJe mądrą ~eJ do JednoścI, ~o zJed~ocze- gło~ę .ludnoścI glówne kra;te prodUkcji gospooark\ naro1.9.:..LQ" i rozwoju' 5I361zdwodnlctwa prze~roczeniu norm, ,dZięki preWiadomo, że w okre~ie t
pGbt~kd l,eI1lr:lo\\'ską. .
~
llla W~ZYSlklCh Sił patnoty~z- kl1Plta!;stycz~lfD1_~_
\\ej, iako źl6dra-poa~esienia i sochlLstycznego są
nie tylko mJom i innym dodatkom.
KC rozpatrywał i stClwlal na
_.
e<'~' ,~:?~a<:,i'.:enl~a
' .
. , . ~~~ . . e up ynę y
d()brob~"tu ludności,
I' pnrusz..one
wyżej braki, lecz
PowaŻ11e
n1edoci
I la
~ v..Ol;}}' I..p. o.{O,1U. Jest .to bO-j baZie oorony nlezawIs}oścI na- Ch\.Vlll W}'S.UnlęCla tego hasła,
również poważne mec.odąlZnię 'ok" . ,_
ągn ęc , porządku gzereg wielklch l.BWjem pr0blem palący,
zywot- rodowej i odmov..·y podporząd- z wyjątkJem okresu \vojny, gdY
l\l()ghby-uny
J.ednak.
mleć j. c:a Istn!ejące w systemie płac l,a ~e l~tnJ~ją obh~e w calym_ sadniczych i teoretycznych z,anym znaczeniU dla dziesiątków ---kowania się obcemu imperia. główne zadanie polegało na tym, wj\,~ze oSlągnję~la, g~yb?' zanormowania pracy.
::>Y~der:lle. I? BC:
amuJą .wzro~~ gadnień. Były to zagac.menia
i setek
m'l:,JT1Ów
ludzi we llzlTIIQwi. Znalazło to zwłaszcza arbj' dopaść Hitlera w Berlinie danie w ·/akresre \\'.vdaJno~cl
wy aJTI?scI placy, sprawiają, 11- dróg dalszego rozwoju naszew~z~..srt:{~h zakąl'k.'!łC~ kuli ziem· dobitny wyraz we Francji i we l zapędzie go do grobu, ce zo- p.racy zostało w ub!(~głej PH~~asadę 1 2ma-e-ze:t11e ~oblstego zaC"h~Zl kon!C'cz~oŚć,. by po sta- go przemysłu clężkiegC'. oceny
skleJ, kto.T7Y przezyh w XX stu Włoszech gdzie partie komuni- stalo świetnie wykonane przez clOlatce wykonane w ctd~j roz- zainteresowania
materialnego raa'la'lym przygotowamu uporzą,d obe<"nego etapu budownlctwa
lE-Ciu dWie woj:· y ś\viatov.'e.
sty<:zne' odniosły
w
wybo- na&.zą okrytą chwałą armię ciągłości przez wszystkie
wynikami pra~y dla podnie.sie- kOW~ tę d7.1edzin~ lub ~ iak to komunistycznego, problemy po
Pań,~twu
radzieckiemu
z:e rach parlamentarnych wspa- posunęliśmy się znacznie na kłady i cały przemysł.
nia wydajnOŚCI pracy wysunął nazy ~ją - v,rprowadz.lć taryf~- lItyki mIędzynarodowej i Inne.
\\l:ględu na jego iJ9totę klasową małe zwycięstwa, z któryCh przód w :,"'!konaniu zad~nia doW celu upłyn.'1ieniB rezerw I Lenin I już w ple:wszych latach w~/~ ~7:1~ta~ 1 ~on:n7aTI1a
głęboko obce jest dążenie do wo partia. nasza i cały naród ra- ścignięcia Fwy~.dzenIa glów- wzrostu wydajności pracy na-lwladZy r~dziecklej na~al iej ~ Y,
ono cz za ante atwe,
Po XIX ZjeŹdl.le partii Ko~
jen v; celu narzucenia narodom dz;ecki szczerze sip c'eszą
nych kraj-6w k~pitalistycznych leży rzecz Jasna w 6zybGzvm moc prawną
w . podpisanych óy~ Ś ~AkA asu l, być "-,oie, mitet
Centralny
odważnie
.
....,.
. , ..
od k j
I
'
'
.
b l dek t h.
r wmez rvu uW lecz zrobiĆ to (mam na myśli odwagę w dz.;e
swojej ideolog.ii i ustroju spoStoimy jak zawsze na na- \\' dZIedZinie ipr u c I na g owę stopniu wprowadzać nową tech p.;-ze-z. sle.e
re ae należy bE'Z'\\rzgJęd~lel
dzjme Ic.eologii, teoriI, odv.:agę
lccZJ10 - politycznego,
w celu szych ,pozycjach rewolucyjno- ludn~ci I ~mniejSzy1iśmy. na- nikę·
Ale także w chwil! obecnej,
roz.s~Tzygnięda spornych zagad- klaosowych. SocjaJi7,m TDusi sze nlenadązanle pod tym \\ zglę
W ciągu pięCiolatek gospo- kiedy re lizuje się stopniowe
Ważnym zada<niem jest loreaU.....~~.?~~~~In:) k~:~Wji~nS~~~~
n;eń międzynarod..mvych silą nie'll~rnnnie zastąpić kapita- dem.
k.
darkę narodo"\\'ą, wyposażono lprze-j,kie~od socjalizmu do ko- zowan.le dnlTiosłeJ decyzji KC w NIe Jest to łatwy problem'
zbroj1ną, a tym bardziej zabo:-u lizm, tylko socjalizm wybawi
Gos~o?ar a gOCjaltstycz~~est na szeroką skalę w nowy mut11zmu osobiste zal n tereso- spr?wle podw)'.~kl p~c- nisko u-I Jednakte
KC
dał
słusz~
obcego terytorium I ujarzmienia na~ody z okropności V,Y-Z Y8kU'j ~~rd"Zl~) O.~~~:~.~~~ g.osp rz:~~ sprzęt technJczny. Umożliwiło wanie m~teflalne, ja,ko jedną l ~a±onyc~ Pfą!=o.wmków. Bę~ I n<t.. marksistows.ko-Ieninowską,
bnych narodów,
uClsku, nędzy, wojen, kryzyl
~PI dl' t'
~.p
to mechanizację podstawowych najważnlejsZ\Th zasad gospodar d~l.e to mlalo olbJ?lymle 'ZTIacze- partyjną 0dpov..'i dź. Kult .1"edCo <l'ę t,,~ Im~lal\zmu to
'
be
b ' It
v,szyst}<lm
a ego, Ze me zna
hl
h
bót D t h
.
me dla podniesienia stopy ·ycloki
l
~
.''-'JY
JJ'-'"
•
SQ\V,
zro ocIa p.
.
..w rO.dUkC.l i- obrOCIe. p.rl'lc~ onn}.'c
ro
.
o yc - \~I socjallstYC2'X1ej, zachOWUje w
.
L
nOf;t
to ku t szkodliwy,
---<e...<'l€'h"ttj-e-Jjlo z istoty rzeczy ten:Ale problem form przej.f.cla on~ sttat
p
)
k ' cz.a:s Jedna-lt .z.ru:.u:z.na.....częś,ć.. __ fO- -cał-ej pehd swą moc ponieważ weJ tych grup praco"W'Jtik6w,
~>omniejszający rolę mas, par..
""
dE-ncja do wojen, ale i on nie do ~ocjalizmu powmier: być Z~\~.~.;q::.~h ZZ ~~~\~%~~ąbe;:-I botiiTkow--:p;zemYSł~w!:~.h~_J?E!-.tl.r.6.w:nieL.l ..w..i}':m_.okresie...dz1al..a_ -_~-t---4;yrnt,.+, .... " ~~,
tU I jej kadry kierowniczej.
zawsze ma mozność ujawnienia rozwl~zyv... any konkretme, w ,bt 1:-~. -..L.~k 'I ._ .... _!_c-uje· ·ręe7nte.- ·--'fturńaczy Się to.. prawo wynagradzania według
~
--bo - zalei.ności .. ..od---...d.a.fl..ege-·k-ra}u,--·z· 'kocwm
PIVUU C1
J
•
szósteg.o . planu pi4l'101etni"""'o
Z~demaskow~a-n-I. kult\J
jed.
t ej, S~To·"
:eJ na lUry, wy 1<>-JI.
k '-.,g-A-a'emą. '
nie tylko brakiem mechanlz-,prac
"'-~~
y.
"\\:iem.. .sam-.swejego--ootypodę::,:: . uwzględnieniem
nowych do~nl' ure~cJą.
d.
t t
. mów 1 niezadowalaJf\cym .sta.
przeWidUje
wzrost
realnych nostki, właściwe markst<:towk!asę robotnic7.ą, która hamuje świadczeń historii.
l~ lmo ~e. mRm~r • UL.O s,r~ '~ nem prac w 7akresie produGłównym n1edoc!~gn1ęctem w plac robotników 1 urzędników sko-Ieni.nowskie
zrozu~ienie
uzew:lęt'rznianie się zv.rlerzęcych
Są to wielkie dośWi-FrdLZemR. produ~.cjl I Óbo~r~cle, t~ !€', na. ! kowania I opa~owy-\\"an!n no- orga!!1izacjl płac. jest,.przestarza- Średnio o 30 proc., Wzrost do- roli mas luc',ow)"ch, roli partU
stron jego charakteru, a w ra- Chin i ikraJów demok13cji lu- ~n2m\ .spos
1e 7.~le!szcn.\~ wych maszyn i meChanJz.mów, IIY sy$'1em taryflkacJl. ZdeT.8k- rh~ów knJ.chotników przecię- j jej kadr kierowniczych, roli
zje konieczmośei będzie łamała dowej. W oparciu o maso.wy, 1 Ibcedh 'z'memnIYe.Sskzeunt~,.cz~, ,eZ"I,.ka},:,Zd)o-l locz równi,eż tym, że w wielu tL.lalizowa~y się . zwłaS'Z.cza w tme co najmniej o 40 proc., wo{hów ma wyjątkowo wielnaturrę impe-riaJizmu
o
J
"
aal""Z1 gr.<:TV\daTkl
dwu.krotne
zwiększenie budow- kie znaczenie dla umocnienia
. .
rewolucyjny ruch p:01etanatu ".anl·e Soosobem tym"
jest re- dziecl.zinach
uchodzących
za v.lęks"loŚCI
.. ...;.:
f ~...
~~l:'~
_,;
I
Dec.vdują{'ą silą stojącą na prze- i mas pracujących wlfłdrza lu-:--,
.
. . h ZTl1ffhanizfJowane mechanlzacja atawl\...l tary owe st8a1owJące puu n ctwa mi~,n.kanlowego, dalsze jedności partii. WaI}(a z kul·
sikodxie do rozpE;'tania nowych d wa w tych ·kr;jarh wvko- ZIm oszczę.dr:oś~J we wSZ,YStklC
f" ktyc7.Jn' ' obejmuje tylko nie- ,stawę placy. Prze<:1ętna placa r-)zHerzeni~ budownictwa spo- tern jednostkJ stala sIę jednym
wojen są narody a ciężar gatun
o
.
.
.'
'.
~ferach dZlałanlrl ChoctZl o ob- (I
le
IrobotnikÓW'i urz.ęda'lik6w w prze Ie<:Lno-kuJturalnegp.
Z najwaznJejszych czynników
k
t ' '}
,l
k'
ż
,rzystu]ąc rówmez formy parla- nize-nie kos.ztów w dzledzlTIie które pod.5tawo'.",'e operaCje,
'I
ł
ok j od.
fonnowania j zespol.enla kole\\~~;~caeJ nS~~;o l~hponi~~o~~ mentarne, i wzbogacając )e nD- nieprodukcvjnej, o zmniejsz-enie
A zatem, n~szym na,jważ- ~~~ ~ov.~~ ~ku wprzes~~
Wsc:ystkle
te
decyzje aą ~Ialnego kierownictwa naszej
zdecydowanie 'niedopuszczenia wą treścią - . demokr~c.1ą lu: wydatków administracyjnych, o nlejszym zad~nlem w dZledzi- krotnie. W tym samym ok-resJe przede wszystkim wynikiem.
do [1{)1\\'ej niszczy'Cie1sfk,iej wojny d?w ą - z\\'}'clę.sko buc:uje 80_ zmni-ejs7..enie -aparatu i US'p~aw- nie
~echa~Jzacji prac jes~ stawki taryfowe nie uległy pra_ zwYcięstwa 80cjallzmu w na- partii..
światowej - niezmiernie wzro- c,Jalizm. Naród radzieckI i par nienie jego pracy, o zmnWJsze- v.:-prov... adzenie
mechanizacjI, v...:1e zmianie.
slym kraju, bezspornej wy:2:Do umocnienia jedn~cl pa.r~
sly w ostat.nim okresie. Oto dla- tla nasza c~ęszy się z całego nie kosztów obrotu l transportu, kompleksowej,
.
Ui przyczyniło sl~ i jeszcze bar
c7ego bezwanmkowo słuszny serca z hlstotycznych twy- a więc wszędzie tam, gdzie nie
Powamym czynnikiem ZVJlęk.
Stawka taryfowa 1 Mrn1a wy- szośM hustroju I socjalistycznego, dziej przyczyniać się będ.
jest v.niosek wysnuty z obecne'- cięstw naszych br: acL
. tworz.v się nowych dÓbr ma- szenia wydajnoki pracy po- I dajnooci me są już więc w pel- naszyc
zwyc ęstw w wojrue przywrÓCenie
lemnowski~~
ge> układu si!. że nie ma be'zW.SZyst~o to stało Się, moźll- terial·nych.
winna ~tać się automatyzacja, n~j mierze podstawowymi c-zyn- narodowej I s.ukcesów w bu~
w7g1ęd'T1ej nieuchronności wo- we J~~'nJe dJate~o, że \\ ZS~R
Chodzi o rzecz naJważmejszą produkCJI.
, r u k a m . l wzrostu wydajności pra dO'Nie komunizmu.
norm życia wewnątrzpartyjnego
j.:m,
ZWyc:ęzył, socjallzn:. ,Obecrlle, j najdonioślej.5zą" o (.. ~zczęaność
Zadanie wprowad"lema. n~opracowanych
w
trv;BjąceJ
Donimłe znac-zenie ma fakt, kiedy tWierdzą sOCJahzmu st~- nakładu prac:r zywej i uprzed- ",rej techniki j mechan:zac)1
dziesięciolecia \valce partii. i
że \\"ewnąlrz krajów kapitali- ly się kraje obejrr:ują,cc praWle miotowionej w produ.kcj1, co ciężkich I pracochłonnych re·
stanowiących podstawę calej
,qIT?:lych zaDstrzają Sl~ sprzecz połowę
ludzkOŚCI,
5two~one znajduje wyraz w nIezwykle·1 b6t st.ol nie tylko przed przeW kraju naszym stworzone
Z\l..iąl.kl zawodowe I"Owinny c:.zialalnoścl partii jako głównej
nO~C't
klasowe, wzmaga się zostały
warunki
sprzyjaJące ważnym jakościOWYM w3-każni· mysłem, transportem, l, budow- zostały obecnie pomyślne obie- poświęciĆ więcej uwagi zagad- siły IXlbudzającej I organizator
,~·alka .k~8SY robotnIczeJ l sze.) możliw~Ci przejścia pos~cze- ku produkCji socjalistycznej
nict~em, ·le<:z ró""nlez przed ·-k-tywne .\'arunki dla przyspie- nleniom pracy I bezpośredniO sklej społeczeństwa radzieckierol{ich mas fudov:yc-h nle tylko gólnych krajow od ka"pltalIzm~ obniżce kosztów własnych.
rolmct\vem.
szenia tempa przejścia od so- z nimi ZWiązanym problemem
któ
l ' b d j k
cjaJizmu do komunizmu, Prze-~ produkcji. Powinny one w ~~~c ~SKO U U e o
o interesy ekol1omic~ne, ale do socja1i7mu, w określon~cn
rńwnieZ pr::echl,;ko \\:.·ś<:i~owi warunkach także bez wOJny
.
kształcenie tych motliwoścl w związku z tym odgrywać wlelz.bI'Ojeń, G pok6j, o osłabienie domo-wej.
,~Jednakie nowa
technika Jeszcze w tyle za USA. Ale. r7eczyv:istość z.ależy w decy- ką rolf: na naradach prQC1ukTowarzy~.ze! Szczególna cenawd najpotę7.niejS7.8 bez. przecież faktem je,st, że ~asi II dUjącym stopniu od czynnika cyjnych, których praC"e :należy cha XX Zjazdu partU polega
pracy ludzkiej jest martwa. no:vatorzy produkcJ~ w W1elu subiektywnego, od ·podniesienia ożywi~ i znacznie oolep.szyć.
na tym. ze opierając
się na
15 1 trIi
l
l kt fk j1 Czynne "laś oddziaływnnie pra dZledzlna~h pr~emyslu I trans-l pocziomu i kultury klerownfoSlągnlętych sukcesach. może
Rozwój gospodarki narodo- I
~e
p an ~~. ry I.ac
cy na środki produkcji zależy portu oSJągnęl1 a w szeregu I
Organizacje partyjne powin- on rozwinąć praktyczny prowej naszego "1traju, dalEzy po- kolei, który, zo~tał .uz uch~al?"" I od społecznej formy pracy.
przypadków n~wet przekroczy' ctwa ,w~ wszystkich dzirozi- ny usprawnić kierowanie pracą gram stworzenia w historycz
tętny rozwój przemysłu cięź- ny, prz~wlduJe l?r/~t~': Jem~
Stosunki produkcyjne w na· li wydajność pracy w. odpo-. nach Z)'Cla gospodarczego I po- organów związkowych I innych nie najkrótszym okresie ~ obkieg::l, realizacja powa±ilych po- na ~r~kcJę ele~t.ryczna waznywc
'5zym kraju t w krajach bu- ·wiednlch zawodach w USA, Do litycznego.
sunięć podJętych przez partif: obClązonych lImi - z M05k, ~ dujących Sl)cjalizm otwierają wodzi to, że przy wprowa<:izl:l.!
or;gantucjj masowych, nie za· fitoścl artykułów
przemyslot rząd w dziedzinie podniesie- na połudnli,e .1 !la 'Wlsckl~6d, li~ll szerokie
możliwości rozwoju nlu na szeroką skalę dośwlac.-: Szczegól.nie ważna rola przy- stępując ich jednak J nie wych i spożywczych, program
nia rolnidVva, ZVJiększenia pro.- górskich, lm 1 o WI~ ~ ruc u produkcji społecznej i stw"arz.a- czeń nowatorów możemy szyb pada zV.'lązkom zawodowym, zmniejszając ich odpowiedzial- szybszego przejścia od socja1ldukcjl artykułÓw powszechne- towarowym i pas.az~rsklm ()raz 1ą warunkJ. s'przyjające stałe- ko doscignąć I wyprzedzić USA jako najbardziej 11).8S0wej or- nośc1.
zrnu do komurv~u. XX Zjazd
go użytku cale to __nowe ~w_~~!= mu rozwijaniu twórczej aktyw równIeż pod względem pozlo· l ganizacj!
klasy
robotniczej.
Sc
wejdzie do historii partii jako
--cttwtgntęct.- eKonomTI<1 socJaTI,,'
. ,
noScT samym pracujących, raz mu Wydajności pracy, Jednak-j1<tór.a--W~..pactlę z ma-.
~a I nie~walna' więź Zjazd zwycięskich budowru.
s~mej na wyższy poziom ~olel, Jak "rÓWnie? .wprowa~~-e- wojowi wsp6łzawodnict\Va 50- że w zakładach pracy a nawet sami, Związki zawodowe jed- z msS'a:mT, urrl1ejętność przy-·· czych komunizmu.
\Viąie się nierozerwalnie z no- n~e lokomot~ spahnOwyc~k~~t cjalistycZIIlego,
Lenin uważał l w ministerstwach powszcch-' noczą dz;iś przeszło 42 miliony słuchiwania się ich glooom, uwym rozwojem transportu, jest nIe~wykle. waz~YrOŚ czynOl lem -organizowanIe
wsp6łzawodni-. nie panuje biurokratycz.ny sto-, robotników i urzędników,
~~l~i~e i~;lkoP~~~~~~ m~~
Z patriotyzmem raC:ziecklm
od niego w znacznym stopniu zwlę~zema z o n CI przew~ dwa za niezmiernie doniosłe sunek do sprawy masowego stoj
.
łączy się nierozenvalnie nasz
lcin
zowe] kolei.
zadanie państwowe.
90wania metod nowatorskich.
Na.sze
związki
zawodowe lecz również uczenie się od internacjonali1lm proletariacki.

~_ _:::CU;;.;;,;~~~:,;;;:.+'~dti;''!k-Frcc'2aIiąIPPr:ryVini(c;YYPP,ii'aiT!niiląlwWll'll-

owych. Mti81my "":Prowadzlf aukcyjnej i o(Ipoc~ynku ludzi roboczego, w karhpanijnośC1 w
sromotne fiasko - któryż t~ już kliv.rością,-·wze·źWO·-i~gruntownie- do eksploatacji silnieJSze samo- pracy
raz 'l. rzędu - spotkało zaró\",·no ujawn.lono poważną dysprrypor...
.
.
ostatniej dekadzie -miesiąca, w
samych mocodawców, jak i po-, cję międlZy wzrostem przemrsłu,
wielkich stratach czasu pracedy,
-,--'
óoo' .
wynoszących w przemyśle śr
sl~le lm wr
lmperializ- potrtebarrt! ludnośc1 i nienadą-n-ie.·--gedz.iilę--na----ltaMege-=--'-f'--e
~_ _m""~M:j,.,1l<Iln<.-r-I_"m"n"'!i>""'hó"w"'a.-."""ma",.fii-!-;żalfliem rolnictwa. Opracowano i
Problem szybkości i oszczędRozv.,iązalt1ie- pod~tawov.'-ego nika,--a --mekiiec..y półtora 1 nawpeWnej"-mre_ Już ztealjw~ ...nOścLc.zas.u.m. znaczenie· go- zadania ekonomicznego może wet dwie godziny dzIennie,
nęla przed swym XX Zjazdem wano środki poprawy sytuacji spodarcze w skali og61nonarodo- być zapev;YJ'lione tylko pod waAby to jednak nastąpiło, na-
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za
transport nasz
w zasadzie zaspokaja potrzeby
gospodarki
narodowej
jeśli
chodzI o przewozy, byłoby
necz,ą niesłuszną nie dost~egać:, że w praey kolei js-tnieją
niedociągnięcia j już obecnie
odczUwa -się poważne przecią.
esz
... tenle ~ transportu. Wciąż j cze nIe z.11kwldowa,no sr;t~rru

l
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uzasadnioną krytykę KC

I

Radzieckim spra\yą og61nonłl1o zawodn1ctwa
socja.I1stycznego male zasługi wobec klasy radOWą., Nasze oslągnięcta Bą w decyduje znaczny wzrost tęch. botnlczej, partii ! państwa,
gl6wneJ mIerze rerultatem ma niemego wyPQllaZenla gospodar . Błędem byłoby jednak nie do-,
smArego współzawodnictwa 10- ki narodowej, podniesienie .po strzegać w pracy związków za-·
"cjali~tycznego.
.ziomu kulturalno-technicznego~ v..:odo:",·ych poważnych, niedoByłoby jednak rzeczą. nie- klasy. robot.nlc~ej J wyf.szy po CIągnięć, kt6rych usunlęcJe posłuszną nie wiedzieć, że mimo zjom wydaJn~c1 pracy.
1wInno znacw-ie zwiększyć rolę
tych bezspornych rezultatów
związków Zawodowych w bujest jeszcze wiele poważnych
Tymczasem mamy poważne' dowie komunizmu
niedociągnięć. które hamują niedOCiągnięcia w organizl\cjl!
"
."kartkoweg.o.. .l1~przy zle~. _wocześniejs2;ą---"teehlli!.ę.-·OO WBl!61z.llWodlllctWo I mogą .lll64 masowego w.p6tzawodnlctwa
ZwiązkI zawodowe za~ówno
nlu lIoścl wagon lWA~z<",.g • wszystkich dziedzin Kolejnictwa, CZl! bardziej hamować j. w· socjallstyc""egq, Oto najważ- w Z&kladach. pracy, jak- i n.
nym nadawcom al-'
u,
w.przeciwllYm raZIe elektryfi- przy,lIoŚCI, Główne nlI!Ćocląg- nlejsle z nich:
szczeblu c.entralnym .poWlnn. Y..
W celu całkowitego .... pako- kacja nie da !lełnego efektu nlęcie polega' na tym, :te w
Narusza się lenlnQWskle wy- wykazywać znacznie wI~ą
jenia pOtrze" gospodarki w dZle Należy bardziej ,decydowanIe wielu dzled2l1nach prOdukcji w mogl zapewnienia jawności I niż obecnie inicjatywę, wytrwa
dzime przewozu,~rt~gl-~Yiadzać a t
TO
ec n a porownYWiilnooa.·~·'·~ymKOw to~~-T bo1t)wośc· w-uJiWTilin1""u
glOWlIllfzasK6lejarze, powinni rowanle ruchem pociągów sIę przodujące doświadczenia wspólż,wodnictwa, Oslabło po. I lIkJ'lidowanlu poważ,-,ycl)l'ile:ZWięksZyĆ zdolność przewozową automatyczne blokowanie, cen- nowator6w produkcjI przo- pularyzawanie wynIków współ dociągnięć ~ dziedzinie nori przepUBtOWą Ilmi kolejowych trabzację dyspeczerską, elek- downlk6w
Współ..,wodnictw. zawodnictWa,
Robotnicy
w mowanla pracy l płacy, w wal-.1-- ·&k<>neentr.owat. wy.s\ll<i--jlrne----tryeZflą·..,enfl"allzaeję-.. ~wrotnjc, sbcjallslycżnego.
.Y
mniejszym stopnIu podejmują co przeciwko blurokratycznede wszystkim na zlikwidowanie· mecha"iżację punktóW przetoPrzytacza, się nlekl"". dane, "'lbowiązanta Indywidualne, c~ mu ustosunkowaniu się' do
. t~hnlcznego zacofania trans· kowych, .samoc~YJl1le ha!l)OWa-!ź którycb wynIka,' te podj pOciąga za sobą obniżenie ma-I pracy i spraw bytowych robot·
portu, na jego rekonstrukcję 'I j nie, łączność. radiową. teleWizję .~lędem l,oziomu IndYWidUa! ralneJ OdpOwiedzialności każ· nlków I urzędników, w clziewiprawnienie pracy.
na stacla'CIntd,·· .- - . - - ne] wYdaliliok:! pracy '""teIDnY del led!lOst.k! III przyjęte wo- .dziI!lIe ochrony pracy,
1 z
rewolucyjnym zapałem zabiorą
się do wprowadzem" trakcl! ~
leklry~zne~f do- reallzow~m-a
v.:~pamalego planu eJektryflkaCJI i zapewnią, nowy rozwój
transport~ k9leJowego w:lSRR._
RozumIe Sl-ę samo przez się,
że równocześnie z rekonstrukCją
trakcji należy wprowadzić naj-

l

~:~;!~~~~/c~esir~~i

-;
albowiem budUJemy kOmUnlZJ11
niezwyciężonej siły nasz~j pę,!,- w $s.!J;l.ei,.. hrate:rsk-ł-e-j-· wspólno~
tli. Dobry bolsuwik musi być de z wielkim. narod.m c'liń·
przede wszystkim .ŚCiśle zwlą- ,klm, z masami pracującymi
zany z masami.
krajów demokracji ludowej, de
Muno pewnych sukcesów 0- sząc Się sympatlą l poparCIem
slągmętych przez partIę i ;ząd mas pra;:uJących wszystkich
l
i I i
kraJów sWlata
w wa .ce o usprawn en e
potanIenIe aparatu państwowego,
Pod kierOWnictwem lenmow
w pracy Jego wciąz jeszcze skiegn Komltelu Centralnego
istnieją poważne nledociągnlę- nasza wielka. silna swą .'ed.
eta, Najważmejsze z nich pole
ga na tym, że część klerow>łl- nością partIa, a pod jej kJeczych kadr aparatu państwo- rownictwem bohaterskie naro
wego jest niedo.tatecmle zwią dy Zwi'Lzku Radzlecklego_ osiąg
zana t ·masamt,~-z ·ŻYciem _·t lfq ca1kowlte-"""iwycięstwo komu
dotknIęta jest bIurokratyzmem, nizmu.
Pragnąłbym podkreś1tć jesz
cze jeden _ moim tdaniem.ważny problem, Wielkie nie.
dociągnIęcia IstnIeją w dzledzi- Pr-zemówiente Ł. M. K;,ganie rozpatrywanIa.
IIst6w I nowicza przerywane było v.'ie~karg m~s pracujących. Naleźy IQkrotnie'" ·hucznymI, dlugotrwa
QOprowac.zic! do legO, aby pra- lymj oklaskam!,

I

l

I.zcze,&ólnł,,~az ~k!~~~I-;O~ 1~~':jV~~')1~'

·XX Zjazd Komunistycznej Partii Zwlqzku Radzieckiego zaloDa
LenIna powltala wyprodukowaniem pl~wszej blachy cI.nkleJ. Na
arku... blachy opuszczaJą ostatniq klatkę wa!colDntczq,

watania.

Produkcja uh oczna .....
na'uboczu

•

ubocznej plsa- I Zawlliył na tym stosunek świadczą o jednym: z produkjuż nieraz. Tuż po central . handlowych do sprawy cją uboczną jest u nas źle
Zjetdzie optymi- produkcji ubocmej. jakaś niePoszczególm kierownicy 1.8,tycznie. Drukowaliśmy wypo- chęć do wspólpracy z za.klada-

O

produkcji
lIśmy

II

zakładów?

mi kluczowymi, które cheą-roz
T'Ói-- wijać produ c' uboc
010- nych plZedJlilOtOw coaziennego np. towaJ'zysze z KZWM bada ..
lltytku, które produ..ltowane z jąc rynek 1 jego zaopatrzenie,
materiałów odpadowycn miały
,twlemwi. że mogą 'produkoprzyezynić lię do lepszego 1 wać żyrandole w cenie o 50
wszechstronnego zaopatrzenia proc. niższej nit w tej chwll!
łudn<*!.
opiewa
rynku. Gdy z
1 neczywt'cie,
ta nle wyraEaltJady
- - wolone przedmioty trzymali ziła Tadośd z powodu tej oferdyrektony z.a szkłem gablo1, ty. wahając filę czy przyjąć
propozycję KZWM, czy nadaJ
I
dumą pokazują.c wszyst.kim
korzysta~ z produkcj: cha Iupprzybyłym.
nicz.ej,
o 50 proc. droższej. DlaPóźniej, slopniowo o produkcji uboczn~J przestano mówić. czego centrala zajęla takie staa co gorsze przestano... robi~. nOWIMO, trudno jest od'POwiel l:!1:0WU W gazecie zaczęto drie~. Prawdopodobnie wynika
po kilku miesiącach pl'l5ać o to - (zresztą nie jest to jakiś
prcxirukcji uboc:znej, tym razem jedno.tkewy przykład t."Udnokrytycznie.
Wskazywar.o
na ści, z jakimi spotykają się nje
tylko KZWM/I' - z ",ezn&joniectociągnięcla, na
nlewywią
rynku pr7..ez centrale
zywani~ się zakładów ze swoich moścl
hamdlowe. Nic znając pol",ob
zobowiązań, Po tych artykułach
rynku. nie wtrdz.ą.c czy dany
nastąpHo pewne ożywienie, ale
arC:rkuł na rynku znajdzie od~ krótklm rUSJe fala zalntere·
60wanla znowu opadla. "ZwykH bIorcę, cenlralc obawfają "Ię
smierteLnicy" przyz.wy,czaili 81ę sklaAIa'- wlęk8ze mmówlenla.
jut myśleć o przedmiotllch ro- Wobec tego, 00 bardziej enerbionvch w ramach produkcji giczne kierownictwa zak1adów
u~znej, Jak o czymś mitycz" same badalł\ rynek I same wynrm, nie realnym. co moina ,lepujĄ s Inicjatywą "rodukcJl
ty!.ko zobaczyć na zdjęciu w taJdch my Innych artyku1ów.
To w pf'wnym senSle n'Jma-=gazecie. ale nie kupić.

wiedz:l.' dyreKtorów

zamieszczallśmy

zdjęcia

Czy La otJJJ1ia je~t uz.a.sadnloże

czy

.stwierdzić,

na? Trzeba niestety

dyreKcję

np.

KZWM,

t.e

nle chce

w

tak. Jak WlęC w chwiH obecnej cze!nl.e 5tanowlsko takle świed
przedstaWia się sprawa % pro- czy o ,.ostfQtnlactvAłlł • Bo,"'iem
dukc-ją ubocZl;lą w naszym wo- gdy asortyment Ja.kJŚ rostOJnle
jewództwle?
włączony do pl
u, to rrzeba
u

Fabn·ka.. Wyrobów Nożownl- go wykonać. W przeciwnym
czych "Getlach"
Drzewicy wypa{jlru 'POwiedzmy j88nO
produkuje teraz z m.terlałów - nie będzIe premiI. Lepiej

w

odpadowych łyZecz.ki co kawy więc na wszelki wypadek nie
ł noż~'kl do owoców.
Radom- plano\\'sć,
skie Zaklac1y Taboru KOIE'jOj R(h"Tli~ Stocznia. RZf"rzna w
wego robią Z odpadów ,toilkl, Sandomierzu tnekla się pro~
kv.let:llki, taborety.
duk('jj ubocznej na rok 193.8
Huta. im. M. Nowotki
'l powodu
nieo.'XibleraniR przM
OstroWC'U robi siekiery. A re- WZGS artvkulóW produkowal5z1a:
nych dla P.Qtt"Zeb wsi. ~ł6W'nie

Kieleckie Zaklady Wyrobów
Metalowych produkujące dotychcz.as

największą

roórtiej$zą

ilO<lć

i najr6tno-

okuć do wlItów I jru1ych.
Przykładów można by Pl'ZY"
taC%8Ć więcej. Wsz~tkle one

przedmiotów
w ramach Produkcji ubac7mej
nadesłały do WOjewódzkJej Kom!J;jl Planowania Gospodarczego w Kielcach pismo. tej mniej
więcej treści:

Zawiadamiamy, 2

nIe prze-

widuJemy na roi< 1956 produkcji ubocznej w naszYm ukła
dzie. Je1elibyśmy w ~tÓrymś
J rul5tępnych kwartRłow rozpoczęli produkCję. PG....iadomlmy WeB oddz.!elnym plllmem.
podpisano: dyrektor naczelny
KZWM - s'akól.
Jesz""e dziwniejszy w toj całeJ historii jest Iakt. te mimo
ofiCjalnego ..-.eczenia ,Ię produkcJI ubocmej wobec WKPG.
w KZWM !sinieje MIIa.l sp..
eJałn)' odddał (produkCji urocznej) gdzie 1'Obl się m. In.: żY
randole

niklpwane.

garnki

I

odpadó.... ,aronszkl. W KZWM
planuje ,lę uruebomtente produkcJI ptl)'tlkiIW do kawy I nocnych lamPł'k.
D1ac1.elo

więc

df1'ł!keja

KZWM
wystaeowala
wytej
.wymlenion, pismo do WKPG?
2. d
Z .... w eGl z_""'l
...
tklm
wszy Gl

K~ZIMIERZ NAD WISŁĄ
ZDOIIYWA POPULARNOSC

ZabytkowY I malowniczy Ka-

.łmJ ..... n/Wlsłą. który <dobył.
..czególnIe w lecie ub. roku, du
tą popularność jaiko Mrodek ?lY,
poczynkowy. ułJrZymuJe .wl! sla
wę również w bieta<:ym lOIZOIllle
zimowym.
W -ciągu 8tyeznla.-!-.pIen'WliZel
polowy lutego br. Kazimierz
odwJedzllo P<J<lad 1.200 WCZ8BOwicZ6w f t:ury>t6w. wśród kt6rych 2Jdecydowan. w1ę1uz066 ·sta
nowląW8l1'8Z8wlacy. Do koń~a

=-

• lIIÓIłt

br~e':,

h~ndlowych

cJa Stąd rodzą Sil: wypadki
uchylanIa Slę od
prooukcjl
ubocmej, obojętności Ze strony

konf.. ny~h IWlo\,S""W.
Moma mówić o dutym

Itecle l1a wsi organizacji-

nych zOlechowa ł CzajkowB, o
autorytecie, ktÓry towarzysze
wyrobili sobie kónkretną pracą,
Inicjatywą, aktywną, pożyteczną
całej wsi działalnością. Ina-

dla

czej zresztą byt nie może..

&
cenią partię za to.
że
wszechstronnie, w tntereale ogółu, za tO i :te widz.i dalej,
te planuje śmiało, realnie I du
podstawowe organizacje parI:rJ- wprowadzenia tych planów w
ne na wsi Btaly się kolektywa- żYcie potraCI pobudzić ma.y. za=6!:::!hwa:~~y~h. ':!~j:=~ chęclć przykładem swych euon
16kupiąj~cYmI wokół siebie
! ków.
-=.crn~~~~!~:f
~ cuJi\ce (hłopstwo. ~
~ ---~~PARTYJNICY DAJĄ
No prZ) kladzJe dwóch wlejPRZYKLAD
hklch organizacji partyjnych w
Olechowie (pOW Sta-r.acho'WlceJ
t w Czaj~owie (pow. Stasrow)

ludzie

myśli

-==-

I

JESZCZE WIELE
DO ZROBIENIj\

A rgedU" <:zy WZGS w

nlu

.

stają się
zamówień

wające,

w

domierzu.

Trzeba

bYło

jalowe.
mało skuteczne. Takich

Istnieje więc możliwość dalszego usprawniania pracy pa~
tyjnej w obydwu gromadach,
wzmacniania kierowniczej roli
organlza<>jl- pat'tyjnych. Jest 1)0::--wiem jeszcze wiele do zrobienia,
- jak wynika z ro-zmowy
z Olechowa I

przykładów,
kiedy członkowie
partii zachęcają, uświadamiają

. jak to miale miejsce
np. w St()CL.Oi Rzecz.nej w San-

IIEZPARTYJNI_ MUSZĄ CZUC. innych w Jakiejś sprawie. a sacoS SIĘ DZIEJE' mi w praktyce pozostają na u-

do-

piero wlelO-krotnych i~terwen ZE' WE WSI

I bocz u - mamy oa naszej ws-I
towa!'zy5tt' :l' CZllj : wiele. Jaki autorytet mają taJak to kilkn tBt tl'>rnu, l kle organizacje partyjne, motna
slowo peperowiec, komunisto,! się domatśleć.
ludzie we w~i wypowiadali l l" Towarzysze z Olechowa l Czaj
d?'iwnym ,upr.z~dlen:ie~ w. gln- I kowa pamiętajłł o-tej podstawo
Sle,
złOśliwoS:-lą, ta')e~nlc.zym! wej prawdzie. Na terenie grow ~kIAdACh?
s.zep~em. Part) jnJcy z~)~ralJ ~Ję . mady Olechowo nie' ma łąk,
Przyklady z nasze~ wo,ta-. po clti:hu: O czym mÓWIli - nl~- ; stąd trudności z paszą. Organiza
wództwa -ś~lad~Z:i!. o tym, te wiele wlcdzl.ała. w~€'ś, p~dob~le I cJa partyjna zaczęła propagowa~
moina. N~.JlepszY - przykład to jak o.nl sami mewleie WiedZieli SIanie wyki ozimej- I pOplonów.
.. Gerlaeh", I{d~ie' s~woł'Zono spe-- u WSI,. .0 nastrojach,. chłoPÓ~ : Kto wie, czy.- nie s~o:nczyłobY
cJalny W)'IIzJat produkcji, wła- Powoli Jednak. pJrl} Jrw.ków
. SIę na propagowamu, gdyby
liiclwle zorga:uzowBno pracę, R Harę, Roga1ę l .innych, zaczęto 'I członkowie partii pierwsi nie

cji . WKPG. aby do Sandomierz.a przyjechnJ przedstawiciel

Opowiadaj~

kowa,

odebral v..yproduko\\lane przedmioty,
Czy na'prawdę -nie można
prowadzić
produkcji ubocznej

WZGS

i

I

nie
widzą. Niewedlug
wlclzlj
klopotów,~~~~,oJ~~!;~~i~~!i~~
swojej.
,świadomości

mleną

świadomo~ć calej wsi.
ści będą narastały.

A trudn....

Weźmy wprowadzenie w
uchwał V Plenum KC.

cie

I

ty-

któ-

re zakladają m. tn. zwiększoną
pomoc państwa dla rolnictwa.
Będą
niewątpliwie
tendencje

przechwytywania tej pomocy
przez'c elementy" sPekulaiickle. •
. \<tórych nie --brak W OłllChowie _
ko-wie
partii
bY'W""Ś1q
często
na
f'
CzajkoWie .. Potr~bna będzie
I kę ozimą chlopl bezpartyjnI. Po..'
,zdecydnwana t zgodna z łłnią,
I d0bnie-było z "ryzykownym" _
~~~~i~~h
;;~~~:~~~.
:~~
<l)flrtlt
postawa organizacji parzdaniem chłopów _ budowaniem silosów. Wy-budowania po<- wla';". al~ żelly IiOdllOwl.;'dtieć, tyjnvch wobec kułaka. którelJlu
zachęcić do jakiej. I1ra~ t="~~k~dZJe;: I~:l~~
kazowych silosów

efekty wyrazają ,Ię w mUlo- poznawać po śmJałych publ!cz- I rozpoczęl~ tej pracy. Za partyjn(W:h złotych zysku ł stałym za- ?ych wy,stąplenlRch w sprawach nlkaml Rogiem. Lesleą., BugaJpotrzebowB:n1u na te artykuły. Istotnych dla tutejszych chło- sklm, zaczęli siać poplony I wy-

I

Jakle jest więc wyjście 1
obe<-nej sytuacji?
Wydaj€ się, że ,g16wną rolę.
{X1wiruna tu oo0grać ~Vo.f('wódzka Komisja Planowania Gospodarczegn
Poprzez ..-RKP--Gwinna ona
wywr7<'ć 00 powledn1 TlacLsk na te T.aklady.
które mają po temu moiltwo~ci, aby prowadziły produkCję
uboczną ujętą w odpowiedni
plnn, aby la nlewywlązywBI\11e
się ze swoich zobowiązań ponosiły rurowe sankcje karne.

o6w
Krytykowalt nieporządki
w gminne] sp6ldztelnl, biurokra
~ję I kumote:stwo w radzie n8r~dOWe\kWoJowal1 o naprawlenie mos u na
, C'zy w
od biednl.aka. pęlcem
wskazywali bogaczy opornych
w
wykonywanIu obowiązków
wobec państwa.

.
fak WVk8z:uje doświad~~e;lew~ś~~ec~aor~~~e;a PiQt;~=

I

W Czajkowie agitacja :ta u'prawą
kukurydzy nie bardzo
Bezpartyjni cblopl
odczuli j skutkowała. Chłopi kiwali gloistnienie organizawJI partYJneJ, wami, lecz Jakoś nie kwapili się
we wsi, poznali ją. od strony ak· . do uprawy. Jak gdYby na coś
t)'Wllej działalności w Ich tywot wyczekiwali
Okaza'lo się. że
Ilych Inte~ach. Sprawa bardz~ kiedy
dziesięciu partyjników
hdotna. Wieś musi odczuwac I za.cz{!lo siać kukurydzę,
Jeden
działalność organlzarJI partyj. I Z nich \\'Ybudowal betonowy 111JlcJ, musi odrzuwat jej Istnienie. los na Jej kiszenie. wówczas 54
J. to Jest chyba jedna z podata- \ chłopów postanowiło uprawiać
"owych nauk, jak'\o~ruJą się kukurydzę. Dute znaczenie mląrzyaze z lo tu zorganizowane prze:t mlodo dzisiaj w pra:y
Czajkowa ł Olec owa.
dzież ZMP-o~ską poletko do~
W Eugeniowie chłopi odrabia- I śwladczalne. z którego o,lągnl~11 za w~ożyczanle maszyn rol- I to wysokie :tbtory,

I

Z drugiej strony WKPG od-

działywałaby na centrale handlowe. ktllrp muc;iałvby dok 0nvwać - skrupuJRtnej
analizy
r}·nku. badać zapotrr.ebowanle
ludności j r07prowCldzać ""y_
produkowane artykuły.
Produkcji ubocznrj dumagają
się ludzie pra.cy nas2lego woJe-

a

I

w6dztwa.
B. OENL

I

, ................. ; .............. ,,, " .. h'"

Chodzi o dobre

•

imię l

(ania ze strony starszych. Pomoc w fot mle rady daje dobru
rezultaty. ZMP-owcom l aktywo'
wi ZSCh pOWierzono zorganl~owante kur!'u krOju (szycia.' r
trzeba powlpdzieć, te zrobili to
samodzielnie I jak należy. Dzlslaj na kurs UC7.E:SZCZB 60 kobięt
z Olechowa I ~ąsiednich gromad. Mogła to zrobić samn Drga

e:;Uithi-

dbane go=da~sfwo.
staj pojawiają się. głosy o. pQwsze.chnej kl~~rfl~acjt Ziemi,
która w każdym rzekomo wy..
padku ma doprowadzIć do ob-niżkl obowiązkowyeh dostdw.
Istnieje niebezpieczeństwo nie-robstwa w spółdzielniach pro-

dukcyjnych I wyczekiwanie

na

!~ę~z~~ą noś~ "manny pań...
. t o ej .
A inne sprawy?

V

Plenum

nlzacJa partyjna. Ale jak mówi- zakłada również wysokie tempo
hśmy, towarzysze n~e . .są··
rozwoju spc)łdziel~1 produk..
zumiall. wierzą tv lutlz4; "'h
ey!ne!. jako jedynej drogi sz:rbświadczet,lle I mądrość.
ldego rozwoju rolnictwa w og6,"
" i le. Czy wszyscy partyJnICY w
Jednym z zasadnicżych .mler- Olechowie I Czajkowie przekonlków pracy rartyjnej. WIęzi z..
są do $pólclzlelczoścl, czy
masami. autorytetu organlza!,ji mogli skutecznie agitować za ni"
chłopów--- -bezpartyjnyeh? Prze................ "", "h .................................... ciel; w OIechowte li sekretarz --

autor-gtet nauczyciela .

<

3 ~~:;,I~~Śc~~~~u~01~z~:
c: Jektywnej gospodarkL Mają te
,

wątpliwości towarzysze Grela I

Niewadzi. Do wykonania trud ...
kum, ,Kupsktm, wyszukującym C7ą do tego nauczyciele nych zadań w rolnictwIe potrzesobie wŚród wychowanek-.. 0- członkowie partU 'podeJDUł
bna jest każda głowa, kaźde Tę-'
bleltty swoich .. mlłosnych" za- walk~ ze złem.
~.f
~I
akŁywno§C
prosto od, _ny.- ehwIIę ił< -tmIzIe--potrafh\ nt.,.dnt>O~cle szkoda. Janlna-~. mew! BIę wreszci<> O - --fi. IiftilJt.łł3K-l;cc·~I+-:s;'l":tl<lM::-'ł''jqtła..._-w-Bfe--szperał po kieszeniach.
po krotnie uczynl~ z Igły...
Wojaczyńska wyjechala
na kilku innych nauczydelaC'hlo
p, S. Po nopisaniu ,pawytszago
czym podał mi' niewielką, złoCzy nie Wyolbrzymiamy? wczasy lecmicze.
kilku Innych szkól. którzy jak- artykułu zaszły wypadki, :t, kl6rymi
toną, na pół kartkę papieru.
Ano, spróbujmy
odtworzyć
•
te skorzy są za ;,pedagogiczne warto zapoznać c:z:yle.!n1kÓw. A wJ.c
- Zobacz pan, CO się dz.1eje wypadek...
Jest w RadomLu wielu pe- rozmowy" J. rodzicami przy1- ob. yY'o\aayńska odnalazła adr.lł,

P

amiętam.

pl'2yszedł

dO'
- A cz)' przypadklem. JoRedakcji w szarym, wy- wan:yszu, nie wyolbrzymiamy
tartym kombinezonie całej sprawy? \Vlecle dobrz.e,

wypić. Szkoda tylko,
te me mozemy porozmawiać J.
nauCZyCielką.

mus.ialJe

* •

W

Lidka B...edńska nie wyglą- dagogów. choollli ciągle jesz- mować mniejsze lub ....ll/kBze P1YWo,ny O""",,, J _ p",\'Ula ""J!J';biała da na 12 lat: oczy, nosek, dwa· cze l.8 mato. Są starty, do- ofiarowywane "ze szczerego wit go do zrezvgnO'#onia ~I pu~tika
mi małe -warkoczyki przewiązane świadczeni, są - te:! młodz.1 serca" upominki.
c}-l .Il matarioł6w. No d'r~gi dziań

Radomlu .._

Letąca przede mną,
kartka, k~óra. wręczył
przybYlY, to zaświadczenie le-

urzędowego WydZiału

czerwoną

kokardą, wreszcie absolwencl liceów pe.ogicz-

drobna twarzyczka daj~ Jej 10 nych. pracujący wśr!/!' dzieci
-~w1a. POChyłym. niezbyt lat - nie wlęceJ.-Stol właśnie od kilku lat. a takte t od kllczytelnym pismem stwierdza wyratnie speszona nie tylko ku .mieslęcy. I trzeba jasno
kar..

Brzezińska,
iikrer-Siii---'-pOOJaa"

obecnością
rownlka. alew
. t-tern: Nle-

M.
te Lidia
lat
12. zamleszkala
przy ul. SuwObrzęk

zasinienie ezóła na przestrzeni
5x5'ł!m orU te Jest niewolna
do kontynuowan1a nauki przn
0Jn-M 20'&1.
Na w"lwl~1llI- minę- o~
muję odpoWiedŹ:

-

*

N a u c z y c le J k l.

*

*

_ O pobiciu lIm.zł6skleJ?
boA niecoś slynalem, ale po-

bieżnie. Opowiadała mi kled)'Ś

I:rm kol.laalla.;.
.
_ A wjęc do . tej pory nie
;' Zl\1,1. alę tli .prawą a.da Ped"lloglana? 'I>:' organizacja 'JlU
:ifiną?.,~" 'r, <.
'. _K{~~~, ~~ .:pOdstą"
-\ wowej Nr 5 nie barc.zo wie.
_ _czym'wytł 11!l1 a cgyt_.lakt 'zlek.ceWilŻ.enll!. tegd 'nfePokollloegd
wypadku. Tak. nie bamzo wie.
.1 jako kle=!k'sikoly. I jako. jak się pótnleJ d!ł'IDedzłałern, oelrn!tartmlędZystko1neJ
orpnlzacJI- ·partyjneJ.-Próbuje
Jednak z .lnnej becU1:
.
o

•

cen_trał

~J.--o tym po co ucnwaTy
II Zjazdu powołaly Ją do zy-

n ....... " ... n ............. ", ..................... h"

Ul

O

kładów,

zapommeh -u sen.ne prNIUKC}1

\fI)jewódzka

rencja partyjna wykazała, te
obliczu pow~żnych zadań w
rolnictwie, partia na wsi kieleckiej nis· jest dostatecznie silna
lak pod względem ilości, jak
równ."ż Jakuści. A zatem praca
nad wzmocnieniem podstawowyCh ogniw partU na wsi \, iejsklch
organizacji partyj·
nych, była, Jest ł będzie głównyr:'l zadaniem Instancji t akt y\\-u partyjnego. Chodzi o to, aby

':=. .

gabinecielemakle- _
również
wl~d%IWm!go; -te-

z początku nie bardro wie od .
czego zacząć. W końcu dec;yduje się:
-Bo to bylo tak. Koleżance
.upadI-<>l6wek -pod--ławkę. To
ODa się odwróciła I poprosił!,
mnie. bym Jej ołówek 'podała.
To Ja .chyllłam .Ię. a pani akaral spojrzała w tę stronę I
kazała mi wyjś~ z ławki. Zdenerwowala elę I powiedzlala,
te za nieuwagę dostanę lapę.
A Jak JU! dostalam Jedo" I
bardzo mnie bolała ręka. I nie
od raiiu podałam'dro(ą, to pani uden,l. mnie piórnikiem
W czoło._.
'-,- Bo pani zaws.. tak bąrazó bije." Jak w czasie prźerwy biegałam po 1118810. to pani 'dałam at -12 lal,l od raż,U
- w Jedną n:k~ 8 I w druCll

Mówi slę_. Ale

czY m6wł sit;: przvnło lut

Z'

kierownikiem

SZkoły

o Iym lam gdzie z. o b.... I p...wodn;czqcym Ko",;,.,•. ~odz;·
.~:~~~:~~~;~~~~~~~
wlI\Zku p~wlnno'slę o tycb c'.'sklogo. Wj,6d ."orQum~oI6w~' ~.. I~'UVlort:ycn
właśnie, rawacli .debatc>waó. mq[Qcy,h nlb.y- 0....
c;.W-_-,-~i1;1nllJOh

"'0_

~po~wl~~ed;:Z~leć~~.
n,t~':j.r;.ą~~to~:il~Ud~z~l~e~n:ad:.Iym~~I~P:~~:~~~di~ys~·k:;n;,_~n~i.~~a~n~OI~C;,'q~~~~:·~~~~~~~~~~~~;~~~~~_
mani z oflarnO<lcl
I

kiwego
młodych
chamkterow I tnnyałów. Zna
Ich Radom I ceni. To fakt.
Al, t!'Zeba
z pl'Z)'kr~
.tw~ewsroa ogółu nauczycielI są takle Jednostki,
które swą po.stawą moralną.
,wyml czynami nie liCUjącymi
z godności~ wychowawcy. poważnie szkodzą dobremu imlenlu radomskiej sZkoly, Podrywają autorytet setki wychowawców. wobyty ee4zlenną.
nle!atwą prUl\. Mówi· .Ię • w
Radomiu nie tylko o Janinie
'Woja=6skleJ. kt6r~
pnez
nierozważne, niepedagogiczne.
czyny
zaprz~paśclła O'WQCe
swej (a czy tylko 'sweJ?) d/ugGletnlej --t-bqtlźmy ~i>~awi..
dłlwl - z· pewnośctą ~.,nej pracy.' Mówi· się też o
8 lap.;,
,
.
: ex-dyrektorce Technikum GaKlero~k jest wy~le .tronomTc"!.nego, Zablcklej.- - óspeszony.
/- ,
.
_ No.c6t - m6v4.-)dl!'
kotoI..nawarzyl plwa,' ~ beli.le

a więc na potdełlzenł ...b
pedagoglcznycb , Da
niaeb ••koln,cb
l!ariyjnycl17
Nie ma pótrzeby przekony-'
wać. że zawód nauezyciela. to
jeden z najbardziej odpowiedzialnych zawodów. Sprawa
Jest prosta: wyehowanle czło'wieka to rzecz najważmejsza.
Od tego czlóWleka. od jego
wiedzy; sumienności i patrlotymlU zalety przyszłość nasze'go kraju. Toteż '" tej dziedzlnie nie może by6 ŻB&ych niedom6wleń. tadnych spraw z.łatwła,nych "po cichu" ~ "mi.ędzy sobą". Nie motna dłużej
po.stępowa6 metodą ,•.trusia I
c/lować głowę w piasek. skoro.
z winy JecIrIO$tek zostala nara
żone na sZlfank dobre linię
setek zaslużonych nauczycieli
a Ich autorytetowi'
I rodZiców grozi

~nych'

które z nłch.
Za.klad Jajcu.rsko - OrobtarOki produkowat będzie dodatkowo pasztety I kaszankę z drobiu
I podrob6w. Za.kIad pował,lłe
zwiększy tallie d,,"tawy tucZonego drobiu '. Jaj na rynek.
Zakład zaopatrywać IHldzle 'po
nadto nasze skleiłY w nie wyrablan. tam dotąd malerace, koł
dry I poduszkI,

ską

sean~6w

godz:. U. 16.

"ROBOTNIK" . -

ts.

7

I narciarską. ,,_.

łyżwiars~(e terenowej.
Aby nam ułatwić pracę,
przewidu.ią biegi dla dziew
prosimy o zgłaszanie dzieci
czą t j chłopców w nastllzbiorowo,
np. z jednej
pujących
grupach wieko·
wych: A - dzieci urodZI)· sokoły czy komitetu blokone w latach 1950-49 i B wego. Oczywiście uw~gled
niane . będą także zgłosze
- 1948-47.
nia indywidualne. Już" od
W
dziś" zgłoszenia na piśmie
z podaniem wieku .przyjmuje dział
"Sło-

Zawody

•. WARSZAWA" "MaHeństwo tv
mrolcu" - Film prod. NRD. DotwolotI,Y od lat 16.

Poc::,te.k

Z

dziectęce impre~

Resztę szczegółów obu
imprez podamy w numerze
Jutrzejszym.
Zapraszamy do udziału
w
naszych
imprezach
wszystkie dzieci' z terenu
Kielc i z miejscowości pod
miejskich. Oczywiście, w
razie niesprzyjającej pogody (np. silny mróz) imzostaną

przełożone.

jednak

naOzieję.

20,

n!eezynne.

l
t:"ldu'
kslążkach"""-:::o bmo
Donu"
S:r:olochowa.,
-lakewt-~---«io&
Ią

.:R"OtmaWlarny c

.. C:ehego

W1l!n!e

pn:ea mgr

ORG.
z praktyką I .najomośclą
od zaraz POWSZECHNA
SPoZYWCOW w Skarżysku - Kam.

uczestnicy konkursu

SPOłecln&
S!cnkll~'wtcUl Nr
l&'

A.puikll

plebiscytu

Warunki pracy do om6wienia na miejscu.
BB-K

-----------------------------r-

w

POiotou'Ie h'~tunkowe Nr leI. (19
Strat PohrnB NI leI
21 11
Mllrcja Obyw~!ehkll eentr, tel, 31 16

-

-

S/{AR!t,\KD:

-

piec
.. ,~'lR '

-

.. Z~cz~rou·any

hlm

prnd

ostatnim
okresie nasz
konkurs - plebiscyt n&brał du~
żego
rozmachu. Otrzymujemy
ponad 200 kuponów dziennie. Z
Redaktorze. chodzi o piec.
uwagi na duże zainteresowanie
Wyjaśnić.
J
przedłużamy termin nadsyłania
J(jk redaktf'Towi 1l,iadomo
(iuponów do dnia 5 marca br.
je,~t
P9 to. aby grzat, T'", j ...... n """<:'1 ''''U('7(> ł":'7\.kl"ot.

prawda? Tak samo sqdz:Q, pa.~a~erowie czekajrrcy w poczekalni PKS- w Kielrgrh, A C'zc-

rower'

pol~k!(',J.

cz~sti) nre trwa krótko,
)1onieważ autobusIl
opóźniajq
się.

F0t.

-

A. Band uch

Co z piecykiem?

Sto! sobie nil środku poc!e
robi dobre wrożenie.
Owszem. p~rono w 'ltim. ale
rn musiało być bardzo dawno.
-

"alni i

Pora
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Na pier\"ts7.e dni marca HuI10w
nja Tekstylna z.apov.'lada następ

.aJ

•

k-·

-000-

»",apIW 1« me zawsze
'uchodzą płazem

re zaopatruje na'ize miasto Cen
trala Ha.ndlowa Przemnłu Skórzanego v.: Radomiu. W maga~rnach PDT. PSS i MHD nie

jej spotkanie

czenia.
Natomiast dla kilku telemonterów z Pow, Zarz.
Łącz.n. w
Kielcach nowa centrala stała się
źr6dq,m dodatkowych wyrokich
docltOdÓw. Napłynęlo dużo .glo
suń, tak, te nie można było
reali'zowat i'Ch na. bieżąco, "Niezły interes··... pomyśleli sobie telemonterzy: II, l'ruslck,
Z. CIeśla, W. Barchan. J.
Kurek I M. Banatklewtc •.
oni
zalatwić
Postanowili
część
zgłoszeń
poz. kolejci

chl"'Cl

t:trniu, D1atpgo onE'ku
od przedsiębiorstw handlowych ter:ninowego zaop~~)zenia,

~enn:vm

ją

.....................
Brygada usługowo

powstaje przy MlOM
Od 1 marca br. przy Miej,kim
Zarządzie
Budynk6w

Mieszkalnych
powstaje brygada usłUgowa. która zajmie
się

naprawą

drobnych usterek

a nawet poważniejszymi re·
men-tam-i 1. ~k.resu hydraulikI,
inst.al. elektr., szklarstwa oraz
budowy i remontów pieców.
Brygada. ma w
włożeniu
.sz.ybko usuwać usterki. Opła

ty za

O sze

u.słUgi będą o
niż dotychczas

wiele

niż

,pobierane

·Oe-"

Br'ak kooso kwencl·1

poza kolejnością, ale za

opłatą

400 zl. Ob. Barski odmówi! i telefonu mu nie podlączono. Nato-I
miast zapłacił jego sąsiad ob~
W. Grzybowski
i monter S.
Prusicl<i szybko telefon zalnstaIowal. R6W'1'11e hojny dla montera W, Barchana okaZał się ob.
W. LutYńskl, który zapłacił mu
z. "przysl\lgę" 300 zl. a ob. Mtur LlsiecJtI poczęstowal . nawet
Czytelnika, który' p~ł w J. Kurl<a wódką; PO 200 i wię1i!Uenlu mlodzjeży kieleckiej cej z1<>1ych zaplacill ob. ob. Wł.
zawiadamtamy. ~e klno "War Brn6zek. S.t. GrzyWaczewski, SI.

~()dJJ~

"~~mli?*,~.Ba

~"""~ Krolil,g,,~!,

Oz.

młodzi~y

~i'

'.
kleIrekle

nDo 8 bm. autobus Nr 3
kurSujqcy na trasIe
dworzec
kolejow1l Bukówka odjeż
dżał wcześnIej niż to przewid1lwal .a,klad ja,dy. Kierowcy powoływali
się na., zarzą
dzenie dyrekcji MPK,
które
podobno uprawnia ich. do jl?tdżenia OU Jlosfoju na końco
wych przystankach. Mimo takiego zer,qd"nla 8 bm. ,apełniony:? wóz stal przed dworcem aż 20 minut t nie parna",:
gały
interwencje pasażerów,

się
proszq

".

,,: (z,

podoba.
dyrekcję

rzqdkowanie

MPK "trójki".

wydało z~rządzeni.e. zabramające pasazerom palić w auto-

bu.sach. Zdjęto w wozach popielniczkl. A właśdwle nie
lecz zdemolowano. BO
pozostaly wystrzępione kawalki blaehy, wprawdzie tu i
ówdzie bardzo niepozorne, Elle
nlszczycie.Iskle
w
skutkach.
Niejeden podróżujący zahaczyI się już przy wysiadaniu
i,,; podarl garderobę. Zewsząd
więc sypią się ~ nieprzyjemne
uwagi po<'i adresem MPK.

"

~

Pasaźe;owłe
MPK o upo-

Ta,k/adu

ja,dy

~

dnIa 'f /marc.a 'f9!J6 r.

kurs

krolu krawiectwa

ur-

r

sto"?

,,,~.~.-~

'kow(j,~tiO,l;(~:iJi~~':KO~;te~ ~olewódikl~g(f pÓlskie,

./

partll"'''~Obotni~,

TŁUSZCZ

*

....................
IlGŁDSZEIlłA

ORD BilE

lGłNĄL .auty cumy pies_ podp.alany,
Z uwai! na zaprzyjaźnienie dzi!!'cka
l tai\nło!1ym psem, ':malarca pro!lzo·
ny o doprowadzenie psa za nagrodll
Kielce, Swlerczewsklego 34 (R,d\oJ,
180487-0

ZGUBIONO kwil koml~owy na !lume
400 t1. n.a nnwlłlto Flgauka Zofia.
tam, Parnów.

1S489-n
POKOJU !lllblokator5klego przy o·
C:zlnie. poszukuJe samotny metczylna.
Zaloszenia
Kł~lce,
Sienklewi.::za
56. m, &. (Wejście l podwórza),
18488·0

(20 podpiSÓW)

W »Delikałe~ach«
8ą nowalijki
Mlmp
ż.
temperatura,od
d!utszego czasu utrzymuje sIę
znacznie

poniżej

zera,

B.

męskiei!»_n

czek,

"',

.

należycie l.akon~erwuje twoje buty narciarskie
Do nabycia we wszystkich sklepach z artyk-~1a'mi go.spodarstwa dom.ego i stoiskach chemii gospod"arczej.
W hurtowej sprzedaży posiadają Hurtownie: "ARGED"
w RadamlU, Kielcach 1 05tro~u:'"Sw .•

91·R

•
j

Przeds~torstwo

Remontowe

Zakład

Nr 2

.... Kielcach, ul. Stalina Nr iD
oraz

Zakład

Nr 1 VI

Skafż~sku-Kam" Ul,

FabrycznJ 1D

p R Z Y J M. U J E .Inlkle u.lugl wchoclaqce
w aakr •• rob'. mechanlu:"ych. lak roboty I
'okankla, freserakle. 'Iu.arekl. I Bpawalnl"e.

eH,

,

DACHOWCZARKI
Z .A K U P rSpółdzielnia ~ Pracy »Pre - Beton~-~
Radom, ul. Szklana Nr 1
94-K

~------------------------

dostarcza wagonowo. po cenach

SP

urzędowllCh:~

6 L D Z I E L NI A P R A C Y
»S lIR O·fIII , Nec

porządnie

dOkuczyi klelc ..- w •. Delikatesach" \ pae. v:riosna ll W lliitei(h:u,- --6-wocowo _ warzywniczym maź
na Już nabyć świeżą salatkę'
w cenie 2.50 zł za glówkę oraz
szczypiorek w cerue 1,45 za pę-

DO OBUWIA.

NARC'ARSIH.'EGO

ŻWIR I POSPOŁ~ budowlaną, HAMIEN ł-AMANYora; l'tIURAH.
TŁUCZ~N torowll 18Z080Wll. WYRO.BY KAMIENIARSHIB

mróz

ńom

~

ZA.\HENIe;
m!enkanle _ B pokol~.
kuchni!, łAzienka {eer.trum Wroeł.
wisI nil mnleJne w KielcAch. Wia
domość: CurnO\\lska IS' Skup.
18486 Ci

Pracownicy ZBW ,Kielce"

zdjęto,

-MoZe..~jednal<-adr
'skoro już. wydal takle .. rzą
dzenle
przeprowadził
je

*

Pracownicy, Zarządu Budo',v
nictwa Wiejskiego, mieszczą
cego się przy ul. Wojska Polskiego 74, dojeżdżają do pracy autobusem MPK Nr 3. W
związ.ku z tym
przysłali
do kówna.
redakCji następujący list:

im

fiImy epecialne w WI. Sadowey praz wielu innych
godzinach
wze<!poludniowych abonentów..
o godz. 14.30, tak Jak to. Za nieprawne PQbieranie ..Ia- konsekwentnie do końca, tzn.
. był'" . podczaJ! ferii św\ątecz; pówek" winni ,wstaną ukarani ~j)ielniczkl "na

-=--- -Oi'az

.

.i: e

wKielcach

wiadomości

'I

na lodlie. Przyjazd swói upowiedzieli bowiem m. in. mistrza
wie świata w jeźdz.ie paramI l
Austriacy &hwarz-Oppelt, C1.e I
chosłowak
Divin,
mistr70wie
Australia 20-1etnia Jacqueline
Mas-ch oraz John BO\\'P.'r, mi·
strzowie Chin: Tien Chi-{'hen f
Liu Min, reprezentanci ZSRR oraz Węgier. Polskę reprezentować będzie jedynie Wawrzynia-

))oiegrzecznego«
autobusu

wyj5Ć na
oczywiście w wio-

Kielczan\e

Jak zalatwiono spr!!Wl1'FWl'O~
lawie stycznia do ob. Barskiego
.
zgłosiło się trzech monterów z .
propozycją podłączenia aparatu
Niedawno

ŻlYeIi.... .

ppdeje do

z na,lclpkawsz\'ch kDnkurencji będzie jazda Clgurou.'8

W sprawie

m~ j~~~~;a~:e~~:;noa O~.U"~i::

sem.

W styczniu

*

Jedną

,..,apiwek" od 100 do 400 zl. Ta- przez spółdzielnie specj.mtycz nie chcqcych spóinłć się do
pracy. Kierowca twierdzil. te
kieh abonentów znalazlo się ",o ne.
ro I kw",ta. kt6rlt otrzymali mon
Zgłoszenia ~fia
remonty na- odjazd nastqpl zgadn!e z pla'lem. PodobnLe bylo nazajutrz.
terzy
. Sięgnęła. wysok~cl ,kilku leży kierować do MZBM-u.

,,~,

Zakład Dos~onalenia Rzemiosła

WARSZAWA, Na liścIe zg)odo
XI Akademickich

dla cze ladników i" mistrzów

,.szczęśliwcami" będą
abonend, którzy postalI"ają się

':1

. ZARZĄD,
66-K

Przed X'I Aka~emickimi
,InfZVskaml·
Sw,'ata
6 \

rozpoczyna się
zImna i zdenerwowania.
z: 13 pań.'itw Chiny, CSR, Ru. C~oc!.?Ż d()plem luly, co prze- -ny tr-ansport letnich płaszczy l ' Tak, próbotL'olł!m (nterwe- niunia, ZSRR. Bułgaria. Węgry,
zornlejsl klelczanJe zogląda}ą do ubrań męskich,
iotca6
K'ed
1 P~!!łka "\\~willla_--.r~.pre
sk)~{lv.;~y do:..,.iędzie_ć-;~ CI' ---Za-P4S--Kł-'-e-kHHf--ł \I."ro\Z1 _ , ~~tek~ac ~e1Piec","onwe"gUn'="'w"ł~:~::;;'~c'c'C-·P<1fu;!wowe. natomiRst T
nl.e n:ozn~ kupIĆ coś wlosenne- o wiosen~ych kr)lorach. jedwabi kożuch p"zed,~tawiciela 1d~dz: z Am~trialil, Islandii,
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OBWIESZCZENIE

_ Zarz.ąd Sp6łdz.lelni Prac.y_ Pralniczo-Farbiauk!ei uwiadamia, że prezes spóldzlelni względnie Jego zastęp('a, zgodnie
z zarządzeniem Ministra Prz.emysłu Drobnego i Rzemiosła
Nr 147 • dnia 3. VI lI. 1954 r. o trybie I Bpo.soble załatwiania
skarg i zażaleń, przyjmuje reklamacje w każdy wtorek, od
(ooz. 15-~ \\' biurze spółdzielni: Kielce, ul. Moinuszkl
16.
W wypadku jeśli w dniu tym przypada święto, interesanci
pr-z.yjJflo»,:anL·.będą, w dniu następnym.

TA-R-Nów, GOLOHAMERA 2 - telefon 702 i 577.
P W li G A na zmi.nlollC~ nazwę naszej Sp6łdzielni!
•

. Poprzednia nazwą: Sp-nia. Pracll Zwirowników.
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Telęlońy rę,dakeJI: rea~lłtor

2'.lednoezone1:
wKleJeech. c-'W1"laweBRSW"";.Prii'u". Re6a'g;.lJeKcileI!lUlil. Adre' l't!dakeJI: Kielce, ul Sienkiewicza 15
'.c ;:;;ó6e1.elnY J sek~etarz red.kejl 25-'47, sekretariat 24·~0; ~ial tnformlv.lI 43-45. dzlal ekonomiczny 2&-4-'l, dzlal kulturalny' I rolny 28-58, dZIał koresPOndentńw 24-81. Redaklcr techniczny I redakcja noena 24-83. Od<l,z1ał w Radomiu 87-36,
. 'j~n\stracla Kielce, ul, Sienna - telefon 46-82. Biuro reklam I 081osze6; Klelee, uL fllenklewlcza 20 - .telefon .a. &8. Ceny agioszelI: ogłuszerua drubn. 1,60 .d za Blowo. CBIIa prenumerat] &I>!orowej wYDOSl.a.50 zł - IndyWl~j 1I.z.ł, Diuk: DnlI<anIla lISW,.Pr..... Kielce, uJ. SleDIIa a" " ' .
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