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Walczymy O pokój H~;~:;;i;e~ zM;~iskie
szczęścia .naszych .

dla

dzieci kr~czy

dla szczęścia dzieci i -młodzieży całego Świata
Przemówienie radiowe min. Sł. Skrzeszewskiego
Z okazji Międzynarodowego DaJa Dzleeka minister Oświaty dr Stanłslaw Skrzcazewsk1 wygłoSu w dDłu 1 bID. praemówien1e do dzieci
ę m1odzleżY, Polsld.
'
PrzemóWienie było transmliow.ane przez rad1o.
WitajĄc miodzld 1 dzlecł II o~az.ft Ich Swlęta min. Skrzeszewskl

PG-I

·..po raz plł!!'W5Z7 w hI.storll
łęine organizacJe międzynarodowe.
które rł!prezentuJ4 przewaiaJl\q
liczbę ludności na świecłe ł całą po
stępOWI\: ludzk0ś6 wYStępuj.. w obronie praw dziecka 1 jego szezęillweJ
przyszłlńeł.

WkraJaeh kaplt&llstyemyeh, kolo
10nialnYeh, zależnych syłuaeJa dzlec
ka, podobnie Jak I dorosłyeh popr
sza alę wraz ze wzrastaJIlCYJD bezroboclem. Pieniądze płyną tam na
zbrojenia, a brak mh jest na 1IZkoIy, ojwJałę i kulturę, opieką lekarsklł dla dzieci łudzi praq. W wielu
fabrykach, na plantacjach pracują
dzłeoł w wieku od 8 11 lat. ZaJest w tych krajaeh Haba. miod;yęh, bezdplDDJ'eh iebrak6w.
Szerzy slą analfabetyzm. Głodne,
brudne, bez opieki dzlecł podatlle SI\
'na uajrozmaftne ehorob7. które
je nielito6elwle dzlesl.VkuJIl.

,truza.I...,.

·
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Miejskiej Rady Narodowej

GallU

w 11,leach

~"~~,

.

dO~:jY!!U~ie1~~kii~l:ddo
~blicznej
Pn:ewodnl'w-1adomo~ci,

CI/jcy MieJskiej' Rady Narodowej,
. dzlałaJ/jc na podstawie § 2 InstrukcJI Nr l Rady Ministrów z dn. 17
kwietn!a 1950 r. w sprawie wykonania ustawy o terenowych organach jednolitej władzy państwowej,
zwołuje na dzlel\ 4 aerwca 1950 r.,
godzloa 16 w·.a1l Teatru Powneehnej organizaCji .. Służba Polsce" r ul.
Ka. Sclegleunego Nr.,'

"Mlędz;ynarodowy

I

Dzleil Dziecka
dniem wzmołoneJ walki o pokój
lepsze Jutro naszych dzieci". Pod

tym

w

hasłem

szą

Po sformowwu się pochodu na
placu przed ..Domem Młodzieży",
długa, 3 tysillce harcerzy lieząca
kolumna młodzieżowa, która wzno
siła entuzjastyczne okrz1ki na cześ6
Generalissim\l8& Stalina, Prezydenta Bieruta, Manzałka Rokossowskiego, jak również. przodujllcej organizacji dziecięcej świata, bohaterskiego .. PIONIERA", przeszła.
ulicami Kielc.
Następnie odbyła się w Domu
Młodzieży
uroczysta
akademia.
którą zagaił wojewóazki komendant
ZHP
tow.
Werner, powołując
prezydium akademii,
w
skłud
którego weszli:
przewodi1i:~ący
Związku
Harcerstwa
Polskiego
tow. Berek, przewodniczący ZW
ZMIł tow.
Wójcik, przedstawiciel
KW PZPR tow. Ojd.anowa, przedstawiciel ZG ZMP tow. Cyganek
oraz młodociani h8.rcerz&-pr7.0dow
nicy naul,ń z terenu naszego województwa.
Krótkie przemówienie na. temat
znaczenia MDD w toczącej się obecnie walce o pokój wygłosił przewodniczący ZHP tow. Berek. który
podltreś1ił, że trwały pokój świato
wy oznacza dła dzieci lata radosnego
i szczęśliwego
dzieciństwa.
Mówca
podkreślił,
że
pod·
Cllą!}, gdy ~ Związku Radzieckim,
Polsce Ludowej i w krajach demo
kracji ludowej uroczystoścI i obchooy MDD mają charakter wesoprzeds2l)toli, uczni szkół podstawo- ły i r~dosny. to w krajacJl kapiwych oraz' ud!JIli· nlżl!zych klas s~ół talistycznych i kolonialnych dzie~
zawodowych z, terenu, Wybrzeża.
ci, obchodzą, je w warunkach tel"
W związlku z Międzynarodowym
i
nędzy. DlaDniem Dziecka wiele wystaw ~klepo roru; bezrobocia
też
przewodnim
hmlłem
wych zostało na Wybrzeżu specja!.- tego
tegorocznego obchodu MDD jest
nie udekorowanych.

obchodzony

był

MOD

całym

kraju.
W szkołach lrnokowskich po wysłu
chaniu przemówienia mln. Skrzeszew
skiego dzieci odczytały listy. wysła
naprzez nie do członków Rządu l
przodowników pracy, w których wyra
żalą wdzięczność za troskę i miłość.
l-szą Sesje Miejsłdej
jaką otacza je Rlząd Polski Ludowej
Rady' Narodowej
i masy pracujące. Dzieci wysłały
również listy I "paczki przyjaźni" do
z 'następnJącym pon:ądk1em obrad: swoich rówieśników za granicę.
1. Zagajenie,
W' szkołach podstawowych i śred
2. Wybór przewod!lla/jcego ł se- nich pa Lubelszczyźnie naUCZYCiele I
kretarza sesjI,
aktywiśCi ZMP i ZHP wygłaszali. po- '.
3. Referat o zada ulach l funkcjo- gadanki na temat znaczenia Między
nowaniu terenowych organ6w narodowego Dnia Dziecka.
Jednolitej
władzy
pal\stwo~
wej - wygłosi Przedstawiciel
W dniu 4 czerwca w szkołach lubel
Wo)ew6dzkleJ Rady Narodo- . skich odbędą się uroczyste przyrzeweJ,
czenia harcerskie członków druŹ}'l!
'4. Uchwalenie tymczasowego re- ZHP.
gulaminu obrad, Rady NarodoW godzinach popołudniowych w
we),
parkach. na boiskach I na placach
5. Wybór Prezydium Miejskiej publicznych odbędą się masowe zaRady Narodowej w Kielcach. bawy dzieciece urozmaicone występa
Zaproszenia I bilety wstępu mozna mi zespołów świetlicowych.
otrzymać w miejscu pracy za pośred
nictw6ID Rady Zakładowej lub kieMiędzynarodowy Dzień Dziecka w
ro,,"Ulctwa Zakładu Pracy. .
woj. gdańskim zainaugurowało otwar
PREZVDJUM
cie wystawy sztuki dziecięcej w paMIEJSJ{lEJ RADY NARODOWEJ wilonie rzemiosła w Sopocie. Wysta......_ _ _....____.....____.......___..:: wa obraZUje dorobek. zamiłowani a
oraz rozwój talentów wychowanków

.
•

•

Wwalce ze stonką ziemniaczaną

weźmie udział całe spoleczeństwo

,

sygnalizują

dalsze naloty owad6w ston
k.! ziemniaczanej zza Odry w głąb za
chodnlcb wajew6dztw kraju. W IItHtle naJsUnlehzego zagrążeDla majdu
Ją się woj. szczecińskie I poznańskie.
W woj. szczecińskim zanotowano
szc~ó!ne zjawiPk, o. Nadlatująca zza
.od olbrzymia ilość stonki ziemniacz ej porwana została przez wiatry
w kierunku otwartego morza i wpadła do wody. Jednak większa C%ęŚź
owadów pozostała przy iyciu i po wyrzuceniu jej przez faje na brzeg. rozpoczęła naloty na, pobliskie pola
praw ziemnIaczanych.
Akcja DrzeciwstonkowA "II 'QTYbrze

U-I

tyn,

Tułasiewiczówna.

Sieńlwwski

i LabędY,ł!:i - harcerze w wieku
od 10 do"14 lat. Mówcy podkreślili
przełomowe znaczenie
pierw;;zego
tego rodzaju zlotu ZHP w Polsce,
stwierdzając jednocześnie, że nowe
harcerstwo poiskie kroczyć będzie
w pierwszych szeregach młodzie~
walczącej o socjalizm i pokój.
1'0 dyskusji grupa 30 harcerzY',
złożyła nowe przyrzeczenie hal'cerskie, po czym przewodniczący ZHP
tow. Berek wręczył im nową odzno.
kę harcerską. Następnie odbyło się

uroczyste przekazanie 30 starszych
harcerzy w szeregi ZMP, którym
po złożeniu przez nich przynecze-·
nia. odznaki oraz krawaty Z~IP;,ow
skie wręczyŁ przewodniczący zw,
ZMP tow. Wójcik.
.
Na zakończenie części offcjalnej,
zebrani uchwalili wysłanie meldunków do Prezydenta RP Bieruta:
oraz do Zarządu Głównego ZMP~
w których donoszą o pełnej gotowd
ści kieleckiej organi~acji ZHP dQ
walki o trwały pokój.
Na zakończenie nastąpiła częśó
artYJltyczna, w której udział wzię~,
szkolriezes'poły artystyczne z Kiel~'
Ostrowca i Piflczowa, oraz orkiestra szkoły podstawowej VI Lubczy
w powiecie jędrzejowskim.

(J.K.>:

Nota radziecka do rzqd6w, USA i Wielkiei Brytanii
siące.

generał6w japońskich.

Nota wystosowana do

rządu

USA stwierdza eo

następuje:

upłynęło Już przeszło

li mieambasada nie otrzymała dotychczas odpowiedzi.
Zwracając uwagę na tę lIkęUcz
ność. ambasada oczekuje, te rząd
Stanów Zjednoczonych odpowie na.
notę ZSRR z 1 lutego w jak na~
kr6tszym ezasie.

noty

MOSKWA (PAP). W dniu 30 maja br. charge d'affa!res ZSRR w
Waszyngtonie I oambasador ZSRR w Londynie wręczyli rządom Stan6w
Zjednoczonych I Wielkiej Bryłanii noty w sprawie postawienia przed
dłrybunałem międzynarodowym cesarza Japonii Rlrohlto 1 niektórych

W dniu pierwszym lutego 1950
roku na. zlecenie rządu radzleckiego
ambasador ZSRR miał zaszczyt wy
stosować do panów notę o rezultatach głośnego procesu sądowego,
'który toczył się przed trybunałem
wojennym w Chabarowsku
w
dniach od 25 do 30 grudnia 1949 1'0.ku nad Japońskill)i przestępcami
wojennymi Amada, Takabasi,
Kadzłcuka Ilonyml.
Na procesie
tym ustalono, ~e Japońskie koła rzą
dzące z cesarzem Rirohito na czele w clun wielu lał potajeąmle
przygotowywały
(przeciw ,ZSRR.
Chinom. USA l Wielkiej BrytanII)
wojnę bakteriologiczną Jedno z
źU: I w województwach
zachodnich
najbardziej niełudzkich narzędzi aprzebiega spra'W-nie.
gresji. Na procesie tym ustalono
W zwalczaniu stonki biorą udział spe
r6wnież. że Japońscy przestęPCY wo
cjalne samoloty, które rozpylają środ
Jennl nie tylko przygotowywali, lecz
ki chemiczne nad zagrożonymi tereł niejednokrotnie
stosowali broń
nami.
bałderiolcgl~ą dla realizacji swych
Ze względu na ...'iatry wiejące ostat
agresyWnych plan6w:. w 1939 roku
nlo z kierunku zachOdniego, które w
- przeciwko MongOlskiej RepubUdalszym ciągu sprzyjają
przelotom
ce Ludowej I ZSRR w re.Ionle, rzestonki ziemniaczanej oraz ze względu
ki Chalhln-Rol. w 1940, - 1m."'"
na spodziewane ocieplen:e się, Minicza.'lie wojny' PMiwke Chinom sterstwo Rolnictwa zwraca się do wsi
gdy ekspedyeje baltteriologleme
polskiej. do robotników PGR, człon
armii Japońskiej' IIpGwodowaly epików spółdzielni produkcyjnych i indemię dżumy I tyfusu. Wyżej wspom
dywiduainych gospodarzy z apelem o
nlana nota II l .lutegO wskasywaJa
zachowanie nadal jak, ńajwiększej
na, to. ie w toku pasłępo~: d0czujnOŚCi oru o ·bnmle masowego uWOdowego w Chabarowsku uztałll-'
działu w ucll 'lIDOszukiwania stonki "no,'że.w·~ _ _ ".~

•

Punkty obśerwacyjne służby oehro-

obok walki o pokój,
solidarnoM
dzieci polskich z dziećmi
krajów
walczących o wolność i
wyzwole.,
nie społeczne.
Po przemówieniu nastąpiła dy.skusja. w której wzięli udział druhowie: . Bogucki. Karpiński. Pobro-

Japońscv zbrodniarze -wojenni
muszq być przykładnie ukarani

..

IłY roślin oraz drużyny poszukiwaczy

Z 01«Jzj1 M'iędzYMro4otoego Dnia Dziecka odbył się w dni"
wczorajszym w Kielcach wojewów-'<i zlot najmlod8zych bojowników
o pokój, który /ltca się zarazem potężną manife8tacją odrodzoneg(i
ha.rcer8tto(J po1.8kiego.

Iska
.' " obchodzila' uroczyście
..
YlaFodowy Dzień dziecka

a.

Mi

że

laJlllodszych bOJowIlkaw a pokoJ
Woiewódzkl zloł' harcerstwa w Kielcach

pomoc I opiekę.
Mówca przypomniał, ze w przedszkolach mieliśmy przed wojną zaledwie 74 tys. dzieci, obecnie w przedszkolach wychowuje się 343 tys. dzie·
ci. Na ~oloniach letnicb było w roku
ubiegłym i będzie w roku bieżąq-m
.Jak Inne jest połołenl.e dzieci I 1.100.000 dzieci.
.. Nie poprzestajemy jed!lak na domłodzi. w kraju radzieckim. w
tychczasowych osiągnięciach. Bę
którym otoozone SI\ troską 1 miłośdziemy na wsi I w mieście budować
clą pailstwa 1 całego społeczeństwa.
nowe szkoły, przedszkola, tł6bkl,
Wyraża się to w zorganizo'!&neJ
preweniorla. bursy I Intematy, Domy Dziecka, śWleUice, bibliolekI,
opiece nad pracuJąeą matką, w do
boiska sportowe, parki, ośrodki
stęppyeh dla każdego dziecka. plęwczasów, placówki wychowawcze
lmyeh, słoneemyeh żłobkach, przedTPD.
szkolaeh, szkołach. Domaeh DzieeChcemy, by na ziemi naszej rosly
ka, pałacach pionierów, tcatrach
wsie I miasta, by dymiły komIny laMladego. Widza, nałwapanlalszych
bryczne, by coraz piękniejsza stawa
la sIę Warszawa ł cały nasz kraj.
domaeh WCZ&80wych, organizowaDo le!Jo potrzebny Jest nam pok6J.
nych w najp!ękniejszych I naJzdrow
Do zabezpieczenia pokoju dąły
wssych okolicach kraju radzleckle
obóz demokracji I postępu, a na czele
go, w mfllouowych nakladaeh tatego obozu stoi niezwycIętony Zwią
nich, dobryeh kslllŻCk. Wyrazem tej
zek Radzlecki, . kt6rym kieruje mą
dry. wielki Stalin - opiekun I przylIłębok1ej troski o dzleci I miodzle-L
Jaciel dzieci i młodzłeły.
SI\ warunki Jakle stwarza Związek
I wy, dzled I młodzle!y - kończy
Radziecki dla dzlałalnośgl I rozwoju
mln. Skrzeszewski _ musicie być w
organizacJi dzlecłęcej ,.Pioniera" I
pełul świadomi swoich zadań w wal..xo-mołu" ergani&acJł mioce o pok6J. Wszystkie dzieci poldzleżowej.
skie, cała polska lniodzlet musi
wiedzieć, te kaida dobr. ocena w
Podobnie kształtuje się sytuacja
nauce. przeczytałla. dobra książka.
dziecka w krajach demokracji luzdobyta wiedza, Wykonana praca
doweJ.
społecmle
utytecma, aktywność w
Czerpiąc wzory ze Związku Ra"
pracy ZMP l' ZHP - to Icb wklad
dzlec:ltlego - mówU mln. Skrzeszeww dzieło pokoju I 'lIzczęścla dla
ski - Polska Ludowa daje wam codzieci I młodzleiy świata".
lepszą. coraz wszechslronnlej-

&twierdził.

"lIierW~Zyc.h. Szerega!~

~

wojny bakteriolOgicznej rolę klerow
niCZI!, odgrywali nie tylko skazani
przedtem Japońscy I,łrzestępcy moKopię powyższej noty wystosowano
Jenni. lecz r6wnleż cesarz Japonii do rządu Chińskiej Republiki LudoRlrohlto, oraz generał armii japoń waj. Ponadto kopia przytoczonej wy ..
skleJ:. Issł giro (były naczelnik od- żeJ noty do rządu Stan6w Zjednockiału nr 731), Kitano Masadzo (by- czonych przekazana zostala rządom
ly naczelnik oddziału nr 731) - Wa Australii. Burmy. Holandll, Jndll, Ka
kamacu Iudzlro (były naczelnik od nady, Nowej Zelandll, Pakistanu I
działu nr 100), Kasahara SUk.!O(b Y-/ Francji - wchodzącym w skład ko"
ły naczelnik utabu armii kwantuń· misji do spraw Dalekiego Wschodu.
sklej).,
,_ .
.

Uwaga
Z uwagi na to, te stosowanie bro-I
. ni bakteriologiczneJ' dawno już zostało potępione przeż Barody cywl- członkowie i aktywiści
IIzowane jakonajciężslI!, przestępMiejskich Komitetów
'stwo sprzeczne II honorem I BUlnIeOb
P k
nlemnarod6w; le śtOllowanle bro.
.rońców o oju
ni bakterlologieznej Jilk wiadomo
W Czestochowie
zakazane zostało w prolokóle g~new
Ostrowcu i Skarżysku!
sklm 1'1' czerwca 1925 roku '-rząd
W związku z zalwilaenlem w wy_
radziecki w swej nocie oII 1 lutego mlenlouych miastach akcji złllera
proponował pOWołanie w ~Jbllłnla. podl!lsów pod Apelem S~tok
ssym _ie 'speejaIneye mię6yÓro ,hoJmSkJm, odbędą się dula 3 czerwca
d
.....b
'
UROCZYSTE, PlENARNE PqSIEoW4!gO •• " unalu wOHanego l epa_ DZENIA o MIEJSKICH KOMITElOW'
stawienie przed tym . łrybunl.Jem OBROI'ilCOw POKOJU, w któ:rych
zdemaSkowanych praeatąpe6w, wo- udział winni' wziąć wszyscy ak~ni
Jennyeh . . _ _ _ ".JBPonił BlroM- dzlafacze ~ehu obrońców po~oJu.
to ł "eral6WlosI liro, Kltano:Ma
NaprolJlam posledzeil złoiąl się:
aa:dzo. Wakltm1i81ll'luQlro, Kuaha- sprawozdania, pr~wodniczących I"~
ra lubio.
mUeł6w .' obrońeów, poko;iu.cb1kuJlJa. ~eęnie. dyplomów łym!Jkty.
wątom,'~ ~Jón;r wnJejU najwilj,",zy
~d. p~cy w akeję zblśt8nia h~:'
płHW oru. częif artystyczaa.; ,
, o.', .
,
' o , c. ,'o.

r

..

1'11'150

Itr.!.

Zlot.

I

'dla

'C'I·'O;'SI"IIIIUCZIIY, fra.lcuski - Henri Wallla
<'

",.

J,"IIU ..

" " .I• •unlętg z katedry przez rząd francbski
-.Ieslr., 1I11.lrsytltu Jagitll,óskilgl

Olrrzyk - "NIech tyje św1a&owy fronł obroI\eów pokoju i No sDa
ata4' pracy l akoł7. nasze~omr.
lderoWDieza, Związek Radziecki! mecb tyje Ceaeraliasbtms Sła1lJiI·, . Jd6- . CbeeJiIy braterskiej
pnyJaW ze
t7iD .Ito~ swe pmm6Wlenle im . . . . o. . .". . ._ . . .łł'llllllli. . . . ~ IIUIIdamI ........ 11 lIIIIIIiIJ'
pewnego dnia nabrać wielkiego ZDaet:enła" - pisze reakcyjna gazeta "Yorkmi ludźmi wszysłkieh ras l narodów.
eh!re Post" w artykule wstępnym, po~' ~ zlotowi. '
Ołó:
wola, td6ra Jesł wolą kai:Okrzyk ten z entuzjazmem poa· Bo!Ul";""Prft!%!' kOltm12atorami ame- d . . . J;Dłodego Nielnca",
ehW)'cily niezliczone rzesze młodziei;y ry~"" .,Nigdy nie będzietny1'.łłode POkolenie, iliemieck!e wYkaD1emieckiej na zlocie w Berlin:e. MIo najel'nnikaml itnper:lalistóW"-takie by zało SWoją postewą, te zdeqdoWane
cIzlaż ta wie, że bez olbrzymiego widii ły lIaslli mtłnlłejtantów.
jest walczyć o pokój i o jednolite,
du ZSRR w dzieło zwycięsiwa nad
Mąnjfest'dQ rnł,~ei;y niemieckiej, mokratyczne Nieme)'. Zlot berliński
bitleryzmem, bez pomocy ZSRR dla Uchwałdily,Jl!dnomułlnie pńęZ. ucz&st był ;tUI.ilepszą> odpoWie4zią pod!epdemokratycznych Niemiec nie było ników zlotu, głosi m. in.:
c:zom wojennym, k~ pragną znoby tej ligantycznej m3nifestaCji na
..Ch6em.1 U'walelro pqk~ju. Cheemy. wu spętać nhród niemiecki i uiyć go
rzecz pokoju. która miała miejsce w by Dlldy W .ll1ęoeJ ~
dla swoich WOjennych celów. Młodzi
Berlinie.
'
nie mUsIał połwłęeaó swego troia w Niemcy pokazali światu niezłomną
Amerykańskie,
angielskie ł tran.. imię In~w lulki eiąpąereh znld wolę walki o pokój. Dlatego lei zlo- '
euskle władze okupacyjne zdawały z woJDt. Cheem'1, by niW W Wię- tow1 towarzyszyła sympatia świató
&Obie sprawę z olbrzymiego znaOZ'e- ceJ i:acJBa matka nie OPłakiwała swe- wego obozu pokoju. Dlatęgo na ła
lila zlotu. Zrobily wszystko, by mu go lYDlł. ~ źona swego męża. mach reakcyjnej prasy panuje kmr
przeszkodzić. Oszczercza kampanie ChcemF.b,. n i . więceJ ule padały ,sternaeja. Zlot w Berlinie był etosem
prowadzona była do ostatnich chwil pastwą monlerelącla bQmb Dane war dla wrog6w pokoju.
.....
przed otwarciem z i o t u . ,
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re,kcja 'ralclska IlIroczyla proces
W Niemczech Zachodnich i w zaehodnim Berlinie odbywały się gesta

!:'n::w::~~czć

p:O:::' s::: Raymonde Bien,

i
toryaowane' jednostki policji.
Rachuby Imperlallstów jAWlodły.
Mlodz1ei ll1em!ecka nie dała się spro
wekować. Helikoptery, z których DIIOblście obserwowali przebreg zlotu
gube~torzy zachodni, witane były
4miećhem l okrzykami "go home". Re
presje policyjne nie były w 'Stanie
przeszkodzić 30 tysiącom bojowników
o pokój ż Zachodnieh Niemiec wziąć
udział w zlocie.
Defilada 700 tysięcy młodzieży nlemieckiej trwała 8 godzin, "Precz z
quisI!ng9wcamJ I marionetkami

z

młodej

GENEWA PAP). _ JQk dOhOI!Z4 z
P:ityta. we wtorek 30 maja miał sią
odbyć pned SIliłem wojskowym w
Bordeaux proces 21-letnlej pa&r1otki
francuakiej ltaymontłe Dien, która
27 lutego br. połOżyła się na szynach'
kolejowych w "miejscowOŚci Saint
Pierre· des ,- Corps zatrzymując w
ten spos{lb pociąg It ładunkiem czoł
g6w, pneznaczonych doprowa~
nla agresYwnej wojny w Vie\namie.
Oskadenłe olliera sIę na' artykule
766 francuskiego kodeksu karnego,
przewld,ująeym
sankcje od II łat wię~
.

boiowniczki o pokój

zienia do kary

śmierci

za "zamach na

bezplecLeństwo zewnętrzne państwa".

Jak donosi dziennik "Ce IiIolI'" pr2e
sądu
natychmiast po
otwarciu posiedzenia OŚWiadczył, że
"wskutek złego stanu zdrowia" odracza sprawę. Dziennik stwierdza, że w
kołach sądOwYch Bordeaux pilnuje
przekonanie, iż choroba prtewodnlczą
cego sądu. jest chorobą dyploma~yc:t
ną. Pod pretekstem choroby pnewodniczącego sprawa została odroczona z
następujących przyczyn:
l) Chodziło o unIknięcie maSOWych
manIfestacji p:-otestacyjnyćh W nordeaux, ponieważ do miasta tego przybyłY tysiące rpbotnlków francuskich
I bojOWl'lik6w O pokój B 20, departamentów 1I'rancjl:
2) Chodzi o
prteka:tanle śprawy
młOłb:łe~ na 8ładloll1e Awal&, klecly Raymonde Dlen sądowi "bardz1ej kom
młódzleł
występUa
II
okrzykaml: petentrtemu", a mianowicie sądowi
.J'recL Z płatnymi illlen'ami, pr&s I paryskiemu.
bantłyiami'!
.
3) W:ładze sądowe mają nadzieję
Kaci iłtowscy odpowledsleU na to te wielu SWladk6w obrony, włród
WQdniczący

.

"'odzlez jugosłowiańska
walczy z

titowską dgktaturą

Itrwairy,

gestapowski terror, '1Ó,
główny środek, przy pomocy którego
titowcy utrzymują się przy Władzy
W Jugosławii. Obok terrorystycznego
aparatu Rankovicza poważną rolę w
utrzymaniu ~żimu tItowsklego odgry strzałami l zraniłi pIU8Z)O 10 os6b.
wa propagandówY aparat· Dzllaila, MIod~ jultos!ow:lailska. bO.łkotide
" który za: pośrednictwem prasy I ta~ wezwania lltowskie do siułby C2:yli• ki~ organizacji jak'Y~ Ludowy, nę.ł w UlllS{e't'il'01łc.lł. Na terenach
związki zawodowe i Inne sączy w ma Woje~odiny, po dłurot~ałeJ kantpa8Y jad ideologii faszystowskiej.
nli titowcy zwerbowali ulectwle jedSzczególną uwagę zwracają titow- nego kandydata.
ey na młodzież, W szkołach I uniwerZdarzają się częste wypadki, kiedY
sytetach jugosłowiańskich dt1ała'ą młodsleł stara się o zdemobilizowanie
tzw. czarne komisje, złożone t agen- z policji, III w niektórych mlejscowoś
tów UDBy, które nadają faszystow- clacb liczba ta przckr~ nawet
ski kierunek pracy wychowawczo - 50 procent.,
oświatowej na wszystkich uczelnlaah.
Młodziei robotnicze, chłppska. gtmOprocz tego istnieją ró!ne towa- nazja1na i uiliwerątecke jest potbarzystwa "kulturalne" jak Związek wiona możliwości ujawnienia swoich
Młodych Pracowników Kulturalnych, demokratycznych przekonań, rnłodiie
lub Towarzystwo dta PG4/1iesienia Po żY tej odebranQ llrawo na~ markziomu studentów, zajmujące się or- sizmu -' leninizmu, pomawanla kultuganizowanlem oszczerczej ptopagan- ty SOCj,'list~:tn'i
'dy skierowanej przeciwko Z\viązkoZa wyrażanie miłości do Związku
'11'1 Radzieckiemu I krajom demokra- Radzi~klego i GenerallBsimusll Stall~
cjl ludowej.
na kaci ttllńkoVitzll na pocsątku 1950
Pierwsze skrzypce w tych organi- r. are!lttowrul dutą ilo$ć mludziaży te
zacJach grają byli członkowie korpu- szkół I fabryk orat młodzieży wiej~
Sów nediczewsko - loticzewskich, ba- skiej w Czaczaku, UżyCY, Szabacu I
lile ustaszowskie, Słoweńscy semlna- innych inlejscoWo§clat:h.
rzyścl I Inni działacze przedWOjennych
Titowcy stworzyli w Belgradzie
faszystowskich organizacji mlodżieZo- specjalne oddziały złożonE! z młOdych
wych.
patriotów, którYCh tmusza się do wy_
Dla tych samych celów titowcy WY- konywania ciQtkich I najbardżiej wy_
korzystują organizacje sportowe; któ- cterpujących prac. :Przy szkOle kaware są używane do "pogłębiania przy- leryjSklej w 2emunie znajdUje się
jażni" z Zachodem.
specjalfiy ob6z konceiltracyjny dla śtu
W sporcie panoszy się profesjona- dehtów.
!izm. Kupuje się i sprzedaje zawodniMimo tych tlr:teśladowan, 1JOstętx>~
ków. Cała propaganda idzie w kie- w'lI. młódziei jugosłowiańska \'Ii olllU'l.'\Inku faszystowskiego wYchowania ciu o swoje !ri&l!rnacjOnilUstycżile ttamlod,zieżY w duchu wybujałego na- dYcj~ l'\"owadt.l- tOrganitowan4 'walkę
ejonallzmu J szowinizmu.
.przeciwkó faszystowskiej baRdzIe 'tlW szkołach i na wszelkiego ro- to. Prewadzona jest a.kc.la sabotażowa
dzaju kursach mówi ,się o wYŻSaości na obiektach budowlanych, fabrykach
mlod%iuy jugos!ówlańskiej fiad' ~ l prze6siębiorstwach.
'.
. dzleq Jnnych krajów. Ućą si4 1l1eSaml titowscy byli 2IIl1uszenl prsynawlści do prawdZiWych komunlSt6w znać, _ W 'W;Yniku tel akc.li budowa
internacjonalistów i uwielbienia dla autostrady Belgrad - Zagrzeb została
"amerykaflskiego stylu tycia".
otWźnklna o, rok" mimo ,nacisku ze
'Młocklti :tattuwa się filmami 1toW- sfer.alllło - amerykańskich.
bojsk:lmi. I pseudo - socJal.IlItyc:sD7llli
MłOłPłeł zorpaimwała Dllllłach ausztukami tea&ralnymł.
d7eJi· ł'!IdIoW7ch s Moskw7 l krajów
stosuje stę najrożlbaitste irodld dla ~ ludowej,
zdamOraUzowanla młodt1eżY 1 stwoB6sIAoaDe __ alotld 1 karykatury
nenia a niej oddziałów 'l'ito - Ju- JIOIIqlUde" \IV . . . . . okupaeJi. NIII
ptteI.
. . . . . . ~. Iaaida anb1How;.
~ te ..,. .....,..,. .... ~..... na lIwerea beIIrack$ei1Iłak .... JDIICIIł' opar lIIIodIIIełY ,.. Jdm~"";MP_ III'JINIwp Ti....~ łwtadCIII • tJm' lłnJ te ,I _ . . . aBlu 8taUna.:MłOłPłd
Id mIlad....... w ~ I 1rrałł. ~ reII1dRte. • ~
aI. .
ft- pneelwko
Tito,
o
trałt ~ .' . . W- pOk6j I postU łI'INJep ll:raJa. ......

Mln. Sktze':mDski to tOJmOlD fe
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UniwerSytecIe JagiellofOOtlm w
fldbyła stę w dniu 31. 5. br.

Krakowie

li!

'Prof. Wallon na lotnisku

Warszawie.
..Dołotymy

wszyscy

raft, aby pobyt Pana

wszelkłeb

mlęcl~

lita·

nami

b:rł

utocąstot~ wręct@n!a

nominacji na Jak najbardziej owoćn'Y , tw6,. I
profesora ty. J. wYbitnemu, postępoby IIrzyelllYDił się do postępu demowemu uCEoliFmu francuskiemu prof.
ktat~ej my§U ludlllde,j.... .'
Henń Wallon, usuniętemu za działat
n~ pGatępow. II uniwersytetu tran
W imieniu profesorów WsHehnłt:f
cusklego.
Jagiellońskiej powitał nowagl) koletę

'W imieniu 8zkół WYłSzyeh I nauki dziekan Wydziału HumanIstycznego
polskiej powitał uczonego francuskIe prof. dr K. Piwarskl, po czym zabrał
go dyr. fiep. Mln. Oświaty Henryk głos uczony trll1lcuskł, oawladczając
teUgowskt - t1'16w!liC In. In.:
m. in.: .. W państwach demokrac.fl luHIstlłłe,ją kraje. gdzie naulia nie dowej rolWłJa stę IIrawdsłwa IiAukA.
na Pl'8wadwą i ~ą, Szczęśliwy .fcztedl, .. w łBklm kraju
kt6ry@. znajdują się liczne mąt!H, ,o- &dełł
fiar terroru hitlerowskiego i żołnie iecz na w;.go~i~e~g;mą, Polska
rzy, kt6rzy poleglt w VietnlU'nlil, - _d Mta~le I . •~e Ilihtela I na takiej uczelni będę mllgl praconie będą mogli przybyć po ras drugi
ró'Olny llit'lzloJb słni:\ćrm ptawdzł wa6. NomJnao.la dzlsle.lna JelIi lila
na rozprawę.
mllie honorem i taaZllU'tem".
W Bordeaux - piSze w zakończe ~ deDlOltrallJł*'.
niu HCe Solr" - "chorobę" lJraewodProf. Henr! Wallofi objl\ł 'IIIOV4.
Wrę<:2Qjąl'l profesorowi H. Wallon

t:rm. :te

nlcl!:ącęgo sądu tłumaczą
wiedził go kilka dni temu
st>rawied1iwoścl

et,.

od-

mlnla&l!r akt nominacji, mtol' 'O.J. prof. dr specjalnie utworzoną katedrę
T. Marchlewsld powiedział:
Rene May-er.
giki i psycholOgii dz1eck\ł.

i*laro

Wspomagani przez wywiad anglosaski
zdrajcy, szpiedzy i spiskowcy
przygotowywali zamach na ustrój

ludowo - .demokratyczny ,

Wi e ILo
ł'
ki W P'"
KB procel Izpuegow.s
ł"'CI ze

Czechosłowacji

l)
,ku i w organizowaniu dywersyjnej
PRAGA (PAP). :Przed slftem splSE!k, mający na celu znistCzenie działalności oskarżonych oGgrywa1ł
państwowym w Pradze rozpOczął się t,liepodległoAci C:techoSłOWaCjl, Obale cldonkowie ambaąady brytyjs:<iej \',
30 maja proces przeciwko 13 osobom, nie Ustroju demokracji rudowej orar Pradze; byli sekretarze ambasady
llrtewaŻDie b. wysokim funkćjonarlu- nowego systemu spolemmego I gos- Gibson I Williams oraz Obecny Wlce~
Bzom partii politY.cżnych z okresu ~llre"ego. l>rtekal!ywali oni bezpo- konsul Laughlin, Akt ośkatżenla pod.
prr:ed wydarteniarńi łutowymi, oskar §rednlo lub t!ósrednlo prtelt dłUzsży kreśl a następnie, że w spisek wrnie·
żonym o zdradę stanu i sźplegostwo. okres czasu matet!aly śtpiegowsk;e stani są również następujący dyplo.
Na ławie oskarżonych zasiedli ezoło- przedstawIcle10m
państw obcych. maci francuscy: b. ambasador Mau'"
wi przedstaWiciele rellkcji czeskiej, Przy pomooy sspiegostwa, dywersji, ritO Dejean, b, attache wojskOWY ~en.
która przed lutym 1948 r. ,skupiała seootaŻU i terroru chcieli przygoto- I!'UPPll oraz b. attache WOjskowy pułk.
się wokół partii narodowo - socjali~ WIIć laInACh śtanu I Ml>oWlednl grUM H ,'11 iot. Jest r2>eczą znamienną - czy
lItycmej, partii ludowej i w praWico- pod restaurację kapitalizmu w Cze- tamy dalej w akcie oskarżania -I że
wyrn odłamie pattil socjal ~ dernokra- cnosłowac]t 'l"tiej oskarżeni, w tym z organizatorami spisku. uknu~g.,
tycznej, I która po wy!iarteńlach lu- oskartona Zeminova, organizowali nie przei imp"rlalisŁów, był rownie~ zWlą
toW»ch zeszłll do podziemia, by stam- legalne bOjówki.
zlIhy i!t!onek ambasady jugoslowiańtąd prowad:&ić Walkę przeeiwKo ludD- A1ct OSltflrżeflill podkteGla, te "n""" $klej w Pradze, li l'iIianowlóil!! fhiU'ilb
wo _ demokratycznemu ułtrO,jowi.ae.
vu •• ~ li'aHillrea lVo Murko.
.
publiki CEecilosłówa&lej. wśród spis darzeniach. politycmych w lutym
Oskłłraehi \vspółpra~owa1i p6źnie.j
Iłowców, szpiegów i zdrlljców znajd,,- ll1u t., teakC)'jill t:tłonkówle b. kle- ściśle J! d:Ziennikarzami amery~aMIU
ją Się: b. posłanka. partii nlIrodowo - f'ownlćtWil' partłl narodówo ~ socialf- mi I cudzoziemcami, którzy zostali wy
socjalistycznej Hotakowa, b. posłanka IItyczne~ , stworzyli or,anil!ac,ję po~ daleni z Cgechosłowacji za działal
partii
narodowo - socjalistycznej dziemnllnośc, skierowaną przeciwko RepubY.-- Klełfierowa. b. • wicepl'zewoc1nicząca partii narodowo - soCjallstycz- O!!aJaliló~ swą, kt6reJ głównym ce Citer:hoslowllcklej.
ZbrOdnicza dZlala'nóśĆ
oska dotlej posłanka Zeminowa. b. 8e- (:(Ilem byłO obalenie ustroju ludowolU'etIln generalny pal,W socjał • de- demołtatyctheBo VI Cżech9słowacji, nych oyła. finanSOwańa :z zagraniicy.
moItra~j Dundr, I>rofesor uni- osltarżell1 upraWIali przy wydatnej Organl:tatorzy spisku otr2>yma1i r~W"
'i'Jer8ytłtu dr Pesek, b. właścłeiel· ko- POlilo<:t ~ strony niektórych przed- nleż l milion 400 tyśl~y kOrOń M
palA węgla dr Pecl, b. llekretarz par- staWi~elCl)ańStw obcych w Czacho- tdrejćy lUpki, który Uciekł żagtlilli'
ti1 lUdcnrej - dr H9St1.oka., b.iabry- słowaCji.])o tlić:b należt przede \YSayst cę.
USA
kant - dr Heida, b. ad\Vokat dr K l itdM.,.
- .. b.' atilbUAdór
,. _
.. w Prs'·dze,A1ct osk rż Dl '
.
1IIłk, b. Ii!dalttor - ltaJlUldra oraz b. Stełi1hat;.~~ b ....~ ,!e.kreten am- zbrodnie ~~rec~au::~~~e
ł\ankcjonlldUllZ" poItcjl - Blułbal
0iPd.Y ~M7 '.n:_t., b. Zastępca atta- któ
CI'
n.y
Są-.r"".
b. attaehe dla
.. ~ąe " ła,In7m koD..... II
•
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W Kielcach jest jej dosyć t jeśli Ia- łach. w lutym - w ts pt'ee.. w - zik został skarcony czy ukarany <tlrzez cu - w 96 proc., at dopiero w kwtet-
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~~_,
eet' pi . . . . . . . . ~
ftIIDIIIiI'W . . . . ~~ ~, ~.
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;
. . . . . . . . 1l1li111111 II1II, pllllt' h
e ~niu suszarki keHeroww IIlef1'ą1IIII __ II a_aw'" , ...... sideł do. potrzeb cegielnI. przy ,czym
. . . . w reIau ~ ~ wyzyskanie transportu kellerowskle~ ~DY ~ !wiad- 10 w HenrykOWie znmlejszyłoby zaczą o ·tym cyfry wzrostu w 8tyc:znlu trudnienie w iUSzarnl do 1/4 lub
br. o III P!'OC.. w lutym o 10 pmc., w 1/5 obecnej ilok:! pracowników. W ce
marcu o 81 pcoc.. w kwtetmu CI 59 ,ieln1ach tfch prowadzona Jest iła
proc.. Ale osiągnięcia te lIą o wiele gospodam. Marnotrawi Się po proza małe w stosunku do potneb i. co stu kadry, nie wykorzystuje się od~r:s~ ~~~ b~': powtednio czasu roboczego.
globalnie w 96 proc., a w kwtetmu
W cegielni w ŁubDie jest piec, w
którym okres wypalania jest znaczzaledwie w 91 proc.
GdzIe tkwi ......... cz.yna? m......~ ~Tto,d~~nle~ntOarmranaOlnSel~·pr~~
"..oy
- _.....
""
...,
r..
- -... kierownicy zakładów
tłumaczą taki wadzić odpowiedo1ej melioracji pfestan rzeczy trudnościami obiektywny es. W ten sposób wlę%f się rezerwy
mi. I
Iście S tr dJ..._A'" iak .........uk j
...........
j -"""<j i
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-............ cy ue. ....- .. ___.u ą. ............
np. niedotrzymanle tenninów pnęz wykonanie planów cegiclnł.
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ktÓl'e

W wieiu cegieiniach nie kładzie się

op6iulają rozpoczęCie przez niektóre dostatecznego naelsku na mobllizowa
cegielnie na .c:ms produkcji, DledO- nie robotników do udziału we w&pó1

zakładu pracy. Dobra współpraca argan!z.acji partyjnej z administracją i
radą zakładową umożliwi pokonanie
wszystkich trudności.

.

Nalety nieustannie mobilizować za
logę do wykonania planów, zapoz.ila
wać ją z zadaniami produkcyjnymi,
zainteresować produkcJą, nieustannie
pobudzać zdrową ambiCje uzyskiwania coraz to lepszych wynikÓW pracy przez rozwijanie współzawodnictwa. racjonalizatorstwa i mechanlzacj! zakładów. Nie może być robotnika,
który by nie znal swego zadania produkcyjriego, normy dziennego i miesięcznego wykonania.
Obowiązkiem organizacji partyjnej
jest szczegółowe analizowanie· wraz
z: administracją'! radą zakładową m"o
żIiwości produ·kcyjnyh. cegielni, śledzenie za tokiem produkcji, stałe czu
wanle nad zabezpieczeniem planu Su
r6wki. nad hannonijnym współdziałanlem działu surówki z :dzialem wyrobu cegły i t p . '

~rcze.~~eytw~~'!t
.. ~~ zawodnictwie pracy. W eesieiniachW$ym elementem pomyślnego
Centralny Zarząd plaDów produkcyj- Z~ Wensawu.... np. sa- rozwoju ceramiki budowlanej jest
nych zakładom.
.
ledwie 40 proc. załogi bierze udział troska o rozwój akcji socjalnej. o
we w&półzawocinidwie pną, a kle- rozbudowę boteli robotniczych, stotw~~~~~~
~d :i:!,1~:Jze= Di~~:: łówek, śwtetllcitp. Od tego. c:zy erno§clami obiektywnymi- u,je lIlę nawet o uhlleniu funduszu wspó1za- ganizaeja pańyjna będzie dbać o SIltJ\ezaradność. zła organizacja pracy, w o c i n i c t w a . s p o k o j e n i e . w ramach Istniejących
· brak troski· o wysmkiwanle -w)'ch
W eeIleirilad, 1»"111'. - Jelenio • • • możUwości,. materialnych l kulturalrezerw.
wysuwanie kadr. menale- IkielO klei"ownlclwo Die sainajomilo uyeh potrzeb J:1)botn1ków. podnosiĆ
żyle rozwijanię . wsp6łzawocinictwe, IQ doIdacJnie I IBOW)'mi metodami icb entuzjazm pracy. odwoływać się
niedocenian!u racjonalizatorstwa, po- prod~ł C!ełły ł dłatecO me stosUje do icb hllejatyw... otacza6 opiek" ł
stęPu 1echntezneeo 1 ab)'ł 1Ia- ich. A PftllClei artosowanie tych me ..~
I
~
~,,,~.,...!ł ~ ułw!adomien1a to4 vi zakładam np. w woj. warszaw I łoN&1eiać.pomoc)', zaleteł będzie w
~" ..........- sk:Im daje d-askona!e rezultaty, kt6- dutej mierze roewój s~j ceg!elnL
~ Jaaa. te WsIYdde te lIfUi re podnoez" aormy WJdob)'Cia.
oie mobilizują załogi do ~
Wreszcie wzmoeDlenłe ~ ergaDł
produkcJi, a odwrotnie. daInObWauJlł
ezęie łieC!hDłk6w w . , - zaeję partyjną roboty masowo poli•
mtee budowlanej nie icłz!e -pri6d, l7cmęj w~ załogi. syslematyesne
•, hamnją
.. .wy"-I·o""
-'u ""
Dkl ~ swojej wiedzy osl.W ctlielłltach np. w
niędaml ZwluIN Raclaieckiego, n.le podnoaenie jejuśwlaCłomteDia ideą..,....wie kierownictwo me lIIIIl pla
do pełnej mceheniucji sakla. wago i odpowiedzialności za całość
n6w pn:ldukcyjuych, me . . . . . . . eSów, ~ NliłoieDie l'emaDe!l- pną produkcyjnej w zaklackie nyl!b i dziennych Mda6 ~J- łów. s)'lltematy~ rownomierne- odegra decydującą' rolę w przełj:mUe,

s::.

......!

1I••ule prldukeję
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remontowe.

slaby Imator Ił

ł
eszcze
me
Jest
w
pe
m stosowana
J
.
II

kierownictwo zakładu za opuszczenie
pracy, to "kłaniał się" 1 szedł do kt6ragokoIwiek innego zakładu, gdzie
U. III' ~ ~ ,.KadzIel- znowu rozpoczynał swoje łazikoW8. ' " l roIdem ~ _ . . .
nie - do czasu, aż się I tam Da nfni.
O ~ akJadu ~ l'Ó'W- poznali.
n1d Wielki d6ł Da~ _loną
.,KadzlelniJ" zatrudniała i zatrud1I'Od!I. kt6nI me tutaJ Podobno 80 m nia również ludzi mieszkających na
Tam b71a ,.Itopaln1a" - wsi i mających tam takle czy Inne
04 . . __ w"dob,1f'ImO stamtlad biedniackie. karłowate gospodarstwą.
~ Wad ~ 'łJII'ZDOIł.IIlQ kłIku- CI tet w swoich "sezonach" opuszcza
~Olr:l' ll'Zbiet l6r7 waplen- li pracę.'
. . '!"'" ~ _ . surowca' dla
ByWali również tacy, jak Michał
,Jbdllllllld".
. Dudek l jego syn Mieczysław. oraz
AJe 10 ...... ~.. jest. za- WładysłaW Huk czy Inni, dla których
ldIIdem ~ Star7m był on tylko robota w .. Kadzielni" była raczej tyl.1Hst;6w,. Upl:rDęło' kilka lat ł ko podstawą do pobraDIa zasiłku rotICIIIlłOClnłlllł. W ~ PoIsee dzinnego niż prawdziwym łródłem u~ I:rh D9'III'J'DI 17- trzymania. Bo ludzie cl trudnili się
ciem ~cb ~1ę6 Pl'OdIłk- handlem, sprzedając wapno' na Z8saC7Jnycb, lYełem ~wodnicłwa dzle jakiejś tam. udzielonej. im I lnPII'HY. ~eere eoru większą DYll1. koncel!jt Jaka to była "koncelI... roboiDlk6w. W Polsce Ludowej sja" _ nie wiadomo.
z ..K~
*iIzł 'IiVapu Da łJu
Abse!lcJa uporczywie wahała si" w
...
......_
...... M'W)'eIł ~ -..... 11 I roku 49 l Daweł w ciągu 4 mieslęcy
Ind. Da ~...,.,.. błek6w mie- b. 1'. W sra.nłcacb 4-5 proeeut, co lIIIIkaIDyeła cl1a robołaDt6w. ~ch Jeś1J wzłą6 pod Dwagą ulewielkl\. kiIsoejaIIzm. li ..Kadldelul" ~ lnIsełosobo- za....... byłe' _łftwts_
DY małerial dła łabrFII; lIIIiD~' na Idem naprawdę Dłepokojąeym.
----!_a
WIeIIe ~ ~ch DaDla wyjaśnienia przyczyn abseńeji
_ _ ~1ew1 earoweów.
dodać należy jeszcze jedno. OrganiOdpowiedzi RedakeJI
Rzec:z Jasna. łe wobec tak wielkich zacja partyjna, dyrekcja ł Rada
lUldaA produkcyjD)'Ob szczególnie wa- kladowa Dlewłaściwie ustosunkowywa
~ TRZEBSKI TADEusz, KleI :tną jest eodz1enua i systematyczna ty się do zjawiska braku dyscypliny.
co. Słoneema 19. Wierlllly. za.. praca organIzacji partyjnej. która Towarzysze przejawiali w traktowamieszezamy.
Spróbujcie przesiać przez radQ zakładową. przez towa- ulu tej sprawy wiele oportuDizmu i
próby swoich prac clo Redakcji ,,No rzysą I
dyrekeJi, J~ l przez, godzenia stu: z HIosem". Absencja jest.
Wie.:....- aktyw partyjny mObilizuje za- bumelantów 1 obiboków jest dużo, lu
j K........... W ..we
.... ~.... ;,-.
---...
10ft do Jak uJwfękazego wzmocnie- dzi dOjeżdżających ze wsi jest dużo.
16, lub clo Redakcjl "Wili", WUIIIIII • d7acyp1iuy pną, do węl)ti s ab- ~andlarze" wapnem _ Dudki I·Huki
wa, S~ T.
l8IIICją.
mają 8woje .,koncesje", - no więc
OB. S'l"ElI'A.NKD!lWIC"JS S'fAm- A 3 ~ pracy w .,Kadzie!U wszystko w porządku. Zwalniać ludzi
SŁAW, Huta OstrowIec. W "'-IDł" do nieda. . nie było dobrze. By- wdno. bo Ich do pracy nam brak wie przydziału dzzewa cia męwt- ~ .... W1"PadId IIPlIlIacS&llla pracy. trzeba więc na absencję patrzeć przez
sa~ . . . . . . . . . sIdaDlaU _ , palce i - tolerować ją.
dualnego budoWllfetwa .wr~ sit .. ~ iIrm:reIa do lulkowaTa ..tolen.ueJa" była m. ID. przyczy
clo awoje.f GmiJm.ej Bad.J. ~ lit . . __ wieil! taklOO, kt6n7 spe- uą. ie plan produkeJl w lItycznlu br.
tymi rzecsami ajmuje..
cjałNe e ~ nie dbali. No cóż? .,Kac1złe1ula" wykonała w 86 procen-

przedsiębiorstwa

WBlinl,

ustawa '0 socJalistyczne) dysGyJholepracy
.!~,w~ ~j:;
·
.
stare, bIIIrdzo stare są Zakłady
~ ~.. w Kielcach
Ha lDłIł'liII, ~ budynek dyrekcJi. wfa!ł jeneze do dzis1ejuego
dała zardzewDiała metalowa tabuc:z-

w....

,·,1 Tartlku

prac,,~. wyższa wydajność zakładu

dgscyplina

·
W

Zł

Pow'"

cI*

nycł!. cegieini. W.......... .hIaIe- re W)'koaama ,..... •..,
· a6nldqo ".mll"Id.._~ .

Dm - 11 trudem - w 1ft proceutacb.
Wprowadzenie ustawy o zabezpieczenlu socjalistycznej dyscypliny pra
cy zmieniło wszystko, jakby ręką odjął: Ustawa nie pozostawia żadnych
niedomówień, czy dwuznaczników.
Jesteś 6wtadelll71D dobrze pracującYm
roboiDfkiem (a tacy. pneeleł w .,KaI,łzielDł" pnewataJal). to naleły et się
nagroda. Jesteś Id I obibok, przeszkadzasz 1DD:vm w Rr&e7. hamuJess
wykouanfe plan6w produkC7Jbcb poules1en za to karę, jako szkodnik.
Ustawa nie pozostawia również
żadnych niedomówień dla kierownictwa "Kadzielni". dla Rady Zakłado
wej i podstawowej organizacji par_
tyjnej. Poszczególne jej punkty wska
tują, jak zabezpieczyć socjalistyczną
dyscyplinę pracy l jak eodz1ennle o
nią walczyć.

Jut samo omówienie ustawy na jednym z zebrail załogi ~wiło, łe

dyscyplina pracy wydatnie się polepszyła. W miesiącach poprzednlch,
tak np. jak w marcu br. -'l-go tqo
miesiąca nie przyszło c10 pracy 14 lu.. ...
dld. 21-'0 _ DIe przyszło 1'1' ID.....
27-'0 - nie przyszło 17 ludzi. a 31
_.- p ......
_...
~ ... Iu d-'
....,
_.o Ju......
- ..w"''''
_ ..e 16
maja 11 robotników Dle przyszło do
pracY. Ale już 1'7 maja _ w dniu 0głoszenia ustawy. tflko 2 robotników
Dle przyszło do pracy bez usprawłedU
wleDia.
Dzięki wprowadzeniu ustawy wydatnie zmieniła się sytuacja ,,Kadzielni' jeśli chodzi o plan. Znikn~a .obawa o jego niewykonanie. W maju plan
ten będzie wykODllDY I przeIu'OCZODY.
Samo wprowadzenie ustawy przywołało do porządku bumelantów I obibok6w, których jest obecnie coraz
mniej. Ale jeszcze są. Są jeszcze tacy. dla których sama 4w1adom~
Ishllenta UstaW)' jest nie wystarczają
ca, a kt6rym dla przywołania 1 Ich do
porządku -Potnebne jest saałosowanie
ustawy.

niedobrze. Mamy bardzo duu kłopoty przez. to, te motor jest słaby
i często Slę psuje. Nasz rejon pr%e
myslu leśnego w Kielcach nic sobie z tego nie robi, choć były jui
składane w tej sprawie meldunki.
Na skutek postojów, produkcja u
nas spada, zamiast się podnosi6.,
Dotychczas ciągnęliśmy produkcję,
jak mogliśmy - ale motor 'DSUje
się coraz częściej i dalej nie motemy produkcji ciągnąć.
Dlat.ego
prosimy Redakcję "Słowa Lu.du"
by przez ógłoszenie tego Ustu Pni!
czyniła się do przyśpieszenia
ny motoru w naszym Tartaku i
mogła nam w podniesieniu prod
cji i wykonywaniu planów.
JAN PTAK
korespondent .. Słowa Ludu"!

zmi=

Robotn"lkom Ostrowca
.

trzeba

I

umożliwić

Idpocz,nak po prac,
II wOln,m p.wi.tr~1
Huta "Ostrowiec" jako jedd
z większych zakładów przemysło
wych woj. kieleckiego, ma duzą
lonię robotniczą, która
leży
czę
ściowo przy ul. Traugutta i WardyńsltiegCY. przy ul. Traugutta znaj
duje się park fabryczny. w IItórym
przeważnie wypoczywają robotniCY.
huty po pracy, ora3 ich rodziny II
całej kolonii robotniczej.

xo

Obie te ulice w okresie jesiennYDi
w jedną kałużę bło
ta, a w okresie letnim. zwłaszczc
kiedy są susze, w tumany kul'Z1l.;
W takich warunkach ludzie p~
nie mogą nawet okien otworzyó" li
CO mówić o odpoczynku?
Można jednak temu zal!8.dzi6. ....
Trzeba skrapiać ulice wodą, o kt6~
nie jest rudno. Przy kaźdym bloku są hydranty przeciwpoiarowe.,
skąd bez dużych koszt6w' n:.ome;
zamieniają się

czerpać wodę.

Hal. lec1DaJr słwierdzł~ je Iderow czasie
niemo. sakladu nie Jest J _ e cał- mogli

kowicie

HprzygołowaDe"

do wykony-

waDla swoich obowillzil6w w te.I dzłe

dzluie ł w teJ cbwUi moiemy ~estcze
zaobserwowa6 istDieaIe 61adłw dawBej. nkodJhve,J ..łolen.uejl".
Oto na przykład kierownik persoaln
j 4·· ... od 17
j b
n y notu e ~.....
ma a r. w
specjalnym zeszycie nazwiska ludzi,
którzy mimo. ogłoszeni,,· ustawy. mimo wytłumaczenia im, jakie ona prze
widuje kary dla obiboków, wyraźnie
ją lekceważyli, nie przychodząc do

Mamy nadzieję. te w nfedługł~
mieszkańcy tych ulic będąl
oddychać powietrzem czystym i wypoczywać swobodnie w
parku, poniewa! sądzimy, ie tli
sprawą zajmie się Rada Zakładowa
i dyrekcja Huty.
WACLA W WŁOSTOWSRl
korespondent "SIowa Ludu"

Najważniejszy

klient -

obywatele z PSS wOstrowcu . .
to ten wkombmezome roboczym

pracy po kilka nawet dnL
W zeszycie czytamy: Józef PawU.
••
kowskl opuścił bez usprawiedliwienia
pracę 19-9o, 24-'0. ~-go l 30-go Ub.,
. '.
.
miesiąca. BrGDlsław Radek nie przy~ Ost:-oy.'"cu ~rzy zbIegu ,uhc
szedł do pracy 24-go, 26-,0.. 17-'0 I ~leJa KoscIelna 1 O~óJna znaJdl,lPowszech.
30-go ub. miesiąca. Tak zresztą. .. śwlę Je się sklep. konfekCYJny
.
.
towali" I FraDclszek Malarczyk l MI- nej Spółdzie~i .Spozywców. Słyszałem od ludzi me raz
jw: pewne
kGIaj Kup.
skft"gi na personel tego sklepu
i
...
Lista obiboków w zeszycie personal dlatego postanowiłem odwiedzić go
nego obejmuje 3ł luebl. którzy nie kilka razy, by zaribserwow!I.Ć co sit
przystli do pracy po jedn:rm l po kn~ tam dzieje. Okazało się.. że persoka dni. I to w Qkresie od 17-31 ma- nel tego sklepu stQl'luje ..taksacjęCC
ja br. Jakle więc wyciągnięto wobec kUentów. Gdy przyjdzie mianowi..
tYcb ludZi konsekwencje?
cię coś kupić robotnik lu!> chłop,
to nie robią sobie z nim źadnych
Za=:!C:-:'~ ~ ceregieli. natomiast gdy przyjdzie
ty.llla wykuuJll tu~ wiele Dlaarad- gość lepiej ubrany - wszystko dla
D04el. Co ~ tym. .,fantem" te... zro~ niego jest i grzeelllJlie obsługuj~
1IV mojej obecności Pewien robot-.
biel? - talde Pl'łaDIe aurtuJe w..,· nik idąc Z pracy W przysmolonym.
sJacb łowanlYSllY,. takle pYłaDle Diemo oczywiście. ubraniu roboczym, ws~
wisi uacł błurQmł pokol lderownJo- pił do tego sklepu. by kupić kotwa. tak: Jak d1b, Dle byłct' QlItaWJi". SZUlę. Ekspedientka nie bardzo ~
która bardzo Jęno daje _ te P:vta- chylnie podała mu ją, a Ij'dy sia
Dle od....wieili.
-.A - , ku ..
• AJ kA~" •
.....;,-..ow_ PlC - zwm~a """...t ..
Ten stan rzecZ)' musi 1I08ta6 jak naJ bez zapakowania podała ją tem1i
SZYbciej zlikwidowany.
W walce a człowiekowi. Na pyta.ute d1aczego
b
j'_
nie zapakuje. odpowiedziała, _ lU
a sam ą, w WY...uD~ UstąW7 l) ma "'p' ru, •
j "1 1ft'
socjalistycznej dyscyplinie praą, w
.... 1e
.. ona za swo e l' $1"'~
walce o wykonanie. 1 przekroczenie dz4iI nJekupi, pomimo, że leW
PlaDÓW produkcyjnycb kiero.W1i1ctwo .stos biały~ arkUszy papieru. MOC
zakładu Rada zaldaclowa i orsanłza tten,.~~~ł zmuszony był włożył

*

<

___
. ,
O -"'9· ""e opako~ . do ,)de. ,
-;,- m'!lll osillll1lł6 ~ cen- cja partyjDa ałewątpliwte. 1MJ&l ~ brudnego'kombin8lODQ. I ł.AJi.:
lnhrmuJe dokładnie . . . . Ił ... ~':.:= :J:f":J~ mIrł budowlane,.
_
o.parcie w: ~_ wi~. twe> .obłe W1Qb=6. je.k ta k~'
, daniel!b. Jakie ł_wta .... a...... .... w ~ . , . 'ł'oteI w .... WamGCnić zaplecze naszego frontU zalo~ która ~ ~ aalater... Ją wYA~
jl&doaiÓfł I . '
dIIlIIIle. must
budowlanea8. 2Większyc prcchdleJę ce sowana w całJ(~ ",klqczow~ «o_q.
. I .'
maJlr :iadneIObodisa do
:r:-~
1łI. oto co.payjwieca~ wtnao erga- ze swoje.. ~ 'mAellddl~3ę8t, fi)' ki--~';
• I'WOJ W)'dajacl6eL.
~ do waIII:t "
--eJ ~ł lIł'ZT. mobilizowaniu pnejaww ~ WJ.'Oł8' -1a8~" W C)atro";;-~1"":.":
• ~ " ~ , . ... . , .
lI&hIi eeIlelDt clo W)'kQuaDie. i - - łIOwtIOt. W6d .... ~ • ~. ~ ~'..w.;. ł;';'"
· eąau' ~..
. . . " .,....
łlnclenia planów PEOd."juycłL.
__
.~II'IJ. ~ _ _I;
- -~ ebr.
~
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Pełnią ZyCI3

aiw Stopnicy

w

zYle

,

~talodawny Jarosłiaw

,
Na /lwysokim' stromym brzegu meble i lakier, obuwie skÓrzane i
Sprawa stosunków, panujących w ~ ~ewaD7 ~ wśród ~wiadam~ającej wśrnd członków GS Wołgi leży jedno z n~jstarszyc!i wyrób'y azbestowe. Przed 17 laty
Gmi%mej Spółdzielnl
Samopomocy W1IąJtkich uctciWYch członków tam- I Z~: ~e wskazały ~ na potrzelYEf' -miast N:isyjskich _ Jarosław.
dokonano słynnego przejazdu samo
Chłopskiej w Stopnicy, nie jest spra- tejszej GmInnej Spółdzielnl, Samópo odrózruerua wrogow spoIdzielni ! in. ?
'K
I
władcę chodami przez pustymę ara- ~ulóll;
WIł nową ani dia mieukańców Stop- mocy CIllopsltiej. Miejsce-' stal'ego. ku 'teresów biedniaka i średniaka od ucz- łozone w roku 10~4 przez
mcy t całego powiatu buskiego. ani moterskiego j Iipeku!!l,!'lCkiego zarzą ciWYch,.oddanych sprawie ludowej Rusi - Jarosława Mądrego, mia- wszystkie samochody były zMpateż dla nikogo t naszych czytelników. du zajął nowy zarząd, który postawił akty~tów gromadzkich.
Pisał o tej sprawie w grudniu 1949 !!Oble za zadanie uzdrowić cborą spół
Sprawę wyborów, zlekceważył rów
r. nas<t korespondent z gminy Stop-dzielnlę. Ten nowy zarząd nie miał eież KP PZPR w Busku, zlekceważył
mea, tow. Józef Szabra w korespon- od początku łatwej pracY, Przeciwko PZGS- l;Ilimo, że na zebraniu wy_
dancjl umieszczonej na lamach nasze niemu zwracala się nienawiść tych borczym był wicedyrektor PZGS ob.
go pisma. Pisał on o skandalicznych wszystkich, spekulantów ! wrogów Piątkowski.
kumoterskich spoI!Obach rozdziału ta- spółdzlelni, którzy zorientowali się,
warów atrakcyjnych. pisał o byłym te, 'nowy zarząd nie zechce stać się
Nie lekceważył ich jednak wróg
IIkleplka.'"ZU i spekulancie Janie Bo- w ich rękach narz~em do robienia klasowy i (spekulant, "Wróg klasowy
siu, pr<tewodniczącym Gminnej Spój- brudnych interesów. Przeciwko nowe- postarał się o to, ,:eby w wyborach
dzielni w Stopnicy, który sam doko mu zarządo"'i skierowała się złość i bral~ udział, nie~prawnieni do głoso
nywał rozdaalu towarów przede WiZy wrogoŚĆ tych wuystkicb. których fun wan~a, ludZie me będący członkami,
y
stkim międ<lY członków zarządu i icb kcjonariusze MO ••wycią:;:nęli _ jak GS ~t ~S~h, b .leby i hsta kandydatów,
redany po to, by później towary te pisze w swej następnę,i 'korespondencji na. oreJ, Z11a)QOW3 y Się nazwiska lu
' dZ1 ,wrogich
spekulacji
: wędrowały na woiny runek, gdzie ble tow. S --~br a - z nor. w l_t'
"oryc h Się,
'b t kumoterstwu,
',
, dota. nie mogąc kupić Ich w spóldziel ukryli. Milicja ujawniła, że w SIOP-\I n.er? s wa me zo~tala przegłoso
placić musiała za, nie paskarskie nicy istnieje kilku nierobów' i speku-' wana I byle~y natomla.st ,zo~tała prze
ceny,
lantów.
U kilkunastu spekulantów głOsowan~ lista, n~ ~toreJ figurowali
Korespondent nau pisał:
znalezlono towary które pochodzą ze kandydaCl, .v.rysumęcl 'Przez bogaczy
....... dzi lni'"
spekulantow.
"WSQ'IICY te wiedzą, że spóldzie1 s..~ e
.
O tym, jak bardzo zależało bogaIłie II Iłas opYOwali d. Co lIliedawno
W tej samej korespondencji tow, czom, aby przeszła w głosowaniu ta
prowadzill pf6pap.ndę przeciw spół Szabra pisał.
druga listą -lo świadczy fakt, że głoso
ddełIIliom 8amGpomocy Chłopskiej
.. Ludzie u nas narzekali. że w spół wal na nią oburącz nieuprawniony
Gmach teatru dram'1-tllcznego im. Wałkowa
i m6wiU. ,że spółdzielnia - to ..koł- dzielni brak jest towaru, że spóldziel do glosowania l8-hektarowy bogacz
eiaoz" - rdewola i bieda dla eiIJo- nia za malo sprowadzała, Oto teraz Michał Górnic;~ z gromady Klepie sto to zachowało po dziś dzień wie tr::one w opony z wołżań~t1:ie~o
p- Więc spekwlUIcl lilie tylko pora każdy mOŻe zobac<lYĆ,' gdzie się u nas Górne, gmina Oleśnica.
le historycznych pamiątek, świad kauczuku, wyprodukowane w Jąro
lItlIJll ,w lIIUUo komem biedDJ'cb tOwar ze spółdzielni podziewał".
W rodzlnce bogaczy i spekulantów
Podrjóż
czących o chlubnej przeszłości naro sławskiej Fabryce Opon.
cbłopów - ale stale preparandę
Nowy zarząd, nie zrażając się mucz odtrąbiono zwycięstwo ! dobrze sfaprzez
pustynię
Kara
Kum
robią - .,a coście 1JłYłleU, że prQ' nie stworzonymi przeszkodami I ma- brykowali wybory. Do zarządu spół du rosyjskiego.
zała w całej pełni osiągnięcia
aJarosłav. słynie jednak nie tylko
qóldzielniacb lepiej lIędzIe!"-m6- newQlmi wroga klasowego _ pr<lY- dzielni nie wszedi ani jeden z tych
dzieckiego przemysłu samoch.~do ~
wlą.
stąpił do pracy. W przeciągu krótkie- chłopów, którzy zgłosili swój akces ze swych zabytków. Znani. są w go, wysoki gatunek produkcJl ,eJ
~o WS<lYstko widział l słyszał tow. go czasu, dzięki inicja~;e i aktyw- do spółdzielni produkcyjńej, "Naresz- całym kraju i cieszą się p'lwszech
zupełnie nO,wej w ZSRR gałęzi p~ze
Seabra. Niestety nie reago~ał na te ności <tarządu zostały wyb:ldowane cie mamy znów dobry zarząd, taki, nym szacunkiem jego ludzie: majmysłu. Obecnie w każdym nieniIal
'WSzystkie fakty Komitet Gmin1l)' pomieszczenia spędo\\<'C dla 60 sztuk jaki dla nas jest wygodny",
strzy fabryczni" nowatorzy pro- mięście radzieckim można zobac~yć
PZPR, nie przeciwstawiał s,ię tej re- rogacizny i 500 świń. Nastąpiło uspraw
I nie mało wódki wypito na cześć
dukcji, pracownicy nauki, kultury opony z marką JS3, wielotono:l7e
ąkcyjnej i szkodliwej robocie również nienie pracy zarząuu w dziedzinie za "zwycięstwa" wyborów w jednej z
PZGS. wykaZUJąc w ten sposób brak opatrzenia towerowego, zaczął się stopnickich restauracji, której właści i sztuki; wyroby fabryk jarosław ciężarówki, autobusy i trolley*ukontroli swych dołowycb ogniw.
sprawiedilwy rozdział towarów między ciel podwójnie odniósł zwyc~stwo: i w I1Jdch zdobyły sobie w ZSRR zasłu sy, wyprodukowane w Jarosławi~.
Mieszkańcy
Jarosławia barqzo
Odpowiedzią na
korespondencjll członków spółdzielni.
wyborach I za bufetem.
żoną sławę·
kochają swoje miasto, pragną Biby
tow. Szabry było rozpszczerue przez
I byłby ten zarząd jeszcze wiele
Krótka była jednak radość kliki
W kopalniach Zagłębia Doni~c
stawało się coraz ładniejsze. W ! r.
stopniekich spekulantów wersii. te dobrego dla mało 1 średniorolnych spekulanckiej w Stopnicy.
kiego pracują potęme kombajny 19,16 zat\vierdzono 15·1etni plan
lriorespondent skłamał, że za obrull cbłopów gro. Stopnica zrobi!, gdyby
Sprawą 'wyborów zainteresowali się
węglowe - cudowne maszyny, którozbudowy, miasta. W ciągu ubaespekulantów i kumoterskiej kliki w nie to, że.. w dniu 7 maja odbyły się nareszcie na serio sekretarz 'KG PZPR
spółdZielni został pociągnięty prrez statutO\\'C ~..ybory nowego zarządu tow, Anton ! sekretarz Gminnego Za re jednocześnie podcinają warshvę głych 4 lat wykonano już m.~le
prokuratora do 'odpowiedzialności itp. GmInnej Spółdzielni
Samopomocy rządu ZSCh ob, Stefan Kuzo, Sprawą węgla, rozłupują go na' drobniejsze punktów tego planu; m.in. zbudora
brednie. •
Chlopskiej. Do wyborów tycb niestety "fabrykowanych" wyborów zaintere- kawałki i odrzucają na transpor- no piękną arterię - ulicę GrażOlań
sowali się członkowie spółdźielnl, doPróby odwrócanla uwagi od ,brud- nie J)r<lY!!'ltowali się naJ.eżycW małQ.->. magając się uniewllZ.'nienią ,wyborów" tełl."Ntemniejszy podziw niż kom- ską. W dziesiątkach nowych, cHonych sprawek: spekulantów spaliły na rolni! średniorolni członkowie spółbajn wywołuje ciehka, elastyczna brze ,urządzonych' domów,' ,zamiepanewce.
~elni. .
".. ''',r,..
na których "wyborcami" byli nieusZkali robotnicy fabryk włókienpi.
prawnieni do głosowania.
Sprawą taśma transportera, wytrzymująca
czych, fabryki opon i innych ~a
Wybory te niestety znów zignorował wreszcie poważnie zainteresował się olbrzymie obciążenie.
Korespondencja tow. S<tabry, zaGminny
w
Stopnicy. PZGS, Wybory zostały - jak tego
mieszczons w naszym piśmie, <lWró- Komitet
Jarosławska! z uśmiechem po kładów przemysłowych, Tylko wi r.
'ciła uwagę KP PZPR w Busku. zaln- AnJ Komitet Gmmny PZPR ani Pow. należało się oczekiwać -, unieważnio
1949 oddano do użytku 42 nowe: do
wiada
maszynista
kombajnu,
wska'
tezesowała członków KG w Stopnicy, Zarząd ZSL nie przeprowadziły pracy ne i można nie wątpić w to, że Gminmy mieszkalne przy tej ulicy,
:
zując taśmę,
Nad Wołgą, w brzozowym la~ku
na Spółdzielnia w Stopnicy wkrótce
Stachanowiec
biura
transportoznów będzie miała zarząd, który,slubuduje się obecnie wielopiętrojwy
żyć bę,1zie interesom chłopów małoroI wego Omskiego Zjednoczenia Sow- gmach przyszłego
Pałacu Kultl,lry
ch ozów , Zbożowych, Kabłukow, do- pracowników fabryki samochod~w,
nycb I średniorolnych.
'Na tym jednak sprawy nie można prowadził przebieg swojego samo- a obok - na rozległym placu •będzie uważać za zakończoną. Klika chodu bez kapitalnego remontu urządza ,się czwarty z kolei sta~on
W TARł.O\\'IE, pow, nża, osią~lE: dniami kJlTS dla technikÓw ,$lecio- spekulimcka w Stopnicy niejednokrot
to dobre wyniki w walce z analfabe- wycb Panstwowego Pnedslęblorsh'Ja nie jeszcze przypuszczać będzie szturm zgodnie ze swoim zobowiązaniem sportowy Jarosławia. Jednocześ~ie
tyzment, Trzeba nadmień!'::, że w ju- Radiofon:zacj: Kraju, który. odbył
socjalistycznym - do 100 tys. km buduje się gmach cyrku, dobiegają
tYm stopniu przyczyniła się do te-I się w~ Wrocła ..v\u. Ob, Stefan Smył na spółdzlelnię I nieraz jeszcze usiło
końca prace przy budowie nowego
'go ob: prziomkowa, która poza swą \ ka zdał ~gzamjn z w~-nUdem bardzo wać będzle narzucić swoje rządy chło Na pytanie, co przyczyniło się do dworca kolejowego i położonegq w
pcacą ;.>rzychod::ila codziennie do Tar dobrym oraz zostal wyróż.hiony.
pom mało i średniorolnym, Zarówno tego sukcesu, Kabłukow odparł:
lem,.a przebywając przestrzeń trzech
...
..
..
pned Komitetem Gminnym, jak 1 "Zalety 'Jlaszyny, wyprodukowallej pobliżu dworca wielkiego, nowoezes
kilometrów.
nego 'hotelu. Niedawno założono oAbsolwenci kursu początkowego
W JĘDRZEJOWIE zarząd Miejski przed Komitetem Powiatowym stoi w Jarosławskiej Fabryce Samocho- gród botaniczny, a obecnie na rliece
są niezmiernie wdaęczni ob. Pozlomf)<,winien zwrócić v.1~j uwagi na poważne zadanie roztoczenla- stałej dów.
Korost! - buduje się przystań
i
kowej I przyrzekają w dalS<lym ciągu wygląd miasta. Mieszkańcy Jędrzejo opieki nad tą gminą, niedopuszczenia
W ZSRR znane są powszechnie urządzenia dla
sportów
wodo
wa proszą Zarząd Miejski, aby czę do powtórzenia starych błędów i zapracow.. ć nad k.s:ąźką,
ściej były polewane uUce. oraz aby niedbań, z których
Stanisław PietrłdP.wies
- jak to jasno zarówno jarosławskie silnjki o na- nych.
zmienić Lierunek rowu. którym pły
widać zawsze korzysta wróg kla- pędzie elektrycznym, jak doskonaAleksy Byków, przewodnirzhcY
W OSTROWCU, pow. Opatów, Ste- nie woda ze zlewów sl:PiWa r jejskie
łe śniegowce damskie, konserwy Miejskiej Rady Delegatów, opofan Smy!ka. monter - kpnstruktor z go. Również należało by oświetlić sowy.
Roman Grzywnowicz rybne i obrabiarki, tkaniny, lniane, wiada:
I
radiowęzła, ukończył pned kilkoma ciemne ulice miasta.
"Mamy doskonały teatr, g, na;"starszych
w Rosji tradycje,ch,' '"
·
apier gazetowlI, jak wiadomo, nie teatr, przys<tedł do nich ze swą sztu- miejsc, prosili, by nie skracać ani przez 5 m l nu t na n Ich popatrzyć. I że
może bllĆ dźwlękowq tjlśmq fil- ką. Dzlwili się, ale zarazem potrafili slowa z tekstu widowiska i nie opusz- gnali icb z żalem, namawiając, pro~
róku bieżącym teatr nasz b§~e
mowq, ,nte ma wiaściwości re- połąC;!:yć, sens tego występu ze sło czać ani taktu muzyki pomimo późnej sZ.ą<;: nie zapominajcie o nas, pr<lYjeobchodził 200-lecie swego isthieprodukowania ,,00 Źl/Wo" i .wiernie wam! zasłyszanego przemówienia, że, pory. I było w tym ich zachowaniu dźcle, tyko na pewno...
nia. W ,roku ubiegłym pow~tał
tvch wrażeń, któtvch domaje każdll S<ltuka, czerpiąca z ludu podniety twór wielkie zrozumienie I cześć dla sztuWyjazdy artystów teatru lm. Steteatr komdii muzycznej. J~roobserwator' jakiegoi zjawiska CZ'l/ Wll cze ł ·ludowi słutąca, ma' możliwości ki- było nawet coś Więcej, bo świa
darzenia godnego utrwalenia i prze- rozwoju tylko w warunkach trwałego domość potrzeby wrażeń kultural- fana żeromskiego w teren wojewódz
sław ma 5 kin i 28 klubów; W
pokoju"
tego
pokoju,
którego'
oni
nych i glód żywego słow!!, piosenki, twa kieleckiego, do nowych widzów.
kazania go innvm w nieska.ionej forpięciu wytszych zakładach nahko
tądali, podpiSUjąc 'Apel S<ttokbolmsk!. muzyki... Olbrzymi księżyc rywalli:omie.
- opuS<lczenle scenl. gdzie' rampa
wych, 66 szkołach Siedmi.,-~i i
I
napewno
niejeden
z
nich
pomyślał,
wał
z
reflektorami,
w
oświetleniu
sce
Opowiodal4 pewnego ra:ru re~łer
dzieli ich od, publiczności,' i wystadzi"
l tn' h
18
k
h
wienie "Krakowiaków l' Górali" na
eSlęclO e lC, w
SZ ,,·ac
ka teatru im. Stefana 2'eromskiego,
wolnym powietrzu jest jednym z wy
rzemieślniczych i przysposoj:lie. Hanna MalkcWBka, jak to na poźeg
mowny.ch, dowodów zaebodŻącej u nas
nia zawodowego uczą się dzi,,~iąt
ft4IłW ekiW aktorskie; po występie w
jedne; z, wsi przemówił wZf'llU01ty pro
kulturalnej rewolucji. I to reWOlucji,
ki tysięcy osób.
I
.'" chłop. Słowa jego zapamiętale do
pełnej wzruszającej treści, rawolucjl
J arosław pOSiada
.
~
tworząćej
nowego
widza
I
nowego
a80.
bo
ato
dzU:
ktora. Ten bliski, ~ konwyposażonych
bibliotek; s me
- Chclelibllfmv wam bardzo gotakt aktgra z nowym widzem __ otylko biblioteki związków za odo
t'ąco podziękować - mówił - ale cói
gOrące l!łow~tllgn!l flim, do uszu do
wo zbl;iźenie I, zbratanie (bo nawet
wych liczą ponad 600 tys. i toJecq_
że trzeba lepiej orać. skrzętniej zbie- ny opartej o ciemną zieleń drzew. urocze ;ostrowianki tańczyły VI przerm6W.JarOsławski oddział Wn1ec'"
I teraz ..ostygłe" będą nasze słowa, rać plony I wydajniej pracować, by Gdy czytano Manifest Połaniecki, gdy wach widowiska z "krakowiakami ,I
"'" "
związkowego Towarzystwa K!rze......
_...
.......\
i ć .- utrzymując, pokój częściej widzieć u .ze sceny szły słowa wołające do po- góralami") jest Przełamaniem starych
...... star_ $ill ......... emy op sa "" siebie taIri teatr, ,by być mu bliŻS<lym Jednania, do podania sobie rąk na zaśniedziałych tradycji teatralnych I
wien1a Wiedzy Politycznej i iNaCO czuli. CO chcieli wyrazić i co my I stać się jut na' zawsze jego zaprzy- z,nak <tgody I jednOŚCi - cisza była ta wniesieniem żywej treści do jakże
uki stworzył 24 stałe lektoraty.
lIeli prości widzowie, chłopi w Stop- slętonym wielbicielem.
ka. że słyszeć było moma przelot mu wiellrlego l wamego zwrotn: umaSoW cllitU ostatnich 4 lat obwOd.o.
mcy, ~tnlcy w Ostrowcu,' gdy
Takiego przywitania i takiego' wzru chy nad 12-tysięcznym tłumem. Za wlenie kultury.
..._, •
.
ujrzeli może po raz pierwszy w swym
Zdłslaw Dudzik.
we wy.....wmctwo państwowe I wy
tyciu _ prawdziwy teatr, przynoszą szającego entuzjazmu, jakiego świad to, gdy wesola piosenka" gdY skrzący
P. S. Wszyscy aktorzy Jednogłośnie
dało ponad 300 pozycji ksią?kocy Im takie widowisko. jak ,.Kraka- kaml byli aktorzy teatru im. Stefana się dowcipem dialog pryskal ze sceny
wych w łącznym na1dadzie i 2 5
....._ ,1 Górale" WYstawione w ich 2erom&kiego. wystawiający ,.Krako- bezpóśTednią, radosną swobodą, to wyrażają . wdzięczność dia Kómite-wiaków i Górali" na ostrowieckim śmiech, jak potęma fala, pi:zewalał tn Miejskiego PZPR l Komitetu ,Familiona egzemplarzy.
Owobrle
miejscov.-oki. nieda1elto Ich pól l fa- stadionie dotąd l'1łe ~milltają. Akta- sili nad zebranym tłumem., Reagowa- brycznego Huty "Ostrowiec", .dzłęld pr!lCUje miejscowy, oddział Z~ąz
l:IrJti - na wolll)'m powietrzu. '
rzy,_' to ludzie'do wzruszeń - po-' no gorąco na kaide słowo. każdy geśt
ku:t;'isarzy, Radzieckich, zr~~sza.
Ha 1II'CII8ch. na p6łkQl;uch stali chło zascen!cznych - mezbyt skłonni, je aldora - spojrzenia wisiały na u- którym, orga~!:t~~~owiaka b=
,powiedzieć' o :-tecle ~czq ,grupę pisarzy i. pop( na piKU w Stopnicy. nie odry'wa~ dnU."" jsk; m6wią -,at ich coś za stach wykonawców.
He OlIW. eI! barwnego korowodu. prze Mm! łclmęłO. IdY WidzIeli' 12-tysit:-- Graliśmy jak odmJodzenl - l
~ alt pm:d nimi na eman- czną t'aIIaę ~ li. Ostrowca. aullśmy,żeśmy naprawdę dobrze
tyje
--.ł '~ Bili ora,Wll góralom" butników,' pracownke ,..cdUeż6wki",' spełnili swoje zadanie - orzeldj &kto umieszczonych na tereni.e widQWDi 11y ,.grQd: nadwołża:ńs~, ważn~y oWU _wa·1I:rakowiakam I piosence I f~ li. .Jałwiaowa" czY •.Kle-j rzy. Po skończonym. przedstawieniu pod gołym 'mebem, ~wano'pod ś,rode1tpl'ZelJlysłowy 1 kul
lny
~ ,meIGft ł~J opery;" J ·dzł, paCkiego'" jak $łoj~ wvtlwlI!e.nle czekali ludzie, aż przebiorą sili aktorzy ~. ,spektaklu róine ~. chłodzą RFSBR.
•
,I '
. . ..;' ~ • _~ ~'- ~c; ,88I~_ iwIk H swoich _łhc\.eU : na odjezdnym, jeszae choć qę, •• włr64·ł\ldbt~~. •
, .• ..Ii JA;iDiQ,WIOZ
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Callik za uslUI'
fołogro'ltl:he

WOjew6dzkll KóMlaja c.nn\ltewa
tiltwierdliła IlIm1\Ik za usłuli w zakresie rzemiOSła foti)gtafil:znego, 'óbo
wiązujijcy od dnta 15 ul). In. W ~łym
wojewódttwie.
Za W3'konarue zd,ję6 dQ lelli~aoii:
3 ut. zdJęć 4xtl - w :.at. lu - li3/)
zł, w kat, 11 - 30{) żl, w kat. t ....
34& tł, 6 alt. t4j~ 4lt8 - w kat. nI
- SAO tł, - VI kilt. lt - 460 lit - VI
kat. l IF'" 4IfI Ił, S nt. 2ttJIjt 8~. - VI
ket. Ul - 460 Ilł- w kilt. Xl --600 iii
YI kat. l - 69\l zł, a &Zt. ad,jęć ba .....

w kat. tlI

zł.

~

(jOG

zł

-

VI

kai. lt -'t80

- VI kat. I - MO ~ł.
za wylronanie prao amatorów: l
odbitka axli - w kat. Ul as zł -

w kat. 11 - 9ó żł VI kat. 1 - 35 zł,
i l)bWłłlksi!~Ili~ &x9 - w kat. ili .....
M Ił .... w kat, U - 40 ił - W kat.

r - 49 ił. 1 poWł~klll!f!'ft1. G fbrMlł~
~'WItoWym - VI- kat. III - 8fj lIł
.., w ket. II - 100 zł - w kat. I 1M

zł, wywołanie: flimu Śx9 -_w kilt. tlI
- 1iO zł - w katU - M zł -. w kM.
t - '75 żł, wYWOłani!! tiilnU I'l'lliltlolWIl
i!kowellO - w kld. III - 10 IIi \v kat.
kkt. n .;,. 100 at - w kat. t ..... 120 ~
Przy dalszym zamówieniu zdJ,,~ 119
legiQ'tI\aeji z tego samego nega~

ustala się cenę w wysokoŚci '75 prOC.
~try lI!asIl!4!U~j lłIa ClI1pow1edni~j i10
~ II -u.y ft! II satlAk.

Nedłueo będzie w!Q~~ kaloról

Illpadach
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._------.. .OBWIESZCloENIE
budowlaa_.. buełlaltera blęcowaco
~uie od liIt'az Zarząd Miejski w Skali:ysku
Kamiennej. Warunki dlj omÓwimla na mlejśCu
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tlbezp'eeaalnla Społeczna w Częstoehowle oliła
sza konkurs na stanowisko dyrektora_ Szpitala

Ubezpieczalni S"ołee>nej w e2ęstoehowl&- Wahmki konkursu: II Gb)'wlteistwó flOlskił, I) iły.
plom lekarskU lłfIl- wykonywania prakll'ki
lekarskiej w PaliSt'llli1e PolSkim. 4\ odpowiednia
praktyka atbnlhlśttlłćljtJó - !I~italna_ Wyna~i{, wed/Ul: norm bbo\Villmjll!~Ych w UIWz~Ieczalnl Spok!cznej Podania wraz It uwierąt_el
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nie napisanYm tyelo~sem nalety składac: w 1)1-_
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Oóść ~ogodńie,

l'iadlelialetwe Pfa6RhwWe lBłllm;tllllJ ()o@łI}ił lO
wiadomości. że drobna .!>rE4Hi811 drewIlII opał,,",
wego i drobnicy odbywa slę \V ctwartki I piąt
ki w Itllflee.hlril l'łaflłeMlsłwł w !itkatłyliłtu • kilmłendej, pny ui. Wlej"~iej. ił wjrw(li tAkuPlÓ<o
nego drewna I lasu w ol wtotkewe, łaWaM ..
kąwa i pi_tltowe.
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IV lerzy a Szkół
W ARSZAWA. - Pod hasłem .,szkol
ałctwo zawodowe lruJnią socjelistyca
nych odr" rozpoczną się w dniu ..
czerwca IV Igrzyska Szkom!ctVI.... Zawodowego, które są podsumowaniem
wynik6w pracy wychowawczej szkół
zawodowych.
Weimie 'IV nich udział 1.938 zawod·
11i.lt6w, w tym 650 dziewcząt. Ponadto
wystąpi 1.392-05000\\'" grupa taneczna oraz :UOO osób licząca grupa gimnastyczna i recytatorsko - śplt>weeza
w liczbie ok. 3.000 osób. Ogółem Igrzyska Szkolnictwa Zawodowego
objęły przez
eliminacje, począwszy
od najniUzego szczebla, jakim Jest
klasa, ponad 200 tys. sportowców •
uemi6w szkół zawodOWYch • ,

h

Liczne prace, zwj~e Ż organizecją IV Igrzysk, wykonuje młodzież,
która wybudowała ~ namio
tów, przeprowadzi na stl!!dionle insta
fację telefoni<:znĄ I radiową. a szkol
ny zespól fotoreporterów obsłuty igrzyska,
Propapndowy plakat Jest dzietem
ucznia Lie. Policraffemego w Warszawie. Liceum Poligraficzne poza
tym wykona d,vpłomy l zaproszenia.

10 tys. drużyn piłkarSkich
" turni~u I Pu:har ZSRR

MOSKWA, - ' Komitet do Spraw
Kultury Fizycznej l Sport:u przy RaW roku bIeżącym Komitet Organi- dzie Ministrów ZSRR zatwierdził rencyjny Igrzysk cał:ą pracę przygoto- /!II.Ilamln tegorocznych rozgrywek pił
wawczą oparł na diiałalności akty"wu karskich o puchar ZSRR.
Dn>. Udział młodziety w IV IgrzysDo turnieju
dopuszczone będą
ach jest manifestacją w obro,pie pOoo wszyt;tkle, oficjalnie' zarejestrowane,
koju, jak r6wnież upowszechnieniem drużyny piłkarskie.
wychowania fizycznego oraz wykładniklem spra'l\'nOści do pracy I obrony.
Do gruP7 finałowe, dopuszczone bę4 drużyny Federacji Rosyjskiej. po
Korzystając z doświadczeń Związku 2
z ~ch pozostałych
Badziecld.ego w szkolnictwie nwodo- Repul,llk Związkowych. po jednej
-.m. do programu Igrzysk wprowa- drużyn. II MOlIkwy i Leningradu
dzono dyscypliny sportu, posiadaj_ce OTO 33 drui..V'I\lt. biorące udział w telIIC%ełó!ne znaczenie dla przysposo- ~ mistrzostwach ZSRR.
bienia WOjskowego. a· mianowie!e
wałkę bagnetem I "'1elobój junacki,
Spolkanla ellininacyjne na najnitcbejmuillCY bieg na 1.000 m., skok w szych IIZczeblach jut się rozpoczęły.
dal, rzut granatem I tor przeszkód \ Jak wiadomo, w roku ul1l.egły~ pu
Dość młQdzjeży, uprawiającej te p- char :doby!a moskiewska drużyna
łęl!:ie sportu, przekracaa obecnie 100 Zakład6w Samochodowych Im. Statysięcy;
lina - Torpeda..
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kraju I ze świata". 18.00 Koncert 18.20
"Rada" - humoreska. 18.40 Utwory
fortepianowe. 19.00 Audycja CRZZ.
19.15 .. Pan Chopin opuszaa Warszawę·. 20.00 Dziennik wieczorny. 20.40
Ulubione melodie. 21.00 Audycja dla
wsi. 21.10 Wszechnica redlowe. 22.00
Jan Brahms. 22.30 Gra zespól instru' Wla
. d omoscl.
..
men la Iny. 23 .00 O statme
23.15 Muzyka programowa.
24.05
Hymn.

.' BERLm.:· - Sportowcy Związku Ra 'kratyczne,l, zakończony, po e~ocionu
d~ecltiego i państw demokracji ludo- iącej grze, wynikiem remiso~ 5:5
wei, którzy bawią w' Niemieckiej Re- 14:3).
·~Uł>li·ce Demokratycznej, wystąpili w
Berlinie I w innych miejscowościach
NRD.
w Berlinie, przed powrotem do
CSR, startował Zatopek. W biegu na
POZNAA' i - Ro5.000 ustalił on najlepszy tegoroczny
zegrane Iw PozcZas na: ś.wiecie, osiągając 14.23,4. Dm
naniu
s~tkanie
g! był Person -' 15:49,3. przed Janw piłce ~oszyko
sonem (Magdeburg) 15:53,0. Zatopek
wej, mi~zy reprowadził od startu do mety. 60 tys.
prezentacją FSG?
widzów zgotowało zwycięzcy serdecz
!
reprElzentacją
ną owację·
Kolejarza; zakoń
Na pływalni w Berlinie 8-krotny
czyło
się
zasłu
rekordzista Związku Radzieckiego żonym zwycięstwem dru~ FSG?
USAkow ustanowił nowy rekord ZS 43:30 125:13).
I
RR na 800 m st. dow., osiągając czas
Drużyna ·goś;.i przewyższa~a dru10:10,5. Poprzedni rekord należał żynę Kolejarza techniką i ~spozycją
również
do Uszakowa i wynosił strzałową oraz szybkością. NI! wyróż
10:18,11. O doskonałej formie pływaka nienie zasługuje pierwsza! piątka:
radzieckiego świadczą również r\\ię Babbi, Marchklllml, Talbot, Monelar I
dzyczasy 100 m - l :08,0, 200 m GogHa. Drużyna polska zagrała źle
2:24,5, 300 m - 3:43,0, 400 m - 5:00,0, taktycznie. Polacy początko~o za500 m - 6:19,0. 600 m - 7:39,0, 700 m grali nerwowo i nie wycholiziły im
8:59,0. Ostatnie 50 m finiszując strzały, Po rozpoczęciu Franąuz! zdOoo
przepłynął Uszakow w 33 sek.
byWają przewagę, którą utrzymują
Wobec 60 tys. ",idzów odbył się przez cały czas. W końcowym zrywie
mecz s~c~iorniaka, między reprezen Polacy zmniejszają różnicę' punktotacją Węgierskich Związków Zawodo
wą, jednak w ostatnich minutach !n!wych l Niemieckiej Republlld Demo- cjatywę znó~ mają Francu4

O nowe ·ka. . . ._·...
.

W

sporcie

Towarzysz Biernt w swym referade, wygłosilOllym na IV Plenum KC
PZPIl PQ'\li~ Ze za&"adnlenie kadr
dotyczy kaideJ dziedzinyiycia poUtycznego 1 &pOłecznego. Sformułowa
nie to uprawnia do .twierdzenia, Ze
sprawa ta riwnież na odcinku wycho
wanla fizycznego l lI)IOrtu ma swoje
doniosłe znaczenie.
Batidzo poważną bolączką w naszym żyCiu sportowym jest brak nalt
czycieli wychowania fizycznego. iniltruktorów sportowych, sędziów ltd.
Jasne jest Ze w tym stanie rzeCzy po
ważne .,Jeszcze luki trzeba
uzupełnić
nowymi kadrami, że tu I ówdzie starych, nie umiejących sle przystosować do nowej rzeczywistości działa
CZ)' sportowych często ,,patriotów 10kalnychU lub hołdujących szkodliwej
zasadzie ,,sport dla ~portu' trzeba za
słąpiE nowymi ludźmi, wyrobionym!
poHtycznle I społecznie, którzy w
swej pracy VI' dziedzinie s)lOrtu zwlą
zą się mocno z masami pracującymi.
Trzeba sit:gnąć do klasy robotniczej,
do szeregów młodzieży wiejskiej dzieci mało I średnioroinych chłopów.
Te nowe kadry J)o odpOwiednim wyszkoleniu nalei" ~łąC'l!Y~ do "wszystkich kół, klubó:", zrzeszeń sportowych I LZS-ów, jako treneriw, instruktorów, SJ;dzlów, działaczy sportowych ltd. Akcja ta nie jest doraźna
lecz ma charakter stały I musi rozwlja~ sil! systematycznie.
NOwe kadry w sporeie wiejskim I
związkowym powinni tworzYĆ obojga płci zawodnicy - sportowcy, przodOwnicy w· dziedzinie pracy sportowej, wyczynowi Itp.
Dużą rolę w dldedslnie WYSllWUIla
Jl&Iwych kadr, pooza zoao;:lłdami kół; klu
bów, vzeszeń sportowych ł LZS-ów
- jako bezpośrednio za.lnteresowanych, powinny odegrać partyjne ;cspoły sportowe, Gminne Rady Spor:
tu WieJskIego, przede WSZystkim zali
ZMP
•
~.altzując politykI!· kadr sportowreh 110 linii wskazań IV Plenum,
czerpiąc z bogatych doświadczeń przo
dującego na. świecie sportu w Zwlązku Radzieckim pchniemy wychowanie fizyczne I sport na nowe tory roz
Wł>jowe. Stworzymy wielotysięczną
armię instruktorów ł dziaiaezy sportowych. Ci nauczyciele sportu przynYDi~ się do wychowania l ~olenia milionów chłopców I dziewcząt
w PolSce _ na Indzi zdrowych fłzycz
nie i %&hartowanych. o stalowych
mięśniach I ofiarnych w pracy, którzy obronią pokój I zbudują !IOCjaIlzm.
(CoM.)

..
"Ąl1!K, 2 CZERWCA
5.13 Sygnał. 5.15 Streszczenie wladomości porannych. 5.20 Koncert dla
....
·Iata
prac".
6.00 Stres·czenl·e wlado·
.~
l ' ·
mości porannych. 6.05 Gimnastyka.
6.15 Koncert. 6.45 Dziennik poranny.
7.05 Program. 7.10 Gimnastyka. 1.20
Muzyka hiszpańska. 8.00 Streszczenie
wiadomości dziennika porannego. 805 AUDYCJE RADIA MOSKIEWSKIE
Chwila muzyki. 8.15 Wszechnica radio- GO W JĘZYKU POLSKIM
W1I. 8.35 Muzyka. 8.40 Ptogram. 8.45
W okre5leletn!m, od 25 kwietnia
Muzyka. 8.55 Sz,kolna gazetka radiowa. br. rozgłośnia moskiewska nadaje na
9.15 Wszedlnica radiowa. 9.35 Audycja stępujące audycje dla PolskL
informecyjna Min. Oświaty' o wytszych
Od 1115 do U.3O wedlug czasu war
studiach. 945 .. Piosenki o przy jam!" . !!Zawsklego na falach: 19.58 metra I
1000 Skrzynka PCK. 10.tO Audycja dla 19.78 metra.
przedszkoli. 10.30 Muzyka rad1:iecka.
Od 14.15 do 1500 w nledz!elę na
runda Pucharu Polski
10.50 Informacje. 10.55 Audycja szkol· falach: 25.8 m 25,23 m I 31.65 metraEle. H.tS Opowieść o Adamie MiqkieOd 10.30 do 1700 na falach: 25,6 m..
(Klelce)-Śniadecki
wic:ru K. Ptu<zyńsklego. 1135 Pieśni 30.08 m., 30.9 rn... 30.74 m. 31.65 m.
•
•
kaszubskie. 1157 Sygnał. 1204 Dzi€'n·
Od 19.30 do 20.00 I od 21. do 21.30
nik południowy. 12.25 Chwila mU'lyki na falach: 31.22 metra. oraz na faW II rundzie Pucharu Polski Sred12.30 Audvcia dla wsi 12.55 Melodie lach długl('h .... 1.068 metr.
nia Szkola Zaw. w Kielcach spotka~
ludow... '14'45 O Slat1,,~ie PoJski"j
W poniedziałki. środy I p!atkl od la się z II reprezentacją Lic. SniaZjednonone! Partii Robotnin:ej. 1600 god%. 22.00 do godz. 22.30, koncert na deckiego odnosząc nad nią zwycięstD.lennik POPolu. dniowy. 16. 20 sergius-zl falach 25.21 m., 30.74 rn... .30.98 m. WG 4:1 (2:1). Bramki dla zwycięzców
Prokofiew. 1100 PO!1ldnik jęZ)1<owy. I na falach długich 1..068 metr:~w.
(Godziny wszytkich audyCji według zdobyli: Arendarski I Radwan po 2.
1715 UtwOry wokalne. 11.30 Audycja
dla ś,,;etlic' młodzieżowych. 11.45 "Z czasu warszawskiego).
Sędziował ob. Nawrocki.
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Punkty dla FSGT zdObyli!: Goglia

Term.aR"!)rz lia.-er .

~ lI, Monelar - 10, Babbi - 7, Mar..

chionni - 5, Coustal, Ducher, Bur.
guier - po 2; dla Kolejarza:, Fęglerski - 8, Grzechowiak - 6, ~arczyńI ski - 5, Ruszkiewicz - 4, Kplaśniew
Jak już poda- ski I i Wawro - po 2, Kdlaśniew
da~aliśmy mistrz ski II, Bajer i Zagórski Jilo l.
klasy
A Kiel.
-oOZPN weźmie udział w rozgrywkach o wejście do
II-glej
Ugl
w
grają 'W
III grupie łącznie z mistrzami
W nadchodzącą niedzielę odbędzie
A klasy okręgów
się w Lublinie w ramach
;,turnieju
częstochowskiego, radomskiego, 01'01miast" spotkanie piłkarskie pomię
ski ego i śląskiego. Poniżej podajemy dzy Kielcami i Lublinem. Kapitanat
terminarz rozgrywek o awans do sportowy KieI. OZPN wyznaczył do
II Lig!.
reprezentacji Kielc następujących za2 lipca: - Kielce - Częstochowa, wodników: Frandofert, Broniiś I, BroRadom - Sląsk,
nlś n, Chałupko, Toporskl, Jankow9 lipca: Śląsk Częstochowa, ski, Zięba, Machel, Porębski, iBorchólOpole - Radom,
ski, JaJ>~ojl1lki.$!~4ak m, IIwańskl,
23 lipca: :.:. Radom _ KleI.... Sląsk Sludak n.
~ ....
W ra~ie wygranej
piłkarze Klelo
- Opole,
30 łipea: - Częstochowa - Opole, spotkają się ze zwycięzcą meczu TarKielce - Sląsk,
nów - Przemyśl - w Kiel~ach.
El sierpnia: - Opole - Sląsk, Radom _ Częstochowa,

ilU

./'. d II L"·
.. weJ.,cle..
III

Kielce

Lublinie

Budowlani (SlIchednió"/)
,
,
Budowlan,' (Cmielo'
lAl)
1: O
. . 'I

13 sierpnia: Częstochowa Sląsk, Kielce -:- Opole,
20 sierpnia' - Radom
Opole
Sląsk ._ Kieice,
, fi
27 sierpnia: _ Śląsk _ Radom, Czę
Rozegrane

stochowa -

Kielce,
3 wrzcśnla: - Opole - Częstochochowa. KielC'e - Radom.
Gospodarze zawodów wymienieni
są na pierwszm miejscu. Należy za-

znaczyć, że mistrz
do II Ugi.

tych wykładów, opanować za wszelką cenę, samodzielnie, bez żadnej pomocy. .
Nie wszystko to, o czym była mowa W skrypcie,
zrozumiał Kazymow od razu. O to i owo wypytywał
mimo wszystko Szumiłowa, innych objaśnień udzielił
mu doradca techniczny w klubie, wertował wreszcie
fachowe czasopisma.
Pomocnik jego ciągle jeszcze nie wracał do staPocząwszy od tego dnia hutnik 'wracał wcześniej łowlii, zastępował go po dawnemu Szumiłow pracując
do domu, zjadał szybko obiad, sprzątał ze stołu, stawiał dodatkowo w drugiej zmianie. Współpraca z człowiena nim kałamarz i uśmiechając się wesoło mówił:
. kiem, posiadającym tę wiedzę i doświadczenie, o kt6- No $wiatosławie, siadajmy do lekcyj.
rych mówił inżynier naczelny huty w swoich wykłaSiadali naprzeciw siebie: Sławek nad elementa- dach, pozwalała ~azymowowi, jak to sobie nazwał w.
nem lub zadaniami, a lokator nad wykładami o duchu, "rzucać zdobyte wiadomości bezzwłocznie w
hutnictwie. Sławek traktował to "'-spólne odrabianie bój". Nie wstydŻił się teraz przychodzić do stalowni,
lekcyj bardzo poważnie. Kiedy przynosił-ze szkoły piąt- gdy Szumilow sam wytapiał stal. Przyglądał się z za!tę,. natychmiast dzielił się tą no'winą z Kazymowem chwytem zręcznym, preCyzyjnym, ściśle obliczonym
l pytał go o jego stopnie. Hutnik gładził pieszczotliwie rochom młodego hutnika, obserwowal. jak przygotookrągłą i twardą, szczeciniastą ~prynkę: chłopca:
. wuje piec, jak załadowuje wsad, jak prowadzi wytop
- Nie postawili mi jeszcze żadnych stopni, bracie ireguluje czas między wstępnym odtlenieniem a spuSwiatosła'\'.'ie. Jeszcze jest na to za '\V('ześnie, trzeba stem metalu. Przygl!,ldając Się praey Kazymow starał
trochę poczekać, No elIi,' siądziemy cio książek, do- się wszystko, co widział, przemyśleć i korzystał pobrze?
tem z tych swoich wniosków, gdy Wołodia stawał przy
Kazymow uczył się teraz codziennie, Część wstęp- piecu jako jego pomocnik. Smiało zWiększał temperau skryptu bardzo go zainteresowała, nabrał chęci do turę 'podczas ładowania wsadu, ale w procesie wytopu
pracy i zrozumłał, że w wykładach tych majdzie właś- w obawie, by nie zapaliło się sklepienie pieca i wszystnle to, ąego mu brak. Wzil\ł się natychmiast do raz- ko nie przepadło, nie-ryzykował mimo wszystko'mak·działu "Ładowanie pieca", ale potknął się zaraz na symalnej temperatury, którą śmiałoJ pewnie utrzyIny~e o kiJka wzorów chemicznych. Hutnik zamyślilwał podczas wytopu Woł~. Nieśmiałość ta re"No. takie wykłady przyda~ si, nawet ukoilczo- zultat pierwszych niepowodzeń, najbardziej hutnikowi
nemu technikowi! I czując nagły .przypływ radosnej ciążyła, psuła mu humor i denerwo~a gt).
energii postano,:,: sobie, że musi ~c:.~ tyki,
Do_~i: podchodził niekiedy w wolnych chwi18

Ja'"

.

BerUnłe"

grupy

awansuje

I

w CmleloWle' zawody

piłkarskie o mistrwstwo klasy B
Kiel. OZPN pomiędZY Budowlanymi
(Suchedniów) i Budowlanymi (Cinielów) zakończyły się zwycięstwem dm
żyny suchedniowskiej 1:0 (1 :0). ZwyS
cięską bramkę zdobył Tusznio.
~
dziował ob. Skrobot.

lach Zorin. Jak to miał w zwyczaju ,podsuwał w mil ... ·
czeniu pudełko..z papierosami i sam zapalał.
- No, hutniku gwarliii, jak się gotuje kasza?
- Poczekajcie, towarzyszu Zorin, kiedy się wujko Pantelej rozpędzi, to nam wszystkim jeszcze tylne '
koła pokaże - odpowiadał Wołodia chciwie pijącwodę sodową.

- Znowu "wujko Pantelej"! Gwałtem z niego
starca robisz, znalazł sobie wUjka; ja go chcę swatać,
a on do niego "wujku" - dowCipkował Zcrin i mrużył oczy oślepiony gorącymi refleksami białej!, gotującej się stali. - Poczekaj, załatwię się z noW)/'mi wyborami, będzie trochę wolnego czasu, to od r?zu oże
nię i wujka, i synowca. Trzeba przecież po~yśleć o
nowym pokoleniu hutniczym !
ZOM patrzył na Szumilowa, a jego chytre oczy
śmiały się chochlikowato; Wołorlia odwracał s~ę zmieszany.
. ,
- Co też wam do .głowy przyszło!...
,
- .A, zacze~enił się)~ dziewczynkaf Sekre- .
tarz biUra partyjnego poWllUen nawet przej!: ściany
widzi~ć ... A t~ój sekret siedzi mi o tu - i z~rin uderzał SIę ze śnuechem po karku. Zamęczy o mnię>
twoje ekspres - laboratorium, że pomocnik Kazymowa zmobilizowałem, zwaliłem całą pracę I na de.
bie, a ona nie ma z kim chodzić na ślizgawkę I'
Pożartowawszy Zorln życzył "wujkowi ~ synowcowi" powodzenia i odchodził d.O swojej kadtuśmie
chając się do kogoś. po drQdze i życzliwie ma ając temu i owen;tU ręką. Kazymowezttł, że za każd
razem,
Zorinpozost4wia mu troch~ swojej niezrqąco'~ej pogody ducha.
;".. '"
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