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AKADEMIA WWARSZAWIE
W

15

rocznicę

powstania ZW M
Depesza z pozdrowieniami od KC Komsomolu
w

sali Opery Warszawskiej
(dawnej "Romje"), w tej samej
.all, w której w grudnil:' 19:47 r,
obradował pierwszy w wolnej
polsce Krajowy Zjazd Zw, WaJki Młodych, odbyła się 25 bm.
Akademia z oklUjl 15 rocznłc)'
ZWM.
wladze państwowe

czasach hitlerowskiej okupacji
byli twórcami zw, walki o wolność I sprawiedliwość sppłecz'
ną,

uczestnicy

słynnych

\,akcJ!

odwetowych ZWM-u, Gwardii I ROK IX. Nr 22 (2662)
ArmII Ludowej, dziś często zal
mujący wysokie stanowslta w
l'ói:nych dziedzinach
naszegu
zycla, eJ, kt61'2:y w pierwszych
latach powojennych w 9Ure~
gach ZWM utrwalali władzę ludową
mundur;,o:e ORMO-wen
I żołnierza
KBW,
inlcjowaH
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KIELCE, PONIEDZIALEK. 27 STYC,ZNIA, 1951 R.

sposób młodzieży robotniI chłopskiej drogQ na wyż·
uczelnie.

Do zebranych

wygłosU

y. ELE. ·

pne'

mówienie
Jerzy
Moraweki,
Obszerny referat wygłosił -Ilekre
tarz KC ZMW - TaACUłłIl Jl.u~

dolt.

Na zaltończenle części oficjalnej akademII rozbrzmiewa
śpiew MiędzynarodówkI.

Na część artystyczną akademII złożyły slQ utwory poetyckie, anonImowe teksty, wyjątki
ze wspomnień I artykułów oraz
fragmenty z kroniki fjJmoweJ l
filmów - "Pokolenie" oraz "Celuloza".

))Slowoludu« przekazuje
pierwsze zlotów.'

na

budowę

TeleWizja polska rus:ta
wreucle z martwego pun~

I

ktu,
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'ornotu.

ItiłcJI.telewlzYJ

l'

wl:Wjnego, z: uwagl' na

stacjlprzeka2nlkoweJ '
I

I

lIru~

nych
w Katowicach,
chomlenlu
Szczecinie, o budowie Itaw
cjl w Krakowie
tego najlep.Do
Ob- szYm dowodem. NIestety, wła..
(·bodu 15 rocznicy ZWM wP1)'-t śclciele telewizorów w naltym
nęla depesza I pozdrowIeniemi
WOjeWództwie Wiedz" d,obrte,
od Centralnego Komitetu Kom· że z odbiorem programu tele-

* * *
Krajowego Komitetu
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tpoSłem

na S.jm
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orAt ,kandydAtamt dO' ,-P-RW
lni, ArmatĄ 1 GtaboWJIldm.
Na IIPotk.nl~ przybyło pona~
700 056b.
o

ma o radach naro
uchwalona przez Sejm PRL 25 stycznia 1958 r
• umotnJenla samodzielności by z udanlamJ
okrdJertla u~ rad narodowych. przy równo-- wymL
rad narodowych I.'$rumym ustaleniu uprawnIeń
r~rum!a kh u- f)s:~zych,
nfe:zbędn)'ch dla
realizacji J~noUtej polityki w

W~luf

. ' U$ta~()

ogólnop!"f18two~

zakresie nle: unormowanym od~ rad robotniczych
przepisamI. Zasady I rolniczych.
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Jaśniac ludności

RADY narodowe umaenls.w dowej,

Ją: wlęt w1/ldzy
patintwCt<wej z ludem pracującym milHIt
I wsi, przyciągając coraz I!mr~
s:te f'Unc ludzi pracy do udzialu w r;r.ądUl:nlU pańltwem.
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obowtuująeych

litej Ludowej 'władza nale-- przepilU!ch.
do ludu pracującego, 'mia.t i
'!ł RADOM narodowym przy~
~ sługuje w akralJle prze... I ;'""I"~ffl~
widzianym nln!ejs,zą ustawą lub
llr'U'plJHlml &zcugólnyml pra~
.wb, dzielnicach
większych
WG kontroli t koordynacji dziamiast, POWiatach ł wojew6d1... lalnok::l nie podporządkowanych
twach !lĄ organami władzy pań Im organów państwowych, In~
stwoweJ ludu pracują,oogo ł wy ~tytucjl j jednostek gospodar~
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Rady narodowe dbajĄ ()
:a~~ ~a~~~:S~l~O~~~ : :
raz lepsze zal'Jpokldanle
IXlłdzenla porządkowe w celu
ludnoncl I O" wszechstronny roz~ ochrony bezpieczeństwa. KpO~
w6j .terenu, wiĄtąc jego potrze- kOju l porzq1ku pUblicznego w

2

odwoły»

wanl.

3

TRYB'

przeprowadzania

wyborów oraz odwoływa..
nla radnych okredla ordynacja:
wYborcza do rad n'arodowyeh,

l ~~~!Ol~a~~~~: ::;:;l~

nośclą gospodarczą, społecZJlą l
kulturalną;
należą
do nich
wszystkie ,sprawy w zakresie
władzy i Ilamlnłstracjl państwo..
wej: nie zastr~żone na rzecz
Innyeh organów.

WYPowied7i uczonych i prasJJ

Również

uczeni radZieccy

pracują nad ujarzmieniem

energii reakcji

2::; ~~f~:~f~cm;!d
do n::~~: termojądrowych
wych
sprawy:
naletą

.. ochrony porZĄdkU I bezpłeNOWY JORK PAP. "New
ezenstwa pUblicznego;
York TJmcs" komentując oet, rolnictwa,
Bwiadczenia o postępie osiągnie;.
.. p.rzemysłu terenowego I t)'m przez Angllków I Ameryka
rzeml-osła,
nów na drodze do ujarzmienia
.. budownictwa terenowego,
wodorowej pisze:
-:::;'::::::::-~::",_:'_";:::"~,:::Iln$pckejl budoWlanej, z'abudowy
od hled. aw""',,,,.g61·lml .. t I w,l,
wl......lel,
., gospodarki kotnunal. nej
oficjalne I'
mleHzkanlowc-;,
't'
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: ~k~:~~ w.wn.trin....

.. budowy I utrzymania dróg,

~~~~~~~k~t kultury,
~g::::,~go.
ośwlat:v

zdrowia, kultury fizycznej,
turystyki,
.
• zatrudnienia,
• rent I pomocy IIpołeer.nej,
ClI flnanlÓw,
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Art. H
'I RADY narodowe uchwala~
... ją corocznie budtety

rok

przyszły,

2 ~~~~~~\ere~~~~~~e

P:

winny znajdowac pokrycie prze
wszystkim w dOl:;hodach
własnych,
radom narodowym
moie być przyznana dotaCja z
budżetu centratnego, stosownie
do przepiSÓW prawa budżeto<
wego.
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usług oraz dochod)'
I administracyjne z
podległych radzie na~

majątkowe

~ednostek

rodowej,
.. wpłaty .r: pOdatków I OpłAt
terenowych oraz udziałów w do
chodach budietu eentralnego,
które ustalą odrębne przepisY,
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WYGOSPODAROWANE

nadwyżki budżetowe rady
narodowe wYkorzystujq dla re~
nllzaejl Iwoleh zadań, na zasa~
dach ustalonych w praWie bu.
dżetowym.
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Henryk Paluch

Katarzyna FHipowska
Ił Tow. FiJfpoWtlka ul:"Od:ll!a
Się VI M!łk.owle (POW,' o-patow.kt)

4&

w rOO'tln!ę robotnk~J, Ojcioc .)-eJ
bowiem był hutnikiem w hucie w
Oetrow;,:u. Hutnikiem był takie

J<'J m~i, Do
który
zgi,n,11
w cUttlie
o'turncj\.
1)1,\1:01.1'
pNiglI1WOW&J
unl'.urtala \III O~tr(lwcu.
Jut po wyzwoleniu
byl
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I

skhtda.!ltca 114 t '0łÓ,\). Vltm:
nie było, ojciec pracowrd jakll
fornal u dziedzica Plotrow$klł
g•.
Pop'jaro po wojnie Ilmlenllo
s~ę tycie tow. Palucha na lep~
lilie, Z reformy rohlej otrzymlll
2 hlł zjem}, Ale w)'rhOd:d :t 7.n.~
I(lienla, te wegetacJa nil ntewielkiej działce nie, J)l'lsnlc&Jtl'
dochodu ani jemu. ani tet va,ń*
stwu. Takich jak on bYło wo
wsi wielu. W 1049 roku, ZOllts~
J.& przewodnlezqcym komitet,,'
r.olotyc!elsklego ,półdzleInl, Jedzie na kurs do Ursynowa, Po
!""wrncll: ~ow;- P.lticha :t kUr1u

CO'-""-_'"'

.,"-:C.'"

f:~~:;:;~l;;J~t~~

rok

1947 - jj}w. F!HoOWl!flut l-O.ł!.aje
t,r1.y!Q:a.r,!<"I pprL Za!}!Euje !!I!~ tak.
te (lo U,\! Kobiet
! ,lak 81\mn

f"Jrty,uale - 00 \-oJ chwil! datu;.
o<:!e
Jt>J dl:!alalnf)<\ć 8po!ec:m3,
Prztrbl'wa wlp.c CZ1'MI<"I mrM k(jM
biel na wsi. ,ktllrym t)l)mall:lt ()1'~
gln~~ow,3ć {<l1Ia Gru:pm!Yń
Nltkh, W ro!< pótnlcj,
r-ra~!) w Zaldlldilch Im.

I

w!c~'J(lJ

w

pn:euBtyfu.ka

wija

<Mtrowcu. w

twe~

t<':t przez trz;v lala pelnj

Ob, .Jan Rum... pooho-dd 14, MI
K.ailf (pow, KuLmt.etUl WJellul).
tlrodtU IIlę w roku UHa. -Jut j.8.ko

Stanisław

~!~;n~ c~~~f~~l~Oth~;towt
k!I:i!;~~g~~u Ót:~a.!.I\"vJ\~~

Szczodry

wraca do domu, nIe po n!ooluglin

skupu, dobry O1'pt'llr.a!or I

II~
fIIll~h eCh, gdzie doolutyl .Ię .tq)

.Ławlanych

ctll4le zoow Wa,!C1.y
jcttl'1.CY -

,pr~lw M~

tym tlltem

W

nla porucznIka.
Po wojnie polni

n"lII'. często przy taM
ako wzór Ilwobód potajność wyborów
ogranlc7.ona.
wyborca glosuje
pomieszczeniu, ale
do glosowania nonumer odnotowany
yhorców. ,W, tych
nie trudno ustalić,

- Nie. Tak mył'" setki obło
p6w. nie tylkO w Okole. ale w
lipskim powloole. By6
mole. moim wyłącznie olJobl~
stym mllrr:enłem. Jelll 'IOl'ganJao
wanle produkcJI małerłalt1w
Iłowlanych. Przecie! nasze
my. to niemal kurne chał,.

jak

slosował.

ną

komendant

litraży

ochotniczeJ

potarnej, W CZAHle oku..
pnej! lUlnżyc!el I
spóJ..
dzielni "Spolem".
leniu członek ÓW"""",,,;
rządu gminnego.

zadań

ilU~

po..

apóldll<llnl
przea
okolJC1.uych rolnlk6w t c7,loo.~
ków OS. CIO$:!:a,e się 'l.Ilutanlem

,zQlftal

kMdyda~

Mm do WRN. ramlonla.

Lisowski

ro1r

klel'f)wnlc~

'trW-

pzPn.

dlatego

bardr:lid· nit

ktokol..

wiek' Inny wycl\ulona jelit
bolączki

nil

I kłopoty ·mleszkań ..
ców wiOlkI, Pn:f'1. IlI'.t!I:re. lat
byla radną GRN I 'PRN' W Onn
lewie, Na 'lIcRjtlCr I ul<!''tU;lMb

dala

sIę., po~nn~

'.,,,kn lIktvwna

:Ó~J~~~Ao~1. obrończynI Jn~~

Ob. Ka~pr7.ycka j\lt no-~1Jd,,',a-o
pracuje, w r.awodr.!e l\ance)'
cleJ,/ttm. Pomimo poi:l$ll.d~
wieku' - wolne od praC}', ćhW1

lat

'. al

%/l\mllowan!em

p6Jwt_ÓI

tem

Za"usl. Jest

c.tlonklem'"

na prM, łlpolcI'W4" ta Iii) :~!).ta-o
11 odv;Mc1.0na SrebrnYlTI kn,..
ZSL

":. '
kllndYdAtu;' Qb.
{{lul,pr~yckhtj do WRN, j~!tt".

W~IlUl'llęełe

llUwnyl)'ł wyró,tnlł!nl~'l:'" CJ,d~

Na koniec Jeszcze
Ilówo naszym rozmówcy. kan
dydacle do WRN 'Jf okręgu Upska ~ 7.woleńf,klego, Przed woj-

mlenny wykonawca

Henryk

eałym

lepiej,

W IJP6Idz!elCf.o4cl' pracu}4> nfe..

f:~~~~wG~ę ki:~=tk ~

*P01ect.eń.tltwa

obowill.tkł

'lP<iłdzłelnle

pod jego

t'OfIilZ'

Henryk· .?-B~uch, jelit
oym dt!alaczem .po!eczn)!rn. W
latach 1937-3$1 był członkIem
OMT:tJR. Od 1948 rokt!· jen
c.tlt:mkle-m PZPR. Za .§.wą ollar
nrt pracę zogŁał odtnae:ton~
BrĄ1.oW}'m ł Srebrnym
Kr:w~
tern Za.ługl.. '
, ';
ObecnIe tow, palucb pelm
funkcję
pr:tewodnłczace/:to Po--,
wlatoweR:o Zwll\zku $o6łdztełnł
produkcyjnych 'w Opatowi"

rak.l'etllrla POP.

Adzie odbyWal alutoo w()jsl«W/q
w marynaree woj(ffi1\[!J. Ranny po.-

się

~\,:Vj;;I'l\.ló~.'l:'_~_
...
~

pl I»~,' opatowlkł~.o" ,W"peł,ftt
1~1 lIautall ł 'Ą, ,przekonanli' ~
h\~ jak- do~ehc.ta. :będtle d~

',', Intcrfl!Y Wit.

II 11. OWO LUIH'

rtyjna

ry-sprawa
,,"*",Jdm ~f! UokI01V$ mU'lIe""le ...,....
tu _tyJ,O..o. W tlumamrtlu D .fę17k cod%ł~fto<
neJ, ątl!owe,j praktyklomacsa to r.1Nfękłzenle ""

........./Pllwl. . . .
" _ _1> _
wienie łyeł \ we~,.Jneco ł PflAtF
~ partyjny$. POWłUlChne a:tało

•

$lę jtp. łĄtfar:łłec ptąitdele.

WP1łtkitn

4.ait. które U1iUlq brć .,konane dIW aktywu
....11 I lfIJ oUonk<lw.
~ JłI'Ołta,. nie ebod" hl łTłko o noMowe

eaton..

kom partii 1u»lkretnydt sada.6.. tJcme ~1JJe
W'erytłkooyjne. organłu.eJł· I łmtaneJe parł)'Jm
oprieoW11J4 p4!fłpek!ywłe:me plany Pł'aeY dla ot'"
ran1zat.łł pt)d$łAwowYcb. Te pIany maJ«t at:ny..
mM ł Ilpotrtktlw.c bbtułWfl1ł ptzel weryttkaej1;
• kływn~c, m:.aA kapobłec eweniuaJMmu n&Wf'O'o

rmęk'U!hie

(I pnt~nle llemu polltlcznego
ł ł1tołeeZl'1tgO, ńadch~,cb 'W}'oor6w do 'wla~

d~

ceS

,StOłluMk

wleha Of#AłlłmcJJ pułyJnrch. .wl&u
eq -młejłk!cłt. do 1.:bl~tli fi. wyborówJł$ł zbył formalny I błunr. Nawet te oqanht"
tije, w kt6t)'ch nA RbranJa.e:b głośno llłÓWł $ię tI

col""""'"

tej cbled:dn1e PGWai:rłĄ ~

A ptteclei konkretnyt!b. uebwyh1fcb I .praw.
u4art je$t w tegorocznej k#mPl\llU Wy"
borcteJ dó rad narodowych daleko wltee, dłł
kiedykolwiek dotąd. Wplynqt na to uHWłfO bar"
dzłeJ demokrafyczny, zakładajMY wlęlmy.to
pień illpołoo.neJ 'wladom:oścl. charakter obecnych
W;fborow, Jak I nIedawno dokonane zmian)'
strukturalne- Vi ap.taele PlU'łrSnym - ,1"Hde

"dza-ll1ycb

Jak

ezdItwa.

łOwi btcrnoścl.

k . n l _ pnyd>llli.....
ku.k...•
nych 1Włttń. nic mWłh:tdaJ4 łObłł rprawę. te
wYboTY do rad naM_Owych mm br. wJaśnle w

AdM. Dłl(l)'duJe Icb ladunek trmło-

w,., Chodu tu
~

najm;tlłąeh

~6wł4

tu

ł

.... nJqaków

m'J5Z na.uep .pol....
wanlach Jego .plTDdulł-'

P:ZP~ -

Jetł

IApewne

UJpra.wledłłwłł to ,fedł'lAk J>taJdyka
pn1JU)śhj;ęa ulewesole całkIem dn4władezenllb

irubtmem.

NaW8 tak elementarn,

c

%dawałoby

.Ię

oho-.

włq.zek. Jak IprAwdunl6 Ud wrboi'tąth nie
p~ wh}'IłUd(Ib euonk6w partU b)'ł nal.cłrcłtl
doenłgny, CM doplero trl6wl., .. bamlJaJ iwól'>

CVfIb uduatę w IUUhpanU wyhorcujt
Do Jbyt JhaJeJ aktywnośtl orpnlW,H Part,,..

nJCł:I w wyborACh do rad pnYCZYłdłf Iłę 2:a1WlWue ,aadAwnlone ur.:tY do wuelklcb kampanII.
POWUDtm dzJł problemem w praey partyjnej
\IV ogóle jeJe konłeeznoś6 atotowanla nlera; w no·
wych warunkach - nie nowych rorm. Dt'lałllC1!6
. pariyjnJ 'wie4lĄ. Jak nłeprzycllylnlł 1'fl&kcJę wy~
wałuje nłeJednokrotnle sarn tenulo - agltatJa

Czterdzieści
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