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Międzynarodowy Dzień Kobiet
- dla kobiet wszystkich krajów
kapIcalistycznych, kolonialnych i
z ależnych
jest jeszcze jednym
dnk.n walki o prawo równoupraw
nienia, o prawo do pracy, do spokojnego, szczęśliwego życia.
Dla koMet Związku Radzieckiego i krajów ludowej demokracj i
jest to dzień przeglądu osiągnięć
i mobilizacji do szybkiego i lepsze
go wykonania zadań budownictwa
naszego ustroju.

kój, przeciwko wszelkim próbom
za kłócenia pokoju i rozpętani a
awantur wojennych.

W tYm reku kampani a B-m arco
wa nabiera 5pecjalnego znaczenia ;
upływać ona będzie pod znakiem
natężonej walki obozu pokoju
przeciwko wskrzeszaniu neohitlerowskiego Wermachtu, ponieważ.
jak powiećzlała 'tow. Alicja Musia
lowa - "nasze radosne nadzieje
na jeszcze lepszą -przyszłość wią 
żą się nierozerwalnie ze sprawą
utrwalenia i umocnienia pokoju".
swojej pracy i zastanawiamy sit!
My również w przededniu Dnia nad zadaniami, jakie nas czekają
I(obiet podsumowujemy wyniki
w najbliższ ym czasie.
I(obieiy nasze wspólnie z całą
załogą -realizowa ly plan naszego
Zjednoczenia, który jest cząs'.ką
Wielkiego P lanu Sześcioletniego.
Gdy patrzymy na ciągle wzrataj ącą ilość ż lobków, przedszkoli.
szkól, sanatoriów i całych osiedli,
w k',órych znalazly jasne, slonecz
ne mieszkania dzieci robotników i
chłopów - musimy pomyśleć o
lych, które woją ofiarną walk ą ,
woją d7.:alalnością przy zyniły
_ię do tego, że możemy spokojnie
pr acować I wychowywać nasze
dzieci. Wepcminamy bojowniczki
o sprawiedliwość społeczną tow.

Mię~s ..

tltI,.oa"JU.,

Dsie"

~~~ Jak

r::!fceJ t].

S~anisława Wojciecha -

kobzet, zatrudnionych
produkcji.

!i.

plany na pl zys zlo ść powiedziala:
5it: uczyć, by nie pozosta
wa' w l:yle". Dlatego właśnie zapis ała i~ na wyższe , tudia zaoczne.
Mam y ! inne koletanki wyróż.
ma jące
tę
w pracy:
I(OL. WA NDA SKIBICKA
~
to nie '(ylko wzorowy pracownik,
ale t a kże kobieta, która ż yje zagadnieniami bliskimi kobietom, bie
rze czynny udzial w pracach św ie
tlicowych, k'(óre u moż li w iaj ą nazej m ł odzi eży korzys tanie z
rozrywek k u lturałnych . Je t takŻe!
cz!onkiem Rady adzorczej PSS
i Komite.u Członkowskiego. Za
pracę
we Froncie Na rodowym
otrzymała dyplom uznania. Pomaga ona w pracach Komitetu Blo kowego.
Za mało pracuje u lIa kobiet w
produkcji. Chcielibyśmy w i dzieć
więcej takich jak kol. STA N ISŁ A
WA WOJCIECHOWSKA. Pracuje
or.a jako pomoc izolalOra . Rozpoc zęła p racę w 1947 roku w Radom
s ~' ich Z akładach Obuwia jako niewykwalifikowana robotnica . Dopie
noczenia, k',óre swoją prac'ł wnio- ro, jak sama mówi. po przeczyta ły duży wk ł a d w b udowę lepszeniu książki .. I(obiety I owej PoIzogo jutra w naszym kra ju (Dalszy ciąg na str. 2-ej)
taly odznaczone medalem IO-cio
lecia Pol 'kl Ludowej.
KOL. llELE A D Ę: Bl lIIS KA natychmiast po wyzwoleniu p rzystą
piła do pracy.
Jest d lu go l emią
.:złonkini ą Ligi Kobiel. Potrafi
ona do -Konale pogodzić pracę za
wodow ą z pracą połeczną ·
TOW. HELE A KO ŁODZ IEJ 
KA -- to przykład pracownika,
który zdobytą wiedzę i doświad
czenie po'(ra fi przekazywać innym.
Poz a od;>owiedzialną pracą, jaką
jest prowadzenie dzialu persona I
nego, już drugi rok jest ona wykładowcą szkolenia partyjnego.
Za swoj.} sumienną pracę otrzyma
la z Komiteiu Miejskiego PZPR
nagrodę IV pos'(aci książki pt. Jrer.a P llt/ak - to jedna z tych,
Bruski" F Panfierowa. Koleżan które potraf iq pogodzić pracę zau1odow(} z pracą domową ·
ka Helena na nasze pytanie o jej

MARZEC

Sę po łowska

Fornalską .

Ił

§zeqo

Dla kobie·' całego świata jest .to
uzień solidarności w walce o po-

fll~iel!t!JŚ!llY u:i!lti=ć
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"muszę

Malgorzatę

i ZM. P.

K,,"ieł

Stefanię

i inne.

Chcemy dziś także na lamach
naszej gazety przedstiwić kil ka
sylwetek hobieŁ z na~zego Zjed·

http://sbc.wbp.kielce.pl

..,

GŁOS

5tr. 2

H' DNIU
<ski" -

życiorysu Czesławy

INSTALATORA

ftJłI SZ cE GO
(Dokończenie, ze str. 'l-el)

Ka·

czoro\~skiei, postanowiła l1auczyć Radomiu. Nie zrezygnowała jednak

s ię zawodu izolatora. W lej chwili pracuje jako pomoc. ale napewno przy pomocy kolegów i opiece
Rady Zakładowej przejdzie na sa-

z dalszej nauki - ucząc się i pra
dyplom technika

cują c zdobyła

modzielną pracę .

W kraju ń~szym marzenia się
- '(ak należałoby powiedzieć o kol. JADZI GOR-·
·S'KIEJ. Wykazała ona dużo sil.nej
woli w stałym p~dnoszeniu swych
kwalifikacji zawodowych, w dąże
niu. do zdobycia wymarzonego za.Mus zę ' się uczyć, by nie pozostać
wodu. P6 'o trzymaniu świadectwa
w ty/e" - mór.e:i Helena W'ojcie ukonczenia szkoły ogólnokształcą [;howska, pracownik, który zdobycej rozpoczęła pracę w J\PZB w tą ';'icdzę i doświadczenie potraii
przekazać innym.
s pełniają

IJudowlanego, a

nas'(ępnie

mogla

jut T.OZpocząć pracę na budowie, o

której od dawna marzyła. Pracow Radomiu, a następnie w
Wierzbicy przy budowie Cemento
wni. Obecnie kol. Jadzia wyjei'dia na kurs techników normowania do Gliwic. Jadzia, oprócz dyplcmu technika posiada ukonczony kurs kierowców' samochodowych. Jes', ona przykladem. że ko
bieta w naszym kraju może zdobyć każdy zawód.
wała
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ŚII"~T,4
żankę IRENJ; pYTLA!<, JADWIGE
KARLINSI(Ą,

EMILIE

DMITRJEW, ZOFIJ; MAJEWSKĄ, BAL
DYNJ; KONIECZNĄ, JADWIGE
SłviROKOWSKĄ oraz matkę czwor
ga dzieci ELEONORĘ MIRSKĄ.
Wiele jeszcze kobiet wyróżniają
l:ych się w pracy mamy w terenie:
w Lublinie, Kielcach') Skarżysku.
Napiszemy o nich. \\' .następnym
numerze gazety.
.- ,

butłol\1ie ID

Kazimierzu ...

GDZIE
. .
' kierownictwo ?

Zle się dzieje na budowie,
gdy nie dogląda jej kierownictwo. Tak właśnie jest z budową
"domu architekta" w Kazimierzu.
W zakończeniu tej budowy
zainter~sowane
jest poważnie
Ministerstwo
Budowy Miast
i Osiedli. W każdy czwartek
odbywają się '· na tej budowi e
'w sżystkim naszym !robietom, wspólne odprawy Generalnego
wymienionym i niewymienionym Wykon~wcy i PodWykonawców
składamy ż okazji naszego święta
z udziałem Przedstawiciela Mi- Międzynarodowego Dnia Kobiet nisterstwa.
.- .
W ostatni
czwartek
tj.
serdeczne pozdrowlema.
124.2.br. zabrakło na takiej odU)' dniu tym zamallifestuj~my p~awie PJ:'ze~stawi~iela Kierowswą. głęboką. solidarność z kobie- mctwa Robot ~amtarnych.
f
..
h' k . •
..,
Tą
kłopotlIwą dla naszego
am! mnyc
raJow, Usw!ęc!my Zjednoczenia sytuację uratował
8 marca 1955 roku - roku dzie- będący na.inspekJcji w Kazimiesięciolecia istnienia naszej organi rzu tow, Jan' Paja, Inspektor
zacji - masową kampanią pod DZiału Wykonawstwa ZIS i E
, Tow.' Jerzy Gęba odpowiehasłem walki o zachowG'lie pokoju dzialn,y ~ tę budowę powinien
() życie i szczęście naszych dzieci jednak wyjaśnić, co. było powo- kampanią podpisów pod Ape- dem, że od 23 do 26-go lutego
1955 r. nie było na budowie w
lem W:'iedeńskim Swiatowej R ady Kazimierzu n ikoJ:!o z KierowPokoju.
Rada Kobieca
nictvia
. Rdbót Instalacyjnych.
..

I

3"%. Eugeni u sz Wasilewski

I1J

ENERGIA ATOMOWA

Mówiąc

o kobietach nie może
my pominąć milczeniem tych ko
leżanek, które potrafią pogodzić
WIELKI SZANTAZ
Najbardziej krwawa WOjna,
pracę zawodową, z pracą domową,
Eleollora Mirska, obok pracy za- z odpowiedzialnym obowiązkiem druga wojna światowa skończy 
~odcwej
wywiązuje się z odpoła się m omentem
tragicznym.
wieazialnel/R obowiązku wycho- wychowawczyń nowego pokolenia. W przeciągu kilku sek!lnd ameZ ich grona należy wyróżnia kole- rykańskie
wania nowego pokolenia.
·b omby
atomowe
zmiotły,
zniszczyły
nieomaf
doszczętnie dwa miasta japoń
skie: Hiroszimę (6.8.1945 r.)
i Nagasaki (9.8.1945 rok) i pozbawiły
życia
przeszło 400.000
Komisji
Rada Zakładowa ZIS i. E -- Przewodniczącym
ludności
cywilnej. D uża dlość
został
Radom podaje do wiadomości kulturalno-oświatowej
mieszkańców tych miast umieZbigniew Dobrowolski rała tajemrucw po paru miewszystkim pracownikom Zjed- tow.
rioczenia, 'że na: pierwszym po- a jej członkami tow. tow. Anto- siącach, po roku i latach.
siedzeniu Prezydium Rady, któ- ni Pracki, Tadeusz Grajnert, • Czy istotnie zastosowanie tej
re odbyło się w dniu 17 lutego Maria Fijołek, Helena Bobrow- nowej, nieznanej dotąd broni
br. powołane zostały komisje ska, Barbara LeszczyńIska. Sta- było wywołane koniecznością .
nisław B anaszek , Stanisław Sastrukturalne.
militarną? Dziś już nie jest taDo komisji w$:!)ółża.wodnictwa kowicz, Wincenty Dróżdż, Cze- jemnicą i wreszcie Amerykanie
weszli: jako . przewodniczący , sław Śliwiński, Maria Burakow sami do tego się przyznają
tow. E.'tefan Figurski, oraz człon ska.
(E. Roosevelt "As He Saw it"
kowie tow. Stanisław Krześ
Do Komisji. szkolenia powoła -"W jego qczac~"), że armia ra
niak, Henryk Ciszewski. Wła no na przewodniczącego tow. dziecka dzięki swej 'sile i takdysław Jagoda, Józef Skalski,
l':.'tanisława
Marciszewskiego, tyce była
już bardzo bliska
Mieczysław Grochowalski, Jan
ostatecznego zwyCięstwa, które
członkami wybrano tow.tow.
Gołda, Witold Muszyński.
Helenę Kołodziejską, Stanisła
nie wymagało aż tak wielkich
} Komisja socjalno-ubezpiecze- wa Schonthelera,
Bronisława
ofiar ludzkich .
niowa składa się !poza przewod- Issajewicza i Stanisława Tuszyń
niczącym tow. Witoldem Gom·
Stany Zjednoczone decyduskiego.
ziukiem z tow. tow. Mariana
jąc się na zrzut 2 bomb atomoPrzewodniczący komisji och,
Kobelińskiego,
Jana Majewwych miały inne, zakulisowe
skiego, Jana Paji, Reginy Sawic rony pracy został wybrany tow. cele. Chodziło
o
wykazanie
kiej, Heleny Dębińskiej. Józefa Jerzy Kłosiński, a tow. Sta- krwawą próbą na miastach janisław Pracki jest przewodnipońskich,
że
posiajają nowy
Snopczyńskiego.
Do komisji bytowo-mieszka- czącym Komisji Pracy i Ukła rodzaj .broni, strasznej. nieludzklej broni, jakiej nie posiada
niowej weszli: przewodniczący dów Zbiorowych.
Związek
Radziecki. Kapitalitow. Stefan Siwiec. członkowie
W
kolegium
redakcyjnym stycznej Ameryce chodziło o za
tow. tow. Michał Paluchiewicz,
,.Głosu Instalatora"
reprezen- stras;t.enie Związku RadzieckieZdzisław
Przybylski.
Roman tuje Radę Zakładową sekretarz
Mularczyk, Krystyna Iwańska , Rady tow. Edward Piątkowski. go monopolem na broń atomową o niesłychanej, fantastyezWanda Skibicka i Zachorski.

Komisje strukturalne Rady

Na

Zakładowej

F

SPRAWIE
.
..
.

nej slle.
sk-alę

Rozpoczął się n a wielką
sżantaż polity=y, zim-

na wojna.
Rządowi
Stanów
Zjednoczonych . zdawało się, iż
zdobył władzę n ad całym świa
tem, że może ' wszystkim dyktować swoje warunki ,dalszego
współży cia międZY narodami.
BOMBA . ATOMOWA
PRZESTAŁA BYC
TAJEMNICĄ '

Uczeni radzieccy nie ' marnowali ' czasu. Powstały Wielkie
pracownie naukowe ·i laboratpria, w ktClrych fizycy dociekali tajemnicy 'jądra ' atomowego
(uranu). Wreszcie w wywiadzie
z redakcją dziennika "Pr~wda"
dnia 6.10.1951 r. Stalin doniósł,
że budowa bomby atomowej nie
jest jUż 'tajemnica 'dla uczonych
radzieckich ·i że Związek Radziecki posiada
już
własn ą
broń atomoW<ł.

Wielokrotne próby ze strony
Radzieokiego rozpoczę
cia pertraktacji w sprawie zfkazu zastosowania energii atomowej iako broni, ewentualnie
ograniczenia tej rprodukcji i pod
dania jej międzynarodowej kon
troli nie' dały żadnego wynikU.
Stany Zjednoczone robiły wszystko, aby takie 'Porozumienie
nie doszło do skutku. Wreszcie
pr4ed dwoma laty rozeszła si ę
wiadomość o produkcji w Ameryce bomb nowego typu. znacznie silniejszych, - bomb wodorowych. Dla orientaCji o sile
tej broni starczy małe zestawi eZwiązku

•
•
Kobtety polskie! Bu4ując u siebie nowe" ...Iępsze zyCie,
cąłego 'świata w walce o zakaz
\

http://sbc.wbp.kielce.pl
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radością podpiszę

Z

""yrok

Apel

niedopuszczenia za wszelką
cenę do zniszczenia naszych

Nie chcemy wojny i żąda
. my z całą, stanowczością, zakazu produkcji broni atomowej,

. miast i . wsi, naszych warsztatów pracy i bogatego dordbku naszej kultury narodo'wej.
Ogłoszony przez Swiatową
Radę Pokoju "Apel Wiedeń-

Ządamy

zagwarantowania
nam ;pokoju, możnośCi. wychowywania naszych dzieci ,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _r _ _ _~

SŁUZYC

POKOdU
nie ilości wydzielanego ciepła
z 1 kg. materiału (spalonego lub
rozbijanego): węgiel - do 8000
dużych kalorii. uran - 400 milionów dużych kalorii, synteza
helu z wodoru - 170 milionów
dużych kalorii.
ATOM

W SŁUZBIE LUDZKOŚCI
Odpowiedzią
na amerykań
ską bombę wodorową był komunikat radziecki, że budowa

bomby wodorowej nie jest dl'a
uczonych radzieckich tajemni cą · Mają już własną. Ale Związek Radziecki
walczacy
o
wszechświatowy
pokój,
nie
ograniCza się do wykazania, że
ma wszelkiego rodzaju broń
~gresora i może
odppwiedzieć
ldentyczną. a może nawet lepszą, doskonalszą bronia. Zwią
~ek Radziecki pokazuje światu.
Ze energia atomowa może i powinna służyć ludzkości. RealiZUje on już teraz praktycznie
zastosowanie energii jądrowej w
celach pokojowych. W imię pokOju, w imię współżycia mię
dzy narodami, Związek Radzięc
ki gotów jest podzielić się
swoimi doświadczeniami z innymi krajami.
Data 27 czerwca 1954 roku
jest drugą histOrYczną datą w
erze energii iadrowei . .Jest to
dzień uruchoffiienia ..;. Związku
~adzieckim pierwszej w świe 
~le elektrowni atomowej. Dla
mfo~aCji czytelnika: dwieście
gramow uranu starczy jako pali

-swą

Wiedeński

prźecivvko wOjnie

Wiele
czytam w prasie
i słyszę o broni atomowej,
o strasznych
skutkach Je]
działania w wypadku użycia
w czasie wojny, jednocześnie
dowiąduję się
o możliwoś
ciach
olbrzYmich
dobrodziejstw .dla ludzkości przy
zastosowaniu energii atomowej dla celów pokojowych.
My kobiety, które przeży
łyśmy wojnę 1939 r., gehennę
okupacji i obozów koncentraCyjnych, - my, ,które ' straciłyśmy w czasie wOjny swoich najbliższych, dach nad
głową, my, które patrzyłyśmy
jak w wielu wypadkach nasi
najbliźsi powracali do .domów
w stanie zupełnego zniszczenia zdrowia - możemy mieć
w tej sprawie tylko jedno,
jedyne zdanie:
'

MUSI

$tr: 3
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wo dla uzyskania stu tysięcy
kifowato-godzin.
Związek Radziecki równocześnie wyraża gotowość PTZyjścia

z pomoca krajom demokratycznym przy budowie własnych sto
sów atomowych t. j. wytwórni
energii atomowej w mniejszej
ilości
i wolniejszym tempie,
umożliwiającej
dokonywanie
.doświadczeń i badań'
naukowych.
DLA NAS WYBÓR
JEST JASNY
Okres, w ktÓrym żyjemy jest
. okresem przełomowym. Ludzkość ma do wyboru: wprzęgnąć
energię atomową w pokOjową
służbę ludzkości i zapewnić 01hrzyrni postęp w warunkach na
szego bytu albo masowe wYTIisz
czenie ludzkości o nieobliczalnych skutkach. jeśli nie przeszkodzimy zbrodniczym zamiarom imperialistów, wykorzystują 
cych energię atomową do produkcji broni masowej zagłady.
Dla nas wybór jest jasny:
musimy wszyscy uświadomić
sobie i pomód w uświadomieniu
sobie tego naszemu otoczeniu.
że walka o pokój i ostateczne
zwycięstwo
jest najistotniejszym, najwazrue]szym cefem ,
jaki mamy przed sobą. Temu
celowi musi też służyć zakaz
użycia energii
atomowej iako
bronii masowei zagłady. o który
walczą obecnie WSzYstkie narody świata ze Związkiem Radzieckim na czele.
(dokończ. w następny numerze).

ski" wzywa do całkowitego
zniszczenia
zapasów broni
atomowej.
Witamy ten apel z Wielką,
radością. Zadna z nas nie bę
dzie się ani na moment wahać w chwili, gdy przyjdzie
jej podpisać
wyrok przeciwko tej strasznej bron'i,
przeciwko wojnie.
Wanda Skibicka
ZIS i E - Radom

·Biuletyn....

... nieczynna jest nowo urządzo 
na świetlica przy Zjednoczeniu?
,NakJapy . pienięż~e włożone w wy
posażenia świedicy nie są, zupeł 
nie wykorzystywane. Pracownicy

Z -brodą

n.i.

Przypominacie sobie, czytelnicy,
ostatniego biul\ehistorię

tynu Klubu Techniki i Racjonalizacji. którą opisaliśmy w nu
merze· 12 - 13 "Głosu". Historia ta nosząca tytuł ..Dramat
w
szafie"
zakońCzYła
się
"uwolnieniem" zleżałego numeru biul~tynu za III kwartał, z
szafy działu T. T.
Historia jednak się powtarza.
TY'I11 razem "dramat" ten odbywa się nie w szafie lecz w biurku sekretarza Klubu Techniki.
Materiał do biuletynu
opracowany przez zespół redakcyjny leży od października ubiegłego roku u sekretarza klubu,
i czeka na litościwą rękę która go przekaże do druku. Zarów
no treść jak i tematyka przygotowane
do
tego biuletynu
straciły już dawno swoją aktualność i nikogo już nie zainteresują·

Ten

"zleżały

racjonalizator"
wydany w drukarni.
były jednak pewne przeszkody,
które uniemożliwiły wydania
go drukiem. i te tak "zdemobilizowały " ZaTZą.d Klubu K. T.
i Ro, że nie zdobył się na f)ewne
"usprawnienie" jakim mogło
być wydanie biuletyn'l na powielaczu.
Proponujemy Zarządowi Klubu Techniki i Racjonalizacji
miał

mówią między sobą, że świetlicCl
będzie

uruchomiona na sezon let
.

--000-

. '" !1iema gaśnic w warsztacie
p.r~fabrykacji? Drewniany bara~ w
ktorym się warsztat mieści nie
jes~ zaoezpieczony na wypadek
pozaru. Co o tym myśli inspektor
Przeciwpożarowy Zjednoczenia?
- 000-

... nie jest odpowiednio uregulowane .cen'tralne ogrzewanie w biurowcu Zjednoczenia? Z jednej stro
ny bud~~ku jest tropikałny upał, a
z drugiej strony ludzie pracują
w paltach. Czyżby zakład powoła
do i!lstalowania ur~ądzeń C.O.
me umiał wyregulować urządzpń
o~rzewniczych na "wlaśnym podworku"?

nr

--000-

... ~ział zaopatrzenia
wysyła
trzec.1 z kolei tronspor'[ rur kanali
zacyjnych dwumufowych do Ostro
wc.a bez ksztal',ek? Obcinanie jed
nej tJ:ufy powoduje duże straty
~atenalowe i podnosi koszta robocizny. Brak kształtek hamuje tern
p~ pracy os'[rowieckich monterów.
~I.e tak? j~st dro~a do oszczędno 
SCI obmzkl kosztow własnych, towarzy. ze z zaopa'[rzenia!

być

dorysować długą , starczą brodę

- 000

... nie zo tala przesłana dokumentacja na ,,7-kę" budowy kuźni
w Ostrow~u ._ Działowi wykona\\'stwa w Zjedu.oczeniu się nie spieszy. lecz musI pamię'[a6 o tym że
ostro~ieccy monterzy nie m~ga
czekac na robotę.
--000

... KOR w

Skarżysku nie otrzy ma'.eriałów elektrotechnicz-

muje
nych np, au'comatów, tablic okaphI
rzonych, przełączników na budowę
WHPS. Na zamówione w styczniu materiały czekają elektrycy
ze Skarżyska. Co na co dział VI

do tego. "siewcy postępu technicznego" , będzie mu z tym do
I opatrzenia~
,.twarzv".
(b)

wzmożoną pracą umacniajmy jedność kobi

użgUJania broni· mas9wej· ~agłady .

-
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HUMOR

Kil

przestrodze niektórym
spd/orom ...

I _e tematy
Dziś

podajemy zapowiedziawostatnim numerze "Głosu" dalszą część tematyki dla
racjonalizatorów. do opracowarua w I kwartale br.
W tej części zagadnień. ':wymagających usprawnień widzimy:
oPracowanie '!pI"ZyrZądu,
który by zabezpieczał podejścia kanalizacyjne w -łazienkach
przed ·zalewaniem ich zawawa
cementową
lub mlekiem cemeIlltoWYffil w czasie szMfowania
pQSadzek lastr;ikowych. Dot.Ychczas stosowane zatykanie otworów papierem nie zabezpi.eczalo należycie ~wodów kanalizacyjnych.
Każd.y monter
sto",--uje przy
pracy, często w spOSÓb bardzo
prymitywny. rusztowanie. S1(ła
ną

czekają

na opracowanie

dane rusztowanie łatwo rozb:ieralne, wszechstronnie 'statyCZne, z lekkiego materiału, byłoby dużym udogodrueniem w
pracy montera. To też warto się
nad tym "pogłowić".
Wiele słyszeliśmy o wypadkach powstałych na slrutek rueodpowiedruego
za:bezpiecze:nia
wykopów. Opracowanie prze-

usprawnienia

stałych szczelin, przez zalewanie metalem lub spawaniem.
Dalszymi . tematami do opracowaoia mogą być: ' przyrząd do
mechanicznego skręcania czło
nów grzejników w Warsztacie
PrefajbrykaCYjn:vm. giętarka do
wydłużek
•.kompensatorów"
gładkich, aparat
samocunnie
zamykający
dopływ
wody w
trasach wodociągowych w wypadku pęknięcia przewodów.
piłka tarezowa o napędzie elektrycznym
do
cięcia bruzd
i wnęk. oraz stoisko do szeregowego . bada!lli a
kilkunastu
grzejnirków.
Wymaga także
opracowania sposób na wykonywanie systemem go.."'Podarczym podkładek fibrowych do
głowic -/ manometrów przy butlach tlenowych.

nośnego, zespoł.o.WegO oszalo~-

i

sJ)06ób

- Obywatelu inspektorze, weźci,
ten protokół, jedźcie w teren i
nil miejscu zbadajcie sprawę...

umożliwiający likwidację pow_

nia, wydatnie lPI'Zyczyni się do
zmniejszenia
~ów przY
pracy w wYkoPach.
Gdy kocioł żeliwny C.O. 'u legnie uszkodzeniu :przez pęknięcie, najczęściej bywa eliminowa
QY na złomowanie, a w -Oajlepszym 'WYpadku jest •.szn\lTow,!lny" przy zastosowaniu szeregu
wkrętek mosięZnych). Tematem

~~'." ~:~ Zwycięstwo

byłby

ją

Ostatnim ,t ematem je~t opracowarue urządzenia pozwalają
cego dokonywać dęcia rur na
budowach. Winno ono być rozwiązane W ten sposób, alby była
możliwość wykOl}.yw.ania
tegO
pl'ZY1'Ułdu sposobem gosPodarczym na każde i budo.wie.

porażka

.

(t)

. ~~ """~

I.S. ,,8udowlani" UWmistrzostwach 'klasy "B"

Ollzczędza,

ZI~ i E-owcy roz
poczęli drugą rundę rozgrywek
terusa
stołowego
o
mi-

8:2 (w pierwszej rundzie WYnik
brzmiał 5:5). W sPOtkaniu tym
ZI~.! i E-o.~y WYStąpili w skła
strzostwo klasy ..B" powiatu dzie: kol. kol. Zwolski, Banaradomskiego spotkaniem z dru- srek i Jasiuk. Punkrty zdo.byli:
~ą "Zrywu" przy Technikum Zwolski 3. Banaszek 3 oraz JaBudowlanym - Radom.
siuk 2.
Jak
widać
drużyna nasza
Należy zaznaczyć . że drużyna
.•Zrywu" jest drużyną silną dzięki
regularnym treningo.m
i w pierwszej rundzie rozgry- wszystkich zawodników gra z
wek zdo.była mistrzostwo. Mecz meczu lIla mecz coraz lepiej i
pierwszej rundy przegraliśmy staje się groźną dla czołowych
w wysokim stosunku 1:9. Nic drużyn rklasy .. B".
więc dziwnego.
że
do meczu
Należy wyróżnić kol. Zwolskie
rewanżowego
drużyna
nasza go. który w ost:attnich meczach
przygotowała się bardzo solidbył zdo.bywcą największej ilo-I
nie i uzyskała dużo lepszy wy- śei punktów dla "Budowlanik. przegrywajac tylko 4:6.
nych". Równ'eż ko.l Banaszelc
Punkty dla .,Budowlanych" jest obok kol. Zwolskiego mo.czdobyłI: Zwolski
2, Banaszek nym punktem drużyny. Trzeci
l oraz Banaszek Jasiuk w zawodruk kol'. Jasiuk mimo. że
grze podwójnej.
jest bardzo. młody
dzięki
Kolejny mecz II rundy l'Oze- usilnej pracy nad sobą awanso~ nasi <pingpongiści w dndu wa! na stałe do naszej rePl'e28,2. ze Stalą III Radom WY- zentacji.
Antoni Pracki
grywając
wysokim stosunku
25 lufego. br.

energIę

ele.trgcz.aą

Hiorę

miejsca

pióro, atrament i
ich "objeżdzam"! ..

z

"Stalas"
zastępuje ołów
Dwa- tysiące ton ołowiu roczni'!
będzie można zaoszczędzić dzięl'i
nowemu rozwojowi szczeliwa do
rur wodno-kanalizacyjnych.
Szczeliwo to nazwane zostalo
"Stalasem" przez jego wynalaz ców Mariana Maliszewskiego. i inżyniera Skoraszewskiego. Wynalaz
cy nowego JlworzyWl! otrzymali
wysokie nagrody pieniężne.
Co. jakiś czas słyszymy o Po.w
staniu w umysłach na ;zych -naukowców sposobów na vprowadze
nie do produkcji materiałów _a
stępczych zamiast stosowanych óo
'Lychczas materiałów re~lamento
wanych. sprowadzanych z zagrani
cy.
Dyrekcja naszego Zjednoczeni a
winna studiować uważnie postęp
w dziedzinie stosowania środkÓv.
zastępczych i wprowadzać na nH
sze budowy.

I
l'

I

ł)r~an J:łodstawQwei Or~anizacji Partyjnej. Rad Zakładowych
ul. 'laQh." tieft lł~\. ~-JlIU. ~pGt TłeaonQ w Rad ~akl

Nasz kobiecy

zespół

chóralny

śpi:?

wa coraz lepiej ...

Dyrek cji i ZhiP pny Zjedr. Inst. Sani!. Elektrycznych BM w Radomiu
Qr<lf. Radom. 2eromskiego 49 456 uk. 8.3.55 L/r·6-26 1000
40 sztuk
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