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70 rocznicy urodzin Józef'a Stalina
powziął doniosłe
świata

płqną rł<uq

dla Józefa Stalina
PARYŻ (PAP) Niezliczone tlum' publiczności zwiedzily w niedzie~. wy,tawę podarkńw dla :;enp.ralisrmus. Stalina w e;m"cbu Z,,';ązku
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Józefa Stalina dla llrzyszl-rch
całej

ludzkości.

W fabrykach i szko'ach, " PGRach i w gromadach \-.<ej~kich, PO\Vstr-ły już i powstają q·,.'iąż nowe setl~i kółek, stawiającydl ~('I~)~fł za zada.
nie . - zaznajomienie się 1 ŻYCiOloy

sem Generalissimusa Stalina. Ogrom
nemu zainteresowaniu opinIi puhlicz

uchwaly

Dnia 13 bm. odbyło się w sali Rady Państwa pod przewodnicfwem Pre·
zydenta Rzeczypospolitej posiedzenie Ogólnokrajowego Komitetu Obchodu
70 rocznicy urodzin Józefa Stalina.
.
Czlonek Komitetu,
wicemarszalek zastosowanie i rozpowszechnienie
Sejmu Ust~wodawczego,. tow .. ~oman w Polsce przodujących radziecki~h
Zambrowskl. podsumował przebkg do~ metod pracy.
tychczasowej akCJI przygotowawczej
i przedstawil szereg wniosków organi.
Ar:el pozl1.ansk~ego tokarza z zazacyjnych.
I kładow Ceglelf1'nego, Stefana MaPo zakończeniu posiedzenia członko- II telL który zainicjował ,wprowadzew
. k
.
R
WIe omltetu z Prezydentem . P, na nie w Polsce szybkościowego skraczele udali się do ,,1uzeum Narodowe- wania metllli m;todą wybitnego rogo .. gdzle nastąpiło otwarcie w}stawy botnika leninNradzkiego Henryka
darow społeczenstwa polskiego dla Ge
~
neralissimusa Stalina.
BortkleWlC"a, wy,",:ołał .zywe e~ho
.
w Polsce, a szczegolme Jest znamlen
Przemówienie
ne, ż~ pie~wsza podchwycił~ apel
Mateh kobIeta _ tokarz, ZofIa Gęb
wicemarszałka SeJ'mu
ska ze Starachow'ic.

t lii1

pomogła

nam w uwolnieniu sic od
"dobrodzie;stw" kapitRlizmu - cierplenia, nędzy. glodu i bez~otuci,,·.
Listy do Stalina piszą n;e' t~';ko za-

łogi przedsiębiorstw i gromldy wiejskie, ale ró\vnież po~zczególni ludzie.
Szczególną serdecznością nacechowane są listy m!odzicży i dzieci, plyną
ce dosłownie ze wszvs'kich """,'lków
Polski, i listy kobiet, slusz'1ie "iią7.ą
cych wszystkie swo,ie nadz'cje na
trwały pokój z osobą i walką Stalina.

życiem
się ze

i twórczo.ki:::} Stalina. sta
wszech mtdr zadośćuczy
nasze wydawn:('tWil. V\T tvch
dniach otrzyma:iśmy pol . . :d przekłod
życiorysu Józera StaliOla
<'raz dwa
p~cnvs7.e tomy dzieł jego w języ~:u
po!skin1. co jest za[Juezatkowanicm
akcji, mająct'\i udostępniĆ naszemu
czytelnikowi wsz:r:;t!ric illz!' la LCI':..ina
i Stalina w jęZY:iU pD-l.,khll. W oddz:eJnych wydaniach i '.v "i"lusd-ty
sięcznych nakładach \\'\'·~=:v· dzieslCltki prac Stalina. LiL~l'a'tul'~ L;H;ko~~'a
i literatura piękna, n1(·)\'Ii~c.~ () Stali
nie, są dziś przcdJni0~Cfl1 Eerdecznego zainterf'sowania 113.},zerszych mas
w Polsce. Dorobek ty eh dni i tyg")dni w trwały sposób w?bogaci naszą
świ~nom,ość i nasz~ 'vir:clze.
(Dokończenie" na str.' 2-ej)

nej

szą w I'ście do J0zcfa Stal;nl: "Post a
nowlliśmy uczcić rocznic~ Tweich urodzin dlatego, że nanka TW<lia cn-

rają
nić

Najwybitniejsi przedstawlcIP!" kul
tury polskiej wypowiadają ,we uczu
cia i myśli w związku z dn;cm 70 ro.;·'
nicy urodzin Józefa Stalina \V .;'~3 ",
i specjalnie napisanych utWt):--tch.
' : " " ' - - - - - - - - - - - - -_ _
Romana Zamhromskiego
Już dziś, mimo, Że każdy dzień Ażeby dać wyraz swoim ,"cwciom'l
-przynosi wciąż nOwe ZOb0wiązania, młodziei.: .nasza .zorganizO~Vdja "zta~t:~
Piękne
Od szeregu dni kr"j ndSZ żyje pod jest neczą w;doc'mą, że wspóJzawod- tę, w ktorcj blerze udZiał młodzlel
Światla reflektorów padają no (Iłu·
znaki~m przyg.otow.ań .do obchodu
nictwo kil czci 70 rocznicy urodzin z gromad, gmin, fabryk, wa,·sztató·.v
rocznIcy ~odz~n wlelklego wodz~ Pan Józefa Stalina przyniesie w· Polsce pracy, która s\voje pozcirov..';cria, S\VO gie stoły, zastawione misternie wy~
stwa Radzle.cklego .i I'Wsz.echzwląZk~- wielkie i trwałe wartoo<ci, że w wyni- je zobowiązania, swoje me:cJunki o konanymi darami. Są to przede wszyze w<;~ysHd'->h stkim artystyczne modele miniaturoZwiązek Bylych Więżnió v Oświę w.ej Ko~un~styczneł _-.ar~h (bolszewl-. ku reąlilacji 7obov,'irlzań robotniczych osiqgnic;ci::1ch będzie
kOw),. wtelklcg? prZ!la~leła narodu l' podniesie się jeszcze bardziej ~i- stron kra.iu poprzoz pm"i3ty i wo~e we zakladów przemysłowych, urzą
e!mis Wystosował do GenerR li ssi musa polskiego :- Jozeia Stalma. .
.
ła materi"lna Polski Ludowej. waż- wódzlwa przesyłać p. ,cez sz:afety dn dzel; technicznych, precyzyjnych naStalina z ol{azji 70-ej rocznicy Jego
ogniwa
światowego
obozu Warszawy. aby przekazać je Jó,cfo- rzęd,i pracy.
. Imię Jozera Stalma, . wspoltworcy nego
Załoga huty .. Pokój" przesyła w da
wi Stalinowi.
urodzin telegram grat.llacyjny 7, wy- pierwszego w SW leCie panstwa socJah-1 pokoju i postępu.
Ludzie pracy naszego kraju dają
Ludziom pracy '" Pols~e nie ... y_ rze Józefowi Stalinowi miniaturę pie
razami ~lębokiej wdzięcmo€ci dla stycznego, pogromcy ~mpenalrzmu hlCÓVl martenowskich, robotnicy kroś
Radzieckiej i jej Nacze!nego tler0'r..sk:le~o l %o~zaws~~~::~goz ~~~- wyraz SWym uczuciom, mił"śl'i, po- starczą jetlnalt listy i li.U'·łdunld j:titQ nieńskie9Q k()p,aJ;niH)'(<l·naftoweop,~
zIL!l9~_ oJu. l I'0;s .ll? .. y _ :I_.l!l .. __ t, ,dziwu I sza.,unku.....aa--J,.. zel~talin ... forma-"wYł-ażcnia swych u"zuć i -myWodza.
model wieży' Wiertniczej, górnicy _i
głębszą mI!osclą l szacunli1em wszyscy nie tylko przez zobowiązania pruduk ~"' I t - l ł d'oJ
.
' .. k
t' . P I k' L d
eJ' Ws yscy lu
.....
o o w ,a { a ,8 .. 1 płacy l 5Z 0pa. noclos I U OW '.
z
- cyjne. Z setek fabryk i hut, z gromRd łach, w mieście i na wsi, od tygodni przekroje kopalń i chodników w wę
dZle pracy w Polsce, naJ:zersze musy 'I wiejskich i Państwowvch Gospo- ludzie pracują, wkładają w tę pra- lu, .. Pafawag" - miniaturę wagonu
narodu ;taszeqo wraz z lud Lml pracy n~ darstw Rolnych płyną !:sty ':0 Jc.zefa cę całe serce, by p,-zygotov.",ć dary
Uwagę zwraca dar młodzieży pol.. SOlnA
qtwa.rłe, tu 'wy- calym . sWleue,. blOlą te: zyv:y UOll~ Stalin' Robotnicy i chłopi przesyla- dla Stalina. Dary te to naicl:~ścieJ skich szkół zawodowych, przedsta'&wę' darów, któreprŻezna~,~ ł na):oo w przygotowanlac~ do urO<'z) ste~.r f' ją w niCh 'J6zefowi Stalinowi życze- wytwory lub symbole i minlatt:I'Y za' Wiający kulę zipmską z bialego mebułgarski' dla Generalissimu~a Stali- cho~u 70. rocznIcy urod~iO
oze a nla wielu lat zycia, zdrowia ! dalszej kładów pracy, ma;.zyn j urządzeń, to talu, obracającą się w kole, na któ'
Stalina. Juz d~tycbczas udnal ten wy- owocnej prRcy dla dobra :udzkosci. I dzieła szczególnego Kl1nsZtU mistrzów rym widnieje napis .. Proletariusze
na z okazji 70-lecia urodzin. na znak raZił Się w naJrozma1!szych,.~ormach, z Robotnicv i chłopi piszą w nich O W poszczególnych Jzied,:;n'1ch pracy, wszystkich krajów lączcie się'. Wpro
miłości do wielkiego przyjaciela Buł- ktorycb pragnę tu wymieni c - tytu- swych osi~gniĘc:ach, dzidą ',:ę z Józe ni .. rzadko wspaniale, a pz~sem ,l,rom wadzony w ruch globus gra "Między
garli! Wodza postępowej ludzkości. łem przykładu raczej mz dla schdra~· fem Stalinem sw, ymi zamierz"Diami i nI', ale zawsze w:;'r:ti.a,: lee' serdeczne narodówkę", przypominając d"więki
Wystawa' cieszy się olbrzymią frek- stezeryzowaDla Ich - tylko naJwazDleJ- pJanami na przyszłość.
przywiązanie, praw,lziwy podziw i kurantów kremlowskich.
.
RobotniCY cukrowni "Gryfic,," pi- zrozumienie wielko3ci _=d=ZI~'e=I=3--=i~r~O~I~i::===============:::
~cją. Wśród darów znajdUją się
Wśród
robotników naszych rozwinął
pamiątkowe albumy, rzeźby, przed-, się i rozwija się co:az bardziej masow~
mioty bułgarskiej sztuki lujowej, ar- ruch wspólzawodmcl--:a pracy .ku CZCI
ho,
•
bl
·t
10 rocznicy urodzin Jozeia Slalma.
,,!t~czDle
wykonane
me e
l p.
Akcję współzawodnictwa rozpoczęła
WilYstki~ dary zostaną przesiane -pe zaloga Kopalni .. Wieczorek".
cjalnym pociągiem do Moskwy
Na apel załogi "Wieczorka" odezwały się załogi fabryczne
calej
Polski.
Górnicy kopalni "Wieczorek' i·
PEKIN (GR).
Maoy pracujące wiele innych kopalń
("Bierut",
Chin Ludowych przygotowują się do "Sosnowiec",
"Katowice")
zoboobchodu 70-lecia urodzin Jó,efa Sta- wiązali się podnieść produkcję wę
lina.
gla, zwiększyć ilość zespołów współ
Na
kopalniach
TO"'arzystwo Przyja7.ni Ch'ńeko - zawodniczących.
tych sztygarzy i
rębacze podjęli
Radr.ietkiej organiz'lje w cal,m kratakże zobowiązania indywi r1 ualne.
ju masowe zebrania. ak.demie i
Zaloga .. trójki bawełnianej" podłudyci~ radiowe, poświęcone życiu i jęła zobowiązanie
wykonania do
"Niech żyje Józef Stalin - wódz mas pracujących, obrońca pokOju,
dem
Zwi~zk\l
Radzieckiego
I
~ala\ności Józefa Stalina. Organi- 21 grudnia 20.000 kg. przędzy i przyjaciel Polski" Widnieje naI>is na czerwienią
udekorowanej ścianie
wielkiego Stalina bronić {:c,dstawy
120.000
metrów
tkanin
ponad
plan
hallu,
wiodącego
dł}.
sal
Muzeum
Narodowego,
w
których
wystawione."
przyszłości,
bronić
pckoju.
!Gwanc są również wystawy i pokaiy
dary polskiego świata pracy dla wodza postępowej ludzkości
Józefa
Stalin jest przywódcą spólnoty
filmów, poś\',ięcone W;elkięmu Jubipodniesienia jakości pro- Stalina. Od szkarłatnego tła odbija olbrzymie popiersie GeneraUssimutych, którzy kochają prZYszłoŚĆ, a
latoWi
.
'
.
t yc,
h
k'
O 3' proc. ponad plan jak"ści, sa, wykonane w marmurze.
WięC
torzy gotow.i są pod
30 zespołów najwyi
. ,
. .
.,.
,
d
Z' k
d
k
W dniu 15 grudn'~ rozpocznie się zorganizowania
Na uroczyste otwarele wystawy WdzlęcznoscI i mIłoscl, ktorą wywolał
przewo em
WIąZ u, Ra liec i ego,
. . k ' . i td
.. "
.... OWl'! wy dnia 13 bm. przybyli do Muzeum Na- jubileusz Józefa Stalina wśr'Jd miliopod przewodem Stalina bronić wol
-tydzień. \V okresie którego lar'ność. szeJałJa OSCI
Z oga " U rsusa po:,,<~~
a
rodowego najwyżsi dostojni~y Państ- nów Polakow.
ności przeciwko wszelkim próbom
Chin Z.monifestuilO swą glęooką miponad pl?-n.ow·ą Ilosc .480 trak wa, przedstawiciele władz, partii po"W tej masowej fali ,która przenarzucania Europie kol.mialneg"
<!ość d~a wypróbowanego arzyjaciels konać
dzIen
urodzin
Tow
h
"
d
h
I
amerykańskiego
panowania.
'
t orow na.
.
1 ycznyc , organizaCji zawo owyc
blega nasz kraj - mowl v. iceprelIirodu ch;ń's~iego Józefa, Stalina.
Stalina.
_
i społecznych, organizacji k(·biecy~l't
mier - zaznacza się wyrdznie JedStalin jest przywódcą Epólno!y'
i~--------""-----'l We wszystkich kopalniach, fa-Ii młodzieżowycb. Obecni byli również
na wy-'owna f Ol ,na Są to podarun I wszystkich tych, którzy kot'haJą
brykach, huŁach polijęto, różnorod- przedstawicie~,: p!acówek dyplomaki dla Towarzysza Stalina. WYkO-I przy,,!ość, a wiec tych ,kl )ł'ly golo
b
. zania' ilościowe któ- tycznych kra]ow demokraCjI ludonali je zespołowo i indywidualnie
wi są n;e s"':zedziC sil i e;'"" gii. ane zo OWlą
. '.
I
wej.
ludzie 'pracy w kopalniacn, fa bry- I by iść drogą budownictwa Izbudo
re dadzą tySląC~ ton p~n;'ldP ~~oBurzą nie milknącyeh oklasków. wl kach. hutach, majątkach roJny~h, I wania 50r'ali <!TIU.
e
wych węgla, tYSląC~ me ,row, . a- tają zebrahl wcbodząeego nalsalę Pre
robotnicy i chłopi, dorom ; dzieci.,
Za parę dni poci"g ciągn;ony
nin, wiele ton stall. surowkl, ma: lZYdenł, R. P~ przewodniczącego KoW podarunkach tych w~'raża się i przez r'0l.,ką 10!;,ll1olywę
dar
teriałów
budowlanych,
ma:<zyn l mltetu Centralnego pZPR tow. Bolenie ty.lko ogrom pracy, ale również' Pol si" dla SI ,lina - zaw:fzie te
urządzeń. ('hemikaliÓ,w i.t.d .. jakościo 'sława Bieruta. W prezydium zajmują wielki kunszt t wiclka ptecyzja.' podarki. które są w~r"l,em glebo_ w.których wyniku plany ja- Imie.jSea obok .Pr~denta: ambasa~or
Wyrażają one nie tylko zd70wy in·
kich uc'luc, a zara'em gtęhnkicgr.t
b dą prz..kroczon~, spad- ZWIązku RadZieckiego w Pohce Wlkstynki klasowy, ale I wieU'4 myśl
;ozumu poJ ił vczn2go i . >llc:bo.kie~o l
Mar'liIlek Sejmu Usta\~odawcz... go
ilośĆ b;aków.,drugich. g.atun- !!t!'mLeanbiZa~dmie,wbro
' W~cekl,map":::~!. S1:::.:, i polityczną. W p"darn~k"('\1 tycl!
iOs?,nl<t~ kla,o,.\'eg~, ldory Q,ywJa
.. P. w,.·dal w dulu 13 "rudnia br
l to ,....
przede wszysUdm wyraza ,i~ z gle
ma,y pracuJące Po,~kl. Ternu po"
nowt'.torslne - . r8;cJona 11.a - Cyrankiewicz,. wicepremier Hilary
IJI seroa płynące serdeczne uC7ucl~
ciągOWi i, tej lok~motywie h~dzie o
w zyCIe nowe
MinI' podsekiretarz stanu '" Prezyuarodu dla Józefa Stalina.
warzyszyc z glębl serca płynący ,0hru!dzenle treści następuJącej:'
'OSledzenie S.. lmu UslawodawCZ"- lie'Dszellia __ Arl,,"'~ii wielu robotni- diulÓ' Rady Ministrów, Jakub Ber. .
.
krzyk całego
na".~go
nalodu:
1\11. P. odbędzie się w dniu 20 grud
in"h~widllalne f.obO- man,' minl~ler Obrony Narr..dowc~ I
70-roczOlca urodzI.n JÓl.~f" Stah~ j .. Wódz O1:ędzynarodowego obozu po
lila Itł9 r. o godz. lO-tej.
typu,
brygady Marszałek Pplski KOIISta'uy ~okosna ~~w:,łała ~am~estacle, . i;!czuc
po·t.~pu 'j' oocjąlizmu _. Wielsię do t.zw ...dni lltll-!!low.'I.ma~lek Michał ~~~Iersld.
przYjazD! I mIłOŚCI w,el,?n~JI1,:)D07. kJ StaJ:n. niechliyje'H',
'.'
ac" _ w duh!'., tych.pt'eZeS To~rzy,,!wa Przyl'lZDI Pol,
~ych mas ludowyc~ na p.3\vm sW!e
KOllccwe slowa.'pd:";t;nó\v.'e.l'.iapodr
wIz Manqłka
p Y,
'l-' 'j . ,'fI. 'sko _ RadzieckieJ •. mlnlster
Henryk
ele dla genlalneg\) :cll wodla - Jo- ?hwytują wszYs~lI zeb~li.n1.; ll1~hjfestu
Ustawodawczego
w.tla.tko'l!l'O ~I'JlI:,1 I'~ I
SWilłtkowsłti ~raz minlą~ Wład~sław
zefa, Stąlina"
Jąe swoj .. Ucz\ląia ·1l1a"wo(lI:an'a.s pra
,
I_I W: BarclkoWsk l
'w swej prac5[',
I.WOlskl.;'
Stalin' 'jeśt przyw6dC::ą, spólnoty cUjącycb ~"W1l1ta.>'
'.·'l' , •

Zawodowego Me+;:IIrnvców w P:--

~:rż·l.

Wiele osób musiało odloty'; obejrzeru~ wystawy na później 7. ~.)wodu 0-gromnego napły'W-u zwi ~<I ,aj ących.
~! in. lwi~dził wy"t~wę w n,edzielę
również Marcel Cachin.
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Częstochowie masoUJopoIDstają Caly·

.,

k t' ł· e

'zes O·y SOlnO 5% a cen.owe
stu jujqce życiorys łow . S*alina
'I

g'

~

"

k'

?

, . ..zęstoc~owa 11-: . 01 samol:13ta!ceulOwych, studIUjących iydorys tow. Stalina. z których prze~-ażająca

większość

już

rozpoczęła

fI 'oh działaJn')ść.

Do Rad Zakład.,
tYJ'n"ch
Komitetów
par. o...
...
r!'.brycznych zgłOSIli ffę aktywIs:I
rartyjni i bezpartyjni, robotrJcy
i przodownicy pracy, prosząc o za
1C'':'nie takich kół samokształceniowych w swoich brygadach i zespo
h~h. WicIu' przr:downików praev
redjęło ap~l ob,-d",'1.l Adamczykó';"
_ przodowników z !(ZWM, twor-!\c w swoich brygadach zespoły
':l '!1oksztalccnio\':e.
Nie posiadaJ'ąc dostatecznej ilo.

, :h'.l
v' c

2,yciorysu tow. Stalina, zespoły sa:"oksztalceniowe korzystają z
ll"ieszczanych codziennie w .. Słowie
Ludu" "Kartek z życiorysu tow,
Stalina", przerabiając je kolejno
codziennie po godzinach pracy lub
1'1 czasie przerw.

nego założenia, że znajOlTIOŚĆ życia i

pracy wodza międzynarodowego p,'oletariatu' jest nięodzowna dla kaidego aktywisty partyjnego.
Przez poznanie życiorysu taw. Stalina pogłębiamy naszą świadOln"ść
ideologiczną
oto obecne hasło
wszystkich kursistów.

u-It-----------------------------------

t'ZPL -

POLSKICH ROTJOTNITló1V
W SIEDEMDZ/ESlrJ.T4.

STALINA.

"CZĘSTOCHOWIANKA"

"Cz?stcchowiance
powstało
d'Jtvrhczas 25 kół samokształcenio
lł

W

·.'.'Y~h

przemysłowe

5 kół młodzieżowych, któ
re już rozpoczęły pracę. Wobec ciąg
lego napływu chętnych. liczba ic~
'n,n'śnie w ciągu najbliższych dm.
TIość członków w zespołach
przekracza 450 OCI',b.
Na apel Ademczyków odpowie('sieli czołowi przodownicy: tow.
Franciszka Kościańska 10-ciokrotna przodownica z przędzalni,
taw. Władysław Niglus również z
rrzędzalni, tow. Maria Bonar przodownica z tkalni - tworząc zespoły samokształceniowe w swoich bry
gadach
PZPW Nr. li "L-"'IO"i' TEXTlI,LE"
Do Rady Zakładowej zgłosił się
racj'onalizator z kotłowni tow. Jan ! !\,'s~17. z 1,1, ")PiI:); lf ~l"frn ,Q7'A LlN u rrec!.'~'!/J;tynii srr:!ul,} ,irplrrmi
Hajzyk i młoda zetempówka, przo
, I , ' '. , . .:.- d.,)"
:"~i~o::i fa:'n-!J J.:i 11i1.. [jen. [{urala Hl.cierczewskk>go
downie a pracy Danuta Irach, pro- I na, .",,~1(,""1
u' lral's~aH'ie
sząc o po:noc w za,lożeniu. 'Y ich
zakhldzie pracy, koł studIUJących
żvchrys tow. Stalina. Inicjatyw..
,r" ~
i~h podjęli: tow. Urszula Kacperc~
ska. przodownica pracy z przędzalU
ni i prządnik low. Edmund Gl'abowcid. Rada Zakładowa wspólnie
z Komitetem Fabrycznym PZPR po
D

i

łozony dn~a

.. 1

snowcu

łeczeństwa

odtąd

iH ~F"7

Komitet

przyjęte,

o Stalinie

M. Ryl,ki
P,z"kl.d: L. Lewin
M',zyka: L. R.wuckJ
Słowa:

etan01"iła ,ch~tnym ~dzi~lić

W

pomoW kretklm CZMIe pows~ało na
halach p:'cdukcyjnych 16 koł zrz~szających ponad 200 o.sób Również
pritcownisy umysl.O\Vl
utworzyli

Vi

cy.

t O .,LV
". ,. .,. l L l : s:- Z

Józef Stalin
I""
"'" d
II d'"
Zieli
WUWI&'U
Spr~\AII:D stosllnkńw
polSkO - radzieckich
u

iW II

ijl! U

\Vspomnienia angiels1dcgo d'Ł~ennikarza Park era

I
(/'-

.J

I

I

1913 roku. sZ'llka Si8""a. pO'Nlnny s:ę ulożyć
koła s?mc1:s7.ł_f:!~enlQWe.
Zwr"cile~ si~ do lViars;:"łka Stali,.,a 1 po\vo\e~ne sto::iunki międly Folską i
HUTA .(;l'];STGt'H{)"~t\u
z Z;J!""yt~nJ"'.'11, :i:;: r.3'id ra.d!:r;~{i .i.:;- LUlj17kd2m [;adz::e-cki,n,
P0ł~iła jak do~ychc7as [(>k0rd 7.f'1~-! czy !=()~~~ :J1~.~1 ,l: nJrI~.~dll~_71~! .~~l.l~k:
YJ r{'-y, ::::,=,'-,l:;.'T1i,.. w "l ~'-\{L~lny
gani-O"';mo 4L koła - \V h'm 9 koł pO ro,-o/C'. l.Jen,E'C II f."O\.Z'I'. '.:1 l
,. - .
l 1 'I
.
.•
~ ,- .~,. -. li· t 1 owe\' "l tu na lnu jakich po~s:a\voch. zdan:em I\Iar- p:II.nlo?J .. O_'U, Zł rl:lr;.~ if'J~L l,), dzwozorhanlZO\\ a
ze en p
~.
PFlCY nl':'z',Vy:de natarC'zyw~:? D'lwo;-,ili Z \\'.\"d.::.'ółu rra:::n\,.'pgfl Komisa.JI ... :...... działalność
ri,tu L"r'owego Spraw Z.,gran'czV' g 1111 '\IDo_W:
'9
nych,
prosz""';c,
abym
n;l tj'ChH!iast

I

Bylo

·Zbr ...

UJ

to w l\Io.kwie

bant:h, Kosfowa

spOWOdowała

setki miliardów· lewów slrat 2~~:\~~z\·~~~;:~::rJ?s~e~Sy,.::;~~:~

gospo darce naro dowej

SOf'IA (PAP) -

.

Sąd Najwyższy BUl"

. .

Bł··

li

,.Metropolu

garu

z tym milym Ilc:iuclf'm,

.i?l,i~ ogcrnia ka:'dego dziennikarza,
f!':'.ł ocze;w:e sensacyjnych wiadomo

. .

P;qta kom,sja rzeczoznawcaw pOlno sci.

gMs;:'~i Republiki Ludowej, rozpatru- rormowaia sąd o "ko:Jnlctwie N.koly

Y

;c;cy sprawę Traj.:ze Kostowa i jego Nac~cwa w.czasIe Jeqo. pracy na st~~
wspÓlników, wysłuchał sprawozdan ko nowlsku 'wlceprZ~WOa[llcząc('go pan·
misji rzeczoznawców.
stwowej komisji do spraw finansowych i Gosponarczych.
PrzewO'dniczący pierwszej komisji,
Oskarżony Naczew _
stwie:dziła
~kładającej SIę ze sv~cJallslow w -dzie· komisja _ udzielał spr1".!cznych instruk

I

..

.

B.Ył~ r1""'\r'a, noC' ,maJo'wa. Gmachy
na UllCY Te<1lraln~l ozdob:r;!-te były
.leszcze portretami w('dzów farl7ipckich. \ ~:;ta\' lon' m1 przed S\'..·\ęte!n
l-l\1'rtio,·.·ym, Ów mf1j. p1l">r.v:.-ry po
zwydl"shrie
stal:n~:'ad7,kim. świętn ...

dzinie hYdro-:nNgetycznhejI904Ś5wladclzł~ cji w dziedzinie \\Scalania cen.
wala :rv~oskwa szczogólnie Uloczyśc!e
co następuje ... ~ latac
.
Omijając Naczelną Dyrekcję Cen,
w wyniku szkodliwych instrukcji Traj- Naczew poleci! wiceministrowi han"Mam zaszc?yt wr~c7yĆ Panu Ust
cze Kosiowa I Manola Sakelarowa, go- dlu wewnetrznego Gowedarsiciemu, by od przowodnirz;cegn Rady Komisaspodarka 'narodowa Bułgarii poniosła I sam ustalaj ceny na niektóre towary. ny Lt1d n wych, Józefa W;sś"r!onowl
atrat.y w I~CŁ~"1 wysokości 4.384 mlSwymi szkodi!wymi dyspozycjami Cza SlaB.-,,"
powieoliał kden z
1I0llow lewow •
Naczew uniem:>żliwll wykonanie pla. prornwnik·"w Wvd7.ialu Pr"sC'wego j
podal mi dui.~. hiał~ kopertę.
Druga knmisja, zloż(">na z rzeczoznaw nu przez przedsiębiorstwa przemysłu
ców· w dtkdzinic produkcji wyrobów I konserwoVt~ego, który w rezultacie w TO
•• r~~yl:tm Panu moje ndpo'RiegumQwych. stwif'rdzUa, że sabotażowa I' ku 1948 plan swój wypełnił jedynie w
tl,l" tak brzmiał wreczony mi
dzialalno5ć Gewrenowa w ZWiązku 35 proc.
list.
przemysłowców spowodowała w r,ospo
Szósta komisja rzeczoznawców w
1. P y t a n l e: "Czy rząd ZSRR
darce earodowej Bułgarii szkody w wy spra'A.'ozdaniu s·wym potwierdziła saho II życzy sobie silnej i nieptdtcgłej
aokG~ci 3.500 milionów lewów.
tażową dzialalność Conju Concze.wa w
Polski po
k:~sce
hitl~ro\':skich
Trzecia kom.isJ·a rzeczoznaw·ców w okresie, gdy był on dyrektorem Banku
N:emiec".
Narodowego. Conczew wprowadzll do
sprawozdaniu swym podkreślila, że obiegu takie weksle bankowe, klóre
O d P () v.' i e d ź: "Bezwarunkowo
osk ariony Gewrenow, jako dyrektor były niezrozumiale nie tylko dla cblo.
·życz:" sobie".
Państwowego Zjednoczenia Przemysiu pów I mieszkań f ów mIast, lecz nawet
2. P y't a n i e: ,.Na .ialtich. z Pań
Gumowego, wyrządził gospodorce naro dla urzędników banku. Operacje tymi
sk:ego punktu w:dzenia, podstadowej szkody 'fi wvsokoścl 11.904 ml- wekslami wymagały zatrudnienia 514
,v~~h powinny si~ op;~rać !:\osunki
lIollów lewów, Ponadlo Gewrenow %a- urzędników. Vlydalki na utrzymanie te
między Po'ską i ZSRR po ","oj nie' .
IV
mroz!ł ·182 miliony lewów przeznaczo- go aparatu tylko w roku 1943 przekroWzbił się oM:el z granJ wysoki'".
Wolne ujan",::' ,y lale,
De na z..kup SUfowca oraz 295 mil. le- czyly 150 milionów lewów.
O d P o w i e d ź: "Na podstawie .,\ it ił Sl'l l pod .. bl ,ezay' t. g(;I ..
Pola leg!y nam" stóp,
wów przeznaczonych na Inwestycje.
Dodatkowa _ siódma komisja _ zba
trwałych,
życzliwych
s'osunków
Nie zawrócI! skrzydel szew kich
Du"nią fabryk pif.ce i h~h
Wichry ani gromy z chmur.
Czwarta komisja, zlożona 'z rzeczo- dala, ja',je informacje oskart.ony Ccns~sind7!(icn! wzaiemnego sza~unZiemia bierze 2; nami ślub
II
znawcow finansowych, W sprawozda- czew, jako dyrektor .Banku Narodoweku, lub - jE'i~li tego b~dr.ie sobie
V
Nl podnir.hne szczyty o::hv~e('zne!
niu swym podkreśliła sabotazową dzia I go przekazał WyWllldowi anglelsKlemu.
Życzył nar~d polski na wdstaBolszewicv idą po m<:qku,
Do
promiennych
słOika
bram!
Twardy
krok
na
c7ele
mas,
lalność oskarżonego Stelanowa w Chil-, Za zgodą pnewodnlczącego sądu kowic sOjuSZ\1 wzabmnej pomocy
Wódz nasz lotem orltm, SIO,lIJCm~1ll Myślą stali,c.-iską, _wyciE;'
rakterZE! mllllitra skarbu. Zezwalając misja nie ogłosiła sweno s?rawo~dania
przeCiwko l';om~om, jako glĆ"wUltazuje drogę nam.
Mądry wódz prowarld nas.
w okrCllie wymiany piemędzy na wy- z uwagi lIa to, ze matenaly, potwler,~a
nym wro:!om Związku RadzieckieIII
VI
rown}'Wallte bil'li!ących podatków i
jące szpiegow'!<1I działalność Con!:zego i Folski «,
Niech
na
ziemię
pleśni
lawina
legl:oścl podatkowych starymi bankno- WII. stanowią tajemnicę państwową,
Purpurowe ognie rozpina
Runie w nas -ten skrzydlClty czas!
tami, StełlUlow IUlrazlł paiultwo IUI sika
Nutępnie «loIi Pbrał p.!l"urlltor.
Z szac'mkiem
Nad ojczyzllą nowy czas ...
Międ~y nami słowo Stalina,
wpokokł CO aajlllDle, 600 1lIJUo.- (Prl\emówi~nie prokuratora podamy
(-) J, S~
Między nami 5ło\':0 Stolil:3.
Jego wola 110$ród IlU.
bis Jego wola pośród DilSI
a.włw,.
w numęrze lutu",j~"ynV.
ł m.aja, 1943 tOku

I

j

za-,

l
l

i

dą się odtąd nazywać "PaństWOwe
Zakłady Pnemysłu Bawełnianego

I'

Jak

nazYWać

im. J6zefa Stalina",
51 W domu' pny ul. lubomiroll.i ••
!'10 49 w Krakowie, w którym lfti~u.
kał i pracował w latach 1912-1913
Włodzimierz Lenin j w którym ped
kierownictwem l.enina i Stalina od.
bywała się w dniach 10-14 styc~ni.
1913 r. narada Komitetu Centra1M.
go Socjal - DemokratyclTIej rartii II"
botniczej Rosji (bolszewik"wl, WIIIU
rowana ZOstanie w dniu 21 grudlllłl
tablica pamiątkowa.
61 dnia 20 grudnia 1949 r. odbę
dzie się w WarszawIe uroczyste!pa
siedzenie Ogólnokrajowego KOIII!t._
tu uczczenia 70 rocznicy urodzili
Józefa Stalina, poświęcone UCzczelIlu
tej rocznicy.
Przy jęcie tych uchwał będzie qoclnym ukor0nowaniem tych form ucz.
czenia 70 rocznicy urodzin Jó~la
Stalina, które zrodzily się w serc!lich
i umysłach ludzi pracy w Polsce.
Zgłoszone przez wicemarszałka Z~m.
browskie90 w:1.ioski zostały jednomtfsl

słu Bawełnianego nr t w Łod'li o
nazwanie ich imieniem Józefa Staline:.
W zwią7:ku z tym proponowana jest
CZWi'łTta uch"vała Komitetu, abv:
4) Nasl~"ujące przodując!! obiekty niE:

Pieśń

będzie się

bl huta "Łabędy" w pow. bytom
skim btldzie się od tąd nazYWae
"huta Im. Józefa Stalina",
ci Zakłady przemysłu m.talow••
go "H. Cegielski" w Poznaniu będą
się odtlld nazywać "Zakłady pn ..
mysłu
metalowego im. J6••I_
Stalina'.
d) Panstwowe Zakłady ~el!\y
siu Bawelniaaego nr I w ŁOdzi hę

l

polskieqo.

Wplyn'lly wnioski z przoduiących
obiektów przemysłowych i zakla·
dów pracy: kopalni "Sosnowiec" w
Sosnowcu, huty "Łabędy' w pow.
bytomskim. zakładów przemysiu me
talow.qo "H. Cerrielski' w Poznaniu
oraz Państwowyc'h Zakladów Przemy

IOStaJv

"kopalnia im. Józefa Stalina!

grudnIa 1949 r. o

godz. 13-eJ.
21 WysIany zostanie do stolicy
ZSRR - Mo.skwy pociąg z dar~ml
narodu polsk.eno dla Józefa Stal ma.
PO.Cl~9 powlez.e. lokomotywa polskleI kOl).strukc!l.
31 Dla złożema darów wielkiemu
Stalinowi wysiana lOS tanie delegacja, reprezentująca różne grupy spo-

i zaklady pracy

nazwane imieniem Józefa Stalina1
al Kopalnia "Sosnowiec' w 'So.

I

;r

I:d wydanych ostatnio eg2óemplarzy

7o-Iecia urodzin J. Stalina

(Dal8zy ciąg ze strony l-ej)
Nie· ma c;t;łowieQ pracy w Polsce,
który by nie odczuwał dziś głębokiej
wal! na przędzalni po jednym zespo- i serdecznej potrzeby dania jak najleo Na tkalni zespół taki zorganilO- silniejszego i jak najbafdz'ej trwal~
wała samorz_utnie przodownica WJ.Il- go wyrazu
uczuciom, ożywiaj~,cym
da Felka.
nasz naród w przedetlniu roc2nley
:Jeden z majstrów - t~w. Bole~law urodzin Józ"fa Stalina. Pragnąc, hy
KIta :rorgamzowal 10-clO osobov~ą 1 OgĆ1::c.okrajowy
Komitet
obchodu
grupę zlozoną z samych bezp",.tYJ- I 70-tej rocznicy urodzin J0zefa !';;,anych. Ogółem w PZPL Nr 8 powsta:luna- uczyni! zadość ży~zeniom n~ro
lo 20 kó!.
du polskiego, wnosz~" aby Komitet
ZllCIQRYS TOW. STALINA _ POD postanowi!, co nas:'mu!e:
STAWOWYM PUNKTEM 8ZKOLE11 Wzniesiony będzie w WarszaNIA PARTYJNEGO
wie Pomnik Przyjaml Polsko-Radzlec
. Grupy slkolC'nia pa.rty jnego na tckic,j, któ~y. st.ani~e na. skrzyżow~nil1
renie "Częstochowy" (a jest ich 251
OS! .Saskle) l ,,0weJ Marszałkow·
postanowiły w swój program szko:e
sk.e I -;- u w.ylotu Ogrodu Sask.ego.
niowy włączyć studia nad tyciory~
K,,:mlen węg.elny .po<!. Pom'1:k Prz::
sem tow. Stalina, wychodząc ze słuszJaznl Polsko RoadZleck,e j zo,tant" za

apel Wilhe1ma i· Michała Adamcz'jków wie:u przodowników lzorgiłnlzo
wało na swoich prygada.ch. zespoły
I sa,;,okształcemo\;,e. Wymlcmmy kllI ku. tow. Antom Tkacz, przodowmk
z oddziału wielkich pieców, zorganizowal 56 osobowe kolo; tow. Zolia.
Mierzwa, z magazynu cJ;!ntralnego,
utworzyła 40 osobowy zespó~; tow.
Leon Cecot .. stworzył na odd~lale me
charucznym 30 osobowy zespoI.
Przodm"nikiem pracy ideologicznej
został bez watpienia tow. Henryk
'Slernacki, priodownik pracy z \nl.
cowni. który zorganizował na .walm
oddziale 12 zespołów studiują''Ych
iyciory~ ;ow. S~ali!,a.
,. 1
"
W w.~.u
,po~ac~ V;lęKSZO.,c uczestmkow stanJw;ą oezpar" Jn1.
FZPL 1\'3 8 "WARTA"
Inicjatywę or~anizowar.'a kół studiujących ż:'.. ciorys tow. S'3):n" pad:jęło wielu bezparty :'1ych robotni];,)w.
tak: oh. Władysław B,npl!; i ob. Jan
ałma (starszy ro!Jct:1'k) zorga.oizo-

W dniu wczorajszym powEt';a!o
w PZPB (Częstochowianka")
w
PZPL Nr
("Wart!!"), w PZPW
NI' 8 ( .. Union TextiJe") i w hucie

narÓrd polski

przygotowuje sięl do uc::czenia

o I' .111. KW

P •. 1. a.1t I tlj
Z}etlnoezone;/
Partii
Robotniczej

-u···.···
,

_,

-

K ···A'·:.·.R'"T'·····.~,K.·,'I·,' Z,
~,'

.

,~',

.'

".'

i
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,,PrzY'Jl'Ylninam Bobie - mó1dl
S'tlZlin -:- rok 1898,' kiedy po raz
pierw&zy

POwie1'Z01lO

sk1adające się

mi kółko,

z robotników ·war-·

sztatów kolejowych... Tutaj, 10
gronie tych towarzyszy przeszedłem wówczas pierwszy .• w') j
bojOWiJ chrzest
rewolucyjny ...
moimi pierwszymi nauczycielam,i
byli robotnicy tyfli8~Y".
,
29 maja 1899 .T. wydalają Stalina z seminarium za propagandę
marksizmu. Przez pewien czas
, Stalin jaTWtako utrzymuje 8łę z .
lrAJrepe!.ycji,. a następnie (w gru,a

rozporządzenie ochrany o areHtowaniu Stalina, zm...ają go 40
przejBcia na stopę nielegalną.
Od tej chwili, aż ,do rewolucji
Tutowej 1917 roku, prowaaai on
te warunkach nielegalnych pelns
. naprężenia i bohaterstwa życie
zawodowego rewolucjonisty szko
Iy leninowskiej.
Od września 1901 r. II inicjatyay
Stalina i Kecchoweliego
zaczęła
wychodzić
,,Brdzola"
("Walka") - pierwsze nielegaJ..
ne gruzińskie pi8mo' 8ocjaldemokratyC3Wl.
Artykta ~8!ępn1f.

każde słowo, wypowiedziane- przez Stalina -

to słowo narodu radzieckiego, że po każ
ieg~1 słowie następuje

'ni1i1899' r.) ~'if1VJ.' pracowi<ć, '"
Tyfli$kini Obserwatori'um Fiz:,joz
nym .jako
ob~tor - rachmistrz. Nie przerywa przy tym
'1ni na chwilę działalności rewo/u
cyjnej.
.
Już w owym czasie Stalin j~ lt
jeJnym z najbardziej energICznych i wybitnych dzialaczy tyf. liskiej organiza(;ji socjaldemokratycznej.
.
Leninowski' "Związek W~, ,~
WyBWQlenie Klasy Robotn;.ezeJ
by1 wzorem, który stale nasIad&wali 111 mcej pracy tyfli'łC'!l socjaJ..
tkmolcracł rewolucyjni.
. .
Stalin i rewolucyjna mnte~
szoić' ,Me$me - da8ji" prowadzą
i nieprzejedMtlq~.
przeci1llko oportutMtom • lI(ISło
aowCJ'llie łi01IIfIj. taktyki.
Kiedg 111 grudniu 1900. r. ~
la wycMilBić ,)skra': ~nln0tD8~,
Stalin stanąZ calkow=e na 16J
~tanowiskK. W!fCS16l on od ~~
te L~ninie twórcę. ?,"awdziwe~
partii _r~owskie1, wo/l.Za ,
lWRICZycieZa.
•
. Przejęty bezgrallwzłłq wiar~
te ~1kIW$ki genil&8Z f"ewoZ~,.
. n1/ . 2le8zedl Słalin Mogą L6triłI&.
N~ sbaczaZ nigay z tej drogi i
.§fiierci LeniM §mialo i ~
:'kQłłtllfł!ł!łic J.eflQ ~. '
W 2'vPisłe
. latM7ł 1900 -

aaoiftq

.

1901

fUOh

nn'lt,..łt.I,ła-

..

,

CI

•

Robołnicy wszystkich krajów wiedzą, że

dym

c

(:ZW.AR'1'EK, 15 GRUDNIA 1949

.
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c

czyn.

PJef'U78Ze90 numm& ,,BrdiOtJl'
(wrzesień 1901 r.) pod tytułem

"Od redakcji" napi8al 8t~1;n. W
naf/tępnym
nu_u
g_ty
"Brdzola" (listopad - grudzteń)
Gp'UblikowanY został 1A7tIi"1l «rtr/kul 8t«lina p,t. "Socjaldr mokratyczna Partia Robotnicsa Ro·
,'ii i jej najbliższe sadenia,r. W
artykule tym Stalin podkrllślal
konieczność zespoleni'!
Bocjalilllmu naukowego z żywiolowym "'
chem robotniczym, wakalllal tła
kierowniczą rolę klasy robotni0Be; to demokratycznym ruchu
~zwoleńct:ym i
wysunąl BtJd~
nie sorgMlizowa7ria _oeielnil; partii proletariatu.
Duże rozmiary przybiera TÓłII
nież ~1Młtie odezw w roomejęzy1«w1l wielo'llarod3wo~o Kraju. Za~ka8kiego.

.h

r1.rJ nfe1"'grrltt"ą

Ifl~nk... rnrę,

pf"~1l

plontienne odezwy" drukuje je i
rozpowlIZechnia. kieruje waZką
robotnikóJD w fabrykach RotszyZ
da i' Mantaszowa. organievie
Batumski Komitet SDPRR, kie-'
ruje strajkami w fabrykach. 9'
marca 1902 r .. zorganizowal lllynną demfY1lstrwję poli;tyczną

r0-

botników
batumskfuh,
"tórą
Bam . kierowal i na której czele
sam szedł.
5 kwietnia 1902 r. 8talin IBO.słal at;esztowany. Ale i w wię
zieniu' (najpierw' to batumskim,
późnied od 19 kwietnia 1903
r. - w klLtaiskilm, znanym ze
.'łWego okrutnego reżimu, a naotepnie ponownie to bai'umskim)
S iaun nie zrywa łączności z pracą rewolucyjną.
.
W począfkach marca 1903 r.
'Jdbywa się pierwszy zjazd kaukaskich organizacji oocjaldemokratycznych, na którym kOMt,,!tuuje lljię Zw'ą:I6k
Kau~
SDPRR. 8talin, :majrlujący 8'ię
wawczas w więzieniu, zostaje zaI .. ' ~i" wyb-ran'lj do KiiTiktilJkiego
K6mitetu Związkowego' 8DPRR.
SielhQ6 117 więzięniu, d<noiadu~
Mg od. ~ariysz'!l przybyłych . 111
II .~: partii' ó tifezmłernie po
~Il· rosbidnoścl4c1l m~
b~1fam4
/I mień8zewiklJmi,
Słaje ZtiecyGo1m:młe po .tremie
~. bQl§f;t~6w,
_.

Jeilenią 1903 r. Stalina zes1a-

na trzy latu. do Wschodniej
Syo..,rii, do' powiatu balagańskie.
go, ~rni irklłCk4ej, do ~
Nowa Uda. !7 listopada 1903 r.
przyb!fW<J na miejsce żeslania,
Tutaj otrzymuje list od Lenina.
"Po raz pierwszy poznałem &tę
z Lemnem w 1903 r. - m6wi
Stalin. - Co prawda, b-yla to
~ość nie osobista, lecz Zll"
0CZ"IMl, oparta
na "",mianie li,."
sUw. Ale pozostawiła ona n~
mnie nieaatarte wrażenie, które
llie ~o mme przez et!11J
lHI68 mej pracy w partii. Znajdo.
toolem się WÓt0CZa8 na Syberii,
na ~ltMtu._
ftt)

Cała pQsłępowa ludzkość, wszystkie miłu

iqce ",,:ofność dem,okrałyczne narody łączą
z nazwiskiem Słałina swe nadzieie na długołł'Wały

pokói

bezpieczeństwo.

mia dalszerJo wzbieraniu fan t'tJ'i
, wolucyjnej .w kraju. W ciągu tego czasu odbyl się Il~jazd
SDPRR,. który utrwalił zwyci~
. stUH) markMzmu nad ,,ekonomiZ4
1Re1n" .

Po zjeździe rozgorzała nieubla
gana walka Lenina i bo/szew?,.
,ków przeciwko mieńszewikom,
ich oportunistycznym ideom, ich.
rozłamowym
i dezorganizac1rinym poczynaniom.
Na Kaukazie niezawodną ()ó
stoją Lenina to tej walce, byl
Stalin, który stal na czele bolsze
wik6w zaka,uJw,zkich.
Stalin - cclonek kaukaskiefJO
Komitetu Związkowego SDPRR
wraz fil tow. Cchakają, kieruje prl!.
cą Komitetu. Jest niestrudzon,y~
systematycznie objeUża rejony
,Kraju Zakaukaskiego (Batum,
Czi:atury, Kutais, Tyflis, Baku,
rejony cluopsld~. Gruzji Zachodniej), umoonia dawne i tworzy
lJQWe organizacje partyjnej uczesti'liczy 111 zaciętych utarcz1w.ob. z mieńszewikami i innY1M'
wrogami marksizmu, w bard;ilo ~
lłctt1ł'flcf&' dyskusjach, broniąc B-

. IW"YiÓZ1lłe 8tanotp'l;;ikll· bolszewic-

kiego,' tknu1i.';uJąc politykierstWo. i ' oportunizm mień:szewi
ków oraz tych; którzy d{!żyli do
pojednania z nimi.
Pod kierownictwem Stalintt i
Dżaparłdzego w grudniu 1904
roku zostal przeprowadzony potężny. strajk robotnilców
bakiń.
skich, który trwal od 13 do 31.
grudnia i zakończył się zawa1'f)/em pierwszej w dzi'ejach ruchu
robotniczego Rosji, umowy zbioro
we; :II przemyslowcami nafto-

wymi.
Strajk ten - wedlug sZów krót
kiego kurs'u historii WKP(b) byl jakpdyby błyskawicą przed
wielką burzą rewolucyjną w Ro-

sji.

'

Wybitnie
Kaukaskiego

8mialym

czynem
SDPRR i
ztłak0m4tym przykladem bol8zewickiej techniki nielegalnej byla
t4}na drukarnia Awlabarska, któ
re jf,mkQjonowala to Tyflisie od
listope&d.a 1903 roku do kwietnia
1906 1<01ru. Zostaly' w niej wydmko1Mne prace Lenina:"RewoJucy.jnu demokratyczna dyktatu", proletariatu' i chlopBtwa«,
.,Do biedoty wiejskiej", bo8lZury
Sttilina "O rozbieŹłtościach partyj
~ slów kilka", ·.,;Dwie utarczkr (mm, program i statut
parfii, dZiesiątki odezw, których.
Związku

:~ ~ć MpiIf~,8taZin.

W sweJ. znakomłte; broBllurze
.,0 rozbieżnościach partyjrlyc1r.
~l6t.o kilka", w ·,,1J'Wóch listach z

K~N;,
pQtDiedź
1rtre.t«~

ł

11)

tJrt1!kU1e

,,orZ-

"Saęjal - D~mo$t~nze

/

SŁOWO-LUDU
t:yJń!IC~

p'lrtH, "~"";f'lc oolkotvi:i~
Ha gl"".mcie "'luki Lenina o partii, rozwijając i uzasadni$jąc
id6I'I lmłtłlDW$1cie. A7'tyTeul ten
&rOfril idei orgatlWaC'JIjnJich bol~m!ł, wylożonych przez JJ6tli jego snltkomitej ksiąźce
,,Krok naprzód, dwa" kroki

"'M

_t~;

Stalin od pierwszych kro1Wu,
'f'WJolucji rosyjskiej stan01lllczo
bron, oraz przeprowadza led"-ką 8tmtegifl i
taktyk<} rewolucji oraz leninowsfcą ideI:!
hegemonii proletariatu 10 rew~
lt!:Cjł.
"Qlówną silą

tej rewolucji jesł
proletariat
miejski i wiejski,
chorążym Za8 jej Soejaldemo~
kratyczna Partia Robotfłicz4.""-o
pi8ze Stalin. Podobnie stanOUlCZO
broni Stalin ~inotDskicj idei
powstania zbrojnego jako środ
ka ob,dlenia samowładztwa i zaprowadzenia republiki.' "Ocalić
lud może tylko zwycięskie p~~ta
nie samego ludu" - mówi tOW.
Stalin.
Staun uza8adniG i rOZWt~
Lenina o Tymez(JB01lflym
RzqtWle ReWolucyjnym. Pouez4,
że
Btworzenie
Tymezas01lllego
Rządu Rewolucyjnego
powinno
być naturalnym wynikiem
zwycięskiego
p01lllstama zbrojnego
ludu. Rząd ten' powinien być reideę

toolucyjną dyktaturą
chłopstwa.

tv i

waletarią..

•

I

·Kaukaski Komitet ZWłąz~~
r'eustannie propagowal uch'Wlr
ly III Zjazdu partii, wzywal ro'
botników i chlopÓ'W do p01lll8'tafti4 zbrojnego. Odezwy Btalin~
IJkic z roku 1905 /Ją wzorem prGpagandy idei bolszewizmu wśród
mas. P01IIlszechny strajk paź
dziernikowy 1905 r. zmusil cara
-do wydania manifestu z dnia 17,
października. Manifest ten, kt().
ry obiecywai ludowi
w&zelkie
1JW0body, był oszustwem wobec
mas ludowych, carskim 'WY.b~

gWm.

,

r

Manifest październ:i7ioWf! ltlJ;;
stqje Stalina w Tyflisie. Tego
samego dnia przemawiając n(ł
wiecu robotniczym, Stalin mówil:
lICO nam jest potrzebne, abyśmy
rzeczywiście zwyciężyli' Potrzeb
ne są do tego trzy rzeCZ'!!~ po
pierwsze - uzbrojenie, po drtł'
gie - uzbrojenie, po trzecie ....
~ze i jeszcze raz uzbrojenie;

-

,''w grudniu 1905 r. Stalin
jedzie jako delegat zakaukas7..ich
bolszewików na I ogólnorosyjlIką
k,onferencję bolszewicką ft) TammerforBie (Finlandia). Na konferencji tej po raz pierwSlJy osobiście spot kaZi się Lenin,
Stalin. T01IIl. Stalin zostal wybrany
do komisji politycznej, do redagowania uchwal konferencji. W
k,omisji pracowal razem z Leninem jako jeden z wybitnych ki~
,rowników partyjnych.
Po klęsce powstania grudniałSeg". zaczął Bię odwrót re1colucji. W pactii cz~nione 39 fIlz 1/..-

!5 marca 1~08 r. Stalin zostaje
a~any i po prawie 8 'nie1Jiąmlc1t. 'WtęZtCnia
zesłany' M
dwa, 'JGf<I do guberni Wologodzkici, '40 Soltd1J~godzkIJ. 1114
!4 ~a 1909 r. WJUlka II: ze-,
8ZGnia' ł p01lllracGtW Ba"ku do
. '[If'tMJy fIleZligalne;.
W centrtPJ.
ne; prasie partyjnej uMzują się
historyczne sta.lin01lllskie ,,Listy II:

-..,A~

czy lJoejalUm",
napisa.gc6: 11' ewłqz1cu ze _olJtem ~ aMTChistów 10

lrraju ,Z~lrim.

W ~1culłOg· z:.e.in ,.wU1Cu1e
łtCo!tl,lenWrlę . pr!Icę .,.If4terictlUm, 45 empirio~", .,
1dóf'6j 08tat~ ~1eotCał

..,

oo.m-p~

teorii markaizmG

~!'Iie

i

00r0fłil

te-

oretyczne potWtaW'JI parffi bollJze
tciekiej.
W obronie teoretycznych za~, -~ 'wy8tępuje

nW
W

BttIli!ł.

tJrtykf&ltJc1ł

~stępnl1

i

f'9tu-

.wyj!J8-

nia, co to jest materializm, diG
lektyka, czym jest m.aterializm
hiIJtoryczny. W pracy' tej z nie=wykle głęboką wniklitcością podatCłl ,
rozwiązał
Z6Mdnicze
~gailnienia teorii markiriBtO'W•
- leni7W1Oslriej: ~ość
I fliec1łylmoić rewomeji lJoej(JliBtycznej i dyktatury proletariatu, nieodzowność bojowej pro
letariackiej pa,tii, partii notCe"go typu, rlltniącej się od dat,,!łych reformilJtycmych partii II

Odbył się

V

Pieśń o

~jIJzd

SDPRR, który utrwalil zwyc'lę
st'!CO bolszewików nad miriIJuwikami. Stalin jest czynnym uczestnikiem Zjazdu. Po f1OUI7'OCie
ze Zjazdu opublikD'Wal a7'tykuł
Q pracy zjazdu ,,zjazd. Londyń
IJki Socjaldemokralycznej Partii
Robotniczej Rolji (Notatki delegata)", w którym dal ocenę uchwał i tcynik6w zjazdu, obronił
bolszewickie pozycje ideowe i
taktyczne, zdemask01lllal liberalno - burżuazyjną linię mien"zewi1row te rewolucji oraz ich likwfd4tor8two te ~o8Unku do
partii, tcykazal klasowy charalGter mienszewizmu jako drobnomieIJZczań3kiego. kięrl/.nku polit1l..~M(lo.

ki przeciwI", tI1BZystkim kierunkom antyproletariackim Krajv
Zakaukaskiego.
, Stalin jeat CZ1{nnym uczelJfnikiem IV Zjazdu SDPRR (BztokAolm, kwiecień 1906), na którgm bronił przeciWko m~
wikom bolszewickiej linii ~

·łucji.

Po zj~dzie Stalin znajduje się
1IOIf.0Włtie w Kraju Zakaukaskim..
~ nieprzejednaną '!COlą
~wko mieli!łZIl'Wizmowi i i,..

RtI'JIi. kierunkom antyproletaTiaciW.. Kieruje legaln!lffl.i pia1iła,,"
~kimi, kł6f'6 wyc~

.,

T~ to języku

gruatiBlrim

.cc1wtDreba«'InN~
~ .D1'oecb4" (nNo-

- '"Ac:wi
'),

CIIą8"),

,

(Jc~
"Droa.(~.

.,C.z_i
).

--o---,

Stalinie

nielegalnie z Wologdy
do Petersburga. 9 września 1911
r. zostaje w Petersburgu areszto
wany i ze~lany do gubern; Wologodzkiej, skąd udalo mu si(i
uciec w lutym 1912 r.

by?
był

1917 r.
(Londyńskie

Miliony robotników wszystkich krajów
wi9zq w Stalinie swego nauczyciela. Klasyczne prace Stalina były i są nauką dla
nich, jak należy pomyślnie walczyć z wrogiem klasowym, jak należy przygotowywać
warunki. ostatecznego zwycięstwa
proletariatu.
.
gotowania do IV zjazdu SDPRR.
Walka pomiędzy bolszewikami i
młeń~ewikami wybUeh4 z Mtoq
lIilq. " Stalin stoi w centrum łDCll-

·ea lutego 1913 r. Btalill
nownie zostaje aresztowali
Petersburgu. rym razem
carlJ,," UlJlal Stalina do da
go kT4jou Turuchańskiego lIa
ta. .eandarmi carscy, o
sfę ponownej ucieczki prs
Stali.na z osady Kostino do
dy lt01'ejkli przy samYm
podbfegtmowym.
Tutaj B
8fJęaza lata 1914, 1915, 1916.
Bylo to naJcięi:8ze zesłallie
Utyczne, jakie tylko moglo
nie6 14' fllucheJ dali S'iJberyj3

6 września 1911 r. tow. Stalin

na zeslaniu, 5 razy uciekal z zeslania.
Zaledwie udalo
si:;
zbirom carskim osiedlić Stalina
10 nowym miej8cu zesłania, a JU'.
uciekli
ponownie i znów na
,;!colności" wykuwa rewolucyjn,'ł
energię mas.
Dopiero z ostatnie
go tu,ruchań./ciego zesłania' uwolni~a
go rewolucj(l
lutowa
Po p01lllrocie z V

Znajdując się zagranicą

piSM slynn!l pracę ,,Mar
a ktdestia narodowa", która
la się teorią i programową
klaracJ4 bolszewizmu te k
narodowej.

wyjeżdża

\ ..,

Od 1902 do 191" r. StaUn
7 razy aresztowany, 6 razy

°

l

ltn a , jego Przemówienia r
kuły. Stalin dumkrotnie
do Lenina do KrakOWa: 1C
pad2łe i w końcu grudnia
r. na naradę IrO zdzial
partyjnymi.

----;....-.;...-------------------..1

maju 1307

(Londyński)

Organizac;e robotnicze i sami
robotn~ chronUi' IQ ł ~nia
ją przed policją. 'W ,'pfdWdzW'
ukazuje się tottMJ1I fl4flłsMły p~.
Sf/JZłfta ~/J1«Js Robotników P6tef'BwrsWch AJ 81DOJego PaBla
RobołnicBegoH •
ftaMZi6 t1lm
Lenin pisM: l;NadztCyc~j tC4lł!ł6
jest zachowanie
tego dokumentu".
'

KqukfJsult. Artykuly ostro poBt4lin kierUje bo~kIł 4"Jr,.
tę1liają zachowanie się poplBCflcią frakcji dumskiei. Lenin calników trockizmu.
koteicie aprobuje dzialalność Sta
23 marca 1910 r. Stalin zosta- ....
je aresztowany w Baku i po
półrocznym pobycie tI1 więzieniM
II: p01lllrotem zesłany do SolwySłowa: M, Rylski
czegodzka. N a zesłaniu nawiązuje
P"eklad: L. Lewin
kontakt z Leninem, pisze do nieMl.ozyka: L. Rewuc:".
go tI1 kow 1910 r. list, tI1 którym całkowicie popiera leninowską taktykę
partyjnego bloku
zwolenni1Ww zachowania i wzmoc
nienia nielegalnej partii prole·
tariackiej, niemilosiernie biczuje
Trockiego oraz wysuwa plan organizacji pracy partyjnej w
Rosji.

lr~ynarodówlri.

,.. W kwietniu -

ftUl~.piecz6łishoo.

Masy pracujące całego świata na doświad
czeniach bUdowy socjalizmu w ZSRR i na doświadczeniach zwycięstwa narodu radzieckiego
w Wojnie Narodowej przekonały ,ię o głębokiej
prawdzie życiowej dzieła Lenina - Stalina. Obecnie wszystkie miłujące wolność narody widzą
w Stalinie wiernego i wytrwałego obrońcę pokO*Ju, bezpieczeństwa i. swobód demokratycznych.•.

.
IJ'W!Ich .., BpOa6b

~y

dt I'I.G. łCłtIXW6

~,'Itw1I/tIy C~~8t boj~1I'.

1: tego OkrUłł ~lodIł ~
, znakomitYCh artYkułów' 8talin:J

go) Zjazdu SbPRR opuszcza on
Ty/lis i na żądanie partii osiedla sili to Baku ~ to bardzo waż,
"1I.m ośrodkU. rnchurobotniczego
w ROlJji. Organizuje walkę o wyparcie mienszewi1Ww z robotniczych dzielnic to Baku, kieruje
bolszewick:imi organami nielegal
flymł i legalnymi. KierUje icam"
panią wyborczą d.o Il1 Dumy Pań

W styczniu 1912 r. Konferencja
Praska SDP RR wyrzuciła z partii
mieńszewików
i dala początek
partii rowego typu, partii leninizmu, partii bolszewickiej. Kon
fersncja wybrała bols&ewicki Ko
mitet Centralny, s(worzyla ośro
dek praktycrmy dla kierowania
pracą rewolucyjną w Rosji (Ro.~yj8kie Biuro KC), powzięła
uchwalę
o wydawaniu
gazdy
,,Prawda". Konferencja wybiera
zaocznie Stalina na czlonka KC
Partii. Na wniosek Lenina, Stalin staje na czele Rosyj,,'ciego
Biura KC. Ale Stalin znajdował
się na zesłaniu, trzeba było ~or
ganizować jego ucieczkę. Z polecenia Lenina, przyjeżdża do Stalina, do Wolo gdy, Sergo Ordżo
nikidze i informuje go o uchwalach Konferencji Pralkiej. 29
lutego 1912 r. Stalin ponownie
ucieJro z zesłania. W ciąg" krótkiego pobytu na "wolności" objeżdża
najważniejsze
thiclnice
Rosji, prQwadzi pracę przygotowawczą do kolejnej
"maJowki.", pisze ~naną odezwę l-Majow4
KC, kieruje w Petersburgu bolszewickim, tygodnikiem "Zwiezda" tI1 czasie strajków, IJpowo:lowanych maukrą' robotników w'
kopalniach uoła "ad rzel'ą Leną -(Syberia).

IV
WzhU się onał z grani wysokich

Wolne ujanmililimy faje,

BtłS01IIle;.

W dniu 22 kwietnia (5 maja
wedlug nowego kalenda1'za) 19l'2
r. ukazuje się pierwszy nu'mer
gazety ,'prawda", zołożonej zgr,d
nie ze ws~aniami Lenina z ilti·
.Cj4tywy S,alłntJ.

. Oto co mówi 8tali" o tym
okre,łie IJ'WOjei daialalMŚCi:
,,Dwa lata pracy rewolucyjnei w3ród robotników przemy.zah.artowa~Y
•
naft01Oego

22 kwietnia 1912 r. arelJztowa·
Bolszewicy Idą po mllsku,
no Stalina w Petersburgu na tlli- Ni podniebne szczyty odw\ecznel
C1J i po paro miesiącach więzie- Do promiennych słońca brami
Twardy krok na czele mas,
nia zeslano go n!.l ·3 lata do kra- Wódz nasz lotem ,orlim, sło.t"e~nym
Myślą stalinowską. zwycięską
Ju Naryf!ts1..iego. Ale jua 1-[10

mnie jakoboj01illflika _ praktyka i j4ko jednego z kierowni1liótC '. prGkt 1lWto... Po raz

~~
sfę, co
1U ___

~'" - - . ,
.,. _ . _ "

~

.d;'''

AWTuwtW·

.......... :

•

" "...,.,.'IU

\\,lU się

Nie

li podobł"czny~b gćr."

zawrócą skrzydeł

szerokich

Wichry ani gromy z· chmur.

Pola legł}' nam u stóp,
Dudnili fIlIbryk piE.ce i hala,
Ziemia bierze z nami ślub.
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Mądry
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panii tCy~orczej, do IV Dumy Niech na iiemię 'pieśljj lawina
pa,tiBttl1iJ ł f'6doguJe gm:etę
'Rulli" " nastu sJcn:ydlaty ceasl
,)łf'4tCdo, • 2'r6piony pr:tlls, ,olicif. Bt ,II łDy$t';fJU;e R4 llZereglt Ml!!dły nimi' słł)wO Sł4lilla.

wódz prowadzi nas.
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Międl}' nami $łowo StaliDa.
~ ...~j~._.~~,~,__~_.~
_____'~
__·~~.,4~'~f~ab~~~~,~g~CA~,~R4~~~,:.~jąc~~~;:~~~::~________J:·e~g!O~~~o:la~p~~~ti~6:d;:ft~U~I__~~1I

"-

~.

Zofia Gęhsk& ze Starachowic
wykonuje swoje

-- Podciągają się towanyszu sekretarzu. Mogę powiedzieć,
Ze WZOl"UjĄ sie na mnłe - i to
jest dla mnie największai> radość.
Bo gdybym. tylko ja sama - to
by nie !1yło z m<ljeg"o zobowiąra
nia takiej znóW wie!kicJ I<orzyś
ci•. A tak, jak razem, to więcej
zrobimy wszystkiego, prędzej doi
dziemy do dobrobytu. Uczcić god
nie rocznice urodzin tow. Sł&li
na, można tylko wytężoną pracą
- bo taką tylko pracą moina
szybciej zbudować socjalizm, o
który całe życie walezył tow. sta
lin i nie tylko walczył - ale nas
aezy walczyć i pomaga w tej wa.ł
c-c w ten sposvo ~e stoi na czele

o zobowiązaniu, które podjęła Zofia' Gębska - mówią wszyscv robotlIicy w Zakładach !?taT."chowickich.
Bo j jest o czym mOWIe. Młoda tovtarzyszka toczy sziachetny pojeciynek ze stefanem Matelą, ba:-riziej od
lIiej doświadczonym to~rzern, kt~ry
postano\vlł dla 11c~cz~nla "O ro~cy
urodzin
. generalissimusa
Stali"'j
zwiększYć. szybkość skrawania metalu ze JOO m W1óra na .,-rlnutę dl) 400 m.
Tow. Zoiia G<;bska przystąpiła do
lj\vaJizacjj ze Stefane~ !lhte1ą wyrabiając 150 do 200 m/mln.
W ubie~lym tygodniu, od poniedziałku do soboty OSiągnęła już
312 m na minutę. W sobotę, po zakończeniu .pracy tow. Zofia przyszła
do Komitetu ZakŁadowego FZPR zameldować,

'zobowiązania

J

że

w prz~iągu l) go~ii1
udało jej si~ wykonac
prac~.
ktorą
przedtem wykony',:a!a ·;.3Z z 5 koleżankami w przecIągu 8 gadZJn.

Gdv obecnj w Komitecie towarzy
sze- gratulują jej tego SUkCCSll tow. Gebska jest wyraźnie zaklopotana.;
bCóŻ ja, towarzysze, takiego nadZWycz;ojnego zrobiłam? Każdy to
p~trafi, jeśli
mocno -zechce. Ja
nie chciałam być w Polsce na
szarym końcu_ Jak tow. MateJa
może więcej one mnie ~Tobić to dlaczego ja bym nie mo{!ła?
Jak wszyscy chcą. swą lepszą mi
ootąd pracą uczcIć tow. Stalinato czemu ja mialabym nie zrobić
tego samego? ~ że mi 'i.<: 1,,~ieJ
od innych uda.!" - to nIe ~ylko
moja zasługa, ale -:asłut;a P~rtii,
że dzięki niej mam jaśnie:! nili;
ni w głowie".
Sekretarz Komitetu Zakłado
wego tow. Marszałek pyta:
_ Czy wasze sukcesy WPlywa-1
!Ił na wykonanie zobGwlązań pod
jętych przez innych towarzyszy
pracy'!

I

in-I
Ze ji [.,~, ,,~:f€
toharka ze Siarachau:i.,

wielkieJ siły, która broni Baszej
spokojnej pracy.
- Przecież to co ja robio:, ma
poważny związek z tym, co sio: na
zywa walką o pok6j. Zdaję IIObie
II tego sprawc - i będo: starała się
pobić jeszcze własny, lotychczasowy rekord - a potem już nie
dam się zepchnąć Dłkomn z tego
miejsca, jakie zajęłam. Nie moż
Da spaść z tego poziomu - Da jaki się mozolną pracą pO.lniosłam.
Chcemy jeszcze rozmawiać z
tow. Z<>fią - aIe przeprasu nas
oua Dieśmiało:
"Nie gniewajcie si~,' ale ja
juź mUSZe iść do domu. Dziś soi
bota, mam dużo pracy domowej,
trzeba też trochc poczytać - bo
pnodować trzeba nie tylko w pra
cy, ale i w samokszłalc",,;u. Nie
mądrze by było czcić 76 I ocznicę
urodzin n~szego nauczyc1~ła tow~
Stalina tylko pracą lIny ma·
szynie. a nie znać jego nauki prawda?
Gdy tow. Zofia odehodxl - pa
tną za nią w n1i1czeniu tow"arzyS7~ i l·":!~l~(':ch:.\ją si,~ z ·7,?7e:'lO,·-an'eł"'1.. J!'1~n z o~cnych fo~;.a'!'zy
zv.·r~ca. ~!~ d" drugiego i ma't\'i:
Ta..!ia niepozorna, (:'01 A
pobił,l nas.
Dmgi odpowiada:
Trzeba si~ nie dać! Trzeba
z:rf'hii., a.hy G~bska nie hyJa jedy
I\ą rekordzistl'ą w szybki"j obr6b
ce metali.
ł.'Tl od <ł ZoCa Gęhska wnio:::la swą
pracą dr) Za:-.;:Lłclów St 1r:.c(,owickich
zd~·o'.\'<'l a' r103:f'2r~, w której rozwija
3i~ ,Rn1bicja ludzi h .... orzących nowy,
~ocj:-:.lis~yczny styl pracy. I w
tym
widz.ir:.1Y n;l j\viększą
Tar~o3i'
tow,
Gębskicj, przodc:wnicy pra~y z dalekich od 1J[os;,:'wy przest:-zenlą, a blis;':ch walką o pc'kój ;~ara(howic.
I
Ro:nan GrLywnowicz

"Dzieło naszych rąk
uczucia płynące z naszych serc ..... "
Zakłady

Starachowickie
f

towarzyszowi Stalinowi

I

Zakłady Starachowkkie - to_nlę tyl
Oba dzle~a -:- to podarul1.ki załogi d,Ja podoba innym, to wiem, ;,e i tow. Stalin
k t tni ce łoskotem maszyn i szumem tow, Stalina.
bę?ZlC za~owolO:ly l to ba~dzo ~nle
o ę
ą
k'
h
tł'
UCIeSzy ze zrol)lę Mu przYJemnosc.

Oba dzieła, proFlktowane k o l e k t y w · '
.
nie. wykonane zosłały przez najzdol-, Zaś stolarz Borowiecki pOWIada:
niejszych slolarzy i SlusilfZy precyzyj'
Gdybym mógł osobiście wręczać
nych.
Stalinowi te podarki, lo powiedział
bym, że dajemy Mu je w dowód
PODARUNKI OPUSZCZAJĄ
przyjaźnI i wdzięczności za wY"WO
FABRYCZNE HALE
lenie milionów ludzi z jarzma hitleryzmu, za umożliwIenie nam wej
Jest sobota, dnia 10 grudnia br.
ścia na drogę socjalizmu, po której
\rV stolarni Zakładów Starachowictakże dzięki Slallnowl uczymy się
kich tlo~zą się robotnicy chcąc zoba·
coraz lepie j kroczyć. Jestem bardzo
szczęśllwy, że mo ja praca będzie
czyć podarunki dla il>w. Stalina. '
oglądaua przez low. S\allna.
Stolarze: Przemysław ~uplec lWiaPrzemyslaw Kupiec
patrząc na
. dysław Szmalienbcrg konczą nadawanie polysku drewnianym czqkiom gab· wykonaną przez ~icbie rzeźbę kowala,
mówi w zamyśleniu;
loty i podstawie, na której spoczywa
- Te p00arki nie byłyby tak piękne,
model Zakładów Starachowickich. Obaj
gdyby nio Lylo natchnienia, które kie·
są zmęczeni. Przez kilka z rzędu nocy rowało naszymi rękamI. Slowa moje
pracowali wraz z Czesławem Borowiec byłyby może nieudaną próbą moich
klm nad wykonaniem wszySlkich drew uczuć dla Stalina - niech więc powie
nianych części, będących elementami Mu moja praca o moich dJa piego
uczuciach.
konstrukcyjnymi podarunków. W dzień
Gustaw Tokarski, który wraz z ślusa
zaś zajęci byli wykonywaniem norm,l
rzami precyzyjnymi Makowskim IWoCUjących.
nych obowiązków. Są niewy"pani, ale jew6dzkim wykonal modele. auta .. Star
Indywidualne i zespolowe zoBowią- szczęśliwt, że .. udało im się', jak "'ó· 2e' - opowiada o tym, jak otrzymal
·zania przekroczeni" norm produkcyj- wią oglądający podarunki towarzysze wyróżnia ia('~ on Dolecenie wykonania
.nych, samorzutnie organizowane kola pracy grupujący się wokół warsztatu, pracy prI1' metalowych elementach po
darunku'
.
samokształceniowe, których celem jest na którym' podarunki jeszcze stoją·
- Jestem szczę'łiwy, że ten zaszczyt
studiowanie życiorysu genialnego Sta·
przypadł wlaśnie mnie.
Może
wzrok
.. SLOWA MOJE BYŁY MOZE
lina, wzmocnienie na poszczególnych
Stalina spocznie choć przez chwilę na
NIEUDANĄ PROBĄ MOICH uczuC ...
wydziołach dyscypllny pracy
to
l ym co ja robiłem? Może jego ręka
. Wszyslkn przejaw zbiorowej woli uczZa chwilę podarunki zoslaną przenie dotknie tego, co było wychuchane i wy
pieszczone
przeze mnie? Kto. wie, mosioue
do
biura
głównego,
gdzie
mieści
etenia 70 rocznicy urodzin tow. Stalina
się Komitet Zakładowy PZPR. Tam fo- że wśród wielu tysięcy podarunków z
przez załogę Zakładów Starachowictograf dokona zdjęcia podarunków na całego świata - spojrzy Stalin na mo- kich. Ale wśród robotnikÓW; nie brak tle ich wykonawców, po czym zostaną del naszego "Star 20" i ucieszy się, że
takich. którzy pracą rąk własnych one zapakjjwane I wysłane do Kielc, rośnie nasza siła gospodarcza?
'Al'rza o'. .·ać· potrafią d: (1<1 sztuki, peł a Stamtąd do WarszlIwy, by z tysiąca
Do gmachu w którym się mieszczą
n. realizmu socjalistycznego _ choć mi podarunków z całego kraju - po- biura główne zakladów i Komitet Pawędrować do Moskwy.
bryczn;t
- tneba już odnieść podarun
nikt ich tworzyć nie uczył.
Wykonawcy pieszczą wzrokiem swe ki.
W Zakładach Starachowickich po· dzieła. cieszą się wraz z oglądającymi
Niosą je osobiście ich wykonawcy.
Wstały dwa takie dzieła, uodrone z ta- i. ... ciężko im jakoś rozstać się z po- Na wielkim placu przez kt6ry przelentu, z wysokiej klasy zdolności zawo darunkami.
chodzą przystają· robotnicy
zajęci
dOw\"rh i z' gorących uczuć, jakie ży·
Mlędzy·o.glądającymi podarki a ich załadowywaniem' i przetaczaniem wawią robo{n!cy dla tow. Stalina.
wykonawcami,. toczy się rozmowa: o gonów. Z okien bal fabrycznych wyich prac)', o Stalinie I o stosunku, jaki chyl(lją się głowy mężczyzn i kobiet.
Jedno - wyrzeźbione w drzew i.. , 10 do Niego, mają robotnicy.
Ws~scy chcą widzieć
.. nasze padaI!lodel Zdkładów Sta~achowickich, nad
Dw)e młode robotnice z oddzialu eb· runki dla tow. Stalina'.
którYUJi 'joru je ci<;żarówka "Star 20· róbki Q;laszynoweJ- Stauisława LakoJakiś st(lrązy wiekiem robo!=iarz woła
- drug: •. to wspan i a1. wykonana !la- mlec l leokadii'! PAjąk - przyszły obej z raJ;llpy wagonowej: - ..łacUłe. bo ład
hl
neć podarki. Stoją zamyślone, patrzą ne - ',tle się takie należy, bo to pReota z miniaturą tej sam~j ciężarów- )II miłC7eniu na dzielo rąk swych towa clei dla Wielkiego Człowieka l
ki, bryłą rudy żelaznej, elementami kon rzyszy pracy.
W tych kilku prostych slowach IlrukcYJnymi mechanizmów! narzędzi,
Milcrenie prterywa jedna z nich:
przy pOUJocy których one powstają. Na _ .. Gdyby!lmy to i my umiały. Ale zawarta zosIala kwintesencja wiciu wy
górne i P<,l:rywie gabloty _ symbolicz nie ... Te pooarunki . robili nie. wszyscy powiedzi, które tego d.nla padły w obtylko kilku .. : ale. są 001 wS7ystkich:..Bo 'rębie .;takl1!dów Slaracbowlckich na te
II. postać kowala z miotem wspartym wsętcu każąego: .. ..:... i.urywa'.
mat low.
l) "Ow_dla i !;ołąhkiGID pOkoiu na \Inię.
A stolarz Szmalimberg m6wl:
'IIoOOj VI l;Iórę ręce.
,"",""Ki~y la wykonałem R~c;7, Itt~!i1 się
transmisji hale, w
torye. pows.a
"Star 20" - duma polskiCh lnz.y~llerow
i techników, dzieło rąk robotmczy~h,
budujących potęgę gospodarczą krajU.
Zakład v Starachowickie .. kuźnia do
brobyt~' - jak je nazywają towarzysze -sa także kuźnią nowej, socJalisty
czn'ej Świadomości, są kuźnią, w której wykuwa się woła jedności mas ro:
botniczych i braterstwa z narodamI
Związku Radzieckiego.
W róinych formach przejawia załoga
Zakładów Starachowickich swą śWlado
mość klasową, w różny spos?b wyr,:'
iała już nieraz uczucia gorącej przn az :
ni, .łączącej ją z masami pracującymi
ZWlązku RadZleckiego.
.,
Zdbliżająca się 70 rhocznlica u:od::~
wo za mas pracu]ącyc ca ego SWI.
i wielkiego przyjaciela narodu polskiego - tow. Stalina, zmobilizowała calą załogę do nowycb czynów, będą:
cych wyrazem narastającej świadomo s
ci ideologicznej i pogłębiających się
uczuć przy jaźni dla Tego, który wszyst
kie swe sily oddał dla dobra mas pra·

I

SI\1ina.

,

,

\

Kartki zży6iorysu·.

...'

Józefa Slalina(S)
Od 190Z do 1913 r. Stalin był
7 razy aresztowany, 6 razy był
na zesłaniu, 5 razy uciekał z zeslania.
Zaledwie udało
się
zbirom carskim osiedlić Stalina
w n010ym miejsctt zesłania. a iu;
ucieka
ponownie i znów na
- --;,WOlnosci" wykuwa rewolllCY jl!ą
energię mas. Dopiero z ostat I/ie

Włodzimierz

Leni'n

go turuch"ji4'~i~g'l
tOo/nila go re"
1917 r.

mitet Centralny, ~\~worzyla o~
łzek praktyc:my dla kierowania
pracą rewolucyjną w Rosji (Rosyjskie Biuro KC), powziJla uchwałę o 11'ydowoniu
gaoo.t11.
.'prawda". Honfcrencja wybiera
zaoc.z~f!c Stalina na czlonk" K~,
Par/ii. Na lci1i()~ck Len;n~. Stac;. ele

J6zef SI-!I:1I -- U'g cUr((Z!t P. Wa,iljelca
zes'ła~'da

j.;,

tl~

/utOiIJCi

Po powI'ocie z V (Lon~lyjiski
go) Zjazdu SDPRR opuszcza nr
Tyflis, i na żądani __ partii o.,t"dkl. się te Baku - '11.' bardzo 'Il.'(!Ź
nYm 08"O'a~u ruch" robottliczeg,
w Rosji. Organizuje w~lkę o tC!Jparcie. mi?nszewików z Tol:JoiJ7i·
czych dzielnic w ,Baku, kierv.j~
bolsze'll.·ickirni organami niclef1rtl
nymi i legalnymi. Kiernje kam
panią jl'YV0Tczi ao III Dumy Pań
stwowej,
Oto co mówi Stalin o tym
okrevie ,swojej ddałalno.~ci:
"Dwa lata pracy relcolllcllinej wśród robotników przemy.
słu
naftowego
zahartowa!y
mnie ja-kp bojownika - pra:,tyka i jako jednego z kierow
nik6w - praktykńw... Po raz
pierwszy dowiedziałem "ię,' co
to znaczy kierować wic-,/(imi
masami robotników.,. W Bak'l
przeszcdłem swój drugi rewoltlcyjny chrzest bojowy".
25 marca 1908 ·T. Stalin zostajncsztolOany i po pTawic 8 "de·
:iqcach loięzie nia
zesłany n:'
iwa bta do guberni Wołogodz·
kic;, do Solwyczegodzka. Ju:
~4 czerwca 1909 r. ucieka
z ze·
2łania i
powraca do Baku dr.
pracy nielegalnej. W central
nej prasie partyjnej UkazU;I/: 8i
historyczne stalinowskie ,,Lhty
Kaukazu". Artykuły ostro po
tępiają zachowanie się poplcc~
"i/ców trockizmu.
28 marca 1910 r. Stalin zo',h
;e aresztowany w Baku , 1"
półrocznym pobycie w więzieni
<: powrotem usłany" do SOIj,)y
czego!kka. Na zesłaniu nfłwłqZuj
kontakt z Leninem, pisze do nie
go w końcu 1910 r. list, VJ kir)
rym całkowicie popiera leninok
"cą taktykę
partyjnego blok,
. wolennilców zachowania i WZmol
'ienia nielegalnej partii pTok
'ariackiej, niemilosiernie biczuj
Trockiego oraz wysuwa plan ar
7anizacji pracy partyjnej v
C:osji.
6 września 1911 r. tow. Stali
vyjeżdża nielegalnie li: W%gd;
'io Petersburga. 9 ICrZe8ł1i:z 191!
r. zostaje w Petersburgu. are8,~t(
leany i ze8łany do guberni Wo
!ogodzkiej,8kąd udało mu si;
"ciec w lutym 191Z r.
W styqzniu 1912 r. KonferetlCj ł
Pras7ca SDPRR wyrzucila Z parW
mieńszewików i dala pOCliiqf6k
partii nowego typu, partii leninizmu, partii bolsuwick1ej. Koi!
/erencja wybrała bp~ilewicki Ko

Biura [(C. A!c~t2?i>! ~Ilajclowal
·~ię na zc~l({;du,) trzeb 1 było zorgani20Wać jego uci('czkr;, Z poler:"':'tt.a Lr-ninfl) przyjc:=xlżn dl) Strzlina. do 1Voiogrly, Sergo O,dżo
niki1ze ~ inforrnu.}c [ID o u~hwa..
łach Konferencji
Pr,·.gkirj. 29
1111ego 191'2 r. SI"lin ponc7{'nie
ucieka z zesłania. TV ciągu krótkiego pobytu na "H'olno,ści" objeżdża

naju'azl1tcjsze

d::icl~~ice

Rosji, prOW.1dm pmcę Pl·.?:lIrJtJtawawczą do kole jncj ,,1iW.l0lVki", pisze znaną odezw, l·Majowr[,
liC, kieruje 11' Petersburg'{ 001szeu,"'ickim t ygodn iJ..'ie m "Ztciezda(( w czasie strcj1..-ów, ,(JpOliJo::Zo1.canych

ma.3'diTą

rob .. tni.7:,)w

tv

kopalniach ~Iota nad r~?lq Len1 (Sybrria).
11' dni" 22 k!ddnirt (:; 1nrtja
','edług nOtcc~'o k'dcni'!r~;/) 1912
r. uh((,;;uj~ 5'ig 11icnf.'szy 'ale'Her
gaz?ty 'JPrd,wda'(, z~"n:o:1C',j ''';[1'';i

nie ze wskazan-trill1·i Leni,!!'), ;'" ilŁi ..
cjaty1CY SI";i",,.
:22 kwielnia 191: r. ('rrs'tolCrtno Stnliwl tv Petcrs!)t()'~F' na ulicy i pa paru, micsi(~ca;-h 1ci;z.i!:!nin ~eslano go n:l :3 l':ltą (?) k;-aAk j"ż
l-c/O
l~rzcśnia 1912 r. lIciel:" ~" Z:l,jw
dl') Peter8bllrga; g:Z:ic
7.feruje

.i·l Narym.skicgo.

dzialalnmicią bol~:c1i'ikólr

panii wyborczej

do IV
reclag"je

w kam
Durny

Państwou'cj i
qn:·rt"
.,Pru't.{1(!a{(. Tropiony pT_?ez' p<)!i-.
cję,

Stalin występuje ;o;! sze req 'l
masówek f~brycznych, n-,ra~~ :ą~
~ię na wiell{ic nicbc.::pic('2-Cri,;1 t00.
Organizacje robolllic.'c i sroni
robotnicy chronią "o' i 0,~7(/·,h
lą przed policją.
W ,Prlll"(l:1e"
·tkazuje się u·tedy Ilnpi01n!' /'r'JZ
Stali.na "Nakaz Robotni:,j", fe·
tersburskich dl:! swojego rosla
I?obotnłczego".
O nakazie t'Jr:t
enin pisal.~ J}.,r~~ :c: ;cycznj KtL-:ne
'ost zachowanie
tego
dokgT ...

!cntu/'.

Stalin Ideruje b01,--rlricb ak!.e"i,i ~
'owicie aprobuje dzhhhn'.' [ita
';na, jegn przemólcicnia i ar!y·:"ly. Slalin dwu/:rutl1ie jeździ
'o Lenina do Krakowa: 1f' listo'adzie i lC hońcl! grudnia 1912
'. na naradę KC z działaczami
'rtyjnymi.
Znajdując się zag ',dcą F!łalin
pisze słynną pracę "Marl .. si~m
'I kwestia narodowa". l~tóm slala się teorią i prognUl/.awą doklaracją b~,lazewizmu w k-l1'c.tii
'tarodowcj.
U lutego 1[/1.') r. ,qt','in po··,owni6 z08taje arc zlowany to
Petersburgu. Tym razel!l rząd
carski. zesłał St 'lin'! do dC!./eldc'10 kmju Turucltańskiego na -1 lata. Żan(larmi carscy, obawiająo
..nę ponownej ucieczki przeno8:<iC§
Stalina z 08ttdy Kostino do 08ady Korejka przy samym kole
podbiegunowym.
Tutaj Stalin
"pf1tlza lata 1914., 19:"J. 1916.
.
. Było to n'!.idl'~sze zesłanie 1)0.'
lit11"zne, jakie tylko mp"g!(> i~t
"W6 10 gluchejdllli 8YJoeryjski6/~
ją frakcji dU?nskirj.
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Postojąktótko i pomaszerują dalej
oJasieńcu i jogu chłopach --dumie powiatu iłżeckiego
Przed oczyma wyobraźni staje jak
by ręka olbrzyma, który ustawił tu
jeden z najwspanialszych gmachów
5zkomych, jakie zna polska wieś, prze
ciągnął linie elektryfikacyjne. założył
radiowęzeł i zbudował szosę~ zapełnia~

chwiejni, nie wierzący w możliwość stał pro-jekt· wybudowania tutaj nie
i powodzenie l1spolecznienia życia wsi Ośrodka z,drowia, ale domu starców,
w szerokiej skali. Otóż twierdzą oni, Tak czy inaczej - zdecydować trzeba.
że większość dzieł społecznych podję Jasieniec musi być dokończony. Tego
tych w Jasieńcu nie została ukończo wymaga opinia budownictwa społecz·
n"a, niektóre zas upadły calkowicie. nego na wsi, które w szerokim premiejąc w krótkim czasie niemal wszystkie
Wniosek? .. Mój tata dobrze ątnie.., u~ niu identyfikuje się tu z Jasieńcem.
podstawowe braki Jasieńca, Braki, któ czyli: chlup. chłopem musi zostać. po Tego wymaga i sam dalszy rozwó.L i_
re . spraWiały, ii wieś ta była do nie- chłopsku żyć, a nie zmyslac se za du- postęp Jasieńca,
dawna jeszcze zapadłą, odciętą od cy- żo, jakby to na wsi mialu ,być tak. jak
Bo okazuje się, że i sami najbardziej
wilizacji... W opowiadaniach jasieniec- po miastach i na fabrykach, bo takie uswiadomieni w tej wsi członkowie
kich chłopów o przedwojennych dzie- rzeczy nigdy na wsi nie będą i utrzy- PZPR, jakby stracili rozpęd, W rozpajach swej gromady, rysuje się jakby mać się nie mogą" - odpowie nam miętywaniu dziejów budowy nowego
inna reka, złośliwa ręka karła, gniotą- taki tradycyjny obywatel wsi, z odcie- Jasieńca. podjętej zbyt gwaUownie,
cego "ich dzieci szkolne w pięciu niem radości Vi głosie, że jednak w niedostp.tecznie przemyślanej bez peł
dusznych chatach, nauczane przez o· Jasieńcu nie wyszły te "cuda-. które nego obliczenia możliwości, rozpamię
tywaniu, dającym powody do różnych
światowców, tułających się po wsi na tam rzekomo miały być.
"lokatomym", nie mających warunWięc zbadajmy,
Istotnie - szkoła zdań i osłabiania zwartości - gubią
ków do należytego odpoczynku po nie zostala wykończona. Pomieszcze- rzecz o wiele wazniejszą. jedynie waż
pracy i lektury.
nia na łazienki i ustępy są nowoczes- ną: co robić, by Wyj3C z impasu, by
Ręka olbrzyma to pomoc Państwa ne, ale skoro brak instalacji, dzieci dokończyć dzieło~
Partia niewątpliwie pomoże, a władze
Ludowego. ręka karła - to sanacyjno- muszą "za swoją potrzebą" biegać mo
obszarnicze rządy Polski przedwrześ- że i dalej, niż to ma mie'jsce przy in- powiatowe ze 'swej strony powezmą od
powiednie
decyzje.
Ale przywrócona
niowej. SIady karlego szkodnictwa, śla nych, bardziej staromodnych budyndy zacofania. zacierają setki pracowi- kach szkolnych. Niewykończona klat- musi być najpierw zwartoś:i: i dYł!a
tych rąk. Rzucili, gdy przyszedł czas ka schodowa itd" - koniec końców, mika działania orqanizacji miejscowej.
pokoju, Al-owskie karabiny, chwycili potrzebne są duże wkłady, których nie Jasieniec musi znów zacząć wiedzieć.
kilofy i siekiery,
Jeszcze tlżwięczy pokryje samorząd gminny, jeśli nawet czego chce, wytyczyć swoją linię
nam w uszach odgłos ich potężnych szkoła zostanie mu przekazana, Te dalszego rozwoju. A wtedy cała poduderzeń, gdy budowali
nawierzchnię baraki,
obok których mieściła się stawowa masa chłopska Jasieńca, ku
odcinka szosy Starachowice - Skarżys- szkoła hufca budowlanego, świecą te- rozczarowaniu kołtunerii, ktnra cieko, gdy ciosali sosny na słupy linii raz pustkami. Wychodzimy na szosę: szyła się, iż ta wieś stanqła w swym
niskiego napięcia, by potem zwalać nie, tu przecież dzieło jest wykoIi.czo- marszu - pokaże, iż postój był tylko
je na swych barach na wozy i ciągnąć ner mącne. droga bita pełni dosko- chwilowy. Aż zahuczy w calej okolicy,
do Jasieńca. przeżywającego swoje nale służbę. że chłopi jasienjeccy aż gdy JaslCniec znów ruszy naprzód!
I nik.t nie zatrzyma tych dzielnych
wielkie dni. Jeszcze widzimy ich na- ręce do góry wznoszą, mówiąc o koprężone mięśnie, gdy dżwigali cegłę rzyściach. jakie z niej mają. A ta elek- chłopów, tak jak nie cofnie nikt i nie
na swój wielki Dom nowego pokole- tryfikacja. radiofonizacja!. .. Rozmawia przekreśli tego, en już dokonano.
Stillan Turnau
nia, na upragnioną od dziesiątków lat, my jednak dale j z chłopami po doprawdziwą szkołę. A potem".
mach. Znowu wychodzą zgrzyty: poPrzerwijmy, Jest spokojnie w Jasień dobno chłop. który odstąpił grunt pod
en w zimowy wieczór. Przebłyskują budowę baraków. nie otrzymał równo6wiatła przez okienne szyby. Spójrzmy wartosci w gotówce.
Podobno jeden z
do środka. To dom jednego z mip:sz- majstrów.
zajętych
przy
budowie
tańców
gromady Jasieniec. którzy j szkoły. nie został wypła~ony,,: Idźmy
wchodzą w skład
załogi
Zakładow dale), Tam mIała pow, tac cpglełma Starachowickich. Co dzień cztery au- zaniechano budowy. Tu była betoniar
tobusy fabryczne '\-"ożą 300 Jasieńczan nia zlikwidowano. Tak. niewątpli
między Starachowicami a wsią. \\lłas- wip.: odnosi się tutaj, obo~ wrażeń imPo czterodniowych obrad "Ich z~koJi
nie powrócił do domu ·ojcie<:: rodziny. ponującej rozbudowy, także·doznania
Pochylony nad stoi~m czyta gazetę· człowieka idącego po moście, który na czył swe prace gtlaiIEki Zjazd NauŻ glo~nika płyną tony. Żona i matka I krótko przed przeciwległym
przyczół kowy ·Polskiego Zv..ti<,!zku InżynierG\v
przy kołowrotkach
przędą
len,,, kief'1 dostrzega. że piękna konstrukcja
Jeszcze, mimo wszystko, nio€ zaniecha- mostowa przechodzi naqle w wąsir .. i Techników Budownictwa.
Był,' to cztery nracowite cni, ale
no tu cał.ł<.owicie wyrobu samodziałów, kł(~dkę· Za wąską. by dojsć do kmiot takich. jak te pasiastp kapy po kry- ca!
też i plon ich jest obrlty.
wające łóżka. Ostatki
dawnych me~
8 . . , w Jasieńcu stanę1a praca, ho Jaład pracy w ten cichy, swobodny sieniec nie osiągnął jednego z \Vażn~"ch
wieczór. 'scena przy .kołov,"Totkach robi celóv., jakim było pokazanie okolicy, deleg<ltów z całf'go kraju. C7yLby w
na Ilas wrażenie jakby ulatulpcego p~wiatowi iłżf'c~iemu. jak moi:e i po-r Polsce b~"ło a7: tylu n8.UKo"\\"C()\v "\v
wspomni(>nia, kończących się i żegna- WInna wyglądac wzorowo urząt170na dzitlle budownictwa') NiC' To \V jr>dnych bęz żalu już raczej jako zwycza- i wyposażona wieś! "Kawę na ławę_.
' . .
.
. '
je starych sposobów w·ykorzystywania - powiedzmy po prostu, bo inaczej ne) salI obrad z"lslcdli DO L';Z pl(>rwwolI1e1J.o czasu.
nie. można: jeśli zaczęto w Ja~if'ńcu SZ:'-" ramię przy rrtmieniu: c()~)nlnicyBo'w Jasieńcu wi.dzimy zresztą po- duzym nakładem, budowę Osrodka racjon81i?8.tt")17.Y i pr7odo\",lir;y prastęp w wielu d,ZiedZinach. Intensywnie Zdrowia, jeśli rzeczywiście okazało się. cy. technicy i in7.ynlcrowic rrakt~'cy
pracowały tu siewniki z ośrodka ma- że ośrodek został żle zaplanowany oraz profe:-:orowie _ badacze.
szynowego, stosowana jest kontrak- (szpital w Iłży jest zbyt bliski) - to
tacja hodowli i upraw. prowadzony nale:~y jak najszybciej powziąć decyzPo raz pierwszy okazało sip. że rotest na dobrym poziomie sklep spół- ję· A nie dozwolić "odmakać" na desz botnicy budowlani i praktycy inży
dzielozy. Bardzo liczebna organizacja czach i niszczeć na mrozach zhudowapartyjna. cz~sle
narady i zebrania nym juz fundamentem z nałożonym nierO'i.vie i tE'C'hnicv. wn05;O:"1 nov,:y i
szkol('niowe..
na nie kawałkiem muru na dwie cegły pozytywny \\"ic\'v' do niejcd!"lOl,-l"otnie
I cóż tu stoi w miejscu? Zdawało by wysokim. Okoliczni bogacze wiejscy zatęchkj atmosfery ~ahinet.'r\\" i 1asię. Jasieniec idzie naprzód milow-ymi pokpiwają sobie z "jasienieckich dzid- boraior:ów profc;;:or:-;l.::i cll , ił- profC':"okfokami!
dów". że to "he - he, mieli mieć jdkisi
ro"\'v"ie potrafią 111ówić jez.yi·~iem 2roAłe przpjdżmy się po tej du7ej. 3500
tam ośrodek z dochktorem, japl"ką i
głów liczącej ~Jf0mad7if' i przypatrzmy
kto nie wie co jeszcze, a tu figr .. Ma- zUlniałynl dla robotnika i pl aktyka.
się bliżej niektórym jej sprawom. ~1uteryjał na budowę
już·do Lipsk.a
na
Zjazd pracował w pipciu ~'ckcjach,
simy zbadac: ile lest prawdy w tym. szkołę im wywożą, he • he!", Oburzaale ró\\.'nież po raz p;erW.3Z~l nie zaco mówią w okolicy Jasienca chłopi my się. Mówią nam, że podobno powstosowano .iednoczesn~"Ch ob~"..l,d sekcyjnych. I cóż się okazało? Okazało
się, że nlilTIO poc,zątkowych obaw organizatorov..", uczestnicy :lic poszli
za przykładem dotychczaso\\ och te-

Czytelnicy do na~ piszą:
Sprawa radia
w Tuc:zępa'c:h

do kt..reJ każdy, ma prawo weiŚĆ. __
A może by w szkole znalazło się pomieszczenie na świetlicę?

Skarga
na konduktora

Droga Redakcjo!
My, stali tzytelnicy Twojej gazety,
pr9simy. o umieszczenIe" na Jej Jamach
naszego ~łosu ·z terenu.
W dniu 26 listopada POjeohałyśmy
Z inicjatywy Komitetu Rodziciel
do Pmczowa z delegaCją 'łużbową
skiege przy szkole podst~'Nowej w
z ramienia Wojewódzkie"o Zarządu
Tuczępach, powiatu buski ?gl'J, oraz
Ligi Kobiet. Po skoriczonYn1 zebra_
społeczeństwa
kochcając -'!gO naukę,
niu udałyśmy się na przystar.~~
zainicjonowand. została zbi·~)rka na
PKS, pragnąc powrócić autobUSem
kupno radia, by dzieci nc.sze, poza
do Buska,
nauką; jak również I my. :;tarei. moAutobus odchodzący <) g<Yi7.in'e
gli korzystać z audycji radiowych.
16 nie zabrał nas, gdyż był P,'zCjoel_
Duża ofiarQ.ość społeczeń3Lw;1 i sub
niony" 2 godz. póżniej Pi:::yie-chał
wencja Ministerstwa OS-WHl ty, poautobus z Kielc ;;- i tym razem
zwoliły na kupno radiooobiornika.
jednak nie moglyśmy się ';"stn': do
Zarząd miejscowej gminy \'v·lasnym
v/OZU. Wobec tego zwrócił:v3my :::ie
kosztem przyśpieszył "zel~klryfikodo 'konduktora wozu pokaZUlRc
wanie szkoły, or-3Z prZ:.:!l kupno
delegacje służb~we i tłum8.eu'lc. ze
5 głośników pomógł w jej 'zradiofoczekamy już od kilku !;odzin na
nizowaniu.
autobus. Mimo to kondukt,'It" n}e u ..
Piękne są audycje z radia. ale źle
łatwi! nam zajęcia miejsc" w aut<rjest, Że korzysta z nich ~ylko· kiebusie, natomiast uczynił tu wobec
rowniczka szkoły. Bo Vi~c('zorem,
pasażera, który zgłosił się 1>6żniej i
kiedy ludność chętnie by p')słuchanie posiadał wprawdzie dElegacji
ła audyc}i,
kierowniczka zabiera
służbowej, miał za to duże walizy
radio do swego prywatne~f) miegświadczące wyraźnie o tym, iż je~t
kania, a na podwórko w tym czasie
handlarzem, co widocznie jednało
wypuszcza p,a, który nic daje się
mu sympatię konduktora,
zbliżyć tym ,którzy chcieLby cha<:
Zachowanie się konduk:or rt w
pod oknem pOFłuchać radia.
tych dwóch wypadkach ,wiadczvło
Prosimy przeto G un~;.c.5zczenie
o jego niewlaściwym sto-;unku ·do
powyzszeJ krytvkl '0/ gazecle, Może
ludzi pracy. do ludzi' PI"lcujących
pani kIerownIczka po .przE:rzyta.L11~
spółecznie.
r •
• na,zego listu zamstaluJe suble głos
. A. ",. I B. P.
mk. a za publiczne. pieniądze. kupio
(naZWIska znanc .'Edakcji)
ne radIO niech słuzy ogołQwl.
PrzyznaJemy zupełnie rac.J~ autor.
KOMITET RODZICIELSKI kom listu. Tego rodzaju zachowani~
w Tuczepach
się wobec pasażerów
deleg-owanych
Spraw" .ies.t prosta. Radio<.dbi?rn.lk służbowo jest niedopuszczall1c i lUlpowlni"" byc zainstalowany w IzbIe, rygodne.
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Wędrówka

pO województwie

W KSIĄZNICACH WIELKICJ{
W Plr'lCZOWIE Powiatowy Zarząd
pow. pińczowskiego przy odbudowie ZMP dokonał lustracji 70 kół ZI'\.'lP
drogi hitej, junacy gminne~o hufca powiatu pińczowskiego. Lustracji doSP z Koszyc przepracowali 1049 dnió konano na podstawie ,pecjalnie 'ułożowek. Prócz tego pracowali ('ni też nego kwestionariusza,
likwidując na
przy budowie nasyp" pod d,.,ogę bitą miejscu wszelkie niedociągnięcia, Pona odcinku Książnice Małe -- Książ- widtOWy Zarząd Zl'vIP jest bardzo zado
nice Wielkie. Nasyp i drd;>;~ hufi"" wolony z odbytej lustracji.
gminny SP z Koszyc zobowiqzał się
W
PIr'lCZOWIE na podstawie
wykończyć w 1950 r.
uchwały Prezydium PRN postanoBrawo. SP z Koszyc!
wio no przeszkolić wszystkich członW SKARŻYSKU, w ramach, .. Dni
ków Prezydiów Gminnych Rad Naprzeciwgruźliczych"
został~ ol"'arta
rodowych I przewodniczących Koobjazdowa wy,,tawa prze ci "cgrużlimisJI Gminych przy GRN. Wyznacza~. Na ,vystawię tej pokazywane są
czono 5 punktów szkoleniowych. a
zdjęcia i ilustracje obrazuj"ce rozmianowicie: m. Płńczów, Skałbml"rz,
wól gruźlicy i sposób skute,,~n,,! wal
WIślica, Kazimierza Wielka i Kokj z nia. Wystawę tę zwied7.:Iy okoszyce.
liczne i' mi~jscowe szkoły a takż",
Pierwszy turnus odbył się w
wielu robotników.
piliczowie w dulach od 12 do 14
W BLI2;vNIE biblioteka publiczgrudnia. br. Wzięli w nim udział
1Ia otrzymała lokal na swój \' ,łączny
przedstawiciele -z miasta Pińczowa
użytek. Posiada ona 2 ty,ią~e książek
oraz z gmin Kliczów, Pińczów,
historycznych. rołniczych i naukoGóry I Chroberz.
'\\'ych. Z biblioteki korzysta przewai:Dalsze 4 turnusy odbędą
nie młodzież szkolna, Starsi też chętpożnieJ.
nie wY90życzaią książki mówiące o
W SlUPI, pow. Jędrzejów, niektóre
ich pracy.
budynki wymagają gruntownego reJest ich jednak stanowczo za ma- montu. Do mieszkań robotniczych i
lo. Szkoda też, że nie ma cz&sopism śpichlerzy podczas deszczu leje się
rolniczych. Po,-,:inny się znaleźć jak woda, sufity odpadają i grożą zawalcnajszybciej.
niem. . PRN w Jędrzejowie z\tróciła
W BAł.TOWIE, przy szkole podsta się do Ministerstwa Rolnictwa o wyW<lwej został zorganizowany ostatnio danie zarządzeń i dokonanie konieczkurs dla analfabetów. który jest pro- nego remontu.
wadzony przez tutejszych nauczyW GMINIE BlDTNICA, pow. radom
cieli.
ski, rolnicy zalegają
spłatach poNa kurs zgłOSiło się 19 osób, które datku gruntowego. Zamiast 350 ton
li całym zrozumieniem i z wielkim ziemniaków, Błotnica dotąd
wplaciła
zapałem się uczą. Należy to przypi- tylko 64 tony. Podobnie i gm. Kuczki
sać w dużej mierze nadzwyczaj ser- nie wypełniła obowiązku spłaty. Chadecznemu podejściu nauczycieli do I rakterystyczne jest, że najgorzej wyucząl'7ch się.
wiązu ją się ze swych obowiązków goKurs z PQCUItku, był Pt'owadzon;l sPodarz.e zamożniejsi, chłopi małorolni
cespołowo.
Obecnie każdy l)t'~iot na ogoł S()lidnie i w telmlnle poda'

w

l

~~ ~~ny ~\lc1:jciel,

tek SplOlC.J4

'

go rodzaju zjazdów
nic ,pędzali
czasu na towarzyskich zr::-'hn:niach,
ale tłumnie i czynnie ucz2stn1czyli w
naradach wszystkich sekcji.
Nawet
obrady sek . . . ji V, poświęconej naukomechaniki, 2. więc
sekcji omawiającej
zagadnIenia, do
których rOlStrzą,ania potrzooa bardzo po\\"ażnego przygotowani.1 teoretycznego - odbyy. . ały się prz] udziale prze,zło 300 dclcgdlów,
wym

OSiągnięciom

Na zjazd zgłoszono cl..::oło 200 referatóv..... \V dyskUSjach sekcyjnych bra
lo UdZ13ł około .JOO dclcga,<j,v, Są to
- '··ol .,

~

1

techników budoUJnictrua

suche cyfry, ale ile w mcn treści i, rozwoju swym opartą o formy naroile trzeba było wy,iłku, aboy można dowe.
określić go tyn1i cyframi.
Niewątpliwie, zjazd gdańs~i zapoPowiedziano sobie
na
Zjeździe czątkował głęboki przełom '" budow
wszystko, Wytknieto błedy i podzie- nictwie, Stał sie on pierW3lYm krolono s·ię socialistycznie 5wytni osi.ą-g- kiem na drodze do realizacii hasła:
nięciami.
Robotnik
racjonalizator "Zbliżmy nauk<: do placu budowy".
liczył profcsora, jak przyśpiesza się
Mało tego, Tow, Krajewski, do nie
wykonanie i sta~iał mu s~;;e żąda-I dawna murarz, a. obecnie wicedyreknia p'·owa~zf'nit=l. badań ·w 'derunku, tor departamentu
'I}
MinlS~E'rstv;ie
kj(lry mo?:c s7.:~"bciE'j i tanil~l prz.",sp0-: Budo\vnictwa, strawestował j~ i rozr;"ć krajowi nowych. zdrowvch, jas- t szerzyr, 'rz'U'cając hasło: "Zbliżmy
n:,-"ch i 'wyeodnych- domóv.' ml'?s"lkal-! naukowca flo placu bll~OW~. a racjonych
zakładów pracy, Profesor nallzał<lra do laboratorIUm.
p.!'zekh.cłRł na ;pzyk luófi. p:·os+.ych.
Zjazd zapoczątkował prleimll. r~.
wyniki ~wych zawiłych badd~\ teore- 7.olucja została z entuzjazrne:n llchv..'a
tycznych.
lona, ale zadanie stoi przed nami. zaN1C WIP(' rbiwnfH"Jo :7C z bl\ 10; at- dante \vVkOnanla uchwał zJ<1zdu

o~zlła si~

mo ,f Pl " z'
dowrl o:.;!wlprd781aca
... 7.e

po':;:c:v

robr'ltni('~"

hlldow18ni
~wi3cton"i 7n::ł\.7:f'l1i~ s\';r; ::-,rflCy dl:."'1
obrony pokOlU i dla
donr~
ma~
pracuj-~cych. pi r::> f\l,;si porljeli waJkc
o poslpp w trchnicf' wykoDBv,r.<::hva:
że polsc.v naUkO\V2V i techrdcy :;;;to·
ją zdecydowanie- r37.€m z (Tlą klasą robotniczą w obo"?.ie pokoju, a
obo\viązkiem ich jest wyprowadze-

nie tcchniki budowlanej CIa szerodrogę postępIl, wytyczoną przez
doś"'iadczenie
Związku
Radzieckiego,
ką

,.,że

Inż.

rewlucJo zjaz-\

w Polsce hudującej >ocjalizm
nauka musi być dobrem powszechnym; że nauka rozwijając} sie na
podstawie planu wynikRjącego z
potrzeb społecznych i" gospodarczych narodu, mu.:;i być
t\vórczą,
aktywną i rewolucyjną;

p "

Z. Kowalczew3kl

Org~n1zacjrt

zlazdu I.vła bez

zarz~tu, ale może koledzy!. Warsza-

wy zastanowią si~, C"zy nic naJeżało
sw:vrn towarZYSZ01TI podróży 7 pro-

wincji zarezerwować w poci !gu War
szawa - Gdańsk, choćby miejsC' sie·
dzących na całonocną
podl Aż, ,ieili
dla siebie zarezerwowało ii~ wagony
sypialne.

Odprm iedzi Redakcii:
Ob. Szela,g Jan -- Kącik 27achowy
naszej gazecie wprJwadzj ..

chętnie w

my. Prosimy ... Was

pofatygować

się

no redakcji w tej 'prawie, W:adomo
ści z życia i pracy KO,Sz, IKleleckie
go Okręgu Szachistów) będziemy zamieszczać.

Tow. Lachowicz Tomasz. Żeli sławi
ce, pow, Włoszczowa. - Mdła Biblio
teka .. Książki i Wiedzy". "MarksEngels-Lenin-8talin" b.,dzie do na
bycia w najkłliższym czasie wE wszy ..
stkich księgarniach .. Książki • Wiedzy" zamawiać nie trzebi!, Jeżeli

",że podstawowym zadaniem nau
ki jest dostarczenie roootnikom,
technikom i inżynierom udoskonalonego oręża do zwycięskiego
nie wykonania Planu 6-letniego

zwróćcie

"Książka i

się

do

1~E:ięgarni

Wiedza" w Kielcach, ul.
Nic więc dziwnego, że l'€:zolacja Sienkiewicza, by Was powladomili
wzywa technikę polską do walki o Iistowrue o nUdejściu biblio :~ki,
Ob. Jan Bęben, Kielce, Badżcie
oszczędność w użyciu -naieriałów, O
usprawnienie metod fabrykacH ce- uprzejmi przyjść do redakcjl
lem zwiększenia produkcji, o poszuTOW. STANISł.AW MACIEJEWkiwanie materiałów nowych, O pla- SKI - KielCe, Kilińskiego 6, - Opinowanie zaopatrzenia i organizacji sane przez Was fakty - to zwyczajna
racjonalnej
sieci
dystrybucyjnej, sprytna kradzież. List Wasz przekaza
Hśmy odpowiednim władzom.
gwarantującej sprawnQść wykonaw'Stwa bUdowlanego.
JAN Wł.ODARCZYK, - ~ie roct aRezolUCja podkreśliła, że działal liąOie 'swojęgo adresu, ani też nie
określiliście bliżej o jakiego rodzajU
ność budowlana jest ~ie tyl~o akcją
przemówienie Wam chodzi, OCZy"':
gospodarczą, ale również
procesem ścle, można sobie opracować notatki
kształtującym, kulturę
po;tawiła i posługiwac się nimi pod:z~:; przearchitektom
żądanie
zastosowania mówienia.
nowej metody pracy, która Dy dialekJAN GAf,ĄZKA _ Piotrk~wice. po
tycznie łączyła potrzeby est",tyczn~, wiat Busko.
Sprawę, o której
użytkowe i ekonQmiczne ~ ukształto
piszecie, postaramy się zbaJ3Ć - po
waniu budynków," miast i e$ledl·j , cz
.
"-'e
~
ym poruszymy Ją w naszym P'N'u .
stwarzała nową architekturę pr~ępo Pis2:cie do nas dalej o sprawach wajoną realizmem socjalistycznym, zro-' szej wsi _ o wszystkim CO uważa~ie,

ZUmiałą dla mas Dracllł'lcy~h. ił w że u Was jest t\led~re.
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'Powiatowa Rada lw. Zawodowych w.Częstochowie
.

Grudzień

-

ł;

15

'Bpowodowała

czwartek

i

uSpraWnIenIe

Od szeregu dni odbywają się w Rit-.
domiu masówki i zebrani", na któryCh
ludność zapoznaje się z życiem i praei\
genialnego Wodza - Stalina. Od 17
grudnia rozpocznie się również seria
akademii dzielnic,Owych, poświęconych
radosnej dla nas chwili. W świetlicach
ZZK i Dyrekcji Las,;w odbędą si.1II aka
dem'e o godzlDle 17-eJ, w kasynIe Z~kładu Nr. 1. (Z Z 'IN M) odbędZIe
SIę
akademIa w dmu
19 b. m.
o godzinie IS-ej i w tym samym dniu
w P M T o godztnie 14.30. Akademia w Domu Kultury Rdbotniczej od
będzie się 20 bm. o godz. tS-ej.
Kulminac"finym punktem obchodu bę
dzir natomiast wielka akademia cen·
tralna w sali Teatru im: Żeromskiego
w dniu 21 grudnia o godz. lS-ej. Pro.
(!fa~:'l l'r:.l,:l: f tos\' c.n.p l sJ podamy

eiskielKomunikacjl Autobusowej

PROGNOZA POGODY

zebranif" :

w przededniu 21 grudni&\;
w Radomiu

.
Nll,jpowail!.leJnym udaDiem. jakle spełnia miejska komunikada. . au- nie drożej, niż w wypadlm. gdyby
tobusowa w Cl!;ęstoahewie, . . . obsługa dałeb poloionycb od nuasta mógł k..'Jrzystać z bi~etów przes1ndko ...
wych.
ośrodków fabryezny'lh I zCl'\IpÓwanych koło nich osiedl. robotniczych.
Ccii 1\ teco .Jednak, Id.edy. dotychczas wiela robotn!r.ów, pracująq'ch
Niedocią~nięć tltk1ch jc.st nie\v-<\t.
,t. C. Cisza lub EIsbe w'",try z: !tierun
w
pJerwszeJ zooame me mol(lo ko rzystatl z autobusów. gdyż zaczynały -pilwi!! WIęcej. I dlatego właśnie w
ków ~jer.nych.
on$ swoj, prallll zbyt P1iUo. Podobnie wieln robotników, wrchodz,cvch
rozpoczetym tygodniu
próbnym,
z drugiej zmian)', me mOl'Jo Wl'0ll'.ac! do domu autobusem. idyż ostatni
pned ·zmianami i usprawnieniem
II nich jui odśzedł. Toto. ezęrie były skargi roIJotniMw, że komunik:tcja
kOIDun;kacji autobusowej prnsimy
autohnsowa me łm dostOIlłlwaą& do potneb ludności pracującej.
by nasi c"",tclnicy wypowiedzieli
się n" lamaeh' naszego plsma, jalile
Sprawa ta pormzana była obsz"r· . i uprze'ma .jest obsługa k:>nduk.torsą je.zcze nlcdcciągnlęda i jak lm
nie na niedawnej powiatowej kon!e· ska autob~ow.
J~st rowmez
rene:l zwlązh6w zlIwodowycli. Kop, tychczas
biletów przesiadkowych.
CZĘSTOCHOWA
zaradzić.
ferencja przyjęła nawet formalną re- Skutki~lD tego na
rzyk!ad robotn~k,
Wypowiedzi te niewątpliwie poTEA TR "~IELKI - godz. 19 30 zC':uci~. zobowiąZUjącą nowo wybra· mieszkający na Str domJU, a Pl.'''C'.1- ważnie pomogą do ostateczneg" i p<,ł
O;clt>c G~b:utan',kia
u~i ~~ przeJazdy
nEgo uspra\vnienia miejskiej kOln:1• TEATR FOWSZECH?-.'Y
n:eczyn ną Powiatową :Radę Związków z... j'lCY na Rakowie.
wedowych
do interwencji
tej Spl'lI'
pracy
! _
l'; prac
dwukl'ot· nil,acji autobusowej.
za kilka dn:.
wie.
do spowodowania.
byw praca
ko- do
_..:...
___
_ _L pIaCIe
_______________________________________
_
!l.
rogodnle

i!lIłem około

i mgli"to, tempeNtura
sI. C., raca około -<3

o

I

BEJ

aADO~f

TEATR IM. ST. ZE."tC'MSKrEGQ

Dramat Ostrowskiego "Burza".

Itło::)
atS~CHOWA

"Wolność"

Kościuszki

1/5

,,2:e-

godz. 16, !8, 20.
.Tęrza" I Aleja 12 »Wyspa Skar
. ból"· - 16, 18, ~O.
.,l'Ialtyk". Armii Ludowej
,,5urn.Ienie" - 16, 18, 20.
IlObia' -

aAD01U
DL - uj. Zeromskiego n - "Har
11 Smith o~krywa Amerykę"
BAŁTY~
ul. Moniunki 23 ,.Mi:c2EDle jest zlotem'.

(ZĘSTOCHOWA

S. Mej.!er. AJ. Wolności nr. 23.
Zie!iń!'ki.
Rynek
Narutowicta

L.

munikacji autobu~owej dostosow'ł.
na l':osta!a do potrzeb świata pracy.
RealiZUjąc
te postulaty.
PRZZ
z\v ołala w zeszly wtorek konr"'!'''n·
cję, w której wzięli udział prze1sta,wkiele PKS I Związku Zawodowe·
go Transportowców.
PKS w zas"d~ie nie miala zro;trzeżeń
co do rea:lzacji po~tulatów
związ.',owych, przedstawiciele jej· jE'd
na.k ,,-;'-lz;,,=~i po\vażne tru'Jności \v
r07.tr"-:n;C1 ·:;oclzin pITcy komul1ikłl
eji mie.:~kiej. Ich zdanie:n n2jpo'A7a2 ..
ni'''s2ą prz,",,,zkcdą był brak kierowców 8El1lochodo"''Ył.''h, którzy mogli
by obSłużyć autobusy w doda:kn.
w)'ch godr.ilUJł."h. Dzięki jednak sta·
nowisku PRZZ. występującej w ohro
nie interesó\v szerokich rze:3Z robotniczych, lf)z'.viąz'1nie ostatecznie ~na
lel:iono. PKS ol'zerzuci na dod'1tkowe godziny pracy komunikacji miejskiej szoferów z. autobusów POZrtmie;sJ:kh, i dzięki temu od 15 bm.
autllbUfY rOillOIlN!Ynacl będą sWflJą
pracę o gtl<111lllie 5 rano
I kllilCIIYÓ
ją będą II godllinle 23.
Na razie dotyczy to najważniej·
szych linii Nr. l, 2 i B, łączących mia
sto z Rakowem i Stradomiem. W
godzinach dodatkowych na tych li·
niach uruchomiony będzie tymczasem jeden autobus dca każdej z tych
linii, przy czym pierwszy tydzień
traktowany jest jako próbny_ D,)piero na podstawie doświadczeń tego
tygodnia opracowany zostanie ostateczz:y p.~an !~ze~zenia pracy komunlkacJl mieJskIeJ.
Rozszerzenie godzin pracy aut,..~u-

I

I

dO

Młodzleż radomska czci 70 ro~znicę

sweeu

najwyższego ł~auczycieła

(r) Celem uczczenia to-e j rocznicy
urodzin serdecznego przyjaCiela mlod.ieży generalissimusa Stalina, organizacje młodzieżowe: ZMP, ZHP i "SP"
un;ądzily w ub. wtorek wielki wiec.
Olbrzymia hala-świetlica RZO zgroma
dziła
ponad 2 tysiące przedstawicieli
szkolnych. fabrycznych I wiejskich Kół
ZMP. Licznie zjawiła. się młodzież harcerska, prżybyli takta przedstawiciele
stars~ego spoh'ezeństwa: I·szy sekretarz KM PZPR tow. Fitowski, prezy-

Remont, który

dent

n!i~s~a

-

t~~·r.

ZMP, tow. Werner.

80 min. zł

5k~ni1'~Oalf

taką gospodarkę?

Kto odpowiada za

l

prezy-

skiego, z ·miej5Is.ic~1 sz.kół srednic:l, za.kładów pracy i h~rcerskic, Wi~f'.n0 ('-ntuzjastyc7nie oklaskami. Zloż:-ly Ot1C

I jeszcze nie jest

Odczyt

powolując

dium wiecu, a w Chi.,rjlę p<iżniei p:zyna salę sztafety orgilDl'l3cji mło
dzieżowych z 23 ~jmin POWi]~11 r.trlnm-

były

kOSZtował

Stanowc" ni" m~ "cześc a Szkoła
~r 40.
PJL.ysposobi .l1i .... rl:em:·~h,,'.'r ro miesz
·K. Ltmbke. Rsk6w. TO\\iańskiego 1.
('ząca się dot\chczas p"y PZPB "Częslochowianka'. Na jej potrzeby hoIIADOM
WIem wy t) j'('wano blldyne'<c po daw·
ne j fabryce Brassów przy ul. TargoMgr. Kasprzykowsltiego. Rynek.
waj.
Jasne, żp b,rdynck ten wymafjał
Mgr. Wladygi, ul. Słowackiego 48
dostosowanja nr, do pDtr7eb s7koinych.
só~ mi~;skich n~e us~wa ~e~na~ ~SZ?,~ t Tr ",ha b':ło 16\-. ni~i pomyslec w nim
stklch Jeszcze medoclągmęc mle.1Sk :e_ o ;nt.unocie.
'komunikacji autob.usowej. DolychN'a aGdp!ccje legc budynku do poczas bąwlem brak Je~t tablic, ozn,,· trl.eb SPP Centralny Zarząd Przemysl,"
'C:«lJących przystankI
autobusowe, WI';k'ellllk'i.egc w Łodzi wy.,sy,nowol
Pł~\\·jcp(.~obt1j~ wad::we j~.~( kh roy .. k\\lotę 17 n'ii·onĆ'w zł, Roboty rozpocn;STOCHOWA
mleszczeme, medostateczme sprawna częłd id!,as prywatna firma, która
~-23 pogotowie Ratunkowe.
stwiudziła, że dotychczasowe stropy
nie. wytrzymają, ze bf?lki są przf'gniłe
~-22 Straz Pożarna.
i ltz~b('l Je> wymienić'. KC''''7tOryS wZrf)sł
}O-65 Komenda MO
(rjW nadchodzącą niedzielę wyg!o- d-J .jA n~'ł;on6," zł. Kiedy i tę sumę wy
UDOM
szany z()stanie lJ.{ D,) ';::11 Ku:;'rv Robot datkowano, okazało się, że blldynek
22-38 Pogo'o je Ratunkowe
, niczej w Radon,," O·J(Z\'t c'.~lege.'d Ko.. w.
lnlletu Centn,'1e1" PZPR ,Jt "Stalin0-8 Stnz Pozarna.
budowniczy Socjalizmu'. Początek odt5-49 Pog~t()wie Wodociągowo-Kana. czy tu wyzna -·..,n' ZQS~ I 113 g~c'z lO-tą
lizacyjne.
Ic.no. \Vstęp
O;""dICl.!lł('m Zt"}-rr:'sZ_enl,a.

l','lI:-erort"k, opie-

kunka raclrJlY.'S\"i::-c1o ~~\ :.1) 7 ramienia
oartii - tow V/0'V.lll'O·,·.-;cz O~'uz przodownicy p:"f:.cy.
.
Obecnych powilał przew. Z~rz. Pow.

jest jeszcze

c~cn~~,

bardzo daleki od wykoń·

RobC\'.y odehrano fi."mie pr)'w"tnej,
I powier""no je PBP Nr 4. Dzisiaj, wydatkowana na przeróbkę gmachu i jego
remont sum" się[!a już 80 mi\io~ów zł,
a budynek jeszcze nic j'2st Gotow, mimo, że za wydatkowane picniądz~ moż
na by zbudować: zupolnie nowy dom.
Tymczasem dziewczęta z SPP gnież
dżą sią w dre'''l1ian.ym, prowizor~ccz·
nym baraku. który VI miOcdzyczasie
trzeba było remontowa<', na co poszlo
ponad 2 i pół miliona zł.
PrzVC7yną tpgo slanu rzeczy j0st
wadli~'y wybór budynku, którego remon.t i przeróbka po prostu

I

się

nia opla

cały.

Spr.1\\'Y L, winr.y z3.intcreso\\'ać się
odpc'.viednie v..'lad7'?

lHy

dzień ciqgnienia ł V-e

WY6T'ane po 200.000 zł padły na
Nr Nr: 33:';13 76415
Wygrane po 100.000 zl padły na
Nr Nr: 6841 10567 438\17 44533 55415
62264 63606 71473 86096.
Wygrane po 40.000 zł padły na Nr
Nr: 6569 9827 12794 19316 28018
45020 45808 66469 72445 85452 91621.
Wygrane po 16.000 zł padły na
Nr Nr: 2632 8220 8635 16635 16913
2185ó 26376 27891 87499 45123 45928
51449 58671 65941 664ą,3 67683 69720
'10500 71430 71453 7204'3 73968 'j5011
88361 83538 86052 86910 91281 91928
413969 95277 99213 99254.
WY6T'ane po 8.000 zł padły na Nr
.Nr: 324 828 1387 2258 3317 4374 4392
5372 6339 6926 7221 7829 7682 8515
t555 11945 10888 12012 12096 12186
,12203 12555 13169 13287 18687 15167
1544515464 16632 16836 18127 19798
19932
20!l76 21043 21468 21798 24061
!SI8l 26053 26570 27902 28345 29477
30351 31001 31214 31978 32286
32952 33968 33238 34929 35978 35245
"'14 36011 86743 37789 37889 38406
39550398'12 39962
40812 41022 41781 42178 42218
42361 42863 43952 44057 46497 45662
46537 46797 4701447302 47409 48936
50120 50732 51661 61917 62107
53727 53826 54056 64184 66873 67247
S90i O
6014!1 60270 60272 60370 60749
607i7 612<16 61268 61765 61920 62199
62713 63176 65188 667'.1$ 65776 6601.0
6iOO6 6il3ł 67185 67239 87420 67539
6i882 68975 61)120 611290
'0143 72130 72152 73120 '14176
'i~95 15271 75615 '76880 771~ 77418
'Sl27 787115 79533 T98tH 79908 80374
6424285903 8t1B26 87176_60 88316
88981 89458 90112 91116 93002 93814
94750 94867 $4872 9502Hli961 97308
176@3 l.Ii8el 98251 ł8S!i!9877łL

m

ó.

'4

lit"

Coraz

dla analfabetów

o~ ie-

dla robotni'Czego na Ret·
kawie staje
pad dachem.

pow. radomskim

--o-

Komunikat ZSL
~eznan';
a
I:A
..
.a

Sil WIe adko' W

w

Cz~stocbowie

Miejski Komitet Wykon"wt:j;Y ZSL
w Częstochowie zilwiadamia, że dziś,
w czwartek dn. 15 bm. Q god~, '11~j w
!!'!iU1!1III
~ftlf:,1a lokalu Szkoły Państwowej im. H. Sien
~!lIIIl5U
I kiewicza, I!I Aleja 56, odbędzie się ze
branie, na którym zostaną omówione
oskarżenia
uchwały Kongresu Jedności Ruchu Lu·
dowego.
poszlak. Cyfra rozstrzelonych była wy
Z uwagi na Wl"iej porusznne sprąwy,
~naczona miesię,:znym
konlyngentem. przybycie wszystkich członków Je$\
Rozprawa trwa.
obowiąZKowe.

w pro..resI e L a _ b
potwierdzają

zarzuty aktu

\\. c:u9im dniu procesu }l"~.!ri vk·)

Iaubilerc'",i xeznawąlj świad.{'l'Jwip. Ze
zneDla ich zupeł!,ie powierdzi!y zarzuty
aktu ()sk~cienia i wykazały r ""bicie
perfldilł Laubnera I innych
oskarżo
n yeh, którzy nie przyzn"li się do
!orturolVauia

wip,:hllf>W, "ro7J!)tłzn1iwan

itp.
WYka. zały r~:.Wl\ie:i:, że
metody stosowane w częst chowskim
i L.dom$kbn Geslapo . nie odl il'gały zu
pełnie od tych, .ktÓre były stoso:wąne
w ni~\!łieekich r.')I',;ach kOllcentracyjn'(dl , kl!tniach !i"Slapowslfich w inn ycb miastach. Dokumenty przpdlQZone pr:rez czlonka Okręgowęj Komisji
do Badania 2brQdni Niemłeckkh w.pól
see, prQf, Stil!ęó są dowodem, i:e Laubner Mm pl'lleshld1iwal oskariony<:h,
a.ęgo w %"Znaniac~ się wypiarall - W
drogim dniu proco." zez nawą l! śWiąd
kowi<il, -Zarzec!;:l, poseł Kllimlere:.ak,
Lewandowska, N::glow<;kj, :?bi'-tTSl<n,.
fllnowskł,
ChądllYński,"" ,HilJ)rowski,
Czaja•. Cieśla,. Czechowski, :Uczbersjd.
7.r::niln i ate

Ba

Jedynllk,·

W,d.DiUc",caofąi~1'ym.~9

przesft\clt:ał dalszych' :;l,r-Gill' $wiadk6w;
ZAlmÓi<!cjcb., potwi~$i!Y . . jęszcze:
jll2 prawdę, żE! wjadlfe. nięmler
kle~l;onywąły. a~ś'zt~wa*~ z~ył~ldo
o~ó~' i ręutr~JIW!!ll hllz~a<:l,IlY~

znPą

jlltR.

ID

Zgadllie z planem w I etapie wspó!zawodnictwa w iorganizowaniu kur_ów
dla analfabetów, z,,:oszonym' mj~dzr
Radomiem i Kielcami (Iącznie t powia.
tamil, winno bylo być zarejest!owanych 300 kUrSl)w.
Do chwili obecnej Radom przekroczył plan " 40 prQc, zglasHjąC 34,0
c7ynDych kursów. Wobec stałego 11.,,p~ywu załoszeń o powstawaniu nowych
kurs6w spodziewai: się należy, że ilQŚĆ
ich jes~cze tnącznie wzrQŚnie.

tfięoej

bloków

. Wygralle po «.000 zł
156 309 408 507 55 63 99612
38 958 752 84 819 22 1)83 1002 37 71
150 06 95 236 8 49 827 6S 401 33' SO
92 618 29 740 14 820 24 54 9 2010 13
9 27 80 8.158 66 72 90210 866 461 1
558 95 642 721 9 76 820 999 3019 97
236 46 296 335 66 385 404 1/ 44' t'll
3 613 .. O 742 803 18 49 ó8 78 81 9 91-7
35 81 4037 164 84 7 ::01 fi 318 25
47 6'7 7l 88 451 554 62i) '7 S5 45 '74 9
SIO 48 64 928 59
5026 129 50 68 226 sn 32 49 54.64
84 648 '52 88 733 68 80S 80 2 4 l) 43
922 "
6056 155 200 64 89 90 351 li 437 ~
93 503 528 636 65 671 704 5 90 SS-7
906 66 74
7207 258 90 341 95 505 92 6109 24
670 799 82@ 911 69 63
8023 172 185 1/ 231' 388 93 451ł 80
541 70 641 .. 84 700 37 SU 6lI 93'7 56
65 94
9071 202 5 49 316 3.3 51 li 440 608
53 66 74 632 69 70 96 732 44 56 64
822 .45 50 '12 934 9 48 67 89
10000 70 176 328 54 400 35 65 ~ 89
616 80 96 735 882 589
11.004 .27
50 75 168 252 30091 413 644 57'1 rI311
808 87 915. 50
1201851 96 120'21064 85 31113Nr: 92, 9 457 95 518 4l 81 87 66'i ""
714 34 49 38 812 29 55 937 13000
69 73 188 256 368 408 98 504 856905
20 140śl 197 234 89 96 425 lilł 1111
86.98 '128 8S " 7 816 21.1$OOł '11'126
9
200 45 50 808 8S 489 .ast 603
707 800 l 17 .96 'i 924 '16 l 1'1 115 7
924 76 81 1~004 37 62 81 l~ II! 4'1
86 213 26 70 .423 507 71 SS 116,23 8
79 82 828 94\ ..liOO3 4 40 185 21.,2 68
3$7 488 601 l> 24 41 74 !!() 784 filie Ui
68 1~5 l~ 61
S7 96 200~1l,32
1!12 9~ 8011 '15 4lIti. 82 511'1' tT 637- 6Il
'j8 7J(193 .4 8~.9()6 "10 l!Ol6ć~2m
207 (;2 311 3ł .406 .4 533 70 0J~'

''''11'.-.. ....,

8aIuJ ••

klas,

na rę~e prezyt;iium listy z życ~"nilll'Ai
dla general'ssimu,a Stalina, a następ
nie przedstaWiciele sztafet wygłosili
krótkie przemówienia.
Doniosłość chwili
podkreślił
!",za
tym I-szy sekr. KM PZPR. tow. Piław
ski. Slowa jego przerywane były okrty
karni na czesć wielkiego przywódcy
klasy robotniczej, tow. Stalina. Wśr6d
oklasków i skandowania STA-UN.
STA-L1N, STA·LIN, tow. Fitowski zakończył, "Studiujmy życiorys gQJ\iał
nego wodza mas pracUjących - u~z
my się żyć, pracować i wałczyć jak
tow. Stalin!'.
Z kol.ei zabrał głos prze\vodnicz'le'l"
Zacz. Miejsk. ZMP, tow. Pietkun. kreśląc dorobek organizacyjny i lawodowy ZMP, który osiągnięty zo,tą! d~ię
ki wyzwoleniu Polski przez Armię Radziecką pod dowództwem genialnego
Stalina, Odczytaniem listu z życzeniami
urodzinowymi dla tow. Stalina od rola
dzieży Radomia i powiatu radomskiego, kol. Majewski z<lkonczył cZIIŚĆ ot!
cjalną wiecu.
W części artystycznej milą. niespo.
dziankę sprawiła młodzieży
orkiestra
RZO, która wykona/a po raz pierwszy
w Radomiu .,Kantatę o Stalinie', jako
czyn ku uczczeniu zbliiająGej się ra.
dosn"i rocznicy 21 grudnia. Pozostałe
punkty programu wypełńUy występy
clH\ralne, taneczne i recytatorskie IlIłq~c
dzieży szkolnej i pracującej.
'Iv środę o godz. 12.15 powitana zostala w Radomiu sztafeta mlodzięi;y z
powiatu kozienickiego i wraz ze sztafetą
Ziemi Radomskiej udała się z życ~enia
mi dla generalissimusa Stalina do
Kielc.

340 kurs6w

1,

TAB 'LA WYGRANYCH 57 LOTERII

i Przy;aciela

do~ąJ'•• ':\VlJ(ó n. 'pli~laWie

PR.EZ,l'DENT MIASTA
CZĘSTOĆąpWY

" OBWIESZCZENIE
Pr~zy:ten!.a Mi",ta z dnia 2 gru1nia 1949 r. w sprawie 1.!kOń~enJIł.
wymlarow l rozesfanla n~kaz6w płatniCZYch na podatki od n!el'l.lchomości i od :okali za 10·19 r.
Podaję
?~. pllbliczn~ J widdomości, ie wymIary I'Odatków: od
n~eruC.tlOlnoscl l od lakah na 1!1?9 r .. oraz rozesłanie nakazów" pIat...
mczych na te pO(fntki zost;:ly jui zakOJlc2;one.
. VI ,";'Ji;1Zku z ty~ wzywam wi!llystkj('h porlalnUłów, lttórzy z JaklChl.'{),w!~lt pnwodow nie Qt("l:~mali nakazów płatnię~ch na WYSł:"
cz('go!n!,?ne podal;;:i. DfCby w terminie do dnia 1S. 12. ~ r. IIglosłll slę
po (}C'!:;:or tyc.h nak:>.zow do Wydziału Fjnansowe~o Zarządu Miej:ulego (gmach ratusza. parter. pok6j nr 5).
Jlidnocze~nie !}strzegam, że nie podjęte n!lltaZ3' p1atn!cf.e

uważll~ będę

doręclIone tad~'e~§~~5~~i

IlZYrn t.f'rmmie
za
Sprawlicn
nie. ~lł pt'llyjmowane.
W~wamI· .
teresowanYCWIlłlltąik.,w wYjnieulonyeb
czenia tyc.'l podatków :w :.:akręślonvcnw """'''I<:cn
bowiem nie wpll\cone. w ł"mb~aeh ",' .. !,.;.",.... ,~I n'uł,'tI<AW'"
Vi drOd~e pnrlli\iiO,,;,e .l.<!OUCZClli"'lU
k\uyjńyd!, '.,
. . , .

.J-__"""'""""!'....~......;...----""'""__~.....""!;,.~.oi..~

s.1...o w o LUDU

\Il,podKrckw;~ąr.t W Kielcach

lWychowani~izgczne i Sport

Upowszechnienie piłki

Nr8()

b

=--,

III

ręcznej

zasadniczym warunkiem jej rozwoju

·Kiedy kielecka Stal zorganizuje sekcją kos~ykówki
współdziałać na tym polu powin-

s!atkówk i?

i upowszechnić, nie .
. . l kk
b
ny również - organizacja partYJna I jeszcze do ke ec ._go 1'0 OClal'Za.
i rada zakładowa.
, Piłkę ręczną, mającą na~większe
Ogólny wniosek, jaki z !ego '.vy- dane ku temu, aby s~ała SIę. sporpływa jest nastęPuj.ąCY: pIłka ręcz l' tern masowym, uprawIa W Klelca;h
na sport który najłatwiej upra- nieliczna
grupka
półweteranO\~
,
. '
sportu i garść młodzieży szkolnej.
O'
ł
. t
.a
UpGWSzec: ..uelne
procz ma ego zam eresow~l
się klubów piłką ręczną,
drugim
szac: GW
?owodbem istmeJące~o .st~u k:ze~zy
Najbliższe okolice I\ielc obfitu_\ISlniCją ca d,o września 1939 r; na.
Celem nawiązania łączności ze Jest rak tr~nera l m.s ru oro,:". ją w doskonałe tereny na!··ćiarR!:ie. tercme WS(;'lodmcgo. wyr~bu sied~ki:e~~:~k:le n~°i:w?~ikÓ:', wsia Kielecki Okręg Szachowy zor- c~:~~~eSY;=ięc~:t:~~ilO ,,;=~~,~ I Stadion, wzgórza na Slo\7i:m ok.:>- nia skoczn'a narclarsk:J. ZOEt1la.
duzo' ambIcJI nIe- gani~uJ·e szereg wyjazdów na. Wles w
".
lice Chęcin, 2:órv, swiętokrzy~lde za zniSZC7..Dna przez okt'~:lllta. Można:
k ---" L
którzy
<>ll'
gdzie "cyklinuje pra",ają wszystkic:h
~
. . osqgnąc
.
'k
•.. wy
t' lS
dzi' nalezy'
iż przed celu rozegrania towarzys k l~ h me- czneJ' WUKF-u,
milo§ni!;:uw było na mej
o . J 5 me.
mmeJ
s Wler
.'
. , W czo'w '"zacho\'~ch z zespołamI wleJ.- sie," posadzkę.
. . trow.
.
D o d ZlS
., d ma
. pozcs t ał y t am &'l'a;
.
ali om'c '7n n Cznle
lepIeJ
nart na interesuiace wycieczIn.
roki em gr
~ a
'skl·mi.
W związku Z tym WSzyst"le
Chcąc stan pOWY,ższy naprawić
.
.
.
d
'i Kielc rzuca.. k·
z'
Wzgórza podkieleckie mOll3,. się po' dy w postp.~i toru zJaz owego. Jalii'
S kła dzi e reprezentacJ
LZS-y czy świetlice wleJB -le pros . u - więceJ' potrzeba troski ze strony
.
~
.
' w oczy n-....rtoka które wy. d ml·en'e Kleleck'ego
.
chwalić nie:.łymi zJ·azdami, docllo- nas poinformowano w WUKF-ie:
Ją SIę
G4W~
'.
ne są o zaWla o ·
. . . nauczycieli WF' w szkołach, aktyw.
b d
mieniało się przed rokiem, przed Okręgu Szacho~ego w częstocnow:e ności kierownictw klubów, a na od- dzącymi do półtora kilometra dlu- Plan 6-letni przcwlduje u owę w'
dwoma i trzema laty, Innymi słowy~ o istnieniu sekc'l szachowych na S\\ o
d S
t W· . gości przy różnicy wzniesień od Kielcach średniej skoczni narciar. K' l
'l
ręczneJ im terenie. W ~awiadomieniu nale~ cinku wsi, .Wo~. Ra y ..por u. leJ- 100 m., w górach Świętokrzyski"h, skiej.
<'lA
reprezentacJa le c w. pLce .
' d kł d
adresy oraz jJ03C Iskie~o. WIęceJ ene,rgII dzIała.czy
""
d t '
opiera się rokrOCznle praWle n~ ~~:~istó~. a ne
Kiel~ OZKS i Sz, ktorzy mogą l po- do 250 1>".
Zdjęcie nasze prze s aVlla fra_
jednych i tych samych zawodm.,.l winni, starać się we własnym zakreBardziej zaawansov;ani nardar.ze \giTIent wzgórza •. na którym. znajd?? Odpowiedź nie J'est
zabieraJ·ą się do skoków. 'vV Uble- wała SIę skoczma, po lewej stromE!
h Dlacze go '
!tac.
sie o trenera, obsyłae kursy kandy
-'- d . b k rezerw małe zainłeł
glym roku budowano sobie "domo- --mie,dzy sosenkami-widoczna po..... u na: ra
,
•
datami na instruktorów, organizo- sl'atko'wką i kosz""n"" sposobem" nieduże prolli,
któ-\ chylość przeznaczona do lądowa, s'ę
·resowanle
l "
wać rozgrywki,
Należyta aktyw- •• "".
~
kówką ze strony młodzieży szk?lność ze strony zainteresowanych re pozwoliły lądować skoczkov.i o nia.
,
. naJ'wazn'ieJ·sze k l u b o w o s t o l e
. 2-3 mtr, od mieJ·sca· odbicia.
neJ, a co
.' :
'
czynników,
propagowanie
piłkI
sportowych. Po za SpOJ~lą (Ki;lręcznej, werbowanie chętnych i or- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . . - .
cel tylko Gwardia i 04lTll Wo pOSlacranizowanie sekcji przyczyni się do
dają. zresztą słabe, sekcje pił~
l1li'" III
~siągnięcia postępów w realizacji
ręcznej. Robotnicza Stal. (Lud."",~
Już sama nazwa gry ,.tenis sto- umasowienia
tej
gry
sportok' ) ie dysponuje sekCJą pliki łOWY;' świadczy o tym, że podsta.
OW?
.". l' a'wet taka istnieje wowym warunkiem do uprawiania wej wśród robotników i na WSI, a
Ludowy Zespół Sportowy w Chco- Wielkiej (Związkowieo) oraz LZS-ów
ręczneJ, a. Jeze I n , .
.
.
.
'
d
tym
samym
do
rozwoJ'u
piłki ręcz- brzu otrzvlnał kredyt \v sumie 60G 7. terenu południowej części pOWiatu
gry sportowej
jest
yso meJ me tej
,
to W każd ym raZIe mc
.
is
t I m
neJ· na naszym terenie,
tys. złotych na rozbudowę tamtej- pi(lCZO\vskiego.
'e Ki'elecki OZKS i Sz, bo nie jest ponowarue przep owym. S o e .
WI
Cz. M.
szych obiektów sportowych. Dzi~kl
Spełnia on taką samą rolę jak to* * *
uzyskan€'j kwocie, \"l Chrobrzu p0um· zarejestrowana.
isko ~ sia".ówce cz~ ogr~niczc;ny

.
We wczorajszym numerze naszegcypisma czytaliśmy o przykrej i
dotkliwej porażce piłkarzy rę:;z~ych
Kielc, w spotkaniu z RadomIem,
Nałeży obiektywnie stwierdzić, że
ł .
porażka. ta była zupełnie.zas uzona.
Niepowodzenie nasz~ch reprezen'w posiada SWOJą g~ęb,~ką wytanto
..
ł
mow". Nie można tu mOWIC o s abej
czy fatalno ej f.ormie piłk?-.-.
h
alac

O

"iać

h··

h'

;rze

..

"J

,.

KGlk
'.
l
a s OW

do mng-ponga

. Istniejące przy Lu~wik~wie ~ekeje piłki nOŻ)lej, bo sers a, pmgpongowa-to jeszcze nie wszystko,
Nałeży jak najszybniej powołać do
życia sekcję piłki ręcznej, postarać się O instruktora.
Sport ten
winni uprawiać nie tylko zaanga
po
. d'
h
t
iowani w innych we ?;l1lac SpOI' u
wonkowie klubu, ale też robotJJicy,
którzy dotychczas sportem malo interesowali si", dziewczęta i mło't'

dzież, Nie jest to bynajmniej tylko

za4antcm

:---... D •

Stół do ping _ ponga musi po-

siadać kształt prostokąta o 'C:ymiarach 274 cm (długości) na 152 cm
(szerokości). Górna krawędź stołu
winna się znajdować na; wysokości 76 cm ponad poziomem ziemi.
Po"ierzchnia stołu winna być matowa, koloru ciemnego,' oznaczona
bi"łymi lin:ami na krańcach. 1'0wierzchnia gry podzielona jest na
dwa równe pola, oddzielone od siebie siatka. która jest umieszczona

,na wysok~ść l1r,25'·cm ponad pozioklubu, mem stołu.

Imlmlllllllllllllilllllłm~mlllmlmlllll

zyka rozrywkowa.

CZWARTEK, 15 GRUDNIA
na lali 1339,3 m
Hallo - tu mówi Moskwa
8.35 Program dnia. 8.40 "Glos mają
Kobiety·. 8.50 Muzyka masowa i raRadio moskiewskie nadaje codziendŻiecka. 9.15 Wszechnica radiowa. 9.35, nie trzy audycje w i<:zyku polskim
Muzyka. 10.00 Skrzynka PCK. 10.10,' (wedlug czasu polskiego):
Muzyka rozrywkowa. 10.50 Informacje.
Pierwsza audycja od godziny 16.3(0
·10.55 Audycja szkolna. 11.15 "DZIPcko, do .7.14 na ~alach 30,8, 31,22. 41,21,
ulicy·. 11.33 Muzyka kameralna. 12.00 ' \ 3 0 , 7 4 . ,
Dziennik południowy. 1225 MU7yka
Druga audycja od ~odziny :9.30 do

UNIEWAŻNIAM zgubioną kartę n·-

jestracyjną RKU
Pokllsa Lecha.

Shlpsk,

lekkoatlot)'czna.

\V wyn:k11

cll\yaly za

powziętej

zgodą

niedavmo

Zarządu

1:1..

vlównega

Zr;-:e:::zcnia
SPOi:"tow:-:t;o "Zwiazko..
wicc" \'1 \Var~zawic - KS ZWi2Zko..
W1€C, Pi_:~czów, zt'uzjował sIę z· pin~

*

C7.o·~~:ską

Gwardią.

Pocz~wszy od dnia 15 grudn'~ be.
Powiatowy Inspektorat KF w Pii,* *
ezowie rozpoczyna szkolen'e sporH,.,,·ców KS Gwardie> i Ludowvefl Ze
W Kopemi odb'!l się mecz piłki
spolów Sportowych ze wsi K~pemi:1, nożnej pomiędzy LZ3 (Kopernia) a
Nowa W;c:;, Chrobefz. Pasfurka. Bo- LZS-em z Nowej Wsi. Wyn;.k zawoguciee. Skrzypiów i Kije. Wymicn'o- dow 5:5, do przerwy 3:3.

nazw',l:o
"oB

______

ESTERE Fuchs zam. do 1942. r. 0strow~ec' Świętokrzysld peszukuje Ja
nina Sternikowa (Łuezakówna). Wl&dor.10ści kiero"'ai: pod adresem: .;"";
nJ. Sterniko\\'a, Górzyn, poczta Lub

ne LtZS-:v

\~;yka7U.1ą znaczną

aklyw-

zespoły gr~ły

ObR

na j2dnako;.:rym

sko, woj. poznańskie.
269:162
ność. W lutym 1950 r. rozpoczn;" się poziomie. Widzów zeb,ało się około
ZGUBIONO legity';;ację Zw. zaW -. szkocenie
sportowców
Ka zimiPrZ':"':'O 00.
Górników Nr 159689 wydaną na nH
270 -

1

,

' Nr 203157. nr 205453 D.O.K.P. Lub:i~i
Staniec Jan, Jozda, zam. ŁącznJ
pow. r;:iclcc.
271/;63

--- -

ZGUBIONO

kartę

'

RKU Kielce Gaw-

lik Staoisław Borki pow. Kielce.
272/160

... _.- ---~~ZGUBIONO kartę RKU KIelce Bpdnai'ezyk Jan, Grzymałków, pow. Kie
ce.
273/161

PANSTWOWE ZAKtAny

PlllEUYSŁU i.'UWEtłlUNE~O

U
n IV!
DH
hlH
Częstochowa, li l , Narlltowl'cza 127

przyjmą

od zaraz

prządników

na

o

samoprządnice

wózkowe
Zgłoszenia

kier owat do

Wydziału

Personalnego,

---~

2 płyt. 12.30 Audycja dla wsi. 12.55 19.59 na fala,ch 4!1.83 i 1115 metrów.
ZGUBIONO k~rtę RKU Ki:?lce wy,.Nil swojską nutę·· 13.2.5 Przerwa. 16.0.0
Trzecia audycja od godzi'IY 21.30 daną na naZWIsko Toporek ~WI"dyJ?zicnnik poiudn.owy. ~6.20 Lucw~k co, 21.59 na falach 49,83 i. 1115 me- slaw.
_
2,4/164

I
,~.Beetbo\en: 17.00. PrZed s,pde_mdz'~itrOw."
SlęCloleClem Jozef~ Stal~na. 17.1:> ,,\\ I \V medz.'elę

bieżnia

*

zwisko Czerw

l! ~

wstanie już \v 1950 l'. boisko do siatkówki, koszykó\vki. piłki nożnej o-

raz

n..---\ ~~~~5
~1~~~~:aa l~:e;gck~o;~~ft \~;Z~~~: I
Michał.
~~~~3\)s~;;~~e ~r~~o~~~~i. g~r~'ok~:';~~ ~~iiB~i~l~e. ~;:ćel~~~dY w~;~~;~~v"ą

kierownictwa

~ I\..ą,

~:i.lS~::m~o g~a;~ł'::~ n:Z~~~

.

,.

mOIDI Pińczóm

Tu

PA NSTWU11 WEPRl EDSIĘ DDIOo.!:
TlAIli OMIEną 11li iCZE
~
ODDZIAT.

V

1 S·len.k'

.

69

7;GUBIONO l:~rtG RKU ostrowiE'c.1
KIELC'ACH
naz',v;sko Wiecha Stanisław zam
L W
."\.
li.
leWICZa
rytmie . t~necznym .17.3" Muz,·ka. 17A5(We an:!ycJe muzyczne od 15.15 dal Słupia Nowa. pow. Kielce. 27;;/105 \
Poradolk J~zykowy. IROo. "Dla kazde· 15.59 na falach 41,21 i 3074 metra. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _
NABĘDZIE: 2 szafy ogniotr!l'a~e oraz preqJzg(ne
go ~o~ miłeg~·: 19.00 "Podż<,gaczc·: 19.20 ~rócz tego ko.ncerty odbywają się \V j' ZGUBIONO świadectwo Szkoły Powt
255
instrumentu aeodezn ','ne (WHda, Zeissa)
P!esnl jedn",cI l pracy. 20..00 DZIennIk srody od gOdZInY 22.00 do 22.30 na fa- szechnej, nazwisko Zajęcki Zygmun ~~~~~~~~~~~~~~=~~o~~~~~l:Y~~~·~~~~~~~~~~1
wieczorny. 20AD Muzyka rozrywkowa. lach 41,21, 41,87, ..1,47 I 1115 metrów Kielce.
276/165 I
.

odbywaJą się d'ldatko-

pa

Na podłodze leżał puszysty. granatowy chodnik. Wzdłuż pak, o spalonej '.viatrem c~:;lastej twar7.V, nie wyglQda.i·n'
okien z prawej strony korytarza zieleniły się kwiaty, z czy- zupełnie na chorego. Duże, stwardniaie ręce wystawały
sto umytymi liśćmi. Lewa ściana· poftrzecinana była \vyf;O- z mocno przykrótkich rękawów białegJ, szpitalnego fartukimi, białymi drzwiami. Był to luksusowy szpital, którego cha. Chciał zapiąć zbyt wąski fartuch i· pociągał wciJŹ
pozazdroszczono nawet w Okręgu.
niezręcznie to za jedną. to za drugą połę. Był to widocznie
Do Olgi dobiegł zza jakich!> drzwi cichy jęk. Potem
ktoś z fabryki, pracujący pod lderownictviem Tawrowa.
zajęczał ktoś tuż obok, za ścianą. Olga usłyszała przygluBarbara położyła przyjażnie dl 011 na ramieniu inży'
szone głosy, czyjeś westchnienia, ostrożne kroki ludzi nio- niera i poważna, trochę zakłopotana, zaczęła z nim roz'
TŁUm. ZOfIA Ł~
sących ciężar: jak gdyby niesiono coś bardzo delikatnego, ma,wlae. Przestawszy pisać, słuchał tego, co mówi, za5qil
pomimo ciężaru.
się: widać było, że się z nią nie zgadza, ale nagle szkarłatny
- No, Aleks~·, jak tam samopoczucie? - pyta doktór
Pani... tutaj? zapytała Barbara, która wyszła rumieniec pokrył jego twarz, i szy ję nad pasiastym koł·
ilakladając cftatni ze\\ nęt17ny szew.
z tego pokoju i spostrzegła stojącą nieruchomo Olgę·-Pani. nierzem piżamy. - Szyblro, nerwowo odwródł si~(10 Ol,i.
Opel'a:>ja trwała mniej niż półtorej goUziny,
szuka doktora? W tf'j chwili zakOliczył operację i wezwD.-.
- Dzie{l dobry! - rzelda podchodząc. Twarz jej jaś'
- Coś jakby cieplej w nogę ... I przestl'.ła od razu bo- no go na konsylium do ambulatorium. Musi pani troch~ niała j:lk słoń~e. - Strasznie martwiliśmy się przez pana!
Jeć. Zupełnie, jak gdyby kre'N popłynęła przez nacżynia.
poczekać. Może ·zaprowadzić. panią do świetlicy?
J ak to się stało, że pan tak zab;ądził?
- No widzisz! Nie takie straszne, prawda? - Doktór
. Otworzyła jedyne drzwi na prawo i poszła pl'zodem
- Po prostu, - poszedłem i zabł9dzilem - od!J];mi1ezy pI""...cz chwilę, badając tętno ·chorego. Dobrze 'Zro- takim samym jasnym, ale krótkim korytarzem.
wiedział zmieszany, patrz!1.c na nią rad;{;nie szedic'l1
Olga szła za nią i patrzyła na dwa warkocze zwinięte. przed siebie. szedłem... . Myślałem zawsze, że w górach nie
'biona operacja rozwesela i ożywia jego twarz. - Kiedy
(bQdziemy rooić operację na drug'l nogę? - pyta. łagodnie podczas pracy na karku. i sterczące grubym węzłem pod można zabłądzić, a tymczasem to tak łatwo .. , Szczególnie
'Jlatrząc Aleksemu w oczy. Odpoczywaj teraz, nabieraj białą chusteczką, na wąską· dłoń, która kołysała się ł1V takt gdy jest mgła.
Barbara ciągle stała jeszcze trzymając Rolbę: patrzyła
lilii; a za miesiąc· zrobimy drugą, nie będziesz się już bał? kroków, W drugiej ręce Barbara.niosła ostrożnie zieloną
:
."..leksy uśmiecha się ze zmie::zaniem i patrzy pro- kolbę. W każdym ruchu dziewczyny Wyczuwało się spo-. przyjaźnie na Tawrowa i badawczo· na Olgę.
kój i opanowanie.
- Wie pani,~jaki to jest chory?·- rzeltla do Ol"',i. II1%1lrO'
,
.
.
....:.. Przcd~ż w drugiej nryd"e trochę zaledwie się odTędy! rzekła i c()fnęła się, by przepuścić Olgę taki, którego trzeba przywi~zywać do łóżk'!. CZ1;ja się IZ;liei,
__ mówi wymijająco, z up?rem.
Móże mi .Slę do pokoju, !ile spostrzegłszy jednego
z chorych weszła to od razu bi<)rze się do pracy. przyjmuje w:'Jp:iłprac,ow"I'
l'.dawałC', że marznie. i . męczy się łatwo. ZaczekaJmy również,
ków, . wydaje polecenia, słucha radia: Nie lb:y się wca'te
Przy stole, br,kiem zwrócony do drzwi, siedział w fotelu z tym, że na wSZj'stko duż:> je$z~ze za wc::ciiuie i może to
iea!lCi3~ z 1191 roku. zobaczymy co dalej b~e.
'
Będ:;;ie to samo - mówi. smutno, ze zrozumienie{ll na kółkach Tawrow, Zapil"ywał COŚ w dużym notesie, leżą-źle odbić się na jego zdrowiu.
,.,.... Liczę się z tym, Basiu, nawet bardzo! Ja przedei
Rll.dzę ci dla twojego dobra.
• cym na zgiętym kolanie zdrowej nogi. Druga n'lga, zabaniękarstw uderzył Olgę jeszcr.e na· ganku szpl- dażowana do samychgcłych palców, leżała nieruchoroa ~strożnie ... zalYladnąJ.em tym fotetlem na k1ł'~~. -h i jcżdż~
zupełnie,jak Samochodem.
pehnęJa cięlikie. otwicrajllce . ~~ bez. SZlli:eru i szh"''n:l..
Naprzeciwko; na wąskim krzekle, sie44iał rudy c:!l!Q.
(dalszy cl:!ig jutro)
jej ępewainiała. Zqb:\!~zyła jasny korytarz,
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