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Wystawa Darów

Wypowiedzi Przewodniczącego KC PZPR tow. B. Bieruta
i sekretarza KC PZPR tow. Józefa Cyrankiewicza
dla «TrybufltJ Ludu» z okazji I rocznic!) powstąnia
Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Od hi:;'('rycznego KongreSU. któ '/jest nowe, twórcże

radosne 0j- ,Socjalistycznego budownictwa, w warunkach oparcia naszego' budownictwa
~lit~ali~~ŚĆ P<>lity:;:n~-~):~ cie narodów Związku Socjalistycz- o silę I pomoc Związku Radzieckiego,
w warunkach mobilizacji międzynaro
dowych sil postępu do walki o pokój,
~cYJną . klas~
.r~b Jtmc.-_J: tYCh Rep~blik RadzieckiCh •. ,
przeciwko zachłannemu Imperializmowi.
~ła nie~own~l-=- J~J _rol~_11 Rok, ktory UPł)~ął od hl~' orycz anglo-amerykańskiemu.
W tt"n spOjlób nar~~tają"" fakty
~enie , ~ako. SIły, przOdU-I nego KO~grC~u ZJednoczeniowego, jedno~ci działania, zacieśnianie je4110
litc;o
frontu, w oparciu o rewo)u~ccj w narodzIe I panstWle.
t~.::.k ~elkiego_ przełomu w mycYjną
PPR, w ogniu zaostrzaJ",ceJ
walki klasowrj przerosło rok teCoraz szybciej
coraz wspa- ślach i w czynach, w dążenia~h i .ię
mu w organiczna, re,,:oIucyjną jedal '
polska kl-;sa
i ()J"g:.- no~ć klasy robotniczej.
ni eJ rozwIJa
Z przełomu tego powstała na'7.a
nizacji, w P artii i . w masach pra· l'"rtia przodowniczka ludu polnicza swoje siły twórcze, Pogłębia
,
skieS"o w ~'alce o socjalizm.
cujących.
./
Rok, który minąl. dowiódł, jak 0"ę jej świadomość i odsłaniają
-sił~ stano,,-'i jedność k.łasy
Rośnie w Polsce no\\ry Czło\viek ~romną
przy
robotniczej
i jak ogromną. nową en er
się wyraźnie drogi, wiodące w
wolny, s'viadomy, zdol~do' gię wyzwa-Ia w masach pracujących.
bu{h.jlicych socjalizm, jak pod "osi
;iość jasną i promienną.
do wielkich czy- rolę i' autorytet kla,,~' robotniczej.
wiE'lkich ULzuć
"ry,elka
jest
przewodnią
Dlatego zadaniem naszym jest w
Gwiazdą
dalszym ciągu utrwa4ać I podnosić
nów,
na wyżSZ~t poziom świad9mości r~ ...
idea Socjalizmu. wzorem przekllRośnie
w Pol~ce sila potęba, wo!ucl'jnej jedność klasy robotniII'8nia jej w rzeczywistość jest zwy
cz{'j.
Czerpi"c silp. nanzej Partii z IllUk
zdolna do dl;v;'ignię:ia wzwyż dziePartia Lenina i Stalina,
cięska
Lenina I Stalina, z
doświadczeń
jów narodu, z(l:JJna do twórczego WKP(b), coraz bardziej przyśpi"szać
będziemy nasz mars" do socjalizmu,
udziału w
"icl!<im wyzwoleńczym .łuiąc w ten sposób nasz!,mu n,uodowi i wspólne i, mlędzynarodowe.1
pochodzie L udzkości.
walce o lepsze jutro całej lud"ko~cI,

-~~bot-Iosiągnięciach,w ~~d~;_~S'i~_

----

,

W,rok imlerci
dla zdrajcp

Traicle Kostowa

~ródłem

---pracujący.

t cj sity jest polski
którego

Józef Cyrankiewicz

lad

przewodniczką

SOFIA, (PAP), W dniu 14 hm. o jest kJafl1 robotnicza, a
god7inie 20, Sąd Najwyższy B.ln~ar-

15.12.1949

T •• _______

chorążym

-

Zjcdnocz~na

Polska
Ikiej Republiki Demokratycznej nglo Partia Rowyrok W sorawie Kostowa j jeg) botnicza.
wspólników. Sąd uznał b. wicep,:emiera Ktlśfowa, b, ministra fin:lOSO W
VI'sparci o
Slefanowa, b. wiceministra budownictwa Pawłowa, b. wiceprzewodniczą- świadczenie
co..go komitetu, ekonomicznego N'Iczewa, b, dyrektora zjednoczenia prze- wodnią -§mWO
mysłu gumov,fego Ge\vrenowa. b. dy~ktora departamentu handlu zagra- tempo nasze go mar~zu_!_ _ _ __
niczn ) Tutewa, b, prezesa BuUarMamy dr ogę otwartą i pewn'}' ...
sk;e~o Banku Narodowego ConCLewa
----------i b. radcy handlowego przy am~asasprawdzony i po
dzie hulgar:;:kiej w Moskwie Chdsto- Plan działa nia -_.wa winnymi zdrady stanu oraz zbrod
rywający! ...
bi slpiegostwa i sabotażu.
Sąd postanowił wymi~rzyć:
Naprzód więc! Do socjalizmu!
Kosłowowi kar<: śmierci,
Stefanowowi - karo: dożywotnie
Bolesław Bierut
go więzienia.
Pawłowowi
kart: dożywotniekawał
drogi od
go więzienia.
Przeszliśm y spory
Naczewowi - kar,= doiywotniego wielkich dni zjednoczenia polskiej klawit"zienia..
sy robotnicz ej.
karp. dożywotGewrenowowi.
Dzialo się to laled~vie rok temu.
nielfo więzienia.
A Partia i klasa robotnicza ma nie·
Tutewowl
kaN: dożywotnieg" współmiernie do krótkości tego okresu
wi~ienia.
o g romne osi ągnięcia ideologiczne i or
ConczewoWl - kare 15 lat wię ganizacy jne.
zienia oraz
O czym to świadczy 1
Chrlslowowi - kare 15 lat wię
Jest to dowodem, że KongrE's Zjedzienia.
noczeniowy sprzed roku hy! ukoronoPoza t"m s~d uzna! b. radce ~mba waniem całego długiego okresu walki
sar'u j\l.io~ło,~iańskiej w Sofii Hadż: o jedność, walki z rozbijaczami iednoś
Panznwa, b. przewodniczącego Mace- ci, coraz to lepszej realizacji jedności
dońskiego Komitetu NarodOWego w dzialania, coraz to lepiej funkcjonują
Bułgarii Iwanowskiego oraz b. wyż~ cego jednolitego frontu; dlugirgo pro-

sił

Dnia 13 b,m !I' Muzeum Narod01flym została otwarta
rów dla Gcnrn/i,simusa Stalina, Xa zdjęciu. - na
nie Prezydent R.P. Bolesław Biernt, u:iccprcmier Ii.

=========

~~=========:K:·C=P:Z:P:R::,:A:I:b:re:C:h:t:.

~Jiłodzież Z całego

województwa

mt'pl,;~::o~::o':~:1 łPrZYWi~;~ła do Kielc ml.eldu.nki i serdeczne ż,lJcze~ia ..

a

przyśpieszajmy

... ., "

-

-

-

~~~~o urz~dnika

rady miejskie1 ~or:

BOj,lce ijcwa winnymi zdrady stanu
'
1 zbrodni szp;e~ostw?
San poitanowil wvmlerzvć:
Radźi Panzowowi karę 15 lat
-..if'tienja.
Iwanow.klemu
kart: 12 lat
lrit"'zienia oraz
. BOjalcelijewowi - kar~ 8 lal wiO;
zienia,

cesu krystalizowania się w potężniełą~
cej wa.łce z prawicą i z odchyleniem

narjonalislycznym, rewolucyjnej platformy jednoścI.
Jest to dowodem, te Jedność dojrzewała w walce klasy roIjptniczej o utrwalenie władzy ludowef, w walce klasy robolnl,ze J' o przodQwnictwo w narodzie, w uświadomieniu sobie przez
klasę robotniczą rewolucy jnych zadań

Uwaga, Czytelnicy stud:u:ący życ:orys Taw. Stalina!
Czyle!ników,
studiujących
Czyniąc zadość licznym prośbom nas%ych
zbiorowo lub Indywidualnie życiorys Tow. Stalina, do numeru dzisiejszego

»Słowa

Ludu'

dołączamy

DODATEK SPECJALNY
zawlf'ralący powtónenle drukowanych dotychczas

w.. pięciu kolejnych

numerach naszego pisma

"Kartek z Ż9ciorgsu J O Z E f A S T A L ł N A".
hdnocześnle ·Informujemy.

te dalsze "Kartki" zamlesz;:zać będziemy
w kolej.yell numeraell "Slowa Ludu" codziennie.
IledlIkCJiI "Słowa Lu4u·

lnG

enerClI'sslm,usa','~:-'

Bog~to udekorowany I ilurminowa-' z?uduje~~ ~p~awiedliwość i .sZCZęś-1 hymnó,w narodowych Polski
ZSRR
ny Dom Młodziezy w Kielcach był
Cle na SWleCle • ,
Olaz hymnu młodzlezy .
.
.
dniu wczorajszym ośrodkiem radosPo powitaniu zebranych przez prze
Nast<:p~le koleJno" wsrod me km::
neJ uroczystoścI mlodZ1ezy wOjewódl wodmczacego ZW ZMP kol WOjtaSla, czących ,Się braw l oKrz7kow na C7-esc

w!

twa kieleckiego. Ze wszystkich ,tron zasiedli w prezydlUm przerlsta~~llclele Stah~a, przYjazm polsr:o, -, rad7.1ec.
.
.
..
partii poli'ycznych orgamzaC]1 spo- klej l mlodZlezy radZIeckieJ, Pi'zybyZIemI KICleckl:-J p:zybywały szta 7e... łecznych, ~łodzieży i liczni młodzie- wały s.lt~fcty z Sandomierza, Jput?ty zetempOWSki:, m~sące pozdrow.e- żowi przodownicy pracy. Zebra:'!i ser wa, Illy, Starachowic. i Ostrowca, Z
ma, zo'ooWlazanlR l zyczema od mło- decznie witali I sekretarza KW Buska,
Pmczowa, KIClc,
Kozienic,
dzieży fabryk, szkół i wsi - dla Je- PZPR, t<JW. Wichę, prezesa KomitetCI Włoszczowei i Częstochowy. Meldunki
nerali,simusa Stalil'la,
Wykonawczego ZSL posla Re:<a<a i sJ:ladah mlodzlelOwl . przod')wnlcy
W
ł b'
d k
'
..
d' .
•
k:'
p,acy, Sztafety przynlOsły ogAem
. g ę l U e orowaneJ. czerWlemą prze stawlclel~ SD, dr, ,"ucz leWICZ"" 650 zobowiązar\' i 768 pozdrowi~ń od
salI Domu Mloozlezy wIdmała ,:y- Burza oklaskow wybuchła przy za~ 184 wieców gminnych, 950 wiccó,,'
rzezblOna w gIpsIe głowa Generahs- proszemu d" prezyd1Um
sl~wneJ gromadzkich . 76 zebrań w zakbdadl
simusa StaI:na. Imponującej wi~!ko- przodownicy pracy z Zakladów Sta- pracy, 124 s~kolnych oraz od 13 mlości transparent glosi:
rachowickich, Zofii G~bskiej.
dzieiowych wieców powiatoWj'ch.l
"Pod przewodem Wielkiego Stalina
W skupieniu wysluchali zebrani mie's]<:ich. W wiecach tych i '.€braniach

Posłowie

-Zgromadzenia Narodowego

interpelują

faszystowskich ministrów Francji

W

carlet

W

I

Zgromadzeniu
dyskUSja na
margm~sle interpelacji.
dotycz;\cych
stosunków polsko - francuskid, Interpe!acje zlnżyli: ganIlIsta. Barra-'
chin, repubłil<anin postępowy Chambeiron i komunista Blsearłet.
Chambeiron wygłosił dłuższe przemówienie, w którym wyraził glębokie zaniepokojenie z powodu polityki rządu francuskiego. zmierzającei
niedwuznacznie do pogorszenia stosunków, zl'jrówno z Polską, jak i
innymi krajami demokracji lud')wej,
Mówca podkreślił, że na podst,.wie
konwencji
francusko -polskiej z
1925 roku, wladze po:.skie miały prawo aresztować Robineau, gdyż faktem jest, żEt przyłapano go na prowadzeniu d:r.ialalności, która nie jest
przewidziana w jego funkcji.
Komunista Blscarlet wystąpił z
interpelacją w sprawie .. po:;cyj'lY.~h
zarządzeń, powziętych .wobec demokratycznych. organizacji emigrantów.
prześlado~anie polskich organimcji demokr typnych we Francji jest
jednym z Q Jawów ogó:nej lin,ii poIityki fra"clBkiei. która znalazla
swój wyraz' w szykanowaniu obywateli radzieckich, rumuńskich, węgier
skich. $ ' C włoskich,j'
h
republikanóW' hi
. ich, 'neputowan:!' Bis(PAP) -

Narodowym

I

udzIał

ogó!cm ponad 93

sprawie antypolskich prowJkacji

PARY!

""".............___------___________-=,

wZlęlo

tys. osób, w tym 67 tys. mlcd~i"ży.
Potężną manifestacj ą, serdec ,~yrni
wybuchami entuzjazmu,
zloż0nymi
życzeniami i przyjętymi
zobow' ąza
nian1i wyrażała młodzież wojewód.ztwa kie!eckiego swą miłość, przywią
zanie i \vdzjpczność
wiE:~I:{: -:,rnu
przyjacie'owi 'i najlepszemu jej :lauczycielowl.
poprzedll1ch posi~dzen Zgromadzenia
Przemów:rnia wygł".i!i
przeclstaNarodowego padło pytamc; "Czy am- i wIclei ZMP koL Wo)c'k o,az I ,,'krebasady francuskIe są· kużniami ';zpi~ tarz KW PZPR tow. Wi:ha, kr'3!ąc
gostwa?" Pytanie to pozostalo <iotąd sylwetlię Józefa Staiina, życie J oz\>bez odpowiedzi.
ny genialnego kontYJC::atora dzieła
Minister Schuman uchylał się od Marksa - Enge]sa _ Lenina.
konkretnej odpowie'jzi na interpelacje
Przemówienia były
wi 210rl:- linie
i zwrócił się d? Zgrol1)adzel\l~ Na- przer~'wane okrzykan,i na Cl.OŚĆ Starodo~ego z prosbą O odroczeme dl'- lina, które z3~linnio!y Sp, w zg,)<;!ne,
sku.Ji.
.
, , jedn01ło"ne
skandowanie
im'eniil
StanoWlsJ<o. Schumana poparł mI ukochanego przez postępow.) n1ło~I~ter spraw w~~,'nętrzl~ych :\1~eh, d7.ież cale go św'ata.
'
~tOry .prz! Okl!;ZJl powtórzy! kłamNazakonczcnie wiecu wśród nohwe dO~leslenl'a reakcyjnej prasy wej fali enlt";az,,,.'.! odc~vtaco list
f':ł'ncus~lej. na temat rz~k?,!,ego mlo"z'eży w~i~wAdz'wa
kie!e:Kjego
meb.ezpleczenstwa,
zagralaJ?cego d T
. S· ,.
k t · · n.
Repubłlce Francuskiej ze
sh'o:ty ,o owarzysza ,a.ma, w
orym.
polskich organizacji deńlolu·atvc7.- m, czytamy:
•
nych. Na poparcie swego twierd7.".. B~dzjcmy. pracowac .,ad tym,
Dla Moch· zacytował kilka sprej.aa?y młodzie. pOhka, pad 1>l:u":od,:
rowanych.
dokumentów,
ktare
n,,'t~em ZMP, m?gl~ ~o:'zr.sliw~e:!
stwierdzają szczególnie nlebezpler~dosnie pracowac.. z~'c, i rrll.wt~ac
czną dziaiahiość_ 'Związku HarSIę, tak jak praCll)~. zYJe I rOl,wlJa
cerstwa Polskiego. W tym miejscu
się, pod przewod'llc!',':em b~'la!erdeputowana Braun zawołała w<",.d
skiego L,;,n!uowsl:icgo ({om"" no!u
ogólnej welioł.ośei: ,,Dzieci poł~k.ie . -: mlodz ez ':adzlc( .!ia.
,.
widocznie ba~dzo
wcześnie staj", • L~st :-vra~ z zyc~e:lIami i zo )OWIl['mę dorOłiłymi l'tulźmi!«
zamaml, sp',anyml na Q'dcb"y:h ar·
Uchylając się od dalszych . odllo- kuszach. p~?ywie~le jo Warn~,'" na
wiedzi, Moch Pl'zyłąpz;rł się do WlliO- c~n'ralny w:'~ mlo···'n7v, de'~ '~c~a
sku ministra Schumana o odroczenie ~ skł&d~le: kol. kol, G~bJka. ~okoł.
dyskusji nad sprawą sto$unków pol- Olszew~ki i Mikoś.
sito - fra1:lcuskich. Wniosek ten zoW 'części artystycznej wystąpi1y ze.-

odbyła się

.•.

I

_,jednym.~

l

stał .~~~!t.• ~rz;yj_=t;y.

l

społy art;ysty~ ~

'~Ifą .j'>du"znisIBZ80ia
co ztiucJowclł

,,.a"d

.

fi~c:~c:,~~;~ej

Przem6wienje prokuratora'· Dime.zewe
• K-OS-łaVIa •I •lego WSP!lOllftl
.LI °k.L
W pTOc:eS~e
uW

si" llbro Polityczne KC, któreg,
czlonloic;/r u;ybrano Stalina. Oa.
t~g'J c~a;~u a~ po dzb'i d:i3icj3Zy

Oskartenl uknuli "lisek, mający na
c\'lu narzuc~n'e narodowi bulę;an~tie ..
SOFIA PAP. Po zamknięciu prze- magali się od Traj.::ze K&:lowa, odll'\U nowej o"ientacji
polityc?.nej.
wadu sądowego w" procesie Trajcze oirodka kierowniczego grupy spisko 5prze C1,l!lej z l\'1teręS'lmi i wolą naró·
'X:ostowa i jego wspólników _ 'zabr~ wej' - szybkich i zdecydowanych du,który!» 9wrzl'!Śnia 19H r.
lIos prokurator- nacze:ny Wł:.dynur działań.
czy! l'l~" drcg~ uJ:noen'enia

~=':Ód k!!!70:w:=~wie

eze Kostowa
k~

do

z calą

~I\enia

Traj-

i jego wspó1nikó'" v.'Yc ....
..~ m _
oczywIs·~-",
""Swą,....
•..,v

ze splskie:n,

któlego.cę..

Jem "lo obalenie, w drod:re prze~

mQC1' rrawnie ustanowionego w naSzytn' kraju ustroju pafultwo-:vego,
~e naszej niepodległośCI llll~
rodowej i suwerennOŚci państwoweJ.
Mamy do czynienia za spiskiem,
, któreio c9:em było ta.:~ęcie się na
, terytoriBlną ińtegralność naszej Republiki _ BułgllrU - p1'7.eZ oderwal'lie częśei jej terytorium i przekaza·
nie jej innemu państ\V1L ::!eJem tego spisku była rówillez lizyczna likwidacjll premtera Bułgarskiej Republiki Ludowej -_ wodza i naucZY·
clela naszego narodu,· tow. Georgi
J:>ymitrowa.
in

'

sp.Usta':ono, iż kierownikami I
tatarami spisku byH szpiedzy angl~
amerykańl!cy orąż że spiskowcy 11"'""li na.' interwencję wojSkową titow
-0$
Sklej Jugosławii.
wiZ międzynarodowego punktu
dzenia ten spisek stanowi część :zbro
dniczego płanu' impel'lsllstów nngloamerykańskich, ski<!rowenego przeCiwko istnieniu państw demokracji
tudowej w .'Europie
południowowschodniej,
.Tako główne narzęd1.te dla reallzaeji ,tego sprzysiętenia. all/1:o - amerykańscy imperialiŚCi
wykorzystują
%draj-eę Tito i jego bandę szpiegowską.

Ta agre$YWlla polityka anglo - aimperialistów w stosunku do Europy polud.'1iowo-wschodniej zapoczątkowana została-już
w okresie drugiej wojny Światowej.
P".an Churchilda, aby otworzyc drugi front nie na 48chodzie, ~cz' na
, Bałkanach - miał ila c,,:u okupaCję
krajów bałkańskich pod prE'tel;:stem
wypędzenia
okupantów
hitlerowskich.
Plany ich jednak d.:Jznały fias)\,
dzięki wspaniałym .<WyciQsiwom b0haterskich wojsk radzieckich, które
wyzwcł'y te kraje spud okupacji hltlerowskiej I w ten sposób dniy narodom tych krajów m·)żliwość utwotzenia u siebie prawdziwie demckra~hego ustroju i wkroC7..enia na dro
ft"ąmrebudowy socja:J.stycznej.
Z taką sytuacją na 'Bałkanach i w
basenie duna'skim, tj.. uuieza!eźnie
niem sJę krajów demokr'lcJi ludowej,
linperlali~ct nie mogli ~~ w żaden
SpOSÓb pogodzić.
merykańskich

, «Agresja ukryta»
i «agresja wewnętrzna»

[t~l-iłl Jest niez·'"i-:>n'!i''' 11,'ycieratly n~ c::lnnln B.:t~ra Polili'ezno;

go' KeJ.

no~~b~~~~ri~t4it~0~e S:j$:ą;l~~! ~~~~ki~~~~kj~yp~~ ;~!l~~':~a(an_

ciwko lllls;remu K1".l]owi- należy tuje n'e~le~ość naro-lową i ~uwe·
przede -stkim
wyjllślł.!ć .jej sto- renność. państWOWI! Bułg~rii.
~-"
sUt\kl z angło - amery\l:lUis!Qmi irriW momencie, gdy m,ród bułgarski
periallstami.
.
zaczął budować swą s~c?'lśliwą !)fZy'
Robotę wśr6t titow1:ów 'rozpoczął Szł03~, oskarŹE'ni zbcodniarze w si>ow pierwszym rzędzie Wl'WlaU angiel sób p'an'l".vy i z góry prz~my31an"
ski, który miał w tym\vz!llędzie naj prowa(lti1j dywe""yjną robo' ... któr3
większe dośWiadczenie_ WkrótCe po- m'ala przyccy"ić si~ do zniszczen'a
dąźył za nim i dogOnił go wywiad wszystkiego, co narC'd zbudował,·
Stanów Zjednoczonych. 'WYwiad anOskarżeni postanowili ZBS:03ować
gielski słuszrlle wldziul w osobie TI· me'ody gwaJtu dla osiągnięcia swych
to zajadłego troekistę, do którego 'ce'ów i przeprowad~,nia swy~h za~d ten miał pełne zautanie.
dań, i chcieli nawet u'Oiec się ;lo po.
Titoweom poleeono prowadzić .ro- mocy obcego państwa, ~o pomocy
woisk tilowsltich.
botę dywersyjną równiet 'IV innych
Następnie
prokurator
Dirnczew
krajach demoltracji :udowej, dążyć przeszedł do oC11ówienia zbrodmczej
do stworzenia w tych kra~ach swej działalności p'erwszych 6 ąska!"żoagentury.
nych. i podkreśli!, że w toku postępowania dowoclo-wegostwlcrdzono ich
W tym celu titowcy rozwinęli oży- następujące zbrodnie:
wioną dzialalnoś(~ w Bułgarii. ZadaTrajcze Koslow Dżunt>W jest cennie ich zostało ściśle okrc,Uone przez tralną figurą spiĘku. W roku 1942,
. . . .
_
•
chc~c ratować
svte życie, zdr~JzH
szpIegów anglo - ameryka~okleh. ~l-'l swych towarzyszy i swoią organ!z9.rowey mieli przeniknąć do 'Szepegow cję kon.<1)'r?cy;ną. Kostow podp;<;a!
Bułgarskiej
Part,li
l{omuni~t!cz"l wó,w. c.zas zC~.:Jwi~zanie współpracy z
nej. Dogodnym
tym wzg:ędzl~,
po_1Cg.
jusznikiem był dla nich Trajcze 1<0'
C l
stow i jego wspólnicy.
e e

1:

s,,-

Wkt:.ótce po II września lM-ł r. Tra]
organizacji spls~oUJej
cze Kostow Spotyka się Z PulkflWl"i·
\V 1944 r. Kostow nawiązuje b~,f'o,
klem, WYWiadu angiehkiego Bailey' śr~dni kontakt szpi~gOV1Skl z prz~dsta·
ero. Już po plerws1:ym Sl'otkanhl wicielami wywiadu bry,yjski~go'w 50Trajcze Kostow bea \1.'ahania przyj- fii.
.
.
,
. "! .
ZgodnIe z in.trukcjq WyWIadu tJtowmuje zlftcenle wywIadłl an~,e.s:;:l'!g,). skiego, klory kiclOwany j~5t przc·z wy.
Celem spełnienia 1)owlcrzonego im t wiad angielski I ameryk3[,sk!. Kostow
okl'eś:oncgo zadania _ Trajm;e Kc- stworzył organIzację ,p'skową, która
. '
.
postawiła sobie za 'cel wcielenie Bul·
stow i Jego w~pól.nicy utworzylI me- 'garii do Jugosławii i utworzenia na
legalną orgamzacJę ~"kOW9. Wsry- I Bałkanach 'antvrad?;~ckieqf) blo!tU,
sey oskarżeni ro~pocz~'nai~ pracę \\' podpo'ządkowaneao mocarstwom im·
charakterze agentów Tito czyli in-I perie.łistycznym.
nymi słowy ag~ntó·"v w 'wiadu' an~
S'pisk~'wc:, T'1ł21i ~iZy(",7nie ~li~,vklo.
.
.'
.. y
"
wac wszystkich. ktar,y stanOWią dla

I
I

i

gtelsluego

l

ameryk1.llsklegn , na SZń:O nich

prz'2szkodp., a w

szczcgólno~ci

dę niepodleglo~ci. n",roclcwci naszego'l' Georgi Dymitro,va.
kraju: za('?yn"ią oni Mi"ł"". mahc . W dalszym ciągu prokurator Dimna ce:u odeń.vanie Bulgarii od zsnn I ezew przytacza dowody, stwierdt.aj,ce
.
I W całej pelni winę oskarżonych: StefaV
f'
d
li
Rowa, PawJo;ya, Naczcwa, Christowa
;
o
n nr.epc a
e_ era~,
i Gewrenowa.

I

pOltidłliQtl10

.

. -"

- .Jou fl;ńitHe~.

. '

N ... tęFnie sąd udzioliI nioBU pwku·
, . raIarowi Ce',owoVlI, ktory przedstawIł
zbrodniczą dziaialno3ć - _ VI świetle

I

OsJ.r~r';''?,:i r'lł;;"li 00 uh~,rM7~n-i:=!: fn - I przepro,vadzoncgo post("'p(l;vani~ dowo

derat";i
p .... łl1c1n:("tvln - slowi~-i.~!d~i; dowego
pozoShlTych oskar%'onych:
po<1 ki;>l!0vmfctwe'1'\ T'to. F_oi",in~l' C;~~~zewa, Tute,:,", P~nzowa, !WdllOW'
. d' J 1 "
..
,
S,. o I J10plca Il.wa.
om 71~ a nos", z'111erz"pC~ pr 7 "'!'"
Prokurator .Cako'.'1 <wrócił sjP, do ''1'

I
I

Latem 1914 rol.u ro:mo::::;;Za
wojn~ imperiali;;tyczn:r. Jedyaie parti~ bo18zcwi/c6w od ra·

si~
Zt~

bez

wah~ń

wznioS'/a sztCLnd'Lr

zdecydowanej
walki 'przeciwko
wojnie imperialistycznej, Odci;;ty od oałego. śu:hta, odcrwa,;t.1l
od Lenina i ośroclków part;jjnycn, Stalin zajmuj3 w huc·
8tiach wojny, pokoju i rewo·
lucji, leninfJw:/;:c stxnowi'ko ·j.n,
ternu jon~li ~tyC;;j1C.
Pigtnu..- je
tchórzliwe i zdTad:iecU~ ziich)·
wCll!i~ się Kamicniatva.
W grudnb 1916 1'oh! Stalina
powrl,;{n') d.., woj7ka i ski~ro!{1a
no do ACZYli -"~'t. 8 marc'!. 1917 r.
St:tUn tC2'.1p,żr[ża z
Aczyf1.lłlal"
1l1r;c z drar;i [,eninou'i depeszę
Pr:t,.'t.7ln~

elf) g';wajc'r:i.
12 m~1"C' 1;)1/ 1'. Sh!h

j).~t

Tirl/ro!Jro,,'h - 1'0;00'
l",yhl"j !hlie.! RfJsjL' KC pob·
C:'. PJn k~'']rQ1Jni~t~o'? "Pra:rd.yu.

r:\111'U tO

l'art:a uo",ctd':6," dopiero e)
z po:l-icm.ia. Burżuazyjny

1';y-zl~t
R~:ą:l

Tyn1:re"f80w.7j 1{rz·:-Fvi;ni Sp1J

toha'ni op: {; h przy j-':d L~nfn z.
S ~ aU n E Ten -ict part? -; c: '1 u'''tll:i o
pT;:-cra~t:,ni3
re: rxll1lcji
Cttr.~"l,a
z'!}no • clcmo7cratycznej w Booja·
lift?jc-::nrt,

3 (16) "wi"fnh t91(

T.

[,enh!

wrócił do Rosji.
StaE" wraz z
cZcZe.7~j'1 1'obof;oilców
t"yj('~lv!1

n '1, 8potlr'lllil3 Leni>!'!
Bir:100tłtroto.

na

S,l)l)tlcln~(3

8to"h
L'9niil1;

dWOTC:J- Fin?a.w1~kim 11) Fiofro:
grodzie prze7r::ztalcilo si, w. po"
t,bq demollstr(lcję rewoż.,cW:t·!.
1.)" kwietnia (7 rnll..ja) 1[l11 1',
1'o"pocz-;:h si", VII ([(IPi,e!niowa.)
Kcnfcrr:?w}1 bnlm:eH;i/"ów, któr4
n "'-.-:; trt C""t p:1,rn~ 11(1, 11'''lk~ '0
pr.:eract'1r!i.e
r~wcl:!cji bur~ti[((,
~:Jjno . demnT,;ratyrznej II) soch'
li ~tyczn,?
Shlin d",mask1l.ie o·

n't

w:

wszystkim rt ... od~"","nia Kraiu P;rytl du z ape~cm by przy wydawaniu wy·
~k'~~o 01 Bll 1g:!'ii i przy1~(>7~nia :;0 roku· wZi':.ł pod uwagę oknlłt'zno!ć, te
do JugfJs'awii. O,.,rac"Iwanv pn~z ti- oskarżeni dopu,clli sIę swych zhrodnl
rortHl'1htyctn"
lI1t h lleninf)'vs';,
Nie mogą oni spokojni'! przyglą- towców i g~upe Tr~jcze I{ostowa pro Z premedytacją i w spo5111 .'organizolini? Kamicn'cwct, R"kowa i i;'t
...
.:
. I wany. Prokurator dOl11il9ął Si~ surowe1iać się temu, że kraje te dzięki bel.nieliczrl"'clt z'1oolennihów. Stali'!
J kt federacH p.,łnrtn owo - slowI~ń- go ukarania o:;),arhn',-cll t uwagi ra
interesownej pomocy ZSRH szybko skiej oznaC"al całkowitą Jikw·".ci~ to, że d,ill'alu""ć idl kryl" w sobie
ullaoudni! bol~zSloiok4 po/it'!}!,;;
w r ro(/oll'q, która :wp~IOHi!a p~r
ltroczą ku socjalizmowi. Imperialiści niC7ą\V;S'O~ci Bulgarsk:ej
PCi',ubJiki groźno n~ehezpjeczeństwo dla BuI:;ariii popafde uci:lwnych n:1rocl~,o
czynią wszystko
co moiJwe, aby Ludowej i przeksztalc:en'e jej. w z~y- slde] Republiki.Ludowej.
przeszkodzić narodowi buiilarskiemu klą prowincję Ju~osławii.
..
oraz innym narodom krajów dem,,Prokura 4 or po4kre~lił nas+ęop:,ie, 7.~
kracji ludowej w ich poltojowym i przewód sądowy dowiódł niezbici"!,
\)omyślnym roz\yoju na drodze demo iż
oskarżeni
utworzyli organizację
kracH i socjalizmu.
spiskową dla wprowadzenia w życie
• Tu właśnie jest źródło dywersyj- swych zdradzieckich planów. Klerow
nej I spiskowej polityki ang!o - arne nicze centrum lego spisku stan)Wjli:
rykanskich imperialistów Vi stosuni{u Trajcze Kastow, Iwan Stefanow i 1'i·
Ośw'a iczenie rzcczn'ka MSZ, min. W, Grosza
.do Bułgarii i innych krajów demc- kola Pawłov!.
W dniu 13 grud"ia 1949 r._ na kon-I tarnie. szych praw Polaków we Frankracji ludowej, RozpocZ'Jna się pnZgodnie z instrllk'jami wywiad'J rerencji prasowe] w Ministerstwie cji.
~tyka tzw.
"ukrytej agresji' oraz ang!eLk'ego i ame""kańskiN!o, :lskar SP.raw Zagran'cznych rz, eeznik ~.lSZ
Niesłychane postępowanie władz
'J
o
l
\"
G
J
"agresji wewnętrznej",
żeni - jak wynika z Ich zeznań
mm. P,:.~. •.
rosz oS\'... o. czyj, co francuskich p0 n o;Vnle zmll,silo r,.ąrl
.
.
.
następu ~.
polski do poczynienia krokow, kt0:e
- Dysponujemy wielką ilością fak· wYSuwalI.
na k erowrucze stano-.v:s~a . Po ~alk.o\Vilym f;~,ku nieu ło1ne; nie ?iegn~ po linii jego zwyczajó':"
tów, wymownie ŚWiadczących o Lym, w aparacie państwowym człoluow IlnECemzaeJi rzekomej a!~ry sr.plegow ani zyczcn. W dniu dZisiejszym i',T,.
- 2e liczne nici spiskowej i antypal\- organizacji spiskowej oraz zmierzall sklej o~Jywate~! polSkich w~ Fraacji. nisterstwo Spraw Zagranicznych .zastwowej dżiałalności W' krajach de- do usunicc:a tych wSLys!kich którz3' wladze francuskIe ~r7.e~71y do atal·:u źądalo 0;1 ambasady francus~lc:, w
. .
..
'..
na. szkolmctwo po,.;;l:Je we lemncjl. WarszawIe, by 11 wykladowcow Inmokracji ludowej prowadzą v,-prost przesllkadzah
w realizaCji sp.s.:u, a Szk,?lnictwo to i,tnie,e we FrancjL stytutu Francuskiego w P<f.sce opu· do przedstawicielstw dyplTlatycz-. przede wszystkim do ZllmorGov;amll,_z gorą. ćwierć wie!m i jego funkcjO- ścilo granice naszego kraju w ~iągu
DYch: USA, Anglii i JugOSławii w Georgi Dymitrowa, .
l)~wame zapewnIone było pr",,,z obo· 48 godzin.
Dalej prOkunitor aznacza że osJ-al WląZ~!ąCą poJJoko - frallCUsl':'l l.onNa",et stos~ąc te niewspólmi~rnle
· tyeh krajach. W toku nlni<!j~zego pro
.
.
.
,.
,
Z
,
~.
wencJę
kulturalną.'
skromną retorsję, rząd polfki nIe zni
~1:eSu· przytóczono rownież niemało po
:reni dzilllau w Iclerullku pOgors<le mll
Łamiąc
brutalnie konwPl'lcje 1"0'- tył ~ię jednak do barbarzyń~ki:n
-dobnych faktów. W związku z tym
wllrunk6w życia narodu bulgarskle- sko - fran<:!u.~kie (k'1!1suIRrną z 1925 metOd w· stosunku do przedstawicieJiai~ podkreślić, że stan 'iczebny go, aby wywolać nie48liowolenle z roku i kulturalną z 1047 r.l •...,ladze Il kultu.ry franeus!<'iej. 'Yysi~~lenl
personlilu' poselstwa amerykansldeg(' rządu u-ontu patriolvcznego' na któ- franeuskle, nie zawlad~ml8iąc - Fral1,CUZI otrzyn;alt, co na;mn\-2J 48
.
.'
wbrew przy;ętym w całym kulhu'aJ- godzm na załatwleme spraw OSOblt· angielokiegow' Bułgarii rówtliek 0rego czele stał Geolil Dymitro....
nym świecie obyC".ajom _ am1)asa- st;ych oril!!: możność wy.i~chania z
~Ie jest nader wielki i bynajdy R.P. VI Pal'Y2!U, aresztowały, a 'Polskf w do_wolnym kierunku i w do.mniej nie odpowiaaa ' nreznacznem\t
Nie ma okolic~noścł
następnie wysiedliły jak wln1001o, wolny' sposób,
.
~ę,owi pracy urzędowej, którą prl)
dwudziestu ki!!ku ln<,.,ektórów I r,al.lMuszę podkreśli c, ze to nie mój
czyCieli
sllkół
po1Eklch
We
Franc;!.
rząd
wymięr~!
tę
obelgę francu&l~im
łagódząclJch
'\\'adzą vi l'laszym kraju te JlOse:stwa,
'Jl!st to jeszc ze'jeden-lliepojęty dla naukSlwe()m, 'i{tórzy pracowali w PoJusiłowania wywiadu antery.
.
'
.,
nas altt zmlerza'aey do utTqdnienla sce na .podstawle francusko - p/'iloraz angielskiego, zmierza
Tow~rr;~s;re, ~z!oWle: Sl}'1IZ,lIlcle l w!adzo~ PoIskl'Ludowej Wykony- ~kie!. J:onwcncji l~u1t~,raln".i, zniewaświadków, wania opieki nad robotniczym jzon. J, l zdc:>lan_J PIZcZ franCUSką
,~ee..dO zorga!:lizowaniai pOEzczucia Ze2lnama OlIk"r.onych l
k·omlsJi chłopskim wycho'lztwem' polskIm we POllC,;.
, . ,
..;,1Ił reakcji, i fauyzmu przeciwko Lu- SłysZel!śc:e sprawozdania
.. -M:y"my zawsze m:e:1 I nadal ;-:a-.
·
BułgarU zawiodły z rzecroznaw;:ów. W ,l'ękach waszych Francji, -I1lelęgl'l0wania jego polskośct, rozwijania kultury ojczyste! I m~ głę~kr sza,etm~' dla franCU3i(~ej
y
_wywiady tę zaczęły JlO znaJdu.JII IllfJ d.o.kum
.. cu
.. tT. PI.'. ze~.OZO
.. ne .po.dtrzymywanla więzi z krajem. J.'al.t J:u.~ury. l na. Ult1.. ,M sm.y za.wS2;.e
. .m
.. I:........
nadzieje.. w a;ruph sp S-o w sprawie przestępstw oskarżanych. wiadomo powszę-chnle rżąd P:>l;;ld 11 I nadflI mamy głębo!cą przr!P.zl1
Kostowem ZłĄ czó- Akt OlIkartenl.a ~ł \V ~1.i postę- Ludowej wloiył specja~nieWiele dla. ,P9$Łęp~c\t l rewolUCYJ1lYC'Jl
ni ~ od
PQ~.ńy trudu w r07;btldo\Van~Syste~ ~tworęzych sił narodu francuskle;;(o.
wyki:mywala za· w ca!eja....-:ow.
.
lęemej.QPjeIU i~ty ~ol$lQ.eJWe TeflllillCllnkU i tęj przyj&ł.n\ aie g".
',. ~. '.'
!'t;mcll.
sla lą źa~ne wybrykI wladz: tral'lt'U,ł__
Ol!tarłenł JlIi"'lł w-Qlde 1I~.."
..•..
• ...,
sklch, Wiemy, do!>t'2e, ie Ul'lIllt'hlcy
'_łł",,~. . •
.
• . . , . ' . . .!
. , · r . _ " , . ,,1',oW::rzą4 pot.1d MI Jll6,LJjO.,... p.,Morhll nU!
fIl'1.!'!il.~ł.awictl.>·JlInl.,
l DzI-,,:w;~e'~~ COĄM" ~.jęt~ wobec~'o~~ją. kultUrY' Descar't!.·a. laa1zac!tł. PA_ .

PoHCja fraacuska brutalnie depcze
k&DWancję kldtura:ną
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Wi~lki,j Paźthiernikowej Re-

w

100lltCji Sooj:t:i;;tyczncj.
W :najl~ 1917, r. konstytuuje

po:sko

'rancuską

Stalin:::n 7,jduj:)

s'~ Ul

. cclttrgm ocUCj praktycznaj prMy
1!artli. Bler2lc b~zpo§redni ur!zhl
1-7 kierowaniu pracą Piotr:Jgrod~
ldago Komitetu l-artil, ki~rH i3
,,Prawdą:', .pi1uje a1'ty/':uly. Wra~
z Leninęm uierzc tu1.zial w pra,
cach Ogólnorosyjskiej Konferen,
cii woj?kow1!oh O1'g'l11izacji p'1f.
tiI. 10mz z L~l1inem o1'.'7anb.lf~
hiJtOr1jCZWI ·demonl1t1'a'~.ię 13'go
c~erw~a. vi'ł:l'e tO imieniu KC we.
zwanie (UJ robotników i 1'e:./'o.
17!cyjnych żołnierzl/ Piotrogrod't.
M cCl'rwc(ł
l Ogólnor08yh~i
Zjazd R'd wyb'em tow. Stalina
na ozłonka C~ntralnego Komite.
tu Wylcnn'!.tvczego.
Po dniach lipcoto'fch 1917 r.,
ki~dy to Le/lin BZC:;Uty.. i '§dqa.
n'l przez kontrrewolucyjny Rza.d
Tymoza.10Icl/. przebywał tO Pryd.
:;icmi'J., Stalin bez"'ośrcdn!? kic.
!'owal Komitetem CcntrCtlnym o.
rn-::: rcnh"(J~'1,"I'tlt or n'1'Y''''''t p..,rfii.
rr o..1f.t :(","''':1 dl,." 'r!"rt"i ff7':' rrt!lł;
drorrnrr1t\!~ żUj-i'? T~cni.

lt.:rlr:k,,'''c·

i.cy'nolri~ul'lj"·c .SI:--: k~ft('(JJTYC~
nie przeciwko .st~IJ;;e?1i11, si~ Ledn7. przed [(:.1. 7r('·~t.-re~('olw},.

nit.

~~.~t...)tv:. 8rr,~""G~trf'ijq~ si~ pr'oJJo ..
:,o'c)i z .... tajcrlw 1(({m:€~1.i-c1(ja, Ry ..
Y
k"1/''1-, Tr·/c :1PfjO. 'tryi'a:-:i"t Ll51ii ..
~,'Y,

w

rece l,oontrrcwol''';yjnsgO

są-tn

P-f!-Tu Tyr'lrZ~SOW~:Jo.
V?r'~~-: ze ~1Virr;U01n"'~t tt'7Htt

r.i-mw-.l wryo-, oh'aC:ująccf/J t>ie
Zer!"?:,;') VI z.h;-cl't . JiClrlii" c,a
z.i"'i·?"'i~ ra~:prawi! dt; z tr0c7iistl
1:·i. 'kI- _'r~'!J 'Lt"'aż"Ii zv;yfJięstVJ')
rCI';Qh~11

'" Jh,ji

z'"

ni~llW~lf.

Zj'l..1. Ż.'E'r7J:oozyl Si9 tł"olcól
Bh'h'!. brf))!i"ce'lo nWlki Leninf1, n 1nc~titvG.~('i Z1'.,~l!dę8t1f;a 8~.
c.h?i'elnU 10 P08ji. Pod lderow.
nictwcm St:(li-ta, W m"81 dUTek.
. tyw Lenin'!.. VI zjaz::l' partii li~
stawił p~l1'tię n.~ powstanie ~broj
ne, na ustanowienie dyl.tatuTY
pr n7r>{·1Tia.tu.
ti~rJinilt. JOl( r,
w'lbw.'h~
'tJ,iitt l1on, -Eo;'ni'lowa,~mierz"h'
C~{/I') cZCI rmzywrócenh'io Ró,ji
1'.'1.

_ nr

prze~

boI-

szeu'Prr5w b1l'ntu l[orJzilowa

za-

crri'otu. Rozgromien'e

poc,~"t.7(()!Oalo
now!} okre.~ w Tli·
,~t()rii rClco11W}i.
rozporząl
si~
okrr?) orq'1.ni.~nHj'1.,ni'1, s:.tllrmn .

,16 pahdzienlika Komitet Celitraln 1/ utu)or:::!'l O,~rodek Partyj·
'ty dla kic1"Owcmh pow8tf!)1i~m
:~ tow. 8trtlinem nr, czele, O,§ro·
dek Partyjny by! kiem.hcym
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w,ymi
Związkiem
Samopomocy
Chłopskiej
przyczyniła się do uaktywnienia Rad Narodowych, do pod~
niesienia na wyższy po7.iom pracy
spółdzielczości gminnej, do wypierania z aparatu administracyjnego, s&morządowego i gospodarczego
wsi
kieleckiej bogaczy wiejskich, do wysunięcia na stanowiska 'kluczowe w
życiu . wsi
chłopów małorolnych i

szym wyr~:m, r0z:'lijaj,ącego się w I obOZU pokojii i postępu, pogłębienie sem reałizacji marksistowsko _ leninaszym wOJ~wódzhV1e Wlelkiego ma- się świadomości że ZSRR jako wiel- now.skich, zasad' ideologicznych l' 01'sow-go ruchu chłopskiego, zmierza- ki sojusznik PoL.ki Ludo~ej l'est nie
jąC2g0 do przeobrażenia wsi; do zmia tylko gwarantem nie~"ległos'Ci' na- gamzaCYjnych naszej partii. Akcj'ł
ny Jej
. 'bli
-"-"
"""
odbyte w lutym·i .narcu
o cza, d o pvu.uleslenia
,>Clzio- szej ojczyzny, lecz rówm·...
drogo- scaleniowa,
bo
mu życi~
'
wy ry do władz p<łrtyjn"ch,
konfevweg O c hłop<; t wa praculącegO.
wskazem naszego roZWOJ'u ~~ku socJ'a-'
J
rencJe powiatowe i miejskie konfeOrganizacyjnym wyrazem wzrostu lizmowi - wszystko to świadczy o rencja wojewódzka, akcja ~ymiany ,
wpływuobecnej
partii na wsi jest fakt, że w tym, że w ciągu ubiegłego roku, pier- legitymacji partyjnych _
wsz"stko
chwili
na 212 gmin wiejskich P"_-:"': ____"":'_-:-:-__________________
..:.r~
naszego
województwa,
w
191
istnieją
I
średniorolnych,
Komitety Gminne PZPR, że na tereJednoczymy 8ię jako awangarda polskiego proletariatu, jako
Wie'ką rolę w tej dziedzinie odnie wsi nasza organizacja wOjewódzprzodująca &łła narodu polsl,iego Ul jego m~rszu do socjali.?mtl,
grywała i odgrywa w dalszym ka liczy powyżej 17 tys. członków
. k
lsk' d4' l
.
ciągu działalność ekio łaczności ze spośród chłopów mało i średnior?lja o po :\ o:ua młędzynar:)dowego frontu wolności. i postępu,
wsią·. Pod wpływem bezpQśre.dniego nych i powyżej 3 i pół tysiąca robotdemokracji i socjalizmu. Jednoczymy §ię, aby poprowadzić Polzetkni~cia się chłopów mało i śr:;dnio
skę naprzód, do pełnej sp-rawiedliwości społecznej, do zniesienia
rolnych z aktywem robotniczym, pod ników rolnych.
wpływem poznawania form organlCyfry te, rzecz jasna są niedO~tł
wszelkiegowyzY8ku czlowie ....'l przez człowieka, do socjalizmu.
Mcyjnych klasy robotriiczej, chlop- teczne. z punktu widzenia zadań, ::ió(Z Deklaracji Ideowej PZPR)
stwo pracujące Kielecczyzny uczy się re stoią przed nasl!;ą organizacją
walki z wyzyskiwaczem, uczy się partyjną na terenie wsi, sta1<owi.ą !ed
WladYi5law WieM
sztuki rządzenia swoją wsią, swoją nak n:ewątpliv,ie krok naprzód w wsz~go roku jedr.ości robotniczej, ~o ~.'( czynniki, które cementowały
I SekretlZrz KW PZPR
gromadą, swoją gminą, uczy się wre- wak" o wzrost wpł,wu partii na ży- partia nasza stała się siłą przewodzą Jednośc szeregów partyjnych. Przecą masom pracującym i 'narodoWi w
W okresie. bezpośrednio pop.I'7.e- sZ'ie nowych form gospodarki i pra- cie wsi.
zwyciężaliśmy usiłujące
przenikać
jego walce o pokój, że masy pracują do partii wpływy zdI'adzieckiej ,ideo
dzającym z3ednoczenie ruchu .robot- cy gospodarki i pracy zesPOłowej
ee widzą \$l naszej pa'l'tii siłę, która logii" WRN-owskiej i zbankru,awaniczego w Polsce, w okresie walki o w ramach spółdz:elczo.4 ct prodJkcyjW .... L .....
rea:izację jedności. twierdziliśmy, że nej.
""'.....
....
zaprowadzi je do socjalizmu.
nych działaczy WRN-owskich
zjednoczenie b. PPR. i b; PPS nie
Istniejące w chwili! obecnej spółGrzecznarowskich,
Gromkiewlczów,
Abramowiczów i innych.
czystość
Każda. organizacja partyjna musi walczyć nieugięciB /0 czystoś.~
W ciągu ubiegłego roku w naszej
Jak w całym kraju, tak i w naszym
organizacji partyjnej trwał ciągły
województwie, partia nasza pr~ev.~o
szeregów i o ideową p08law'} 81cych czlonkólC. Należenie do 'parproces oczyszczania szeregów partyjdzi masom pracującym w wielkim.
tii - to najwyższy zas;czyt, którego "',,«My członek partii "msi
potężnym ruchu walki w obron:e ponych od elementów wrogich i klasookazać się godnym prze~ wzorowe wykonY1canie swych obowiąz
koju, Zarówno demonstracje piec'wwo obcych, od elementów prawicoszomaiowe, jsk i obchód roczniCy Ma
Akt zjednoczenia ruchu robotnicze- wych i naCjonalistycznych, od oporkńw.
(Z Deklaraćji Ideowej PZPR)
nifestu PKWN, przebieg Międzynaro- go w Polsce został, jak wiadomo, do- tunistów i karierowiczów. Ta ciągli
dow"go Dnia Walki o PokÓj, udział konany 15 grudnia 1948 r. Rok, który walka o ",ystość szeregów partyjnych
będzie arytmetycznym zsumowaniem dzielnie produkcY'ne w Przeu,zyni,' setek tysi~cy ludzi pracy w manifebyła i jest źródłem siły naszej orgaobu działających jeszcze rok t",mu i Przyłr:czJm, jak również organizu- stacjach i obchodach, nastrój bojo- od tego cza~u upłyną!, był okreset;n nizacji partyjnej.
partii robotniczych, lecz spowoduje jące się spółdzielnie produkcyjne w wo;(i i gotowości do walki w o':lro- cementowania i pogłębiania osiągnię
Jednocześnie trwała i trwa wytężo
zwielol,crotnien!e . si! polskiego ruchu., Su1ejowie,
Koniecznie
i
L'mych nie pokoju. man'fe"tacja uczuć '1l'Zy- tej jedności, był okresem walki o na praca, zmierzająca do podniesienia
robotmczego, l ze zjednoczona par- wsiach są - r-LCCZ jasna - piel'W- jaźni dla ZSRR jako prz<:~odnika' partię typu bolszewickiego, by! okre- poziomu ideologicznego aktywu partyjtia, oparta o podsta;,VY' marksizmu'
nego i szeregowych członków partU.
leninizmu, treścią i zasięgiem swojej ----------------~~- ---_.Znacznie rozszerzyła się sieć szkół i
działalności znacznie rozszerzy ramy
kursów
partyjnych. Oprócz półrocznej
działalności obu dawnych partii.
Szkoły Wojewódzkiej powstały ostatO tym, że to twierdzenie było 7łU
nio szkoły powiatowe w Częstochowie
sżne, świadczy rok działa':ności P.',li Radomiu. W ciągu roku 3 tysiące
mej Zjednoczonej Partii Robotruczłonków partii ukończyło kursy i szko '
czej w całym kraju. świadczy znacl- .
ły partyjne, a obecnie 7 tysięcy uczy
ny wzrost wpływów partii we wszy- !
się w szkołach i na kursach różnych
.tkich
dziedzinach życia nas~go
szczebli, przyswajając sobie teorię
państwa i narodu
marksizmu-leninizmu.
W ciągu ubiegłego roku - , pięrwRok w dziejach nar.xlu t.o nie jest nione dzięki jedności potężne siły kla
Partia nasza zbudowała swą jedWażnym czynnikit\m w walce o pod
szego roku jedności - wzrosła zna- wiele. Rok w historii narodu, który sy robotniczej pomagają masom bied ność w walce z nosicielami prawIcocznie rola part'ii w życiu naszego wo- znajduje się na zakręcie dzl'ejowym nego i średniego chło~twa do zrzuce wych teorii, którzy pragnęli zjedno- niesienie poziomu ideologiczneg<>.<:~n
jewództwa. wzmocniła się jej więź - to bardzo wiele. Słu;,zr.o~ć tego nia jarzma wiejskiego kapitalisty I czyć się z całą PPS bez rewolucyjnej, ków partii i mas pracujących n.1I$f:"1!lP
z masami pracującymi. nastąpi! jed- s:wierdzenia widzimy, gdy dziś, w spekulanta i do zbudowania wyżs'.l'ch, leninowskiej platformy, bez zdecydo- województwa - staja się również ukanocześnie dzięki oddziaływaniu par- pierwszą rocznicę zje1n()~7,en'a ruchu socJaFstycznych form gospodarki roI wanej walki z socjaldem )k:at~·?mem, zująca się od września br. codzienna
tii wzrost aktywności. politycznej robotniczego w Pobce, spoglądamy nej, Przygotowanie p.rzez socjalistycz i nacjonaHzmem, którzy chcieli z par gazeta partyjna - organ Komitetu Wo
tych mas, nastąpił wzrost aktywrloś- 'wstecz na przebytą drogo od 15 grud- ny przemysł narzędzi produkcji 1'01- tli naszej uczynić bezkształtną masę, jewódzkiego PZPR w Kielcach - "Sło.
ci masowych organizacji spolec.mych nia ubiegłego roku do 15 grudnia bie nej, udostępnienie ich masom bied- w jakiej przywódcy kontrrewolucyj- wo Ludu'
- związków zawodowych, ZMP, Ligi żącegQ roku, Wydaje na;n się, że całe nego i średniego chłopstwa i wielki nych przewrotów - w rodzaju Tita
Kobiet, ZSCh, TPPR i innych.
dziesięciolecia dzielą nas od czasów ruch łączności ze wsią były tymi mogą liczyć na sukcesy.
się
Fakt istnienia jednej' wojewódzkiej
Od Sierpniowego Plenum KC PPR
organizacji partyjnej zamiast Pop,ze
Nie ma wątpliWO§N, że zjed>loczenie polityczne klasy robotnitrwa nieublagana walka o czystuść
dnich dwóch. umoz:iwił w stopniu
czej jeszcze wyżej podniesie 8tciadomość, 'ofiarność ideową i enlin;'i marksistowsko - leninowskie.'.
znacznie większym niż poprzednio
W walce te) z?6 taIi rozbi~, ideolo,g. i~z
Pierwszy rok. istnienia Polskiej Zje.d
wnikanie partii w konkretne potrzetuzjazm ludu pracującego, że przyśpieszy tempo naszego bume, a następme lZOlowaru l wyeltml- noczonej Partu Robotniczej był ważby . terenu, umożliwił poprowadzenie
downictwa, zabezpieczy jeszcze szybszy marsz ku socjalizmowi.
nowani z kierownictwa partii nosicie nym etapem w pogłqbianiu sojuszu z
skutecznej. wałki
o
wypieranie
le praWicowych nacjonalistycznych. ZSRR;. W szeregach naszej partii jeszwpływów wroga klasowego i jego
(Z przemówienia Przewodniczącego KC PZPR tow. Bolesława socjaldemokratycznych, oportunistycz cze mocniej wzrosła !Świadomość, :te
agentur ze wszystkich dziedzin naBieruta, wygłoszonego na I Kongresie PZPR).
nych koncepcji. W tych walkach <'!zra WKP (b). partia Lenina-Stalina, partia
llzego życia.
stał poziom ideologiczny członków która dokonała pierwszej w dziejach
W ciągu róku ubiegłego nastąpiło rozbicia w polskim ruchu robot'li- czynnikami, które zadecydowały o roz partii, rosła cała partia, jej eila, pod- rewolucji socjalistycznej i zbudowała
ra~zne wzn;tożenie kSkutecznoŚCi deia czym. A przecież to jest tylko jeden poczęciu procesu stopniowej zmiany nosił się jej autorytet w narodzie.
pi~rws~e pan' stwbo socjalistyczne, stano
arua organow wy -onawczych wlak
b
' l k"
70'
h
H"--.--o·wmy si" tow.arzy _ _ po Wl wzor I s k ar nicę doświadczeń, jest
. dzy lud9wej, znacznie polepszył się 1'0.
o razu WSI po S lej, l
plerwszyc
wl'ed~zl'a-ł.·towarzysz'" Bl'erut na III P'.e drogowskazem i nauczycielem naszej
Bta b
'
. tw
Zj'ednoczyliśmy się
stwi~rdza spółdzielni
produkcyjnych, powstat"
n ezpleczens a w naszym woh
num KC PZPR _ na czym pol6-a si- par n.
jewództwie, do CzegO w dużym sto- Deklaracja Ideowa Polskiej Zjedno- łyc w tym roku przy pomocy naMiesiąc Poglębiania Przyjaźni Polsk-o
pniu przyczynił się wzrost szeregów czonej Partii Robotniczej - "jako a- szej partii, zapoczątkowuje to wiel- la naszeJ Partii i jej rosnący autoryORMO.
.
.
wangarda polskiego proletariatu, ja- kie (lzieło.
..
tet wśród nuta pracujących? Na tym, Radzieckiej, imponujące masowe obko przodująca sila narodu polskiego
Zadania, jakie postawiła blato- że nie dawąliśmy sir. zwieść na ma- chody z okazji 32 rocznicy Wielkiej
lI'Il ..
w jeco marszu do socjalizmu, Jako pol
rla przed naszym pokoleniem, mo nowee kapitulanckie I oporiunistyez- Rewolucji Pażdziernikowej i wreszcie
....
ski oddział międzynarodowego f~ońtu
gły i mogą być wykonane jedy- ne koncepcje polityczne, że nie pod- wspaniałe pod wzgłędem zasięgu i treś
wolności i postępu, demokracji I 80nie w warunkach, gdy tła czele dawaliśnQr się nastr6Jom nacjonali- ci przygotowania do obchodu 70·lecia
cJaHzmu".
narodu stoi partia - monolił, par stycmym". Walka ta uchroniła ruch urodzin towarzysza Stalina, - to slupy
O
Al·....
tla marksistowsko - leninowska, robotniczy od zejścia na manowce, od milowe, to wielkie i ważne etapy na
v
"' .... '" U
Utworzenie Polskiej Zjednoczonej
partia typu bolszewickieco.
katastrofy.
drodze do pogłębienia sojuszu, do
n ......
łny.:..h·
Partii Robotniczej było _:>rze!omem w
wzmocnienia więzi ideowej narodu pol
.... ... .......
...
historii naszego ruchu robotniczego.
skiego z narodami radzieckimi.
Rok jedności był rokiem wzrostu Ostatecznie zostały obalone i rozbite
Dos'W'ia.dczen.ia historii rochu robotniczego uczą nM, że naWpływu partU' na pracę 'zakładów sztuczne przegrody tworzone przez
cjona/izm jest nitbezpiecznym, bo .z~f!i.Mkąwaff:ym wrogiem dąPrzemysłowych nas~go woiewódz- zdrajców klasy robotniczej spod zna
wał
twa. Nasze organil!;&cje zakładowe ku socjaldemokratyzmu.
żeń wyzwoleńczych lud~i narzędziem rozbijania. zwartości i jedprzyswajały sobie w ci'fgu tego 1'0- Jedność ruchu. robotniczego dojrzeności klasy robotniczej. Nacjonalizm . jest przeciwień8tfCem rzekU umiejętność oddziaływania· partyj wała w latach walki, przed 'w-ojną; i w
czywistego i .głębokiego pat.ńotyzmu. Patriotyzm _ t.o gorące,
!lego
lIa pracę produkcy..... swe.ich k '
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kierować

ruchem współ2awodilictwa
pracy i wielowarsztatoWości, ruchem
Wynalazczości robotniczej i racjonalizatorstwa. Wyrosły w tym tor.! ~
We zastępy przodowników pracy, ml~w osżczędności, nowatorów i raC]onalizatoI'ÓW. że Wl'Jllienimy tu
d!OĆby tow. ,Zofię Gębską· z--Zakbtdow starachowickich; tow. toW. Ml~ała i .Wi!belma Adamczykó'~ z
~WM w IGelcach, 'tow__ Łukasza
",?bosza z Huty Ostrowiec, tow. Sta~wa B.ajdora z· Częstochowy i
~elu, ~ch... Nasze zakładowe orgaIIlZacJ~ partyjne·nau(Z'yiy się;spełniąć
~Olę. Jaką nakłada na nie Statut pa;rtU:

grunt spod'-1lóg sił zain<teresowanych
t
. pod·atu kl
rob tn'
w Uj rzymamu
Zl
asy
o l
Cjre.

Jedność działania dwóch partit ro-.
botniGzyCh, rea~ana wb,rewopo!'OWi Prawicowych elementóW w PPS,
zadała decydując,)' cios' klasie 'tI7yzy~~
kJ,waczy, umożliwiła przeprowadzenle
.1, utrwalenie zdobyczy,. osiągniętych
w,ęt:wszym okresię po wyzwoleniu,
umożllwiła ,~~enie się li: mikolIijeZ,-kowsk.ą agenturą 'rodzimej reak
.cji i .ariglo.:. ameryk~kiego imperialianu, umdtIiwiła uą-walenie us~
ju demokracji ludowej, jako forDl)'
u'ć kieroWlllllieJlł iyda pOIiłjcmeio, dyktatUry proletariatu. . .
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odpowiedzialności' za za8Z'CZytny
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ID p08tępowych dziejMh ZtUkkos ..-.. .. PatJ'Iotyzm pro."tlZnacki KC PZPI. i te lizuje jeg) ~tyczne.
to najglębszy rewolucyjny int61'łl(lCjonal~.
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bec wroga klasowego, wobectitow"lieruta.. wygł08zo~ego na I Kon~e' PZJ?R).
skich imperialistycznych agentur, USi-r
łujących prowadzić dywersję w naszym kraju Plenum postawiło zadau!e
~ .. z włtÓIkleh, de6wfa(IRoCmieę Zjednocze~ świę~y w oczysz~enia naszego aparatu państwo
es,e6 eiaołowe.ł partii mlęc'lll.rlul- prżededniu 70,-4lj roczrucy urodzin to wego, samorządowego i gospodarczegb ,
rec1ewep ruehu robołnl~ e- warzy,sza Stalina.,I Partia nasza naj z elementów wrogich. Plenum post~
, - ,. lepiej<'u~ rocznicę urodzin towar:&Y. 1Yiło zadanie ostatecznego wykarczowal
.~ 4l\lwah! W_hm__o- sza Stalina, !ldy z"l."eWolucyjną ener~, nia wPływów socjal-demoluatyzmu ,ii
weJ lt8ID~cmej .~ .....1- gią i udzieS1~ciokrotnioną czujnością odchylenia p'rawicowo nacjonaJislycz_wików), - - . parija weł1!P walczyć' będZle o najptę:dszą reał.iza.- nego z szeregów -naszej partii
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Fabryka ~ Wy}'O!i:.a po prostu m~·.cO ~ac~ ,lJUd~Jttl{~a.'U p6j. r'~. ~"wa:'tJ~tWJ?~, ~cli
,." m,,'ch ,oczach. Kiedyś istniały tu dZle>jrobota..
ma wpływ na Jakosc metalu.
'male warsctaly "Dynamo', a dz'ś
.Był na. świe<;ie tylko :)eden czło:, lu, szczerze mówiąc, tnieI!śmy wtedy
łeit. to j)ierwswr.zędna fabryJ>a",. ty· Wl<!lc, ~V'.roógł. 1Ui.Z:~.'
~.
ban:b:o. l!'ało. Odpowiadamy włęe posążoma ~o<lnie ~ OiŁaŁnim sł-lwern na to py,anl"; ~"al:Z.Y&l\ .$WI!!.
tak Jak Je~t.
.
teebu. iki"
l oto. 'f. ~?;""r~ 1924 .pku P<n
...... P~clCk:a. towarzyszu Stalin.
Ale)l3 to wszystko osiągnąć, trze St<tnoWdlsmy. ~P~WIC ~zego •.UI;;:O-I PokIwa! g~ową i Pyta:
' .
tła bvlo y najpierw porządnie .się cha~o towa,.:ysza S:taliQ.a do ":00:«,,, - . ł). ZleruJ.l! formrersl>ą przesiewa·
n
..
nie tyllm prze- ..Czy towarzy,sll .,s;lI.l,t
bud
I"
tabi!§'ke ale rnoŻful po- ~zas n.as pr'WJą<.:? ,iPrl'Jioyl!smy Q..>
N,e,' .J~.~ Wi&s~iollltwjeU1
00.

Wl<idl\ll

mapra~vw ć: przecież
~~~ filąJ '.cie? . . ,.
wie:r:e;~r;: prz~d;;WOlliŚ!l1Y d<m,ię, ;;:1I~~~~l'~;;tr$~;:;:nlr7~~~%;~. ~:"P~ze:;:::Y.

Bo1uilmofł

Skala.

p. . tom dz1eJo'Z8.'fa Sta1In3
' IOrwszy
111

ł

111

stos depesz; takie mnoslwo, JaklCgO
D!ugo~my rozmawiali. T~"";!rzYS1~ł
przez całe. życi.e iesieze nie wlUzia- StaHn pytał o mieszkania roootnicze.
Dzieła.
,~sjążka
tem.. Wrmrembsnn:. między .sobą Sll"J- poradził Mm tJfządzić żłQ!:>ki, aby kootrzy m 1łłel;' u: w~s:ką
rl:ęf.l.la l zrozumIeli.my s;.ę b.."Z S!(,lW~" biely miały wolne r,:~e, i waągnąć je
Do pierwszego tomu Dzieł Józefa władztwa lU!łu jęst mOżliwe tylko w
dałem solne pytame.
"Widzicie, Hi? spraw. dQ zalatwienidL do !)faOY w f;łb,·yce. Potem spylnl jak Stalina weszły również prace Lapisa- tym wYPadltu, gdy na czele rewolu,,.Jakim CIl4em,' A1alłazr: liJzJIU'>IUł" I ~~zYSlkO to ti"z:,b~ przeeici: prz1!ez;, practJje spółdziSlnią, c~y. ,:am c7egD ne w okresie bUl"wazyjno-dęmokra cji staną $wi!idomi robotnicy, gdy
,,~ iF. IH'O"ty r,obIWJMZ, wy,J- tac I l'JldeeYdQWac, Jak w każde} bpr~ n'e pO'rzeba, Prawdę mOWląc, chclJ;-, tycznej rewolucji 1005 rOKU. Bije z ster rewoJlICji ~jdować się będzie
sleś 411 f.3kjeS'0 stppnia, i.e spotkał wie postapić." $l.oW?rn, ;p9Cz;Jhffipw, liśmy popro~ić o pomoc dla fabl'YĘL' tych prac Żar rewolucji, w oJl;niu któ w r~kach .ocja!demokrlicji, a' nie
cię at tak wie~i zaszczyt'? Jak s!<: się jakoś niezręcznie. Myśfimy ~obie'l Ale tu, w tym gabinecie, z którego rej Lenin i Stalin rozwijaU naukę o burżuazji - przeto zadaniem pal'!ii
to zdarzyło, że znalazłeś swoJe że nie w pdrę wybraliśmy się ze iW<>- wid"ć cGl!y kraj, sumienie jakoś ni" strategij i taktyce proletariatu. Lęnin jest wykopać mogiłę hegemonii bul'o
~ 1iW4IJ/ł ~ W ~y,(:z- im zapl'06zeniem. Aż tu nagle drzwi pozwalało mówić o polrzebacły jednej budował te: naukę rozwijając zasadni- żuazji, zespolić wokół siebie rewoluwpJ1 pracach Jl3s:lc!:,o kraiu?" •
się otwięrają i wY<:!lOdzi do nas s<lm fabrYki.
.
czą my~l) że hegelTIOnem, l~:eł'owni cyjne elementy miast I wsi, stanąć na
;r $am inala~łem odpowiedź:
JÓl-ef Wil;SJłrjon o wjC4,
Na razie nic nie potrzeba. Prlsta kiem tej rewolucji winien być pro- czele icb walki rewolucyjn.:lj, kiero,.A f;9 dłatę,q, te towa~sl!! ~talin
- J3;lTIlu!. dobrze zr,obillście, tQ\Va' ramy się wykorzystać to, co mamy. letariat.
wać odtąd ich wystąpieniami i w ten
IO,IJlÓP ci i;yć, Ż!- stostJwałeś su; do ~.s~ QYDlIJUOWcy, ~wię przyszii Poc':walil nas i powiedział, że rr;Leninowską naukę o hegemonii pro sposób umocnić grunt dla hegemonii
l~ raj, U źyłe$ Zfiodnfe z Jego doc m0'Y1' - PrtJs":ę wej~c.
.
botn;!> powinum troszczyc. S)~ o .\Yspol letar!at" pPCItrzymywał i rozwijał to- proletariatu' (str. 266).
!,,:YQ1 s)ęwern." .
, J o z e f WIssanonowlcz poprosIł, ,.byś ne dobro IUlrOOJl,- o mięnte panstwo- warzysz Stalin w praktycznej walce
W WALCE O SWlATOPOGLĄD
Ji><-ef Wil;sarionowiez ro;zmawlal ;ze my usiedli i sam sobie krZesło P:'zysu we. je.k dobry gospodarz.
i w swy~h p'<łcach, pisząc np. w pło
MARKSISTOWSKI
mną osobiście.
.
nął, usiadł kolo)nas i pyla. z 1JSlPleF.07.1nOWa ta na eale ż;fc;e pow,la- miennej odezwie: "Robotnicy KaukaPierwSlIY tom Dzi.eł JÓl '/1 Stalina
Było to w niezmiernie odpoWle- chęm:
_. ~
la D1i w pJ.nlif'ci. Słowa Stalind st0.1y ?;li, nadszedł czas pomsty' - "Głów
zamyka cyk) maJwmitych artykułów
~~alnym dla naszej fabJ;yki okrt'Sie, . - No, jak tam sprawy w fabryce? oię d,a mnie n'RkilU?m.
ną siłą tej rewolucji jest prolPtariat
'IN r. 1924 Wszyscy wiedzą, jak w~'gl..
Opowtadamy o tOW8J'''~'''7,a<-h, o
Eiedy PQPiosilif'rr,y towarzysza S!d miast i wsi, zaś jej chorążym je_t so- p. t. "Anarchizm czy socjalizm?", nadał wtedy. nasz zakład: niewielka .fa: tym, z jąkim cn('JzjaZ1TI€m ;-fdCUh lir.a, at·y wygl"si! u. nes ,efera', od- cjaldemokralyczna partia robotpicza, pisanych w roku 1006 i 1007 w związ"
ku ze wzmoteniem dzia!iłlnotCl a~ar
brycz.'<a, dwa, trzy oddziały,. 'pl~, j/OlPiffiQ trlldr.,,';ci~ pomiJW) ci,,;;;.;c)": powi~dzid. ŻĄ2 VI fili '\)lii:"~ycl1 dn'Bch a nie wy, pp. liberałowie" (str. ~).
chistów w Kraju ZakaukasKim.
ueść warsztatów, daehy przeCieKaJą· warunków.
bęnzie 7aj,,!y, a~€ w ckr€tiie u.ocą
Towarzysz Stalin pisze w Qwym cza
Praca "Anarchizm czy socjalizm?"
A roboty mnóstwo - nie wiadnmo,
- ł). dll~b· nad Wll.Szą <IdlcWllia stO:·cll'ażdr.'ernil<owych poiil.ara SlG sie szereg prac, poświęconych' zągad
• do czego się v.:pierw zabrać: ~~y lsic!J$6l, ~o?
•. .
zna:e,j: c,,"s i p'·zyjelIz;e. Potem. liści, nieniom organi?owania sil rewolucyj - to bezwzględna krytyka reformizmu i anarchizmu, a jednocześnie mi""
.raj odbudOWUje gospodarkę· MlehWprawiło mnle to w zoum!P!lle, nąl nam d'o[}:e I z usmlech€m ,-yezyl
nych dla osiągnif.'cia 7wyciestVva, a w s\rzowski wykład i rozwimęcie teoJmy,przed sohą'tyle pracy, ŻĄ2 aż dech "Jakże to t"k - myślę sobie - lL, powodz0nia,
szczególności rozw;ja naukę marksiretycznych założeft marksizmJ ,na';zapierało w piersiach. I czemu się tu ważne sprawy państwowe, tY'e deA po kilku dniach, 7 lis'opada lHZ4
s\owską o zbrojnym powstaniu ("Pow
dziwie-? Pl'?€:!ież nigt:~zi~ jeszcze d~-I p~sz, a o~ si(! duc~~m interesuje~ ~1€ roku odbyla, s~~ druga, rO/.mowa to.- stanie zhrojne a nasza taktyka", ki o materiaJiźmie dialektycznym l
tyChcla~ nie b)'~o S;x>jJ)JZH1U, a my" ,Jozef
\VIEsarlonowlcZ pyta! tak po. warz::sza S .,lma z aynail;ow'a:nt. "Marks i Engels o powstaniu") i o historycznym, nauki o rewolucji socjalistycznej i dyktaturze prtlletaria.
- __."....,.,..,--~.-~
! ważnie, że od razu zrozurniaj~n1; prze Tym r37e;n \v/j'-Ja w niej udl.iał c<"{-ta lymeza,oowym
rządzie
rewolucyj.
cież dach ten jest nad Ddlell.'nią a zaioga. Tow. Stalin jirlyszedł do n83. nym ("Tymczasowy rZlld r,;wolucyj- tu.
Towarzysz Stalin pis<-e: "Marksizm
ny a socjaldemokracja"). W IIfa!!ólcn - to nie tyJl<:o teoria socja:izmu, to
lych towar:zys;(l Stalin rozw'ja leni- jednolity świawpogląd, system filonowską nąuk.: o rewolucji w oparcil1 zoficzny, z którego sam przez się wyo ogrolnne dqświł;łdezenia, jakie zdo- nika proletariaoki socjalizm Marksa.
był, kierując walką oolszewi~kich er
Ten system filowficzny zwie s'ę maganizacjL 'l.'rzeba zaś pami<;:.tać, że or- terializmem dialektycznym'. (str. 307).
ganizacje bolszewickie Krajll Zakąu
Towarzysz Stalin podkreśla tu Z/lkaski ego byłY wówczas
jilk tQ sadniczą myśl myśl o jedności j
stwierdził już III Zjazd PartIi naj nierozerwalności socjalizmu rroletaNa biurku pr;U;wodnicZ/lcej Ligi I Łodzi ~aproponowały wprowadzenie
to:ow;;mi organizacjnmi par riackiego i światopoglądu marksistow
jnymi W kraju.
ąj)biet piętrzy się stos pięknie wy- ~pec]alnych "W;Jrt· groeczności"
$kiegQ, czyli filozofii marksistowTę bol~zcwicką;
leninoWpką Unit; skiej. Teza ta skierowana jest przekonanych listów. Podpisują się pod które będą czuwały nad uprzejm·l i
rozwija
towar7,ysz
Stalin
l
IlO
upadku
ciwkn oportunizJW)wi i rewizjonizmo
nłmi miliony
robotnic, mili'lRY sprawną obsktgą klientów, chłopki
chłopek maŁek, żon i sióstr.
Ramizowa ofiarowały 100 godllin rewolucji ~905 roku, wskazuj'}c jiłs wi, który odrywa socjalizm od jego
no, na czym polegą różnica zdań mię filozoficznej podstawy i uważa za
,,My kobiety 8widnicT.ie - czy pracy prz~ budowie szkoły.... , .
dzy bolszewikami i mieńsZ8wikami i moiliwe "łączenie" socjalizmu z filota{Ily m.in. - żony, matki i 8ioBogato Ilustrowane g~zetkl (iclen walcząc niezmordowanie o zwyciest- zofią idealistyc.:ną, czy też zBStępO
stty lepiej niż kto inny, d.ocellUv ne,artystYCzne de~oracJe - ~o ze- wo rewolucyjnej bolszewickiej stra- wanie materializmu dialeK\ycWego
my floM,i. Pragniemy, ieby wy- ~nę~rzne oznaki .wlelkIeJ akCJI p~~ tegii.
- filozofią Kanta. Walka towarzysza
Omawiając
w 1906 r. wyniki IV Stalina Z antymarksistowski;n r~wi·
sil/ci fnózyów i rąk nie siu. I Jętej przez poliSIne kolnety, akCJI,
żyly dziełu' wojny ~ znillzczeilia, która )est dowodem jak
glę!:lOko Zjazdu SDPHR, zwanego Z.'ednocze- zjonizmem, zarówno rosyjskim jak I
niowym - w pracY p. t. "Chwila o- międzynarodowym,
miala
wielkie
ale b!ulowie lepszej i 8zczęśliw kochaJą l ezczą WcJkwgo OpleJ,u- becna
a Zjazd Zjednoczeniowy Par- znaczenie dla sprawy teorqtycznego
Bee; przyszłości. Wiemy, że spra.- na i przywódcę obozu pokoju
i tii RObo'.niczej" - [owarzy"z Stalin uzbrojenia partii proletariackiej i
1va po7wju et.oycl.·ęż y , bo tvalc.~y postępu - ,wodZf mlędzynarO;lo.we tak oto pisze: "Filkty świadczą, że wychowania kadr partyjnYCh i nie
o nią obóz, na . którego czele stoi go proletariatu, owarzysza Jozefa zwyci,slwo rew Jlucji, doprowadze- utracił" nic ze swej aktua;ności po
nie jej do końca i ustanowienie samo dziei, dzisiejszy.
Związek Radziecki, obóz, które- Stalina.
(JKW).
.spolecl.eruitwD,

~.

Generalissimus Stalin na froncie-w·g obrazu P.

J. W. Stalin -
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WprostychsłOW3Ch, Zproslych serc ...

lo_itly padskie· piszą do· Józela Siali na

mu przewodzisz Ty,
Stalin".

TowarzYIi~u

Robotnice z Koła Ligi 'Kobiet
przy pańl!twowej fabryce NI;. fj '"
Kaliszu, kobiety skierniewickie; ko
biety z Łodzi, Wrocławia, W:U'hZ:J.·
W/od imierzMą;akowsk' wy, Liga Kobiet z gm. Ranlzóv',
pOw. Kolbus~owa , z Wloszczowej,
Białegostoku, kobiety zr<-eIlZone w
Związkach Zowodowych dają do
. wody swe;; miłości i czci dla towarzysza Stali~a.
Wzrus~jący list nądeslaly
ko~y
biety z Białegostoku, uczęszczaj:jCe
Qdmierzam
na kurs pocz'!tkowego nauczania,
dni, którem przełyl,
czytania i pisania. Być m09;e wie.
.zukaj<iC ~
le z nich po raz pierwllzy kładło
gdzie gorejący wątek,
podpill ...
tłJ). $.ąrJl lW-iqzi ernik
staje sil! jak świeży,
,,My, k.obiety,-rob?tlliae dzi(:1>tl
dWUdziesty piąty jemy, że ttmożliwileś nam rlostfiJJ
to był początek.
do nauki".
Z ostrzy
W pąrze ze słowami idą czyny,
łI~tów
.
trzaskanie iskier,
CzłOnkinie Kolą. G"spodyń w
Płońsku i Plocku przepracowały
jeden dzień w sp;}łdzielni produk·niby piłki nUota.
WłosZ<ewwej po·
hi .łJllQJ.ny:n-j,
m~we koła' 'rowa
• • jak pod zjątltZOl1YII\ mrowlskieu'

Riedy
odmierzatn dl I:

!llrtaimac!tnaboiów

.... :"as
.'

. .

litraż

P,-n,,~'~,,;
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przy kUlmniotae'"

~je
towarzvaz Stalin.

.·to·łam. ,.ma prawQ, drzWi
,

ISiedlcach

- Rad7iec

Ligi Kobiet \V
się
otollzy,:

kolei'lt\ld f;6 Wili,
kola. ,WU~

trJ:ecie

~

Tanl gdzie Stalin
Na wysokim Lrz~gu Wyc~cgdy (do·
Dwa niewielkie, jednopiętrowe dom·
7 rubli, 40 kopiejek - miało to
plywu pÓ)llocnej Dżwiny) leży pra· Li, w kt/Hych Stalin mieszkał w czastarczyć i na mieszkanie, i na .li·
stare Illiasto Solwyc~egodlil,," Sól Wy· sie kolejnych zeslań, znajdują się P'7.y
tr~ymilnie. 04iywi;l.ł się bardzo 11e
cregdy ~ le dwa słowa daly nazwę jednej ulicy, naprzeciwko siebie, W
brał u mnie kWiutę mleka i to wy
miastu. Niegdyś wydobywano tu w po jednym z ,,\eh urządwno W roku 1933
;tarczalo mu na dwa dni. Do mlekażnycll iloś~iat:h :;ól z kopalń, które muzeum, w drugim - który również
I>a kuppwal bljlkEi. Na obiad cho'
należaly do bogatych, kUpców Stroga· ,tanowi własność llluzeljm - ~i1chodzil 40 ~wyc!J wWlIr~ys~y.
.,'
nowów. Zresztą llia tyl»o »QjłJłłllic 50- wano pokój wraz z .ca!ym urządze·
- Stalin przebywal najczęsCIe)
li: Slroganowowie byli wszechwładny· niem, z którego konystal ongiś Stalin,
w dO/ilU ~ czYłi1j, pisał. Bardzo
mi panami calego Sołwyczegodska; dQ
Na widok lego skromnego pokoju
du~o pis"l, Częslo \V nocy slyszarobili się na ucisku chłOpów pań~zc"yi zwiedzających ogarnia uczucie głębQlam ~a 5cianą skrzyp podlogi :nii!nych olbrzymiego majątku, tu bu- kiego wzru~zenia. Tu miankal i praznaczyło to, że nie śjti, że praCUJe,
dowali wspaniale pałace, cerkwie, cował wielki Stalin! Nieduży itół,
Mi,,1 tilkie przYZwyczajenie, że lue
klasztory, lu handlowali. Tu wreszcie kilka krzeseł, drewnian/l lóżko, kwiady pracował, w~tilwał od stollJ I
- według /Owego "Wid. i ,mi się' ...; ty. w dOlli~ló.al:h, ielazJlY pieCYk,..
cbodził \Ii kąłi1 w l<:ąt. Miałalll duliądzili chlopów. ~
przy tym sIole ,1ÓZłI( Stalin pisa! hisio dzięci. Cza~em biły się ZłI sO~Ą
Kiedy w XVIII wieku odkryto boga. _toryczny list do prz€bywajllCe9o wów
i robilv tyle balasI!, ~ o czy taliI\!
te złoża soli nad Kamą, uwaga prze, cZas w Paryżu Włodzimiarz;!ł Lenina.
nie było mowy. Sywalo, Stalin umyslow<'Ów odwJócila się od Wyczcg. Tu, w tym p.okojl!, ol/bywały sili ze·
chyli dri1-wi, popatrzy nil dZIeCI,
dy, ;Z:illT10żne Ijliilslo zamieniło si,! brania polityczne zesłańców, tu prl'Yuśmiechnię ~ięH' D~ied !larn~ł~ ~,q
wkrótce w nędzne miasteczko, do~któ. chod~i)i oJ<:Qlicznj chłopi po rad,) po
do nle!lD, ohstępowilly go lliplli'
rego zimą trudnO bylo dojechać. Rząd S1i;l!iDii. I)p tych okien zagl'lpall nocą
waly· cMreml
carliki uzna! WÓ\;TczaS, ie Sojwycze, ślea~ą~y gO be~\1$talJnie szpicle pali,
..Pędzi klblllj:ll W klIrz!) tllmallacli,
Zandanllł CjlfSCY
obyllwu
dl
gods!, nadaje si') na miejsce zesłanią cyjlli",
niepożądanych dlań ludzi.
i
W Jtrugim domku, naprzeciwko, zgro
'.
(,trOIlIJ
Pewn~go
~ 27 lute. mad7.l)nO fotokopie 40kulI\j!ntów, obrąS)I,u8zcle kaj'any, WOlMŚĆ
JW.!).
etapem do zy, iI\!.slrującę życii~ i azi~ąlność wieI
(ulio cll4M
.
na ~ mocy Ji;ię!jp wo<lza 1IIJl,S prą~ul'lcydl w Qlp::e~
Nlecłt opromieni !lwia!
•
przy ~ię :zesIania Yi Splwyc:zęgodsku t WD'.
luclemlętoD~ .
109Q~ie,
'.
;/;ę\!lZ!,II. ~O'II i' niespoiyta efte~:::.
W niezmlernw cię~lj;icll . Warnn!qlcl> ·z!il"lmlcz.n!l qddanie partii bolsze iJ.
iyłJPfi!Cllwał tu S~ą.Jin, WIIIŚ<;i<:l"lJ<:ę ~iej Upterę~om narodu. pomaqaly J l
jednego iodnil~mpWilny!;1l PU:j!~ Slll'~~l\>1ll;~t,V~~Vf~ . .. l~~:Ć d-:;~~.
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czci

Iti

"
p()ISki~h

&t,,, 1

.-"I
'

kieleckiego

g' dz~n, ~,~~
RAdzlemy
uczyc historii I
WKP (b)

SI lin

~~_ ,!!!!..1>"w ~'A!::
SJP
ClC, tak. .~nio~e .Świ~to dla rOb.otni-.
pGl!t~~ __ -1' w. ~
'ł
'ł
.
k~ polSklęgO Jakllll Jest 7~lecie uro
u Gen",ra:USlll!uso~ ,~taimo.Wl
,d~n G~neral!ssimusa Józefa StaUna,
" dnlu Jego urodzig. Pięknie wykoprzyl!Ples~mem WYkonania bUdowy
pny motocykl.
Koł ZMP
$redn"
S k 1 I bloku Nr 6 o kubaturze 10983 m szeRama, zbiornik. i koła pokryte Z
dO
.
pr~_..
lej W,_~,5'~ ściennych wykonując na dzień urolakierem niklowe obręawo owej w ~lmlerzy
, ......leJ
.
.
~onymwYdechOW~
tłumik i .cie- postanowiło
uczcić zbliżającą się ~~ roboty murarskie i k()nstruki!ję
a
~,
Stanowi 4~onale pre~n- rocznicę urodzin wodza światowego
acllOWll'
.
~IC~i całOŚĆ~
proletariatu, Ge,?,era:iss~musa StaliPracownicy SPB ~wają swoich
wame
1U!!~le;nie od ogólnych zobowiązań na, przez zorge.m:m
Koła T·)wa kolegów z innych przedsiębiorstw na
'7n"I'"
!
rzystwa PrzvJazm
Polsko
- Radzlec. St
. do POWZięcIa
, . po
'o.....
!lady """"
a..oweJ. napIyw'
aJą c ą- k' .
ł b"
.
.,
h' to.. I t ereme
arach OWIC
-'e nowe zgłoszenia indYwid.uałne z \%~'r(Pbo)g. ę :amc, znaJomOSCl ~s r.u dobnych ZObOwi~
~ ~i rocmicy ur~ tow. 8ta:ina.
"~".
l gru~ t owne Z8 Poznante s;ę
.
1
fIta. •
ł Ił
bo i' z. zyclOrysem Jozefa Sta.ma.
'"
ZMP
.
........ '. l
DurIik który w swym
przy Szkole redmej Zawodowej
o.~· ;t~:::wJa ~ł podpl3a1»' t:Q_
w Kazimierzy WieUdej
dzień
:wIĄIIIIJę Iię III obaj; 7.·letJriej roeznl
.
" urtel"'a ae_lifiIm_ ,Jmia
hudowę
Pracownicy ZEORK-u w Skłtr~.... podnieść ~ IIWI!J
J
żysku zebrani na masówce w dniu
P!.:_I~'< pf.."..~l' v+_.
=wią,ZWę ,41ft
10 grudnia br. dla uczczenia 70·e;
~ p..v-_ ..._
\I
w
Il
ił
un
rocznicy ur"'" IIi n tow. Stalina - z';
ł!t!lr~pIoIlIłlJ·ckl'ph.
bowiązali si~ do dnia 28 btego
(I CI ,,"UlIQ
"
". '1Lzowa~ we wszyst
kich wydziałach współzawodn;ctwo
pracy.
..
Praeownfcy Społecznego Prv.ed!!tę
Zespół zbro,\flny P~P w S~racJ».
Pracownicy
umysłowi postanowi
biorstwa
Bu
1ow!anego
zatrud"leni
l'licscll , dla u~nla fOCUllcy IU'Op
li - jako podarek na dzień nrudzin
jIzin tow. Stalina osiągnął olU proc. pny budowle .bloków mies~lIląy(h
tow. Stalina ofiarować dzień ;:>raey
na Majówce w Starechowicach, 1.gro
JlOrmy we wSJlÓnawodnictwie zespo- ma4zeni
w n;e:lzielf:, dnia 18 bm. - przy
nil nRredde wytwÓTm'.I!j w
JoW}'lTl.
budovvie magazynów na ul. 1 Maja
4niu 5 Srudnia br. posianowlli UC~·
Zefp6I ~ezy G IlSÓb; kieruje nlm
toIV' iÓ$łlf OrHoJłOWllId· - przodowI
z,}oga Kiel.

I

I

:w

~~~4rus~::~1 :'::at~:re~'Ilik~v;

zarządśSzko~n~

łzawodnictwo

Zorgamzu;emy
WSp
I'f"
OlaruJemy

pracy

Przysp' ieszymll
domjw
m1j'eszk!llnyr:h "la ro"otn,'kiru

412 procent normy

DlkO:=~u nall!ią:

I

tow. tow.

KonI(retne

Bro-

:r~ EF.-l$!':'::

zobowią~ania

robotnlk6. rado"-skict

Iadywf4l1alnl! zarobkI C1:wnk6w ze
KlaBa r;botnlcza nlldomia nr7Vat,w Garbarni Nr; 3, posfanowior
fPOłu przekraczaj, '10.000 zł.
,H.,
_ me ~11!y1ml' łąn nlg. plla z wlelklm zapafem
mŁuz!a- zorganizować kółkJ sarnoksztakenic4r - g!b'1!y nie 1'1_ .łrój lwio· zmam 40 .tudlowanla ż cioryllU kiw. we i warty honoro~e.
lIT. - 1\ łM .trbl pomóga <D&M I Stalina. Powsłaj, ooraz to nowe kól·
W dniu wczorajszym odbyło ilę zeł lJłrwałil\ tow, ltolln. Dla>, ka SIIl!lI)ksztlłlceniowe
pośwj6cone branie załogi, ~adomskich
teJ. . . . ;"0 IU'lI4zip - ~imy
.
'.
'.
~
lIfHIł - 110 to PHU r.~rJlde studiom nad z;reiem t. duciom J Óze!iI Drzewnych, na którym, po wysłucha
~
Stalina.
niu odc.zyŁu
temat życiorysu tow
..
Ponadto szereg załóg przygot~wuje Stalina, postanOWiono zorganiwwać
bezpłatne
się do honorowych wart stalinow- kółka samokształoeniowe.
skich w dniach 19, 20 i 21 bm.
wać zupełnie spóźnianie się do pracy
~rawne
mało-rolnych
Wytwórnia PMT zorganizow'ł!a 6 oraz zorganizować warty hon.:>rowe
Od lewej i/at·y "'lfJgi Odc1zhlll W(If'8zaw.,kiego ",11j<,[l"olVegn Przerllrę
'o-rolnych chł"po'w
kółek samokształceniowych. które po W innych zakładach przygotowania biol'stwa Robót lnstulacyjnych, lotników sp,
::ych oraz warszawU
przestudiowaniu życiorysu tow. Stali- trwają nadal.
:
slcich tramwajarzy.
W związku z nadchodzącą 7u-tą na przeks21talcą się w zespoi y szkole- ------.-------------~-

..,,6

"a

Zorganizujemy
dla
I średnl

porady

I

JI)tZI1icą urodzin Generalissimusa nia ideologicznego.
Stalina
ZZPP przy Starostwie
W wytwórni
równlez przyw Busku _ Zdroju postanowiło urli. gotowania do wart stalinowskich. któ
chomić
kurs ję.zyka
rosyjski~g0. re załoga będzie pełnić przy udekoro-

koło

trwają

Ęurs
rozpocznie się pr~d 20 grudnia
1949 r. Dotąd zgłosi/o się 29 slucha-

wanych warsztatach i halach f'ilbrycz
nych.
czlonków Kola ZZPP
RadomskIe Z"klady Obuwia ?rgan1
Poza tvm Koło ZZPP przy Staro- zują 3 kola samok3ztałceniow€. W
stwie w - B~skU uchwaliło bezpłaine, Zakładach Ceramicznych Nr. 2, dla
\lIIzielanie informacji
wyjaŚ'flien i: zapoznania się z życiorysem tow. St~·
porad we wszystkich ~prawach weht' lina, poświ~tono cZ'lŚĆ wykładów noj
ł\ząeych w zakres administracji o- kursie .zko· enia ..idco'ogiczn,,~o.
C6lnej, rolnikom mało I średni orD:' zakładach
wy. O,}~W odlewOl~Lycn
JI1Ill,
oraz wszystkim
clIłonkom I .,Mar~i1", kołko. ~amoks~tałcelllowe
Związków Zawodowych z terenu po rozpoczęło pracE! lUZ w ubiegłą .obowlatu.
tę, a załoga szykuje si,: do wart .taBogumiła PaulewIc!!
Iinowskich.
ezy

v:

l

. _~

był

na

s l
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Planu TrzyletnilIlIego w Kl'
.

o tym. i~ montaż motocykli ,kon·
czy swój Plan Trzyletni przed terminem wiedział prawi" każdy pracownik KZWM. Wy.tarczylo pr7.ejśc
przez ha'!ę omon1ażową. aby ZlJrien!o
wać, że tempo pracy wzrosło bar·
dzo znacznie. że ropota pali się don,
słownie w rękach.
.
.
.
Z wozków montazowych. szedł Jednym nieprzerwanym CIągiem moto-

zesłaniu

c

s

CD

I

!DaJem od agentów in!oqnacje, te Dtu- swych agentów, komisarz sam zjawił
IJlJzwlll Wraz z innymi ze.laecaml za- się pewnej nocy w małym. domku
lIIeru zorg"nlzować grupę w Solwy- przy ul. Milionowej, w którym zanucsz
tzegodsku. Grupę tę w Odpowiednim kiwał Stalin. Po niezmiernie doklad·
~sle zUkwlouje się".
nej rewizji zmuszony był jednak na·
t.andarmi donosili również, że Stalin pisać w protokóle: " .. ' w lokalu, za]'Urządzą w swoim mieszkaniu zebrania~ mowanym pne~ Diugas2;wili. nie zna'
lIa których wygłasza się referaty i roz· leziono nic antypaństwowego'
trząsa aktualne zagadnienia polityczne.
Dopiero w kilka miesięcy pozm"].
"Celem Iych zebrań _ czytamy w do policji udało się wykryć. ie autorem
l10sie - jesl przygotowanie oośwlad- listu był Józef Stil lin. NaczelniK wo·
!ogod~kiego gubemlalllego urzędu ia.
bon.yeb propagandzistów·.
· W przeddzień Nowego Roku - 31 darmerii zil!wmunikowa! o tym depar
.lIrudnin 1910 r. _ Stalin pisze list do tilmentowi poliCji 18 maja 1911 roku.
\Vlodzitnierza Lenina. List ten stal się
Wówczas zabroniono Stalinowi uka
• -"oinym ddtumentem historycznym. zywać się w miejscach publ~cznych
St4hn chłOSzcze w nim ostro antYPllr-_ Za przybycie na przedstawleme ama·
tyjną politykę Trockiego, nazywa ją torskie ukarano go gr.zy.wną. II ZII. u·
• Isnll)·m brakjeJll .zas"d" i popiera le- dział w ze~ralllu ze.ł~mcow, z"mkmęto
lllnowsk,! taktykę partyjnego bloku na tn:y dm w iueSZ<;lC. Stalin przeby'
ZWolenników utrzymania i wzmocnie- wał. w ar.cS7.Cle. od .;l:). do. 26 czer~c,
lila nie legalnej parW prolelariacltiej. 19U reku, w ceh koml$ar~atu •. w Jed·
W liscie tym Stalin kreśli plan orga- tloplętrowej. murowanej o~Icynte z za:
lUZowania roboty partyjnej W Rosji.
kratowanyml okn~~ł. Oficyna ta za
List z sołwyczegodskiego zesłania chowala sill po dZis dzien.
.
"'Ywola! ogromne poruszenie i zanieGdy upłynął termin zeslania~ Slalln
pokojenie wśród żandarmów. Przez udał się do Wol,ogdy. PO~bllwlono .g<'
kUką mieSięcy policja przeprowadzała prawa pObytu na KaukaZie, w .tollc)
· .ledztwo, usiłując ustalić, kto był oru:w ośr<)dkach. przem~słowycĄ .. ~'.
łIIt~relll wysianego do Pary~a na adres mo : tego, 1.akazu, Stalm wyjezd ••
Lemna listu. pod którym figurowały wlj;rotce ruele9:1nlP.. do :etersbUIga.
1ł0\łl1l: ,,'l przyjadelsldm pozdrowie•. .
. .
JIeIIł IC. S,"
.
.
Tysiące robotmkow, k~lchozmk~w.
Wielokrotnie ponawiiml! rozkazy .2 przedstawiciel! illteligencjl. stu~lIl1tO":,
\l/oIogdy ! Petullburga, wzywaillce do 'uczniów, żołnierzy "emil Jlł.dzu~elde},
"YkrYcia autora listu zawnelką cenę zwi~ją fiG roku ~u.zll\lm I>tahn~ w
ł..rozClągałęcfa uli. nłIilIl&CZetł'łtlłe>OlwYCJłIgod);k;u. Zw~ed~ajilc~ wpum: .'.~ udrom, wceluustalenfa te- 14 liczne uWigl do ~lęgi pillll1ą tilo we j.
..
kOlllakt6w I 1Ios1mk'w· spowodo· IclI. ,łow. przepojon~ !Ił ~CZ\Jeillm bez4OIwy.;iegodslti· koml.-.n: pó gruieznej. milo,ąct, l Wdzl,ezp.C~,lIa
-'~J.nzcze bardziejw%rnógtapiclo-;towarzYl!za .Stabu, fl'niusq M:M!luaji,
zeslany'eh.
"
• .'
I;:.t~ry przyniósłllzaęśeia .. JlOI04owl fa~c Ib~bdo w;z60~~e!(I'1i~cktamU.
.
.
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O
· motocykI
statnl

,,'le wUllszenlem

pnes!ąpllem

!II domku, w k1órl.n

pro

mieszkał vIIgłś

nasz wielki wódz I nauczyciel. Po
zapoznaniu się z eks po na lam I, zebranymi \\( Muzeum, zdalem sobie
jeszcze lepiej sprawę, jak wielkiego dziela dOkonali bolszewicy pod
wodzą Lenina I Stalina.
Nigdy nie
.apomnę odwiedzin Muzeum, z k\ó.
tych wy ni osiem tal! wiele cennycb
wiadomości" pisze tow. Zarubin.
Oficer Armii Radzieckiej, Kotlarew·
.i wpisał <lo kSięgi:
"Nlezalarle wrażellle wywario na
mnie Jwledzenle domu, w 4tóryJJl
mleszl!ał I pnygp!owywiSl $lę do c:lal
$zej walki o szczęście ludu pracującego
wielki geniusz ludzkości,
nasz wódz, I!)warzysz Stalin -•
Dalej znajdujemy znamienną uwaę:

"Zwil!!ł~l\IśmY
57-11

Stalina

\V

Muzeum towarzydnIu, w którym przy-

łęto nas w szeregi parlII kOl\luulstycznej. Pragniemy tyć I pracować

dla dobra Oj~yzny,

.,,11,

jilll ayJe

I pracuje towa~18z Stalin",
Po zwit'dzeniu Muzeum pieśniarka z
lalekiej Północy, A. Suchowa. wpisała
lo księgi pamiątkowej następujące
słowa:
..Wsl!ystko, . co wld~lllła", w Mu-

cykl za motocyklem - do ujeid~"l
ni. Na obszernym placu fabrycznym
bez przerwy grały odjeżdżające motory.
A'e nikt, dosłownie nlltt nie wiedział kiedy rozpocznie się niOnta~ o.
sta!nieg9 rnotocyl>la SUr.. 125: .
A motocykle te to przeCjez durna
KZWM. Dlatego tet właśnie trlOtocykl pięknie chromowany pragn'f,i
wyslac robotnIcy Ludwikowa w podarunku tow. Stalinowi.
Kierownik Domi;ał
nagahywany
przez swych kolegó.v z innych dZiałów odpowiadał jak zwy~lę poważnie i surowo, że jak or,tatni motoeyk,1 w~jdzle na wózek montażo.
wy, to wtedy zawiarlomi 3ię kogo nn
leży. Brygadzista Witkowski u~tnie
che! się tylko i rozkhldal ręce, że niby nic nie wie i od3ylal do vrygadzisty Janysta a ten z 'kolei z nie\vyraźną miną tłUluaczył 3ię. Ż~ roboty jest talti huk, le n!e ma nnwet
czasu' policzyć motocy'ć1i ... Nawet załoga hali montażowej
milczała
jak
zakl,la.
A przyozyna tego milczenia był~
dość prosta.
Odd ..i I motoc~ IdowI'
posta, owił mi"l'lowicje wyprzed~ić ip
ne działy prc<'!"keyjne I jako I"crw~
szy zakończyć swój trzyletni plan
produkcji. ..

.

.

. -.' .

Nr

jeżdia~ni

fa hryeznej.
Motoc. ',] powróci! ptJ]tryty grubą
bleta.
Kilka głów ńaehylitQ s;ę przy tylnej oponie szuk~j,c ?'1dkó,v ustala·
jących pie: ,votne
pJ10Ż~llie
opony
warstwą

względem obręc;:y.

Z!!sluobano bloto ...
Opona ani drgnęła. ObyJwic !cre.
ski stały' naprzeciw siooie.
Okazało się, że pomysl racjona:izatorski był dobry .
...
To"
·x·
ŚRODĘ

W

T OUUlI.'H.\ 001\15,\
PĘKŁ.\

Przodownik pracy Bo1Hłsw Augu'lyn z Oddzia:u - .. 1VI'111'ai MotoCYkli" zanu:'ldownł ')i~ w sekrtlt~riac~e
naczelnego dyrek lora.
- Naczeiln, zaiętv - radIa (·dpowiedż seKretarki ledwie widocznej' zza sterty I"'H'spnndencji. ,W tej cbwlli. QObyw.\ .ię ,bardzl>
waLna konferencja. A w jaltip.J

sprawie?
-

Chclalem

zl\m~l.low.l;'.

je od-

dllli~ł mll'ocyl,L wy 'kofwzy o.ta~nl

motocyl<l I'ląnu 'l'rz~lejnir&l).
Sckrelal'l.a pa\~ ~hmia8; w,,1 "hrza
,rka i pobiegła do c1:j!'ekron1
Dyrektor przerwał li'(lnfm·C"nr~q.
Telefon do RadY Zal.!,'·'nwe).
Telefon do org o ni7.acji partyjnej.

* * *

* * •

Mało kto wie w Kideckich :taklaNa halę montażową prz~ by! Q. godach WyrobÓW lYfeta'o.wych, żę mnif.j d~lnie 10,20 I'aęzelny dyr~I,lor w asy
więcej w połowię Ustopadę. pro<;iuk$ctQ. pn;eOs\;lwicieli Rady Zakl'ł.'·)·
ejli motocykli groziła k~taslrofa, że wej., Komitetu Fabrycznego PZPIt t
wykopanie planU. wisi:tjQ .n? 'wli:>slq.l.. ihw" tę~hllic~riego.
,
Podniósł się rwetes.
O~zy WS7-ystI5'eh
7.wróc!ly się n3
Oka2;llło się, i;e pr~8ze(j1 transp~rt lęn Wlllą',ię m,' tOCl kl.
obręczy
motocyklowych c- kilkaset.
Jeszcze In ęCl się przy ,:,h11 IttÓ!'YŚ
sztuk i że .0POflY /.mqntowar.e· na, z monterów. Docl~ga nakrętki n1\ 'Jpróbę na tych nowych oIJl'ęcąach, ąiaę!) ~ół.Spl'ewqZa nllpi~clę lmic\l"pełzają" podczas jazdy i wyrywają cha. Stary wyga moiocyldowy. Itlewenty! i te tyęh ObN~lIY ni'J lUoi'.nił reWl~lk ol>'ą~"l~lłllli Km';"I'Z, wleWA
puścić' !lo pfQ!1ukc;i, ił 1Ji<h nie od- da zbiornika .miCli~\lnkę \Jenz~'11QWą.
da się ich do monta~lI, tQ za tYQlIięń \t wfl!$II;ele,._
'
~ llajp4wiej zą 1yd'lilJii - zabl'lIkSilnik .. ~ftglliląl".
nie oprę~y l produkcja motocylQj . W eIS~.i jll~a'j:ąpanowI11!l po. lig".
stlInie..
szeniu silnika, przemówil clyl·eldt;lr. >
Sytllącja !:>y!a powl1ąna,
P.9c;1?;i ę h WlIl . w.. kill.tu se1·dec.zl1YI=!1
I wtędy jęden. z praq>wuików Biu słowach waz, slkim PI'aco\vnikom la
ra Technicznego przypomniał Jobie ien; Pfaćę nad :l'\lali'~cją P:anu
•
jakoby gdllieś. ltił!dY$ widzill? w wY' lętn'ęgó lp«;ldkreśilł II/llbicję i
.,
ąCigtlCh mQtocYklowycil OIU''lCle PIIIl ,ll~~ .~gl m«;lJ\ti!~9weJt ld9l'I\
II:tOWl!ne ęlekt~I)Znie lla·ol>l'ZeiAch. s.~ W :J(2;WMWYko~ałl\ .sWój

JlllUlI, wywilrlo na 111ule nlezJlller·
'"' wriłjeakl. l'OC~\ł'iUn, It płZybVWil
.... IIIł do twóraęj praCy",
.'
tud;ie .adzieccy żywią uczucie be7;- I ~ ~ zabęzPIIl~ło Opofly,pmd: Ą PQti:ml)rYga~,tą .Wlt!;:o~
r
1 ęiCZllej miłości do wielkięgo wc-- "pełqni!ilm,':.
.'..
ćfą~!łf /łutA ~.ma 1Ql:!" '1,
<lZIł j nauczyciela tow«rzysza St«- Na, QądZląlll Q1Awia!łeł!\tl'll/ł\'l. 'WY" ja QOl'k .' . . '. . WC~Q' 11
w.:lC1:;re II ZWY'.,
.,. "TYM 11«
kłaU.leol'lj.... IEl!JG.
bch.te.r5
.... Ide.. klln.lln.'.O
DOi.'Ip.f.4bUjf\,
ł.III.. ~•.. !J).ie. '. ,l!.l!'łk.t.OW!ł
..' ... IIIa
.... Oio.'
.
klwan o.40
, l..i . wYpt$ał

sa
tycia UCZ1łłllę
llaa. Na p.rzy
...

eięsl,vo ko~1Uli~ .
, .

.

b~lIY, ;IIPłOl:!IQIlQ

.&. ~QWIII,

Przez pólgQ4ziny' tr,W<I a.
ł~ ł~ Rr6blla QO. \!lel:'teP.ąeA

u·

,~M' Z ·T{O~r·J~o·
'.. ". .' ..... ' •. '.. .........•........•.'
NO:T,GRUnmJllo;.,8ci,~lmm'l1W
.' E'LAN.'l'ltZlt! l':Tt~Jl' ,c,,·
.
.','
·.rei;r,Pleąk'

.stiaw.o ,1:; U.D

.Nr

U
I

.

etempowcy

przodujq!
KIELCE -

RADOM -

CZĘSTOCHOWA

Nr. 5

Generalissimus J8talin -wychowawca

młodz'ie~_~_"

-naszym nauczycielem i przyjacielem
głęboko

i wszechstronnie zna zainmłodzieży; zna nurtują
ee ją problemy, jej potrzeby i na·
dzieje. Tow. Stalin otacza naszą
młodzież miłością 1 nwagą. 'Wskazówki tow. Stalina uzbrajają mI,,dzież radziecką w jasne zrorumienie wydarzeń, porywają młodych
patriotów radzieckich do walki o
zwycięstwo komunizmu".
Tak oto Sł;.lin.uczy komsomolców:
.,Trzeba, aby każdy komsomolec aktywista łączył swoją codZienną
PTaeę we wszystkich dziedzinacb budownictwa z p~rs]lektywą zbu4owanla społeczeńst wa socjalistycmego.
Trzeba, abY umiał on prowadzić 5WO'
ją codzienną prac<: w dn~hu i w klemnku urzeczywistnienia tej perspektywy·.
W myśl tej nal'ki komso!TloJsl" organizaCja kszt3.lci miliony młodzieży
radzieckiej. Sria woli. hart, szc,erość.
szlachetność,
bezgraniczne ")(fdanie
dla sprawy socjalizmu i walki o pokój _ to cechy znamionujące ludzi
wychowanych przez leninowsko-sta ..
Iinowoki Komsomol.
Przykład wielkiego Stalina i wYchowanej przez niego młodzieży kom
somo!skiej pozwala młodym ~'.>łnic
rzom Chińskiej Armii Ludowej bit
j1ajeźdzców i ciemiężycieli, pomagać
zwyciężać pod czerwonym
sz\andarem ludu. Przykład Stalina . i iego
Komsomołu dodaje hartu młodym
robotnikom i studentom Francji i
Włoch w walce o słuszne prawa.
Przykład stalinowskiego
Kom,'omołu _ uczy mlod,iei krajów demokrR
cji ludowej, jak należy walczyć z

llJcd rac ka

czlonki;,i
zglosila zO)JOwiązanie podni~sicni~
produl:r ji
w fabryce P.lIJ.T. 10 Radomi:!, cclent 'uczc:;cni~ 70 rocznicy tfro{~:i,~
-

picrwsz~

Gcn~raUS8'imU3a

Stalil~:t

Poniżej:
wrogiem i burlo~Nać w swoich krajach ustrój bez wyzysku człowieka Przodujący ;;cDp61 przy ma<c.:n<~
przez cz!owieka.
"Standard" Nr 26-A' w fab;'!re
My uczymy si~ od bratniego KomP. M. T. VJ Radomiu.
somołu, jak należy mobilizować nasze siły. aby dać jak najwiekszy
wkład w realizację wie'kich planó",
g03po::łarczych, w rozbudowę naszego
przemysłu i rocwój
socjalisfyczn~go
stosunku do nracv \v kopalniach, l.utach i fabrYk-ach.' My uczymy sie jak
należy rnob;lizo\vać
nasze siły de
\llalki o przrbudowę pols!·:;jej \V3i. aby
na mjejsce zacofanej w3i - krzywdy
i wyzysku, \v::;i kurnych chat, .::epó\'\"
i soch - zbudować wic.ś nową, ;:>ostę
po\vą, 'wyz:--"skującą
nainowsze zdo~
bycze \V;cjzy - ,vieś Sprd\\1HeJl.iWU-'

teres ..wania

ści

społecznej.

Se:ki pozdrclw'eń przy jptych n3 zebran;ac:ll, oj kt0rych blegnie sltafeta - to \Vyr~z braters:wd młodzreży
zetempowskiej z Komsomolem.
To braters~wo b~dzlcmy umecniar':
coraz
bardziej.
Jesteśmy
m'\vieln
przekonani, że idFlc drogą, która
\\'skazał '\v~e1ki Stalin, uczą(' ~ie od
kon's( mo~sk:ej młGd..~ieży.
umacniając w;ezy przyjaźni Polski z narodami Związku Radzieckiego, oddając
\\~szY3tkic swe zC'olno3ci i siły ~racv
Jla kraju, krocząc u boku PZPR wywalcz.y"'y pokój, zbudujemy w Polsce 50cj;-tlizITI.
W 70 rocznicę urodzin mło
dzież
Kic!ecczyzny
życzy
Drogiemu Stalinowi z gorących serc
zdrowia. długiego życia i zachowania
pełni sił dla
przewodzenia iTIasom
pracującym
całego
świata
w ich
walce aż do zwycięstwa.

Z.il'nRlon'eg'ej.zyrh 7.ak 'l'ków na~7.~
lO województwa, z fabryk. wsi i szk~ł
przybkgly 'w~zoraj na wiec ,mł xl):ieiowy w Kielcach sztafety Związku
Młodzieży pols dei. n;05.c od "zero'
I<ich rz~sz młodzieży Kielecc 7v :-"y
gorące. serr'eczne JY)zdrowienia Wlelkiemu Wodzowi mas pracuj'cy'" C".:
łello świ~ta Stalin?\vi, z c ',az]'
70 roczn:cy Jego. urodZIn.
.
.
Czło"kowie koł ZMP-owsklch, JUnacy HSłużby Polsce", harcerze i mł)
dzież nie zorganizowana walnie pr~y·
łączają się do klasy robotniczej, :{to~a
w tym wielkim dniu składa swe naJlepsze życzenia Wielkiemu Re'Nolucj~miście. genialnemu ",:oo7.0wi, 'p':zywódcy całej postępowe] ludzkoscl. w
walce o pokój i socjalizm - Drogiemu Towarzyszowi Stalinowi.
W setkach listów ri,ze nasza mło
dz'eż o wsoaniałych zobowiązaniach
i wykonanych c2.jnach z okaZji t~j
wielk!ej roc7.nicy.
pracy Gm;Jlnrj Rady Narodowej
" ... Kolo w Makoczynic (po,ri tt
Niechę,;,· niektórych rod:) ó.,
Raclolnie biegną i jadą nasze sztaKielce) liczy 50 czlonków. Zeb"a'
; Gm.innej Sp6łd:'icln'i "Samopodo .nas prze!am~liśmy gi,iwnie
łety. Rado3nie i masowo manif~;;tui('
nie odbywa sif raz n:l dwa tygod
moc ChZopska". Kilk" na.~zy~7,.
lnłod1lież swe go"ące uczucia dla Sta·
tym, że braliśmy czynny nd;i2l
Una na setkach zebrań i wiecó'N, od
nie, a to dlatego} że nie rna lokc(,kolegów wy~luliśmy do. Giźyc7;a
10 pracach nad ladnym 1()Y(il~rie;n
których biegnie ;ztafeta. Członkowi"
lu i trz('ba ~ię przenosi~ ::; dona kurs PGR. by po p01l)rori~ do
1U.,i. stClj~n i domów. l,'yn'l('ZMP, a wraz z nimi cała demokratycz
mu do domu. Brak świetlicy naszego pou'iatlL umi3li doorze
nrtli..~my drogI} przez 1~licś, popra
na mlo~zież Polski Ludowej widzi w
to najpowainiejszy hamulec pragospodarować.
by PGR Y by:'!
triri,lmy rowy przydrożne i 1"ywielkim Stalinie przede wszy>tkim
cy nowego Kola.
lczorem socjali:;lycznej
gospokop:rliśmy 500 m. notrcg.) frJ'!JH.
przykład. wzór nauczyciela i wychodarki.
Sympatyków
czZonków z·lobywawcy młodziei:y.
W lecie zebra>1h odbywrdą si~
Eezde,zczowe letn;e n,iedzi.cle
Bo tow. Stalin w swej walce i rra10a naln także nfl<?za pl'cr.crt śt'·i-
cZfściej pod niebem. Postane>cy szczególnie wiele uwagi poś,o;iecil
spędzamy na boiskt•. Bportowym,
tlicOlra. przed,lm(1icnia i zob,,wiii.śmy więc wybudować
!rJ
młodzieży. Z inicjątywy Lenina i St"
bo trzcha Wam wiedzieć, że mu1(",21. Ud:!lo si~ 11.'11n róron:c ~ za.·
koniecznie śuietlicę ze SCC1l1.
lina powstał 31 lat temu lenino .\';;komy Ludolcy Zespól Sportowy, w
Gromadzimy na to fundu[;~". l\'je
,łożyć kolo 1(1(' ~ni L~80cin." \'lóstalinowski Związek Mlodziei:y (Hom
którego prowadzenie kapitan będzie to sprawa latwa, ale
jarym
teraz
wspćlzau·oc1ni':z.,,
somol).
listonosz 1riejsh kol. Władek
my ...
k"ich trudności nie pokona mło
Dzięl<i pomocy i nauc!' Stalin .. mło
Stąpór, teklada cały swój zapal.
dzież radziecka osiąga wielkie sukdość? b-a razie 1cyprób01cali.śmy
O sukcesach pisze równieŻ kol.
cesy, dz'~ki Niemu - stała sl~ llrzoGramy i 10 ~iatkf!
w nożną WIECZOREK:
/'ily przy budotcie boiska spartodującą młodzieżą świata. To i~~
już
dosyć
dobrzeu
...
1l'ego, bo enfuzja8tóuJ sportu .i~,\t
J.I{olo Z,,711P
Hl Ka1'8a~h
DolStalina, Jego nauka w latach W01;'Y
A w Olesznic (powiat Wloszt>zodużo. W/ożyliśmy
dużo wy~ilk·(,
l1)jch, gminy Pacanów, oprócz
Ojczyżnianej podrywała z okopow
wa)
na
początku
bylo
bardzo
ale bylo i dużo radości. Na
młodvch komsomolców do bezwzględ
pracy śu'ict7icou'cj i w!rhowawwiosnę nasz zespól sportowy .11,1' trudnrJ.
nei ~alki z okupantem. To imię Staczej ma poza sobą. rw,,,lQ[Ju;/!CC
..Teraz jednak
pisze kol.
nie na własnym skromnym "slalina i Jego nauka stwarza dziś z miprace: zasadzcnie .1.300 ar:etcc!,
dioniet(!
TOLTYN
jcst już lat~cid,
lionów komsomolców armi<: bohateou'ocowych
i 3;)0 alejowych, orów pracy socjalistycz~j, armię mło
głó/Cne trudności są poza nami.
A o tym co słychać w Samb')rcl1
dych stachanowców, budujących w (powiat Sandomierz) tak pisze kol.
raz założenie fi:ii mleczarskoPrzelamuliśmy swoją pra::,],
!tirfabrykach. szkołach i wsiach l!strój
jajczarskiej.- V.,r roku
obecnym
chęć rodziców
do ZMP. Mamy
LUKAWSKI.
'sprawiedliwości i szczęścia komuKoło we 11'spóJpracy z KrJndictcm
1flłasną świetlic{', odbywamy
s?J...
"W
8/Cietlicy
zbieramy
sj~
nizm.
Rodzicielskim przystąpiło do bnstematycznie szkolenie i mamy
prmvie codziennie. bo przyciąga
Nasi bracia komsomolcy bardzo
dowy szkoły pcdsbwowej dla
zespól planowego czyt~mia, ktGry
ją nas wiadomości radiowe. ch"ć
dobrze wiedzą, ile zawdzięczają Stagromad: Karsy Dołne, Male i
odbywa co tydzień głośne czylinowi
sw!,mu ukochanemu naupoczytania prasy i książek. Dl'Duże. Z wlasnych fundu.~z6H1 nu
ezycielowi i wychowawcy. Wyraził
ta.nie.
skutujemy ró1vmeż jakby tu prrt?udowę szkoł1{. daliśmy 15.000 zł.
to ostatni zjazd Komsomołu, który
C01cać, by wieś nasza byla lad, 16.tu.. lcolegow vraco~alo przy
atwierd"iI:
niejsza i by wszystkim żyć było
HTllwarzysz Stalin cierpliwie
budowIe szkoły 190 dm.
dobrze.
l . wylrwale;'z ogromną mił<iśclą I
Ponadto Kolo dalo na CenfralAle
nie
zm".ne
chęci
n'lsze
wy·
troską, ksztaHuie w
naszej mło
ny Dom Młodzieży 5.000 zZ. ·i
starczą·
Trzeba robić i trzeba LUSTRACJA TERENOWYCH
dzieży nowe. komunistyczne eech}',
KÓł.
PCK 4.000 zl. Zarząd Kola pra-

Nasze

r(.

W kilku słowach ...

_we

.twa

wartości

członka

spoh,"zeń

socjalistycznego. To!". Stalin

coś umieć. Dlatego czytamy i ui bierzemy udział w

czymy się

Częstochowscy

W

POWIECIE

RADOMSKIJI"I

Od 1 grudnia bL 'Zarząd Powiatowy.
ZMP. wspóll)ie z Komendą "SP' rozpoczął lustrację terenowych kół ZMPowskich. Lustracja potrwa do 18 bm.
Nowością
będzie
wprowadzenie w
każdym kole teczek dokumentarnych.
które pozwolą śledzić roZWÓj organizacji i jej osiągniącia lokalne.

junacy SP

,przepracowali 35.843junako-dniówek
'W .odbudowte zniszczonego przez
1lajeidZl;ę ,bitlerowskiego kraju nie
brakuje junaków "służby Polsce", Jak
. lIIJąa nazwa Wskazuje. służą oni Pol·
zatań i ludziOOl' pracy. Mówią
'o'tym cyfry..
.
,Wojewódzka
komen(!a SP zapIanowalad.lą naszy"'-h junaków 2Otysię_ dI1i ówek na cały rok, co
;==r:~~::~~gj.na POCZ<!tku
•
l oni w ra- d ' ó l.
".a
......,. ID we...· o ..w.em
- dI1iówek, wykonuiąc
ten stawia
;
miejscu wśród

ZMP

wyrobieniu społecznym junaków i w
poczuciu obwiązku obywate:Skiego.
MODELARsn-vo SZYBOWCOWE
Junacy zatrudnieni byli na phntacjach miejskich. przy budowie (,.lę
I WODNE
stoohowskiej trasy W-Z, odgruzowa
~u terenu byłego getta,
budowie
Celem populą,yzacji modelarstwa
boisk sportowy'ch ~równo szkolnych szybowcowego wśród szerokićh rzesz
jak i publicznych a ponadto w SPB harcerstwa Komenda Hufca ZHP w Ra
Nr. 4.
.
d9miu otwarła dla swych członków
: ~a . czoło wśród jun:,eki~h buCc.ów modelarnię w domu przy ul. Mickie.~ńsltlch wysunęły mę Junaczki z wicza31, wyposażając ją w od pogl1nn. S. S. Zmartwychwstanek. 'zaś . . d'·
t W
'd I '
; ;
z hufców męskich, junacy Gimri. Me wle.m sprze:.. ..m? e arm mlodzlez
chanicznego:' Przyrzekli onI' w·
będz.e lllogla rowmez wykonywać pra
S7Jym roku
jeszcze wy.daj- ce
w zakres
nie!; tak: bY. pl.e.rwszeństwo pozost:llowodnego, co ·zbliży lą do zagarinian
'!~.ą'="lII:."*~'
nadal w ich ręk'acb.. .Wierzymy. Ze mOISkich i do sportu wodnego. ar...
.,
~ W ~ ~ Iiotpq,lDll41ł-_'
_ ·.... ~o słui!1y nil morzu..
.
.'

.ee"a:

;~=~~&::~=re(W~yn=i~k:

.

pracować

ilrz'' -j

wchodzące

m~delarSIWaj

cuje dobrze w-g planu uchwalo•
b ,..
n~go. na ~golnYrr: ze ra!,~u. ~zc~e
golme duzo wys,lku daje z s~eb,e
kol. Józef Pyrz - przewodnicząc.y. Praca Kola dnwalaby iednak
dużo lepsze wyniki, gdyb'l
aobrze pracował" Zarząj (rm.inn'l
ZUP. Tymczasem Zarząd Gmin".t l '
..
C
.
n~ c a e 8'Ię .zmten~a. . o pet:',en
.?_as ogZa.~zaJą z('~rame qmmne
. t na nasze ~a)l'!ftame _po Cli
p[!da odpo.Wledz: wybor Zarządu.
I to talc ~ę powtar:::'! co parę t ygodni. A nam młodzieży nie pot~zebne jest .uczenie się ivyl);erama (bo to umiemy), ale potrzcb
ne nam uczenie d;: pmcy. by b,!'y z ..
dl
• ,meJ OWoce a~, ....... r.a,.e.?
gn: my , a przez to '. dh Pc>18/'I.
NIe. chcemy Zar:ządow mahUnl'
nych, tylko talcich
będą fa.

.:IJ_'"

bić

-.c,.,

i- 1t'llłZą' pracą/mai!.rze 7de-

Pracą wita

Plan 6-letni

młodzież

szkolna

Sandomierza
Młodzież
Prywatnego Gimnazjum
Ilandlowego oraz Pańslwuwego liceum· Spóld1.iC'lczego Handlu Ogrodniczego w Sandomierzu, podejmując inicjulywę młodzieży ZMP wroclowskiego Li
ceum .Administracyjno . lIandlowego,
postanowiła
dla
zadokumentowania
swoje j postawy ideologicznej powitać
Plan G·letni udziałem w pracy przedsię
biorstw pai\stwowych i spółdzielczych.
VV związku z tym. celem ułatwienia
młodzieży sandomicrskiC'j realizacji po
wziGtych zobovti"{Zć'tli, powołana zostala
Powiatowa Komlsia rrah.t~k t:.!lodzicży
Szkół Zawodowych
pod przewodnie·
lwem dyr. Z. PyrU, składająca" się z
dyrektorów zainteresowanych szkół,
przedstawicieli przcdsiGbiorstw pań·
stwowych i spółdzielczych OIaz przed
stawici.cli KP PZPR i Zl\1P, która na
konferencji. odbytej przE'd kilku dnia·
mi, opracowala plan praktyk.
W pierwszym okresie od 10 do 24,Xn.
bL odbywają się praktyki mają-ce na
celu udzielenie pomocy instytucjom w
okresie natężenia ruchu przcdświątecz
nego w sklepach i zapoznanie młodzie·
ży z działalnością przedsiębiorstw han
dlu uspołecznionego, zaś w drugim tur
nusie od 24. XII. br. do 16. l. 1950 r.
praktyki będą organizowane w przed·
siębiorstwach handłowych i przemys/O
wych przy pracacll inwentaryzacyj·
nych i bilansowych.
W czynie młodzieżowym nad reali·
zacją ~lanu 6·letniego wdmie udZIał
ogółem przeszło 60. uczniów i uczennic
z· Sandomierza. ktorzy w charakterze
praktykantów pracować bGdą bezinte·
resownie w sandomierskich sklepach
i hurtowniach Powszechne' Spóldzielni
Spożywców "Pomoc Bratnia". pzes·u.
Księgarni' Spółdzielczej
"Ognisko':
~CH. Centrali Tekstylnej, CeramicznO)
I Budowlanej, iSpółcl7~clni Owocarsko:
Warzywniczej. Gminnej Spółdzid~i
"Samopomoc Chłopska" DruZ w dWi'
kozkiej Fabryce Przetworów Owocowo
-Warzywnych. .
Dla' podniesienia wychowawczego
f 90sp!>darczego znaczenia praktyk młodzieżzgłosila uczestnictwo windy·
widualnym oraz międzyszkolnym wspól
zaw~dnłctwje, opartym na ?asadach
okreslo~ych przez Centralny Urząd
Szkoler.lI~ Zawo~owcgo. .
. _
,KomIsJa. Wspolzawodntctwa prz}go
towała ndgro.dy dla wyróżnionych ucz
iliów w ·indywidualnym współza,vod
nictwie. zaś dla przodujących szkół przY
znane zostaną ·nagrody w postad ~.
mocy t:ldukowych oraz sprzętu śWletb
cOw~go f sp.ortov.egc .. Ur'J~zy?t? .wrt
czeme Jl'\(frod nastąpI na JpoznrcJ I

I

Tować. Nieiviele też2'a~;itereso ..'a
niawyka2l!t1e tym "tan"m.· f" .
1>. .
zeczy III. 19.50
·
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Michal l'Uybydo
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1

'b

tempe'itura

ll,J

k

h

. 'ero olwlo O st. C., nocą. 'około -<I! - Irena
T'o!asIńska. myje wJasm~ ~o- r
dniC. Cisza lub slabe w;a,ry z kierun lolo gę . W:izbie baWI slp, male dZIecKO.

.
.
~
..Wolność" KOŚClUS,zkl 1, ~ - , "Ze' .
aobia' - godz.. 16, _8, 2OW
Ska,..Tęcza" I Aleja 12 - " yspa
bów" - 16, 18, ~O', L u d '
,.Bałtyk". Arm:1
oweJ "SuIllienie" - 16, 18, 20.. p_. h
I
1
I'otoplastlkon -:
"n~ "'o Z!'ae
(Palestyna, Tel-AvlV, Halfa, Jerozo-

akCJI POI'ra~ bytu komunalnego
klasy ~obottllczeJ, prowadzonej z
Spoj sufitu ZWlezza S,ę nowa, el~kfunduszow Rady Pansiwa.
lryczna lam:-a.
'"
* *
nie
- mÓwi goplanowano zalote"lie 85
~pojym, Widząc, z~ p9lrzymy SIę na punktów świetl,pych i 85 lataril ".licz
I.ę lamp:. - ale Jutro, po]utrze za- nych na 36 ulIcach dzielnic roba1nibłyśnie. już 1:' nr:!, nawe ŚVliatło.
!CZYCh' na Rakowie i vi bąbiu. We- CleszycIe SI': z t€go?
dług pierwotnego planu, roboty mia- No pe\'m;e, że ,ię cieszę! L!łmp~ Iy być zakończone w dniu 31 grudnia.
naftową damy na "wycug" - śc-1ieje Jednak6robotnicy i pracownicy Eleksię ob. Po'asióska - i bedz'emy Ina- trowni "l\f,lobądzk:ej ze Zjednoo<cnia
czej żyć. Sl;ończą si~ wydatki"" naf- Energetycznego Sląsko _ Dąbrowskie
na
od lampy. Nie go w
poalanowili
70
b,dzie j';ż .. ko::>cia" i czadu. AJe naj- rocznicę urodzin towarzysza Sta!ina
ważniej.'ze jest to, że dzieciaki będ~ przedterminowym wykonaniem plaIl'ogly 5i~ uczyć wieczorem przy co- nu w dniu 15 grudnia, I zacz'!1i pra..
brym świ,etle, i nie bedą miały JY)tem cować w takim tempie, Że skoilczyli
zaczerwienionych oczuw, jak dl)(YCh. pracę jClŻ we wtorek 13 grudnia.
czas.
Zamiast przewidzianych 85 p'lnk- Przydałoby si~ ie~zcze i ra1io tów świetlnych za10ż.o"o, dzięki bardOdaJe ob. Polasifu;ka.
dzo
r2cjonalnemu
wykorzystaniu
Na ri'owych slupach, wkopanych I materiałów, o dwa punkty więcej.
ni'edawno dla przeprowadzenia linii
"
"
"
oświctleniow"j widać' nowo założone
Prace zacz~~y siG dOWOTO 1 listo-
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, zmiennych,
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św'eci

Początkowo

pąkn'qte szkła

Będz:nie

-"', ' "
radiowf>zła

pada,

Irena Po·as;ń 'ka jest żoną ro')otnika z przeds[ębiors.w miej3k:ch, i
mieszka przy ul. Ols~ov/ej 26.
Oprócz niej przYi uL Olszo''łej j
przy ul. Palmowej l pa Rakow,e,
mieszka wiele
rodzin r"botniczych. W wielu mieszkaniach robotmezych zabłyśnie w tych dniach
po raz p!erwszy światlo e!ekt!'yczne. I same ulice nie br;dą już to-

.

Ślaska' - Zymierśklego 4.
·Staromiejska" - Stary Ryn"'k 30.
Lembke, Raków,
1

Towiańskiego

nęły

\\1

niE'przeniknionych ci2mno-

śclach
długiCh nocy 2irnow~"Ch.
Świeca sie na nich IafFlrnie l1licz.

ne, zainstalo\vane tutaj w

ramach

laubner skazany na karą śmierci
Pemutka na 8 i Sądliak na 10 lat

wiązienia

mierzonej przeciwko społeczeństwu pol

W trzecim dniu procesu przeciwko
-Laubnerowi, zeznawali w dalszym c1ąd
SU świadkowie Doprowa z:>ny z Wlę·
2lema były fu. nkc)onanusz gestapo,
Fikus, składal rOWnIe wykrętne zez,na-

skiemu I polskim organizacjom niepod
leglościowym. Pertoutkę uznano win·
nym przyna1cin?ści
\Vina oS,k, Sądzlaka
d
d

oskarżeni.

~Oostgaelsatapo
i SS.
~
również

słu~ył do ... opierania karabiPrzy jaCi'ółka LlltlbnE!Tll Z lat 0kupacJi, Kr~!Jlowa, również doprawa:
dzona z więzienia, starała Się swymi
zrzucić

zeznaniami

,

1-ty

który rzekomo na jej inzwolnił wiele osób z wlę

ttrwencję
ńenia. Z zeznań

O?-

wię: ąnia.

W uzasadnieniu wyroku Sąd uznał
Laubnera winnym przynalcżności do
gestapo i SS, stosowania tortur w cza61e przesłuchiwań I działalności wy-

Komunikaty
BOJOWNIKÓW

Zarząd Związku Bojownik6w o WolUOsć I Demokrację Oddział

Powiatow
Częstochowie,
zawiadamia
Wszystkich swoich aronków, że w
Świetlicy Związku, przy ul. Aleja WolIlOści 3/5, odbędzie się w niedzielę.
dnia 18 bm" o godz. lO-ej rano - zeOrUie w związku li< uroczystością

wy

7O-Iecia urodzin Tow. Stalina.
Obecność wszystkil:h członków obo-.
1ri,Zkowa.
KOMUNIKAT PCK.

Krzyż. Oddział

~.
tOCh?Wie. zawiediull.ie.
że z dniem
I~ \lTUdnia.I949
r. zostaje otwarta
StaPolski Czerwony
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'WWI przy tutejs'""" oddziale.'
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z tego będzie. No i wzięli się do robo- dawane po przystępnych cenach ksi'lż,
ty.
_ Trzeba było WIdzieć, jak s,in ta ki współczesnych autorów radziec.
stalSZy robot- kich i
oraz dziela klasyków
mk. - Kopaly kor,iely,
dZle- marksizmu,
ciaki, trochę nieudolnie i co śmi ,chu, akcja ta przyczyni się do jeszcze szerAle z tego Slnlec;~u _ tu pokazał r~.
. ..
.
ką na rząd nowyc:1 sh,p~\v _ stoią szego zazna]Omlema Się szerokich mas
teraz te nasze latarnie. Zaosz::.z~dli10 chlopskich ze wspaniałymi' oslągnięsię wiele czasu *i ~en~qdzy.
ciarni Związku Radzieckiego I Z pod •
, stawami marksizmu -'Iellinizmu, StoisDzirki w,.pólnemu wysiłkowi robo:
,
.
nikó\~ i ludno'ci, dzirki trosce i po- ka będą urządzone we wszystkIch gmlmocy
coraz lepiej
lu- nach i osadach
naszeruiom pracy.
!Ja powiatu.

~>eta---w,r'lea J"kiś

polśkich

kopały

Należy się spodziewać, że

I

rządu,

się żyje

przemysłowych

I

~&

~ łJI, ~ ~
~p

dl ił m ł..:ll
oaŁieżn
O

e n dl'a

częstoc

której, zgodn;e z o',rz:'mnnq im;.""kcją, weszli przeCs'awlcie:e cZyi1llika

tygodni robotnicy pneci'lgn"li ponad 16 ki;o!11etr~w linii elektryclnei,
zainstalowali
87 pll<lktów
świetlnych, wykonali znaczną ,10ść
instalacH eleklrycznych \v mie:;zka
niach i przyłączyli te instalacje do
sieci.
_ Szybkie i spraw"" zakoolczt'nie robót zawdzi~czamy \V 7.IWCZnej mierze o[iarnej pomocy SpDlecz
nej _ mówią przedstawiciele Zj"r'Inoczenia Ener~etycznego. __ Og ',1-

społecznego.

W dniu 5 grudnia rb,
szczcgilowynl zbad8ni:"l
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~

r~%er';iI
.

'"

IL

,

u

I

O .. QiC~.OJ li C.l
.'

powvi,szej studenci WSAH otrzymali

10 stypendiów na kwote 490.0.0.0 zł za3

uczniowie średnich sźkół z,.:.... odo",yeh z CzęstOChowy, Radomia i 8andO;lliE'rza _ 15 stypendiów na k,votę

..

gu 1ow:1nia

Ittcry S, T, U, \i,
mi~"i~cy

sł?chRĆ

Zglaszać

by-I'

Palmowej. - Ale wiecie, iak to
Ludzie nle bardzo \v~,erzyli, bo
nie byli pl'zyz\' .-czajeni ~!O t('~o, ż~
lctoś o nich dba. Dopiero Jak .pn:ysz~l
przedstawlc'cle tej Komisji Nadlwyczajnpj, jak z',vołali og'JJnc zebranie
l
l "
. k
. d ... . gd
mesz tancOVl, Ja - dP~)\v,e 7~e . I,. ze
tY
pomoźemy, to b ę Zle szy Cle] o
I wtedy ludziska ZGcz~li wierzyć>, że' co,;
Vla.

l

,

,,

naukę
na

lub

rzec~

Dotacja

~,

Dnld 17 r;rpcJn!n rb., o grrł7lnle 8
rano,' slavl'ią się do rpjC'stracji rezprw
osobowych, Aleja 51 m~~czylni

za

s o y.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~

się l1elc:.y

z dO"::oc1omi 0sobistymi oraz z fotografiq o W) mia.
rach 3 x 4 cm,

było, że br:dą li ~as zakładać elektryczno.3ć - mÓ'-"ią tnies:.:kr,T1t:y ulicy

ophłt

nimI

j~:dchkolwiek
świadczeń
lk l

w

tych,
- Już od 1rz('ch

zł, Podkre5llć nal~Zy'.' li-'śty-'

3700GO

pond;a POWYższe są bezzwrotne, Rów
loo2zeanie KomIsjo
dotyczącą zużytkowania sum slvoendi,l1W'ch wyłączn~e dia celów ,,~prawy bylu
matenalnego l1c,~cej si~
młorlt::eży, z wyrażnylTI zakazam re-

powziqła uch'lalę,

Iil'\,i 'iiiii..,

nv koszt robót przE'w;(iywa1i~n\\' :1,1
\'/ plt!:ck, drila 13 bm, o 0(Ll"' !'lIt?! B
1 milion 836 tysi~cy zł. Ty 11CZd-[ r2no slt1Y;ią Się. do r('jest! acji rczerw!
d ' l
sem :iF:~i pomocy, C7.y.~nl {~ :~~?-I osobowych ..-\lcja 51 --- mr:>~c?yżni rocz
łe('zn~t;.O Istotne W)dat~l \v.'!nlQ."ly nika 1~13 na Elery lU) T, C:"2Z ~~V !'J:.:;:ahl
tylko l milion 746 tySl~cy zl; l C l - ,
.. ' . '
o
oszczędziliśmy więc 90 tysięcy zło- AIe]o <9 m07Cz;'3~/ IOCZl1l,'a LCa no

dz:eń c:iągn:en;c

na

sprzęt biblioteczny

\iV związku ze wzrostem liczby punk
tów bibliotecznych na terenie powiatu
cz~stochowskiego,

~Ąini5terstwo

O ..

'Wloty przyznalo kwotę l milton, 200
rocznika lQ13 n, litero S,
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fotosrilfią

o wymiarach

Suma

pOWyiS7.fi

zostanie wykorzysta_

na Jeszcze w bieżącym roku,

cm,

Ce;;'j:rc!k'i 5~ółdJ:idni Prał;}' w W cu·szawie
~
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.Ve Idas,

Wygrane po500,OnO zł padły na 88546 91079 91681 917~1 91205 91866
9:603 92779 98194 U3247 :13714 g4433
Nr Nr: ~4GJ 8i658.
Wygrane po 200.aOO zł. padly na 058 .. 9 96488 ~673C 9,001 ~6L:5 90G~4
Nr Nr: 3131 17237 67335 8739~ 28o,,:~ 93479.
9881S.
Wy;rrane po 100,000 zl parHy na
Wygrane po 1.000 zł
!\r !<r: 4-;72 ';,j.!l 17C68 28()!1. 31726
3jOOO
4G073 43824 54524 59276
20025 &l 133 214' 372 6 92 446 84
f.2~70.
524 613 711 70 820. 947 59 210JO 95
WYl!'rane po 40.000 zl padly na Nr 132 53 288 5 364 89 93 462 ~o 554 nl
Nr: 3061 9241 21358 SO~Z6 602D4 2 620 58 706 872 936 56 78 83
76685 93021 !)!)947.
22022 73 136 78 218 78 80 522 37 64
618 ~5 709 38 45 55 69 95 R51 23002
Wygrane po 16.000 zl padły na Nr 15 79 113 58 88 266 71 93 322 :lO 422
Nr: 8497 10574 14264 21941 22825 515 663 '7~0 97 805 40 55 99 905 26
~7376
34988 35339 36609 37368 39 65 71 95 24024 31 54 220 317 24
41427 46650 47714 50111
50944 36 93 437 52 80 508 62 75 720 66 9
54092 55134 56420 58~71 60760 63470 91 857 64 74 918 23 36 61 25035 145
68671 71909 72286 7438~ 74451 75551 68 252 81 374 421 71 051 93 613 714
75643 776,0 77847 83803 88757 33 96 835 46 72 930 6 S6116 59 64
05595.
204 5384 fi 98 345 03 41~ 82 514 20
30 63 74 87 650. iG7 ,l 8 Ri2 80 3 901
Wygrane po 8,000 zl padly na Nr 15 98 27062 10.8 22 89 ?~9 n 342 4.39
358 829 1092 1251 1599 2135 3168 87 606 77 97 634 67 'l.;l 87 709 20
3419 4326 4354 4725 5057 5774 5913 828 31 4 87 910 28050 133 229 336 36
6871 7961 9874 9383 10728 10839 488 501 619 35 728 804 911 25 97
]0.972 11416 11813 12435 13217 290.80 161 300 50 410 9 28 47 64 568
13656 14620
1<695 1G426 16888 607 53 70 92 713 57 934 67 82 91
17034 17145 17595 18439 18490
30004 H; 136 60 88 201 25 36 93 324
20269 21329 22532 22986 23191 66 400 26 61 99 512 71 96 632 62 62
23635 24627
250.85 26051 270.31 81 9881 98 729 48 96 sili 31U30 66 1G7
28002 2~759
29196
30423
31453 70 213 303 76 410 20 32 67 87 50.2
'3J97~ 32307 32520 33180 33589 34765 612 23 64 708 42 849 58 78 90.5 81
35944 36123 36190 38016 38a97 39241 32021 98 100 277 320 424 84 93 555
40351 41001 ,42492 42617 43026 43266 63 8 714 43 877 936 78 33001 120 203
43296 43469 44259 44580. 44682 44749 8 58 71 84 343 407 10 84 94 729 83
45166 45827 46329 48794 49670.
95 99 821 58 82 924 Ił 68 340.62 123
50053 60.982 50778 50999 61083 264 7l 4 418 24 68 566 645 54 61 87
5-1587 56746 572~2 5730~ 57539 511996 766 75 99 960 35147 75 8 200 8 36 86
60185 60753 61037 61420 61487 62318 367 485 7 8 50.9 89 60.3 18 53 94 702
63359 63416 65320 65755 66098 66098 97 835 999 36125 245 58 64 73 318 82
66237 67163 67404 67889 68210 68226 441 4 91 MO 613 8 76 97 746 808 52
68467 69043 69362 69362 69443 60630 90 992 37158 62 70 274 92 431 55 73
69896 71225. 72189 74491 74533 75365 792 875 9~4 65 38005 9 18 59 98 103
76603 77093 77846 78936 79021 79287 34 65 97 9 253 378 502 29 41 5 728
79319 81847 83324 85016 85418 85724 64 883 924 35 7 58 39023.

Kn:;glowej wynIka
pnede wsz,ystkim, że Laubncr .nieza~CŻ
nie od .knywania ludzi na smlerc I
torturowania w czasie zeznań, trudnJ
się łapownictwem na wiplką ,.skalq,
zwalniaji;c niektórych wlęznlOw za
znacznvmi opłatami pieniężnymi.
Zezo:.nia dalszych świadków: Wladyslawy Bera, I,eneusza Kamieniaka,
Mariana Balta, Edmunda WoJtasika,
Rzykieckicj, Kulińskiej i innych,
ciążyly poważnie osk. Sądzlaka, ktoremu niezbicie udowodniono pozostawanie na usluqach gestapo i denuncjo
wanie, w wyniku C2C'gO profesorowie
i uczniowie Liceum Handlowego, nale. Iący do podziemnej organizacji polskl.j, zos\all ares1,towanl I w znacznej
aęści rozstrzelani. \V czasie śledztwa
Laubner rozpoznał w Sądziaku konfidenta "Kazika'; obecnie cynicznie zaprzeczd zlo1.onym wówczas zeznaniom.
W godzinach
wieczom ych rozpoCZęły się przemówienia p[ok.~ratora
i obrońców.
\V dniu '\TZorajszym ogłos'lony ZO~
stal wyrok, mocą którcqo Laubner ·ska
złIly został na karę śmierci, Pertoutka
na 8 lat więzienia i Sądzi ak na 10 lat

ZW.

I

j

ralissimusa Józefa StlUina, Komitet Po-

Izba Przemysłowo - Ihnd~c·."il w r,i iw, <,,,,konala rozdziału stypendiÓW
Częstochowie dY5ponująca 5umą 80V,LGO POilli.;<fzy najuboższą i najzd'olriiejszą
zł, Przeznaczoną na stypendia, P')WO- młodzież WSAH oraz' podopiec~nycr
ciągu niespełna sześciu lała Komisję Styp€ndialn~1, \V :-~kład średnich szkół zawodowych. Z s,llny
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. Fikusa,
nla, Jak tzw.
pozostali
"kołowrotek' do Zdaniem
łamania 1-;;
kOści,

l

Inn~h

.23 pogotowie Ratunkowe.
• 22 Straż Pożarna.
10-65 Komenda MO

LOW.

uczc!~

-I

CilfT EKlU
K.

I"adz;eckrch i polskich

t J .

mOWItl--ro otnlce Z IDleSZ . \an, W tOf!JC PQ raZ plerwszy:::!~~:w: P!~e~u wm~~::~o;~~;!:ho~::
~abłyslo
el.~,· tryczne 'wjałla
wiatu częstochowskiego stoiska z ksfąż
, . _'.
. .
.
karni. W stoiskach tych będą Spt!!!-

PROGNOZA POGODY
l mglisto,

li robotnitzllch -mie,'szkaniach..,... "\

d~i~ci,aki bQdąSi,ę mOgłY,UCZ~'::W,ieCZ.Ore,'m przy dobrym ŚW, ietle"'~' ~oz::~~:u~;'~~_~e~~:~::::~:ne

p'ątek

fOgodnie

b_zle SIl Jul !Iwiecif naftą St~Uska książek

"N

... •••

'iM

Cll:ęsioc:howie,

Al. Wolno'ci 14
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produkuje

~J~;;eri~ ~!z:!u~[<ie

I

okrągła

l'\a skutok licznpch zapi/t"ń, "przejmie zeu'jadarniam)), że Fabryka Msza
zuopat,uje swym a rtJi, u! e ll.l lulka rynek spólclzielu6) i peństwou;!I'

VI lO-tą nOCZH~CĘ URODZIN
J. STALINA
BITWA O ST1'.LiNGT"AD
1.
L E N I N
WIELKI PRZELOM
TRZECI SZTURM

W.

PRZYSIĘGA

LENIN W P AŹDZ ERNIKU
LENIN 'VI 1918 ROKU
I W S Z Y ST K I E I N N E

FILMY RACtIECKIE

NA EKRANACli KIN W POLS9E
C&'atr~Ea Sp6'dzlłt~n"Pr(!(!1
zaa~gJżuJc:

ODDZIA!. W KIELOAClł '
Dz. OrganlzatYJneco

Instruktora do
l

Ekonomistę

3

I\slęgow!)ch

- bllanslstóUJ

3 Finansistów
l Referenta branżp metalowej ,
l Jnżl1nlera lub I&.ibnlka budowlanego,

1 Referenta do Dz. ,Zaopatrzenia IZbIIlu.
Podania wraz z' ŻWIOf!ISem, jak również odpisami awiadeclw składać naId!} osobiście Ul S.
Kadra, t>tIS!J ulic" Sienkłew~cJla, 74, pokój, Nt t.

n.

.----------~---------

iI/f .

Ekspoz!Jtura BejoDOUJa w IHelcal=h. podaje do wiadoJllo'l=ł,
UJ CZeSfo-

że jej Składnice: Nr 40 tli Kielcach, ul. Rarezówkowska 12, --:,1'(t 4~

chowie, ul. Piotrkowsl,a '..
Nr ,n ~
.

. ·12

U)

ul. Zeromskle~o Nr U-tl116,nieczpnne Ul dniach od'

się 11::';s.
c. !C.,
- 't..::::21~~~U=~:.:~~~!4~~ti.i=~~łła~~;:~i=:i~JIL_;:~..:::;;~;:;}~~,.~"":'~~~~,.~~~~~;;~~~;J
J
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Upo;mlnki dla .rtow. Stalina
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•

•

d~M~~~PO~~h

Do Muzeuni Nax:odowego w Warszawie, gdzie wystawione są UI"'m!nkl
dla Generalissimusa Stalina z okazji 70-tej rocznlcy Jego urodzin, napły_
wają. coraz to nowe' podarki..
.,
W środę. jako pierwszy ze związ ków sportowych, złożył upominek Polski lwiazek Lekkoatletyczny. Jest to marmurowy przycisk na biurko
z odznaką
PlL.
.
l Innych podarków na uwagę za sługuje upominek Polskiego lwlązku

_.ł. !!IIIuczycieU ·w.f.,. organizowanie Motocyklowego, w 'postaci płyty marm~oweJ. z dużą odznaką PZM, wyko~ liceów w.f., budowę sal, naną odręcznie przez Jednego z czł~nkow lWlą~ku.
!,'~.
. .
cli i boisk.'
umIeszczone na uporom ka~h, ŚWiadczą o serdecznych uczu_
y .ciach sportowców. polSkich dla Wodza międzynarodowego proletanału -

ł

:r-N&PisY,

i
ł

RUGI Df1; OBRAD -- -

I W ~m dni~ konferencji k·~nt.y~
\dyskusJ . Poruszono w mej
illll!mll żywotnych :zagadnień, j~~ ko: I

ił- Stalina.
---------------------------

p.ID" - pong na
o
. .

S·
UJ l

.. .
. I.~ podno~zenia kwahflkat:jl,
ciel! wJ., ~ !!III ~ ~."" .~owych
kadr
WYChOWIj,,"'CÓW!' W ramach akcji Często OZ"rS-~ I h między sobą oraz sportowcami wie}
_la etatiw ~ w ł
1 fI~ych, zwiększenie zain!eq;owa propagandy tenisa stołowego na WSI
Skl;'l1 Warty (Pławno) szereg .potszkołach, $pI'ftWY ~:r, 1II!I'\II1\1a6, nia sprawami wychowan:a fizyczne- przed kil!,oma dniami uda!.. Się kan pokazowych. Wymkl spotkań:
sportowych
0I.'III.a ~Ill, liIO •.. 0g6łl.\ nauczycielstwa przez włą- do Phiwna ekipa tenisistow często- I Jurkowskl Wawrzynczak
21:19,
btwierając obrady wicen:u~' :a~ wychowania . ~
_f1:Id I czenle w.f. do ogólnego szkolenia chowskfch w odwiedziny do tamt. Lu 21:15 .
Sypniewski 21:4,
. błoński omówił rolę nauczycieli w.t Komi!etów Rodzlciehll;!cb I RIIII:!. ~ I nauczyc'e1i, zwiekszenie 'opieki lekar dowego Zespo~ Sportoweg? Zaw"d~
Wawrzynczak
i ich zasiania w realizacii uchwałY dagogic:mych. Wysuwano I'ÓW1'!1e% .ko 'sWej w szkoł~ch. Zebrani zgodnie nicy Jurkowskl, Sypmewski z AZS I 21:17.
BP. KC PZPR. Mówca pr~dsta,,\'ił nieczroić utworzenia odrebnego 'pIO - \1 stwierdzili, że wprowadzenie »0\"- Wawrzyńczak (Ogniwo-Skra) rozegta
Sypniew~ki - Jurkowski 21:9, 21:11
niedociągnięcia w dziedzinie w.f. n3 nu szkolnego i międzyszkolnych .. lu- szechnego wychowania fizyczne~o na
WawTzynczak - Worwąg (Pławterenie szkolnictwa ogÓlnokształcące. bów s!)Ortowych.
.
wyższych uczelniach będzie mialo
no) 21:13,17;21, 21:15 .
go, podstawpwego f wiej~kiego or3Z Po dyskąsji referat: ..O zadan'ach I pierwszorzędne znaczenie. Wicie uwa
.
JIII
Sypmewski Bartmk (Pławno)
sprecyzOwał! zadania, stOjące przed kultury fiiycznej i sportu w szkole Igi pofwio;:cono sprawie nale±enia mł"
21:4, 21:7.
.
nauczycielem w. f . ,
i wytyczne planu na rok 195?·. wY.: . dzieży szkolnej do klubówsportolA
i
II
Jurkowskl - Kozlol (PławnoJ 21:
Nacz. Jackiewiczowa w referacie: głosiła nacz. Kutznerowa. Mow~z~m wych. Stwierdzono, że uczn:;Jwie
W Częstochowie
10, 18:21. 21:2
Wychowanie nowego człOWieka" pod wskazała, że drogą do upowszec;'nJe- przez udz'ał w klubach b"dą mieli
------------kreśliła wielkie znaczenie kultury fi- nia w.f. iest realizacja uchwał B.P możno;ć' sz".. zego wlączeńia się do
W najblioższą niedzielę 18 bm. w
zyczrrej w ogórnym wychowaniu mlo KC PZPR." w. pierwszym rZ,ę.dz"e 1 życia społecznego.
świet.:icy na R"kowie odbędzie się
b
l:J
d ł
unprezach maso "i) ch
szacho\\'Y turniej kv:,,!ifikacy~ny dla
dzieży.
,
, '1 !>rze~bu hZia wOSEiz RozWÓl' w'lchoWicedyrektor GUKF ppłk. Szem- zespołów Radomia, Pionek. 05t"OWKA TOWICE, We wtorek wieczorem
GUKF Gutowski omowl
pro acfi na g . . szkołach v"ag
, b IA
- omówił znaczenie kultur Jv fi- en, Starachowic, Buska i Skarżyska, odbyła się na sztucznym
lodowisk'u w
R'~dc~.
~,
~..
.
zycznc o :". ; k' _ ., fik : zycznej w wychowaniU socialis'.ycz- P0czątek turn:€ju o godz ... ran'). Vi}" Katowicach próba maszyn, zakOIiczoideologiczne i poli\yczne. uEtaw;enie ~arua
kultUry fizycznej i sportu' w sziwle. memy przez p;x:!meslen.e wa.. a nym podkreslaj~c konieczność' lącze- nik i turnieju b~dą podstawą zakwali na pomyslnym wynikiem. Na zamrbnia wy~howafiią fizycznego z wycno- filwwania naj.lepszych zespołów, któ żon ej plycie betonowej powstala w~r.
\vaniem ideo\1.~!m. Właściwe mar~s!~ re dopuszczone zostaną do Ć\l,;iCl'/:fi- stwa lodu grubości ok. 1 cm.
I
stowEkie podels:ie do. tych zag~dme.n nalu drużynowych mistrzostw PolPierwszy objechał taflę lodową Cze.
I
łI!:I
winno cechowac wychowawco w f1- ski. Mistrzostwa te odbędą się w "''ł chosłowak - inż. Kolda, który czuDyslmsję
podsum .. ,,'ała iu 1950 r. w Częstochowie. Ze~pcly. wał nad calością prac przy montow~zvcznych.
l'~acz. Kutznerowa, wskazując irogi i<:tóre prag!l~łyby wziąć udział \v tur niu maszyn chłodniczych.
l
do realizacii olbrzy~iego celu "'vcho nic'u kwali [ikacyjnym proszon" S'i o
W środ," rRno trenowali na tOl'k$_
,
.
. wania i umasowlerua sportu szko:ne- \\ ",słanie na dzień 13 bn1 do Cze:to- Cle sląscy hokeIŚCI oraz łyzwlarzel i
Jeszcze żaden z powojennych I1tarciu idzie dwu~otnte na ~8kt,' go.
ch~wy
6-os'lb'JW}'ch ren"ezenl"c,i łyzwlarkl, przebywający na obOZIe
'pierwszych Kroków" nie był t'1.1; ISkutki.em czego Jest oszo.łom;\ony.
KrawczYI< omówi! znacz~nje i, Pożądane jest, aby kazdy z""pól PZH L Oflqalne otwarcIe sztucmego
licznie obsadzony. przez zawodni>- Sytuacja je/lt ta sama, "tedy Jęd-lpracę o;rodków dydaktyczn~ - nau-' przywlOzł ze sobą trzy komplety S"-"-Ilodowlska w KatOWIcach nastąpI w me
7..'
Milą niespodziankę sprawili rysiak rozpoczyna drugą rundę a kowych w z.akresle w.f., ktore pow- chowe.
dZIelę·
.ow. b
' .
wodnicy Ognil!ia jednak - mimo to - jego 8ekun- staną pr;ly hceach pedagogIcznYCh,
swą o ecnoscU! za
t
P
t h o'rodkach po'egać bę
~
. k' f
.:
· lc • Skar'~yska J'ak róumieź dant, WarwM, me zwraca na en·1 raca w yc
z· K te o
"':.
. . '
_.
•
kaz'
dzie na organlZowanlU
on erenCJl
'lOWozalożonej sekCJI bokserskte~ wazny ,szc",egół uwagi .nal~ląc. mu nauczycielskich, lekcji wzorowych.
.
. Gwardii f Częstochowa). Z drngłoJ walczyc w da'UJzym Clą!!u. Efektem kursów dokształcających i doskonalą
jednak strony należy si(! dziwić ,tie była przegr?na JędrY81aka przez cych, odczytów na tematy w,f. .
obsadzeniu zawodów przez A-kla- k. o" po. ~torym trudno byl? go do
W dyskusii podkreślono konIec;l8Ó1Oe drużyny
Kielc: Gwardtę i protC~c. da prZ1!tomn08C'l. Wy- ność czynnego uprawiania ,"'!>OMy
100 m.
200 m.
Ludwików
padki takle są n/edopuszczalne z przez mau"zyciell w.f.
Następme
1. ROZPARA (KIELCE)
15 sek, I. DYSZKOWSKA
31,8 sek.
• .. .. ..
uwagi na ochronę życia zawodnikIl. przedstaWiCiele poszczególnYCh okrę)5,1
2. BORYCKA.
32,6
Sto81tnk.owo najlepsze przygoto.. .. ..
gów wytypowali miejscowości w któ
2, KA TEUSZ (KIELCE)
3, KATEUSZ
'~-'e tech-t'czne wykazali zawodN"
. hum~' do t
l rych powstaną licea pedagogiczne I 3, DYSZKOWSKA (KIELCE) 15,2
33,0
~"...
..
~Jwlę~e!
V< ~
s a:czy y dla nauczycieli w.f. oraz oSTodln dy-, ' - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _..,.._ _ _ _ _ _..1
nicy Związkowca, niest~ty przegry' publwznosC1 walki: Kotoaltka z daktyczno _ naukowe, Obiekty te zo- I
Radziecka muzyka operowa. 21.10
wali oni z zawodnikamł gorS>;ZYlIn Dudkiem w wadze półśredniej i staną odda. ne do użytku w roku s,kol
Wszechnica radiowa, 21.30 "KrawędŻ'.
'od siebie, lecz obdarzonymi silniej- Ow~:anego z Węgrzyniakiem w nym 1950/51. W Planie 6-:etnim zo22,10 Rezerwa. 22.30' Boleslaw Woytl)szym ciosem. Pię.ściarze Kielc i wadze średniej. Były to zarazem I stanie przeszkolonych ponad 2,000
WICZ, 23.00 Ost. wiadomości. 23,10 Muzyka taneczna, 23.55 Program na dzieQ
BlqJrży8kG walczyli b. ambitn.ie.
walki na naji1iższym poziomie tech nauc~ycteh w ..f.
.
PIĄTEK, 16 GRUDNIA
.. .. ..
Spr;awozdame z trzeciego
dnia
następny, hymn i koniec audycji.
nicznym.
obrad podamy' w najbliższym numena fali 1339,3 ID
L.'N~' zdarzają się chybą, na rin!JU
8.35
Program
dnia,
8.40
lvluzyka
roz·
'* *' *'
rze naszego pisma.
tak przykre zjawiska jak to, któMimo ciągłego niezadowolenia
rywkowa, 8.55 Szkolna gazetka radio· Hallo - tu mÓWI' Moskw'"
rego byliśmy świadkami podcza.s tkialaczy sportowych ł publicznowa dla klas VI-IX, 9,15 'vVszechnica
...
walki Muszalski - Jędrysiak, 1cieRadio moskiews!de nadaje cod?.!eJ1radiowa, 9,35 Muzyka rozrywkowa,
sm
z
wyznaczania
na zawody
d.y ten ostatni w pierwszym
10.00 Skrzynka PCK. 10.10 Audycja nie trzy audycje w jęZYku 1101."un
srdzió1v zainteresowanych w da'lcj
dla przedszkoli. 10.30 Muzyka rozryw- (według czasu polskiego):
imprezie, Wydział Sędziowski Cz.
kowa, 10.50 Informacje, 10.55 Audycja
Pierwsza audycja od godZ'lny 16.3D
startują
OZB 10 dalszym ciqgu uprawia daszkolna dla klas l-II. 11.15 "Niziny·. do ; 7 ,14 na 'alach 303 31 22 4121
MOSKWA,
W
Nowosybirsku
rozpo11.35 Muzyka dwuforlepianowa, 12,00 30,74.
"
"
'.
wne p1"aktyki, które 10 każdym raDruga audycja od ~odziny :Q.30 do
zie nie pro1vad.zą do uzdrowienia cz.ęto sezon łyżwiarski. zawodami z u- Dziennik południowy, 12,25 Muzyka z
działem czołowych zawodników mias- płyL 12,30 Audycja dla wsi. 12,55 Me- l~ ~9 na falach 49.83 i 1115 metrów,
sfosimków pomi(idzy p'ubliczlloś'lią ta. Mimo silnego mrozu i wiatru o·
lodie ludowe, 13,25 Przerwa. 16,00
Trzeda audycja od godzi:!v 2130
a sędziami bok."prskimi.
siągnięto, jak na początek sezonu, do- Dziennik popołudniowy. 16.20
Ludwik do 21.59 na raIach 4983 i 11'15 mewalczą
bre wyniki.
Mistrz Nowosybirska van Beethoven, 17,00 Muzyka rozryw- trów,
'
Organizacja "Pierw$zegQ Kroku" Lewczuk wygrał bieg na 500 m w cza- kowa, 17,30 ;;joIi.ce nad stepem, 17,50
W niedzielę odl\ywają się ,hdatllOsie49,3
sek.,
oraz
3000
m,
5:56,8
Arutunlan:
Kantata
o
O]CzyzDle.
,18.20
We
an::!vcje
muzyczne
od 15]5 do
spoczywająca
w rękach zarządu
"Podżegacze:. 18.40 Muzyka z płyt. 15,59 na falach <li,ZI i 30,74 metra,
Cz. OZB była spralcna. Picnvnego min.
(Szczegóły
W biegu knhicl na 1500 m zwycię
dnia odbyło się 18 walk, które żyła 17-letnia Polońska w czasie 3: 16,0 19,00 AU~YCJa Centralne i Rady Zw, ~rócz tego koncerty odbywają się w
Z~wodowych., 19,15 ",Na muzycznej fa- .rody od godziny 22.00 do 22.30 na latV najbliższym numerze) trwały do godz. 2ft-ej.
min.
li . 20.00 DZlenmk wieczorny, 20.40 lach 41,21, .41,87, ,.1,~ i 1115 metrów,
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Bokserzy

Zrywu

(Św:ątochłow:ce)

.

jutro

Z .Gwardią
~nTOntnA

(Kielce)
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KOPTIRJ€WA

.i\\itoii dr.Arianowa
Tłum,

ZOfIA

~

Miala teraz poczucie peln',go IIzczęścia. Pierwszy raz
- Udało nam ~I'ę już osiągnąć to, że wstali z łóżek :-'
od chwili zaginięcia Tawrowa była spokojna. Spotkanie rzekł Jan. - A tydzień temu leżeli jeszcze jak trupy.
też się udało: nie było żadnych wymówek, niedomówień
p d
'
obcości, których tak bardzo obawiała się Olga.
' o sze~ł dużymi krokami do chorego,
potężnego
Zamyśliwszy. się na chwilę, podniosła na Tawrowa O" .... ' wzrostu, ktory opierając się silnymi dłońmi o brzegi lóżka
_UJ,
siedział wyprostowany.
które były w tE!j chwili prawdziwym "zwierciadłem duszy".
On p~trzył na nią. S!)Ojrzenia ich, przeszywające jak bły- Co tam słychać Firsow?
skaWlce, spotkały się
na, mgnienie. Olga z. trudem
Dobrze, doktorze! odpowiedzi a! uśmiechając się
powstrzymała okrzyk, tak silnie i boleśnie
drgnęło jej całą twarzą, z wyrazem wdzięczności i jakoś żałośnie. Poserce.
liczki miał zapadnięte, mocno wygolone.
.

Postępuje pan wbrew
"Co to jest? Po co? ....:. pytała sama siebie z rozpaczą.
- Ano, w1'"/'awaj brachu! - rzekł zatroskany doktór.
Janowi ... ·
Czuła się tak, jak gdyby dopuściła Tawrowa do naj. Chory uniósł się na rękach, potem-z wyraźnym wy:;i!·
Może pozwoli . Jlanu przyjmować współpracowników w sali
głębszych tajników swego serca. Do tajników, które kiem wstał, i wciąż tak samo żałośnie się uśmiechając
szPitalnej..
.
.
'" .. 'Bjrbara umilkła nagle, przypomniawszy sobie o czeka- skrywała nawet sama przed soblł. Chciała powstać ale przeszedł się pomiędzy łóżkami, śmiejąc się ze swych nienogi odmówiły posłuszeństwa.
'
dość je~/,cze zręcznych ruchów.
j~ ją obowiązkach. Wstał również czerwonolicy męż
- Cały' czas my'ślalem tam o' pani! - rzekł cichutko.
-:- Zuch! pochwalił go doktór.
Podnieś rękę,
~a,: ~. Oldze opróżnione krzesło i, poszeptawsZy
56
prawą, cofnij ją do tyłu. Jeszcze raz, tylko szybciej. - Jajeszcze tróchę z TaWl'Qwem, Odszedł, starając się . stąpać
kub to prawdziwy zuch t - odezwał się jakiś głos, wesp!y,
ciCho• .Widocznie' pogróżka Barbary odniosła poZądany
skutek.
.
..
Przyszłaś już? Basia mi powiedziała. .. mówił Jan ale pełen szacunku, za plecami Olgi. Wylazł po prostu
, ...:.. Widzi 'pani, jak nas tu męczą - żalił się wesoło idąc po granatowym chodniku na spotkanie Olgi. - Daw-' z trumny. Tylko, że zęby... - Tak, zęby, rzeczywiście .... ~
'J'aWl"oW, zwracając się do Olgi. - A pani? Co u pani.sły no czekasz? - i 'nie słuchając wymijającej odpowiedzi, rzekł Firsow posępniejąc. - Wycisnął mi je ten prz"kl~ty
wziął ją pod ramię i poprowadził do oddziałU "korbutowa- 1~korbut! Gdybym chciał pójść do wojska, to ronk nie
chąć? ~jemy? .
- Tak - oorzeKfa, Olga cicho. ~ Dziś znOwu nadeszła go. _. Teraz zobaczysz... ' - obiecYwał triumfalnie. .:.:- Już wezmą,. co?
mi nawet. wsadzali dokuczliWe szpileczki,' że. to nie żadna
- Pewnie!
odrzekł ten sam glos. _ Bez zębów n:e
pzetll... Pan, jej jeszcze nie czytał ? •.
nowoŚĆ, że JUŻ dawno szkorbut leczy się w ten sposób. Od- można!
" '-: No i zado,,"olona-panir-spytał TaWl'Qw.
Olga obejrzała' się na mówiącego, potem Znów spojl"ZaLudzie we flanelOWYCh. piżamach i szlafrokach krą powiedziałem na to, że. częąto nie Z1!VI"li.camy uwagi' na to,
wokół 1stołu, przeChadzali się powoli .na werandzie; wi- co ludzie dawno już wiedzą. To mało znałeźć lekarstwo, la na Firsowa i teraz dopiero zrozumiała tajemnicę, ;JOovodującą tak dziwny wyraz Jego męskiej, młodej tw lr~:;:
"przes duże okna, -ale ci dwoje czuli się tak, 'jakby trzeba wiedzieć 'jak je zastorpwać.
Olga słuchaJa tnężanie rozumiejąc ,prawie tego CO policzki' były wciągnięŁę, dolna warga ~padnięta, jak
- 1"QłUmieli się doskonale, nie trzeba było między
ałłiw~·_
' ., '
mó:wil•. Dla nich obojga; w· pOrównaniu z tym, co dZiało f1'ę u starca. To właśnie, czYniło jegą uśmic(.h naiwnie żal a.
o SW()ich wątpliwościach i zamia w jej sercu, odkrycie Jana nie miało żadnego ~ia. snym.
Dl"l~~CULCh, związanych II pracą.
,
Gdyby Jan .znał pra,wdę, nie mógłby się chyba tak cieszyć.
Pokaż, co ci zostało, .rzekł doktór i wziąwSZY
.~~: Jg;ł~";~·.~~;:~
na przemian... · Przeclei to
, W dużej ~, do któręj weszli, fl':a1o wiele ł6łeIt,; po g:łowę chorcgo w obie ręCe odchylił . ją i zajrznl w otw.u-te
"jakby' na swoje . W1Jłu- pokoju. kręeiji się ludzie OOziani w szpitalną bięliznę. Gdy ul:l~.
.
,';
8jp08trzegli doktora, pospieszyli na swoje miejsca.

-

Wszystko jedno, nie wolno.

:rozpo~dzaniu lekarza.

Poskarżę się doktorowi

.

-

