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Ptzemówieme Premiera low. Józefa Cyrankiewicza
na uroczystym. posledzeniu Stołecznej Rady Narodowej w dniu 23bm~
miłości

i poświęcenia dla własnej
socjalistycznej ojczyzny, postawa
narodów Związku Radzieckiego w
okresie hitłerowski'lgo najazdu, w
okresie zwycięskiej rozprawy z
imperializmem ilit:p.l'owskir;n.
Dalej, jeszcze głębiej zapu~cić kon:enie w aiepn:ebraaych pdkładach·
sił
żywotnycb
ludu pracującego,
przez jeszcze silniejsze wciągni~_cie
milionowych mas pracującyeh do udziału w rządzeniu swoim państwem,
swoimi sprawami - pto historyczna
rola I sens tej reformy.
Oto senS tej reformy, zapoczątko
wanej tysiącami takich zebrań Rad
Narodowych w miastach, miasteczkach, powiatacb i gminach. W ten
oto sposób dokonuje się głt:b~l prze
łom w dalszym przekształcaniu się
naszego ustroju demo,kracji ludowej,
w ten sposób czynimy ogromny
krok na drodze dalszej demokratyzacji nasze!]" ludowego państwa. I
nie jest przypadkiem, że dzieje się
to na progU realizacji Planu 6-letniego, że w ten sposób dokonywa się
w takt pn:emian gospodarczych budowanie fundamentów socjalizmu
także na odcinku rządzenia poprzez
dalszą demokratyzację władzy ludowej.
Trzeba, ażeby świadomość tego
przełomu, I<tóry się dokonywa, dot~ła po najszerszych, mas, ażeby jE!
zaktywitowała

w

rządzeniu, 'ltżeby

masy pracujące wzięły w więkS'lym
niż dotychczas stopniu pod
opiek~
i pod kontrolę 'dzIałalność swoich
nowych organów władzy państwo
wej,ażeby się z nimi najsilniej zwią
zały.

trzeba, ażeby świadomość
w kientnl{u dalszej demokratyzacji władz, jaka się do
konywa, dotarła do każdego bez
,wyjątku członka wielu tysięcy rad
narodowych w całej Polsce. Wykorzystując w dalszej pracy wszy
stkie najlepsze, a bogate przecież
doświadczenia i osiągnięcia pię
ciu, lat swojej
pracy. Rady
Narodowe mUSl'ą
jednak pamiętać, że przyj:lył'J im w tej
chwili. niepomiernie więcej, niż
mia!JI dotychczas uprawnień, bo
sta'ją się organami jednolitej wla
dzy państwowej, i niepomiernie
więcej obowiązków i niepomiernie więcej odpowiedzialnoścI za
swoją działalność i za działalność
swoich organów wykonawczyc!t.
Wykorzystać
te uprawni"nia,

I

przełomu

Szanowni Obywatelel

WWiązań,

wsłuchiwać się w połnter~y łudu pracującego. to znaczy~ej wyrai.ać te
potrzeby, wolę i interesy ludu praC\!

trzeby, wole i

jąeego. To Zl!~y równocześnie
- i DAl. tym pOlega sens usuniecia
sztucznycb ~ótł między wła
dzą usławoclawc;ą' i wykonawczą,
cen4.ralną i lokaJną, pań&trwową i
samorządową.,... to.2IIlaczy równocześnie w sposób $prawny te potrzeby, interesy i wlę ludu pracującego,
popnez' swoje wykonawstwo, kontro1owM'le ~ masy ludowe wykonawstwo - realizować,

Wzmaerua sIę w ten sPosób wła
dza panstwowa Polski Ludowej.
Korze!idami swymi wyrastać bę
~

z

najgłębszl;ch,

dokonywającym me u nas, wywłaszczeniu obszafl1ików,
wywłaszczeniu fabrykantów i k~·ta
listów, przepędzeniu darmozjadów

nym

Ozis:ieisze zebrarue WM'szawskiej
Rady NM"adowej, zebranie Rady
Narodowej
Stolicy,
~
reaMza,oję wielkiej reformy. Rady
Narqdowe w całym kraiu stają się
jednolitYmi organami władzy pań
stwowej.
Na kiUru ty&ąeach zebrań Rad
Nli'rodowych w województwach i
powiatach. grnina<:h i miastach, wy
bierane będą nowe pr~ydia. Odtąd Rady Narodmve przedstawicielstwo mas ludowych, be7.pOśrednio z masami ludowymi zwią
za,ne, r; nich wyłoni()(N!, stają się
jednocześnie jednolitymi organami
władzy państwowej. To znaczy, te
takie jednolite organa władzy pań
stwowej silniej niż dotychC2aS wfą
zat sie będą z masami ludowymi.
A wiązać się z masami rudowymi 1Jo znaczy dla nowych organów
władzy państwowej, lepiej umieć,
przez bogate i rói3rorodne formy

wyzwołeń

czych dąteń,ludu :pracu;ącego i z
jego walki. z przeobrażeń :rewoluCYjnych, które nastąpiły w naszym
kraju" ze zwycięstwa naszego narodu w jego· W&!1:e O wolność, 0-

siągniętego dZięki
zespoleniu tej
~lki z woiną narodów Q' wolność,
( J..~j zwycię.ą'ki aztandaa: do 1'Ilebi
teJ twierdzy fa$zy:.mu zaołósł ~wią

i wyzyskiwaczy i odbudowie Pol-

ski - stawiali bezskutecznie na
drodze budowy nowej Ludowej Pol
&ki, - obrońey starego ładu. obroń
cy przedwrześniow'>j k'pitalistycznej Polm, obrońcy zagranicznego
i rodzimego kapitału, ohrońcy wyzygku, poplecznicy imperializmu,
jego agenci I prowokatorzy.
Wzrastida siła Władzy ludowej,
z każdym dniem walki i 'I\'Ysiłlru
ma.< praoujących, wzrastała sila
władzy ludowej ze wzrostem świa
domości mas, ze wzrostem
twórczej ene!'gti i inicjatywy mHionó'v
lud7..i pracy. wzrastała sila gospodarki n8lI'Odowej, wzrastała i roś
nie Polska Ludowa, budująca soojalizm, pomnażająca siły, dobrobyt i kulturt: narodu. (oklaski), Jeszcze glęb'ej sięgnąć do źr6deł siły naszego ludowego państ
wa, do źródeł sił.\', którą jest świa
domośe posiadaIlia władzy przez
lud pracujący, pod pf1ewodnictwem klasy robotniczej - oto jest
sens dokon}TWaMj obecnie reformy_
Pogłębieświadomość rządzenia,
świadomość gespodarzyw swoim

kraju, u milionowych mas. rozszerzyć formy tego współrządze
nia państWem - oto zadanie tej
reformy, któl'll'l'P.alimjemy.
Bo tylko rzeczywisi,~', coraz
szerszy, udział, coraz, pełniejszy
udział milionowych !nas pracują
cych w rządzeniu, cot'aZ głębiej re
alizowane ludowładztwo - stano
wi o nieWZI'Ul!zonej, nieznanej w
historii sile, nicZl'ozumiałej dla
kapitalistów - sil~ państwa lu-

podołać obowiązkom, sprostać cię
żkiej odpowiedzialnosci będą mo
gły Rady Narodowe jedynie wów

czas, gdy będą umiały jako całość.
jak i poprzez komisje, poprzez
prace poszczególnych radnych rze
czywiście i na codzień związać
się z robotnikami, chłopami, z ko
bietami i młodzieżą, z masami
pracującymi, gdy będą umiały do
brze wyrażać pott'Zeby swego terenu, organizować zaspokojenie
tych potrzeb, dobrze instruować,
dobrze kontrolować swoje organa
wykonawcze, dob~ tępić wszelkie
przejawy blurok:ra~mu, dygnitarstwa, kacykowstwa, oderwania
od mas w aparacie wykonawczym,
gdy będą umiały wokoło siebie,
wokoło swoich kODlisji, wokoło

swoich prac zgromadzić najszerszy
aktyw społeczny, gdy będą. umiały:
wykorzystać inicjatywę ludności,

gdy będą umiały viciągnąe do pra
cy i wysuwać na coraz odpowiedzialniejsze stanowiska nowych
cennych ludzi spośród robotnik6w,
chłopów, w szczególno§cj spośród
kobiet i przygotować ich do speł
niania coraz odpowiedzialniejszych zadań. Praca Rad Na- rodowych, organizujących Coraz
pełniejsze wciąganie milionowych
mas do'" rządzenia, dobrze orgauizujących zaspakajanie potrzeb mas i
ich inte~1'V!
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Depesza

uczestników uroczystej sesji
Stołecznej Rady Narodowej

dO' -PrezYd~nta RP -tow. Bolesława -Bieruta
PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
BOLESŁA W BIERUT
WARSZAWA -'BELWEDER
Uroczysta sesja Rady Narodowej m. st. Warszawy
przesyła Ci, Obywatelu Prezydencie, wyrazy głębokiej
czci i miłości. W dniu, w którym przystępujemy do realizacji wielkiej reformy ustrojowej, do realizacji ustawy o organach terenowych jednolitej władzy państwo
wej, pragniemy zapewnić Cię, pierwszy Obywatelu
Rzeczypospolitej i Przewodniczący PZPR - kierowniczej siły narodu polskiego, że dołożymy wszelkich sił i
starań, aby wcielić w' czyn Twoje wskazania, aby po. wiązać naj ściślej prace Rady Narodowej i jej prezydium
z szerokimi masami ludzi pracy, by w naszej pracy kie~
rować się zawsze troską o interesy mas, wyrażać ich
pragnienie i wolę. Przypada nam w udziale budować
i realizować nową, demokratyczną formę władzy ludowej w stolicy naszego kraju - ' w Warszawie, która pod
Twoim kierownictwem i opieką rośnie i rozkwita w socjalistyczną stolicę naszego państwa.
Przyrzekamy Ci nie szczędzić sił, aby każdym
dniem naszej pracy wnosić wkład w dzieło budowy no~ej stolicy,' w .dzieł? budowy socjalizmu w naszym kraJU W WIelkie dZieło budowy trwałego pokoju.

Entui zm pracy dla pokojU ipostępu
objął

na szer~ze masy

ołeczeństwa

Wiadomości DII4!łłYlwadacl8 II eałep kraJu Ś'I>riaC1~ c t)'1ll; li ue.

ule-

.Sztokhcłmllkim; pogłębiaJąc iwiadęlncśe

ra.nia

po-

nowy zryw. entuzjazmu pracy 'dla wzmc
zeuia połeJ1cjału r.po~lanlZell;c kraju,. I'OISWCju kultury I ~y, dla
WZIl104miellia sil
' '...
W Wielu "..".,.arlk,u.h
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Jakże wymownym przyllład~
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tego dla wszystkich narodów, budujących socj~ jest niewzru. szona:siła, r~ siła, nieustanzek Radziecki. i jego aimia.' To
ny rozwój ZwiąZku, Radzieclriego.
?Ył pierwszy ~ta!wowy decydu(burzliwe oklasld)_
Jący warunek siły 1I~
władzY
Jakie, wyDlO1?1lYM przykładem
lUdowej, rodząęej &ę'"W pedziem-.
tej siły i jakim ostrzeieniem !11&
nych Rądach Nvodowycll.
".
kichkolwiek jsaTa siła pozWoliła ~ . . <Iudo- , ,przyszłość dla
~
weJ zmieść. z ~i wszYstkie. JI'U ,m0b6~
b:yłs.,' oparta:ó
~
~, fikie DtZemi~ ~..
i
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Dokończenie

~

('Doko1kzenłe

będzie

,

składanym

prze8 Rady Narodowe i przez po

~inyeh re,dnyell, ~e.
~w:ieiellltwa ludu p~

"0

wobee tego ludu.
również, bardzo trzeba,

I trzeba

ażeby świadomość przełomu, który
się dokonywa, jak ,najgłębiej ogarnęła

także nowo wybrane erganll'
wykonawcze i wszystkich pracowników aparatu wykonawczego. Trze.ba, ażeby wszyscy zrerumleli, te
przełom nie mieści słę jedynie
w zmianach orCanizacyjnych, w reorgwzaejl, ezy teł zmianach nuwy.
W codziennej lIWojej pracy wtnni
wszyscy pracownicy pamiętać, te
nie chodZi tutaj o zmianę nazwy,
't)'tuł6w na nagłÓWku piml& czy
biletach wizYtOwych. Kto by tak
rozumował, ten na- pewno nie poprawi stylu swojej pracy, nie wyeillguie kollMkwencji
z reformy,
nie zbliży siE: do mas, ten będzie
niewątllwle hamował I nawet sabotował reformę. Niech jednak pamiętają bezduszni biurokraci, forma.liśc1, ludzie obcy masom i ich
SlOłtzabom, ludzie oderwani, lub od
rywal_q siE: od mas, te sens reformy polegli m. In. i na tym, te porn-zez zwiększenie uprawnień Rad
Narodowych, poprz~ zorganizowanie
lepszej niż dotychczas kontroli społeemej, poprzez r6tne formy wciąg
guięcla mas do rządzenia masy
pracujące zyskują bardzo ostry l
skuteczny orE:Ż do walki z biurokratycznym, bezdusznym stosunkiem
do potrzeb ludzi pracy, jaki się tu
I ówdzie spotyka l niewątpliwie
ten oręż będzie należycie wykorzystany do tępienia wszeił<ich wynaturzeń biurokratycznych, Ul którymi
tak często czai się wróg naszego
ustroju, wynaturzet\, hamujących
nasz rozwój I przeszkadzających
nam w budownictwie socjalizmu,

*'

Równocześni@ dzię.ki bliższemu tet

knięciu si~

'.

'...

.

. .

~ lIIItłer&'lld& ~ 1IOd A- ~ ,..,Ua.ne pnez lud:a0d6 ~
pelem ktokholmskkll' w woj. klelee- PM'l' i PKP w Radomiu oraz dwa. •
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e~nem,

mas pracujących z pra·
tą aparatu wy k onawczego, z pracow
nikami tego aparatu, niewątpliwie
wzrośnie szacunek, wzrośnie poważa
nie dla tej ogromnej większości na·
szych pracowników, którzy b~dą w
sobie w dalszym ciągu wzmacniać i
rozwija'ć
socjalistyczny stosunek
do swej pracy, którzy będą podnosić
swoje j.<walihkacje i kwalifikacje
swoich kolegów, jakeś!: swojej pre·
, re .. Iizo
cy, k t Órzy .b ę d II coraz Ieplej
wać ścisłe więzy z muami pracują·
cymi. które będą coraz lepiEj razumieć, czym jest socjalistyczna słui.ba publiczna,
Trzeba dalej, ażeby reforma, n\osąca umocnienie
wladzy ludowej,
wzmogła I usprawniła czujność mas
ludowych, Rad Narodowych, ich organów wykonawczych wobec wszelkiej usiłującej hamować nasz rozwÓj dywersji, sabotażu, organizowa-

:re

~

lu4n06cJ, która dotychcr:ss nie
trzeb ludności, wzorem troski o te zd~?,ła podpIsa6 Apelu, pnybywaJll
potrzeby, wzorem sprawnego nrzą- codziennie agHatorzy pokoju, razem
'du wszystkimi sprawami miasta wzo li! robotnlczymt zespoła.tn! arlystyczrem walki z bWJ'CJtkracJą. wzore~ bu nymi, ekipami sportowymi.
downiczych socjalistycznej stolicy
W ~wiecie ,i4ldraeJo~lm 11066
sru:jalistyc:mej Polski (długotrwałe po4pIsow rośnie codziennie o 2, 3 ty.
oklaski)
,sląc!l. W wielu lP"OUIadach. w kt6Niewątpliwie tego oczekuj od ryeh dopiero teraz agItatony POkOJu
W
wskieJ Rad Na.rod e j I rozpoczną pracę, akcja odbywa się w
od-:aez:rdium w~wskietw~dY ten sposób: ludność zbiera się na pla
N34"Otłowel ludnoŚĆ Warzz&W7 I ClI, lub 1&& ułłe7, wysłll4lhuje sprawoz4lm aaitatoriw pokoju o przebiegu
lu~~~ł:lej poJs!;. ob3'watele 'Z I wynikach podplsywa.nia Apelu Powa.n;za.ws~':j :a~y' N:u:odoweJ ży- koiu w sąsiednich grom~ach, po
czyć w imlWu rzą,du
aby w:u:- czym zespoły srtystycme dają przed
IlzaWslts Bada. NarodoWa dla 4Cbm stawiesie, 6 ekipy r.poriowe urządza
ludne6ót Warsza.W7, dla prąkładu ją u.wody. Po ako~CIIIO!lym widowiwobec oalego kraju te uda.nJa, ld.6 sku zeb..am .lasza.~ się do aglta.łb
re przed wami stoJIb W7konała rów pokoju ł składają podpisy.

.

-:r

dowych. LePiej 1 sprawniej pracow służbie lu!1u pracującego, w
walce o pokój, w służbie dla sprawy sodalizmu l PDbju, k~ prze
wod!i tow. Stalifl ",,"!pto jest aasze
zadatlłe (eklasld, Oicrzyki. ..mech
tyje chorąb pokoju Józef Stalin!" - okUski, zebrani sk&nduJll
nS. . .! .... ~1).
Oby'watele~ Jest
szczególny wzgląd, dla którego znaczenie dzisiejszych wyborów w Radzie Narodowej stolicy jest wydarzeniem, ktqre interesUje cały kraj.
Pneclei
nit kiedykolwidt w
przeszłości cala Polska żyje sprllwami swojej Warszawy, cały naród
bierze czynny udział w jej odbudo
wie, z dumą śledzi wspaniale sukcesy tej Otibudowy Gdy więc dzisiaj stolica Polski Ludowej otrzymuje nowe organa władzy ludowej,
cały kraj niewątpliwie uczestniczy
w tym wydarzeniu. Przed nowym!
organami władzy ludowej w Warszawie ataje ogromne i piękne zadanie. Wszyscy widzimy I przeżywa
my jak II: gruzów straszdiwego zntsz
ezeni3 wojennego wznosi sili nowa
WIU"IIUlWII, jak leczy okrutne rany,
zadane przez barbarzyfUtkiego najeźdtcę
hitlerowskiego, jak staje
się z każdym dniem piękniejsza i
wspanialsza. :Mówi się o odbudowie
Warszawy, ale przecież to, co Sit:
dzieje w Warszawie - to jest wię
eel niż odbudowa zniszczonego miawać

'eszcze ,eden

.

l'riti:Ollj

(oklaski).

Bó,wnocześDie na tym plerwllzYJD
posledza.niu,
Inaugurując
zebrania Rad Narodowych w całym
kraju, przekazuję życzenia rządu
dla dziesiątek tysięcy przedstawl61ell mas pracujących, zasladaJąeyeh w Radach Narodowych całej
Polski, reprezentujących tam interesy i wolę' luiiu pracującego, rezIIztl,1ącyeh
władzę
państwową w
terenie - przeka.zult: tyczenia dla.
nowye~ prezydiów
Rad NarodoW7ch, '\Ua. nowych ot"lI'a.n6w W7konywaJących tę władzę, dla praoow
nlków słutby publiczneJ, llUby _
bili wS'ZYstko dla pełnej realluQJi
tej hiztorycznei reformy, dla wypełnienia jej żyWą
treścią
ludowladztwa, &Żęby zrobili wszystko,
by przez polepszenie, przez uspra.w
nienie swej pracy, przez Jak najściślejsze związanie sili z JDasa.mł
IUdowyms, stamt:U obok - l leplIZych ludzi klasy robołnlezeJ, obok
przodowników ł racjonalizatorów,
jako budowniczowie szczęśliwell'o
Jutra naszej ojczyzny. ja.ko budowniC'ZOwie sociallzmu, ja.ko godni
przedstawiciele ludu pracującego,
jako odpowiedzialni wykonawcy
zadali, które Radom Narodowym
wytyczył PrezydeIllt Rzeczypospolitej - Bolesla.w Bierut (burzliwe,
dlugotrwa.łe oklaski).

sta.
oto wysiłkiem mas pra<:ujących

rośnie

nowa Warszawa, wzno.si się
na naszych oczach zarys wielu
dawnych ulic, podnoszą się kamieniczki Starego Miasta, wróci! do
dawnego piękna Nowy Świat, &tanęły na stacych miejscach dawne
pomnij<l Oko każdego warszawia·
ka cieszy się widokiem tych starych i znajomych kształtów, ale
przecież to stare tylko k5xtałty, a
równocześnie 2iUpełn1e nowa w nich
treść, A równocześnie rosną nowe
OSiedla, a równocześnie na sieć
dawnych ulic WarsZ3\\,'Y nanosi'... b d .
,
my
nowe Mla".o,
Ujemy sOC'JalistYC2Jlą
stolicę u socjalistyC2Ilej
Polski, Wracamy jej dawne piękno
i tworzymy nowe piękno nowoczes
nego miasta. Ale i w te dawne i w
te nowe kształty wlewamy nową
zupełnie treść, Odbudowując Wielką Warszawę wznosimy w gruncie
' to
d pod
rzeczy nowe mlas ,nowe o
B
h d
ch
o,aw.
w nowyc
ta m o M'
~
'e oma
mieszkaJ'naą
aJ;leTl
aelbo odbudowazupełnie inni
łudzie,
ne li: gruzów stare pałace mają inne niż dawniej przeznaczenie, bo
nowe ulice, osiedla i dzielnice mają inny charakter, odpoWiadający
nowym za~andom S<JCjaMsty=ego
mi81lta. Mowil o tym rok przeszl~
temu n·, koulerenCJI warszawskIej
O!'ganlzacji partyjnej przewodniczący PZPR, Prł!'Zydent Rzeqypospolitej Polskiej Bolesław Bierut.
(oklaski - sala fkanduJe: Bierut!
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Entuzjazm pracy

t:::ru::Iac; =ó~~~~ dla pOkoju i

postąp u

(Dokończen.ie ze str, 1),
trown ldelecldeJ. Po występie arlystycznym na placu kolo szkoły, cala
50-TYS~CZNY WIEC POKOJU
zgromadzona ludność podpisała AW BYDGOSZCZY
pel. We wsiach Brzos1r.l Grabów I
Z okazji zakończenia NA POMOR%U
Swirze pow, kO'Zienieclrle~o z progra_ akcji
zhierania podpisów pod Apelem
mem arlystyCflmym wystąpiły
serSztokholmskim - odbył się w BYDGO
SZCZY wie~ki wiec manifestacyjny, na
którym mieszkańcy stolicy Pomorza
wyrazili swą niezłomną wolę obrony
III II
poko ju świa towego,
weźmie udział
Plac Obrońc6w Stalingradu w BydID posiedzeniu eHzekuł1Jwy goszczy zaległa 50· tysięczna rzesza robotników, pracowników umysłowych,
księży, rzemieślników, kupców, mło
dzieży szkolnej I sportowców,
Z wiel,kim entuzjazmem przyjęło SpD
leczeństwo bydgoskie projekt rezoluID Londynie
cji, w której czytamy m, in,
"Mieszkańcy Bydgoszczy w pelnI
LONDYN (PAP). W dniu 31 maja
odbędzie sit: w Londynie. posiedzenie solidarYZUją się z Apelem Stałego Komitetu
Obrońców Pokoju.
Apel jest
egzekutywy Swiatowego Kongresu
Obrońców Pokoju, z udziałem Joliot- wyrazem dążeń milionów prostycb luCurie, Aleksandra Fadiejewa, Pietro dzi na świecie, którzy pragną pokoju.
Nel1l'li i Louis Saillanta,
aby pracą twórczą budować BZCZIlŚU
Egzekutywa omówi dalsze plany wą przyszłość. Stalemy w szeregaell
światowej kampanii w obronie poko obozu pako lu. na którego czele kroczy
ju I prace przygotowawcze do zwoła wielki Związek Radziecki pod przewod
nia Światowego Kongresu Obrońców dnlclwem genialnego SIalina".
Pokoiu do Genui w październiku br,
Zebrani uchwalili wysłanie listu do
l czerwca odbędzie sit: w Londynie prof, Fryderyka Joliot-Curle, w kt6wielki "iec, w którym wezmą uaział rym wyrażają serdeczne uczucia I uzprzywódcy ś'wiatowego ruchu poko- nanie dla wielkiego boJowni,ka pokoju,
Ju,

Prof" Jol.8 0t "" Cllllri.
Swiatowego Kongresu
Obro~c6w Pokoju

Na polach ZSRR wre

wytężona

W pierwszych dnia~h
si"..
, maja Wl'O- necznl'ka, oba";"'le·~!l·
....... .. s o'''-op'u'J'e'
'lS.
senna akcja siewna objęła wszyst- go i przerywa.. Prlllwie wszędzie
kie, nawet najbanuiej na północ zakończono siew kukurydzy.
wysunięte, rejony ZWiązku Radziec
W pierwszej dekadzie maja wykiego, jak np, Republikę Karelo- siano len we wszystkich obwodach
Fińską i Jakucką Republikę Auto- syberyjskich, specjalizujących Slę
norniczną, Do dnia 10 maja b,r. w uprawie lnu. W obwodach poznaczna część obwodów i republik łudniowych dobie<"a końca siew
"
wykonała plan
siewu wszystkich konopI', DZl'ękl' Cl'ep!~J'
. pogodzl'e moz'
upraw wiosennych.
na było wcześnieJ' nl'ż. za~vyczaJ'
roz
~,
W pierwszych dniach maja za- począć siew gryki, Na Ukralnie np,
kończono siew bawełny nie tylko w do dnia 10 maja <:asian,) już grykę
podstawowych, ale także w nO-lna znacznych obszarach.
wych rejonach uprawy tej rośliny.
Wczesna wiosna w całej europejW południowych obwodach ukoń- skiej ezęści ZSRR wpłynęła na
czono bardzo wcześnie siew elo- szybkie kiełko.wanie nMion, W wie

I

~

lnD7ell
dach pow. radomskiego, opatowsldego J 'cit~toehomltłelllO pot'lp~
Apelu Sztokholmskiego Jest poprzechane programem artystycznym. poświęconym walce o poMt
Ogó!em .. na terenie woJew6lhtwa
dl!łalaJą obecmie 54 ~ły ZwiAll*6111'
ZawodoWYCh, 8 zespołow a.rt"si1Il11nych Zwi~ Samopomoc" ChłOIIsklej i 10 robotnl~ch ekip spo.rto'l'l')'eh. ,
.
Jak donosi WoJewodzkJ Komitet
Obl'Oliców Pokoju w Kielcach Uość
podpisów, ozlołonych w woj. kielec~ przekroCZYła l milion 41 tysięcy.

r OC zVste POS·led zenie
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Stolecz'neJ" Rady NarodoweJII
•

praca

lu południowyCh' ~:lonach zbu~e za
częło kłosić się znacznie wcześniej
niż w roku ubiegłym. W niektórych
rejonach żyto zaczyna już kwitnąć i
kołchozy
przystąpiły
do
sztucznego, dodatkowego zapyian1a
zbó~.

Na południu Ukrainy 10 maja
rozpoczęły się
sianokosy. Trwają
prac"!,
ZVv1ązane
z pielęgnacją
upraw technicznych i zb61:. W 11
głównych rejonach hodowli buraka
cukrowego,
już
w pierwszych
dniach maja ukończono przerywa.nie buraka. W wielu rejonach trwa
opielanie pszenicy ozimej.
W licznych obwoDllch pasa etepowo - leśnego, objętych stalinowskim planem przeobrażenia przyrody, wykonano w okresie wiosennym roczny plan sadzenia lasów.
Ogólny obszar pas6vl leśnych, zało
żonych wiosną r,b., wy:nosi pOllad
350 tys. ha.

nych przez imperiallstyczne agentu·
Bierut!
Niech
Prery,
zydenł Okrzyki:
Rzeczypospolitej
Polskiej,
Trzeba, sieby świadomość przełomu.
Budowniczy Polski Ludowej - Boleslaw Bierut).
polegającego na daluej demokratyzaPrezyd~t Bierut tak mówił m,
Uroczysta sesja wyborcza Stołecznej Rady Na.rol'loweJ, kt/lra odbyła
cli władzy ludowej, łll~zyła się Jak
In. na tej konferenCji:
najśclślej z poglt:b1anlem w llaJuer..Budują.e pit:knlelszą, wzpa.nlaJ sIę w dniu 2.3 bm. w saH RadY Padstwa poprzedzona została. sprawozdawN a szczególn.ą uwa{}~ eas!lI.f1tIJe
szycb I1MIsach śwladomoścl gospodaszą nU kiedykolwiek slollcę, bę- czym posiedzeniem plenarnym Ra4y Na.rodowej m. st. WarszaW7.
fakt, iż u,-iosną r,b, nastąpilI} przena kraju, 2 poglęblanlem śwladomo'cl
dzle równocześnie rósł, doI!konaW 11111 i ksztalcU dzielny lud War
Sesji sprawozdawczej prZYSłuchl-j'be oraz Nle&o, KOlocb;lejskl I 2:ym1er- sunięcie terenów uprawy roślin po
budownlczycb socjalizmu. budownłczych lepszego jutra naszej oJczymy,
nawy.
wała sill licznie przybyła ludność sld. Ponadto obecni byli wicepremier południowych do re;on5!o central,pogłębiaulem św14domoścl, te przyMasy pracujące Warszawy wy- stolicy.'
1;(0I"'ZYcki oraz ministrowie - Dąbrow nych. Na Ukrainie pJnad 1 milion
ha obsiano czumizą (rodzaj prosa).
szłoM: I szczęście naszej ojczyzny
kształcą się I wysuną ze swycb ueki I ,..... AI
łączy się nierozerwaklle Z walką o por096w dziesiątki tyslt:cy wykwallllBurzą oklasków przyjllll zebrani za 8
"&<,>a •
Jest to roślina barJzo wydajna, zak6ł. toczoną przeJ: narody Iwiata pod
kowanych robotników I majsi16w, proszenie do prezydium obrad wicePrzy dźwiękach Hymnu Narodowe- równo pod względem zbio~ów siaprzewodem Związku Radzieckiego, te
technlk6w I Inżynierów, lekarzy I premiera Aleksandra ZawadzJdego. go witany przez zebranych burzliwy- na, jak i nasion. Czumizę sieje ei~
_\II budoWnictwo sllnej, szczęśliwej
akonomlst6w, artyst6w I uC~Ołlych,
mi oklaskami przybywa premier Rzą obecnie w wielu hJłchoZ8.ch obwo,
Polski, rozw6j naszej gospodarkI, łl
którzy uczynią nasze tycte lepszym
Ponadto za storem prezydialnym, du RP Cyrankiewicz wraz z wice- du moskiewskiego. W roku bietą
!akłe lepsze. moenlejsze zwłąUlllle alę
I pł"knlejszym.~ Przoduj-cym ośrod obok dotychczasowego prezydium St.
.
.
.
.
premierem Zawadzkim, Towarzyszą cym w obwodzie moakiewskim po
ł d
lu d owa,
li l u d em, sprawn Ie l sza waza
kłem naszego budownictwa socjalls- Rady Narodo'''e]' z dr ~aruk
Mi
to takie wtmoenłenie światowego olyc:mego Jest stolica naszego kra- chslskim i k~leglum za;ządU ~ast~ im szef kaneelarii Rady Państwa mln- raz pierwszy zasiano na wielkidh
'Olloh pokoJu. to tak samo lepste zalu _ Wanuwa".
z prez. inż. Totwti1skim na czele, za- RybickI oraz l sekretarz komitetu obszarach kukurydzę. W obwodach
beapleczenle przyszłości nane' olczY- - t wzywa tow. Bierut:
warszawskiego PZPR JarosińskL centralnego' pasa czarnoziemu i w
niektórych rt!jonach obwodów cen·
nV. J te tak samo motllwośł: naste1Jo
"Uczyńm" wszvstko, aby odbu- siedli: szef kancelarii Rady Państwa
szybkiego rozwoju. nie spolykiHlego
dowa I rozbudo"';' Warszawy sta- min.4aybicki oraz I sekretarz KW
Nal!tępnie ndny Kolanko, w tralnych przystąpiono w rb. do. uw llAuej historII, rozwoju narodu polla się dumą I chlubą każdego PI>- PZPR tow. Jaroslńskl.
imieniu wszytttkich klubów rad- prawy trawy sudań~ldej: hodowaskiego, to wynik czerpania z doiwladlaka. UCZl'ńmy wszystko, ażePo sprawoźdaniu tow. tarok _ MInych, zaproponował powołanie na nej uprzednio Wiłączni~ w połud
....... ~'k"
tani t pomocy z
przewodniczącego Sesji tow, Wla......... ~ 1~
..orzys
a
,
by
miasto lIuze
przodowało ehalsklevo z dotychczasowe]' działal"niowych rejonach kraju.
opatla o ftlerws
.. !y kral soclalltmu. o
wi Ik'- dz\ I
k
nIa"
dysława S...-..Ylkl!. oraz na sekre.... ~
e.~
wy ona
ności pre7vdł'um
SRN pre7Vdent
m-+.......
tow , --'de
K-~'-k"~
W my śl wsk azowell:
• ' t ow, ·J"rusz..
""epokll pakolu
ł lIad!leję
lud6w!Ul
Pl w ~letnl
take ł e k kłed
fi
...,
...,
.....,~a
Jl2Mł
~~..." ...
anu...
ego,
,a
y przo st_- Warszatt~
i-'"
T'-'wlński
w spraKl!Indyda"'te Rada ]'ednomyśl - ezowa, w ro,;:u
,.
b'"
t
twyclęstwo pokolu.
o Związek lladowało' w walce z blUetowsklm Da
"J
LU.
UJ.
,-,.
lCLącym
poczę o
~1. o rady I pomoc wielkllliJO
jeźdfcą'D
wozdaniu swym zwrócił uwagę na
nie przyjtta.
stosować nowy e.ysicm sadzeniu
przyjaciela naszego narodu towanyCo to maczy obywatelef To zna- wielkie sukcesy zarówno w dziedziPrtewMniczący Sesji Skrzypek, żiemniaka system szac.lownieo82a Stalina {burzliwe oklaskiI.
czy, te tym wielkim zadaniom, ja- nie odbudoWy stolicy ze zniszczeń wo
zaprosll do prezydium mM'IWIlka wo - gniażdowy. Polegn on na tym,
Trzeba '\\>;ęc wszystko zrobl~ akie stoją przed ludem Warszawy, jennych, jak również rozbudowy uSejmu Kowałaki~, premiera Cy- że. pole znaczy się zna~znik!em na
teby ~')'korzystać bogate motIiwoś
odpowiedzieć musi ludność Warsza- rządzeń komunalnych, podnoszących
ranklewiOlla, wieepremiera Zawadz krzyż: co 60 i 75 cm. Bulwy żi'!m
a
c:ł umocnienia władzy ludowej, a
wy, odpowiedzieć musi Warsz8ws,ka
unki .b rtu mies2kańe6w miasta.
stwkieBOa,·nu8~nefaRkybll1\teicki~egrlio, Radl
ninków sadzi się na. prz.Jrięciu" z
Rada Narodowa ! prezydium Rady war .
'Y
iC
•
m""-' e ta
b
t
Wi..-~ umocnienia nasze......~ państwa,
W
d
h
ł d'
ch S
rza KW PZPR Jarosińsltl ....." oraz O u s ran szerszego pasa, w gnlaza ..samym i naszej wspólnej
NaTodowej.
go zlnac
po. u Dlowy
to........
dach 15 enty t
h Ten sam
OJ'"
To znaczy, że równocześnie jak łeczna Rada Narodowa zebrala się w
przodowników pracy z ZaJda- . '. -c
me rowyc_ .
walki o pokój. Takie oto otwiera
najlepiej organizować trzeba także'sali Ra"'.u Pat\stwa rui "iet"Wszą, urodów Schicht~ - Badow&ltą z Pol system sadzenia. ZiCcnn;.lll~ćw umou - - ' ludowymi
..........
m """mu
przed na__ o\.
UJ
..
-'''ch''Za'kład''--'
n..tY...... yA.:' _ Ro 2lliu,;a
kar
r-'"
,
zaspokajanie bieżących ws~stronCZYStą sesję. ,zwolaną na podstawie
""-'
vw ........ """ Ul.
",. mechan.iezn.e ok'JlT'ywanie
•
rodęm polskim motliwoścl ta hlnych potrz~b ludności rosnącej 50- ustawy o terenov.'Ych organach jedsteckiego 1 2l pat\~go przed- ·tofIi w .Qbu kierunkach, gdyż 111'01storyema reforma. O tym m\lSZll
cjallstYcuę1 Warszawy. To znaczy.
siębió1'l!twa osiedl! tobotniczych, na pnestr;;eń w jednym i drugim
-"'Ięta~ i to nie tylko na urote trzeba, Bpy Rada Narodowa War- .n.ol1tej wł.adzy ~owej.
Kłodldewicza. Pówołanym de pre- Idfll'UIlku WYI10si .60 cm.
.......
b ł
d I
m wzorem dla
_ . --...... _-'I_A" __ . t• .a,. ..........
~Jll'rI. ·ZIti,'oma~ 4tgotowali ser
. . . ._..
.
~ pMiedtłmiach, ale w ea~
Rawy. y a przo u.. ący .
W p1e. wi>6,T ...............ozu ........,.... __VII
d _ , owaej,. ' .
. Z r6lnyeh I!t!m} ZSRR 1'1~'PIywaJą
t\rzysmj pracy, weod%lennej 8WOc:4łege mju, pnodu : .".,remlk~.~dy. }la&tWll.: m.. arazałek... Se.J.2:kotei!UI ~t!t_-u. JĆIpomyślne Wllldorn?Śd o 40brym
jej pracy wszystkie Rady Nar040=-l'ri,:z;:~~::'~tem~~ mil ,1'1,atawodawczego ••~łd, wice- HfcyrallltiWfea ,~.aeyj~ st~e ~siewów oliin\yc'1 i upra\\'
...... ~ ~ W Haro- ka'_wszVatkieł lftłbw'4,-' ~0lVie - ~"i.~_ , r w . r . v l A . i p t o ! . 1. Jakust1.:jfl
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prz.ewodnł.CZłl..~·.WRN J aD.eD1. ..B.ąlU'
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' .
,,- envartek. 25 maja 1950 f., ~łl, w
tt6ryrn Wojewódzka Rada Narodowa
w KtI!1Cllch wybiene po ru pterwuy
swe preZydium, posiadajllce władzę
wykonawczą, pnejdzie niewątpliwie
do historU naszego województwa jaJto dzid. ostatecznego ugruntowania
władzy ludowe j.
Nowa ustawa O władzach terenoyYch, przeklllrująca Redom Narodowyrn
również
władzę
wyko~llweą, kt6ra dotycbezas była ... ręku adBlihistracjl państwowej j ...,a naturlll1WI l logiczną konsekwencją rewolu·
cli, jakli się dokonała w Polsce Ludo
lIVel.
l)otydlczasowy dualizm władz, oraz
wyłllcznle kontrolne - w stosunku do
~stracjl państwowej upraw!lidia !lad NarodowyclI utrudniały cal
kcwlty kontakt spoleaeństwa z wła~ l lego
decydujący
wpływ
u
tye!e terenu, co w konsekwencji powodowało pewien "autonomizm' urzę
d6w i urzędników. Obecnie Rady Narodowe
przejmując
dotychczasową
wła6z41 Urzędu Wojewódzkiego, Sta-

:''U1I.....
fomri Un:ęd6w Gld:Ólycli om Izb
Słtarbowyda, iCurator1ft, lIIapektoratów Pracy OłU Uniędów ZIlłn1dDiała
będ4l mogły bezp0śre4n1.o wpływać na
wnys\ltla dziłlckin'f tyąa .. 1JW1)!a ta
reDle. Będzt. to rea1izo_ 111. tyłko dzięki nowemu stylowi praq>!lad
Nan::sdowycll t tch IłOwych usprawniealOm. łear TÓWIliet dzIęId włąCZl!lliu
spolecnistwa do prac: Rad. Do pnu:
w r6b!ch komlaj&dl' Rad bOWiem
wdągnlęd bę4ą rówalet ludzie &JIO"
2a 'lIatnel Rady. Komisj1l ~ te ~
oryanaml kontrOlnymi l walollkodllwczyml wobec wydziałów Pr~ydjów.
przy Prezydium Wojewódzkiej ltady
Narodowej powstanie 16 wydsiftliw,
teterat do sprll'" wymulowych t Woje~a Komisja PlaIlowaDlII Go.podatctegG. Kte!'\)wulty wy4ztał6w bę~ odpome4zlell11 prnd Itedą, Ba
wa!dll!k kt6reJ ~ mianowani! 04wotywanI. W ten łlpoII6b Itady NarodOwe stanI! IlIł .pemym gosilodarzem,
mającym fozwiązywać wuystkh! probte
my danego tl!tenu.
Tego rOQzaju rl!fo!1n8 Itała aię moi-
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ą-q1Se' ,.rliwa~ Iop~ b:::
błtoii.. W C'h,ga 5 mfu10nydl la\ Wychował s1fa.w Radach Narodowych

n:erold 1 bogaty aktyw działaczy, 1tt6
r2!T potrał'1" teraz ·wypełn~.~

rIImy ~dą' ludowe!, j1l1t1e lItwaDa
ustawa, OIipowle4D.tą ~
WypelDleale tych ;ram zależeć ;równlei
będzie od aktywności społ_ństwa ł
jego pełnej współpracy % Radami. Dlatego tei winna by~ podjęta SZ'el,*a
bkcja UŚW1adllmialllca cel~ ł mat:2Gnie ~owej ustawy o -madzacl1 terenowych W pietwszym nędzie mUJZll
.
wziąć w niej udział sami radni, kt6ny winni przedstawi~ w miejscach
swej prac;y lub miejsellch zamieszlFaDia Istomv seM reformy 1 wykaz'&Ć
,
konyśct )akie doje ona masom pracuJąc;ym.
.
Pełne wy~onan!e WlIzystk!ch IIlIdlll1
jekie stawia przed namlllstawa będzie
• I wi lk'
~~, t'
I
jeduocze~n e
e Im A " J~ęs wem 11
du pr8cujll~go Polski.

~j~.cz~~ l1ar~wołew~,ł~ w~uprawn1aj"eym
1ft
II,
"t8.1:ori~ 'PnelllysN b\ldio ...~,
kUlf.a odbyła się w iliedzielę w, Skary •. ~iliłmy w 1lumen'e
~ajszym. ZWiedzili bdoWę esie-;
dla dlieszkanlowego "Kolonla Gótha·
w Skactysku, pr.,w<t.dzonll pnez miel'
SCOWll placówkę SPB.
Na -J budowia zllStolltnfanO - Jak
.

•
alka z wrogiem

'tę {patn 1:dlI'ld.e
Wielkl:m uspraw.nien!e:m pracy
również ,Hsłasowanie w ptacach

mokrytykL

·W okresIe sprawozdawczym w poWiecie busk~m powstało wiele noWych puds1awmvych organizacji par
ł.vi'l)ych VI gromadach ! PGR-ach. W
wielu gmJnach, takich jak GnoJnO,
~ótok, Stabiec l K_yn, nie ma już
~ad hez podstawowych ótganizaeji partyjnych, które coraz mocnIej
ł llzer2eJ stają się gost>odat-zaIhi l kle
NWlllltaml politycznym! gromad, zdo
bywaJl\o eoraz ~1p'ks!:e w!}lywy I
lII.&ufanle biednych 1 średnIch Chłil

pów.

ZnacznIe wzros\y ŚwiadomoŚc ! poiI'iom polityczny c7.łonków partii. PI:lSZCZególne organizacje podstawowe
prowadziły 1 prowJ1zą S7J,olenie par
tYlne I i II stopnia. Wielu towarzyśży stale, codziennie w pracy praiktycznej i w nauce poznaje złożone
prawa i mechanizm walki klasowej.
Toteż z dnIa na dzień chłopi pov,;iatu
buskit!gO c-oraz lepiej pojmować 7.8czynaJą wyższość gospodarki zbIorowej, spółdzielczej, nad go~podarką
i.ń.dywldua-Jną, prowadzącą do zmarnowania ziemi i do zuhożenia chło'"
pa. Świadczą o tym 3 spółdzielnie
pr<Xl\lL1\.C:YJne, które powstały w r. ub.

nych.
Ten po&tęp odbywa sle w O!ItTej
! stale zaostr7.ającej się wa.lce klaSQWe). Grfima(ly JlÓ\\'. huskiego są ZRtI'liesłlkałe ~ważnje przez hiednych
i średnich chłopów, ale ilość hogaf:Z.3 i wYZyskiwaczy w4ejsklich różne
lu autoramentu jest dość duiJi.
III Plenum wsk3/l.8ło KomHerowi
Powiatowemu ! organizacjom partyj
fiyin drogi l metody waJ.k1l ltlllS()\\Tej.
IV Plenum wysunęło jako pol;tulat
żasadhiczy dobregll
t zwycięsltiego
i'n'owadzenta tel wa1R:i - ~1sU l
azers:ie rut dntychotaa wyruwanie
na ki el"OWtti cze stanowiska kadr spośród rohotmków i ehlopów, pr-ty zachowyW31ldu jak najwiękSzej rewolu
cyjne) CJZUjności, wyrażaj ącej sie w
demMkow,m1u i uniPs2.kodliwiani\l
wrogUw kla.c;owych, którży tu ! ówdzie prżedosta1i się do praCy 8pOłeC'Z
hej czy na~t do partii.
Spraw07.da:nle sekretarża KP dało
wiele przykładów czujności organizacji partyjnej. Stwierdziło OM jednak, że cz~ brakfu operatywności.
w wYtlią!!artiu wniosków li kbnkr~
nych fmktów. Tak np. zbyt późno do
strzeżono, że .do pactii prz~ostał się
niejald
lVłał1)'łł$w
~ ktÓry
W!lpÓłpracował 2 dkupafitem,
i.Jm
:laba, były granatowy policj_l, jak
rownież niektóre Inne S2lkodliwe jęd
nostkI.
SpraWy te 2itlIillBrżły sWoje 06bica:e
rÓWtlie~ w dyslru~jL
MóWił o nich
tow. GałUM;yńskl z Grotnik, który
krytycznie podkreślił często niedcsta
teczną czujność
Komitetów Gminnych w walce z wrogiem klasowym.
Ten brak czlijnośct wypłynął i II tete, te lItkolimłe, nie 1Hłało ta.kletO
zaśi(go I l"01JIIlacha, ja.kl lest kClółeez
ny uli obeentm eła4łle. Towanylli@
tt1tJbywaU śWiH01'llM6, uczyli się.
ale nie tak jeszcze, aby lIKJC1I samedzielnle ł iklbrze oeenlae kaźdy pł"6blem, GMie nasi tow!U'Z)'sze słabiej
się uczyli, tam wróI dtlalal dłużej i
skutecmieJ. Dlatego teł keaiecme
Jeśt na obecńym !!łapie waru Ja.It
najszersze szkoleilie ~w' pri,

..

~~~'''''_''''''~''''''''''''''_'''''''''''''''''''''''''' "",''''''<iO''''.~~''''~'''''~

lI~rajaDłe łeb

leDiiiWDu.

w bro6

do{ął1

z najlepszymI wynIkam! w cawOjewództwUa kiele~im .... no". metody pracy i 110'" systemy budO'Ynlttwa, oparte na wzorach re.dziec
kich stosowanych II' powodzenlllm w
~11- ~.:r!s~zaw!e .. Podczas
pokazu
łym

"~~ ~~

Praca orgn:nlzacj! partyjnych powiatu buSkiego sploUa się nierOzerwalnie z wa.lkl:! o pokój. Osiągni"c
gO~pOOa~yeh i politycZlliyCh poSl'.czeg6inych zwycięstw nil frollcie
teJ walki mają organizacje partyjne
dużo. Ale jest i wiele niedociągnięć.
Znalazły one wyraz m. in. w wYJ?Owied7i tow. Janbl!:ewsklt"1rO z Buska,
który mocno zaakceh\ówał, te rodzienna walka klasmva, te codziimńe
wydzieranie wrogowi j€g<l o;;tatnleh
pozycji - codzienne zwyeięstwa gro
mad, PGR-ów i śpÓldzit'Jnl prOdUikcyjhych w akcjach kontraktaCji, 1'0dłJ,tku gruntowego, skupu płOdów ról
nictwa, w mechimia.ncjI rolnictwa,
to Jest ta właśnie chłopska walki II
podżejJaczaml
_Jennym!,
którzy
przecież t tuta.J na wsi buskieJ maią
śwolch em.isariuszy ł agentów bo&aC%Y, spekullilit6w 1 wytyskiwacżY.
Masowe pod.pisywanle Apelu Sz;tok
holm..~kiego przez cWopów
powiatu
buskiego jest wyra:zem zroZumienia
drogi wclki obozu pokoju. Mówili o
tej potę'Żnej akcji delegaci tow. taw.
Jan OSiński z Tuczęp', Wiktor Karasińskl z Szydłowa, Toołii Goidyn Z
Buska, Władysław Zmuda z Ogłędo
wa, TadetJlllll Cinll~ z BUlika, Fra.hciszek Kołtun z Oleśnicy i wielu innych; mimo podszeptów "'roga, chło
p! podpIlluJą bez przerwy a.jttł, Wle-'
rząo w to, że słła Ich pr.wy i sila ich
podpisów, wyrażającyCh twarde "nie"
przeciwko woJh1e. wytrąci broń z Up
podżegaczy wojennych.

zorganizowanl)go na 15u'do'wle, uczest:
nicy narady mogli się zapoznac z no·
wym systemem produkcji nadproży z
wibrobetonu zbrojonego, stosowanym
powszechnie na budowie "Kolonia
Górna' ! dającym wielkie oszczędno
ści na drzewie, robotach, ciesielskich a

l
.

W te skwarne dni wczesnego tatcz
lę17nlj się "cuda" nie tylko óWocowe. Bywajlj również i żbóżowe i...
Il!i~e!sk!e.
Oto we Wsi Lipowa (!)
Wolka ni stąd ~ zowqd "wybućh.
nqt" nowy cud. Po żbozu, zwykł!lfn,
normalnym zbożu, )lo żyCie, Ittoti!
pięknie wyroślo, zaczęły
dźić anisłlti. Po M, !tli

sabie cM-

co, jakt iD
irtteres m!eH CI młot!żlb.tcY
wllsronnicl1 ńieba . . dotl1chczaś nie
wiadomo.
Wiadomo natomiast, po co rozpowszechniaJq takie _bzdurne wieśCi inni wysłannicy, - ci MS! ziem
scy,. z krwi i kości, wysłannicy roż
hych Mikołajczyków i Andersów •
ich mocodawców.

!,o co? Po to, żeby odciągnąć lll~Zl od roboty, po to, żeBijwyci4ónitć
lch z domów i uniemożliwić podpisvwanie A)lelu PO~Bjti, p6
by
amol~ami . na zbożu, jablkami M

to,

zi

lipie l grusżkami lia wierzb!/! -ktdCi~ 1tórmatne życie wsi kieleckie};wsi watczqcej Ó Większą wyda37i.~e i: lielttara, wsi walczącej o
poko).

.'~

TADEUSŻ BARTOSZ

NT.

Ił.

łi

Fląt Z Ostrowca
sal Apelu SztokholmskIelO?
*'"

Olaczeeo ks.

było pokojU, tyiko

imieniti ~tv into

O~rDńcó1J.) P.okójiJ.
Bi~ iłówiMzie6, czy

wego Komitetu.

pftyśZetllfl1h
kiriądż jest !'la 1lo1tójem, ,C!'ly za woj
'!tą f dowłeażialem 8ł~, ~ za fJóko-

je#!,

kBiqdż

:nie

;eśt.

Na tó mi ksiądz Fląt óapowiaaCl,
~ o pokoju i tak 1u~0 mówi i ze
dZieci wyc~óW\Ije Vi dućhii teraZ-

BIt SIę sWOIm· podpl~em do sprawy niejszego ustroju.

obrony pokoju. Ksiądz Fląt odpo-- l'rnep'rasżain 1tsiędzf!. =móWię

wiedział mi:

dalej .-dziś ó pokoju nie wystar"
- Pokój c.2y wojna to !nllie ani cza mówić - tylkó trzeba go czygrzeje ani Ziębi.
..
nem poprzeć"ll. co . p".ld względem
- Więc kl3i~~ ----n\ówię ~głód, dzieci, to kSiędzu poWiem, że młó~'
kalectwo czy nieWli'l!ł nie· intereSUje dziez pokocllała. swoj" zdobycze;
A ćży' kl3ię\1za. ihteresowali które ód Rządu r."idowego otl:'Żyma
któny byli l"1zstrzeliwani, II!. i gdy się dowie, że ksiąilz nie
obozach śtnien-i t
za pokojem, będzie czUć
powihip,il

\G~

tv m

dzie Jeszcze lrouakwentnl:ej IOObill_ a l mamy chłopskie do W1Ilkl o
pokóJ.

Dli było.

UilI'ifllWb.i~

Ttlml"aZeni pod(ibno 1~&t tó ••Jaki
autentyczny". Ludziska "na wiasml
oczy; panie kóchlliiy, widzieli":
truskawki na dębie t jabłka ńl!. tł
pach. Są tacy, CI' I qeTeśn!e I porże~l:~i8potykali,... . Ale tllr;h jest
m'rue}. Górują jabłka I truskawki.

pncy wytyct:ńe ńI I IV Pl~~ bę

OstroWiee ma ~o jeszcże w 0czach obraz nędzy, iliewoli i zbrodni wojennych. Toteż na Apel
Swiatowe$o Komitetu . Obrońców
Pokoju z wyjątkiem pojedyncZYCh
reakcjonistów składa na lłItanh
swe podpiRY cala bduoŚć. Jako
człdlłek trójki posżedłelll do księ~ ~ląta, poprosić. go . .;y przyczy

Stóiloftłlle

llych II takie poWIl~~t:hnli \1ły'W'iń1e
śtodtk6w mecl1anicmycli, jak bfl\On!~k1.
Windy, transportery llliilll ilóliWo!lło
zespotolll pracującym na tej budówie
poważnie prtektoczyć
nowe norilly.
Zespoły pra'cujące ila !)oszcżeg6lnyCh
obiektach posiadają specjalne tablice,
umocowanI! na· ścianach 'wznoszonych
przez siebie budynków, na jttoryćh to
codziehbie WyPisywane są osiągńlęte
wyniki (patrz zdjęcie 3) mobilizujące
załogę do sZlachetnego
wspólzawód,
nictwa.
(id)

t1$IJU'

watZ)'~, będżie jel!ztl2:i! ko~~n
reałizowa.ł w swojej oodzieDil~

nie

co OSZCZęQZII 011 w p~ac:t,
wiele eeimych minut fzdJęcUI br lIl.

stal ślę tad P~WB~tJfJ ,"allu

niej

"

~lu, przez

Obrodziła

Konferencja organizacjd, pnrl:Vlnej
pow. Bu~ko była wielkim wydarzeniem dla powia1u. Nowowybrany
KOmi,tet, do którego weszli również
nowi aktywni i dojrzall pol1łyC2n1e
'" pra.cy w l!W6!ch śi'od6włskuh to-

~.

ue

pozwala11\C D'lU ba
cegły na 'fI1n.I

Na marginelie kon'.,enell powiatoweI PZPR w Busku
ł bieżącym w .grem~ach Skoł.nild,
SlIImiec l Słupi&, świadczą o tym
również da.lsze zebrania Chłol>ÓW, na
których radzą I:>n.! nad PTW,jśtliem !la
gnśpodal"kę zhlorową I sfUdiulll pił
nie &tatuty spółd2ieln.! ptodukcy j-

!.

tllł!l'ldch ~te~a % IlakIętkam1 .,
skhni tw,yr."l'(\thleC~). StosowanHl ~jO
wolenia zwalma murarza od w1ł

Nr. I.

walka z agentami podiegaczg wojennych
'" Odbyta w roku ubiegłym pierwftll
'- po Kongresie Zjednoczeniowym konferencja partyjna, wytyczyła orlan1zaeji partyjnej powia1u buskleIfó i jej Komitetowi Powiatowemu,
zadania rozbltdowy organizBcii parłyjnyM, podnleslenla poziomu IdeoIotlcznego członków partii l W'QD()że
m wszystkiCh form !)i'$Cy, itItIłi!l'ła
jąceJ de kształtowania socjalistyczne
lO obUcza wsi powiatu bukiecu>
III 1 IV Plenum KC naSze3 partll
Ima.aznle Wzbogaciło pracę bliSkiej
organizacji partyjnej.
SlderowałO
energię Komitetu Powiatowego, poftczególnych podsta'woWych organl"
ItaCjl partyl!1ych i członków partii
llIl
waidttj II wrogiem klMOWym,
WlilIl1og10 C2JIIjność rewolucyjną i postawiło ważne zadanie walk.! o nowe
rewolucyjne kadry.
Odbyta ubiegłej nied'tleli kooferen
ela i'Brtyjna w Busku była podsumo
Wa:nlem dotychczasowych osiągnięć
, .wskazaniem niedociągnięć w pracy
KP, i calej otganlzacji partyjnej. Delegaci w szerokiej dyskusji mówili o
'wSżystk!ch tych sprawech w \)oWiecl~, nie szczędząc słów krytyki i ~

norm

.niechęć

do

księ:ha.

. cala ćhce pokoju się Ilczyć

i .radować. '

:po mlo-

bo chce

.

Ksiądz
ptJdp:enł
j.ldnalt.
k li'ię.tW6
r
.
. '

po

~u.
'1.'/ a20(fw," ...
Jól;o& ·~.Hutr ó8~ii,
............. "

, Jednak, jak to się mówi, nie ehwy
clio. Te cuaa nie maią' już u MS
POWodżeMa. Ci, kt6Tży pó~z!i owe
. cuda, owe jablk!t na dębach i tru.$~a\vki fia lipach Obejrzeć, prżekó
n.m się, ze tó ZWl/kla ,otayńaflia_

lipa,

~-

,,Ja pierwszy śmiałem się z tit/ó,
opów!adali" - pisze "ja
ko drzewiarz" Józej Nosek z RaaomŚkir/t Znkiddów brzewnyćh.
",Te rzekome "truskawki", ,,jij,b!ka, "ci'ere!nie" i ,POrzeczki" ;"". tó
z~lIkle nd.tóśle na iiściach l {lltlę
ztach rozmaitej barwy, kśztl1!tu i
rozmmrów, spowodowane pi'żez owady ż rodziny gaiusÓwek. Rozwi-

gali mi tó

jające Się

Iltt1,iv11 w

pącz!ttt ok;1'1It~ ,

sqluskam.i, który cały glilii!! t:źjJntą
podbtlńy tłb trUskawki. w roku. bie
żącym szczególnie sprzyjajqce warunki ~ wcześnft wiosna - ItmÓźliWi!1I Większe niż w i7t'tlj/C/j latIich.
twol'Zenie śię ga/aśów (śk~tńtllt
pl'Zlllllltnych
wyrdbu
tu).

ao

l

clttu;men-

A ~nMki? Skąd <me się wżillly?- .
,uż chyba potrafią wyjaśnić tył ,
ko .. geometTzy, którzy podczas po- i

To

.mtllrliw .• pezostlt1łlm .. wpótu ·tljc!fri .

~, liiatymi .•.anielskimi" ch~w"
.M,mł,
' .. '·1"

ot.,.o.~>.".ł,",.·.eitv~" l\łoc,m.i~..

ilU>
f,-If

~"1Mł;,~.

"

'I

'z ftłe.. ~: '&»'.~'
.~

. . . :.'
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. Str. I.

korespondenci piszą I
Prezy nt RP 101·e$llw, Bieru't .oNasi
""jkach akcji' zbleralia podpisów:

prot torat nad chodem
Międzynarodowego D.ni·a D,ziecka w Polsc

Ustawodawezego RP, ~ Mlehej- wa przewodnleząca Ligi Kobiet, Woj
minister Zdrowia, Edward Oebab mech Pokora - prezes Związku Nau-sekretarz KC PZPR Fr. lółwlak - czycielstwa Polskiego, Irena Piwowar
Witold - przewodniezący Związku ska - sekretarz CRZZ, Stefan Ignar
Bojowników o Wolność i Demokra- - prezes Zarządu Głównego ZSCh,
cję, lanUS'Z Zarzycki prezes Cen- Dorota Kłnszyńska - przewodniczą
tralnego Urzędu Szkolenia Zawodo- ca TPD, Helena Boll1Jszewska - piJÓzef CyrankieWicz.
wego, lan Dembowskl - przewodnl- sarka, Mieczysława CwikJlńska
W lIkład Komitetu ~:
Aleksander Zawadzkłl wleepre- ezący Polskiego Komitetu Obrońców artystka, Jan Domańsld - przewodmler Rządu RP., Konsłelty RokOSllOw Pokoju, Władyslaw Matwln - prze- niczący Komitetu Rodzicielskiego
,Id - Marszałek Polski, minister O- wodniczący Zarz.. Gł. Związku' Mło szkoły TPD przy ul. Bema, Marla Forbrony Narodowej, Sł3Inisław Skne- dzieży Polskiej, lerzy Berek - prze- nalska ....L. matka bohaterki Malgorza
szewsld - minister ~aty, Wacław wodniczący Związku Harcerstwa Pol ty Forniłlskiej, Wanda Gościmióska
Barełkowsld,
wleemaryszałek
Sejmu skiego, Irena Szłaehelska - honoro- - budowniczy Polski Ludowej, Tadeusz Grabowski - c710nek Szkolnego
Komitetu Opiekuńczego szkoły podstawowej nr 90, ~laria Iskra - zało
życielka spółd7.ielni gminnej Dankowice, woj. krakowskie, lan Kiedrzyó
sld członek Szkolnego Komitetu
Opiekuńczego szkoły odzieżowej nr g,
00. wielkiej akcji zbierania podpi. apel, że nie tylko podpisują go w K"
nauczycielka
łÓW Ipod apelem szto,lUlolmskim włą- zienicach, w Radomiu czy w Warsza, Józefa Kowa.lska
czy/a się również młoozież szkolna. nie ...
szkoły nr 89 w Warszawie, odmaczoW każdej szkole średniEjj i zawodowej
- Apel pokojn podpisuje mJliony na Sztandarem Pracy, Julia KryniCka
uczniowie manifestacyjllie umieszcza, ludzi na calym świecie - móWI Mie- -matka 13 dzieci - Warszawa, Ge- ją swoje podpisy na .. tstach pokojo- czysław Kobylaa przewodniczący ogól
"..ych·, z którymi chod7.li od klasy dolnego kola szkolnego ZMP. Podpisują nowefa Michalak - murarka, przodownieB pracy, uczennica Technicum, Genowefa Olszewska - matka
9 dzieci z pow. Mława, Helena Pawłowska członkini Komitetu Rodzicielskiego przy szkole podstawowej
nr 85, Piotr Rus - kierownik szkoły
w Siemianowicach, Ewa Szelburg Zaremblna
pisarka, Stanisław
Stró,iwą8 podinsp"ktor szkoiny w
Przemyślu do spraw opieki nad dziec
kiem, Marla Suska - chłopka, cz!.
Gminnej Rady Narodowej w Grodzis
ku, Julian Tuwim - poeta, Czesława
Wasilewska
wójt gminy Bobre,
pow. Szczecin, Helena Waslul - kierowniczka żłobka w fabryce "Wedel",
Marla WoJniłowlez - wicedyrektor
szkoły w Radomiu, Janina Zielińska
przodownica pracy PGR, majątek
Henryków, pow. Ząbkowice, woj. Wro
Pod wysokim protekjtoratem PrezYdenta RP. Bolesława Sieruta utworzony został Główny K~tet Obywa
telski Obchodu Mi~arodowego
Dnia Dziecka. Przewod).lletwo Komitetu objął Premier l!I!ządu RP ob.

da,

Młodzież

z Kozienic rozumie
znaczenie łApelu Sztokholmskiego

cław.

PodpłsllWanle apelu Iztoilcholmsklego

w Izkole zawodowe; w Kozienicach..

kla~y trÓjkA .Szkolnego Komitetu O-Igo I
ko JU.
bloncó~
nicy
Rówmez i w szkole ZAwodowej w go-Kozie?icach w,szy.scy uc:=niowie i u- cenę

:ot

~ellnlC:a__ j).rulpISaJl apel.· Przy składa,
niu podpisów ,,'iele uczennic i ucz'
pi ów żywo komentowało. znaczenie 01brzymiego ruchu pokojowego, jaki w
chwili obecnej ogarnia prawie całą ku

francuscy dokerzy I włoscy rolI robotnicy Związku Radzlecklew ogóle wszyscy, klórzy znają
wojny I ~enę pokoJu.
Niech więc CI, kterzy wojnę chcą
wywołać dobrze się przedtem zasta-j
nowią. Jes! nas miliony _ miliony ludzl gotowych poświęcić wszystko dla
obrony pokOju.
(zdl

W dniu 4 czerwca br. w.całym kra
ju odbędą., się odczyty, pogadanki i
inne imprezy zmlerzajace do zwrócenia większej' uwagi sp~łeczeństwa na
t
. d' k
., . .
sy uacJę Zlec. a. u nas. I W s~.,ecle
oraz do wzmozema walki o pokOl dla
dobra dziecka, dla jego' zdrowego,
poychicznego I fizycznego rozwoju.

lę ziemską:

- Wojna niszczy, wojna ruJnule
kraje I Indzi', niosąc tylko zlo I nlenawiśt mówi Helena Wiraszko, uczpn
nica kI. II. Mnie wojila przeszkodziła
w nanee - uesztą tak jak I.tystącom
moich rówleśnl.k. Gdyby nIe wojntł dawno byłabym już po
ma lurze.
TymbardzleI leraz winniśmy w'nsey, przez większy wysiłek w nauĆe
dat dowód, te ebeemy ra..:e'" z naszy.
m: (ojcami starać lak najszybdej do
poko'owej pracy dla dob~a nauego
IIrajlL Uczniowie Kozienickiej szkoły zawo
-bwe, zeli'JII sobie dOs;<.>:ll[e srrawe
E tego, Ż~ nie tylko oni p"dfl~suj'l len

S p6 łd zielcg
ChCą

WY. rob:ć

Z

walki o pokój

.

tej

V

jak najwięceJ' dn!ówek obrachunkowych

Dużo się już pisah na tem".t spili
dzielni produkcyjnej w Przeuszynia
pow. opatowskiego. Zami"szczone
były fotografie nowoczesnej obory,
nowoczesnych domków mieszkal,
nych, które zostały wyb'udowan~
dzięki spółdzielni i umożliwily człon
kom wyprowadzenie się z zapadłych
czworaków, pozostałych jako :;;puścizna po jaśnie pań8kich rządach
Polski przedwrześn:owej. Muło jed
dotąd mowy było o stosunku
Wędrówka śladem nak
członków spółdzielni tlo pracy i o
sprawach podziału dochodu.
Tak jest prawdopodobnie w każ
dej nowozorganizowanej spółdzielni
UJ Kielecczyźnie
produkcyjnej. Tak sam:) i w Przeu
W GRZYBOWEJ GORZE, . powiat szynie członkowie przystępując do
Iłża, w dniu lS.V. br. wszyscy miesz
pracy niezupelnie jasno sobie wykabey wsi przystąpili do składania
podpisów pod Apelem Sztokholm- obrażali, jak wyglądać będzie spratvle
skim.. W Grzybowej Górze nie ma ta wiedliwy podział dochodłl kil!go obywatela, który by nie złożył lat wyzyskiwani byli przeli byłego
do obecnej chwili podpisu pod Ape- dziedzi.~ ! niezupełnie wiedzieli jak
lem
to będzie bez wyzysku - w spół
' ,
dzielni.
Zygmunt Piątek
W Przeuszynie trafił do przeko"". SZCZEKOCINACH, powiat WIo nania członków. spółdzielni produkttCZąwa, młodzież ZMP-owska Zekla
cyjnej podział zaliczkI pomiędzy
d6w Naukowyeb brała 8.ktywny uczłonków
spółdzielni.
Wtedy do
dział w tbieraniu 'podpisów pod Apelem. W akcji tej wzięło udział 45 piero całkowicie zrozum~eli, że tylko
IIlctyoA'istów ZMP, którzy zbierali pod jakość i ilość pracy włożonej do
pisy I przeprowadzali rozmowy z spółdzielni decyduje o podziale do. miejseową ludnością o znaczeniu 3~a chodu.
dania podpisów.
Sprawiedliwy podział zaliczki w
Tadeusz Tłuczkiewicz
Przeuszynie w sumie 171.400 zł, któ
1 re uzyskano na kontraktowane wa'" SIER.A.KOWIE, powiat Często
ehowa czlonkowle Gromadzkiego Ko rzywa i OWoce, podzie~o pomiędzy
mltetu Obrońców PokOju zebrali w członków spółdzielni W stosunku dó
dnińwck
obraciągu 3 dni 144 podpisy. Obywatele przepracowanych
Sierakowa przekonani są, że swymi chunkowych; podnhsb to cheć do
podpisami pTl:Yczynią. się do utrwale pracy i zapoczątkowało współzawod
nictwo pracy.
.
nia pokoju na całYm' świecie..
~omń" T,,"ski
Członkowie zrozumieli, te dochód
W WIDUCHOWACH, powiat Bus- k<?ńdC~~ zostanie podzie!pllY sprako, Komitet Obrońców Pokoju zorga_~e .lwle, . a. ~e.lk?śe je.go ~le!y.
nnował li zebrania ..oraz przystąpił do ts lko od 1ł~.1 : Jak~cl. włozoneJ
zbi.erania podp.isów. Na ołóIną liczbę pracy. totez sw~olll1e pOOchodq
'iOO osóbuprawnióriyeh . do złożenia do pracy i każdy ubIega się o to, aby
podpisu, 4tIO osób' :l:łóżyło podpis pod wypracować' więcej .d4iówek obraApelem ~1łID'I$kim.'
.
chun.kowyeh OlU bardziej niż· do

le",SCIńoł

Przeusznna

'.P.O~ ~e,ił.;,by" .~~

man Wójcik. Renryk Czuba, Józef Ro
sól, laD Zięba. Należy też pochwalić
ob. Stanlslawę Bień, członkinię ZSL,
Na naszym terenie jest dużo robot która sama się z~łosiła do trójki, że
ników, którzy mają za sobą lata wal ehee zbierać podpisy za pokojem.
Henryk C7J11ba
ki o sprawiedliwość społeczną, Jednym z nich jest tow. Jan Parka, Itry
ebarz, przodownik pracy na swym
» Mikołajczykowcg«
oddziale.
Jako przodownik pracy prowadzi
w Przyłęczku
pracę agitatorską, uświadamia towa
rzyszy - a poza terenem pracy pro
Są za wojną
wadzi pracę 'agitatorską w naszej
w Dobrowodzie, gminy Radzan6w
gminie. Wyrabia ponad 300 procent
normy, mó",'iąc, że będzie wytężał _ w akcji za pokojem pracuje 9 agH.a
wszystkie siły, by przyczynić się do torów. - Gdy wchodzimy do mie~z
zgniecenia kapitalistów w kraju i za kań to każdy mówi: Za pokojem granicą·
to wszyscy podpisujemy. Są jednak i
W związku z akcją składania pod tacy, dawni "działacze" od Mikołaj
pisów pod Apelem Sztokholmskim
bo mypodjął
następujące
zobowiązanie: czyka, którzy chcą wojny będzie pogłębia! swą pracę agitator- ślą, że wojna im wróci dawne cza~y,
s ką wśród współtowarzyszy pracy, kiedy mogli się tuczyć na mało i śre
sltsladów i obywateli całej
gminy, dnioro.1nym ebłopie. Ale tych można
oraz będzie wyrabia! ponad 400 proc. policzyć na palcach jednej ręki. Do
normy. Tym przyczyni .ię do utrwa tej chwili mamy SO proc. podpisów
lenia pokoju.
całej ludności gromady za pokojem.
Henryka Kudas
Fabryka Porcelany "Cmielów" A liczymy,. że b,<dziemy mieć 90 proc.
Agitatorzy pokoju - gdy tak chodzą
od domu do domu~obrze mogą się
Tglko 2 osobg
zbliżyć do gromady, poznać CO komu
nie podpisały
brakuje i pomóc. Ot, naprzykład móU nas w Przyłęczku odbyły się 2 wią ludzie: Za pokojem podpiszemy
zebrania w sprawie zbieran,ia podpi- I za rządem naszym stoimy - ale
SÓw pod Apelem Sztokholmskim. Wy postarajcie się żeby do nas obręcze
braliśmy
dwie
trÓjki do zbiera- na koła przyszły - bo są potrzebne.
nia podpisów za pokojem. Do trój- Inny obywatel skarży się nam, że
ki weszli członkowie: PZPR, ZSL, za duży mu podatek wyznaczyli Ligi Kobiet i bezpartyjni. Wszygromady ma 10-ro dzieci i trudno mu wydoscy gospodarze z całej
ko znalazło takich, którzy nie podpi- łać.
Dobry agitator pokOju - musi wszy
sali listy. Młodzież szkolna z wielką
a
chęcią podpisywała się na liście, ura- stko wysłuchać, ludziom poradzić dowana, że bierze udział w'" obronie o ich bolączkach donieść do odpowied
pokoju. Najwięc!'j pracy w agitacji nieb czynników.
Ignacy Małupa.
za pokojem włożyli agitatorzy: Ro-

.
400 'proc. .
. ---dla spraw pokoju

Jakie korzyści
daje melioracja gruntów
Korzyści,

jakie nasze rolnictwo ją w stanie storfienia. Na takich
d.z.i~ki melioracjom, gruntach następuje nagromadze:lie
są olbrzymie. Melioracj') uniezależ.- się storfiałej próchnicy, która z bra
niają przede wszystkim w poważ- ku bakterii tlenowych jes;; dla roś
nym stopniu wysokość plonów od lin nieprzyswajalna.
niekorzystnych wahań pogody. N~
W ten sposób na jednych gruntzw. "dogodny" rok, tj. taki, kied1 tach mamy brak wocly i próchnicy,
ciepłota, opady itp: nlają' (dThi" Mn'/!',
drugich - bezużyteczn'! nadlniar
go gruntu) bardzo pomyślny prze- wody i próchnicy. W ohu wypadbieg, trzeba nieraz czeiiać kilka lat, kach rezultatem jest mała urodzaja tymczasem zbiera~ gorsze plony, ność gruntów.
Poza tym, "dogodnj''' rok dla grun
W nal~zych warunkach zadani-;!l1
tów ciężkich, wilgotnych będzie naj pilniejszym jest osuszanie gr'ln
właśnie złym rokiem dla lżejszych, tów zbyt mokrych,
zwłaszcza zasuchszych. Bez w7.g1ędu na to, czy, bagnionych łąk. Chodzi o to, aby
rok jest suchy czy mokry, Zbiera-I przeż obniżenie pozicm'l wody grun
my nieco lepsz~ plany tylko Z części towej móc zużytkowa3 olbrzymie bo
naszych ~runtow, z r:szty ~aś PlO-\ gactwa, zawarte w na:;romadzone,i
może

osiągnąć

da

ny na

ogoł są

me

zaC1awalaJące.

l

w takim gruncie próchnicy.

Dostęp

Głó.wny~ sposob:m podnie.sienia powietrza do odwodnionej warstwy

wypracowane dniówki obrachunko- ~daJnoscl z .gruntow klas mzszych gleby powoduje r07,wój bakt~rii tle
.
Jest melioraCJa.
. '.
,
.
Grunty klas niższych (wadliwe) nowych, ktore rozkładaJą prochmcę
we b y ł y zapIsane,
Dziś Przeu.szyn może
posłużyć
za wzór dla wszystkich spółdzielni i dzielą się z reguły na d'.\·ie katego- na 2:Wiązki mineralne, łatwo przygospodarstw indywidualnych na te, rie, zależnie od braku lub nadmiaru swajalne przez rośliny. Nierzadko
renie województwa kieleckiego.
w.ody. Nieurodzajno':;ć tych .grun-I łąka
dająca kilk8n:łście kwinJ
. d b' l I .
tow spowodowana jest zupełnIe oa.'.
. .
.
eszcze me o le~ wnca cały rok rębnymi procesami, J'akie zachodzą tal! lic.hego,.. kwasnego s.lana, daje
gospodarowania
spółdzielni, a już
li
d
10"
d
b
'd ć
.
.,
w ich glebie. N a gl un tach 8uch"ch po me oracJI o
" f} sIana o rewl.a wyzszosc gospodarki zespało
o
w·eJ.
wsz>-:stkie ot,,:orki '.': glebie są na-j go. Nie wolno jednak łąki przesuGdy krowy spółdzielcze idą do wo pełnIOne pOwI~tr:zem: W tyC? wa·jszać, lustro wody gruritowej nie mo
dy - to chłopi spoza spółdzielni z runkaCet ;ozWlJakJ(;~l~ bbaktdzerle tleb- że opadać poniżej pewnego poziom:.!.
zachwytem na nie pat"zą A s 'ł- nowe,
ore roz auaJą ar o szy Dl
. .
. -.'
po I ko k'lŻdą ilość zawor"eJ' w gruncie
atego zwykl~ odwadnJame łąk
. l
d Zle cy są przekonalll, ze przez ta-I , .
~ ' .
..
ką formę gospodar')wani<i d0jd'l prę p~ochlIlcy. Tymc~se~ tylko proch- połą?zone Jest z Jednoczesnym urzą
dko do dobrobytu, zniknie ten chiń mca mogłaby zWI1~7:ae w ta~lm grun dzemem nawadniającym.
ski mur, który ich kiedy,i odgTan;- CI~ l.u~ne. c~steczkl. gl:b~ l za:pe1~Jeśli chodzi o gruntv orne, to od
czał od miasta że dzieci ich ~ b"d' mI' Jej nIcJaką SPOJllOEC l nasląkhd"
t
.
.'
kI
f
. ł
,L
• • <,
wość dla tak potrzehnPJ' wody Je- WI! nl/Ulle sosuJe Slę zwy e w Ol'
mla y otwartą drugę na wyzsze u. .
. d
.
. .
.
czelnie i będą mogly z~obyć dyplo- dynie pr~y o~fity;h i czę~tych opa ~e ren~,,:a..'lla (rzadzJe] rowarul)
my inżynierów, a gdy z PO\'ITotem dach mozna hczyc na takIch grun'j' l przewaznle na gruntu ell ciężkich,
wr~ą ?O spół~:;ni b) po to, by tach na ~ob.re plo~y. '"
gliniastych lub ilastych. Zbiory
wyzeJ J~ podme.sc, ażebynadrobi~
Zupełmc lllac~eJ dZIeJe SIę. przy zbóż na polach dren cwanych podzaległość na odcmk l kultury i tech gruntach zbyt wilgotnych. Powletrze noszą'
6
-.
niki, hamowaną przez ustrL-j kapitJl zostaje tam wypart~ przez wodę. W'
Się o
q ~oczn'e, plony zas
listyczny.
glebie rozwijają :;ię bakterie bez- okopowych - o <lO proc.
Jan 3xrn',
tlenoWe, któ:e. nie nźk!adają prór'h
Zwyżka plonów na polach drenoI Korespondent "SivtDu. Ludu".
lllCy całkoWlcle, letz pozostawiają wanyeh pochodzi:
.. .
----.--.-.---.
1) z m()źliwości wczesn~j uprawy
roli na wiosnę,
2) z lepszego dziaJania ob'Jrni!n
i nawozów sztucznych dzięki przewietrzaniu gleby.
Drenowanie połąr.zone je:>t często
z urządzeniem spiętrzającym odpływ wody. Stosuje się je gdy r.Jk
jest !luehy lub przy uprawie rośliny
wymagającej więcej wilgoci, np. ko
niczyn z trawami,
Każdy hektar zmeliorowanej łąki
daje zwyżke plonu siana, która star
czy .na ea1oroczne utrzymanie krowy (40-50 qz ha). KaMy hektar
połę. zcirenowanego daje zwyżkę plo
hU' ziama, lrt6re starczy na wykar~
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utrzymania peklJu

zeiatwo kieleckie

z.dok....ntow.'o

przez masowy
Na

pisów z dworCOWej

udział" W· składaniu

nl'e akcJ"I' zbl'era'nl'a- podpl'so'w pod Apele'm S.ztołholmskl'm

zakończe'
L d'·
O dgę zle Się

•

k

I

Przeciętnie

......

'h

miesięcznie

900 os6b

11

:r

li

korzysta

,~

izby Opie,ki nad Matką I Dzieckiem

JedD.ymznajważniejszych

punktów działalności MH.jskieg.) Zal'2!ądu
Ligi Kobi;:t w Kielcach j"lst istnie'jąca na terenie dworca PKP izba
Opieki nad Matką i Dziec1de!11. O

ciężarne. Nad!n.i;:ni~ nale.ży"ie

y
Ibiet
izba wyposażona jest w 12 ł6zeczek
dla dzieći oraz 3 ló;;'ka normalne dla
matek względp.ie kobiet ciężarnych,
I oprócz tego jest stnla możliwość ką

Ił
ł
szere~ Imprez
u ura no - a. "lVS yc:znyc:
melka akcja zbierania podpisów I wana staraniem Wojewódzklego KO-I ców pokoju niewątpliwie rÓwnie ma- tym jak bardzo pot~bn'ł i wam !i pieli dla dziecka jak równi",ż otrzy1ICId Apelem Sztokholmskim dobiep mitetu Obrońców Pokoju.
sowo weźmie udział ~ej wielkiej jest tego rodzaju placówka świad- mania gorących napoI: mleka lub
czy fakt, że przeciętna frekwencj:l herbaty. Jednakże stwierdzić nalekońca. Nie ma chyba obywatela, któPunktem centralnym imprezy bę- Imprezie kulturalno - O
atowej, któ matek korzystajacyc':l.·z niej wynosi ży, Ż) istniejące urząd'!'enh miej spY nie BIotyt dotychczas Jeszcze pod- dzie plac przed Domem Młodzieży, na ra odbędzie się pod haslem: "Kultura 900 w ciagu miesiacQ, Z izby dwor- cowej izby Opi!!ki mul Matką i Daie
pisu pod Apelem domagającym się bez którym zbudowana zostanie specjal- i sztub w walce o pokój".
cowej korzystać mogą jedyilie mat ckiem nie są ~ystaz:czające .1 ,:-alewzględnego ",ak&m utyciz broni ato- na estrada.
(J. K.) ki z dziećmi do trzech lat oraz ko- żalo by Co na]mm"!] podWOJe 110M
moweJ.
Wy_tępy artystyczno - rozrywkołóieczek ponieważ w czasie najwi~k
W związku z zakończeniem akcji we rozpoczynać się będą w oba dnie
szego na.silenia frekwencji tj. w po
a
odbędzie
się
w dniach 28 i 29 bm. w " godzinie 15 I trwać będą do godzirze nocnej izba dWJrcQw~ Jest prze
Kielcach wielka dwudniowa impreza ny 22.
pełniona i mimo iż dzie~i śpią na 16
kulturalno - rozrywkowa zorganizoNa program Imprezy kulturalno nie nrzestrzef:llaill"li usławy
żeczkach po 2 lub :l, spora iloŚĆ
rozrywkowej złożą się występy zespo
..
~ i "'2
matek zmuszona jest z małyłów artystycznych Związków Zawodomi 'dziećmi spędzać noc w poczekali
wych, ZMP, szkół zawodowych I o•
I'
l'
ni ogólnej z powodu braku miejsca.
W Gospodzie Spółdzielczej Nr l w wił kluczy od magazynu I tym razelI! W izbie dworcowej.
gólno - kształcących. W drugim dniu Kielcach widnieje napis: "Snladania śnNidanie będzie po ósmej. Zd~nerwoNależa.ło by porzynić starania, by,
Imprezy odbędzi1l się koncert Woje- w~ale się od godz. 7.30·. "'iestety wa)li konsumenci wychodzą do pracy ilość miejsc mogła być wi~ksza.
wódzkiejOrkiestry Symfonlczot'J pod jest to tylko napis, ho w rzeczywisto- beł śniadania,'
~ (J. K)
dyrekcją prof.
Stroińskiego.
Nleza- ści jest inaczej. gdyż w wyjątkowych
Trzeb~ stwierdzić, że zdarza się to
leżnie od lego przewidziany jest róW- tvlko wypadkach można zjeść śniada nawet bardzo nęsto. Kierownik róWWięcej
nici występ eklpy Artos'u Z pełnym n je przed godzmą ósmą Klienci przy- nież nie przychodzi w porę i znów jrst
programem, który nie był przedsta- chodzą często przed 730 i, czekają na ta sama historia, Należało by, aby ob. O
ZWIASTUNY LATA ...
śniadanie do godziny ósmej, Na zapy, Rzepka zapoznał się z zarządzeniem o
właściwe
się
wiany na terenie naszego miasta.
taąie dlaczego nie wydaje się śniada- socjalistycznej dyscyplinie pracy i
'Na wystawach sklepowych 110jaNadmienić naleły, że wokół placu nia', ekspedient,ka odpowiada, że kie· tym razem zechciał mu się podporządamy s1(! "opalone" w slońcu na czer przed Domem Młodzieży staraniem rownik ob. Marian Rzepka nie zosta- /<ować
L.S.
Kielecka młodzież szkolna jest ma
W<mO czereśnie, l~tóre cnoć wyglą Powszechnej Spółdzielni Spożywców
Wielu ludzi pracy korzysta z usług na z dobrych wyników w nauce i
dają apetycznie i pociągając,,' ~tu zorganizowane zostaną liczne stoiska
Gospody nr I. Wielu ludzi pracy spo- właściwego zachowania siE: nie ty1kc>
dzq zapały smakoszów dośĆ wysoką z artykułami żywnościowymi I napożywa tam śnIadania, przed pójściem
w szkole, ale i w miejscachpulJliez.,
jencze ceną. Wynosi OM bowiem jamI chłodzącymi, które nIewątpli
do pracy. Ale śniadania muszą być wy nych. Niestety zdarzają siE: czasem
Białogonie
4'00 złotych za kg.
.
dawane pU<lktualnle, aby ludzie (!ił mo- wyjątki, które podrywają dobrą cplwie będą się cieszyły wielkim powoNiedługo
jedna " cena spadme, dzeniem.
W niedzielę odbyło się w lasku na gli zdążyć punktualnie do prilOf. Kie- oię znacznej
większości młod~ieży,
rownictwo I personel Gospody musi, do której trudno mieć jakiekolwiek
czereśni będzie w bdt! a smakosze
Dom Książki zorganizuje również ('a Bruszni małe ognisko harcerskie, pod
zabezpieczyć
socjalistyczną
dyscyplitego soczystego i zdrotcego owocu Iy IIzt'reg gier zręcznościoWyCh poleokiem opiekunki Jeńcowej I druchen nę pracy u siebie, aby zabelple- zastrzeżenia.
będą mogli objad,u 8'ię nimi.
00. naszej redakcji często na!)łyv.>a
ClyĆ je mogli ludzie pracy korzystają
Teraz nie pozostaje nic innego, gających na zarzucaniu krążków na B. Poboky, M. Góry i K. Baran,
ją zażalenia na pewne jednostki lIPO:
ksląźJd, przy czym
każda
trafiona
(red.)
W
ognisku
wzięly udział harcerki cy z usług Gospody nr I ,
śród
młodzieży, które zachowuh ~ę
j4k czekać na sezon czereśnioU'y,
niewiaścIwie , szczególnie w godziktóry przecież zaczni6 ~iQ za parę książka przechodzi na własność gra- 19 drużyny w Białogonie. W cza3ie
nach wieczornych, kiedy to wy-śpie-'
jącego.
ogniska odbyły się popisy. w których
dni...
,....ują niezbyt odpowiednie piosenki,
Nadchodzące dni świąteczne dos tar ,,'}'stąpily harcerki z deklamacjami i
oraz używają nieodpowiednich wyczą mieszkańcom naszego miasta wie śpiewem.
'ANI KROPLI... NA OCHŁODĘ·
rażeń.
, le wrażeń i przyjemnej rozrywki kql
Młodzież białogońska w ten spQsób
W zwi~zku z tym uważamy że na.
Jak suchy rok, to 8'!u:hy rok turalnej. Społeczeństwo kieleckie, któ rozwj,j a swoje zdolności i przygotoleżało by w szkołach przeprowadzić'
tn.6wią nie tylko zmfczcn\ upałami re przez masowe podpisywanie Apelu wuje się do pracy społecznej. Mieszpogaaanki na temat, jak Q.owinna SIę
Wydział Oś\viaty i Kultury Zarzą
mieszkańcy naszego miasta, ale tak Sztokholmskiego udowodniło swą głę kańcy Białogona winni pomagać \V
!j'Iłodzież zachowywa(;" I I w,stosunku
du
Miejskiego
w
Kielcach
pragnąc
dać
do nie stosujących się do wskazan
te wytwórnie wód ga"oto:ych i piwa, boką chęć kroczenia w pierwszych tym swojej młodzieży.
milą i pożyteczną rozrywkę ludziom władz szkolnych wyciągać konsekwen
które chociaż mah dobre chęri pro szeregach ś,":latowego frontu obroń
T. Łuczak.
.
pracy zwrócił się do ZWiązku Zawo- cje.
dukowania jak naj,dęcej tych cMo
Było by
wskazane, aby w zwaldowego Kolejarzy, Związku Zawododzqcych napojóu, j<:dlWk są bite
czaniu złego zachowania si~ młodzie
przez klientów, którzy są te sianie
we go Leśników, Dyrekcji (<ZWM ży wzięły udział organizacje społecz
I Nr 1, Ochotniczej Straży Pożarnej i ne
wypić kh wyroby zHat;znie prfd,,:ej,
i Milicja Obywatel~ka. która winniż one uyprodukov:ać.
do Państwowego Liceum im. Śniadec na wskazywać nazwiska źle zachowu
To u8jlÓ/Zpuodnict1.CQ jednalj 110,jących
się uczniów władzom
szkol'kiego 'z "a~lem, aby ·co tydzień, w sowtttno <Wprowadzić do tego, ;eby
'nym.
' -o,",',
bot~ w godzinach od 17 do 19 orkiekikleckie tcyfwórnie u;ód gazowych
W ost~tnich dniach ukazało się za- trików gospodarczych i roznosicieli stry tych zakliidów pracy koncerto- _ _ _-'"-_ _ _ _ _ _ _ _..J1WlcO.lIOl.-·...' f,n,.·
produkoualy
u:ystarc>.a}ącą ilość rządzenie
wojewody kieleckiego w chorób zakaźnych.
waly w muszli w parku miejskim Im.
napojów, których terl'lz jest stanou; sprawie akl!ji sanitarno - porzadkoW związku z tym wydane zostały St. Zerom"kiego, Koncerty miały si~
czo za ma/o. Pitc(/, i lel/l0niad l)r~ wej, w ramach której odbędzie cię
ulotki i konspekty dotyczące sposo- rozpocząć 20 maja br,
kuje obecnie to s7:/epad! i cukier- tępienie szczurów i myszy, jako szkod
bu z\','alczania szczurów i myszy.
lThtychczas odpowiedziała pozytyw
niach, przeduko cum'- protestują
W Polsce Ludowej władze zdają nie tylko Dyrekcja Liceum im. Snia-

Pracownl·cy Gospody Spa"Idzl-elczeJ nr 1
O

socJallstyczne dyscy"linle "racy

troski
zachowywan!e
młOdzieży szkolnej

Ognisko harcerskie
m

Ludzie pracyczekają na koncerty ...

Dla podniesienia stanu· zdrowotnego m",asta

przeprowadzona zostanie akcja odszczurzania

I

I

spragnionymi gloSC"'illi kie/ezanie ...
WYJMUJE .SIĘ CO 5 .i11NUT .. ,

Kto by 'P01'ftyślal, że lU kieleckiej
~czcie są takie Nowoczesne urzą

dania,
C1'.cialem pUBcić list do przy jacie
~-aklei{em znacuk z dopłatą na
odbucWwę Stolicy i u'r,::r,ółrm clo ...
otworu (obok okiel1kn). który j('st
przeznaczony do t~[!O Todza,iv wysYłki listów i OZrl'Uzf};ll/ CUTI'.'OW!
tabliczkq z napisem: uyjmHje się co
5 minut, itd ...
Zaciekauiony co s;ę Z'l "r1ziurkq"
ukrywa zajrzałem pr.,e:: okienko i
ujrzałem mój list ieiqciJ na podlo~. Zrozumiałem, że POZ'.l otworem
nie ma żadnego urzqd::enia i że nor
malnie list odbywa drog(! Oli 'ladato
cy via podłoga, pociąg do rąk adre
8fJ.ta. JeżeU adresatem jest dziewczynko. a list jest kO!OT!t różowego,

Służba

Polsce

szkoli kadry'

..

budowniczych
ustroju socjalislyczne~o

W Domu Mlodzieży w Kielcach
przy ulicy Świerczewskiego' nr 6
mieści się Wojewódzki Ośrodek Szkolenia
"Służba
Polsce".
Ośrodek
szkoli nowe kadry budowniczych, zarówno młodzież męską, jak i żeńską.
Od 16. V. bm. trwa tutaj kurs, na
którym odbywa się szkolenie nowych
kadr gminnych hufców SP. l\1łodzież
zdobywa v.iedzę polityczną i zawodową. Nauka .trwa 8 godzin dziennie
l obejmuje \\'}'k!ady ideowo - polityczne, szkolenie bojowe, pisanie kon,s
pektr,..; i zajęcia metodyczne.
Junacy otrzymują tutaj pełne wyżywienie oraz zakwaterowanie. Zakoń
czenie kursu odbędzie się w połowie
a więc miłosny, nie jestem UJ sta- czerwca. Kursanci otrzymają w dniu
, nłe wyobraZic sobie, jak:~ na~tfP8twa; zakończenia nagrody w postaci kSią
żek. Absolwenci kursu otrzymają pra
tl24 . miłości zakochal!1Joh przyniesie c~ w charakterz!'! ko:nendantów gmin
ten zabrudzony i zmięty "pośnd nych, SP. Kurs jest bezpłatny.

La.

nik';.

Jakqj

Ze

f'W.'leżalo by wmonfotC/Zć

skrzynkę, je.t'?ll zaś

.mienić
łl1Y1mU.je

Mpis

ftll

nie. to
tabliczce. 7amiast

~, tf,in1l.O

być...

podnosi

~ ! podłogi. Tak będzie lepiej! bez
niedomólCień ...

ŚRODA -

historia WKP(b) -

go-

dzina 17-19.
CZWARTEK - histOria WKP(b) IOdt 18-20
WoJew6dzk1 ~rodek
I!izMlmła
~JnegO m!e!~i sIę w s!edzlble Ib
mltetu WOJew6ddllego PZf'R W' Wel
call1l., uL Słasz!ca l, wejście cd. uL
eienk!ewlcz~ i Jest czynny w dnl~
POWliZeilnie od godz. S do 20. a w' nIe
t!z!f"

Dni filmu

II ~KSZE WYGRAllE
60 LOTERII

;::

B~,

4wleta Od rodll. 15 do 19.

SJl[]DQ

sobie dokładnie S):'Tawę z ważności deckiego, żobowiązując się dać pierw
24 MAJA
zagadnienia opieki zdrowotnej. oraz
zapobiegania chorobom. Obecnie to- szy koncert w dniu 17 czerwca. Inne
T«:ATR
czy się ostrą walkę z chorobami spo- orkiestry dotychczas nie zgłosiły się·
PAlIISTWOWY TEATR Im. St. ZE
łecznymi. Celem tej walki jest mięSądzimy, źe orkiestry Ileleckich ROMSKIEGO KrakOwiacy l Gódzy innymi usunięcie przyczyn powo
zakładów pracy ustosunkują się rale. Pocz. o godz. 19.
dujących te choroby. Jedną
z tych
KINO:
przyczyn jest plaga szczurów, które
prZYChylnie do apelU WYdzlalu KulKINO "BAŁTYK"
w ramach
roz.nc;,za chorobv zakaźne wśród lutury i Oświaty ZM I wezmą udział
dzi i zWier.ąt. zakażają bakteriami
w akcji popUlaryzacji dobrej muzy- "Dni filmu czechosłowackiego" żywność. towary i niszczą plony roIki. Kielecki świat pracy czeka na wyświetlany będzie film p. t.: "Dwa
ognie". Początek seansów; o godzinie
nikom.
rychłe wypełnienIe tego społecznego
16.30, 18.30, 20.30. .
obowiązku orkiestr.
Indywidualna walka ze szczurami
KINO ,.WARSZAWA"-Nowy film
i myszami nie daje pożądanych reNałeżało by, aby nrklestry zgła
produkCji radzieckiej pC: "Nowy
zultatów. W walce tej musi wziąć uszały swój udział w Wydziale O$wia Dom". Po<'Zątek seansów, o godz. lEI,
dział cale społeczeństwo. ,\kcja trwać
ty i Kultury ZM, w celu u~talenia 18 I 20.
będzie trzy
dni przynajmniej dwa
APTEKI:
kalendarzyka koncertów.
(Red.).
razy do roku w mieście.
mgr Sikor&ki - 1 Maja 56.
W ~wiązku z nrząih;oną powsrech
TELEFONY:
ną akcją odszczurzania, przypomina19-66 - Pogo~owie Ratunkowe
my wszystkim mlesmaftcom o 00013-12 - Komisariat MO. (dyżurka)
wią.zku:
zaopatrz.enia się w trutkę
przeciwko szczurom zgodnie z zarzą czechosłowackiego 11-65, !l-90 - "SIOWO Ludu!'
tl zegarynka.
dzeniem, wyłozenla trutki w poda. Od dnia 17 maja do 25 maja 1950
5 nadawanie telegramów nym w zanądzenlu termlnie, oczyS?:: roku Kino "Baltyk" KIelce WyŚWietla'
8 informacja telefoniczna
menia przed wyłoteniem trutki plaO międzymiastowa.
ców, podwórek, su-ychów, piwnic itp. filmy produkCji czechosłowac.kiej.
Codziennie zmiana programu.
z wszelkich odpadków I śmieci mogą
24 maja - "Dwa ognie'
cych stanowić żer d:", szczur6w. Z3.25 maja - "Awantura na wsi'
chowania środków o5trMnośel, aby
26 maja~ program składany.
nie spowodować zatrucia wśród ludzi
Kierownicy kin przyjmują zam6wie
I zwierząt domowych, oraz przestrze
gania ściśt~ WS'zYstkich punktów !a- nia od zakładów pracy, urzE;d6w
szkól ltd.
nądzenia.

Dl Poszukimanie pracowników li
l. KmROWNIKA BETONIARNI
2. KIEROWNIKA BUClłALTERII

3. 2 KSIĘGOWYCH PRZEMYSŁOWYCH
4. REFERENTA PLANOWANIA
5. MASZYNISTKĘ .,.- KORESPONDENTKĘ
zatrudnf od zaraz Budowlane Przedsiębiorstwo
powiatowe Zakłady Wytwótcze "WIJII!!." p-ta
Chęciny 2. Warunki płacy wg umowy zbiorowej
budownictwa.
7119

1. Kierownika(czkę) Domu Opieki dla Doros~ych
w KlIszowie z kwalifikaCjami \\'ymaganymi rozPracy i Opieki Społecz
nej z dn. 10. X. 1927 r. (Dz. URP Nr 100, poz.
865) z wynagrodzeniem 'wg VIII grupy z; dodatkiem slużbowym 3.000 zł. Mieszkanie zapewnione .2. PieltBJliarkę do tegoż Zakładu (może, być
t. zw. przyuczona) z wynagrodzeniem wg umowy., Mieszkanie zapewnione - zaa.'1gatuje od za.
raz Wydział Powiatowy w PiiJczowie. Podania
udokumentowane składać należy do Wydziału
Powiatowego w terminie do dnia 15 czerwca
19&0 ~
,
810

łNZYNmROW PROJEKTAN'tOW, TECl'fNIKOW PROJEKTANTOW, IN1;YNIEROW KOSZ.
TORYSOWCÓW;.. TECRNIKOW KOSZTORYSOWCOW,
INt.
PLANISTO W,
TECHNIKOW. PLANISTOW oraz wykwalifikowane maSZynistki - stenotypistki, poszukuje do Cl'!ntrall
w Gliwicach i do podległych sobIe Oddzlał6\\I fili
terenie całego kraju: Biuro Projektów i Studiów
Przemysłu Chemicznl'!go .,l;\iQrochem" Przl'!dsiE;biorstwo Państwowe Wyodrębnione G1!wicl'!. LIIbędzka 45. Warunki płacy 'wg siatki płac pracow
ników biur projektowo -, konslrukcyjnych. Zgło·
szenia piSemne z odpisami świadectw kierować
należy na adres: "Biprochem" Dział Personalny
Gliwice, ul. Łabędzka 45.
80'1

porządteniem Mini~tra

1. TECIlN!KO'" - M1':CRANlKOW, 2. FREzę".
RO'" WYJIWALlli'IKOWANYCIł I PRZYUCZONYCH, :I TOl\.t\RZY WYllW~ zatrudnią natychmłast.

Radomskie Zaldady Obuwia Przedsię
blorstWt'l Państwowe Wytw6rnia Części Zamien-·
n,Ych. Praca akordowa. Podania wraz Z ~cio
rysem należy składać do Wytwórni Części Za-

mleDnYch.

~adorri,

Ul,. Miła· 11,

80S

4-ty

dzień ciągnienia

l-ej klasy

Główna .1gta1\ll dnia 1.000.000 zł:

padła

na Nr 240U w Poznaniu.
Wygrane po 500.000 1\1 padły na
NtNr! '798, 24679 92614.
Wygrana 200.000 zł padła nIL,
N: 36698.
Wygrane po

l00.000·zł

padły

na

NrNr: 3931 7457 18447 35837 42916
81498 63714 653&4 69614 72160 91605

92848 97227.
Wygranę

po 40.000:ł

padły

na

l!1S19 2'7148 40969 46382
48388 61959 64670 72821 82899 98'746
NrNr:

99444.
Wj'grane po 16.000 zł

padły na
NrNr: 1294 4988 5172 10745 11634

11930 1867/1 18146 19799 28131 28342
29724 80094 36112 38338 39929 48621
45319 47647' 48406 51626 54574 55115
69&086069063277650576645173$58
''7640 81110 82046 &!03aJS2097 83501
83003 84223 85SS1 8S0~G SS904 88~55

D2Mli9995810a17l!lM5ł5 10ł8U

lÓ7!Sl

ma••,

1~'9Gol127S4

114430 115285

N'r. 141

I5{;OWO LTJDU

Powiatowe Biegi .Narodowe

• lielcacll 'i Radomiu

wylonlły:

nowe . talenty

riach. Młodziutka triumfatorka zapo.wiada się na biegaczkę dużej. klasy.
kat. 11-19. I) Slęzak s*ola Im. Konopnickiej, 1,34,1,
kat. powyżej 19 lat. I} Czerska III
glmn. Państw.' 1,37,6;
~
wzięli
zwycięzcy
mężczyźni, dystans 1.000 mtr.
gminnych
Biegów
kat. 15--17, l grupa Szewczyk gimo.
Narodowych.
Ze teletechniczne 2.49.3, najlepszy wynik
startujących
najle- wśród mężczyzn.
ojusz robotniczo - chłopski za- zem sportowcy z Bodzentyna przyja- przykład kielecki '";kazuje, że kluby
piej zaprezentowali
kat. 15-17, II grupa, powiat. Matla.
cieśnia się również na ważnym dą do Kielc na zaproszenie ZKS Stal- naszego miasta zrozumiały zadani~ ja- się
zawodnicy 5,karżyska. Wyniki SKS Szydłowiec 3.15,0,
kie
stoją
przed
nimi
na
tym
odcmk,;,.
bądź
w
charakterze
widzów
na
jakiś
odcinku kultury fizycznej. Wydobre. Najlepszy czas osią
kal. 17-19. lwanowskl szkoła hand!..
Ostatnio ciężar akcji orgaruzowanla uzyskano
razem współpracy pomiędzy sportow- interesujący mecz międzyokręgowy,
gnął Sieczka (Skartysko) 2,51.0. Zwy- 2.53.6,
cami wsi i miasta są liczne wyjazdy bądź jako przeciwn~ na zielonej mu- ekip łączności przeniesiony zostal na cięzcy w poszczególnych grupach o·
kat. powyżej 19 - Sikorski LZS Bil!na wieś ekip robotniczych, w skład rawie lub w świetlicy za stołem ping- koła sportowe,. podczas gdy jc.luby' ma- trzymali dyplomy oraz nabyli prawo łobrzegl 2.51.0.
ią za zadanie okazywać LZS-om pomoc
oprócz np. działaczy ~ulturalnych wcho pongowym.
do udziału w Biegach WojeWlldzkich.
Organi1acja zawodów sprawna, pubChcąc pnyczynić sIę
do I;łaIszego tnstrukitorską i materiałową·
dzą również sportowcy-pilkarze, bokDziewczęta 500 Ul.
liczności do tysiąca osobo
Mamy
nadzieję.
te
nie
będzie
koła
serzy, piłkarze ręczni ltd.
rozwoju I upowszechnienia wychowa- sportowego w Kielcach, któreby nie
grupa 15 - 16 l. Dulęba (Kielce}
Współpraca miasta ze wsią realizo- nia fizycznego na wsi zarządy klubów dało swego wkładu w upowszechnie- 1.36.2, 2} Kwiat.kowska (Skarż.};
17 - 18 I. Sitarz (LZS Bodzentyn}
wana jest w formie obejmowania pFzez związkowych winny przywlązywać du- nie kultury fizycznej na wal
1.43.6, 2} Skorupa (Skarżysko);
kluby związkowe
patronatu
nad io uwagi do akcji łączności ze wsią.
C.M.
19 25
I. Dziewięcka (Suche- młodzieży szkół
LZS-ami. Z klubów kieleckich np. Stal
dni ów) 1.39.4;
zainteresowała się LZS-em w Bodzenw Radomiu
chłopcy 1000 m_
tynfe, Spójnia - LZS-ami w Pacanowie
15--16 l. Fabrows.ld (Kd.elee) 3.004
i Czarnowie I tp. Cóż do tej pory zrc2} Grzegolec (LZS Dyminy) 3.08.9,
W Radomiu odbyły si~ igrzyska
biohO na ~ polu? Najwięcej ma tu
17 - 18 I. Kowalik, (Skarżysko) sportowe młodzieży szkól zawododo powiedzenia Spójnia (Kielce}, któ3.03.0, 2} Kusmski (Kielcelo
wych.
rej sportowcy zadzierżgnęli przyjaciel19 - 25
l. Sieczka (Skarżysko)
W siatkć<wce zwy
S(ką nić współpracy z LZS-em w Pa3.03.0, 2} Chałek (Słupia N.}.
cięzył bezapełacyj
canowie. Ostatnio spółdzielcy- piłka
rze jeździli do szeregu wsi woj~WÓ~z
Krajowski i Pinzul rIo 1. Sędziował
• .. ..
ni~ z~spół P. S. P.
SPóJNIA (SANDOMIERZ)
twa, między innymi odwiedZlh KIJe,
ob. Sudwój.
I
Na starcie w Radomiu stanęli zwywygrywając wszy
- OSTROWIEC 4:2 (2:1)
Piekosz6w, Jaworznię. Za dobrym przy
REMIS·
BUDOWLA1\"YCH
cięzcy
z
poszczególnych
grup
i
katestk1e
spotkania
Zasłużone
zwycięstwo
A
klasokładem swej imienniczki z R:ielc pó(SUCHEDNIÓW)
gorii wieku. zarówno z terenu miasta
w wysokim stonad reprezentacją Oszła Spójnia (Wlo$zczowa) rozgrywa- wej Spójni
jak i powiatu.
k
wystą
Wyniki teclHllczne.
Bun u.
W Końskich Budowlani (Suchejąc pokazowe spotkania w Szczekoci- strowca. W drużynie- gości
W rozgrywkach
aach. Sportowcy kieleckiego Ogniwa piło 2 graczy rezerwowych. Skład dniów) zremisowali w meczu o mi- kobiety: dystans 500 m. kat. 15-17 lal.
A z tamto Stalą Aleksanderek gimn. handlowe 1.33,7.
zespołów żeńskirh
gościli w Stopnicy biorąc udział w ot- reprez. Ostrowca zestawiony został strzostwo klasy
warciu boi$a tam!. LZS-u. Motocyk- ni'eforlunnie, gracze Stali i. Gwar- 1:1 (O :1). Bramki zdobyli dla H~- Czas ten jest najlepszym wyn~em
zwyciężyły uczenliści Związkowca zaofiarowali człon dii ni. rozumieli się, a lewoskrzyd- dowlanych Jasiński, dla Stali uzyskanym we wszystkich katego- nice Gimn. i Liceum Adm. - Hankom okolicznych LZS-ów wiele. godzin lowy Lipicki II był najslabszy na Rozdziałowski. Budowlani nie umie
dlowego. Następnie odbyły się roznauki jazdy na motorze. Koło sportowe boisku. Już w pierwszych minuli wykorzystać swej przewagi (12
grywki w piłce koszykowej pOmlę
Związkowca przy Powiatowym Zarzą
dzy Liceum Adm. -- Handl., a LIdzie Drogowym obJęło patronat nad tach Spójnia prowadzi 2 :0. Po kornerów).
zmianie bramkarza obrona gospoJUNIORZY GWARDn
ceum Chem.-Garb. Po równej grze
LZS-em w Bielinacch.
ZWYCIĘ~AJ~
zwyciężyli uczniowie Lic. Chem.darzy zaczyna grać pewniej.
Do
Sportowcy Stali, któny zaopiekowali przerwy punkt dla Ostrowca zdobyJuniorzy Gwardii odnieśli 2 zwyW Kielcach odbyło się doroczne Garb. w stosunku 24 :23.
vię młodym LZS-em
w Bodzentynie
B' l
ki N
.
K'
Z kolei odbyły się eliminacyjne
wybierają się tam celem rozegrania We. • le e~.
a,<;tępme
OSlarz cięstwa. W pierws~m meczu poko- wahie zebranie Kiel. OZPN z udzia
kilku spo*ań propagandowych - w wyr0w:t;u,Je z rzutu karnego. !hm? nali swych kolegów z Ogniwa (Skar lem ok. 7Q delegatów. WKKF re- zawody lekkoatletyr:zne: Wyniki:
2:1 (1:0). Obie ~ramki prezentował mgr. Wyrwicz; ł)P.zZ 100 m. 1) Chojnacki Wł. (P.S.P.)
piłce nożnej, boksie i ping - pongu. to Spó;Jrua st~la jeszcze 2 bramki, żysko)
Swym kolegom z Bodz&ntyna zawiozą uzyskuJąc zwyclęstwo. Punkty dla srzeli! Muszyński II, w drugich za- - tow. Młynarski. Obrady cechowa 12 sek.
. r Z . k
(K ła troska o podniesienie poziomu
Pchnięcie kulą: l~..enda (Gimn.
cni sprzęt sportowy. Następnym ra- gości zdobyli - Zalesiński 2,
wodach
I
WiąZ "owca
a i umasowienie pl'łk a,rst we. w t ere- Odzl'ez') 12,25', .2) .. der~'o
1~,?
'.
zimierza zwyCięży
W.) 5:2
(4:0).
Bramki
~
--'±
wieczorny. 2040 Chwila muzyki. 20.45 zdobyli Muszyński II - 2, Mikosz, nie - przede wszystkim zaś VI po- Dysk: 1) Stępniewsk (P. S. P.)
"Szplljki·. 21.00 Koncert Chopinowski. Jaworski i Makowski po 1. spot- ł1Jdniowej części wojcwództ;va kie- 43.90; 2) WyderkI') 39, 1).
22.00 "Ulubione melodie". 22.20 Odpo- kanie juniorów Stali i Spójni, (Kiel leckiego. W planie pracy postanoW sztafecie olimpijskiej zwycięwiedzi "Fali 49·. 22..30 Z tycia Chin. ce) przyniosło zwycięstwo s~ołdzlel wiono trzymać się ŚCiśle wytycz- żylo PSP. 3,51,5.
2245 Słynni altowioliści. 23.00 Ostat- com 2:1 (O :1). Bramki strzelili Cha nych, zawartych we wrześniowej
W konkurencjach wchodzących VI
,..
SRODA, U MAJA
nie wi~domości. 23.15 IV audycja z łupko II i Młciński, dla Stali uchwale Biura Politycznego KG skład wieloboju uzy~kano następu5.tO
Początek.
5.13 Sygnał.
5.15 cyklu: "Symfonie czajkowskiego".
Kęcki.
PZPR w sprawie wychowania fi- jącewyniki: 1000 m. - Zagórski
Streszczenie wiadomości. 5.20 Koncert.
zycznego i sportu. Nowy zarząd (P S P) 254
6.05 Gimnastyka. 6.15 Węgier$a IDUZE ZWYCI"'STWO
PIEg:4wA (KIELt:EI
zobowiązano do sprawnego zbrgat/rful: 1) ~olądek (P.S.P.)
EYka ludowa. 6.45 Dziennik poranny.
'H15 Program. 7.10 Gimnastyka. 7.20
. t
t
kI
B nizowania dalszych rozgrywek o pu (5,48).
W meczu o mis r:?:os wo - esy
char Polski oraz wzmożenia pracy
W rzucie granat.em: 1) MichalMu%ykll. 8.00 Streszczenie wiadomoś
d. 8.05 Chwila muzyki. 8.15 WszechniKieł. OZPN, Ogniwo uzyskał.o zas~;r w dziedzinie ksztaic~nia ideologic?:- ski (P.S.P.) 70 m. ,,2 cm.; 2) M'1ca radiowa. 8.35 Muzyka. 8.40 Prożone zwycięstwo nad Gwardią (Pin nego sportowców, wreiiwie zajęcia kosa (P.S.P.) 66 m.
gram. 8.45 Muzyka. 8,55 Szkolna gaczów) 3:2 (2:0). Bramki zdohyl1: się szkoleniem kadry reprezenta-I Do wyjazdu na eliminacje okręze*a radiowa. 9.15 Wszechnica radioDziurowski - 2 i Mazur - 1.
cyjnej piłkarzy.
I gowe zakwą/.ifikowllł się zespół Pań
wa. 9.35 Audycja informacyjna Min.
"SPÓJNIA" "RADOMlAK"
W uchwalonej na zako:'!czenie r'!- stwowych Szkół Pnemys!owych.
Oświaty
o wyższych studiach. 9.45
W PILCE RĘ;CZNE.J
zolucji, zebrani solidaryzują się z
W konkurencjach wiel0b'Jju juTria wtrumentalne. 10.00 PCK. 10.10
RADOM.
Na boisku Straży akcją w obronie pokoju.
nackiego dziew~t uzyskan.J naFtę
Muzyka radziecka. 1055 Utwory w
Pożarnej dwu - mecz siatkówki i
Do nowego Zarządu Kiel. OZPN pujące wyniki: .ękok· IJl drt! - 1)
transkrypcji na gitarą. 11.15 "Józik
Srokacz" I \.35 Muzyka. 11.57 Sygnał
koszykówki "SpójniĄ" - "Związko weszli: przewodniczący -- tow, J'}d Aleksanderek (Gimn. Handl.) 3,90.
C'Zasu 12.04 Dziennik południowy. 12.25
W rzucie piłką: 1) WąSO'lricz
wiec". Niespodzianką by! silny o- rzejczyk. Czlonkot'ł1e zan.ądn: ob.
Chwila muzykI.
12.30 Koncert dla
pór, jaki stawiali siatkarze "Spój- ob.: Kowalik, Łapi,;..ęki. SołkieU'icz (HandL) 35,5.
5zkól. 16.00 Dzienntk popołudniowy.
ni" mistrzowi okręgu, przegrywa- (WG i D), Sierad:::lci (KS), I1cttorW biegu na 500 m.: 1) Maciejew
16,20 Kamil Saint-S&ens. 17,00 Audyjąc dopiero po zaciętej wal('e 2:3 ski, S owi s ki, Wswek, Golfbicnrski, ska (Handł.) 1.32,9.
cja o~iatowa. 17.15 Muzyka i pieśń.
Florczyk, Orawiec, S'Imbor, Ko.zaW mal"9ZU zw:yci:~J'ł na 3.000 ID.
17.45 "Z kraju I ze światli". 18.00 Mo- Dnia 20 ł 21 bm. najlepsi ping-pon- (15 :7, 11 :15. 15 :9, 11 :15, 11 :15).
W koszykówce ,Spójnia" raz je-\1eiewicz i Strzębala.
zespńł Lic, Handlowego w czaEie
zart. 18.20 "Most nad urw\skiem". 18.40 uiści świata Węgrzy i Czechoslowacy
Delegatem nM plel •. um PZPN do 21.46.8.
MuzykIl. 19.00 O Statucie Polskiej ~ozegrali tv Warszawie spotkanie z S?-CZe wykazała, iż j('~t w tej chwili
Do wyjazdu zakwalifikował si '2
Zjednoczonej Partii Robot..>Uczej. 19.20 reprezentacjq Polski. Na zdjęci"J.: - najsilniejszym zespołt>m Radomia, Warszawy, wybrany został tow. Ko
wygrywając pewnie 36 :21 (18:10). zakiewicz (Skarżysko).
. zespół Liceum Handlowego.
Audycja dla wojska. 20.00 Dziennik Wlłhnanowsky CSR i Ga; Po!ska.

realizują hasło łączności
mIasta- ze 'WSlq o

Sportowcy kieleccy
.

Na boisk;' WKKF
w Kii!1cach odbyły
się Biegi Narodowe
na szczeblu powiatu.
Udział
w. eliminaciach powiatowych

S

Zawody sportowe

zawodowych

Walne' zebranie,

k·Je l ec k·lego... OZPN

~RADiD~

Skok

- Wy nie dopędzicie? Z was przecież majster jakich mało! A zmiany? Wszystko jest teraz nowe, ~
każdym kroku. I wszystko wam pokażemy. Uczyliście
nas, nie spłaciliśmy wam jeszcze długu.
Młody hutnik nie użył słowa "nauczymy", lecz
powiedział "pokażemy", nazywając przy tym Kazymowa po dawnemu "wujkiem Pantelejem"; wszystko to
upewniło staregQ hutnjka, że w oddziale nie-Zapomniano
jeszcze, jaki był z niego majster i że jeszcze go ceniono. Ale tym bardziej obawiał się teraz powrotu do pracy: a jeśli się nagle okaże, że nic już z niego nie będzie?
Jeśli się okaże, że nie dotrzyma kroku tej młodzieży,
która wyrosła podczas jego nieobecności i zastąpiła
przy piecach martenowskich majstrów jego pokolenia?
A może nic nikomu nie mówiąc spakować lepiej
walizkę i póki jeszcze czas. póki w wydziale personalnym nie załatwiono jeszcze wszystkich formalności,
" wyjechać gdzieś dalej, do nowych zakładów i tam za~ć się uczyć swego fachu na nowo?

.

IV . "'I';1';-""~
. przez kilKa dni Pantelej Kaifmow przychodził

.do stalowni i przyglądał się pracy Szumiłowa_ Dowiedziawszy się, że z wojska wrócił sławny Kazymow, ro. botniey, a zwłaszcza mł~eż, pod różnymi preteksta-

.... ~" '';':,.- :ł.ą't~...~*p

". '~.

mi albo po prostu-tak sobie podchodzili do pierwszego
~ Tak jest.
pieca, by zobaczyć, jak też wygląda ten hutnik, którego
- bd razu widać... A ja służyłem w piechocie.
nazwisko stale niegdyś figurowało na szpaltach gazet. Królowa pól. Tylko do Berlina nie- domaszerowałem.
Niebawem zaspokoili jednak swoją ciekawość i przy- Nad Wigłą mi PQdwozie uszkodzili. Już czwarty rok
zwyczaili się do niego. Kazymow siedział całymi go- tu kusztykam. po stalowni uderzył się po chorej
dzinami na aluminiowym krześle· przyglądając się pra- nodze i zamilkł; zdawało się, że się nad czymś głęboko
cy i rozmyślał... Na nalegania szefa stalownI, by wziął namyśla, ale Kazymow czuł, że patrz·y na niego spod
się do pracy, nie odpowiadał ani tak. ani nie. Szumiłow oka,. czuł bez przerwy ostre spojrzenie jego żywych
też z nim przestał o tym rozmawiać i tylko spoglądał i bardzo chyba przenikliwych oczu. _ A ty, jak słyszaniekiedy współczująco w jego stronę.
lem, robiłeś u Niemców porządek?
Do Kazymowa podszedł wreszcie jakiś silnie ku_ Przeszło dwa lata_
lejący na jedną nogę mężczyzna w bluzie wojskowej,
_ A Więc, towarzyszu komendancie gwarelii, nasi
z dużą. okrągłą i tak wygoloną głową, że błyszczała
jak polakierowana. Jak Xazymow zdążył już zauważyć, ludzie dowiedzieli się o tym i bardzo są ciekawi, jak
w stalowni widocznie go lubiono; gdy się zbliżał do któ- tam teraz jest- W Niemczech. Jutro po dzienqej zmiaregoś z pieców, zaraz zbierali się wokół niego ludzie nie zbierzemy się w świetlicy i powiesz nam, jak' się
i zaczynała się ożywiona rozmowa.
.
teraz z Niemców robią nowi ludzie. Dobrze?
Stał chwilę w milczeniu przy krześle, na kt6rym
- Zły ze' mnie gawędziarz - zaczął się wymawiać
siedział Kazymow, po czym wyciągnął z kieszeni· pu- Kazymow,. ale'. Zprin pokusztykał do swojej kadzi i po
dełko papierosów, podsunął je hutnikowi, zapalił swe- drodze już coś wesoło krzyczał do brygady przy są
go papierosa o rozżarzoną sztabkę próby metalowej siednim piecu,.
i wypuścił dym pod sufit_
"Od razu widać, że swój chłop - z frontu! - pomy- W ciągniecie si~: na listę partyjną, czy po'cZeka- ślał Kazymow i poczUł nagle sympatię do tego wesocie? - zapytał_
.
łego człowieka.- Warto by się go poradzić, na pewno
- A dlaczego mnie o to pytacie? - zapytał z kolei zrozumie". C~ciał już do niego podejść, ale właśnie
Kazymow przypalając od niego.
'
. przy trzecim piecu .zaczął się spust metalu. Biała jak
- Pytam, bo jestem sekretarzem biura partyjnego śmietana stal,sypiąc złymi, sycżącymi iskrami, popły
stalowni. Nazywam się Zorin_ Oni gotują kasZę - po- nęła rynIll\ spustowądo olbrzymiej stalowej kadzi
kazał papIerosem w kierunku hutników - a ja rirle- na linach, a kulawy, leCz ruchliwy i zręczny człowiek.
szaro tę
menażkę - i wskazał na wiszącl\ na stalo- zlany potem, z połyskującą łysiną zakrZlłtnął się dokoła.
wycll linach suwnicy ogromną metalową kadź, do któ- Apotem popłynęła stal z piątego pieca i Kazymow
rej spływał' po rynnie spustowej potok is~cejsi~ od$zedł nie zdąży:Wsży poro~wiąć z sekretarzem.
roztopionej stali; - Byliście czołgistą?,. -.,..----, --._- "- _. . .-:--- . (Ciąg dalszy ;u.tllo)
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