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Ludność ZSRR radośnie, " manifestuje !u:!r~~C~~~
tysiąc tOD wę.slll

na czesc

Rządu

ponad normę

Radzieckiego i Józefa Stalina

WARSZAWA (pAr). - Warszawa a wraz :II nią cała Polska złoży
ła w dniu 28 ub. m. hołd zasługom
smakomlłego artysty dramatycznego KAROLA ADWENTOWICZA,
obchodzącego 55-lecie pracy artvąowe]
stycznej.
W uzna,niu wyhltnych zasług poUchwała Rady Ministrów ZSRR I KC WKP(b)' o nowej zniżce cen na artykuły spożywcze l towary przelożonycn dła sceny polskif'j. artymysłowe powitana została radośnie przez całą ludność Związku Radziec kiego, jako nowy wspaniały sukces
sła odznaczony został jak wiadomo
ustroju socjalislycznego, ktćry podni esie' jeszcze bardziej dobrobyt naro- du radzieckiego, ia.ko zwycięstwo na
Krzyżem Komandorskim zlrWiazdą
drodze ku komunizmowi.
Ol'\leru Polonia RestUuta.
Komunikat oficjalny o nowej zniżce cen nadany w godzi"""" wt_nych przez wszystkie ro7.głośnle raCentralny obchód jubileuszowy,
diowe obleciał 10t<l!D błyskaWicy .ca ly Związek Radziecki budząc powszechną ndość i UCZUcie glębokiej
wdzięczności
dla partii komunIstycz nej i rządu radzieckiego za. ten MWY dowód nieustannej troski o dobro
nad którym protektorat objął miludu,
nister Kultury i Sztuki St. Dybo/CZaledwie przebrzmiały ostatnie sło downi~-z:l<a pracy Solomatina pracu- nym utrzymaQ.iu
ski, odbył się w Państwowym Tedotychczasowych
atrze polskim t by! polqczO"1Y z wa komunikatu, a na terenie calego ]ąca na 16 warsilatach tkackich zo- zarobków wpłynie poważnie na zmia
Związk'.1
Radzieckiego odbyły się bowiązala się systematycznie pr-z:e- n~ budżetu każdej rodziny i umożli
przedstawieniem sztuki L, Kruc::spontaniczne wiece.
kraczać normy produkcyjne.
wi wyższy poziom życia. Daje się
kowskiego "Niemcy", w wykonaW zakładach przemysłowych MosW Baku brygady wiertnicze zobo- zauwalyć wzmożony popyt na najni~ zespołu Państw. Teatru Pow- kwy, Leningradu. Uralu i Zaglębia wiaza·l,. się pITyi;pie"'lYć wykonanie wyższe gatunki produktów, na doboszechnego z Łodzi pod dyr. Adwen- Donieckiego, w których nadanie kO'- planów wydobycia ropy naftowej. rowe węC:liny, konserwy, lrompoty
towicza z jubilatem w roli '{JTof. ·munika1u zbiegło się z przerwą ob:a Brygada majstra Gasanowa. k',:'ra wyroby C'tlkiernicze, owoce itd, Oży
dową zmiany v.ieczornei, rO'botnicy
zo:"O\·;i"wla się poprzedniO' wydobyć \ViOi1y ruch panuje również w skleSonnenbrucha.
na. zorganizowanych samorzutnie wic pon2d plan do dnia wyborów do Ra- pach to\vrtrów przemysłowych, w
Widownia Teatru PoZski2g0 z cach i masówkach dali wyraz swej dy KajwYlszej ZSRR - 600 ton roktórych dużym popytem cieszą się
trudem mogla pomieścić tłumy p.L- radośCi ' dumie z rosnącej stale po- py nalto\\'ej podniO'sła swe zobowią wysokogatunkowe tkaniny wełniane,
blic:ności, Na UTOCZystość przybytęgi i z bogactwa swojej socjalistycz zania deklarując 900 ton ropy ponad obuwie. ga,lanteria, odbiorniki radio
we, aparaty fotograficzne itd,
li m. in.:. członek Rady Państwa nej ojczY'Zl1'Y, ostoi pokoju i bczpie- plan do dnia 12 marca,
1'>a zebraniu robotników potężnych
wicemarszałek Sejmu Wac!aw czeństwa narodów.
Na wiecu robotników moskiew- zal:lad"lw maszynowych w Świerdło
Barcikowski, ministrowie: S. Dl,. skich zakładów ..Elektrozawod" mlo wsku wśród olbrzymiego entuzja«bowski i S, Sk1'zeszewski, wicemi- da przodowniczka pracy Lubczenko mu zebranych powzięto uchwałę, by
nistrowie - W. Sokoro ki, E. Kra~ OŚWiadczyła: "Szczęście nasze spony wyrazić Komitetowi
Centralnemu
sowska I H, Jabłoński, '{JTzedsta- wa w naszym ręku. Im ,,;ększą wy- WKP(b), rządOWi radzieckiemu,j 050dajność
pracy
osiągniemy,
tym
bo-.,
bi';cie
Józefowi
Stalinowi
głębokie
Wiciele KC PZPR, Centralne; Ragafszy słanie &1<: nasz kraj. Na nową podziękowanie i gorącą wdzięczność
dy Zwiqzków Zawodowych OTaz radosną wieść - oświadczyła Lub- za serde<'.zną troskę o ludzi radzieeorganIzacji spoleemvch. Obecny
cze:nko wśród spontanicznych oklas- kich
był również autor sztuk! L. Kruczków zgruma<lzonych robotników W przvjętej uchwale uralscy buWARSZAWA (PAP), - Niezłomną
odpowiemy dalszym
wzmożeniem
downiezowie maszyn stwierdzają z
kowski.
wolę najszybszego zbudowania funP1'zyoy! tet na uroczystoAć szet współzawodnictwa socjalistycznego". dumą. iż w sukcesach ojczyzny socja damentów socjalizmu w Polsce wyNa v.:.;zystkich wiecach i masó\v- ljst:vczncj znajduje si~ również ich
misji dyplomatycznej
Demokrakaeh robotnicy radzieccy wypowie- wkład. W odpowiedzi na nową obniż rażają masy pracujące całego kraju,
tycznej Republiki Niemieckie; dzieli się za dalszym wzmożeniem J,~ cen robotnicy uralscy odpowiada- podeimuiąe masowo długofa,)owe zobowiązania produkcyjne.
'QI'lc:bBBado. F. Wolf.
wydajności pracy. za dalszymi osiąg- Ją dal~zym w:omożE'niem wspól,zawod
nktwa prac~' j. nowymi sukcesami
WłttśclWłJ u7"OC%TlSt0ś6 jubileuszo- nięciami produkcyjnymi.
SZCZECJl\i
W znanych ze swych tradycji rc- produkcyjnymi.
Wśród robotników Pomorza Szczewa odbyła się po skończon1ll'n '(JTzedwolucyjnych
zakładach
włók'enniZobowiazania
produkcyjne
w
00cińskiego,
podejmujących
długofaJo
.tswieniu.
czych "Trechgornaja M~nufaktura" powJec!zi na obniżkę cen poW71ięli rów _We zobowiązania. wyróin.iła się o,:===============~im.::.~Dz~i~erzyn:'
:·ski:·~eg:o~w:..~M~o~s~kwi:~·e~p:rz~o~- nici rototnicy Leningradu i Kijowa, statnio Załoga Za.kładów Przemysłu
Ałnca - Aty i Taszkientu, Rygi i Włókienniczego w Złocleńeu, postaDniepropietrow"ka i wielu innych nawiając wykonać ro=y plan proIT'iast i ośrodków przemYSłowych.
dukcjl w 110 proc.
Dla ,,061'a ludzi p,acy
Stachanoi'.;ie-c Bazyle'Wicz na wiecu w 'wielkich zakładach im, Kirowa Masowe zobowiązania podejmują ko
w Leningradzie OŚwiadczył: ""''brew lejarze szczecińscy, W imieniu robot
anglo '_ amerykańskim po(Izegacwm ników warsZJtactów wagonowych wywojennym opanowanym nienawiścią bitny ra.::jonarliza10r ob. Olszewskl
do naszego miłującego pokój pań- postanow:tł w okresie najbHższych 8
stwa, pot~ga Związku Radzieckiego miesięcy przeprowadzić ponad plan
W ARSZ \ W A. IP AP). Brak urzę40 1łający przez delegatów wojewódzkich rO'n;e z ka'idym dniem, Wyrazem tei rewizję od 3 do 4 wagCllllów osooowycb orranów o('brony rynku dawał oraz przez oddziały Inspekejl handlo potęgi jest wIa.śnie uchwała Rady wych miesięcznie. W imieniu drużyn
czołowy maszynista
81ę od dawna odczuć I był szczegól- wej w wojewódzkieb wydziałaoh han Ministrów ZSRR i KC WKP(b) o no- parowozowych
wei zniżce cen.
ob. Ptak zobowiązał się rzwiększyć w
nie dotkliwy 'IV okresach naclBłm _
dlu.
Na licznych zebraniach ! wiecach, przeciągu 10 miesięcy pl'Zebieg paro
kulaeyJncgo I 1nn..'I'cb akłóeeń obmlnspe!rejlł ochroDY rynku zorganlhl towarowero..
.
ZOWlLna na prawaeb organu wykonaw l(tóre odbyły się w il:ołchozach, sow- wozów bez tzw. płukań z 1.750 km
chozach
i S'tacjach maszynowo _ trak do 4.000 km.
Do systemu sr<>dków 9VBpołd:iala- czego vvłads admłnistracJi handlowf'j
SIlą. w obecnej akcji pn:etliwko spe -ma generalne adlmje oohrony k_su torowych pracownicy rolniotwa BOKATOWICE
1tQ.~tom wykupującym głównie tek menła przed oszustwem, walki ze spe cjarlis1Y=ego stwierdrz:ili, że dołożą
Mistr" wodociągowy nadOO=ńlIItyłla - przybyła Inspekcja ochrony kułacją I kontroli pracy aparatu ban Wszelkich lIta,rań, by Z8Ipe'W'll'ić obfiskich Zakffidów Przemysłu Organicz
rynko na _błu eentrałnym I wo- dlowego. W Rczegól\ności do zadań tość: artykułów rolnych w kraju.
\V sklepach radziec.ldcll, w m1a.- nego cll. Józef Czech, jęden z najller>jewó4zkim. PowolaJrJ> został pełno- tycb DOwyeb orptlÓw należy przede
momik ministra HaDd:lu WewnętrB- W!l'EYStłdm 83'1ńema,tyczna ohserwa.cja stach i wsiach panuje ~kłe
szych pracowników zakładu pelnią
lI6IIO de spraw oebrony rynku, cizia- r,nku or. kontrola uspołecznionej I żywienle. G<lspodynie domowe ~ cy równocześnie obowiązki sekretaprywatnej sieci detalicznej od stro- ma.dzą 51ę przed ladami i wystawami rza organizacji partyjnej PZPR, prze
ny ilościowego I asortymentowego za zapoznając się z nowym cennikami. wodniczący i założyciel klubu racjonalizarorów w swoim zakładzie praopatl"lle1ńa w iowar. Oddziały inspek Panuje powszechne prz.eko.nanle, że
cdi handlowej kontrołować będą pra ostatnia obniżka een przy Jednoc-res- cy ,.głosi! 7 szczegółowo opraoowa_
vvldłowośó dystrybueji towarów oraz
Stałego
przestrzeganie ren I ma", zarobkowych. Współdziałając z Komisją Spe
Komitetu SU}iatowego
cJaJn" ł organami kontrol:i społecz
nej inspekcji ocltrony rynku zapobiegać ~Ie pl'\lejawom spekulacjL
Inspekcja oehrony rynku zobo'l'O'ią
RZYM_ (PAP). Do Rzymu przy- zana _tała do sygnalizowania wła
była :i Paryża delegacja Stałego ściwym władzom wszełkich Istołnyeh
WARSZAWA (PAP). _.W dal- wika Za i d l a wykryto 143 m,
Komitetu światowego Kongresu O- braków towarowych i stw!erd1llOnyeh
szym ciągu napływają wiadomości towarów włókienniczych, u H e l e niedomagań w pracy aparatu handlo
brońców Pokoju.
o wynikach akcji antyspekuJlWlYj- n y P e 1 li k a n, karanej za spekula
ez wego.· by w ten sposób przyczynić
Delegacja zostala przyjęŁa
nei w róinych miastach kr&ju, Or- cię grzywną 500 tys. d. zna.leziono
~rzewodnlczącego s.matu Bonom~e- się do Imrdziej sprawnego zaopatrygaua. Konl>rol!. Społecznej wespół z 149 m. materiałów. U C. Z a c h a r e10 .i przewodniczącego 1l:by Posłow wania .~j handlowej w towar.
ftmkejonarl1lS'Zll.lQl Komis;It Specjal w i c z a, wyk>J:y>to maga:zyn w ilości
nci, ....trzymały lIeznyeh spekulan- 185 ID. u<k:rytych i przeznaCWIlych na
Gronchiego. .
tów, konfiskują<! ma.łemony n nich spekulaCję towarów Włókienniczych.
Delegacja składa się li: następu
w wielkich iościach t>cnvv. DieIeral Wykryte towary uległy Iron.fiskacie.
jących osób: deputowany francutrego »OĆhodzenła loł! nielegaJnego
W Piotrkowie Trybunalskim w
ski d' A rbou.s81er, pisarz polski 1w wc:;jnie przeciwko
przeznaczenia.
•
mieszkaniu niejakiej Z o f i! Ii a rtPMzkieu..icz, ksiądz Boulier, poseł
Przeprowadzona w Łodzi kontrola d IZ i ń s k i e i, wykryto wielkli magaVietnamowi
belgijski i przewodniczący Związku
ujawnila liczńych spek.ula!l>tcJW prze zyn towarów włókienniczych, składa
Zawodowego
Robotników PortoNOWY JORK (PAP). Paryski chwytujących produkcję włókienni jący si~ z 1060 m. wszelkiego rodzawych \'Cli! den Branden, wybitny korespondent "New York Herald czą • przeznaCZ'Oną dla szerokich mes ju materiałów Włókienniczych oraz
lotnik francuski 8ervoll, sekretarz Tribune" Hill donosi, powołując lIIę społeczeństwa. W większośCi w:l"P8d- setek pa,r pońCZ'OCh, jedwabnYCh, ny
Związków Zawodowych St. Nazai- na informacje z kół dyplomat~ch, ków . przestepcmni. "''I wi.e1okrotnie lonowych. jak również z dużych ilokarani za ~:;kulac;ją właściciele pry ści artykułów dzianych.
re-Lolli" Quen1lerve i Angielka No- iż rząd francuski złożył w ambasa- watnych sklepów tekstylnych.
m WO$tcr.
W mieszkaniu właścicielki sldepu
W ostatnich dniach delegatura Kodzie amerykańskiej ViI Paryżu s::roze1)0 Rzymu ma również przYbyć gółową listę sprzętu wojennego,' nie-: tekstylnego, I ViI a s i e c z k o, ma:le misji Specjalnej w Byqoaozy zazlono
ponad
1.000
metrów
1IIIllaglI:P:ytmymała
w Chełmnie szereg spekupilllirz radmeeki Tic1wflow.
odzownego dla wojsk francusklch,
nawanych towarow, nrimo, że zgła- łantów wykupujących masowo w
. Obaj przewodniczący izb przyję
które walczą przeciwko Demomszającym sit: do sklepu ludziom pra- skllepacll centraii. tekstylnej i innych
,n delegatów, którzy prZekazali im tycznej Republice Vietnamskiej.
cy Ił'TOga~' ośWiadczała, :ile nie o- pblcówkach handlu uspołecznionego
apel .Qwl'atowego Komitetu Obroń
Rząd francuski jak· stwierdza trzymuję do sprzedaży bdnego. to- Wwary Ww. ,,kurnnttowe", szczególców Pokoju.
waru.
nie materiały ubraniowe. M. in. a.Całonko\l.-ie delepeji wzięli na- dalej Hill '- zamierza również ZVIITÓU ·JÓzefa ()~ołow{"II!i" ka- l'Il$IZtowani 2'O!Itali - Marian Moty~. udział w pny~u, wyda- cle się do USA z prośbą o Udzielenie ranego już ~ą wwysolrości 500 ~, ·Tadeusz Kola5in.!d. Wałe
QIIl iUI. leb CI'iIIIIć . . MIG plo- "pomocy gospodarczej".' mari~ tys. zł., lIńaleziono zmagazynowane riłIIl Kregld, Z~a ~ i 6lła~
.~
.~ ~ Bao ~. paj'a, H<,:,
87 m l00~ W!IłDY. :q Lqd ~w; ~~~~
.
,
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WARSZAWA (P~ -- Za przybrygad SP, które
podjęły inicjatywę górnika Markiewki - junacy ochotniczej brygady zatrudnionej przy budowie
osiedla robotniczego w woj. krakowskim postanowili przez oały
okres pobytu w brygadzie walczyć
o wykonanie planów produkcyjnych W 130 proc,
kładem śląskich

OprOOz zobowiązan ze9poł~
junacy podejmują również zobowiązania indywidualne. Junak Feliks Ceglarek, pracujący na ścianie
młodzieżowej kopalni "Polska" postanowi! w lutym, marcu i kwietniu br, załadować o 1.000 ton wę
gla ponad normę,
Jednocześnie
wezwał
on swych kolegów z innych brygad SP do podejmowania
długofalowych zobowiązań produkcyjnych.

się

kraju rozwija

ruch

WSp ółzawodn ictwa długofa Iowego

Powołanie Inspekcji Rynku
do walki ze spekulacją

0-1

Do Rzymu przybyła delegacJa

Akcja

Kongresu Obrońców Pokoju

anłyspekulacyjna

w całej Polsce

daje dobre wyniki

pn:

Fran~a

zabiega o pomoc USA

nych proje'l<t6w usprawn1&ń tecbpb
nych, zobowiązując się zastosowe6
je w ciągu br.
BYDGOSZCZ
liczmym długofalowym _
obowiązaniom produkcyjnym poszcza
gÓlnych działów w Państwowe
bryce Sklejek plan roczny wy.
ny zostanie VI ciągu 11 mie!tięcy. /ł>o..
stanowiono m, in, podnieść wydajność SUTowca o 1,4 proc., a wydajność pracy o 0,4 proc. W Bydgoskie.'!
Fabryce Papieru cała załoga fabryki
postanowiła podnieść wydajność pra
cy o 3 Pl'Oc" m. in. obsługa ma&y1l
Dzięki

zobowiązała

się

!Zredukować

o 70 proc,

posiWe

GDA'RSK
W dalszym ciągu masowo napływa

ją długofalowe zobowiązania

koleIa..

rzy ol.rręgu gdańskiego, M. in. służba
mechaniczna w Gdańsku zawaTła umowę o współzawodnictwie pracy nil
okres 6 lai ze służbą mechaniczną W!
Tczewie.
WARSZAWA
Masowe zobowiązania podeimu:tll
młodzieżowcy zatrudnieni w &tołecz~
nych zakładach pracy. odpowiadając
w ten sposób. na apel ZMP-owca, robotnika budowlanego ob. Szczepana
Pa.rtyki. M, in, brygada ZMP-owc6w
za.trudnionych przy produkcil ~rzę~
tu teletechnicznego postanowiła wy..
konywać stale )50 proc. normy,
ŁODZ
Również mrodzleżowcy włókniarze
łódcy podejmują liczne zobowiązania
produkcyjne, Zespół Piotrzaka zobowiązał się podnieść jakość produkcji
zespół Teresy Sąsiadek"
Bronisławy Bartkowskiej i Mieczysława Kęty o 3 proc.
Pod względem jakości i Hośc! postanowiły
podnieść
produkcję o I
proc, brygady z Państwowych Zakła

o 5 proc., a

dów Przemysłu Odzieżowego nr. 4.
Tomaszewskiej! Elźbłdy

Mirosławy
Łobazy.

STARACHOWICE
Bardzo wysokie zobowiązania pow
zięli metalowcy zatrudnieni w Zakła
dach Starachowickich. Ob. Szozerkę
wraz z grupą frezerów zobowiązał
się wykonywać plan roczny w 9 mi.
sięcy, ob, Lojek w 8 miesięcy ob.
Slenek i Woźniak - w 9,5 miesiąca.
ob. l\facląg w 10 miesi~cy.

Kumunisla -merem
St. Quentin

Itr. a.

!!!;OWO

LUDU

Partianarod
P~stępowa US~ w_zywa'~~!~!~~:~s~~o u~~~~~!a~rasił~~~~!~~
amerykanskl
między państwem a kościołem

do walki opokój--NOWY JORK (PAP), Kongres par- ko nie przyczynia się do szerzenia
Inna rezolucja wzywa do udzieletil postępowej t.'SA w Chica~o za- oświaty, lecz ujmuje się DalenIem nia pomocy strajkującym gó"nikom,
kończy! dy!'kmję nad programem po I podręczników, wy~ nauczycieli i
Kongres uchwalił reZOlucję w olitycznym I przyjął rezolucje dotyczą rozcl~"a
reakcyjną kontrolę nad bronie praw obywatelskich oraz
....
ce róz.nych tagadnień wewn~~r :ny .... h szkołami.
przeci\vko dyskryminacji rasowej i
I mi~zyn~rOctov,;ych.
Kongres uchwalił następnie rezolu- prześladowaniu mniejszości narodoDelegat nCiWojorski WaH~r Waila- ck, potępiająOE\ zwiększanie wydat- i wych, Tejże sprawie poświęcony jest
ce st\\"ierdził, ;.::~ 45 milionó'''' młodzie ków wojskowych.
)eden z punkt0w pr(\.!U"amu poliŁvCli)' amerykańskiej odczuwa szczególnie
Rezolucja ta domaga się równocześ nego partii, żąoaj'1cy '-niesieni~ wszel
dotkliwie brzemię kryzysu eKon 'IT'irz nie zniesienia antyrobotnicz,!j usta- kiej dyskryminacji rasowej oraz po_
I
ncgo, Prz~z!o polowę wielomHior.o- wy Taft - Hartley, udzie ,enia pomo- łożenia kresu prześladowanio;n owej armii bezrobotnych stanowi mlo ey farmerom. zaprzestania niszcl.enia bywateli pochodz.enia ~udzo7.ip.m~.ldedzież, Płaca zarobkowa mlodziei.y w ,.zh<;dnych"
produktów
rolnych. go, Program żąda równie~ z~prles:awieku poniżej lat 20-tu wynosi za- uch .. "lenia programu robót publicz- nia prześladowań za wYPovlladanie
ledwie połow~ placy ~nołetnlCh ro- nych itd.
,poglądów postępowych l dom?,ga si~
botników, Młodzież w wie:,u od lat
W innej rezolucji Kon~ stwip.~- zniesienia tzw, ustawy Smith~, na
4ń do ~. otrz'-muJ'e tvlko 2,3 tego, co dza, że 58 milionów Amerykanów po
d ta ' ktO '
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po s 'Vle
oreJ zalnscenizo\I.:anv zo
otrzYmują .tal-si robotmcy.
trzebuje nowych mieszkań oraz wysu .tal proces !l-tu przywódc,:,,,' P<lrtii
Podkreśl.j"c. że w Stanach Zjedno wa żądanie
rozszerzenia prog.:·amu komunistycznej.
ezonvch liczba zupełnych analfabe- budownictwa mieszkaniowego i k'lG
Z kolei uchwalono rezołncN w s.. ra
tó i 10 miPonów Walter Wal
trolowania
czynszów
mieszl<anio- wie udzialu partii po,t,po",,,.' w k3m
:~;i::dLil, że' rząd 'lJSA nie tyl~ wych,
panii wyborczej, nel~luc:a ta pod~r0
śla m .in .. że partia nie zClprzestame
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["rencje dztałaczy .. Caritasu" um"!ly" iż przeprowadzona lrontTola d6pomogla do uzdrowienia dz:ia;runości charytaty\vncj "Caritasu" - epi ..
skopat nazwał lo wszystko - wbrew
faktom ocz)'\\istym - walką z religia,
Ta insynuacja spotkała się z wy..
mowr.ą i żywiolową reakcją społeczeństwa po]"kicgo. Przeciwko politycznej grze kif?'I"o\vniczYi:h kół episkopa tu. nie' liczącej się z postawą i
interesami wiernych w Polsce, wystąpili Hczni ksi~ża patrioci, dzialncze katoliccy i ludz.ie wierzący. wypov.,-iada1a.-c sie. zdecrdowa.nie t)n.e•
,
c;\\"ko mojanturni-czej walce reakcl'lnej części kleru z państwem ludo-

UsiłowaTliom rządu polskiego, zmie
rzającym do normalizacji stosunków
pomiędzy kościołem i państwem sto-

ją na przeszkodzie riie-przyjazn€ V""/stąpicnia kół kierowniczych ep;skopatu, k'ó,.e starają si~ wykorzystać

uczucia ,roligijne ludno;;ci dla wlasnych celow polHycznych, wrogich
państwu
ludow~mu
i
sprzecznych z in\erc.sami ,,~ern)"ch i duchowif'ń.s! \,,'a
Działając jako r<>!,cezentan\ narodu polskicgo rz"d 03wiadczył wyraźnie,. te PDlska Ludowa uznaje autorytet papieża w sprawach "'iary i u,
k ..... f:. . l k t I'CK' 'ego "!
znale prawo wClO a 'a 01 -"
Polsce Co wykonywania praktyk religijnych oraz głoszenia wiary i za~d tych przE'strz.eg~ z. całą .skrupu- \\'V1T1.
latnoscią,
Opublikowany
wC'wraj
'Państwo Pol,kle stoI ~
przeo: PA!' komunikat koł mi3rod"j- nie na gnmcie poszanowania woI.rtonych pO(;!,ro;;iił w sposób nie bud!a- Sei religii j praktyk religijnych, docy wątpli·.vo3ci, że pl·zyC7.yna dla kIn maga sir. jednak, aby kościół w PGlrej nie rloże dotad dOj"ć do ułożenia see nic był użyv.-nny dla walki, z. Iststo~1..i..n.!:;:ów pomiędzy kościołE'rn i pali. niE'jącym u n;s porzqdkiem społectz...
stw'""'l,, nie leży b"najmniej w różni nym. aby organizacje kościelne me
cy zdań 00 do praw kościoła l woln3 slużyly za pokrywkę dla dzialaG.noIśc:\
śoi religii w Polsce, "dy7. przedstawi· wrogów mas pracujących.
ciele rządu wyra "iii zgod~ na u·
Rząd ludowy w Polsce - me rrulYże
wzgl~dnienl~ istotnych postulatów w tolerować pod płaszczykiem :rliligijtej dzierlziilie".
lwi lub charytatyvmej dzialalnO<Oci,
"Na.tomiast - czytamy d,,1ej 'N gier politycznych, inspirowanych"
walki o pokój,
komunikacie PAP _ rzeczywista, zewnątrz, które wymierzone są w
SpeCjalna uchwała Kongre<u żąda
przyczyna fa.ktu, \Ż roZWQwy nie i polską rację stanu,
wolno~c! dla ludów kolc'nialnych odaly w:vników, 1"';':0 w niechętnej
Nip (hcemy aby dyploma-cla watyraz potępia dążenia rządu USA do no
a nawet wr~ wrogiej postawi,,· kań.<ka wt,rącala ~ę do naszych.
wych zaborów lmperialistyclll)"(:h,
klerownkzych sfer episkop3tu Wf)- I opr"w pvl1tycmych ! wpływała nQ
AIrwn.·kańs..y przyjaci,ele Ander I' dzial d.os.łownie: . ,,Jesteśmy za. .ubec PoJsk! Lndowej l przemian spo ich bieg, ,Pamiętamy bowiem encyloko nieSpecjalna rezo,,"cja don"i(d się
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la są zmartwieni. I to nl~ bez koze I trzyma1ltem gralucy
po...
lecmych, dokonanych
p.7,eZ masy
pap'''z"
I"V. Cała prasa
światowa pisze o I micckie; e 1939 r .. ."
przyjażni I handlu z Chh":'ą Repupracują.ce".
wy,':'.:g'-ljąc Eię rządom zab=~
-J
bliką Ludową oraz t:znan;" Formol pofPPI{ powstanie listopadowe . ca
konsl:arhtach między faszyst" AnCcy mo!na się dziwić prezydcllw najżywotni~jS".ym intE'Tes'e Po
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zy za czę,ć t .. j republIki.
sld Ludowej lely jcdY'oc:zenie mas ;; \\ ,"".p oor?rlu polSkl~gO o woln~ć.
ersem lasZyS oWS Im "r ą em
towi Trumanowi
pisze dalej
Kongres przyj~l też rezoluck, któ- lu<>owyeh wok')l wid<:ich zadeń na- - anuę\amy llst papl~k:i Z 3,12,190~ r.
Bachodni.o - niemieckim a sam ge- .. Dziennik dla Wszystkich" _
te ra domaga się, by rząd amerykari.':ct szego gc"podarczego i kul\UT~;np~o w którym, gl.owa koseJola potęprała
neral milczy. Dlaczego?
,
"
bUGown'~""':e, Posblarl loi2)ności wo r~woluCJon,lS.t()w wakzących o gpr:a'ć
I
pr::y"nu,'e
protestu
od
la
tyS'lrcy
nie wy~crzystyl.Jv·ał enf'i~ii atonl0\V~J' bec PO','-""l' Ludowej' '''','-m,,~a
"
.!I·il! (" hccmy WIerzy, - "sze
~ J'
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p"'n,,ie wę wo I no. eC! przecIw k o d 9Spo'tyczkich N'
.
'd
7 dla "",l ów
wojsk',,"ych, ZJ<lamy o..
'-~.
wychodzący w Buffallo .. Dziennik amerykans
JemeOl!', g y pO.- glosi rewlllcja- now)'ch propozycji nia I zwalczania zbroenlCzego podz,e r:Y;;J T"ZąLl0m car~tu.
dla ~~Slkich" - uby Anders I"ZP- sld general z gestem Zagłoby olin- opracowanych na pOd'hwie rwruów mia
agentury
imperi8liil\:"cć;.ych
rr n,Clp ,p"mlętemy równie!, ~
c.tyu't~ne prowad::1l. rozmmoy 117 rującego kr6l.oll'! Mtcedzkiemlt Ni. ze Zwi".kiem Radzieckim. w spra- wrogów Polski, poslulat ten wymega flbecn YI
P:'lS XII :le odezwal
IIproll'łe utworZ6nla' obJęcIa do- .. _ , __ ..
_.... _.
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wI~ wprowad .. nia odpowiedniej kon wyc''lgnięcia w.,ćy;lkich ko:oe,,1:':;crl ~lę \" a "en wOjny w o l:ome przelród.;tu'a nad wskrzeszoną artniq "",TOGnay ........Jtl po,",,,,,,, ZIemie troll w ramach ONZ. Dalsza uchwa- cji z fliktu oezy"kan,,, z'cm zachnd- "ladowan~go narodu polskiego, ną.toNiemcom".
ła protestuje przeciWko wyścigowi nich - " wkc znie,'enia stanu tym- mIast ten sam papież skrupula1.nie
nil'miecką. Ni6 chcemy wierZ.IIĆ,
Sprawa konszachto'\v ml'ęd~," An- .brojeń atomowycb I żąda uwolnie- czasowo.'<Ci w auministr3cji kościel- wypclniel życzenia Hitlera. mianualc by/o/,y to ""m IlItll;1"j uczynić,
~,'
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.
nej na Ziemiach Odzvskanych
Jąo niemieckich
księży i biskupów
""yb u And.6rs stał zawsze tward.o dersem a trizonalnymi nicdobilka- nla kraJU od ogr"mnych ciężarów.,
' ,
"
na ziemiach polskich
,," "
woJskow;t"('b. Prezydent I DeparhKlerownkze koła epIskopatu USII
k'
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fIG
statlOwi8ku
bezkompromiao- mi hitlerowskimi jest jak najściślej ment Stanu _ glosi rezoluc;a _ po- rują wmówić wiernym, że nąd lu-,
r.a
om;c przypomruec na ezy
1l'ym lrobAC prób r :lbizjonum" nie związana właśnie z jego stanowi- winni podjąć kroki dla wszC2ęcla ze dcrwy prowadzi waii<ę z religią. Co Ja]e to WatYKan, Mory mLlczał W o.
.
l k i "
,kresIe przesladowama Polaków ...... U
mic,,"iego".
skiem w sprawie granicy po s o- Zwią>:kh'm Ra.d7ieck m
rozmów na warte są, tego. rodzaJt: insynuaCje l Hitlera
od' l za'
- ' i
,Jvi".• tctV _ pisze dalej ..Dzien niemieeklej. Jut od dłuższego cza- tem.... t wszl"'tkicb nIe rozwiąmnyc,b co rOZUIDle eplskopat pod wynze, ,p .Ją ,raz po wOJn e
'k dl W
tk' h"
I
kt
t
su wysłannicy Andersa i _ nawia· prohlem';", w celu zapewnIenia pOko niem walka z religią teao w"mow- wencJę dorr:agając SIę u.łaskawl~ia
c . ; a__
81
a
SZYD8 lod
sem mówiąc _ Mikołajczyka tak- ju na cal)'m świecie.
nym dowodem była ~pra;'-a "Cet"ita- g~b~rnf~~~a ,F~anka, Gre1~ra I mmu pr.e:czą·
otl'
'"
ego "'YU~
Wszvstkie rezolucje uchwalono ;ed su", W w"stąpieniu epis.kO'pHtu na to nyc . z )rv n,a1 ~y wOjennych.
?.~'
pra.sOtey
prz"ProllJadzony przez te, prowadzili rozmowy z "kałłCle- nOP1yśinl~,
mat "Cari'tasu" określono jako przeOtoz n:,Y taklej polity'kl, w Pt:ifsce
pr.:e.d8towil!icla sZlCajcarllki.cj ga- rzem" Trizonii, Adenauerem, w spra Pierwszym przewodnlczą.eym narodo jaw walki z religią, akcje, która pod ;olerowac ;n~e chcemy, N,e chcemy
:~ty ,,Die Tat" ll'!Ichodzqcej te Zu· wie .. rewizji" granicy polsko - nie wego komitetu partii wybrany zoslał jęta zo~tala przez rząd, celem uzdro- y~ ~ardz,eJ, ze Je3t ,ona m~o
rkhu. Na 11l1tanie czy uznojll on, mieckiej. Ceną za tę deklarację m~ Elmer Benson drngim pnew'ldnimą- wienia gospodarki .,Caritasu", przy 'pl zębOlęta z polltyką kół !mpel'lahgranice Po/JJki na Odrze , Nysie,! być m: in, przy~anie Andersowl cym - Pauł Robeson i trzerim Fred czym na podkreśleni" zaShlgUje fakt, slycmych. ktore pod"egaląc do, noenerał odpolf'ied.zial: "Nie ..." Na wysokiego stanowl~ka w nowo .f,,,r Stover. S~kretarzcm został Baldwin. że akcię tę podjęto na skutek licz- wPJ wOjny., c"lu)'J bezposrromo w
A
k Ó
Komitet /liarodowy liczący ogółem u- ",-ch s~arg, jakie n~pl~'n~ly z kół ka n"", b:~t p~nstwowy w nasze prawa
pytani/' jakie rozlMązanie grnnic mowanym przez
mery 'an w nle- kolo 100-lu członków będzie się sl<la to1i;-kich. l:\ore n:e mo~ly się po,go- do POk.~" ego roz:"oJU,.
_
l6wa.ia za najtelMc1lCsze, powie- micekim Wehrmachcie. ~apłata -w dal. delegatów wybranych p,...ez nr <!zIC z do:ychc7.B'ową dZJałalnoscią
NIe r ~wollmy rownJez, aby ,nazy~
sam raz dla żołdaka, ktory rówme ganizacje ola.nowe partii postępowej. 'Caritasu"
wano wa!k~ ze zlodzleJstwaml I mar
wiernie służył carowi rosyjskiemu.
Kongr,,~ upłynął w atmosferze zd~ .. Jakkolwiek przeprowadzone kon- notraws~\:;em, grOEza
spo!eczneg6
jak polskiej sanacji i angielskim i cydowane,; woli ,ił postępowych USA troi c doprowadziły do wykrycia nlld .. Cal'ltaw ,ml,7 ne111, walki z rell~,ą:
amerYkańskim imperialistom, Rów do wall" przeciwko wzma;;ającej się użyć, finansowych l stwierdziły ż~ Czyz ,,,Cantas wony od nad1lZ~c l
nie ~iernie ten bezojczyźniany ban fasZ)',zacji l militaryzaCji kraju, prze "Cantas" stał i'ię instytucją opi~kll~ "':adzle,;::.. ,:.. Oaritas", ,który. przę.s!ał
dyta gotów jest teraz służyć nie'- ciwko wyścigowi zbrojeń oraz hi.te czą dla zbankmlowanych arvstokra- bjc SleolLS"lem \V1,->gow panstwa lup
mieckim faszystom; przychodzi, mu rii, podsycanej przez porlżegaczy d~ tów, członków bandyckiego' podzie- d~wego, tow,arzystwem dobroozynno
.. znkanom entllpolskim
nowej wojny, Zarówno podcza.~ ob mia i różnego au1ocamen1.u przestęp ŚC1 dla.pasozyiów społecznych, ~.. l7
1:I
to tym łatwiej, że już w czasie rad Kan::;reSll. jak i w jego uchwa- ców, którym rozdawano pieniądze stok~ac]l I członkaw bruldy~el!0
prześladowan'lu wolności
wojny kumał się z wywiadem hitle lach 7.nalRzl1 wyraz dą7,enie mas 'u- przeznacwne dla biednych, pomi- podZIemIa ,- my tak! .,Ccu;iw rue
.
rowskim.
rodu amerykańskiego do pokoju.
mo, że krajowa i wojewódzki kon- spelma, lUZ swojego charytatywnego
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c
posłannictw,,?
Zarządu Głó\\-nego Zw. Za'W. Dum
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czeństwo, we;,póI z patriolycmym
nikarzy RP, pom 1 ę o n
epuJąc"
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duchowieństwem i działaczami katouchwalę:
lickimi jest jasna i ni9dwuznaCl'Jlla.
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si,
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reakcyjnego raqdu frallCUllkłego rm:eciwko IIwobod
Itl'mu tcyrtJJianiu opinii publwMj.
Ofiammi tych atakOw paooi4 prze
de wllzystkm postęp'nN L"IenntkarU'. często ~użen, te walce II fa.
84"zmem, odznaczeni za ud.z\al
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Sta,I1nowskl blok komunl·sto' W bezparty"ja nych (II)
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"Te.... Jednak mamy Inne __
sy - oświadczył J~er Stalin w
przemówieniu przedwyborczym z
dn, 9.11. 1946 p. - B-"'YI'ni od
~B
groduę& aą obecnie od buriuazJi
Ruchu Oporu. Przykładem, który
barll!ł'lło która nosi nazwę radldec-,
porunyl p08tWOU'q opini" public:::
kiel" u .... oJu spolecznel6. Ta 118-'
....; fIG CGl"tR Mecie billY
próby
ma bartera zrzesza b-·tyjnyeh
....
"
-~
poebotrtenia pratD obywatelskich f'e
• komunistami .... jedn~ 8»01""",ffaktorll dzłeflnika .,(:e Botr" monoś" luUzi r&dzlecldeh. Jako łlIBłcmkomitego poety, pisana • "wliellko",;.. jedool s»OlecmoŚCj lucbJle
'k4
Ci wspólnie walCZYli e wunaenlebo j 01~'
niezlomnego
o ponIe _ta'" n _ o kraju, -..AInie
""'; , pos t ęp, L 00...
1_ A " " ....•
.. u . . _
IW
ragoM.
przelewali krew na trontaeb w
Rótmlocze,;nie s:czeg6lną- protekImię 'lII-oIności I WI~IkMei n _ l oj
eiq rządu frollCUllkiego Me8cq si~
~y, wsp6mu, wykuwaJl I wy_
"-'Inllikane nateet zhańbiefti koZa.
kuli ~eięst_ nad _aml na._.~
s -o ł._o.. J_.a
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fIG
z... ~ .... u,
.,..yna 0 _ ea
1:b -n~)·,.,
W~ . .
• "
łby,mmi polep 11& tym, te jedni
fIOIłYc;oolł pod,!egGDIIJy dAJ fłowe;
IIĄ członkami partt\, drudzy mil
tl'Ojrty.,
nłmt nIe aą, Ale 'j"t to rómtea fot'
Ostattrio rodło fmłłt'l&8Jd.8
maina. Wame Jest to, Be zarównO
łlUQ Ił 'Pracy 5 Ikieftmkarzy z pojedni, Jak i drudzy praeuJą dla do
.rocAI. itrlł postępowych pr,rekO:'łfJII
bi'a wspólneł sprawy. Dła~o teł
olityc-enych i działalIlości e~1eo
blok komunlat6w ł M1:partyjnych
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.
jest fteeq naturalną I ma _ I lr,ej. Są to: kol. kol.
BarIde podstawy Istnlenla..
fti"r, J, Vidal, Jean - SergełlGlt, B.
Od JIil'I'E«7lo 30 lat partia bols7.ewi
Etrinberg, M. BOUTget,
eka trzyma w swych rekach ster wla
Dzi~nłlik'(Jrze polscy eorgamso- dzy państwow~j, Prze-z ten c:zaa n,atl'OlH te Zw. Zaw. Dmnnikarsy RP. ród radziecki mógł się przekonać, że
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akcji, o popraWf bytu, za .ralk{!" o spra~ k'lasy robotnicuj, dzięki
obrollie tMMlegO pokoju i poro.m- konsekwentnej obronie i.ywotnych
łllietłia między "arodami. i twrllCd- inthesów ludu pracująeqo, partia
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Komit"h, WykOt«lWClle,o bolszewicka zdobyła otromnY auto1łIOD O 1Itfłt08OW-II8ie de ~ r;rt.et i małośl: całego n8ł'Odu..
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"N"r0d radzi",,]..."! - ccytamy VI odezwie KC WKP(b) do wY;Jorców ~ uzasadnioną dumą spogląda na wy
nl'ki sw"J' walki i ~cy. 'u"'~e -_
"u= 0 0
dzleccy są p<>lni niew'Zruszonej wiary w sukcesy dalszego rozwoju naszego kraju na drodze do komun.ltzmu, Obecnie nie ma ba--'~ej
''UZ.l t-~• ~Q
lego państwa niż Związek Socjalistycznych R ..publik Radzieckich. Ra
dziecki ustrój społE'CZ.IlY i państwowy jest najlepszą' fmmą organ1zacll
-.rJeczeńs+-- naJ·z'ywotnie ....... m u~"'"
.~...
P>~J
strojem na świecie".
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Sila 1 żywotność, utworzonegO pod
kierownictwem partii Lenina - Stalina ustroju radzieckiego, znajdują
dobi1.ny wyraz we WSpaniałych sukce
Shch, które osiągnął naród radziecki
w dzi~dzinie powo!ennej odbudowy!
rozwolU gospodarki narodowej l ku,;
nrry.
,
WrogOwie Zwiąlllru Radzieckiego
przepoWiadali mu długotrwały kxyzyspowo)E!Ilny i zastój W życiu gospodarcrym. Jednakże już w 1'. 1949
- w 4 lata po wojnie - produkcja
glohalna
przemysłu
rndziieckiego
przekroczyła o 41 proc. pozoiom produkcii przedwojennego r. 1940. NaJeży podkreślić, że również i w rejonach, które porostawały po<i oIrupacją, osiągnięto przedwojenny poUom
produkCji przemysłowej. Olbrzymie'
9Ukcesy osiągnął też naród radziecki
w dziedzinie rotwoju rolnictwa 80cjalislycznego: globalne zbiory produktów rolniczych ZSRR przekŻ-oc:zy
ły 'W r. 1949 par;iom pr&ed:wojennego
r. 1940.
"
Stale _ _ GIi!Ipe ~~ mas
praou!lICYdI ZSRft. System kartlmwY.%llJeaiono 1Ui W' r. 1~'I,
- .
Q

dobroczynności

My
nie chcemy
wYko,:yw"nej
na zlecenie podżegaczy
wOJennych,
dobroczynności,
która
podtrzymuje nadzieje band podziem-,
W wyn~ku konsekw€7ltnej polityki nych,
oh3zarników
wydziedzic.roLllCi:ki cen, wzrasta siła nabywcza nych z majątkow, ludzi co prawda z
rubla, wa.-tość realnych plac robotni .. wielką" nieTZadko kryminalną prze
k'
.. _".ów umysłowych; szłością,
bez
-ow i praoow",,,,
nie chc ale za
b to
t
ł
b przyszlości,
d
waastają
dochody
kołchoźników,'
. ,emy. a y a ca a an a pasoCora~ więcej produkuje si~ przed- zytow utrzymywana byla z pienięnuQtow masowegQ użytku, Już w dzy Pl'zeznaczonych dla naj1;>iedniej1949 •AVw>wuCJa
_ _ ._ ' najważniejszych to- szych,
którym
charvta,tYWna
działal'.
C'
..
warow przekroczyła poziom przed- nosc "antasu" pmvinna przede
wojenny, Wyjątkowe sukeesy osiąg- wszystkim służyć,
nęli ludzie radzieccy w dziedzinie . Okazuje się j"dnak, że wyrr!bwa
budownictwa mieszkań i instytucJ'i Dleodpartych argumentów i faktów
'-ul
nie jest kzykiem, którym moma
c turalnych. w dz.ied2;inie
rozwoJ'u
nauki i techniki,
przemawiać do rea'kcyjnej częśei hie
rarchii kn!cioła, Dlatego konipczCóż mogą przeciwstawić tym suk- ne było ostatnie stwierdzenie kt'>!
cesom burżuazyjne partie nądzące? miarod~ il1ych, iż Po1ska Ludowa sto
Vhemy przecież jakimi ponQtny~; o- jąc na stra';v .. I "
}"
b....~
" . ". .;0 nO~CI re 19li l sui"'nicami sypali w swym programie mienIa me b~dzie tolerowała zem~t',
wyborczym w r. 1945 labourzyśCi ~lity?znej nad kapłanami i wierny'.
angielscy, jakie złote góry obiecywa- mI. k,órzy, wbrew nieodpowiedzialli narodo\\'i angielskiemu!
nym "7" 1pi"n ł "m kół kieroW1'liCzyż nie jest nec-zą oczvwist~, ż~ czych ppl skopa1u , ~tan"li do pracy,
dla' pr'Zedstawicieli partii burżuazyj- aby w orlnowionym .. Caritasie" prOnych O!'az pa~ socjalistycznych t y- wad1Jlć, uczeiwfe dzieło POmocy popu labounystow angieL.kich, pieknp trzebu1'lcemu bl'żniemu.
obietni~·.ą jedynie deTAAgogic",wm
OPl'"l~ow~n~ wczoraj komunikat
środkiem do utrzymania siE: przy ";"ła PAP podkreślając, że naństwo ludodzy?
w~ ~apewn;a opiekę tym wszystkim
Jedynie partie komunistyczne dzi" ~Sl(!.zo.n patnotom i dzialaczortt kato
łalą rzeczywiśtie w i:nteresach mas hcknl1, h-tórzy zachowując lojalność
praCUjących, a dobro mas
.
wobec Polski Ludowej narazio\i się
cych JESt . d
I ' p~acu~ą- na. g.mew r"<.kcyjnej cz~ści hierarcltll
ma. Jed~: ~"% ~oem 1,C~. ist~e- k03cieol~ej kC'ńczy s'~ stwier~ni""':
'Ą.'ljają n d
. tk ,:,un.ls ow
a- .. R7.ą~ Jest Pl'7.ekonany. ie ptty akDlatego ~ ~Y~~o,~t;e~~~,~: tywnym PQilarclu rz~ wier;ącyeh.
d61:Wie P1'2edwyborezej z całą śWla- przy właściwym 'll'Ozumiemu l daJdomością owej siły i s!usz..'lOŚCi wu Stl4YlD "d,zynnym ~parclu eale16
V:'a WYboreów, aby w zbUtającyr;,
ego uchowiensf,wa dop
stli dniu wyborów ao Rady Najun'ż-I, do uregUlowania s«>sunków'
_
-J ZS1'tR oddald głosy ma. kand"'ydJ~_ I dzy PlU'illtwel\ll , kościołem na
_
t6w ~ bloku
Btawle pełneJ wolnoścl
l
stów i b~nych.
.
I' eałItowitego uznam., rae,n .ta.tlu ~ '
.. ""'
sld LUdowej or. . hlst!>rYOZ\)Yllłl
p, ...
bltlZJ ludu polslUeco"
:
•

=

liIoImm'j
_1IDko

I

rl

11:0 .ojew6dzkkh naradach'

C~11

wlejskieeo aktywu. partyjnego
! wrogtej

w całym kraJU odbyły sio: kilka dni temu J'07.SZerzone wojewódtkie
Dał'IIdy aktywIi. wi~j!I~o z ndzial~m se1l!l'efany gminnych i I901Vla.to.
,..,..". ~IIłlIzacJi partYJnyeh oraz kl~roWDncóW grup łąclznoścI nda8ła ze
wsl~. Głowna uwaga narad poświ_ na był", łnem zadllłlltJnl, które sIoj"
Jn"'Ril Partią na wsi: fflZWojowi rolni CZ<"j spółdzielczoSci
proilnkeyjneJ
PPZ~p,:"wadzeni.u akdi planowego sI< upu zboM i przYłfoł.owaniom do

propagandy

wiejskich przechv

_6

nal6żgln

do

ZM~

WLiceum SS. Nazaretanek wKielcaCh'
wgchowuje

W

wy-zyskiwaczy

spółdzielczości_

tfl przgplldJlle.m

To

się młodzież

duchu wrogim Polsce Ludowej

jest najlepszy sposÓb oddziaływania --DJL1[.ol!ł ZlIfP przy IAceum łm.j
Wierzymy rownież.!e niekl6n
spółdzielni na indywidualnie gos~ Kr. Jadwigi IC Kielcach, pr01CfJdao
koleżanki wrogo dziś ustosunkodarujących ehlopów.
nym przez siostry Nazaretan/ri, owane do nas na skutek niewłaś
-IIeJ ka ......... u siewnej.
trsgma7iśm
y
poniższy
list,
kt61"y
ciwego wpływu środowiska szkol.
W dziedzinie skupu zboża n.'lraoY
WnysU<ie le trzy za.dania łączą się ze SObą. wszystki", one rea.lbowane
nego. dzięki naszej pracy zmiepokazały, ze należy uspraw;,ić dZla~ eamieszczamy ." całości.
są w o..\nJ wałce klasowej z bogMzem wiejskim na wsi drog~ _ y nią swój stosunek do nas l wraz
łalnoŚĆ istniejących trójek. Nieklóre
ell!bMll I laman~ jt;lI'a oporu przez mało i średnłorolną mSSfl chłopską.
Liceum im. Kr. Jadwigi w Kiel
z nami przystąpią do budowy 1$0
dNl'ą .PFZen"~·cI«źal\la i Iikwidowan'!a wszelkieh objawów oportunnmu,
z nich skumały sIę z bogaczami wiejeaeh. prowadzone przeE siostry
cjalizmu w Polsce Ludowej., ,
bl&rnoścl lub kapltułanctwa ze stro ny _gólnych organizacji partyj
skimi i te należy zmienić. OrgHnizaNazaretanki. było jednym z niebYt'h.
KOLO ZMP
cJe
partyjne
winny
czuwać n~d tym.
licznych
na
terenie
wojewódz'tIł:ei problem za""lrzonej walk i klasowej na WSi I kierownicza ....Ia
przy Liceum im. Kr. Jadwigi
twa, a
jedynym w Kielcacb.
by trójki składały si<: z ucz~iwj'ch
o.-ganiza.cji partyjn,j w I('j walce wysun<:ły si~ jako ev>Iowy problem na
Powyższy list łlie wymaga
kogdzie do niedawna nie działało
gospoóarzy - malo i średniorolnych
Wftysłl<iOO naradach I we wszysłkich niemal wystąpieniach towuzyszy.
Koło ZMP. Potrzebę utworzenia men.tarzy.
chłopów. Trzeba
też
w wi~ksz~'m,
Postawa ki.erown.icttm szlco?"
Co !lOkazaly na1'ady' ~a ~ą"'"T11
Narady pokazały. iak w oblic7Ju no niż dotychcza~ stopniu, zwróci{- uwago m1(ldzież odczuwala od dawPl ~y#;:ład7.1e t.ycia
pnkR'7.<łły one ~ w wych trudnych zadań,
które stoją
na. Przeszkadzała jednak w tym zachowlIjącego rzekomą "neutralcałej konkretności walkę klasową na pr7.Pd partią na wsi, jak w walce L gę na działalność sklepów spółdŁlei:
,
.",,,,;,tl'!'~""" ,~
atmosfera wytwarzana w szkole no.'ć", a faktycznie jak to piszą (lU
",'t<!.
tymi trudnościami
\v przaz:wyciężatorki listu. biorącego wtzial w •
przez wychowawczynie.
Wymi('niahc "'rogów z nazwiska i ntu ich romą i hartują sU: ludzie w
burea1tłu niektórych ~ch tlJyoho
naAlej Partii. ja,k tworzy się nowy
TOW
zwrócenie
się
uczennic
wanek przechcko postępowe,i or!JG
miejsca ich 7.ami<>'7.kaniH .. ucz('stnicy I aktyw i jak 1<'Tl aktyw zdobywa wie
do Miejskiego Zarządu ZMP z nizacji mlodz~ży polsl·3ej , Je;
narad pokazalI, Jak partIa. jak ak- <łzę i doo;'Wia<lczenie.
,
tyw powiatowych i gminnych orgaprośbą o zezwolenie na utworze- czlOf1kiniom na tel'enie
szkoły,
I\i~~ji. w""pól z 7~<;L-"m ; masami
Tow. Ci"la.ak z pow. lemborsklenie 'Koła, został" przyjęte przez _bttdzić mu,~ pO'too,żn'f niepokój
bezpartyjny-c" chłopów, łamią wrn- go (Wybrze;-..e) powiada: .,Kiedy atasiostry wybitnie wrogo. Oto fak wśr6d społeczeństwa kidrch·iego.· a
gą dl!li.llałnOOć
bogaCl7.a' wiejskiego. nęła spra.wa twonenJa spółdzielni
ty:
11lrzede wszystkim wśr6d rOdzłOOtD
.pat'aliżują jego klammwa i oszczer- proodukeyJnyeh, nie wiedziałem Da po
Podo'bn~e, ja~ we . wszystki.c~ ucsetanW wspomnianej sskoly.
",twa przy .~mo(':; k,,;rych stara sip, mątku jak "h: obrócić. jak ... -'>Ić.
szkołach l w Liceum lm. JadWlgJ.
Zamiesee::ony l i s t ,
iis
on ""'hy'dzlc i po\\'st1'7)'mać ro7.w.\j To samo było kiedy miałem orll'anizo
spńMzi('klz""cI P\'Od"kcvjn~j na wsi. wać skup zboa. Ale już"" króUWn
zorganizowano akademię ,ku czci tli Zakłalkie sióstr
Pl"Y pomocy któl'""h sIara !lię on wv czasie zorientowalem m<:. Kiedy ezlo
32 rocznicy powstania Armii Ra kultywuje się
kręcić z akcji planowego skupu z\)(;" wiek idltie w!eren ł móWi l: ludźmi
dBieckiej. Jedna z członkiń nowo Pol.~ce Lttd.owei
ża i odcią[!n'ąć ""lopa. zwlasz<'7,a ';"pd - nabywa dośwład_la-.
'
założonego Koła przyszła na tę
Oceekujemy'
niłl'kA. od przygotował) do wiosennej
Partia wciąga w S'WOje szeroel!!l naj
uroczystość w stroju organizacyj -j8Z1/bciej i' jak
kampanij SIewnej.
leps:t.e elementy klasy roOOtnic>lej i
nym. Zostało to wykorzystane zajmie sili Kuratorium,
Cbarakterysty"'"",, ",'tra z narady I pra=iąeej muy chłopsltie!. A "! prn
~a próby sprowokowania. wystą woduje, by tli Liceum
....,j. gdańskił"CO: do 20 słvC'ZQla br. "Y I w. walce llliWie CI,dol~al~ ~
ple~ slnero.wan,:(ch prze?I~ na- dMigi zapanotoaly
,.. woj. gdańskbn było ZM.. j .... trowa_llI~yczrue .. wy'I'a5'Ialą. na akltyw:1SWW I
8~J
orgamzac.JI mło~ezowej. 8tmki, by Liceum to. jak
ny~h 11 spółdzi ..lni produl«yjny"h. mobl~)ą wokół SJeble corWl to. noj.
SIedzące Da sah zakonmce - wy- SZkoły średnie '6 kraju
Nad I"h utworzeniem partia pra~o' we rz~ !>ezparlnnych robotników
chowaw.czyni.e swym bier:n~m za walo lIaM:ą mlodzież w'
_ta W ełqu dłllgk-h 9 mlesl~Y. Od ,chlopaw.
W bie.iqcvm ~oku powstała jako pierchowaniem Jeszcze .bar~leJ p~d- m."kratyczllym i by '!t)
20 stY<'?l1ia do 22 IlItt'.j{O rb. IIM:ba
Nara<ly ujawniły również i słabe wsza ", powiecie ;ędrzejows~im wc;.
burzały gru~kę
meuśwladomlO- 1oychowa1lJczej mogla
spóldzlelnl podn",,,la sle do 21. a już m'<'r..ca w nas:liE'j pra"y. Do tych słanych. hlb tez wr?go p1'7.ez ko?oś ty ud.zia~ rozwijająca się
na koniec lutego Ii...-zba zarf' jt'strowa bych ml<>j<oc nalną m. in. fałszywe kOeleekiego Spółdzielnia PTodukollinyeh l gntowyt'h tl" rejestfa('ji spt.l- t€<.,!'i€ o tzw .•. kułackich ",,,,ia,,h". wy na trzeciego typu OD Przyłęczku. PTanasta~onych dZIewcząt.
ktore nącą organizacja ZMP
krzykiem i szarpaniem ~o.iej :-_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.::
~fll podnl""ła sie: d" 50-rhł! Te pływaj·we 7. niedo.<;t.atecr.nej umlcjęt ee pomiarowe gru"tów 2IIlkońccJno.
II~ Ilnst,.ują w:vmownic role: 1>81'nO.ki txłn');;.niania:przez niektóry'Ch
koleżanki w mundurze ZMP-owtli. v:ruwz"nle' Jej "".iowośri i prn.-y WWal'7.yszy s!'c,<lniaka od kulaka. A przy komasae;i gTU"tÓ11> pod wspól"l!
skim. dawały wyraz swojej wrow,;"ód mM "ltłopskieh pn.y pr-z<>blldo to jest c('nt.ralne 7.Agodn;...,ie poli- uprawę zostaly wydzielone i"dllwidugości do ZMP. a niektóre zwroWie wsi.
'
tycme. fi.,.. um6ejl)~nooiel bowiem od41ne dzialki członkowskie.
ty skierowane były wyraznie
Nara1y pOka7.alv. +<> tnm gdzil' łst- róini&Dia !irednla.ka od knłaka nie
p1'7.eciwko Polsce Ludowej.
nl",ją bojmv". p<'hH' iJlkjat\'wy orl'A- łU<Jfioa wybolowae boll'a<l·/.a od pod_ Na zdjęciu
mieT1licZ71 Bernauer
Wrogi stosunek sióstr do 7,MP
n11Zlł"je pm1yjllle.
, .. m
id~
dob!',.. sta_WI'J b1 .. doluko - średnlaeldej i czlonkowie Spółdzielni Piotr K'viena terEnie zakladu nie jest noprzygttto'\\',Uliłł do k;l~npRni; siewnej, InMY chłopsidej: gror.i niE'bez.piecz.eń cień oraz Stanislaw Wolski sprawpodejmują
tam n')wniez akcja ~kllp\l zhob JC'St mwu r:rucenia ŚI'ednialm W objęcia
wością. Np. jedna z sióstr zwraplanowo
".vkm1\'wana,
Ni"mal I>ogacza wJejskiego; można stracjC
dzaiq ostatnie pomia~lI.
ca się czasami do dziewcząt z za
WlItty'scy UCZf"~i.nicy· narad ~twi(l1'dz:1- ba.7~ masmyą w pracllj,~cym chłoppytaniem. utrzymanym w odpoU. ~ malo i Ś, ....1n i 01'01 nv chlop na "twi"'. ni<'7.bę<lną dl" """j~·listyczn('j c.ych na wsi. Jasne jest. te dobrze
wiednio złośliwym tonie: ".CZ!I
OIbł
\1l'/e1\\' \ f"
W:'-'WJ:ll.Uj('
SI<;'
Zf'
J)rzebudowv w,:.;i. Na~7.vrn ha~lt'nl bv zaopatrzony sklep, w którym chłOp
Ostatnio w
ty przypadkiem nie nalpż1J,~z do
$'\\'oid1 ,,~()',\-i:1 ':- 'jW 7hn-i.tJ\', Yl·h \':0- la i pn'zoslajc stara i· wYP1'l',bowan~ mo.że dostać po dostęp:nych cenach
ZMP'" Wpływ innych sióstl' na brykach I
bec:~ p:Hlrtwa.
\V njd\.·"r~'ch n <lWf>t ~73 LP11ina: w oparciu o mał'l)rolt
b
t
' t duż.ym
Sta.ra<lRowi"kich
\\~~t\ch ch.łnpi \\"~pqlni[> i n,aniff\Fln- ny...h chłopów, w ooju.u 7.e średnia.- po rze n~ mu
owary, Jet;
dziewczęta wyraża się często we
rady produkcyjne
,cyjnif'. z ol'k.,,-·\qr;~
\\'.\'1'\I;;;7,.lj;\
no I ki~ i W' walee ~ bog.l4.'zem wiej- bodźcerri w akcji planov<"ego skupu
wrogich wystąpieniach. Ufna w świecone om{nvieniu
punhhm: 7~~.vPU. Opo.'-.r z rt·gIJl~.. '-:'a_1 sklm, klasa robotni<,Z3
doprowad?i zboża.
bezkarność. a nawet W ciche podługofalowych.
,,-ia hogat'7. w' .. j-ki. t 'kI "wa on zho- m .... y chłopskie do os ....terznego 'z\Vy.
Wojewód"lde narady
wiejskiego
parcie kierownictwa szkoły. garB:-ygacy śJ lIsarzy. to~arq"
~. Ii""li' na In. 7.1' na . p'I'zccln,'wku cI~twa S<)Cjalizmu na wsi. U>ninow- a.ktywu pokazaly. że od bojQwości
stka dżil'wcząt. na szczęście nie- powoziely zobowlą7.anu; dfu
ooa mU ~~ uz~·"k."L' W\·;,q7.'!. !'lJPk\lla 'ką umiejętność widz""ia podzialu: organizacji partyjnej
od jej omi.eliczna. obrzuca zetempówki obel Tow. tow. Jeny
cyjnq ('(~n~ i h-l,,' nh~ hyć i70ln\'I.·a-j kln~owego WSll n1u."lmy ~"Igłebiać w ! jetności JDObili-zacii' mas chłopski~b
gami lub zadaje prowokacyjne Banl\S?.ek. Mi"'·7V<h,.w
nym \\' .rn:\~i(" cl:ł "';Yl<;.f'j, st~\T'~, .s:(> ~p'regAch . naszej partii i op.i:łllOWaĆ d';' łamania kuł.ackiego oporu, za.lepytania w stylu: ,..Jak ty się Itil'; lesław Kunicki,
~ f.\r7..C'-Cl~J:;1l~1Ć na .~W()J4 ,~trOtH; srf'd Ją w pełnI.
,
ży realiz.a.cja owych trlech wielkich
wstyd.zisz nosić tego znaczk .. 1" Jan Sokól. Józef K<)"";\",ihlrl
'lilaka..
Drugim bl'Oki",,,. kt(}j'Y uiAwniły na zadań. które sto!" pne~ pa.rti~ i na(mowa oczywiście o znaczku łu inm·eh :robowlazal<>
J 1u ,\-·~·~tep1l1(' dN'ydi:i"C:1 rnh rndy _
to niE'dost~t('czne do{ych _ r~y JJ:Ok~~) ze partia ~
pian roozny w dŻiewi<;ć
ZMP).
,~l~t:l. (l<"\'.\'oU jd~'a n.l;a K(I~n: 1,':' l I In 1 e?a~ umocnienie l~tni~iACYch ~pńłdziel J)O.roVlrym~ s'wiadomym l zt!y$c~·.plm()
Brygada r"",,,,,·\owa tow.
Mimo tych szykan I trudności
wia1jlWł'f~O.' . G'n.ll\!1 i 1.!o ~ Org;l:)'?:~~'ji ni proollkcvjnvch. Da'ż~'~\" i .b.,..Azje- \van)"m aktywem dla rea.hza.cn tych
Gromnd:"kH'J. Ni.\!·~ldv pp!<;\?(\łv
J;lk
. . ., . . .
<::;~...
zadań.
Koło nie ustaje ~ pracy. lecz roz da Kuchars1tie-go, nai~żąca
n\nbiHnJj:lc opinie;" ~"!"rok'dl' 'mn<::: ITI.\" nadal mobIlizować nasze ~iłJ redziału Mechanic'lmego
wija coraz żywszą
działalność.
cłtłn.~ki(·h. pnr1!a łi\1l'C:0 Opl r hoga- leln roz~zer7.l'nia liczby !'ipółd~if"ni. Aie
Jemy Na.wrot.
ją.c na apel tow. tow. z

wio:

..

ze

Partyjni i bezparty)
robofoicy

Zakładów

Starachowickich

zobowiązania długofalowe

l

l
I

\\·iJ'-;~\.i("go
11:'\
orh''in \·n , ~lnJ1lU
tbOt.A, jak
prz v
pnml)c:v
chl('p_kiej i ~r~:~ctniaJ.:.t·j\\· p:11 ti:l ujawma ukry1p pl1j97€'1"1 \\"~,'ll~:,~ 7:lp~1<;y
zboża, J'IK pn.~
pnn-: ..-.,y
h:l'Doly

("ZA

tnol"alno - pnlil.\(7.n,·'~n n;H.': •.-:LlI. jI.rn~l
fta RO do w~'wi ;>..,.nnla .c-;~ 7...' ~-.\"oj('h

pr7.edew~zv~th:im

mu~itnv

umacniać

1(', kłiH·e 'już, h.tniejfł, N~rady pokazały. że mo my w te.l ~prawie duże 0- ;
~i;H~hię-C'ia. Tr7.pba je więc utrwalić i !
rozblldow~ć.
Wprowadził' 7.organlzo- :

..

wiązała si~

'"

Nasi korespendenci

wan.v podział pracy w sp,-)!dzielni;:).ch,

piszą~

rÓVI.'llieź

roczny w dziewleć
7..em d()prowad~ić
rzą<łku maszyny w
"" zaloga Wydzi,,!u
na apel towarzyszy z
gady tow. Ryszarda KtlCttar~kje~:o
wra" z trzy nastoma
Gra", praoownicy obrobl'i r""",lnej Z
tow. SPycha.!em ; Pic;tnast.Om!l1. towarzyszami 7.ob,,,,ią7.a.11 sit: w'YkG·
nywać orl 11\41 do 180 pro<.",nt', Nie
JXI7.05taj" w tyle toWR'"'Y"'7.C z o·
bróbkl Mecho,nlw:nej. TIm". BaHcki. Wójcik. La.nge. !hialel" !\'łier
nik. Nawrot i IV.sal1dewim 7...1>0wiązali sit: po<!nlp!ić w rol.u 1'956
)lrodtlkl'Io: 011 'ISU rio 216 PJ'o<}ent,
Młod'Zleżowl'y SlIwiftSki. Jo.bk>/I~kl.
NOWIlk. KPdzie1'1<I<i, PKPro! I wi?lu
innyoh .... bowią.za.lj się utworzYĆ
5-osobowe br;yga<1y wspólzawodnleoząoo ... I>iątka'" !wlcgl GI'7.egorz<!!~
sldl!ło l'JOlMrwI~ła 81~ podnl~§~ U<I
110 PNlCent hormę. I\łrodmeż"wA
4-CI8Obowa. brygada produkcyjna
kol. Bana.s?J<a I<>knrr.a 7A>oowiązała
8h: W Jłi"rwsz~'m I"""rhle wyk(>n:t
wać i~o procen! hotl1lY. I'l'l\.OOWltlk

tl,ta1il' ",>'?ędzie sprawiedliwe norTOltJarzysze·stolarze!
jlnnYCh robotnł'ków, CI ważniejszych
my i dniówki. .kl'llpllłatnle "api')"-W 8 ł
h"
b pet>, wydarzeniach polityezn~·ch. lrultuwnc je. uczciwie kontrolować wvko9 UC aJcle proś y
f i ralnych itp.
Trzeba jak na.lprędzej
n"n,! pracę. konsekwentnie pl'7e,trzeW biurze naszej InstytucJi (P.-:H len wielki brak W świetlicy "Z(!otku"
.
d
i
k d
el,spozytura w Kielcach) jest t rn"h'l naprawić i zaprenumerow!lć gazety I
"ac zasa y wnOS7.en a w la CI pl zy pracy dla slaJarza. a mianowicie na- CZaBopil!lTla.'
. Ż. Ch .. b
\\'st<~powaniu do "pold7.ielni - tO"ą prawy szaf:;, biurka i drzwi.
~
: ,,,odki. które prowBdz~ do pnclni."ieZwraca:',;my "ę w tej sprawIe do
Ośrod~k Zdromia
nia zamo7.ności "półdzielnI, (\0 pod- irzech zakładów stolarskich., lec? wIli
UJ Pińczowie
i niesienia wydajnośd ·?iemi I dQ Wy- ~clciek kh odmówili napraw-;. tiui I;'·/.esanin lapa., do pracy wśrM. tnB~.!\C ",e tym. 7.e "to drobna prAca,
musi
mieć lekiu'ztł
(. 'lonków ~p(·)łdli"IPi. To jf?~t rc'J\\'niez
ni~ opłecl ~ię". ~~~szcie nasz orac-ow
Pr:ty ulicy JędrZi!jowSkiej Nr
"A"tł'M'.y!.l;7t:' rl1U!lC.7~nl(, !' t,d !l'i\\',dt ty, I .
. ...
.
nIk zdn<ł;:,.ł namOW1C czeladnika dlt:b
WTOg6w na zehraniat· l, \C' 'J ,,,, •. 1·~11l,,1, . "'),kuteczI1l'?Jsza metoda zwalczllhlB du stolarskiego. ob. Józefa Bedl'l1lttl'l'l'
6 wiei tablic3ka II nalllllletn Ośro
~kiego <lo I>bejl'2<'l'I.ia
u§zkod~ol'l:9'eh
dek Zdrowi!\.. StAcja Opil'lki nad
prz"dmiót6w. ,Po obejll'z(!hiU uUltoMl!.tkll i DlIletlltlem w Pllłi'l~owłe.
dEeń cze,adnfk oświAdczył że ptl!yj-'
A co jest pOlIA tabliclIką ? Przez
o?11! i r..apr aW! je po godzinach praólH"es trzech mieSięcy w Ośrodku
cy.
ZdrOwia pracOWała lekarka speCllel<8!lIm.y na próżno.
cjlillstko. od chorób płucnych. al~
NasłlllJm'lIto dnia wysłan~ W:)Źf\V Ell
nie6tet)' II braku mieszkania, ztnu
Stall
oh.
Bt~l'Ilsł"w
pytal CZ1>la:lnika. dlaczego ni'e pntysIlOna była wyjecbac, pOzostawia- Odl~WtlI
''''~tr fl)tltller.. pr:l!d t'rz.vl\tą
sżedł llPprawić uSzkodzen, otrzyj~ OArodek ZdroWia pod opillką
łI'Ienleltl do ","półzawnr!"idWIl dlo
mał odpowledź: .,Majster mi il.1l! (10pielęgniarki.
gnfaloweg<> wY!'ł'nyw ..1 l~ Azt. tulej
'rWollł"
Powodem braku lel{arl!A - jak "yłlndrowych 11"i.. nnic. Obernie (Ib.
W rezu!l~Me biUl·ItR .•!aty l dl"twlu
slłI' Oki!.Zuje jelit brllk dla nie· Wiatr w)'l«m"je 2.8 szhlll. i!.
r.ll~ są w d,·\szym eiągu nie halll'liWio
go ,miel!zkania. Jak nae Informll i'o<'1!I1Y zo>l"ł)wlol,71ł.!" sI .. wykona
ne I WY~11dl\ hA to, żl! bl!dzi~I1\Y muje pielęgniarka Oflrodkil, ob. Lu- II mll!!<i~.. y. Tow, T~tl"\\lt7.
llieJl doklmlńie je ttdetrioJOwać - po
eikowe., O~rodek po@lada aparat f_len ""boWlIlt.a1 .1..
to - , by siały! się godne zaint""es<>Rentgc!fi!I.,. llUnpy Itwat'tJOWe i wie plan PI1ldnlwvJny rU2"oy
wanta ra('h"w~6w - stolarzy.
le środków leczniczych, które 0- clagu 8 i pół ,lniesią"a.
Datle te są dowodem,
!:l@cl'lie zapAItOftAlie I!ą W 8kr3YBnk gazet UJ świelUclJ
WII1Iółzawntl"lclwa
niach I tllk le~ ~z u~ytku od lhie
w
Załt!I\d!\l)l! );;.",,,,,,,,..
"Zeork"
siąca \Vł'zeAnia 1949 r. Do powyibeJm"l", cofa'"
N\1!d brze 'est że. świetlicy :teSl!@go nlllei,y dodo.~. że najblitszy bl!!l,",ttYJI\)'ćh 1'\l~;otti,lk6,w.:'
.. o
~.'.
"Ośrodek Zdrowio. Jl!I!t w Kulmie- JIlIWlI\ K~mlt"t
ork nie d()C!!nta SIę roll ga~e~: ~orzy Wielkiej. odległe· od PińcsoWI"II!z v Rad"
botniq przychndzą do .swojeJ swle:
wa o 5 km.
l
oią Zakh"ló\\'
·tliq. aby. tam. w spokOjU. ~rzeczytae
Czy taki stan rzecZy istnIeć po ran, by j)O!nóc ~t3's\.ltt!1tI
i dowiedZIeć stę co się dzieje w kra,
winien czy oj,cowie mia'lta dla do sIlOm \v WylUmarull
lu ł _ świecie, a tu żadnych gazet
bm OJiółu i naszych dtiecl nI. boWI~l\.
,
me r:aajduJą. Szkoda, bo przecież gapowinni się zając tą 1!pl'\\\\IIł t
tWlIiI1:w ,,- ... 1Rfurmu~ robotnika o W'SpÓłZil- . maleU wt4IIIl&cie lila leklU'Ja !hie-

obowiazkow WOUt'i' 1):111,1',,·;: l\1do'.\'p(tO. W ,",wi('Me jel('nio/ll,r,kim np.
miej.Mwy bolIa... wi";s"! nie h'lko
!lam nie <"hela! Sll1"Z<"d&ć "hob pa'"
_ _ • IIle i Inn:n-h potlsU'ZlI,,'td d<> II'
.... o.-cllnltm,'Ja party jna nip ~kapilu
!Owala pncd nllll "ewn"R" dnia na
\iI!lanle jello "bal y \łka?.',' sio: nal.iR:
..Tu mies"ka wr()!! I\ldu. kli.. y nit"
Clhre spl"ll'<lai' zh<>1.3". Ef~I,! hyl ~.kl:
te na.... jn!rz kul:,k n%t.tIowa' 7.bo?P I
ftdwł6d Je do ~lłl'"~~t---O ~q~(}u. T~llli t\1
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społecznego

QW'ansu

,Wystarczy kilka mi<:'Siecy n;<'Obec- kHlrunas1:o1etnia d2liewczynka musi aIlości. Idw;, mI! :>""em pc-zez
dobrze la iść do fabryki. Przed wojną :Maria
znajom·, f"brvc7.ne ha'". ,ber,a zna- Go!ębiakawa poznała dobrze nędzę i
Dej melodii . ro~=onych m3Szyn. b".zrobocie. Cztero.1cratnie w~()
't lVd;Ycha b;:lv'elnia-ny p~'l.
który ni- jej z (abr.rki za uczestniczerue w
,;. Gem
oS':l(]a na 17C3;,;ch i wIo- sórajkach. Jej zdolność. ofiarność i
~h i f':iraz udc;'-i:<l L~'ak tej cz.y ;n- energia ocenione zostały dOplen.l te. Dej dobrze :maim,·...:, 1. "·.... aha wpa- raz, po wojnie. kiedy fabryka prze~e;' w mas7y"c h\'"uy,
"la do rąk kla..<y robatniCZ<'j. Maria
- Nee
ma Już lej mło':~j "Zplem· Go!ęb:akawa wysunięta YJStala na
u
JI.lwki Kliszllowsliie';. co .. takim za I su.nowlSko dyrektora PZPB Nr. 22
,palem prac(m,,'"' .. tu. r7'Z)' tej ma-! w uxhl.
lIZYnie?
, Drogą' awansu otwarta jest i dla
- Chd,,' .. sj~ I:"n:~r~'"i~ <l alej u-, kobiety wiejskiej. Ś",iadczą o tym
ezyć .cb;~'~;:1::l;·! r(li:c,~.n:cy. Jesi i 1.rJd'C kobie~y. j2k ~f:a Rula. w~ce-

','!:TO"

(;TU( .'l...,r-:d-'ł d ~':u"'l n ("-:;0 kif~U' prezC-$ zarządu PO\\~lćl<t(T"~vego Z'\V1ąZprzygtlt(?w.:,r.-~'Zl'go n.iI. wyższe uczc:- ku S:JmQpoTnocy Chłopskiej \I: ~:ń-

nie.
.. .
'lr
sku !\razo.,~eck.im" ~rystyna \Vlelo - . \ Cli
ł~zl:je z P7~,···ą "'10: chowa, wOJ~ w b'TTUTIle Plawno, Ale,!1
darską . .1\I.al.. :uz pn "T."rdzl<'St~e I sandra Kotowna. corka mal,orolneg.)
cbyba Uiep~s:la na tll:""~",,yt~.
,chłopa z RzeszowskIego. dz!S kIcrow
aO, !,. ni?J_ teraz lt~t majster. n1C'7..ka Pr7.ed.~kola 1 S'\v:ethcy \\7
l"ędlega .wJ 2.1" :obot;;k.
.
jątku Czcchmca pow. wroclawskie- .,Racl~ 'sobie dobrze - opow"w- go.
da p:)~el-:1 \\:'ł \d,:p'::-;{<1. rracuj~ jU7. w
Jednocześni.e ze z(loby\van~em przel
fabrYce prz~szło 23 hL Przed v/ojn", kobiety coraz \vyższych stanov.;is~{
nie śniło mj ~i~ na.nct. Ż~ d{lzyj(' L'\- ot"wierają ~jc przed nimi no'\n~ za\vQ.lkich ezaso~\·. gdy stan!! ~~t: majstrem dy, dawniej dla n~ch 7,upełnie nietloW na.'i7.ej. robotniczej pf~;:I,r,;,rc::. fi • st<:;pne· wdnprzemYŚledgórn.;czymk bnPt'
,,..,,,,"ZI',,-r.'c, '>~ J'.. r ) v. niE? z.a t nI laJącym
aWI11ej
o:e,
•
.Y0wej ,\',,1 a'wansOVJało ostat.nio na kieyownicze
Kfl" o prawa dla ::;taru)\v:ska ponad ] 40 ~~()b~p1.. ZorgaH' ;::~rY\v·(·dh\\·':::zc
nizov..·vnv w s10czni gd;U1SkiC'j kurs
!)O \':\ 'Z\\"(!;eniu sta- dla kobiet _ pa:aczy ;{otłowych dał

:"t:

rr:

X .',-+ ka

~pn~('cz.-

pozY!y\.\"TIr' \vyniki. Zatrudnionf> ~o1:,-"c[:('2,2'; przy in."1)Th prac8:ch kobl'2!y nauczvłv ~iE; nO\Y0g'J za'.-n:::l'ju i pr~
c'ują n'e' gorzej od me;;czym. Uruch.)
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l'l:cj"i.Ywy
Tbdy Znkłasocjalnego

z Włoszezowej
czyli o dwu szkodlawkact.41

I

tenu

partY)fl 0

kobiel...

mione zostaną w Stoczni dalsze k:ursy dla. kobiet niterów. spa....-ac::zy.
Od - -Piotra - -Kuezery i Ęugeni1JSZa
traserów.
Na wiosnę niejedna tTak!txJrzysltka' Palki z Ołudzy i od Czesława Menlzi
wyruszy już na swej maszynie w po ka z Rokitna otrzymaUśmy list w.
leo Coraz wi.""j mamy też kobiet którym pi'!Zą:
Kierownikiem szkoły podstawotynkarek, ko'9iet szklaTLY, kamieniarzy itp.
wej pierwszego stopnia w Ołudzy!
Waleria Czerwieniec jest córką ma
jest od 30 lat ob. Szymon Talik .•
lorolnego chłopa spod Częstochowy.
Mieszka on w budynku szkomym.
Przyjechała do Łodzi postaxai: sie o
Posiada własne gospodarstwo i za_o
pracę l:>o w domu jest 6 osób. a robudowania które po części rozbie-.
dzice jej mają 3 ha z:ienri. Ale zetknę
Ila się '7 kobietami ks2:tałcącymi się
rac Ob. Talik je.t wrogo UStOSUIl-,
w z~,vod~h budow~::nych ; zapragnę
kowany do dzisiejszej rzeczyw;ism.
la 51ę t&kże kse.taklC.
ści. Dzieci szkolnych używa dOl
II
_
Z począ.tku
opowiada _ tro
osobistych posług jak do: kopania,
('hę ~:ydało mi sie to zabawne. Myśkartofli, pielenia,
dźwigania kloI'amm. ze budowanie domów. to męs
ka rzeCz. Ale zapisałam si<: na te kur
ców drzewa i t. p. W salach szkol-o
sy. Są to kursy obslugi maszyn bunych panuje. niechlujstwo, brud ił
dowlanych. Ucz~ sit: teraz obsługinieporządek .• Magazynuje w nich
wal! be\oniarkę ; tak mi sił! to podo_
w okresiE ferii kapustę, sieczkę i
ba., że nie cbce odł."jść od mojej maszyny ... "
.
pJewy. I'ozil'm nauczania w szkole
Salomea Gre-l i Aniela Sornło, lctójest bardzo niski. Nauczycielstwo
re cł-}odza na kursy szkolenia 7..3.Wodo
ze szkoły w Rokitnie narzeka, że
v."ego PPB bardzo sa z tego dumne,
pzieci, przychodzące z Ołudzy do 5
że będą pracować przy budowie noklasy w Rokitnie, nic nie umieją.
'-\~vch domóv,..', Pracować nie gorzej
od rTlę7...czyzn
j.ak IXKikreślają
Gromada Ołudza chce budować re
nrzy kazdej okazji.
mizę strażacką wraz z domem lu-o
ł"
Szerokie są możliwości awansu
dowym na ziemi gromadzkiej, któsnołN"Zncgo
dla kobiet "'.v Polsce.
ra obecnie jest własnością szkoły.
S·zeroka i jasna jc:st droga, którą kro
- Ale wieczne "nie pozwala" paczą. ..
na TalJ<a utrudnia
realizowanie
Egr.

$i~

poezątl{.{J\\"t'J

Kry

~Ltk

-

7. ob{)\vią7.1tamj

że

-

nie

na tym

odpo,,"ied7Ja łnym sta.notym taj, r~"Zywyk!am do
do !Juku ma.sozyn,
iVY,Q!J:""d'.alam s{}ł~ie u'])n'}St ży

Przed

nOU'~lm

se70nem rolniczpm

Kołchozowe

zebrania sprawozdawczo-wyborcize

I\'a ter.. nie c~lpgo Zwiczlm
Radziecki<>go odbywaj') się

l ha

powziętych

nym którzy
wać~

pla nów. B' ~dąc zamoż
wódk14 zatY,&ca usta tym.
przyje; ~aj9.. go kontrolo,\)'.

W ZWIązku Z Itym - pisze ob. Pal
ka - skierowaliśmy pOdanie podpisane pIzez 120 osób do Kur~to
rium Szkolnet :tJ W Kielcach .za pośrednictwem ,Jlnspektoratu Szkolne
go we WIOSzc1.owej z prośbą o zmia:
nę nauczycie'la w Ołudzy.
.
I przyj'ecl-nlł do Ołudzy zastępca
inspektora. :Zwołał zebranie ogólne, ogłosił ~ię przewodniczącym ze
brania i n l' wstępie powiedział, że
w st05unk'o. d0 podpisanych na po
daniu ,. \V jJciągnie odpowiednie kon
sekwencJe, karne", i że prawo glo
su posi'adPt tylko jedna osoba z domu. Kobiety i dzieci w ogó!.e nie
mają pr;lwa głosu. Pozbawi! również głosu tych ludzi, którzy parę
minut 'spóźnili się na zebranie. _
Swoje twierdzenia podk,.ę,ślał krzy
kiem, ostrym obejściem i lekcewa
źeniem chłopów. Gdy ktoś z zebra
nych. chciał mówić o postępowaniu
Talika, wstawał samozwańczy prze
wcJCiniczący, rycza! na tych ludzi,
jeJ<: karbowy, zapisując
na listę
i grożąc aresztowaniem.
Przestraszeni tym ohtdzanie rozeszli się do domów".
Przeprowadzone

docbodzenie w
prawdziwość wyżej postawionych zarzutów.
Sekretarz Zarządu Gminy w Rokitnie
potwierdził,
ż~
Talik
rzeczywIscle w szkole odnosi 8i~ ide do dzieci członł,ów PZPR-u, " paraliżując
wszystkie przedsięwzięcia gromady. za
miast jej pomóc i doradzić.

tej sprawie

potwierdziło

lasu i przygotowały 800 tys. hek- ki 68 tys. rubli i ponad 8 ton zboża.
pod przyszłe sadzeme.
Kołchoz ,,12 lat Października" w obł h
wodzie chersońskim, uzyskał w, 1949
,:yC'zvła ~obi(" załoga.
bccnie zebrania chłopstwa kol,Doc.hod y chłopstwa ko c ozowego~ roku 1.442 tys. rubli dochodu. Rodzi. K;-y - :'Ik wieJ kim
chozowcgo, poswięcone wym- " po.ownamu z QochodamI przedwo
na kołchoźnika. F. Łukiaczenko okom pracy k"łch",:ów w roku j"'1nyrni, ZWIększyły SIę o ponad 30 trzymała za przepracowane dniówki
'
procent na każdego pracownIka.
1949 i ich zadaniom na rok bie. Na zebraniach kołchozowych roz- - 10.13.0 rubli, 1.750 kg zboża, 1.500
- Sam stwierdziłem. - mówi seżący.
pall'uje śię obecnie przede wszystkim kg warzyw, 400 kg owoców i 311 liże w salach szkol7.wiązC'k R,<1dzi(>('l,:i li('7.Y r'ln. ;::;d .2';61 n<łstę-pujące sprawy: ja. k kołchoz. w.y - trów wina. W kołchozie uVworzono kretarz gminy specjalny fundusz pomocy starym
d
k
ty:",. koleh.ozo\\' ,ktnre zrz.:.'.-7.:-- t~
'z€'- l konał dostawy dla panstwa; w Ja 1m kołchożnikom. Inwalidzi i s'birzy koł- nych Jest brudno l kury I kaczki swo
bodnie spacerują po korytarzu szko.... a- !'l?tki mll!onÓ'.... chłopin,v. v·; )"l"oku stopniu wykonany został roczny plan
j~illś tn:dno';d''.
1949 globHlne plony ZlJOl \\·.\"nio'IO" produl;cyjny, ile przelano na n4epo- chożnicy otrzymują tu co miesiąc: ły. Na plośby ZMP-ców I dorosłych
przepT"wadzHa r0- 17.6 miliard" puc.jw (o oku'" 400 mi- dzielny fundugz ko!chozu, (fundusz na 20 kg mąki 50 kg warzyw i 50 rubli mieszkańców
Ohidzy nie cbce dać
:Uobln: i pr.,,'dsllwb! lion.'w pud:,\\, wit;ccj. nIŻ w r. 1940). inwestycje
gospodarcze
przyp. gotówką·
..a,H na przeprow.,dzenle zebra., _
0
''i(?o' P<1:1 '\'Rła nj~łas
\V ramach 3-lctniC',I?o p!2r.11U rozwoju Red.), czy sprawiedliwie rO.~dziel:>:lo
Kołchoz "Socjalistyczna Mołdawia'C, Staje się w tej cbwill formalistą ł
d~:~~~zci:~~~~k ~a;~: hodo\vli b..,-d.ła (na ld1a 1949 - 51) w dochody według dniówek obrachu~- doszczętnie zrujnowany przez oku- mówi. że "Inspektorat na to nie po~
.
urlopó",,,. aby kołchoza"h zorganiwwllno okolo 12Q kow'Ich, czy przestrzegano planu 1-. pantów niemieckich, w r. 1945 uzys- zwala". Na przemiany dOkonywujące
.......''''''··m"'oli!!y je należycie tys, furm hodowli bydła. Po;:;iowic bv lości dniówel., przewidzianych dla kał 178 tys rubli dochodu, a w roku
się obecnie - mówi sekretarz-i osią
te~ lałO'i.yc ogró- dla przekroczyło ju;; c,"lrO' przedwo- poszczególnych galęzi produkcji kol- ]949 - ponad 2 miliony rubli. W cią
gnięcia Polski Ludowej patrzy kryogródek warzyw: jenn... 8.100 osrodków maszynowych. chozowej i poszczególnych upraw, gu tych lat wybudowano w kołchomo~łvbv b a w : c .
,
ęd
.
.
d ' . się spichrze. oborę, stajnię, chlewy, tycznie - jest niezadowolony. Jest
Pi'Z).';<X1;l.
wyposazonych \v nowoczesny sprzęt! Jak prz st~'VI.a. SIę sprawa po nl:Sle ,warsztaty, elektrownię, radiowęzeł, to typ bogacza wiejskłego .
•j<'.....:;"t duzo. C'OT'al. techniczny, obsłu,;iwało pola kołcho- l nia UrOdZ3]nOSCl
przez poszczegoln2
Również wójt gmin:v i sołtys grol d R ła zakupiono 5 samochodów ciężarowych
,,"<!nslli.a na .pod- zowe. .
.
..
brygady i ogniwa. ja l{ wyg.ą
"".I.trt'w. kierowmków
Pomyslnie przebIega realIzaCja sta dyscyplIna pracy, Jak wykonUje SIę i l samochód . osobowy, Rodzina koł- mady Oludza potwierdzają nleodpowledtlie
zacbowanle się zastępcy in. k choźnika, A. Spariwaka otrzymała
linowskiego
planu
przeobrażenia plan
rozwoju hodowli b y dł a, ]a
spektora I złe postępowanie Tanka.
Goł<:bia- przyrody. W lat.ach 1948 _ 1949 koł- realizuje się stalinowski plan prze- za przepracowane w ubiegłym roku
12-ktni" córeczka sołtysa zali się:
o nauc!'.
I
k ł I
dniówki 10 tys. rubli gotówką i pojuż jako chozy i sowchozy zasadziły 590 ty,. obrażenia. przyrody, jak o c 10Z przy nad 4 tony rozmaitych produktów.
"Pan Talik' w ogóle nas nie uczył. Za
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I ge,towa.! się do siewu wiosennego.
W kołchozach, w których wygasły dał tylko i poszedł do swojej rOboty.
W toku dyskusji kołchoźnicy i kołGdy pyt""iśmy się w 1947 roku, czy
c,·hoi.niczki krytykują niedociągnięcia pełnomocnictwa zarządu i komisji l maja będzie świ<:to, to "pan" po•
I blGdy w pracy zarządu kołchozu. rewizyjnych, przeprowadza się nowe wiedział, że kto jest próżniakiem brygadzistów, kierowników
ogniw, wybory. Do zarządu kołchozu i ko- niech Ś\l".ętuje, a kto nie - niech
farm, ośrodków maszynowych i po- misji rewizyjnych wybierani są przo przy!d'tie. Często zabierał nas na wy
cteczkę w pole I kazał zbierać i kodują sposoby ich zwalczenia; wysu- dujący rolnicy, hodowcy bydła i 0- pać kartofle".
lak
donosiliśmy tow. Szcz~:<nlok wanym. W 1934 r. ponownie pracuje wają też wiele wniosków, mających grodnicy.
Potwierdza to wiele Innych dzled
Sprawozdawczo - wyborcze zebra- z Ołudzy
la", tDrf.I
. . .li: Z tow. MaclJlem został mia-, w Zakladach. W 1938 r: jako delega.t na celti usprawni .. nie gospodarki kołchozu w r. 1950.
nia kołchozowe odgrywają wielką ro
Jasne więc j".. t. że chłopi w swoim
~ wicedyrektorem jednej z fa- ZWIązku Zawodowego I czlonek PPS
W gospodarce kołchozowej realizo lę w organizacyjno - gospodarczym Uście do redakcji mają rację! TaIlk,
b'1lk Zakladó.n. Poniżej podnjemy walczy O podwyżkę dla towarzyszy
wana jest podstawowa zasada socja- umocnieniu kołchozów, W dalszym który przecbowuje zboże dla celóW
Śll,cior ll s tow. Szcz<;śniaka.
pracy. W 1944 roku zostaje wywiezio
spekulacyjnycb. jak donosiliśmy o
.w_
ny do Austrii. W roku 1945 powraca !izmu: "od każdego według jego zOO1- rozwoju rolnictwa 8ocjalistycznego. tym we wczorajszym numerze. który
...... $zczęśniak urodził się 28. X
. _.• ', ~..
': ,
r.,ości. każdem-ą według jego pracyH.
źle u" ..y dzieci ; wrogo jest nasta11107 'roku w Starachowicach w roIm wyższy jest dochód 1{olchozu, §la.dem naszych korespondencji
wiony wobec wladzy ludowej I postę
dzInI.e robotniczej. W 1921 roku ukoi!tym więcej produktów i pieniędzy
pU wsi nie motle być w Ołudzy I nie
C'iII~vr klas szkoły powsze-chnej. Kształ
może być nauczycielem. Sprawą tą
przypada na każdą przepracowaną
winny zająć "ę odpowiednie wiadze
elt ao· dalej rodzice nie byli w stanie.
dniówkę; im więcej dniówek przepra
w Pętko&icach
szkoine i P1'Z1 okazjj prz:vpomnleć 80
l"os:I!ledł \\-ięc do.pracy w tarlaku, pra
cuje kOłchoźnik, czy kołchoźniczka.
bie
owego z1JStępcę inspektora, któl'Y
Korespondencja
tow.
M.
Wedna
c:uJęc pr:\y pile. W 1921 r .. w
tartatym wyższy jest jego dochód w narowiCza, zamieszczona w "Słowie ośmIelil się groziĆ cbłopom więzie
ku wybuchł strajk. Tow. Szczęśniak,
turze i ·gotówce.
niem
za wttoczenle skargi przeciwLudu" z dnia 26.1. b.r. p.t. ,,Kiedy
Jako. młody chlopiec brał udział 'IV
Dlatego też na zebraniach '1lrnwoko ob. TalS<owi.
robotnicy
drogowi
z
gminy
Pętko
M. Wednarowiez
~ti taczkami przez robotnizdawczo
wyborczych
omawt.aJą
wice otrzymają wypłatę" okazała
kotespondent "Słowa Ludu"
kOW' kierownika tartaku! Zostaje aszczegółowo sprawy. związane z a~ię potrzebna.' Otrzymaliśmy
w
~ wraz z bratem. W 1924
sygnowaniem sum na fundusz niepo- związku z nią bowiem wyjaśnienia
~ zRtał wydalony z pracy. wy jeż..
dzielny i jego wykorzystaniem jako od PowiatOWYCh Zarządów DI:9goOdpoWiedzi Redakcli
....... do SkaI'tyska - Kam.. gdzie oteż sprawę opłat za przepracowane wych w Kielcach i Starachowicach.
;tft:JmU3e cza..'!Ową pracę przy budodniówki
Wyjaśnienia WSkazują. że
Zarząd
JÓZjF CZAJ. - WęgIeszyn, pocz-'
lwie ełektroWni. W 1926 roku Z8CZ3'O wzroście dochodów chłopstwa Gminny Vi' Pętkowicach powinien ta Oi?a. pow. Jędrzejów.
, :.
pracować w Zakładach Staracbokołchozowego
wymownie świadczą sam robotnikom za pracę natych'z list przekazaliśmy do Dyrck
W r. 1927 &ostaje z· pracy
następujące cyfry. W Kraju Krasno- miast zapłacić, a listę płacy za po- cji
kręgowej Szkolenia Zawodow~
a organizowanie strajku.
darskim ponad 200 .kOlchOZÓW uzys- średnictWem Powiatowego Zarządu go, amy nadzieję. że sprawa Wasza
:roku wy~ do Gdyni,
kało
w
roku
1949
pqnad
milion
rubli
Drogowego
w
Starachowicach
do
.Tow. $zczę,§Blak Jazi
b zie pomyślnie załatwiona.
Jako fiuarz.. W 1930 r.
dochodu. Wiele· rodzin kołchoźni Urzędu Wojew6dzkiego w Kielcach
labryka met-.lurglcma
OWo HARABlN ROMAN. - NaIł .."ska nie mote doczycb Kraju Krasnodarskiego otrzy- celem sprawdzenia i dokonania
słany przez Was materiał o Tkalpracy l ~sowo tyiko za- do kraju, wstępuje do PPR, pracuje mało za przepracowane dniówki po przyznanej dotacji, przesłać już po
Ludowej w Bodzentynie wykonyjest na kolejkach wąsko- jako ślusarz w tartaku. W 1946 roku 700 - 800 pudów zboża i 15 - 20 dokonaniu wypłaty. Zarząd Gminy
my jak I ostatnllt'Waszą koresponW Wlerzbn.iku. Vi tym ma- kończy kurs partyjny w Kielcach. Do tys. rubli gotówką. Kołchoz im. Mi- w Pętkowicach, który zwlekał tny encję.
ot:rąmuie wreaeie ~ 1947 r. jest sekretarzem KM PPR w czurina w Republice GrUzińskiej, w miesiące z wyp!at!l robotnikom
TOW. STEFAN ZIENTAL l ST,
Zakładów Starachowic- Starachowicach. Od 1948 r. pracuje 1949 r. uzyskał 15 milionów rubli do- ponosi tu więc całą winę i oclpo • BEDNARKIEWICZ. Miedźno. po'robotnik piecowy, ale 'IV w Zakładach Starachowickich jako chodu. W ciągu tego roku kołchoz wy dzialność. Po "kaaatri" ~ nottJt wiat Częstochowa..
&ostaje znów z prp.cy zwol majster oczyszczalni w fabryce me.. budował klub. budynek zarządu koł większo8ć zarobków Z08taZa f'O~
Odpis Waszego listu przesłaliśmy
nikom wyplacona. Reszta
parocnIestęcmym bezrobo- talurgicznej, jest jednocześnie sekre- chozu, stajnię, chlewy, suszarnię tydo Centrali Spółdzielni Rolniczych w
nastąpi w bieżącym tygodniu,
praClil przy wożeniu bu- tarzem organizacji oddzialowej PZPJL toniu. ciepłarni<: dla sadzonek winoRadomiu i do inspektora 'Kontroli
czym robotnicy' zostali l'owiad
kolejką II lasOw
robotnikom -. dyrektorom, roślll zainstalował radiowęzeł. Za ni. 'Zarząd Drogowy w
Rad przy Powiatowym Zarządzie
W 1~ ro1m Qoo tow. Machlowi. i tow. SZCllęśniakowi. każdą prZepracowaną dniówkę pZSCb w Cl\ęstochowie od którego dQ;.'~
budową. drogi w ogóle siO
płaeano po 20 rubli gotówką I 6 kg
•
stąnl.ecie regulamin
gminnej Rad:J' .
mpwał, gdyż jak wiadomo,
do pracy.
w :tyczy ~Ia
. Z,ak,.
s'tarachOW.w
i.Ckich
1Il$l_'cklch.
b3'. po
i !lUkcesó'IV
ich zboża. Rodzina kołchoźnika, D. Putnl- Pętltowice nie leiy, w ROWi
l!
....:
~ R!Taą; .~Wlch ~..
na O~ZiI ~!,~_w Jeckim.
:'
'!'\":".....,.!
- ,
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Aby lepiej, ~7ubcief, taniej budomać , ..
CO TQZEB~

Przed'rozpoczęciem pełnego sezonu bUdowlanego

QEMON

SPB naradzi się ze swymi załogami
eOblok6w w planie-system potokowy
lBudclWrdełwo

Trzeba dokończyć remont domu
----na-placu Partyzantów 14

mteukaniO'l.re w Kielecczyjnle wchod"i w roku blrią'

ąm w &tadiu~ rozkwitu. W
eaeIł. Wienbnlku I Wienbicy

PiS'Z<1 do a.nklety

Radomiu. Skari;ysku. Starachowicach. Kiel

IIęc1I11e

'IV stanie snrowym. Dane te dolvrq
lO amedzi,bior:!lłwa a mIanowIele SPD.

wyląemJe

"Słowa

Ludu" w Sprawie d(lmu

przy ul. Partyza ntó,v 14, 'W' którym luieszka.m wraz
z rodziną. skład ającą się z trzech osób.

wybll dowanych i oddanych będzie do niyłłm . . . . . 311 domów o rółqej ku baturze. Drup taka. 1I0H wykonana

Dom ten. jako orlenie """sy..,..",,ne. znajduje sif: w
admlnistraei: Za rządu ~iiasht. Jest to stara budowla. w której od lat żadnych poprawek nie robiono.
1<>też drzewo zb ut"ialo. tynk poodpad"l. a do mieszkań w .,..""ie deszcz;u przecieka woda.
Pod koniec roku przy"t ąpiOllO dO naprawy dachU. część
pokr~to pa.pą. al e robt:>ty te ...osIały przerwane. Tym
masem w miesz lraniach sytu...,.;a się pOlrorsayla.
W moim mleszk aniu wali się sufit. Na kilkakrotne
moje Interwenci e w Zal'Ządzie Miejskim użY8kalem
to że sufit podparto słupami. Sytuacja tlle wiełe
przez t<l się polepszyła.. co stwierdzlJi również przy
bYli na moją prośbę przedstawiciele Związków Za
,,'Od<lwych

plallÓw Jedne-

Sl\lhę. t.e '" tym roku remont dmnu zostanie Iłkot\er,ony.
B~dzle
to z kol'tyśclą dl .. jego mieszkań c ów I dla samej buliowll. która niszet!eje COl'U budzleJ.

.Tan I\łlehalski
Jlca.cownlk Polskiego Radła

Nie

Na marginesie
ostatniego posiedzenia MRN

Do rozmowy przyląc:!a !Olę przeKc-mitetu W~półzawodnir
tWa Pracy tow. Myszkiewicz.
.
_ Generalną nrpnsywę naszego bu
downictwa poprzed ... lic,n" narady
techniczne z udziałem wszystkich n.
łóg budowlanych. przodownil,ów pra
ey robotników I personelu technicznego. Omów:one będą p'"my i zqmie
nenia. omówione będą sposoby ich
wykonania oraz v.!zięt~ b~dą pcd u\vag:ę ~łu5'7.nf! projekty i wnio~~:_ .lalogi, dotyczące pracy w teremc.

wodnic7.ą"Y

•

spełnia

me

obowiązków

swoich

Wiemy jak ważną rolę mają do
spełnienia
Komitety
Opiekuńcze.
powstałe w zakladach pracy dla opieki nad mlodzieżą s~kolną z posz_ćlnych
szkól podstawowych I
-~iclt•. WłlHhy również, ja~ wiele
tych Komitetów wyróinia się swoją
ofiarną pracą i pięknymi jej wynikadla dobra młodego pokolenia.
Tym bardziej dziw! nas i tym moc
niej mUFimy to naeze zdziwienie wyrazić w
wypadkU n!ewypełnian!a
przez Komitet Opiekunczy tych za<teE)'tnych oboWiązkóW ...
Redakcję naszą od",ic<:lziil przO"Óf;la
'llrieiele
Komitetu
Rodzicielskiego
r i szkole podstawowej nr 8 i opoWiedzieli nam. co następuje:

ali

. .nUllOnllłlllllllllllllllllllllilll
DztS KONSULTAC.JA
Z IU8T01W WKP(b1
DzlJ, 2 marro, w Wojew6d,:kim O8rodIru Sllkolen!a Partyjnego - StaIllil!i.ClI I. wejście od SienkiewiC7.a Ildb~zi ... ~ię komrultada a historii
~(bl. w l:!ocWnach od 18. do .~O.
Ośrodek czynny }t"S\ eodw:onnle.
4nie powszedn'e od II do 20 a w niełZiele i ŚWl<::tal'OCl 15 do Hi.

Szkołą podstawową

nr 8, grupują
robotn!czego. t:>bieca! się zająć Komitet Opiekunczy. wyloniony przez załogę Ta,.
taków Pan.twowych nr l I 2 w Kiel-

.~

('el.

•.

!

mm"

prowa

I

d

pros o

piekut"lczcgo. aby postarał się, by. na
Komisja Specjalna w naszym mie
tej zabawie przygrywala dZieciom ście wypowiedziaia ostrą waikę pla
orkiestra Tartaków. Komitet Opie- dz" nic]pgalnego uboju. Wysoka gokuńczy obieca! sprawę załatwić.
spodarc7.8' i społeczna szkodliwość te
go procederu jest chyba w..:;zystkim
Nic,tcty i w tym wypadku skoń dO!=ttłtecznie _Ulana. Uprawianie 1eczylo .•Ię na obietniCY. gdyż orkiestra go pcoe.. deru połączone jest także z
na zah::ł\v~ nie przYl'7.ła. a tym sa- omijanienl wszelkich przepisów ~an~
n1"m nie odbyła si<; 7.8bawa. C() spra tarnych. Kontrolerzy znajdują często ubite sztuki, w· gnoju (doslowwiło dzieciom wiele przykrości. a ornie!) w hrudnvch siennikach i w ló±
ganizatorów imprezy naraziło na nie- kach, przykryte piErzynami i podusz
potrzebne wydatki.
kąmi.
Jak wynika z tego opowiadanIa _
Niclegalnym
ubojem zajmują się
ludzie, czujący notoryczny wstręt do
zły wybór """bila zAloga Tartaków IJracy, zamiast z pracy żyją oni z
F"ilislwowych - maml ca1'ernu SpD-- oszukiwania
skarbu pAństwa i z€
sZkod..,nia współohywate1om. Slu.<zI~czeń,twu ze swej PO"'.""- spolCC?- nie wymierzane .II;C~ iJTI za to suro'\-,e
neJ, wyraż"j;j!'ej się wybitnym udzl:l kary.
.
.
•
Szczególnie o~tt"~ ~r:lnkcje prze\\'ilem w zenloroczneJ akCji .. R".
dz.iane! S4 za pt'óhy wl'ro\vadzania dr)
I''ld7.imy, te załoga ta zażąda wy_ obrotu mię.sa z chorych lub padłyeh
l K
i t O' kuń
i sztuk. Tego rodzaju przestępstwo za
Jasnten O(
om te u
ple
czego
kwalifikować
należy po prostu' jaŻe podzieli się nimi z nami.
ko zbrodn:ę albowiem spożyci~ mię
!'8 z chorego
ZW'ierzęcia
po,vodu,ie
eil!:żklle schol'7."nia kończące się nierzadko ~mierctą.
Za to przestęp~two jak r6wnież za
nielegalny zakup bydła, zostaJi ostatnio skierowB1łi do ohozu pracy na
przeciąg 12 I g mieSięcy: Roman 0;;0lasa z Ożarowa i Roman Kowa4ik ze
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nlid, agentów, lecz

I

cą dziatwę ze środowiska

caeh. Na tej obietnicy się skończyło..
Komitet nIe przejawi! później
żadnego zainteresowania szkolą.
Niemniej jednak. ,;dy Komitet Rodzicielski, organizujący zabawę dla
dzieci. zwrócił się do Komitetu 0-

Jest chyba rzee%4 ja.s11.q dl .. kaŻ-\ formowania opinii publicznej. w piet'dego, iż musimy być wyjątkowo czuj W$zym rzędzie robotników. o sprani '1.11 odrinku zachowania tajemnicy u)(1ch, zwi(}zanyc1. z poprawq komupa';stwowej. Proces Robineau wyka- "alnych warunków ich bytu.
zol, iż wróg wykor::'YRtuje dla stL'!I('h
Na wspom.nianym posiedzeniu ki.e-

nie tylko świadomych i plot- rownik Wydzia!" Planowania Zarzqrównież bezmyil- du
Miejskiego, referując wydatki
Raiłomsld Oddział SPB zn"lduje ną paplaninę lekkomyślnych ! poli- przeznaczone na rcrnont ulic i doslp, na progu wyknnania wielkich tl/c.bie niedojrzall/ch ludzi..
mów.
naszkicował tzw. ..g/uchy"
7lad"ń. Od pOl'7ątkowych pnygoto
Ale to nie znaczy, iż należy wpn- plan, pozbawiony cyfr i nieokrl?śla
wań' od j>nerllil kierownictwa. od dać na tl/m odcinku w szkodliwą jący punkt6u' miasta, objętyCh promoblli7acjl sil I środków teehnicz- przesadę.
jektowanym .remontem.
DYch .. raz od entuzjazmu
li~zn ...
rzeszy robotników - fachowcow I
Ostatnio na posiedzeniu Mi.ejski.ej
W odpowiedzi na źdzlwione
poątocnlków zaleźą owoce ~""onu Rady Narodowej mialo miejsce wy- mdnych referent "aslonił się· .. tadembudowlanego.
darzenie, które można by/oby n,,=- nicą państwową· J~st to, wl/rażaJąe
Pnyśpleszyó wy~oftll,nde doku: wać groteskowym gdyby nie jego po się delikatnie - nonsens.
mentac.it techni"""eJ, bo czas Juz l
nISZY'; po zwycięśtwo!
ważny aspekt spoleczny.
To, że chodnik lub nawil!!'ZChnUE
WL Równlcld
Chodzi o kapItaLne zagadnienie in- uLicy mają być naprawione lub. że
11a tej czy innej ulicy przeprowadzi
się kanalizację i instalacje świetlne
'l
nie może być dla nikogo .. tajemnicą".
a przeclwn;e powinno dotrzeć do will '
domości Ludzi pracy.
ł
Ponadto remont mieszkań. doprowadzenie do porządku u~ic, rozszerzał
nie s;eci elektrycznej I WOdociągowe;.
zą

*

Komitet Opiekuńczy zTartakównr1 i2

pr:ze.ę8dzajmg Ul qorllwoŚcl!.,.

do ••• o bozu pracy

działalność wybitni" a~p"lec7.na. ~o

podnosi nas.?e snmopoczucie, rnobili-

zuje do dalszej coraz bardzi~j Wydajnej pracy, a natomiast uderza bogospodarkę.
Ostatnio w KieJcach ZaqrCslto- leśnie we wroga W tym wypadku
wano Hl osób, przeważnie n1fyn<:lrzy więc wskutek nadmial'u gorliwo§cI.
przf'mielających pszenleę na
mąk~ odwrócona została logika rzeczy!...

dZHca w skarb

paIistwa i planową

o niższym pcoc~npi(' l kilku znanych
handlarl.y zbożem. Grożą im surowe
kary.
S. Drzew.

Kurs kroiu

szycia

organizuje

Zakład

Doskonalenia Rzemiosla

Staraniem

Zakladu

Doskonalpnia

Rzem.iosła

'v KielcachI zorganizowany zo..:;ianic 3-mics1f;czny kUl~5 kroju
i S7.y~ia II ~topnia.

Dnb;'2e się stalo iż obecny na posied:eniu wiceprzewodniczący Wojewód.:kiej Rady Narodowej. tOto. Lu-

becki) z m.iejsca ostro zareagowal na
ten paradolc.'wlny a ZG.razem szkodliwy i śmiesZT11/ .,punkt tL'~d=eniaCf.
Nie można sprmoy arc1/ważnej. jaką
je,"t zachowanie ta}emr?icy pa11.StwOwej, przez wadliwą interpl"etację dopY·)tvaclzać do absurdu.
Sytuację do pewnego stopnia uratowa! przewodniczący MRN, tow.
Jonkisz, który po prostu poleci! referentowi odczytać wszystko. co interesuje przedstawicieli spoleczeńst-

Na kurs przyjmowani będą kendy
daci, którzy odbyli przynajmniej
3-nli·"";ęc:t.il'l
praktykę w zawodzie
krawieckim. Kurs ['oz,pocznie "';ę WC7·.
Referat ten nie byl zbyt dobrze i
dma 6 marca. wykłady odbywać się
będą w godz1nach wleo-..ornych.
ja.sno opracowan.y.
Zapisy pr7.y}mu je ' in formacji uA może to wla.;ni.~ by/o owq "tadziela kanceJ .. ria Zakładu Doskona - jemni.cq", awa.n~owaną aż
do stoplema Rzemiosia w Kielcach. ul. Ozer
WQnego Krzyża nr. 3, w godzinach nia państ~~.:owego?
D1'zew.
od 9 do 14-ej.

wsi Wolów k. ~i,,;; ...
KomiSja S~lalna r.m'llle ~o
l!:WtIxza nielegalny przemial pszenl-

~~~.:ą~~~e~~~~n~:n~i~~ż~~

d . .gron" 41st t dziacJ!. kfM"ch niE! JTtIiac;<I ladne i jego przetworami.. Zajmują sl.ę tym
''''. ue .."I.....
iti.
'"
JV
•
J
••
-;'.".
• ~
. procederem równlez not:>ryczul .PI',,..,,I,hm ~e'lIem IW ek"anle vr'::CCłtf'lt~. 7'.aJ-:u:h lud.'!i ~1I~my, kulanci. Ludzie ci oczywiście nie pła
"Ali Baba i 40 rozbójników" - to2 marca
,
(I "Wa.r_U'O" Ul KielcocIł spord.obr~e. Bą , Ulsro~ KM C\. tlO1C1. lu- I cą podatków a ponadto przez swą
media an:'eryk:ruka.
Nad
prot.owy film pr04ukcji c::echoSlou::ac-j' dzie ,:otrych c.::o~ow. Znam.y!
I działalność de~organizują sknp i dy~i pt•• ,.)00 ecm"'.
1Il10d~u:ż dora.,'o}lI c ą pod opteK:ą strybucję zooza. Mąkę. którą prze- I
Zachmnrzenie zmienne. w F.odzi- gram ln'Ontka fIimowa nr 8, zawerająca
wyjątki
nalcelnlejszych
dzip.ł
Te_tem tego f,lmu Jut _lka startJch robotllikóu', wstępującq W" m!elają w pry~tnych młyn~ch, z ~ ~ach rannych mglisto Temperatura
..• L

_ ..

T...... ;

I

t" I

_J.
.
t
. ' L '._...
leI I'przedalą plekanom. ktqrzy r
O _I!d~_ Iłmceg~ _~~ m~.o- le,. lI......y. «
_ . . ' nici nie wnoszą tych pozycji do wy- dniem okolo O st. 110Cą -7 st. C. Widcllkl4. lIft_• • pr.:ebleg fIlm", ~est
.,,50.0. ccnl w.proum,rf..a ~ do kazywanych obrotów. Jest' to więc try słabe zachodnie i 'pólnocno _ zapro.,tll, ltie~pNcOU'/JII!I. to Jtiti- t.me1J.'lej labry"", zapozna1fiC go. iii
Itd; s1.'lI.;»« on 8ilIlM u_gl? włd.%a.. halami fabryczllymi. iI prac01olUa.;.
chodnie.
i. fUm,.u
adbędzle
TEATR.
... RobofnikOllł i m.łylłMrom CH,cho 'I Ini i/lŻY.li.ierów..
l d Bohat6Tam.
d
U
'E
..Otrackim vaitl Bit zbw:fowac pro I sQ prosCł II llle, po,; raWlaJf!CY Błf
pAASTWOWY TEATR IM. ST.
foq" fI~fO 'mOdeZlł motocykla. wezWałticm ,.czeilć pro,cy".
:2:EROMSKIEGO ..Wiosną w Norwe. pO,k-ui9ctru4l1oki Mm_o tf!(:hFilm posiada "ównież Icielc '!l~-!
.
gil" pg. Stuarta Engstran/'la. adapta~łU~ jak i Ulllllik4.f4ce z lłio4iH1Z- _nt ów, emocjonujących milo.'JtItJak już informowaliśmy. dz,Ś od- cja sceniczna Anatola Sterna
eftl'a jedllWłtek. Poiu" w fabryce kólO sporll', ~1'!tkt J.'1tlminacyjnJl Ję(We się ~ejonC'Wa nar2d~ młeczar.
_~:I!I' ~ doI;oreę - pijot!'! stalloici przecież '«'lIścig. 1I01Cyc1i !ta, w ktorej wez.l~ą udzIał prze::
KINO
lik ~u'" Nkł_llła aft! ~ogi I' motocyklów - bfldQC1l r~ef
lawiciele mleCZllnl. łAo~;tulki.
WARSZAWA"
l S' k i '
. . . . . . . .....:_
IW
•
,.~
t h •
.~ Bardo, WoJCE&, S
..
- u. len ew·,Q~'1I' ..~j .-.! ~• • _tna l' HM pr'ÓbQ .ch - ar". . ec /tIeZ' ;Iriie~b. S_lec' Dropia.
w.a 33 :- .,500 cm3". Sportowy Mm
jej mt~ t ~ ., MWM pro ~!I!'A!, tym. 8tUnym .Ilg~m.ł/t~ dl!,. Narada odbędzie llię w świetłicy t;.rodukc:: ......ec.bo~łowaeklej.
..
.
.
łlUyll!6 rólC • robotll'lcÓ1ll. ktarw)t' ,BudowlanYeh" _ Kościuszki 6. PoPoczątlti sean~ow: 15.30, 17.30. 19.30.
JN,. ~
lt- 1DV,~kOłęali.
'.lU·l ' ~ek obuci o godz,9 rąno,
.,DAł.IY"..... ul. St4Iizlu 5 -

I

IDz,·s·

Sl8
re'lonowa narada mleczarska

1

r.

ie*Ja .,

kinematografii radzieckiej w zWi'lZku z jej 30 rocznicą. Początek Seansów: 16 iSo 20.

APTEKI
Mgr Gierałtowski.
Stalingradu 9.

'PI. Obrońców

T ELEFO NY
u-u

Straż Pożarna

19-66 PogotowIe RatunkOwe
13-12 KomisarlaI MO {<!ytQrltł)
II - S5 \1-90 -" Słowo .t,d,J(I.Il-

I

11-00 zelłarynka

5 nadawanIe telegM!m~

8 informaCja h>I<"f()'l!cah.

O mlęQz,)'mlastow.a

•

rzed zakończeniem
sezonu sportów zimowy-cn
Po1sld Związek r;yiwiarsIrl na
lBkończenie sezonu
łyżwiarskiego
.... Polsce wystawia w dniacb 4 i:>
marca w Katowicach ogólnopolską
rewię lodową.. Zawodnicy już od
dnia 1 marca będą. zgrupowani na
Torkacie, by przygotować ~ę do
występÓw.
.
Poza ~ą zarząd PZL projektu
je 1I1'Ządzenie pokazów najlepszych
Jytwiarzy polskich, p.n:: "~d
~wa figurowego", w
kt6zych weźmie udział ponad 16 łytwiarek i

I

Imprezy te m~ na celu propa- staną w ~. Wlm!zawie, Bi~
wśród świata I stoku i KryniCY•
ZWIĄ.ZKOWIEC (KRYNICA1. -

gandę łyżwiarstWa

pracy i uczącej się oraz pracującej młodzieły, 'pokazując jednocześ
nie dorobek. łyżwiarstwa figurowe
go w sezonie 1949-50.
W wypadlm poprawy warunków
etmosf~ych, rewia lodowa
i
pokazy łyżwiarskie wystawione za..
.

Czgteln!tJfl pl·'łZą

Sla....
. . lnos"C.
Ud dzia,
• CH

łyżwiarzy.
W porozumIenIU

z
Kuratorium
S:7&olnym
projektowane
jest również urządze
nie pokazów łyżwiarstWa figuro_~ dla
młodzieży 1IZIt0lnej.
Pokazy te odbęd, się
1M
godzinach
szkol
nych i poprzedzł je'
prelekcja v. _ pnzeaa

nowego

S
pói ... i

°

K I

ie c:ac:h

bardzo słabej ~.t):wno~ci 1!0:
w~o zarzą.du SpoJnI. kieleckIeJ
świadczy m.lnn. fa~ IŻ. od czasu
waJne:o ~m~dzema me :odbyło
sę jeszcze anI Jedno zebranIe no.
PZl. ob. Stanillzew- wo wybranych w~ad~ kl.ubu. Tym'!!łdefiO o łyłwiar:;twie Orali szezegó ~ do omówienIa Jest bardzo
łowe objaśnit'ma wvkonywanych WIele ~w dot~czących mi.nn_
figur f jazdy 4owolnej.
,_....
I ~~~k;;; j~~ n::!~J.' kierow
...... . - -

Zgłoszenia-

Związkowiec

(Krynica)

G6rnika panów) 10:1

pokonał

.(2:1. 5:0,

3:0).

Bramki dla zwyd~w ZdoliyiU
Lewacki i CsorJich -- po s, ~

da - 2, Kasprzyckł'f Nowakpo 1; honorowy punkt dla G6mfka

Repr~ sł4tlt6w7tl szMł 7cłel« Ideh uległA ub. ,"edz!eti Lic. ~
IIICII'P (We_) 9::1 (13:1$. 4:15! .

Indywidualne mistrzostwa jÓnior

zdobył
Gansiniec. Spotkanie w II
tercji, przy stanie 7:1. zostało prze
rwane, na skutek niewłaściwego
"ZaChowania się części publiczności,
Końcową część spotkania rozegrano
bez publiczności. Drutyna ZwilplW Częstoehowłe rozpoezęły ~
kowca miała %decydowaną prze- przy udziale' 68 zawodników miwagę. Niemal bez przerwy gra strzostwa Częst. OZTS - juniotoczyła się pod bramką Górnika.
rów,
W drużynie zwycięzców najIePo
~ym
piej zagrali: Csorlich. Lewacki,
otwarciu
rozgryBurda,
Kasprzycki i bramkarz
wek przez prezesa
Szlendak.
Cz. OZTS ob. Stefa
Zawody
prowadzili: Mlcbałik
na Kowalskiego roz
(Kraków)
ZarZ3'cki
(Warszapoczęto przeboje do
wa),
.
ćwierćfinałów. Za
wodników
podzie-

częstochowskiego

Zarządu

W

GóRNIK '(.TAN6W), 10:1

W meczu decydującym. o mistrzo
stwie Polski w hokeju na lodzie,

za::!s::1~ ~:a~~~~~~~: Piłkarze Stali (Starachowice

l

~t~~::

OZTS

prred Ogniwem - Skrą 21 ~
Włókniarzem (Myszków) 16 pkt, I.
Og6łem odbyło się "- eiątI
dwóch dni 236 spotkań.
Póziom mistrzostw był zadawala'jq
cy, przy czym na poakreślenie ...
sługuje wyrównana forma pr"wlrI
wszystkich zawodników.
~
Nie obyło się jednak b~ ni SIIfiID
dzianek w postaci porażek fa ~
tów. tak np. w ŚwierĆfinałth JUl$I
kowski przegrał z Pieka i .,

~:Óc~ Il~~~J!~~~~~~ ~Po~i~~ H:'

1;0
najlepszych
prze- ze przegrał z Pelką, a EIohatyrila
v. LV •• " . . . . .
1"1"11
-.
chodziło do dal- wicz z Wyskokiem (Włókn1arz ~
jfJt6 by tak instruktOr orgcmiPiIka:ze mistrza jesiennego kla szych rozgrywek.
Tak więc do Częstochowa).
~
.
OZS ,,~Ó"".
A K I OZPN
S l
ćwierćfinału zakwalifikowali się:
10 napływaj, dalsze zgłoszenia. Do zt:tCYJn.y
. n"l' J'"" bZUej _ Mn.~ ! Sy . le.
.~a i. ze stara- II grupy I - Jurkowski i WinL'7~';
liD.ia 27 b.m.. sgloszono jut 76
teT680wal 8\ę pracą lIlITządu I po- choWIc rozpoczęlI trenIngI pod oznCI8
,.,.""--h
li - S .
ki
b S r .
k
kler; gr. II - Sypniewski i ZuO
ltU
/SZYD. 'IV tym 12 li; przyczepkami. szczegv,,'Y" Be ~J1 pojm (KieIem o. ze IgI oraz Koza a.
bicki; gr. III _ Piekarniak i Ja~
)iajliczaiej
reprezentowane eę: ce) - Red...
.
..
..
..
SPORTOWCY W KOP RNI. )
Bielsko, Katowice, Kraków, 01Ob---.&Na ~va1nym zebraniu motocykli- no\\'Ski; gr. TV - Przybylski i Wo
BUDUJA śWIETLI
. \
oc 'w,.'v,
t'
St r (St
dziński; gr. V - Mencik i Binek'
"2'
i .
lIIIIIt:yn i Opole.
(nazwisko znane redakcji) s owal
arachowfce) omawia gr VI _ Mączka. Haze; gr. VII ...:
Członkowie Ludowego Y..es
ne były sprawy związane z nadcho G
P lk
Sportowego 'IV Koperni (pow. ..ut.
dzącym sezonem, któregO otwarcie
&rUs'. e a; gr. VlTI - Bociąga,
pa21 .30 Koncert symfoniczny.. 22.10 przewidziane jest na 24 kwietnia BrzeskI; gr. IX 8!!
Szop, Wyskok; czowski) przystąpili z wielkim •
~ "Wspomnłenia m'ego przyjaciela". h.r. Sekcja motocyklowa weźmie gr. X - Kozłowski, Zimnickij gr. pałem do budowy świetlicy.
tat.
... U .. ::::::::...---' 23.00 Ostatnie wiadomości. 23.10 Mu- czynny udział w ogólnopolskim XI - Kopeć, Wawrzyńczak; gr. nio zakończono zwózkę kami
........ _
.. zyłra.. 23.55 Program na dzień nast<:p- zjeździe plakietowym oraz Raidem XII - Bohatyrowcz, Jaszcz.
i drzewa budulcowego. przy
CZWARTEK, 2 MARCA
ny, hymn I koniee audycji.
Świętokrzyskim. Na zebraniu
Zawodn'
. t
li
ś
lonego LZS-owi przez władze
11..40 i'rogram dnia. 8.45 "Głos ma~
ICy CI u, ~orzy sze ć grup, ne. lnicjatywa sportowców1 w' ~ _
brano
nowy
zarząd
sek- z ktorych do połfmału zakwalifiko_ perni zasługuJ'E; na uznanie.
. "-'-' ,
jĄ Imbiety... 8.55 Muzyka. 9.15 ,Wsze...
cji, w skład którego weszli tow. wali się: z grupy I - Jurkowski
ęI:InieII radiowa. 11.35 Muzyka. 10.00
HALLO - TU MO'WI MOSKWA
tow. Otrępalski, Stankiewicz, Wasi Piekarniak i gr. II _ Przybylski:
BOLĄ.CZKI CHRZĄ.STOW
Skrzynka PCK. 10.10 ll.1uzyka. 10.50
Radio m06k1ewskle nadaje codzleD- lewski, Witkowski. Doroczyński, Sypmews:tl; gr. III - Mencik GaW Chrząstowie (pow. włoszcz~
Informacje. 10.55 Audycja szkolnn. nie trzy audycje w ~ ku polskim i Kryj.
rus; gr. IV - Pelka, gr.
ski) istnieje Ludowy Zespół SS·
01'0
11.15 .Pierwsze dni". 1\.35 Lud,,1k (wedlug czasu polskiego):
Następnie
omówiono
sprawę Szkop, Kopeć; gr. VI _
Wawrzyń towy, który walczy z trudnośc
van Beethoven. 12,00 DziennIk poPierwsza IIDdycJa od godz.lny 16.30 szkolenia młodzeży robotniczej 0- czak, Kozłowski.
między hm. brakiem boiska. S o""'
ludniowy. 12.25 Muzyka. 12.30 Audy- ~~,7!714 Da falach 30,8, 31.22, 41,21,' raz przystąpiono w tej dziedzinie
Os.tatecznie w finale znaleźli qię: towcy Chrząstow~ oC,zekują pOp!04
eja dlll wsi. 12.55 ,~Na swojską nudo współzawodnictwa z innYmi klu Sypmewski i Jurk oWS ki (AZS C
cy od tamto GmInnej Rady N~r()oO
tę"- 13.25 PrzeT·wa. 16.00 Dziennik
DrOp audycja 00 godziny 1930 do bami.
stochowa)
KoZl
k' . Gzę- dowej oraz Komendanta SP. \ttór:9!
"'d .
1620
... 19.59 na fa:ach 49.83 f 1115 metrów.
'
OWS I
I
. ''..,
,li",
J'VY'AU mowy,
. A n t oni D worz",,(Włókniarz Cz-wa)
W
• arus d o t ye h czas mał'
o Ul t eresule
1700 Gram w szachy"
1715 W
Trzecla aDdYCja od godziny 213Q do Od
l d l R edaRc.l1
. .
,awrzynczak spo t m
."
y
.."
2159 na falach 49,83 i HIS metrów.
. pOW e z
(?gnIWO - Skra) i Mencik (Włókl' e . ' .
.
rytmle tanecznym".
17.45 Poradnik
marz Myszków). Rozgrywki fina~da~ll~m klerown!c~ L~"
językowy. 18.00 "Dla każdego eoś
W D~~zteJę Odbywają się dod"tko.
Ob. Snokumski T. Kozienice: łowe odbędą się w d'lU 5
naJlepIej byłoby urządziĆ. bo s_
milegou. 19.00 ..Na antenie". 19.20 we au ycje mozyezo~ od 15.15 do Uwam Wasze są CZęS'CI'OWO słuszne. b.r. w salI' Straz'y poz'anrn . marca sportowe w parku podwors im
.
.
15.$9 Da lalach 41.21 I 30.14 mełTa.
""
ej
...,
Muzyka
ta~eczna.
20.00 DZIennIk [prćcz tego koncerty odbywaJą sIę w W sprawie przez Was poruszonej
W klas ,fikac 'i
. .
Gminna Rada Narodowa i Gmi
wieczorny. ~0.55 "ZyC1orysy garnl- śrorlv od g<tdzlny 22.00 do 22.30 óa fa. zabierzemy głos w stosownym cza- dzą na:l raziej. !k~o~e.JnI?~o~a- Z; ZSCł. powinne zaintereso
1
MW". 21.10 Wszechnica radiowa. lach 41,21.41,1I!,4I,4'1 I 1115 metrów. ~ie.
(Ozęstochowa)'
35
o m,arz SIę ... ~łopotami
sportowc'
" ,..., ......................................................................., ....................................................,........... _ _ .................._.,.;.".; _ _ _ ~
punktow, przYJsc lm z pomocą.
li

skl"eflft
SU
Ralodu Tatrzan'
doDe zimowego
raidu .tat.rHńBkie-

cspji:J~~f:

lekkoaUetycznej i gier
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WesEla do mi~anfa. Był to list z redakcjI wojew6dzkiej gazety. Olga usiadła koło gorącego pieca 1 czytała go po ras dziesiąty. nśmiecbając się i
chmurząc,
wierząc własnym oczom. Proponowano jej, by zosta\a
etatowym pracownikiem. korespondentem. Wzywali ją
Da posiedzenie redakcji do Ukamczanh.
Olga zapomniała o jedzeniu. Wyjęła z szafki zachowaDe Jtumery gazet.
gdzie wydrulrowano jej reportaże
i ~ewski miesięcznik literacki, który zamieścił fragmaty jej dużego reporta.żu._ Musiała upeWnić się. ~e proJIOIIYCja redakcji nie jest zwykłą ~ Tak, to przeei.ei ODa, Olga Arźanowa pisała dawniej artykuły_ Ale
tak mało napisała, czy nie mogła lepiej, więcej 1
Przypomniała sobie niedawne starcie· BarbRrll,.tal mi pąni!" - zabrzm1alo Jej znów w uszach
I przed oczami stanęła jak l;ywa rumianolica, ładna buzia~Barbary i
jej błyszezące, czarne, zdumione oczy.
któryc:h bl8Sku nie tuszowały gęste rzęsy, ani wyraz szczerej, młodzieńczej dobroci, malUjący się na twarzy.
Dziewczyna II dalekiej wioski w tajdze, która do nie~ jeszcze pracowała cięż:'o w słl1Żbie, mogla odczuwać dla 'niej tylko litość. Zazdrośena jej. co prawda.
~ei.,. ale zazdrościć nie miała czego... .

me

z

,

Teraz wc=ę się energicznie do pracyl - szepnęła
Olga. - Mam wszystkie dane ku temu, by stać się czło-

~"~"'~"""~"~,~~

Olgi _
d

-:
rogę

Widziałam, ~e drżysz cała.

lekkomyślnie?

C

~

zemu wybrala~

-

Bit

D~stałam
wezwanie z redakcji, żeby się stawiĆ ...-<l
w
tak
41.
odp.o~Iedzlała Olga, przypuszczając. że kobieta ma n4
Biała szosa wygI "dala jak szeroka wstęga pomiędzy mysli. brak bagażu.
wzgórzami, na których sterczą tylko wierzchołki niewy- .Ja też jadę w wamej sprawie, - powiedziała n<H
sokich modrzewi. Zima przysparza północnym pracow- wa .znaJoma.. N.a z~azd przodowników pracy. Jestem hTl""
nikom drogowym wiele kłopotów. Muszą odrzucać całe ~adierem społdzlelnI poszukiwaczy złota. Prawdziwa gÓl'<
góry śniegu na nizinach. Bez przerwy śnieżne zadymki ~ICZka. Nazyw~ się Jegorowa. Piętnaście lat pracowa"
i wiatry wieją z głębi przemarzłego lądu w kierunku l:: ra.ze~ z mę~em, a .teraz owdowiałam. W naszym ~<H
\Ilorza. Niosą na swych skrzydłach chmury śniegu. SYPI'ątywie Jest duzo kobIet. Chociaż praca J'est cięłk"trzeba ziemi k
•
., --.
Cf'3'O z nieba, lub zamiecionego
z górskiej tundry na
ę opac, ałe maszyny pomagają_
~kalistych łańcuchach gór. Ale trasa Ukamczan _ Czaź. Olga spojrzała z szacunkiem na niemIodą energiczt1li;
ma czynna jest calą zimę. Całą rimę t całe lato samocho- SpIerzchłą od wiatrn twarz górniczki.
'
~
dy pędzą z wybrzeża w tajgę i z powrotem.
- Nazywają mnie również Clor - bab ,
ó· II.
Olga z początku jechała autobusem, potem autobus cienia samocbwalstwa kobieta. _ T
a. :-;- m. WIła o/ez
tak mocno utkwił w pokładach lodu, że resztę podróży silę. Z łatwością Podrzuca
• o ~ ~oJ!!I nIespożytą
trzeba było odbyć w ciężarowym samochodzie.
Mój mąż kiedy był mi ds m w. gorę ~lęClOpu~owe worki.
•
o zy UmIał sobIe zdroW.
.
•
Pasażerowie okrywali się futrami. kocami. Wiatr bił bez przytomności leżał na ulicy. Nieraz zd _. o ~oCl~gnnc,
mocno. w. tWarz lub w plecy, wydymając n ............. ne Cl·_....... lam go na rece i odn'l
d
' arz",!o SIę. ze bra
...."._.....,.,.. t b
.
051 am
o domu .teby 'bYł t
.
okryCIa l zasypywał drobniutkim śniegiem.
p~. ym nie dała .ra~y, silny był niebos~cZYk. }ue j~';<
Ol~a,. odziana stosunkowo lekko. zziębła porządnie, ~Jany. to zupełnie Jak małe dziecko _
~
lk. ?y'~
wreszcl.e Jakaś po~ężna kobieta z grubym głosem, owinię- nIe wspomnieniami umilkł
Z
wzrus. ona WIdOtZta w. WIelką szuhę l watową kołdrę, przygarnęła J'
pod nie oczyszczona i maszyna.
drekszt~ droga b}'ła niezu •
SWoJe skrzydło.
!
ą.
a po s akiwala na ~bojach. .
lga
. - zawołała otwierając gościn- z o anu. nIe
'zanu w'śnieżneJ~'Zacl.e
Do.
. - Ch od'z t u d ~ mnIe!
zaClpoznała
. t .Ukan-..
.
.
.
nIe szu~ę, - zagrzej się trochę, pewno przemarzłaś pagórków Śnie~Ięr licmr~em ~Iem.maly
ród białych
strasznle!
tu' od razu stolic' t a u ac tętniło zycie.
czuwało fię
Ol~a zadowolona, pomtmo lekkiego skrępowan'
dy różn h
"ę ego ~j.u.
ulicach jech~ły samoa
przytuliła się do jej boku. . Górniczka okryła ją
prz
:,c i ma ....k. kOnI~. JelenIe. Widać byłq byki w
•
połową kołdry i przycisnęła mocno ręką.
nąIęgac
psy... Po bIałych chodnikach i .u1kach
-. Teraz dobrze! - rzekła dobrotliwie Bad uchem
bezustanny potok ciepło ubranych ludzi. j
'.
(dalszy ciąg jutro)
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wiekiem godnym szacunku.
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