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Cały P~$tępowy świat Robotnicy Zakładów ~arachowicki h
,
• podższają swoje n,rmy' produkcyj e

pottlpia

bestialstwa Amerykanów wKorei
I

na nowe normą od l wRe~nia ł l paidziernika ~r.
.
.

O~Z

Telegramv protestacyjne do
Ze wszYStkicb lmI.łów tWlal,a JmpływaJl\ do Organizacll NarodÓw ZjedlI04:2oDyeh telegram1, protesą.Jące pneclw zbrodnicze; agresji. imperiallIłów amerykańskich na mlłuJl\CY pokój I wolność naród koreański.

, Na tebraDłach .FS.JPN. PM ł PK'
.
powzięte> zobowiązania m:;Lowego pRechodze*ta

pokeJu w' Aill . ł na ea-

gwałceniem

~m świecie.

BUŁO~

W odpowiedzi na inicjatywę abryki Narzędzi Zakladów st rachowickich następne 2 fabryki
wystąpiły z p.>dobną in! Ja. tywą. W dniu 24 s!~.;pnia OdbY 0 się zebranie załogi oddziału ha 1.11ców, na którym. obecni .byli w
scy niemal robotnicy. personel t chnicmy, pracownicy umysłOWi i
łonkowie dyrekcji. Zeb~an;e to
olane ·zastllło·z inicjatywy robotdików, którzy przekonawsz:l' sie ~ ~e
dotychczasowe przestarzałe n~Y są za niskie, postauowiU wyst~ttl
z żądaniem pódwyis~enla ich.
i

1

.18 mówców,

a'wśród nich robotnic

bota,ch seryjnych,

przejdą

na 4w.

'. .
, 'PZPR-oWcy, bezpartyjni młodz!eżo
normy.
_l
CZECHOSŁOWACJA
SOFIA (pAp), ~~ Centralna Po- cy i kobiety, zgodnie stwierdziło, 2:e
W dniu 25 sierpnia na,żąda.nie ~ ro
TIRANA (PAP). Jak dOnosJ .AlbańPRAGA (pAP). Agencja CTK dOMbotników Fabryki samOChOdÓW~
wta
. łka Agencja Telegraficzna,'wicemi~ II, że ,Prezydium Zgromadzenia Na.- wszechnego RobotniczegoZwlązku 7,a normy, na których do!ychcz3s
nister spraw zagranicznych Albań- rodowego Republiki Czechoslowac;- wodowego BułgarU PIUli18.ła. ~rzewo- !!Qwali, mog.ą być prze..'l:1:"aczane i że rachowicach odbyło się podobne b. r.a
,

ALBANIA

Pp'_

należałoby je zrewidować.

nie, na którym 14-tu rob:>tników ło
siło zbiorowo propozycje pod\\'Y .eKrystYJm Michalak&, tokarz na ;re- llia swoich dOtychczasowych
rm.
wolwerówce, która już pracuje, na Między innymi Stanisław Tarno.kl,
nowych podwYższonych normach,; zo- szlifien wałów korbowych, ob,dty
bowiązała się do przekraczania tych swój czas pracy na wykonani. ~e
norm' o 11 proc. Również ;lMP-owiE'c go walu korbowego z ł godzin dQj pól
EdWard· OrzeJ, tokarz, zobowiązał się toreJ godziny, Czesław Stępień ~Jer
przeir-ć nowl\ normę o 10 pnoc,
taaz, proponuje zwiększyć 1taT:\ 11 0 1'.Charakterystyczne jest zobctmą- ~ę o 30 proc. Jan Kucharsld - ~li.
zanie Edwarda Ponikowsldego, ttoka- fierz, Stanistaw Surdy wiflT~acz,
i:za wielowarsztatowca, któ"""
Wiktor -Parszowllld
- -tokan,
~tonł
., •llmcu.ie Janiec
ZMP-owiec
tokar7.,
IWana .2-ch karuzelówkach. Na każdej wrzyniec Noga,-pracujący na Oł~rzał
z ,ruch ,wyrabiał on do~ychczas 200 kach i
Julian Ład to~arz,
proc. starej normy. Ponikowskii me wszyscy proponują podwY'b:r;y6 swoje
tylko apelował o podwyższenie' norm, stare normy o 20 proc.
ale, zoboWhp:ał się podnieść jeszcze
Z wystąpień indywidualnych tUl! pod
swą w1da-jność o 10 Pl"1lC. na kaidej kreślenie zasługuje inicjatywa ZMPz obsługiwanych maszyn.
owca Zbigniewa Skrzosa - mo~tera
Na.talia Kosowska., wiertacz, która dyferencjałów, który zobowiązał się
obniżYć czas montatu dyferencjałów
nie mogła wYrobić nowej normy, 0- z łgodzln aa a godziny. Zobowi"zasięgając niedawno zaledwie 80 proc.,
,.
oŚWiadczyła: "l!1ie wykonałam dotych nie to poparł pomocnik Skn:osa 'lfVła
daS Mmy. tm iI'ł ól'l<ii-WOwalaW' d$slaw Ryhka. Również i inni rolbot~bje ftra ...., a ,Obecni" kied-J nau"""ńi.Cy;
jak np. lóżet CielIlIB - m~.
-.
zęąpolów hamulcowych, Stefan -."~
lam sil; od swych kolegów - Prz6- atemu - monter osi pn:ednłcb., iSledownikąw. jak 11\ rozkładać, jak wy- fan Maldes...., blach~. pracuil:ley
korZ)'l!&y'w!W nąrz.~dzia.l maszyny. t~ P'J.?!y oblach0"ł'waniu szoferek, robomogę już zobowiązać sie do wykona.- wiązali się do wydatnego obn~elila
nia 115 'proc. nowej normy·.
czasu montażu. Na wniosek Banllillza~
PracoWnicy kontroli: F'urmankow ka młodzięWwego, przodownika
sld l Helena Sałata, pragnąc umotit- pracy, zebrani uchwalili rezolucjt. w
wić kolegom osiąganie lepszych niż której żądają wprowadzeola od dnin
dotychczas wyników, zobowiązali się 1 września nowych narm na odd:?!ale
zapewnić naleiytl\ przepustowO!ić od- montażu samochodów, zaś od 1 !patbloru międzyoperacyjnego.
dziernika - w całej Fabryce Salmochodów. Wezwali oni przy tym Fabry
W zakończeniu zebranią,. robotnicy kę Metalurgiczną do podjęcia Ich in!
postanowili, że. od 1 września br. cjatywy i podwyższenia dotychcziasowszyscy
robotnICY
pracujący na ro- wych norm.
____
____
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Rady Bezpleczeru"wa cle
peszę' ~ oświadczeniem, te r.)botnicy· ł
urzędnicy bułgarscy zjednoczeni doko
la swego rządu ludowego t, z zapałem
poświęcający wszystkie SWe 'siły. wy.,
konaniu 5-letniego planu gósPod.arcZe
go budowy socjall2mu, _ J'lk.niiJener
giczniej żądają od Rady Bezpięczeństwa, aby spowodowała ona, przerwanie barbarzyńskiego bomb!l\"dll'~'anla
ludności koreańskiej i wycoCanie obcych wojsk z Korei.

.

Kobiety greckie
prosZą

Generalissimusa Stalina
o pomoc w uratowaniu
ska.zaJ'tłl,;

.

ś.~erć patriłł6w
'lif1

lotnictttto oombarduje barbarzyńsko dzielnice m!eszku!ne
Korei.
",
.
zdjęcłu: ludzie, kUwz-; stracili swoje domy i dzieci.

Ul

MOSKWA (P~P). Jak. dc.noslagc:n·
cja TASS, do Generalis'silhusaSTAnadszed, w tych dniaeh następu
apel matek, żon 'i .jzle;i demokra
greckich, skazanych na śmi~rć.
Wlclki nasz Przyjaclelui
Raz leszcze, kierujemy do CIelIle
nasz głosśmJertelneł trwogI, I bólu.
glos płynący .z serc tysIęcy matek,
pragnącycb ralo ć
d I I.
. '
wa Iwe z ec
Zwracamy się do CIebie, Jako do
bohalerprzedslawlciela
wielkiego'
narodu. aarodu.
kt6ryI tak
clersklego

."

v",

.

...

kiej skierowało, do Rady Bezpieczeń
stwa ONZ lelegram, "" którym w
lmieńiu narodów czeskiego i słowac
kiego ostro protes,uje
przeciwkc
zbrojnej napaśCi USA na miłując)
pokÓj OdróJ kC'r' al15kL
'
Korpęł 9 nle
pne,- iTl1!lerlali~lńw a,
onerykańskica tpJ nikczcmnej wojny.
któl'lł osłania Ile tchórzliwie szyldem
ONZ,- głosi teleeram -tanowi zdra
dę tej organizacji, która zobowiązuJe
swycb członków. by czynili wszyst- 'piał I złoiy! tyle ofiar za wolllośtl na.
i
ko eo Jest w łeb mocy dla UTatowana
nla Przysz~ch pOkoleń od Wl'jny. rodów, za
Widmo śmIerci unosI się nad naszym odręczonym krajem. ZakończyFRANCJA
la
wolna domowa, a Jednak 11<:1li
GENEWA (PAP) - Jak donoszą ba skazanycb na śmler~ sięga 2.871 lu
D
z Paryta, fala protestów przeciwko dzi. Rząd nasz, Ignorując powszecbne
w Grecll pragnienie pOkoju.
ameryka6skiej agresji w Korei, bom- cza. te okaie pobJaillwoś(:,' ale Irod••
'
.
bardowaniu koreańskich miast l wsi ki, kt6re ma rastoSGwat. nie przew{..
dullł skasowanIa tych olezmlernle osił postępowych przez lotnictwo amerykańskie oraz krutnycb
kar, lecI tylko rewizję
przeciwko służalczej gotowoścl rządu spraw sądowych.
Oznacza to, te JeszPEKIN (PAP.) - Minister spraw zagranicznych' CbifisldeJRepubliki Ludowej - Ozou En-lai, wystosował w dniu Zł sierpnial do
francuskiego pOparcia agreSji, wzble cze dwa lata nasze 'dzIeci będą tyły
po~ grotbą oczekującej Ich śmiercł _
Bad$ Bezpieczeństwa ONZ depeszę, w której wzYwa Badę do łoilBERLIN (PAP). - vi dniu 25 bm, ra coraz sllnlej w całej FrancjI.
a przec:let w katde) cbwUl. ludziom.
jęcia akcji przeciwko zbrojnej agresji stanów Zjednoczonych wl/iHIO
o godZ. 20-ej nastaj)iło w Berlinie u- ,Kierownictwo Powszechnej Koncl!c, zabić bojownIków o wolF'ormozy.
roczyste otwarcie obrad Kongresu federaCji Pracy (CGl') wysIało do kłóny
noŚ(: ludu. mote aadarzy~ się spesobW depeszy tej skierowanej do prze zobowiązał się respektowa6 I . łch
Frontu· Narodowego NielIlJ.>SC· Demo- przewodniczącego Rady Bezpieczeń ność do nagiego morderstwa. Nasze wodniczącego Rady BezpieczeńStwa przestrzegać.
kratycznych.
.
Naród ebi6sld nłe może toleniwu
stwa MaUka depeszę, w której stwie~ dzieCi aie ., zbrodnlarzamr anI zdra)- J., MaUlle I sekretena generalnego
,~arcie Kongresu popn.:dz:iła wieI
caml, lecz bObaterskiml bojownikami Organizacji Narodów Zjednoczonych tej akcji zbrojnej i agresji ze
dza.
te
interwencja
amerykańska w
1m, manifestacja, w któnj wzięlo U""
naszego oporu oarodowego.
Tr7gve Lie - ' minister Ozou En-lai ny l"Zlldu Stanów ZJednOCY4loych' we
dziaJ kilkaset tysięcymies7:.tańców Kore! niesie narodowi koreańskie
ZmaltretowanI nlesbchanyml tortu- stwierdza:
beo terytoriumCbin I jest zdeę,de
Berlina; zgromadzonych na wielkim mu zniszczenie i masakrę ludności ramI. męcą s'ti dziś w wUgotnych ce
W dniu 2'7 czet:WC8. rb.. prezydent wallY.. wyzwoli6 F'ormozę I ~
placu Vi Lustgartenie i pn-ylegającej cywilnej.
lach I czekałą na śmierć w tycll
Stanów Zjednoczonych Truman omaj '!la Inne teryłorla., naletące do <1hln,
doń 'alei 'Unier pen. Linden. Na trybu.
mlł,te n:ąd USA zamiena przeciw- lIJIod Jarzma -.neryka6sldch aJreCGT, wierna ~zasadom Karty ONZ szllwycb warullkada.
nach ujęli miej~aprezy.Ient Niemie
Dla. uicll to zwracamy tllę 4e Clehle; stawić się przy UŻYclu.slł zbrojnych lIorillw.
,ckiej Republiki 'Demokratycznej Wii- wzywa pn:ewodniczącego Rady Bezk
wyzwoleniu Formozy przez Chińską
W imieniu centralnego n:ądu ! lu1.:-7m Pieck, premier ,Grutewohl, człon pieczeństwa. aby użył awych ,wpły Ia o do symbólu walid naszych diie- AI'!nię Ludową. Od .tego- czasu flota dOM.g.o Ch. wklej Republlld L~I
doko\\>!e rządu, korpus ;dyp1'}matyczny wów w ONZ celem zaprzestania a- .cI, I prosimy e wslawle6nlctwo, aby amerykańska wpłynęła na wody wej występuję z: tym Ołkarte lem
oraz: de!egaci' na kO!lgrelL Pn:eInąwle gresji w KoreI.
.
,
,odpędzić groqClł Im śmierĆ; Mi. _t- cłeśniny Formozy, a następnie na. sa- wobec Rady Bezpiecze6stwa N o.
nie wygłoSił dr Corra1lL-..k.Ł6IT wskaId, ,spędzamy bezsenne uoce ł wsłuchvmą. wyspę przybyły fomiacje lot-- d6W Zjednoczonych lItwlerd'
załna doliiosłą rolę KongresuFrontu
MONGOLIA
Jemy się trwoga' cz.. coś . a"'''''''''''''' ,nłct\ya amerykańskiego, jawnie na- ninlej~ te .:... w Interesie ttt •
,...
#
............-rusz!ijąc tYm samym' terytoriumChfń
manta' pokojU !'niędzynarodowegt
Narodowego rozpoczynają~swe ob
..
bezpieczeńStwa. oraz w celu u
rady w tak przełomowej dla Nie~OSKWA (PAP). AgE\ncja TASS wanego ale oaruul'" obecoeł'rlszy, bo skier Republiki LudoweJ.
wama -autorytetu Karty Na
dobru wI~y, Co natsyłol,y 10. dla
mi~ chwili. POlityka im'lerlaUstl".tD donOSi II Ulan - Bator:
aas.,
' .W: ten 8pOIIÓb rząd Stanów Zjedno ZjednoCzonych zasadniczym l
4nglo~(lmeTtlkaru;kich ...., p!)';;;iedz:iał dr
p d
'
ClOnych ~okonuje bezpOśredniej agre-, względnym obowiązkiem Rady
COlTem ..,... Przybrała formy zagrllŹl1~
o
pr'Zewndnk~em
ma~s'Zatlta
.
CzojbaJsana oabyło się poSiedzenie
Kłerujemy '40 CIebIe nan gonią sjl 'lbro)nej wobec terytorium Chin; p!eizeiistWa. jest potępienie
,ące pokojowi
.
R~dy'Mini~tr6w Mongol~k!oj Hepubapel ł proslmy,'W łmtę wolnołcl I,po ~:puszcza się brutalnego pogwał--: S~~:.Zjednoezonychza jego
POtępiając zbrodnicze z8kusy wojen likj Ludowej.' pośwlęcóne omów!en"l
_
-"---wa "-ch." • ~ .N~od~w; Zj.!!in0C;Z:OO-: nicze ~ęel.e zbrojne na
J1epolitYków z: Bonn dr Correm kwestii koreańskiej. 'Zgodnie z ucbwa k.oła. o I.nterwencl.'na
. . ' - .........
ny.
'.
'·l1umChiii.·
stwierdził, jż ludz:ie ci nie repre%'!Iltu- lit Rady Ministrów. premier Mongol,
.1~ jest .~ skbld01V4 ,.1 . . ~ ,
Rąd;,- .~:===
- iąwoli .narodu, a dążąc do ~a skfet Republiki. Ludowej- marszałek nfa wyrok6w śmlerd.
Nlechłe nadeJdzIe łIres nlenlu_, ątO~um Chl:6skiego.Nla ,ltanow!,to; stwa.
ęcW .. aa",
młodzieży'. nieątiec:idej w .. n~ą !trwa'- Ozojbalsan-przesłał do przewodnicza
:~~.,+~,faktUhfstory~"
. o,.,potwler, WYł'ch..
l.;;.....w ~u
w1rrzet. popt$liają wobec narodu nie cegoRlIdy Bezpltilczeńslwe !\lalika l. do przed§mlerłne,' .trwlldzef Niech.'
"
UAlUnego p1'ze% sytuację, jaka zalsWa ,n a 'eII
""tli"
mlec:id~najhan!ebnhJMą . zdradę; getlera!nego sekretana ONZ Tr.7gve się cieli 'młerd, który lUIOSf sfę ła~od chwili kapltulacjt'Japomi. ... ale.
'
K~ . Frontu n:arod~l1~ m~ie~ Ue, dep!)szę stwierdzającą, że aml'r)'łUl4lysl,camJ. ubóglcll cło""w lf8C' ~Jo,r6~.stwl~na.·.f_a-;
~kmtueznvch pode11ll~ 'Kt"ol;.,. k!ó kIIn;:kll Interwencja zbrojna w ;::orel
kle" . W aadZle1, te fU ~.' . ,..L raCji kilJrSkleJ w" 1913 J;.A ~
~epólntq kTestym. zbrtld"~1jm ~~. ~~st nie. tylko m!es~anil'm sIę .rv spra
. . . . . - "'-TJ' dz:ie poczd
kim .'94$ -' ,"""" '
w, l . f.,' kł'lire'
łOm . - ąśwla<ł!!:Zył przy olbrzymim WV w,,\<'n~trzne ńarorł.u k"reańslde dzfesż um & pomócą.słilad&mi a go to'Wi:':a;,;d'P"S."
~ llz:UiId. ' . .' - ......
'
.
~ce poro:umienill· mlędzynarfl
;.~c~chdr ConeM.
lO, le~. 1 Iliezml.ernia brulabu'. po,
" 4owe~. ",d. stMów 7-iednocz:ol1Ycb
lkie} Republiki Ludowej - PnfU przesłał do pnew,1dniczącego Rady
BezpI~stwa M_lika depesz~ wyratającą głębokie obunenie narodu
albańskiego z powodu bmtaL'lej 'inter.wencji USA w Korei. DepesZ!!
Itwierdza następnie, że nad albańsk!
wIta z uzna'n!em wysiłki ZSRR, zmie
rzające do pokOjowego uregulowania
kwestii koreańskiej.

demokracJę

Kongres

FrontU' Narodowego
Hiemies Demokratycznych
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Naro' d c·ho.nskol domaga się'

świecie.

natYChmiastowe-o wycoj·an-.a'
k ' k h ·k
ośwlad- Imery lISIC WOJS Zter.ytorlBum ,Ch.Bn

się
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Depesza ministra Czou En-lai do Rady Bezpieczenstwa'

niemieckich

I

o pokój

ako-
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_my.
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·e urałule
agresorów amerykaliskiobw Korei przed; klęsk~
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ieagtesórom pozostał już tylko E-kra
wek terytorium na por.ldn;a półwy, spu.
Jak l'nfo~uJ:ą k~. ""n"o.u"' •.a-~--~
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miesiąelt.
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gran!c:rui,dowÓdzŁwo am<"rykańskie
poszcz,ególne oddziały z jEd
cego 6demka frontu na drui'.. -usiłuł~C ,"",~"""""'-a~ 0 1 - - armii lus.. ..v_D~",m
_._" -..
dowej. W ciągu ubiegłego tygodnia
oddz:lały armii lud.oweJ zlikwidowały
nkt6
~jade1a
n.ereg pu
w oporu
koło miasta Taegu.
Wedlug informacji korespondenta
agencji Reutera, w samym Taegu
działaj" już partyzanoi. Napa.~tnicy

prarrue;

amerykańscy czynią gofączkO\V't! pró~
by zdobyCia przyczółkq~ mostowych
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lotnictwo amerykańs.kie zrzuciło "'~
liące bomb na od~ lItł'Mli Judowe1, które przeprawiły Ił!ę pUlH Dekę Naktong. Presa amerykańJka ptl!8ła o tych bombardowaniach ko o
. t· 'e" W r:zeczywlstośe. jed

i.a

nak
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~greoor~. l

KruPP'em na czel e
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Z
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NOWY JORK (PAP.). -"N- York
Ernsł von Wmsacker, najblltszy
Tłmes" clonO#! ie przed koncern ble współpracownik Ribbpntroppa..
,
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!,OIU!iśU ~Ię.~kę.

tutaj

lIoblterskll kilSIl roll

OddZiały amul ludow:eJ trzymają mOI!
no ad~yte p~ i ubw~rzyły na

n!lll!llgo
11 .. l':!e,zego
.
ro ne emonll po- i
~"'l~~ i
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~~iI!~'
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le C!I! •
WSZYSlki~
w ; solus7lu
wygrała wl 1
k" bitwę o Plan
lo lIo1~h iti •
!Ul robotniczll pUl' pomocy
malorolnych i łrednlorolnych chłopów II e~.
tux,umem pr:zyłtąpUII do feall:I1~1
Planu e-tetnlego, kt6l:y da nam ucz
I dobrobvt. Polllka klag robo •
CK wycbodlf Zwye!'I5B:O li btdeJ bltwy _ w trudne i mozole wykuwlI I '
łę I obronnośĆ nUtej ojc%j'lnywalką l pracą ulrwi!lll pokój.
Pokój _ dziś, w pr7.edednlu Kongr.
su. slowo to rozbnmiewa w kazdyrp
warutacie
w każdej flbryc".
w każdej
je robotn\c'!:~
ręce nil murach lIowowz.nononych dj:>
mów,
o pokÓj tkacz l
metalowiec I mmlln. pracujący chloj>

'ci.

w:

Rozpoczyna.y prZYlotawania

do Narodowego Spisu Powszechneeo
W d:Jdu 14 bm. "" imaellu Gł6waego Unędn Stałystresneso

walczą

hl,:;;:~ąO ~=~~l,!ą,~• ,;;,:~~n:
ucs_i4l.

olcz}'lllly . •
t
Polska klUli robomlcza dobn8 'Ja- IIpraw'l '- walcz,

la.
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Spi~ PowąeclmYm

4y Minisir6w:na. wniosek pnew4:1dnł~o PKPG. Podlegaj" mu
~:. mieJsei. powiatOwI. Jmlilmll..
.~wi ł obwodoWi kQJlDillllrlte
. . . . . 11' JiGbl•. około 120

cłaulei ohDarł4 zostala iti Dom. LiWIJ
t6uI m' W~ tDtIłt4Wł .ł'tlmłłll""j' łIIlrvle&ituv aMvl~~

. "'1!I,Mai

aef;: .

.:=-=. =1·
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dnoAci daje .Ię zauważyć '!-(ezadOWO
lenie. Proszę zOTganiZ01DOc! i domy P\I

ności.

Nie podlegajl! spisowI JedynIe
lOby korzystająca II prawa za;aa.lQ-·.
wości. .
Powsze'dmy Spis 1950; r.
• pis ludńości II uwzględńłaniem
wodu, Spił. zamiestk-tłyc:łl lokal!,
mieukanych nierucho+I,
'tkanych miejscowośd oraz spili
••podarstw rolnYCh, ogrodniczych.
- ~owniczych.leśoych. rybnył~ i
. dowlaz\ych.
Spis' ..
pn
......
epmr""o"'w"'adza Główny
Statylt)'c:my pnea specjalnych
....-z:r spisowych; których wvlmM~al
Rady ·Narode.we... _WładzamI
mi aą pOm:zególne Rady Na,TQ(Io~,e.

•',

nę

modUI!
o powodzenie rozbójniczeji wyprawy zuch6w z Wall-Street Iw Korei.
Modlitwa nic mu nie pomoże. Nie
uratuie oprawc6w od odpowiedz!al-

na obazarze

lDfeola GUS .Generalny
8pisow7. powołąny pneaP:easa

dniem i ltOcq wdzter(1

do mieszlulń. Koreańczyków, gwałci
kobiety. W zwlqzku z tym w.fród l~.

KomentarzezblltecZl\e.
Truman mote się żarU,

ftlrllltwa.1
podlep!" spisowi bu WZIlł!du na
CZ3" w momende spisu ~ one
hecne w . miejSCU lWago
nia, CZ3" też będą ezasowo
becn~
.

k

kańskich

acza

bliczne w Mirianie i sam!nl4 u •

Pailstwa. w momencie 1pIJu.

Na .ttatkaCh -morskich
11. na pełnym, morZu,

IkllłO!"

nowlI umili bolownlktrw _ oay .~
JWrlca ku pnodujllcel
nieUgl'ltll~'1
I lIieucbwianel. ·ku kIeIle robotnicze
ulIlu aocjallzmu, ku kIesIe robotli .
ctej wszystkich kral6w, powiąnnell
mocnymi nićmi lolidllmoścl I Jej gilinialnemu wodzowi, niezłomnemu ChOT'
temu pOKoju _ Stalinowi.
Polska klaill robotnlaa prowlld%onl!.
pnez jej czołowy oddział Pollkll Zjed
ooc%onll Partię RobotniczlI, pn;ez towkl
rzyszll Bieruta. daje wuystkłlll obyw.te10m nanego kraju przykład jak wil,l
czyć o pokÓj prll.clI. :zagrzewa nal Iwr
mi c1!ynami do 'cota1l bardziaj vnmc!ionych wys1lków • utrwalenia pokc!jn. Dlatego.teł dla dobra oaoa, oJc,"
my, dla Izaęłcla nlllzego l nCltęłd.
calej ludzkołcl obro6cy poko,. Mw..
nalele kTok 11 bolalltanlka.. k'''.
--. ~

w walce ze :r.aienawidzonYlll fUlystow
skim najeidźcI!, lo robotnicy polscy
przywracali do łyda zamarłe miastll i
warsztaty..
Partia, c:zolo .....}' oddział klasy robotniczej. skupiająca najlepszych. najanarniejszych, mętnych bojowntk6w pokoju,

mie wszy1tkle
mł~!ka;~~~l
pnebywajllCO euso...o na
zamiellzkałe

li łyd.,

thltyla się PolIClI Ludowej. To robot· • lep...e futrD.
n!cy pn;odowall w walce o wolnoj~,
Policy obroilcy poltofu -

UczesłnićY konfe~neli
%WT6c;ili.
szczególną uwag'l na odpow!edn1 dobór komisarzy i innycb pracown!kó·oI.'
"-'-cJa _f~ódzkieh Spisu. Pbdkreślono, !e nobór komisa
klll!ńsarz3r Naródowego SplSIl Pow- rzy powinien być dokonany ja)!: nal-hnece 1_ 1'. li ułdałem prze- staranniej. Zdani1!m mówców rekru-dnieząl!)'eła WoJewódzkieła Komi towae Ii~ 001 powinni % najbardziej
ajI p~ .._ _.... _
aktywnYCh działacLY 8~łec~~ch. Ko
tycznego Frontu Ojcz1Jźnianego do
--oleezne jest także opawruerue po- jest wskazane ze względu na sytuaBadań Zbrodni Interwentów AmeNarodowy • • Powueehny 1950 moą:Rad Narodowych.
cję polityczną".
rykańskich, kOTespon,iencl
Beu'ierroku ~. m. w
.rudn~ia~...__. . . . . .__~______-~~~~~~~.~____
~..
~ap~_
..~~~_"~W~~-~___
~~ ______ .
ib. wedbił .łanu •
II
...,. --~ -~-~.~-- _ ...

odh,.-

górńi~.

I ucząClI alę IIlI0d:det.

K:ul Krauch. przewodniczący RadS Nadzorczej I.G. Farbenindus!rie.
za udział w wojnie agresywnej, grabież w k~ajach okupo wolności! postępu. uczyła spolaczeń.
wanyc!}. przez hitl.erowcow, za maso- sIwo. jak walczyć j zwyciężać, jak praco
wą' zagładę ludnosci CYWilnej.
wać wytrwale. jak pokonywać przeciw.
ki
ności, rozprawiac się l jawnym i za ma·
.Walter Duerfel~. dn:ektor za .s- skowanym wrogiem. Na rewolucyj<,I?\". I.G. FarbeDl:Ddustne w Ośwu:- nych tradycjach polskiej klasy rObot-I
Clm1U, odPOW1:dzlllln;r za masową za oiezej uczy!iśmy się kochać ojczylnę
gładę ludnOŚCI . CYWilnej I za po- prawdziwie, po proletariacku, na
tworne zbrodme, ~okonane przez przykładach przodujących robotników
hitlerowców w obOZie koncentracyj- _ górnik6w, wl6lmiany, metalowców,
oym VI Ośwll:clmlu.
budowlllllYch, zrozumieliśmy, ie praca
Kreuch l Duerfeld tąde!! utworze w wolnej ojczytole jest .prawl! bono_..
k oncent racy Jnego w O'wi"
! daja~..
Ilcz"śc!e.
n !a ""ozu
' . . ru. _.·z--yhl
.~. ~.
clmI....
' d o swe j d yspozycjl n I l>
Polska klasa robotnicza, przodująca nlcląl
u,
mle"
wololczą SUI: roboczą. Brali oni bez~""rednI
udział w organIzowanIu o- Przen.
Ol"a.'l"
I!V"
» lad
"f
n radzieckie/
bozu koncentracyjnego w Oświllcl4&
miu i wraz z Gestapo kierowali masową za "
"lad" ludzi. któn" utracili I
..
-OJ
zdolność do pracy w zabójczych wa-I
'
runlmch. panujących w zakładach
Korespondenc'l sPecjalni "t.1~eraturdza;ą, te jest to 401eul'Mll.t n14WV"
LG. Farben!ndustrie.
naj Gazety-Walk i Czakowski, don~
slou'!onYCĄ
cierpień
ludzkich. _
szą z Pheolanu:
Gdy go czytamy-puzą-:- mlmowolł
przebiega nas dreszc:J.
•
•
•
- Krqżq sluchy. że prezydent Tru
man co wieczór poświęca kilka miBandlici Trumana .pallli 111 K~
BERLIN (PAP.) - W norymbernut na samotnq modlitwe. Modli się
re! cale mIMta ! wsie. utl!cestwiU "Ił
o !osy Awiata, prosi BOf/a O wy,!usiqce bezbr.,.,.nych mhulG4ńców.
skIch kołach politycznych dowiadUją
chanie modlów, OpOKO! 7ta ziem!
Mordercy z Wa!!-Street od datMliCl
sill, te czlonkowie trybunału norymBardzo możliwe, te akurot 1.0 cza
stracili jut toszelk!e cech V ciII'lowi.berskiego, który w swoim czasie ~ka
sie wieczoTJ"lch moi!Ół.v preZłjdenta
czeństwa. Gdzie tylko stqpr.ela win
za! byłego nazistowsklegó komehtato
bqmbowce amerykańskie zrzlL('ily
1I0ga, wyrosła palqca nl.ma'DlAć eJbomby >Ul kokiót kat.,llcld w Seulu.
ra radiowego Hansa Fritzsche na 9
tego narodu do agrcsorow. Jestdmy
Być może prezydent modlił się też
w posiadaniu zn.amien'teco dokulat pobytu w oboz!e pracy, zgłosili,
w chwili, kiedy sanit.lriuHzki wynamentu. W Seulu pTlejętQ depes!tł
za zgodą rządu bawarskiego wniosek,
lily z cerkwi prawoslau;nej w Pheradiowq naczelnika p?l!t,jl LI StIfI..
by Hans Fritzche zwolniony został z
nianie 10 wiernych, któr?y palili oj!a
mana w powiede Mir'a], (ml<!d2l1l
obozu Elchstaett, gdzte jest obecnie
rą nieoczekiwanego lIalotu bandyTaegu i Fusanem) do naczelnik(! lX'internowany.
ckiego ••,
licji prowincji Fasa,... W (lepes2ly
Powyższy wniosek "umotywowaczytamy: .. W ciqgu osl.atnic't czttlKomentując pierwsze spratro~da·
rech dni mnóstwo !o!nierzlI ameryoy" jest tym, że "zwolnienie Frltzscha
nie Komisji Zjednoczonego I)e~okra

Wll-I odpowiedzialn;v

u.......

iCZII
JU~'

Apelem Sztokholmskim,' która. lItanowillI
"'''1
l'
wamy etap w walce o pOl\.V Cli. El, postępowej ludzkości. %akońa:yła ~Ię
również i w naszym kraju wlellum
zwycięstwem sil pokoju.
18 milionów Polaków podpIsało
Swialowy Apel Pokoju. 111 milionów
obywateli, lo znaczy cała prawie dorosili ludność, poparło jednomyłlnle
walkę o trwaly pokÓJ •• jednoCltyto lI!ę
W walce pneclwko krwawym podtega
Cltom wojennym, pn:eclwko IudobóJcom, pragnącym romlec1ć now4, Btrau
nę lIIIwleruch'l.
Corall mocnlejoy. eoru bllld1Iej
zwarty, jednolity, powllzecbny jest 011
świ@cle front walki o pokóJ. Jednoczll
się w nim partyJni i bezpartyJni, wienąey i niewierzący, mlodziei. koblety. Polska jest niezłomnym ogniwem
frontu pollojll, o(llliwem coru bar·
dziej scementowanym, jednolitym,
W walce o pokój nane spolaczeńsIwo z
i
skupia sie: wo·
kół czołowej siły narodu, wokól klasy
robotniczej, uczy się od niej wytrwa-

· h
I ..
...
k·aole. -C .Cą'.' lWO nic z WięZienia wiarą ufnością
dalszycb zbrodn.Darzy wOJDennycb ~!~:~a ~o~;~:;~:ś:,I!OŚd

tącego roku władze amerykańSkie w
NIemczech Zachodnich T.Wólnią dalszych h1tlerowskich zbrodniarzy
fennycl!. Z więzleola w LlIods.berg
półnoe l n? południe Taegu dwa n&- ~ Zostallll przede wszystwe przyezolld.
.
ki •
ł\iI południowym wybrzezu wojska m.
ludOwe po przełamaniU' oporu 25 dyAlfred. KruppvQa BobIe... od~
wii\ji amerykańskiej prowadzą oien- wied%islny za udzial w spisku, mają
1IYWę. Jaok. donosi agencja Reutera. od cym na celu wywołanie wOjny agresyw
dzleły armii ludowej roo:p..'>CZęły jed- nej, za przygotowanie ł uczestnlnocześnie O~wl: na Masan, by ezeńIe w wojnie agresywnej, za grawzil!~ ni,pnyjaCMIla w kleszcza. Obee bleł w krajaCh okupowanych przez
'ale - prasa ol!warde pnymsJa eałko- ·hftlerowców, za przymusowe sproWite fiasko OIIhrw1onej kontrolen.,.- wac:!.zante robotników -s terenów oku
wy
Ile Cz:Indżu. wyaIłk1
powan:reh._ł
lIIl _udział
Rozpaczliwoe
~. 'e"-ów
_...... w
• .mordowaniu
robotn"-ów
.... .w_
..........
"' ---.przymusowo
""
""'ł-""'~'
anlerajl!l:e .....
.... -.- lUę
tprOwadllonych do lA
NiewszelkI! cenę w rejonie Taegu kOfttu miec otu za tnna :Jbrodnie Przec!wi"
ich bardzo
drogo.
to, by wukrye
JW: w 1920 r .
prawdziwe
d_
o Po
II'tratach
hl- lto ludzkości. Krupp
,
dziacb w Korei, dowództwo amerskań prz;y!l0~ niemiecki !lrzemysł
.akie usiłuje pomniejszyć.. lloś~ zab!- zbrOjeniowy do produkowama broni,
t1cl1
rannych i wzięty::h do niewoli: potrzebnej dla ce16W' agresywnych.
D~nnik "NeW York Herald.Tribu Po dOjśdu HitleI'll,do, władzy. przy
.:rrli;~ st~ M' naWet, .~~ "pomocy . • '~'''''~:zył
on
~.!!mtonych do KongresU, dane O sm~ maeuUe ptodUkcjll przeniySłu zbro~ amerykańskich w Kom są ~·jenlowego.. by umożłiwI~ 'HitlerowI
Jn<!tyęz:nie fałszowane. Pod koniec piez- W$Z<:l!ęcle agreajL
.,z;wymp,s yn
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M:sm~~4~n~-C-)
..... .•""'zb"'ł"er-ll"n-i!l podpisów pod
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U;Wtym~'~~~celOYU"mchs:'i-eprzezrov;'ran~o
tam:I:Nl.:!'doboro·dtowąon·g·w~.a.IIAmery
O~~
.~ ~
..

OllroAcy

wojennvch_.w Korei

którynl
wsze.
go
Walk-,.pisze
. . didennik.l
.
do.b.rze. z$ne
- rru.u"stwo
WOllQ' lI:l'ill1Ś!OI1e by- ni~.! oficerów.
#_t.
<_.,.
ndeńt _ . . "Iatematlo
'" ~e, ..., .....tyc:me -a..,. w.
n.0A$p0
a,,~ ..~p
~ czasie. były 1--4. ra~ rWc~ nał Nt!W!I ~.. ~ M Am4!ry
niż podawano ofiejalnie l !!Ifan~ kanie czują na każdym troku J1~
od 'l do 8 tys;;.ęcy o s ó b . .
wszeclmą nienawiść do narodu k~
Korespondent dziennika ..Chkap reańsklego.
~ N-s" PiRe. - ,.g~ Ameryka~.,er:.iIaliści ~erykańsi:Y, któ~
nle dowi~ się o J'Ii!!eZl'Wł'ltvch stra rozpętalizbrQdlllczą woJnę w' KoreI
lada. to bę(Izie dla nieh doikłiwym - pisze ..Trud" - napotykają na zde
_ _<to Mimo powmego optymimlu, cydąwaną wolę walki całego narodu
którym. pI."l!I!Siąkm. są ~nne kore~o, wolę wałki aż do osta~ Ulabu· Mile Arthura, tecznego z,wydęstwa. Terrorystyczne
amerykańscy eksperci woju"wI nie ~e i O!Stn.elilwani'ł miast
wIl!nIł' 'IV powodzenie tntmwene!l w i wsi WZIl'I8gają tylko nienawiść pIłKON!i. Dmridee Ił ~ pa. triołów koreańsldch do wspólczelICIrImIła ~ lIIe me włc1zI lIHIi nych naśladowców Hitlera. Narody
IiWGti
III'lilIge60wllllla. ofl!D6J'w,t całego świata piętnują wt<odnie agn!
prMd wiGŚrIlI; nim ~ejto, cho- 50TÓW
amerykańskich. Postępowa
tiai Stany ZjednOClJOlle mają już w ludzkość domaga się zapr7.e~!anla· b~Korei 60 do 70 tys. żołnierty. Jeszcze stilłl~tw imperialistów
Brrerykanmniej wier2::i! w powO<ben~ inter- sltich w.Korci i \vyroiania woj~k obwencji korespondenci Ht:;'aniezni, cych.
.
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W latach wladzy- rad7.iecklej d~o
Dano olbrzymich imlian na' P"lltlli1J.
które było ptzł'd rewolucją naJba~.
dziej zacofanym okręgiem Bi",lońl~
Szczególnie wiele dokonano na P~l~
Siu w okresie powojennym.
i
W wyniku olbrzymich prac tru:ili~
l'!lcyjnych O~$Ulr Ulslewów na P~l••
SIU••wzrósł k tlkakrotl1Je, a
urodjUłj.
oosc kultur zbożowych WUM/a jbij.
.11.0 dwukrotnie. W lalach powoJet\~
nych- zbudowano na Polesiu setki
kładów przemysłowych. Na mIej
staryclI. ch~'l"cych &1ę chal4k, budu
slę ok. 9O.ty•. nowych domów mi
_
kalnych. Na Pol<llSiu z1ikwldOWlln
całk
W nnjb
sr;.?m eza!lie
odd
!lód 1,Jprawę
szych let~ ",.
beldar6w <lie_ wożenie sadów I
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Rabllniey Zakład6w Staracblwickicb a niklol,. lie wledzia

przechodzą na nowe, postępowe normy
'1łoholnicy

-

zapobiegliwi gospoda-I
Staracbowicklcb maląl
cWaboą. p!ęciolelnią Już tradycję oIt/m:łej pracy dla 5w01ego Ludowego
Pmktwa. dla siebie samycb. dla pokoJu. dla tego, aby nie było więcej
wyzysku człowieka przez CzłOWieka,!
aby było więcej maszyn. którymi zbu
chJe się nowe fabryki i narzędzia, nowe domy i" szkoly, nowe 5alll,ll chody l
tralrtory.
Długa jest lista czołowych przodow
:alków i racjonalizatorów pracy w Za:
kładach Starachowickich. Gdyby kl.os
zajął się studiowaniem Jej, mIałby Ja-.

I

Popiełuch.

I

naszalt, Dobru!,
Gre1nero-I jest ,wlecznie iywy i
w!ecm!e
wa - czolowi przodownicy pracy, ra-, naprzód
postępuJllc,.,
rollWijaJl\CY
~cjonallzatorzv i organizatorzy_ pr?óukl'S" .od. nl!szycb do wytszyc:h norm.
Jenc.e w lutym hr. ~
Muszę
Ink lik ~
cj;. Ludzie ci i wielu innycb dZwigall, Nie można wyzna~yl: granlC'J, na się wykon~ roem)' piu w ełly1I liczyłem sw6) plan,
nie robiło tli
dźwigają z dnia na dzień pracę i pro- której pqstęp tecbnu:my zatrzymałby 8 mieslęey.
IrO Biuro Rllebnby. A wydaje mi Ił
dukcję na coraz wyższy pozlOm, pr~y- się. "Nie ma takjej maszyny, klóreJ
A li Jym moJm zobowiązanlem by- te powinno IIlł t,.. In~
stosowany do potrzeb naszego sOCJa- p~acy nie daloby się jeszcze uspraw- lo tak. Pracuję na dobrej, caesklej pro Tak _ztl\ lu i Kllmł!Qa W
listycznego budownictwa.
nil:" - powiedział kiedyś Jeden z ta- dukej!, frezerce. Jest to takli milszy- wo<lnletwa przy RlId.de Zakłlld~
Szlifierz Zofia Kowalska wyrabiala ·cjonalizatorów
buty
"Ostrowiec', na uniwersalna, na której moina wy_ BOćpo
to robotnik POWlD
w 1948 i przez caly 49 rok_ 5 norm tow. No,:"akowski.
.
konywać operacje długie, trwające by ~le
o!
dziennvcb w ciagu J'ednej dniówki. •. Robolmcy Zakladów Staracbowlc- nawet·8 godzin. Maże ona równ1eł w
cle,
IDn e .
..
k onan.a. '"
.
p'
'k
k'·
~,
b'
dwóch
KiCh
szybko
doszh
do
s!us:nego
przele,zexe
dni
wy
Tow;. OnI OWS. I ~ 1 ra. la .na.
.
! konania, że na tych wielkich procen- robić sztuki półgodzinne.
dobrze, ze ja
sam interesowałe
maszynach w Ciągu dmowkl prawle 3. lacb nie maina się zatrzymywał: ie
tym, ile mam wykonal:. Ale Inni tor
normy. To,~. Kazimiera G~J':lerowa : nie wolno upajać się nimi, lecz s~ojZlożyło się tak, ie po podjęciu warzyue
mniejsze WUIod wlclu mleslę~y ma na sWOIm bo- neć na spraw" :at innej strony. My wy długookresowego zobowiązanla otny teresowanie.
SlIm poszedłem tł.!.
..
.
- malem róine roboty. o róinych
1"
rabia my po kolka nonn-rozumowali- sa ch wykonania, takle, jak frezy
Biura Rachuby
w dniu 22 n~.
a przecież nasze .maszyny nie są jesz- rozwiertaki spiralne, waly zaqiera- Oddałem moje
akordowe,!
cze mimo to całkowiCie wykorzysta- ,
d
k dl
d la . i j fi
_
Pro"" mi
mój H U .
ne. Bo gdyby lak bylo, to moglibyś' Kowe ese. a mo e rm
nn.~....
~
m\' wvrab;ać w'ęcerjeslcze. 'tV Pianie
Te różnoc:1:asowe roboty nie u""v. _ Ano wzięli się
O a!"
~",.
zalo się, Ze
Już swój :1'0"0
6-lelnim musimy. wyp~odukować o, nęly oczywiście na tok mojej robo- czny plan..
,,:ielE'. kllkak:otn1e .1 kllkunastokrot- ty. na codzienne, cotygodniowe, eonie nawet więcej Oli dołyc,!nas. W. miesięczne wykonanie moich norm.
Na akademii poświęcone! męt1l1
nasz}'cb maszynach jl's! leszcze wiele I Mogły wplynac mogły utrudnić ro- 22 lipca, .potkałem tow. ilolesłlliwjll
sił i energii. której niewykorzystallś-· botę.· ale _ o'd' cugO j~ lepsa Oi'- StoJka - ulifierza, pracuJąceio obol!;
my" 'l'r,~j1:L;,my SH;: ctot~{'h(,1as dwo- ganiu,cja pracy. od CH!,O jest dobre mnie.
ma. czy p.<;cioma normami na dn:ow- Jej rozłożt'nie? Daleki temu wlaśnie
- Słuchaj, ja już wykonałem lW~j
kę i - . Slil;;,m\' w
mi0isC\1. Nas.ze mo;:lem w\'konywać moje plany proroczny plan - powiedZiałem mU.
normy. leraz dla Planu 6-1"tnier/o są dllkcyine. •
normami starymi, dawflo obalonymi ł
- To
go wykonał"
nieżyciowymi.
Musimy worn,c lego
Każdego
mIeSIąca
sprawdzalem lem Stojck. _ Tl)
przejść na nowe. w~ iSle. takie, jakle swoje wyrobienie norm. Robiiem to i przecież Biuro powinno mnie o tyrtl
potrzebne są na .... mu Planowi, na- dlatego, że, m'mo iż znałem codzien- zawiadomić.
szym podęta\\'nm Enc!alilmu.
ny procent wykonania swojej normy,
.
, .
- Bmro. g"OJą drogą to· jegO
l lak zrodził się czyn - przechodz<' to jodnak przy końcu miesiąca mupowinieneś sil:
nie na nou'e normy. \V lut~"m hieżąM sialem ob;:czy,; "obie śr"dnią, któr. Obowl.ązek, ale .1 ty
dawala
mi
procent
miesięczny.
Tak
l
tym
mteresowac
lepiej
niż
dotych
..
ceqo roku W Fabryce Narzędzi przeszli na nowe, ''''~"isze normy c7.ołowi każdą m:wltę i godz..inę, starając się i czas.
przodownicy pracy: Kowalska, Dobrut, ją dobrze wykorzystać.
ł
Pofcm jeszcze spotkałem dwumlll.
Kołodziejski i ki!ku inr.vch.
.

l

Re Zakładów

.Dlaalll 'klIfIniei". kity .Istrlwllc«
Ile 11111111111
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tO Fabryce Nllrze,jci Zaldadów Starad101I'ic:,;rh odl)!l1a się
czasie które i W!lstąpUa. tokarz tow. Kazimiera Grl'lner01(11.
która postanowi/a praco',;"" n!! no",ych normach. Za jej prz!!!,la·1cm ,,,,,:ła
cala załoga Fabryki NaT=~dzi, postanawiając przejść na nowe normy z
dniem 1 wueśnia.
NIi zdjęciu: - tow. Grejr..erowlt przy maszynie.

W 'dniu 23 bm.

. ksztaltowala
dojrzewał

się

ich

rośli ludzie, jak! norowym koncie pracy 200 i więcej
świadomość,

I
I

I·

Jak! procent. Tow. Karol Banaszak, zetem-.

w nich nowy sOCJallstycz-1 powcy z brygady Im. Stalina, Dobruł,

ny. stosunek do pracy, stosnnek, któ- i wielu, wielu innych. setki ludzi -:ry ka1e pracować po nowemu, w za-I wyrabia po d,.... ie i trzy normy.
5tllSOW,lnlu nowego etapu naszego roz-/ W
1'_ t
t l .'e możliwe d7;~
woju .do nowej, wyiszej techniki. po ki s~zc~:l~~ 'c~n~';t~ s~iosunkowi d~
IICICjahstycznemu.
•
pracy' dzi ~i _zastosowaniu uspraw.. Kadry decydują o wszystkim. Tak
i"
. ę r,'
h . jeps-ej orlest w Zakładach Starachowickich. I n.er: ra.~lnna 17~.,n~. :d~i 10szc~~dno:;;ci
futaj przez pięć lal wolnej pracy dlal aamZdCJI p;aC;i' Zlę
"
Polski Ludowej, o pracy tej, o jej po- czasu l ma,erli! OWo
ziomle I jakości decydowali ludzie,
Ale!o przecie!. nie ,~s~ystki.e rezerrobotnicy, kadry. Wyrastali tacy
wy, nIe wszystkie mo;:l!woścl, WykCl:,
dzie. jak Ponlkowskl, Kowalska, Ba- nyslane do końca. Proces produkcji
lał "
lUd""
,....._......".....
_

<".

~3mochort~1\v na nowe

I

ftłtUówka, Ul

sny obra?: tego, jak

Fahryre

n",my pr7eszł?dl zelemno,viec tew.
Karol ·Banaszak. •.Ja ehcę pracować
po nowemu· - pnwledzial tow. Band
szale w Biurze Kalkulacii. "Nasza
Fahryka ma w Planie 6-le.lnim wypro
dukawać 13 tys. samocbodów. Ja 10-'
czę dla nich waty korbowe. Taki wal,
nie wiadoinn dlaczego, mi.~1 3-godzinny czas wykonania, a można wykonać go W półtorej godziny. I la się na
lo pisz!). Dajcie mi półtorej godziny
jako 100 - normę dla Jednego walu·
R1lch przechod7f>n;a na nowe nnrmy
raZS?"r7y! się. \V tych dniach przyszla.. .lo sehctarla odd7.ia~o~cj orqani
zaClI partyjnej tow. Ka7.lmlera GreJn~rowa. tokarz Fahryki l\:arzędzi i
?""iadczyla: "Stere nor";y Sil dobre
,ylko dla hnmelantow I oh!]bnkow.

l

dla uczciwych robotników są .ni€'od-

powieclnie. Niecb kalkulacja ustali dla
mnie nawe normy. Dajcie mi 100 pro~enl przynajmn1ej dla .obecnycb m?lU-I
Ich 190 procen!. A Ja ł tak pOl!gonlę
robotę. Dam swoje i za.robię swoje".
~a ·t?w. <?rej~e~ową poszły inn~ ko
·
blely l męzczyznL Na· n1 asow ym ze. . .
braniu Jaki
db I
• 23 b
I
Tow. Aleksander PIotrowskI jest Jednym z czo!owych .frezerów -przodou>
l!!" U I ,.,.-,
AA.
Gre}n~r. owa e :ś\Vra~c:;ia. ws~;st~;;;; ~l;~ÓW p rac1l /tuty "Ostrowiec". Swój plan ro~zny tow. Piotrowski wyk01l4ł
.
- T J f t ' " 8 UJ
I PI
towarzyszkom i towarzyszom pracy, J_U~ 20 .czerwca br. Dla .1J.czczen,la Ogól ~opolsklegO Kongresu o.'~'OIlców Po
_J - IW.-J
•
'.
; że przecbodzl na nowe normy . .,Zwró- kOlU, który odbędzIe Stli w n /lrSZa1V le, tow. PIotrowski podll!os! swq 11ly
.
~ 1~l'f.t€sr..en~~
cilam się - oświaclczyla tow. Grejne.
,
dajnoić o 15 procent.
~
Q'łn I C l_I
! rowa do kalkulacji, aby zmniejszono wi
! t
k
J~j
ruI",';;;' I'V'j
I mi czas z 36 do 26 god~jn. Zobowiąęc W II ym wy onałem swój plan szynowca tow. Jana Bogackiego, h~.
.
_
zuję się tę n.ormę przeliraczać o 20 w 159,9 procentach. W marcu w 168,11 blarza ! powiedziałem mu o tym. B(il....._ - _...
_ ..
P
procen!. Zwiększyć nam !trzeba wy- procentach. W kwietniu w 183,4 pro- gucki powiedl,iał swojemu zmlennii-'
daj~ość, bo większy jest~asz Plan 6-1 centach, w maju _ w 187,9 proeen- kowi tow. BronisławowI Czywwi, ja
St.nisł.w Ci uryło
Józef Dąbrowski lelnt, bo większy musi byc nasz ,,-kład! lach. Czerwiec byl li zyto
d
znowu zawladomJlem tokarza tow.
brygadzista ruchu
do sprawy pokoju i SOCjalizmu".
I
'.
~
wytli
la Stanisława Bieleckiego. Wszy;cy oni
mistrz na odlewni rur
,.Ostrowiu"
Za
jej
przykładem
poszli
inni.
Krymn
e
ml~lącem:
dllł
mI
on
192,3
pro
następnego dnia poszli do rachub~.
pnodownicy pracy huty
!lyna Mazurówna, pracująca tuż
cent. Lipiec był troehe gorsZy od IOkazalo się, że towarzysze ci wykl)bqk <:';rejnerowej, szlifieą Jan Sęploł. ezerwca - 190,04 proeent. Nie pne- nal! Jut dawno swoje roczne. pla:.)'.
Ważne są
Zblgmew Wawryniuk,
Mieczysław szklldzil mi on jednak
w:rkoMnru Okazało sIę. te Baguckl WYkonał
SlIwiński, Bogdan Szydlowski, Taj
zad I
w
plan roemy 20 ezerwca Stojek "Y_
~eti!!'Z Koper, Jan Cybul5kl i wielu mo ego
an a.
przed7Jił mnie o 12 dni,' a Bleleekl' o
:nnych postanowili pracowa~ na wyż
Na śW!ęto PKWN skróciłem ezas 8. dni. Nic nle szkodzi, te wyprzedz:!,zych normach.
~ykonama rocznego P!lIIJn o 1 mle- h. Bylem tylko dumny z tego, że to:>najważniejszy
Wyższe, socjalistyczne normy przy SląC. I tak, na 22 Iipea bylem już go- warz.'·sze ci tak dobrze się sp!EalL
. Jęli wszyscy robotnicy Fabryki !'I:arzę llów z planem roczuym. Pomogło mi a nikt o tym nie wiedział. I mam o
świadomy wysiłek
dZI .. Za Icb przykładem pójdą rObotnl-' w tym zaslosowa~ie usprawnienia w to p:E'tensje . do rachuby .j KomiSji
'Braki w nasz\'Ch odlewach sięga- omawianiu spraw produkcyjnych. Ró c~ n:nycb fabryk Zakładów Slaracho-I proc,esle fn;,zowama: zastosowałem 5 Wspolzawodmctwa. Zaniedbały one
1Y niedawno 14 ·procent. W tej' chwili wnież kierov.-nik riaszej odlewni tow. wlcklcb. Za Ic~ przykładem pójdą frezow w Jednym ruchu masz-yny, tak amą rzecz. A przecież można
ldało nam się ilość or"l~ów zmniej - ~ideck; stał się codcie'1nym n"ulc"-I wszyscy rob?tn!cy przemysłu m,:lalo- I co ?alo :ni "':' ogóle skrócenle czasu było ~powiednio te. nasze sukce$y
, azyć do 1(1 procent
Clelem nas wszystkich. Każde;;o pou-, wego w ~raJu ł cała .oflarna, śWlado-lobrobkl bztukl.
rozgłOSie me dla nasze] przyjemnośei,
Dzięki czemu udało .. am się to czy, z każdym przystani?, poro7ma-1 ma, budUjąca w codZIennym trudzie
A
.
.
.':
a dłatego tylko, aby inni lowarzystl>
Ikrornne, zanadto jeszcze skromne 0- wia; każdemu pomoże i p<:radzi. A te. socjalizm - polska klasa roIWlnicza.
le m,e tylko to usprawmen,e. Jak uczyli się na naszych doświddcze,." .... .?
. . t' b d
.
wspomn,alem na poczotku
hczYl"m . h B
I
l_L
.1...... Ięt:le.
Jes
ar. zo wpzn.e. LuJ.l'e u n15
Tadeusz Bartosz
każd d"
.'
~
mac..
o wca e przec.,.., nie chod.zi
Odlewnla nasza jest jetlną z najJe- ją. że jest kierownik i to kierc,·vTlil;. __............ , "
y Zlen sv.ojego panu. Llczyłem o to, aby w '-ucle "Ostrowlee" był
piej imechanizo\vanych oćle\v".'1i w Eu który zna robotę i potr::I:i ż .:c z iudź
......... -. '- .................. - .............................................................. ,............. jeden czy pIęciu nawet Boguekich,
ropie. Lanie u nas odbywa się syste- ·mi.
Tow.
Ni'lecki
um'''}
ni,,,Stojków. Bieleckich czy ch~by Plolnem ·wirowym; odśrodko',;ym. Pciega nież dlJ"{rzec lud"i pn:.xl"~',~'Tch. Dotn>wsklcb. Chodl!i o to, aby bYlo leh
ona na wlewaniu ~t1ró,... kl 'c«"rowej b171" dostrzega!. pl7.nno\\,;,n;;,w pr'lcy.1
lak naJWięceJ, aby nimi byli wszyscy.
I!o wirujących szybko tzw kokili czyli Tak więc, nie pom,lił si,; cc. do tow
pewnego rodzaju form. Kokile te wi- Wlod!im'eT!n Gor.cln, rn:<-miH'7.il. kM•
..
..
tuj, W pancerzu. zanur?cnym przez rego poprzetińlo c7.c~tn k!'Zv,,-<imno w,
eał:Y czas w wodzie, ! :xHewają w ten prac\', mimo. że b"ł b.,r.-l7.0 c('~m'm I'
Codziennie prZYChodzę do swojej ma
1pII5Ób rury.
.
fachowcem I okaz>!! si~ przod" h2vm
szyny. Codziennie słyszę o tym jak
Do n!eda\\-na koklle .mial", ~OTSZą w pracy NI" pom"!il. ;;ię i co no in.
imperialiŚCi anglosascy mordują spolakość. l1yly one widO\:zoi~ prorluko- nych ludzi. t"kich i"k '<;",~;,Ip.w r.a.kolnY lud Korei. jak podżeiają i nawane z gorszego mater,,,!u, lub -też lec. I w",tąniacz. f!tef~» PO"!.. orllepędzai"! do wojn- inne podporladkomiały gorszą obróbkę te:-m:ezrrą·4'eraz wacz rur, Frall<"i<,-pk<l?r-"flnnik -<YJ
wane im kraie, opanowane
jednAk I\trzymuiemv k:J!nle o .1ppszej lewacz rur I wielu· innv'-h ..
zaprz<>dane im kliki. Przy mojej m,,jakoki. Dzięki. temu i my produkujeDz;"ki więc innemu roz.,tawic!liu
szynie -: przy czeskiej uniwersałn~j
my Jep..q., rury, z mmeJ<zą Ho_.'<cią llldzi jakość odlewów meco 'się popra.fre7.erce Jelitem 7. towarzyszami z K~
braków.
wila.·
rei, tak jak są li! nimi towa~e
Zwr6cilifuny. też uwa"ę na 1ep$tą
Waż"" SI! dl" j"kn<'" ""'"'11,,11 od!",czesey, którzy wyprodukowałite m".
Organizacie pracy. Lepna crganizacia. w6w dopr" '",ki/I? do!,,'! "henie. d.)szynę, abym mógł na niej wa.lt'1'Yc· O
to nie tylko Iep$ze u~hwie!lie' ludzi, bre czp..,,;d'o. kok, do t"p,,,,'I'1 wrńw
po~6j.
są 'Z nimi towarzysze .....
choć ł ono ma wieJkie zn~{'zenie. 1...- ki. sur6u,lm. "le TÓ'J:nl~~ "'nz"" ; ren
dZIeccy, W których stronę spogl,,pm organizacja pracy. t{} równie;; ; "!! jl!,t rzet"rny "'Y$i/"k ""-;J.•tk'rh _
damy my - robotnicy .polscy. ro':>~&
to~ jai:yto są lUdzie; j'r:,' to są fa- od kirrnll'TIika dopo"1f)r'1 OOd:'olonicy czesey I robQtnit'y całego iwl~hO\Vey. czy cechUje jch SOCjll!i~tyCl- '''Pj: l jeśli 1V$Z1ISł"11 prz,'u"'n rl.~ ciuta. z rado~lą I dUmą. U DalI w W _
lIy śtOilUnek do ~racy. My takich ludzi chl'm w~.pó!"e.l trod:; o :iol<ośi< n!lSzlJPh
szawte nabędzie sie KOIl#nlS Poko u.
dorabmśmy się.
rur•. O wyk"rumi,. PI",,,, F-l('·"ieg,> •. to
Uczciłem CO podnleslel'liem wy
_
Organizacja partyjna I.kierownictWQ 1I0prawdę b!i'dziemll mO!1!~ ność b.-a,
śet o 15 ~nt. W· dni popn
nasTej odlewni rozpocz<!łv pracę or- k6m vnn;ej~l'yt do mini7l1IJm 90 prze
Ile go. będę J:ltZy ma.tzy1lJe tor
lani.zacyjN( li! ludtmi. Wi,,!!' Dllszvch deż ID Planie 6-letTlim .,,:r,1d;jkeja 114Wartę PokoJu.
I
zebrań partyjnych w :.l:jdzmto\Vej CI', sza musi Ol/Ć j)rodukcJąli/ierlDuej ta-
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ALaUlANDER PlC''t'Bowst
' frezer liuh "Ostrowiec"

• . . . , .', Trzy troski ZespOłu PGR
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nych
znajduje się-po~
albo 4, siewttiłti prywatne' i 8 do 10
siewnikÓ'IV SOM-owskl!eh. W ten &pOsób w C2lIISie ~"", jednegm!ny,
jak np. gmina PacanÓ'IV będą dys:poIlpierwszychdniach, .września. Inne nawały '104 ~wnikami,' a lnłle gmipńny, majllClt' eiętitą glebę, jak'StOp nytylko 10 siewnikami. W jednej
~ca, Pacanów itd. rozpoczną siewy gminie posieją siiewnlki ziamo u 00około 10, wrzemiL '
gaczy wiej$klch, a w drJoiiej gml'DIe

.

,;zlJt,elnicy pi8~:
, "

"·SI"I'.'Sl. W-·SL,s
"leJ

L

"
_
Niektóre cminY,poWjatu bwlriego,
ja1r up; ,gmina Maleszowa. Cbmielnik. RaIIąee.~ które ~ają gle
hę lekką, rozpoczną si~ jl!sienne w

trminaclt

. w,Moskarzemie

nie !Idu opre,nOłD'fat-'I .

Pr.Iygotowtlliia do akcji siewnej
Winny·więe·sz;vbko iblii:ać się'ku koń
eowi. Międz:y' ilmymi·powlnny już
być dobrze opracowane ,na kv-!iej z
gminpIBńy'
.W;ikorzystańia sie\vnini:i~:~n~ZY~j:t ';i~~ą ;~~~::; kóWpr:zez małoj Sredniomlnych chlo
agat
b'
dział p6w. A 'siewnlitl'lw,w tym roku w poP
or prasy, lerze czyn!lY u
równ~u do tolfu ubiegłego jest rzew"walce klasowej, jakaohecnie.t~ czywiScle bardzo 'dużo. Tylko sam
się ,:na wsi. Nasze wiejskie warunki 50"
_ .......... , WY.remontowanych
wyl'ńagajq od lls~!mosza .wiele solid:'.. ......-nej pra~ i ~llrzii Od pracy bowiel'n siewnikÓ'IV 232 oraz 11 sievmików nalistónOS7.3 7.a~żny j8t w dutej mie~ WOzOwych. ,Prócz .tego w tegorocmej
rze ~t,an c7.ytelrij't'~''''a na w;;l. Z ~go planowej altcji siewnej weŹlną udział
teź;,w7.ględu:lylob:: wskal:.me, aoy'u- na 'mOCy uchwały. Rady Ministrów
t'zędy :;loi:ztowe :Cierowały na ..stanQ- 392'lIiewniki ~trte,. które zostaną
Wiska ,li"tonOSZ}" wiejskich ludzi '00;' wykatźYstane w'l'lIl1\ach pomocy są.'
•
'_1.
L dzi
. od
'_""" siedllkiej.· WóOęe takiej liczbY, wy..
pow ,eom"...
e me
. ''''4 S1e:~_
'. """Iri ~"
....;.
. l',bowiem
raczej uszkodzą,
niż pOWl",,,m,
pomaga- nO~~J·_.
~~e,
me.
ją. Oto, prżyklad:
'
.•
cząc SIewników naw~cn, nalezaDopóki nasz teren należał do agen- łoby.. dp.bne ~WIC ;;u: nad opracji pocztowej 'X 8zczekoeinaeb. dz.i.ę. cOW8!lle:n plan~
ro:wn~l~rnego
ki enprg;C;;ile.n:1 1;,donoszowi, ob. BI, ~ore:a !!~ąu~ tu,S~~'.u~~w. na
ehowi, dor~czan:e poczty jak, ruw-' ,,: gm ny """o ~~a,"
le' ysm>:
niei: pren:umerata czasopism prtedśtl\ wo~' ~wn~,ze WSZy~y mało l
wiała się bardzo dobrze. Po utwone- ś~or~m chłopi tego, 'po~",tu .ró,.wIUU agencji pocztowej w M05karze- nomI~ k~stają ,z s,e:wlllkow.
wie stosunki te uległy gruntow!1e j Dla~~ teg1? potczebn~ byzIllianię. Dd gromada Tarnowa QI)_ ~a" se~a " WSJl:6łpracą ,j}onllęd zy
ra, licźąca ponad 100 g05podarsW-r. lS9M-~ a' PoWIatową' ~adą N!lroprenumeruje zaledwie k}Ii::3 _czaśo- dow,! przY, oPf!1co:~vywanlU plan?",:
pism. ,Trzeba dodać. że prenumerl'~b- WSJl(?łpr~y, te] Jedn~ w powIeCle
rami są prawie tylko partyj:li i m!o- busl\im me było.
dzież szkolna. Natomiast rolnicy nie
Oto 'wyni:ki 'braku tej wSpółpracy.
zrzeSzeni w ZSCh i bezpartyjni, w
'.
l
ogóle prasy nie czytają. Dlaczego tak
PZGS w Busku,dyspOO.uiącswymi
jest:? Otóż dlatego, że nąsz listonosz, li.ewnikami, l"OZd:z:itilił ~ętnie na
ob. W~ik, podobnie jak i jego p~ jeonli ,gmirię lO siewników i obecnie
przednik, nie daje sob1e po prostu ,ra- kończy ibi_iI! zamówień od mało
dy na swoim stanowisku., Pvwinien i,średniorOlnych chłopów. W rachubę
on bardziej interesować się życiem' ~ak nie wzięto siew:nik~w prywat
wśi 'i częściej przyPominać o prehu:' nych, Które nie ~ą oczywiście ró\Vnomeracie, czasopism. Widocznie ob. miernie rozłożone po gminach. W
Wójcik nie rozumie jakie obowiązki gn'riDie Pacanów np.' znajduje się 90
tla nim ciążą.
si~ów prywatny,ch i 14 SOM-owAntoni Blaut . '
"sli:i(:h,a w gmlnie Słu!»a 90 siewnikorespondent "S!ow,a Ludu",I k~ prywatny<:h. i okoł,o 10 S01\'i-ow
,
Z Tamowej Góry.
sirich, a w gnnnie MarIanpol czy tn-

'-'1"8.·S.'"

~

15 do 20 hm. W.zystkje maj"tki' tello
zespolu jui na ,Hugo przed termInem
przygotowały pola pod zasiewy i o·
czekiwaly na przysian:e nasion, któ·
rych mial dostarczy!: przed 15 hm. Ze·
.p6ł PGR - Bogusławiee. Nasion tych

Cudzynowice nie otr':)'mal do
pierwszeństwo w korzYstaniu z maDrugim problemem Cudzynowic są
szyn, tak z pomocy sąsiedzkiej jak r nawozy sztuczne ltIóre OZ PGR roz'
.
'd.•
z, SOM- ów.
dZlela
na zespoli' we dl ug od powle
Jakie z tego jest wyjście? Powiato nie~otk :O~dZi~inilla. ;-: ~h~m, obekn~j
wa Rada Narodowa w Busku musi mają l ego z"spo
onczą or ę l
natychmiast ",-ejść w poroi!:umienie z należa~oby z~tem rozpocząć wysiew
instruktorem Ośrodków Maszvnowvch n1!wo~ow, kl.ore mun~ być wysiane
jl""" PZGS-l'e
l' U""-ll'ć, ",,":,'" ty·ch na klika. dm przed ~lewem woza ..W
'-J
"...
. n
t
b
11 b ś
l
gmirulch. gdzie dużo jest si~ików en sposo. npewn I y my, wczesne
oz' PGR w Kielcach winien wy Ju.
prywatnych nalety odpowiednio wI:ga p!anowe ~lewy. Ale ~ot. kIedy n~w?·
nizować pomoc sąsiedzką, dbając o zo.w ZespoI. jeszc~e me otrzymal I nIe nil:: przyczyny tych wszystkich op6ż.
to, by 'łogaąze w tadnym wypadku Wiadom" kiedy Je otrzyma: Pakt ten nil!i\' terminów, tak ważnych w plan!}!.
nie uchylali się z niej, a s:ewniki je~t o. tyle dZlvmy, te Gmllme ~pól.
SOM-owskie z tych gmin pl'?.esleć do d~lelme lUZ davn:o zaopatrzyły. tndy- "{ej gospodarce na roli i natychm!a$~
tych gmin, w których siewników pry ,Wlduel.nycb chlopow l spóld,nelme pro prtystl\pić do naprawy karygodnyell
d
v.--atnych jest za mało. Powtarzamy: d uk cYlne w nawozy sz t uczne, pozaniedbań.
sprawę tę należy uregulować jak naj czas g9Y OZ PGR me zdążył tego uo·
S.D.
szybciej!
(R)
bić do dziś,
-----------------------------------------------

j

W arsza~a ..... Twoi<:tSJRl~ga
~

ozimego

Zespołu PGR~, Cuct,-:::M\1i:~e 'o\,istal wy:znaczrmy przez Okręgowy
rząd PGR w Kiekach na okres od dnia

:!m~~ie~~, ~a~:':~~i~ ~~rl

... ..p

ri'y-'

Termin ltasiewów rzepaku

11.-

~

I

P,rznkład

Bodnn
l:7

naśladowania

o
Te hmiriimumw
remontów
l:7

6

jakość

podniesie

Kilkakrotnie jut na łamach nasze-l kład(y z dziedziny traktorów, si1nigo pisma pIsaliśmy o pracy TOR-u ków, elektrjfikacji, kotłów pzrow Busku. W ~rtykułach na;1.ych były wych. maszynozna\'isw,'a i technoloporuszane takie sprawy, jak opóźnie- gui. Kierownik technicz:ny watszta~ie remontó", maS1:yn rolniczych lub tów, technik Dytkowsld będzie wyźle \vykonane remonty. Zniwiarka czy kładał o przyrządach pomi~rO\vych i
traktor np. po wyjściu z TOR-u bus- obr.abiarkach. Konstruktor warsztakiego często się psuły po 1 lub 2 tów Kogcielski i majster ',varszta:tów,
dniach. Sprawą tą zajęła się podsta- Cza.rnecki, będą uczyli sposobu i mewowa organizacja pa,rtYJna, Rada Za tod napra\vy maszyn rolniczyr.h oraz
kładowa i kierownictwo warsztatów ich szybkiego montażu. Do wykładów
TOR-u, majdując główne przYCZYny postanowIono przystosować wa:-:;ztat
zła w, zbyt małej ilości robotników naprawczy oraz wyszukać odpowiedWykwalifikowanych. W warsztatach nią świetlicę.
na 45 robotników jest m!edwie 7 faKieroWTI"ctwo TOR-u w Bu;ku
Chowców, reszta to pracown:cy nie- pragnęłoby również, aby na wykłady
wykwalifiko.wani, którzy zdobyli przy przyjeżdżali
takźe
kierowmcy
warsztacie trochę praktyki zaw'ldo- SOM-ów oraz mechanicy z PGR-ów.
wej, .ąJ,·e p~adając .ie,dnak .ża<luj!l dy,ponująCY po zakończeniu akcji
wiedzy teorl!tYćl!h'(!j,~ isk konieczllej' siewnej i imnych prac 'w polu, woldo pracy 'przy maszYnach.
nym czasem. W ten śpósób mechan;lk:'
Wiedza za to leźy na póŁ",ach biblio PGR-u, czy też kierownik SOM-u,bę
teki technicznej
warsztatu, gdzie dzie się uczy! sam naprawić nieznacz
znajdują się takie podręczniki
jak: ne uszkodzenia maszyn i nie':!opul'Z,,zetor 25", "Maszynoznawstwo Rolni
cze", "JUechanizaeja i elektryfikacja
rolnictwa", "Traktorzysta I mechanik", "Siewnik rzędOWY", "Obsługa
traktorów amerykańskich" i wiele in
nych materiałów, które staJe do warsztatów nadchodzą. a nie są wykony
stywane.
Od wioski Piotrowice, gm. Czyżów
Obecnie organizacja podstawowa.
Rada Zakładowa i kierownictwo prag Szlachecki, ku wsi Linów, gm. Laso~
ną ten zapas wiedzy właściwie, wyko cin powiatu opatowskiego wzdłuż
zystać, dosta<rczyć książki kaZdemu
lewego' brzegu Wisły buduje się wał,
wnikowi warsztatu' oraz pomaać do opanowania zawartego
tam zabezpieczająCY pola przed wylewam!
materiału, by w ten
sposób Każdy rzeki. Wał o długości 1250 m. zobopracownik uzyskał minimum wiedzy wiązali Rię ,Wykonać, lO: własnej ilłl
technicznej, niezbędnej przy jego, pra cjatywy chlopi z najbliższych grlun,
cy. Począwszy od pierwszych dni paź
miernika rozpoczną się systematycz- a chcąc pomóc sąsiadom, akces swój
ne wykłady dla pracowników,zarów zgłOSiła także gmina Ożarów.
no już pracujących jak i dla tych, kió
Państwo Ludowe,
popierające
w
rzy zostaną w niłjbliższym czasie
pelni każdy twórczy wysiłek ludzi, i
przyjęci do warsztatów, Wykładvwca
mi na kursie będą wy>ltwalffikawani w tym wypadku pośpieszyło również
pracownicy i robotnicy waI'S7.tatów. z wydatną pomocą: Na' budowę wał\l
I tak kierownik wa'r'sztatÓ'IV, ob.' A11toni Zaporski, będzie prowad:>lił 'ń"i- wyasygnowano już kilka milionÓw

Wał

ozaE,

by I błahej ezęsto przyczyny'
maszyna była unieruchomiona prz~
kilka dni. a czasem nawet tygodnI.
Inicjatywa praco1lłllików TOa-u w
Bu9ku jest niewątpliwie aodna zain ...
teresowania t należy ją Pllprzeć, na ...
leży prz.yjść z pqmocą zarówno \\o"Y'"
kłMowcom, jak i pracownikom, pra~
nącym sięuczyl: l
podnosIć swoi.
kwaliflkacje w dziedzinie i mechanlUJ.
cji :rolnictwa. S,prawa ta jest ważn",
zwłaszcza teraz,
gdy przeobrażamy
ustrój rolny i przeĆhodzlmy •
sochy na traktor, a z płachty - na
siewnik.
Inicjatywę pracowników TOR-u VI
Busku
winien
podjąć
TOR
VI
Radomiu,
vvinny podją~ POM-y
oraz 1?ZGS-y. ~adające równiet
warszta,ty naprawcze. W ten spos6ł:>
~!Illą kwalifikacje nie dziesiątków,
lecz eetek wykWalifikowanych robot.
rukÓ'IV, którzy :za.peVvnią dobry, sŻyb
ki i tani remont maszyn rdlnic:zych.
Sł. D.

nasz

budUją chłopi
zgm:n Lasocip, Czyżów Szlachecki i Ożarów

• Fragmrnt N.Jw!!!]" Swi~tu

U Ustaw RP.34
~zal się

numer

Dziennika'

zawierającv następu
Ustawę z 6nl,1 27 czerto

z pomnikiem

Kopernika.

cle trwaloicizwi4Zku malżeńskiego,
Z socjalistycznej koncepcJi rodziny

wprowadza zmiany. poważnie ogra
niczające przyczyll.Y uniewużnienia

przeciwpowodziowy

:r;:~~

:!/

jako waż
ne; instytucji 'spólecznej -, wynika,

i pojmowania

malżeliJf.tGa

malźeństwq.

.....
"N
k
.oiJly ','ocleks rodzin,ny

wcllldzi .' życie 1 paŹdziernika
mi

**

'<ce',,- '"'

,,'

lir.

W najblitszYch drliach przY
ode. o długo.
ści lOG m. W·
sposób jeszcze VI
tym roku wykonany zostanie wał O
diugości 2250 .m.

ten

Przyglądam aię pracy I 'ej orPi"
nlzacji. W pięciu grupach uwija sili
żwawo przy 111 wozach 229 osób. Wo
zy' naładowane ziemią odjeżdźają, a
na 'Ich miejsce stają nowe. Fraca
trwa ,bez przerw. Jazda jest jednokierunkowa, co znakomicie usprawni ,
lo pracę i podniosło stopień je;j
organizacji. Wsz~ie ład i porz!\~
delt. Ziemię do budowy walu pobiera
się z. brzegów' Wisły, pozostawiając
przy wale szeroki pas dla zapobieże
nia ,wytworzenia się drugiego ko~
ryta.

nie dzieci i 'pracy we Wipótnym go-

spodarstWie.

Daleko idące zmiany Wf/I"oUladza
NowY KOdeks Rodzi1myw pełni
Kodeks w dziedzinie stosulll-:ów"ma
realizuje zasadę róumoup1nwnienia
jątkowych , pÓffliędzl/ ma!żonkami.
że związek małżeński me może oyć
rozwiqzywany tV/ko i wyłącznie z wo
kobiety w małżeństwie . •4rtllk1l1 14 - Przl/jęta przez Kodeks za",ada: wspÓI
'ilości mienia dorobk.JwE:go p<>tega na
prawa rodzinnego stanowi, że -mąż
li stron. Rozwód, który na3ze )::1'awo
tl/m, że wszystkie przedmioty nal!y
1950 1'. o postępowano'~ niespornym
traktuje jako zło konieczne, udziei źona mają równe prllW'Z i,obou.tą
te pTzez któregokOlwiek z fIl!!.lżon~
w sprawach rodzinny~h OTaz w lIPl'a
lony być może tylko l: w~1'.ycn pozki w małżeństwie. lIJati:onkowie 0wach % zakresu kurate,i; Ustawę %
ków' to czasie tTwania 7T.alże't8twl1c i
wodów, gdy s~ dojdzi! do przekc.bowiązani są do wspólnego pożycia,
sta1lO1Oiqce jego dorobek - są wspóL
dnia 18 lipca 1950 r. - Przepisy onym majątkiem obojga ml!.uonków.
gólne prawa· cywilnelJo; L"stawę z ~r-- ~------~,-~--_._---------------Przewodnią mllśl.q naszego prawa
dnia 18 lipca 1950 T_ PrzeplSll
y
rodzinnego jest ochrona interesu ma
p:ze
ogó1nepra
łoletnich dzieci. Prawo nakłada na
rodziców obowiązek wychowania
swych' dzieci.
·'KODEKS RODZINNY ogłoszony
Prawo 1'odzinne stoi również na
1/1 ~nfku Ustaw RP wchodzi 10
gruncie' usunięcia wszetkicn różnic
ŻlIcie.iZ' dniemilpaźdtiemUQl br. ,
7!\iędzy stanowiskiem prawnym d.i:ie
wieTności, (wzajemnej
pomocy
',Nowy K'Odeks, Ro1zin'ł;l zastąpi , rumia, że nie ma żmbie; nadziei
ci z małżeństwa a stalwwiskiem
cztery obowiązujqce obe,c:nie dek1:€- dalsze utrzvmanlezw:ązk!! 'r.I,l-f'li.. wspóldziallinia dla il:Jbm "odziny.
dziecipozamałżeńskicl&. Dziecko, któ
skiel19. RozwQd, ftle ;2St dOPUS~CUll
ktÓ1'ą przeZ- swój żwit;Z€k załozyli..
ty:, o prawie małżeńsk''m,· o pra.me
rego. Todzice nie są malzon:<ami, ma
" małźriskim majqtkowum, prawie TO , ny, gdyby dobro malo'etnicl. dzleci
Ma!żimkowie wspólnie r .Jzstrzygaj4
identyczne prawa, co dziecko zrodzó
miało wskutek niego uc;e'·pie":' S1oO istotnych sprawach T<>dzm,lI, .;: ,bra
dzmftytlł i prawie op:ek'••!IICZfj1Tt. W'
ni! w małżeństwie.
ku zaś porozumienia, ka::dy z mał
fe!l, sp0s6b Kodeks RJd::inn!l, obe~ jqc na strażY zasady ;'1'wu'.ości maLSzeTeg istotnych ,;mian wproważonków może ztDTóctć si;: o rozstT'Z'ljmujqc.~ zakresem di:ialcnia: c:a·, żeństwą: - Kodeks stanowi rQwnież,
dza Kodeks Rodzmny 1J) dziedzinie
że rozwód nie' męże ~'IĆ ('rzeczmy,
lókształt
przepisów
dlJtycząeych
gńięcie do sądu. Przeph artykułu 18
adoptacji. Wedlug noweg.> pr4104 bę
jeśli żąda go malżonel> . fm/lacn;ie
głosi, że oboje małżonkowie są, 000,:żyeia rodzinnego, .rea!bde lwłlCtOpcję
w!1mll'· ~'ładt.r. ~'::a, chyba" źe wiązImi według StD1/c;,· sil oraz od- dzie można przysposobić tylko CIS..,"
. wyod~nie1lia praw'J.. rod'zill'll:;gc
bę malolemiq; która nie ~
d1"Ugi ~lc WtlTa..'i' S1D4 2godę,
powiednio do StD1/ch moźliwclcl. Zi11/1 osqbą dział pTa'W4 -podobt>ie
J_ynie 1/1", ~C'1 u;ypad-'
rObkowyFh przyczyniać sU: do zaspa .181at l'Wfllq~ dla )ej dobra.
~ ,"'mam,ięisce Ul. 'lstaw3d4w. . kach. ;eśtimałtonkowie pozOlIta;ą w
kajania Potrzeb rodziny, któr4 przez
Z.Kodeksu usunięte zostaly. nie"
.-Zw~lład.."ie:k:eqo.
..
dłtLgótrw<llWlt ~a.i.u - sqd,~ mi
swcij związek zaZoŻ1łti. Zal:!oiI!UCItI- ktÓ1'e przepisy, ftie' odpowtGd4iqce
:!jł ,~lJłO'. ,prób'em.~illb ft~go
FC'W4'1'odzmnegowY~t:.u·J:
ię,zll
mo braku- 'tej ~ilodtl, ~ Mzec roż nieme temu obowiqzk!)W!- mate po- ~Jstej, rzezywistvici" w szez.~
Ptł1enie ~lże.5slloa.. y',~d'?'fo:, Ri.~
Wód. Jeśli chodzi, 'Ou1tiP.'l n aŻ'l\imie
legat, także; w' całości· !ab1/1 . części
gólftościprzepisydot~ zer...
.' _ _ IIł'eevdowaniesti:nG! Re 111"". mcUZ~t1D4, to Kod'!lcs· RÓdziftll.v
. . osobistych st4raniach O 1CUCi\ou:-a czyn OTCIZ opieku,. PFivdaJlł.JQ.

jqce ustawy:
ca 1950 r. KODEKS' RODZINNY:
Ustawę z dnia 21 czerwca 1950 r ; przepisy wprowadzajqc,;' I\Odeks' Ho
dzinny: Ustawę z dnilt 21 czerwca

złotych.

stąpi się do budowy

Praca jest dobrze zorganizowana.
Po.taJ'anó się o służbę sanitarną, zo;!'
gaąiz(,..~:ąną dOstawę wody do pieil!,
a w najbliŻSzYch dniach pracująq
będą moSli otrzymać do picia kawę
lub wodę z miętą. Najtrudn!ejsza
sprąwa jest' ze Sklepikiem, ale kH~row
nićtwo' przypuszcza,
że spółdzielnia
..Sa.mopomoe Chłopska." uruchomi na
budoWie Itiosk z papierosami, piwem itp.'
W budowie wału pomaga również
młodzież Jminy Lasocin. "W ramach
Czynu KOllll1'esowego zobDwlą;zaliśDl1
się przepraoowa.ć '-13841 dnl,wek" ~
objaśnia młoda dziewczyna, komen!dantka SP. W. Piotrkiewiczówna, kt(>
ra dochodzi do pracY 12 km.
Nie moŻna tego powiedzieć o. k~
mendancie SP. Przyjechał na rowerz!!. i
pÓ'patr:iył i. pojech"ł.., Junacy z S:r
mają o to do niego
słuszne pr~
tensje.

Wał, którego' budowę rozpoCzę ,
w dniu Ił, bm., cllronić będzie 6 wi
sek przed eoroanYmi prawie .
VlIłmiWisb'. zapewni sliokojl1,ll

tę ro~om i
wpłynie. na
niesienie ich .py iyeiowej. LUd
ność nie będzi.:lUJ: z trwog' o

wala pnyboru

w~ wiś_ch.

MllllllQllaw BIenm

~~nt ..słowa ~ulu'

.

n

Jak, najszybszeprzydzielenie wystarczających 'magazynów
.
dl. C••tr.ll' '.,bnel
'
rlzwictie prl111ell zalpatrzeniawrYlI, wIj. kieleckielO

Itr.'
nt

p

Nowy rok szkolny %8 pasem ..-

Ur",ad"'enl*
"'błodnl"
... ",e
' po3j'lury
KielecldJi" nie ma ona moi.
""I""
.........
, .......,
nQ!,ci sprowadzenip ich ze--wJ;ględu
czekaj, w Waruawie na możliwości na brak odpowie\łnich magazynów.
.
Zqadnieaie to staJe się obecnie sZC!ze
wykorzystania ich w Kielcach
~!:o,,:t;!~:==:!~~;~ :'=~

.-
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SpoŚród

IlaSilenie konsumpcjt ryby I przetworów rybnyeh jest dn ••

braniowych Centrali Speiywezyclt istnieWoJewódJ!b
Centrali Rybnej w Kielcach zajmuje jed_ It C!Ołowych )łłIąeJL
EkSpozytura ta jest boWiem głównym dystrybuiorem ryb i przeł._
rów rybnych, które rozprowadzone zostają za pom~ !.'IOSZat!!l'ó1n:vcll
pionów branży spożywczej handlu uspełeeznIonego do WftYIItkich punk
&ów sprzedaży ~etalicznej w ca lym _jew6dńwle. Gmwn:vmI odblor
caml Wojewódzkiej Ekspozytury eR Sl!:: PSS. MlłD, PZG8 __ Centrala SpoŻ)'Weza. Niezaleinle. od te..o Ekspozytura ta P4IsIada wlame
hurtov,'llle w KIelcach I Radomiu oru podhurłoWl1łe w Staraehewlcnh. Oelrowcu i Skariysk.u- Kamiennej.
Jących

WS'/ly!d!deh

na wenie n - , o -Je wót1ztwa; Eks)JMytura

Stwierdzić należy. że dZl&.łalnośc Ct-n
traIi Ryhnej w Kielcach nie daje do:ychczas
w
pełni
z~dawalaj'ltych
wyników.
W
g!ówTJ.ej
.mierze spowodowane Jest to zbyt
małą siecią sklepów detalicznych CR
oraz niemożnością przetrzymywania
w hurtowniach CR wystarczającej
Ilości rezerw rybnycb. które można
by rzucać na poszczególne punkty
województwa w miarę zapotrzebowa

P~wszy

miesiąca

bowiem od przyułego
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waru do punktów sp~zedaży detalicznej. Zachodzi więc konieczność mlllazyr.owania tych transportów. CZ'lsto nawet kilkudniowego. N!eZnlPŻ-1
'
.
nie od tego Ekspozytura CR winn/l
'
rozporządzać stale pewną ilością re- Ksi~!:,arnlE' Domu KSl(!:lci SI; d"S~ftt?CZ
zerw rybnych, które również mOilą
zaopatrzone p matilr:a!lI, plsm:rn
'być prmnymywane wyłącznie w' n~, t pomoce szl:ohe, M!O<lZ!eZ
one
chłodniach.
cnte zaopatruje sIę UJ ze,zytll, olóu'''',
cyrkle, aby z n;:,u'lIm ro1(ct!m szk(lln~lll
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Sukc:esKiszki W biegu-na 100 m
BRUKSELA. - Drugi dzień' lękkoatlety:cznych .mistrzostw Europy
rozpoczął się bieglemna 100 m. l sko
kiem W dal
.
Adamezyk słabo pobiegł 100 m.
zajmując w IWolIą przedbiegu
miejsce za WołkGwem w czasie 11,5.
. W skoku w dal A~ zajął 2
miejsce z w:l"-nikiem 6,95 m., za Cłausenem --7,09 m., czym poprawił swą
V
U
lokatę na 5 miejsce po dwu konkurencjach.
Po tych dwóch konkurencjac~ ltla
syfikacja lO-boju jest następuJąca:
MOSKWA. W czasie za"\VQdDw w .1) Clausen Islandia 1.700 pkt.
podnoszeniu· ciężarów w Moskwie 5) Adamcsyk Polska - 1.501 pkt,
I'E!prezentant Leningradu Duganow w
W 5-boJu kobie4. rozegrano w
rwaniu oburącz podniósł . 128,5 kg.
czwartek przed Południem,
jako
wynik
ten
jest nowym rekordem
nk
u'
h " e ku
łwi1lta w tej konkurencji dia zawod- pierwszą ko
renClę, pc męcl
ników wagi §re.dzńej. Poprzed:li re- lą: 1) T_Wił· ZSRR '- 13,82 m.
koa::d naleźal rÓWll!ież do Duganowa i Odbyły Się równiet rzuty eHininawYnosił 127,5 kg.
<!)"jne, w wY1li!ku których do fi"ału
...;._ _..;.._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _~_:_----------
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zakwalifikowali Crowther Anglia - 157 cm. 2) Mo- 49,63.
drahova CSR - 153 cm.
W przedbIegach. na ... m ppl. star
Niezwykle zacięty przebieg mi a!
towali dwaj. ~wodnicy radz!~y! finał biegu na lOO m. Pierwszych
obaj zakwalifikmyati się do półfma
łu, przy czym .Litujew uzyskał naj- czterech zawodników, a wśród nich
lepszy. czas dnia. Z. po6zCzegÓl~ych i 'Kiszka, wbiegło prawie jednocześnie
na metę, jllk że sędziowi!! ustalili ko
przedble~ów do półfinału weszl.l.
przedlJleg . I: l) eros FranCja - lejność miejsć dopiero po obejrzeniu
zdjęcia fotograficznego. Okazało się,
54,2, 2) Łuruew ZSR~. - 54,2pnedltłeg D: l) Filiput Włochy
że wśród pierwszych czterech zawod
53,6.
ników róinice na mecie wyniosły za
Pl'Zedbler m: l) Litujew ZSR.R
ledwie klIka cm. Nawiązanie tak za
proszą
53,4.
przedbieg: IV: l) Whlttl~ Anglia ciętej walki przez l":!szkę li najlepszy
_ 54,3.
ini sprinterami Europy, jest wielkim
wyjaśnienie
W. p!e~ pnJedbie~ na JOO sukcesem Polaka.
W
bieżącym
roku pracownlcy Za..
m dla koM" zawodniczka radziecka
Wyniki finaro: 1) Bally Francja kładów Starachowickich na ogólnym ,
'''k owana
Maiszy_ została zdyskwalhl
zebraniu
załogi
uchwalUi, że każdy •
za dwa f&1starty. Ducbowicz nato- - 10.7.
pracownik zosl:i!ulie członkiem klubui
4)
Kiszka
Polska
10,7.
miast i Seeaenowa zdecydowanie wy
Stal a składki członkowskie będąi
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ potrącane 1: poborów. W 7.amian ka-,
grały dwa pozostałe. przedbiegi.
finału w
biegu na 100 m zakwalIfiźdy pracownik mial mieć wolny wstęp!
kowały się:
na wszystkie urządzane przez Sta~
przedbieg I: 1) Blankers-Koen Hoimprezy sportowe a członek rodziny'
6"
" 1 6 pracującego korzystać miał ze zniżek.I
landia - 11.7.
przedbIeg D: 1) Duehowicz ZSRR
Zarząd Stall nie dotnymał jednak,
-12,3.
umowy. Dz.iś za wstęp na mecz wazyprzedItleg m: 1) Seczenowa ZSRR
scy płacą 100 zł. Dziwi to j oburza,
rzesze członków-robotników, z którychi
- 12,4:
wielu zgłasza mę do klubu z prośbąi
WYDikl pchnlęeta kulą do lO-boju:
zakończone
o skreślenie z listy C710nków, lub
1) Tannander -:- 13,54 m., 4) AdamWARSZA W A. Przygotp\vania do wyjaśnienie tej sprawy, PrzeCież.suma
czyk - 12,56 m.
wyścigu kolarskiego na rioiski Kon- składek jest dość dlrl:a, wvnoq
Po tej konkurencji . kolejność w gres Obrońców POkoju zostały już ",iem około 400 tysięcy zł. Co rob! s: III'
lO-boju jest następująca: 1) Cl&ul!eu ukończone. W dniu 25 bm. wyrusza do z tymi pieniędzmi?
Islandia - l.43% pkt, 4. Adamezyk Jeleniej Góry kierownictwo wyścigu,
Dodać trzebca, że obecny zarząd
Polska - %.174 pkt.
wraz z ekipą organizacyjną i techniBRUKSELA. - W finałowym bie- czną·
wcale nie interesuje llIę ~g61Start
120
kolarzy,
reprezentujących
gu na 111 m ppl: 1) Marie Francja
wszystkie zrzeszenia sportowe, nas- nymi sekcjami ani ich działalnością.
- 14,6.
tąpi w dniu 28 bm. z Jeleniej Góry. W ten sposób niewlaśclwa praca. taRozegrano 3 przedbiegi w biegu na Starterem honorowym będzie przedsta rządu ZKS Stal przyczY:l:a się tylkO
1500 m. Czterech' pierwszych zawod wiciel Polskiego Komitetu Obrońców
do upadku, zamiast do rozwoju apor.. '
ników z każdego przedbiegu zakwa- Pokoju.
Iifikowało sie do finału:
Do Jeleniej Góry, skąd rozpocznie tu robotnactego w 'Starachowicach.
przedbieg I: l) Wenton Anglia - się wyścig, wyjadą równie;!; przed~taT. G6rski
3:53,0.
wiciele GKKF, CRZZ i ZMP.
k«"e.!Ipondent "Słowa Ludu"
przedbieg D: 1) Vernier Francja6--etapowy wyścig kolarski na I
3.54.6.
Polski Kongres Obrońców 'Pokoju, • • • • • • • • • • • •
przedbieg m: 1) El Mabroug Fran zostanie 7.akończony w Warszawie w
cia - 4:01,8.
dniu 3 wrześńia, w ramach imprezy
Jako nnstępną konkurencję 5-boju .. Apel sportowców na I Polski Konkobiet rozegrano skok wzwyż: 1) gres Obrońeów ·Pokoju".
~•
.:"'~";~";
rzucie

się: 1) ~liIli Włochy

Robotnicy
Zakładów Starachowickich
Iw6i klub
o

po

. d ':
PrZy flo towanla Owysc fiU

I

kolarskiego

Warszawa - Zgorzelec

bo-',

l'TZ1/sz1i mistrzowie bo1c~!l trenuia na lace. Mlod::i koled::lI Dr<ULosza pozazdrościli Le~kbwi sukc~łU.
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W głębi umywalka zasłonięta perkalikową firanką. Miotła i szufelka w kącie, jakby właśnie przed
chwilą skończy! ktoś sprzątać. Podłoga z desek wydęta od
cręsteg... szorowani!!. Zwykły stół, nakryty papierową, powyCinOlą we wzory serwetą. Na niej porząd.nie, równo poustawlane .jatki i elektryczna maszynka. Mały stoł,ik pod ścianą,
na stoliku jakieś migocące w świetle księżyca przedmioty.
Na ścianie tuż nad stoliJkiem duże, okrągłe lustro... poznać
od raz:!, że ten pokój zamieszkują kobiety. Tuż przy oknie,
pod ścianą, lóżko. Po drugiej stronie okna, drugie. G1llbiej,
przy perkalikowej firance, trzecie... Już się wszyscy domyślili kto zamieszkuje ten pokój. .. To trzecie lóżko jest puste.
·W tym. tygodniu Hanka pracuje na nocnej zmianie. Na'
pierwszym łóżku leży "Misza" . Zwinęła się w kłębuszek,
twalz .schowała gdzieś między kołdrę a poduszkę. Widać tylko bardzo dużo jasnych rozrzuconych włosów. Z "Miszą"
powtarza się co wieczór ta sama historia: ścieląc sobie łÓżko
.aposober: francuskim, zakłada kołdrę pod materac, a potem
•'I1.'Suwa się w nie od góry, jak list w kopertę, z miną skupiona, powoli i bardzo delikatnie, aby nie zburzyć mis!ert!ej konstrukcji. Tej akcji towarzyszą zawsze te same docinki .Irki i Hanki (jeżeli pracuje w dzień), które ,.Misza "
przyjmuje obojętnie i pogardliwie milcząc, pełna głębokiej
wiary "\" słusznoś~ idei francuskiego sposobu ścielenia łóżek.
Na drugim łóżku leży Irka. Oczy ma szeroko otwarte,
!,łowę opartą wysoko na poduszce. Pod głową splecione rę
Obudził ją przed chwilą gwizd lokomotywy. Nie przekliila wzórem innych. ani obmyśla zemstę z pomocą łamów
.,DTiehnika Robotniczego". Jest zadowolona. Tyle myśli
głowie jej się roi, że aż tą jedną głową juź nastarczyć
tru~o. 13yła zła, kledy myśli musiały wieczorem umknąć
pned nie dającym się odpędzić snem ... Wysuwa rękę spod

ce

w

głowy i wkłada ją ,w strul!l~~kl!':iężycowego światła. Poru~
.sza palcami .jak w kąpiel:i.

.....Misza' ... śpisz?..
.
Jakieś· mruczenie spod kołdry.
- Obudził cię pociąg?
Nowe,mruczenie.
.
_ Zawsze musi lobie wybra~ czas na gwizdaniepned
~ domem. Może się jakl maszynista w tobie kochał
..Misza' wySuwa głow~ spod·. kołdry:
.
- A czemu nie w tobieł.,
.
-" O, już! We mniel Od . ml!ości t łak!cll,rzeczy .to J&sIeś tyl
. ,
.'
_ Co się ty mnie czep!anlł w nocy nIe dasz apokojuł
. - ~ spaĆ nie mogę."
.
MAŁA .UWAGA NA MARGINESIE: wydaje mi sil;, że
Dię ma bardziej męczącej, tak dla ezyłelnlka jak f dla pi-
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sarza rzeczy, niż naśladowanie języka kaleczonego przez
cudzoziemca. W zasadzie cudzOZiemcy wbrew pozorom kaleczą obcy język w sposób dosyć indywidualny i wszelka
.typizacja daje w wyntku coś w rodzaju przedWOjennego
,,szmoncesu". Na jednej, dwu stronicach dałoby się to może jeszcze utrzymać. W ciągu całej powieści, stajoby się
czymś niesmacznym I irytującym nie do zniesienia. Dlatego umówmy się, proszę, że Michelle przemawiając języ
kiem własnym i Indywidualnym nie będzie go jednak
zbytnio nadUŻYWała. Chyba wtedy, gdy w spos6b gładki,
niew:l""ll1uszony, wyjdzie mi to samo spod pióra. Jednym
slowem, 'proszę Was, Czytelnicy, o wolną rękę w sprawie
języka, kt6rym przemawia Michelle.
- Ja też spać nie mogę w ogóle'nie zasnęłam ...
-

mówi Michelle. -

Jeszcze

O czym myślisz?

- Ja wiem?.. O wielu rzeczach.
o tym .co ~dzie i...

O tym co

było...

,tym ·co jest...

-

...0

-

Właśnie!

--. Powiedz mi "Misza"!
Powiedz tak od serca! Czy
tobie nie jest czasem jakoś źle... tęskno."" Ja kiedy czasem
na ciebie patrzę, to, wydaje mi się, że choć taka z ciebie
równa dziewczyna, zawaze wesoła, mila i beztroska, to
jednak coś tam· ciebie jakoś gnębi i smuci.. Powiedz mi
ma:ła... () takich rzeczach tylko w nocy można mówić... Ja
aię często martwię, że tobie w gruncie rzeczy z nami obco,
i pusto, że ci brakuje twojego świata i twoich ludzi, a my
może nie. zawaze jesteśmy dla ciebie, takie, jak powinniśmy
być...
ja szczególnie, bo ja... ten mili~jant miał rację ...
mam nieraz Strasznie nieznośny charakter... wiesz, często
nie mogę sobie' dac" ze sobą rady, tyle by,m chciała... rótDych na pJ;awdę dobrych i szlachetnycp rzeczy, a zawsze
się potknę:'o_ .. ale mówmy o tobie "Mjsza" tymczasem. ..
,,Mil'Źa h ' usiadła Da łóżku, JX>tem wzięła z okna papie-

ro..ey,

zapaliła

sobie, potem jej rzu-

ciła ziipałki, oparła się na łokciu i

chwilę milcząc, zacią

gala

rzuciła

jednego Irce,
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5.00 Początek audycJI. 5.03 Sygnał
. czasu. 5.05 StresZC7.enie wiadomom
i porannych. 5.10 AudYCja dla wsi. 5.20
i Koncert dla świata pracy. 6.00 Strei szczenie wiadomości porannych. 6.05
I Gimnastyka. 6.15 Melodie ludQwe.
6,45 Diennik poranny. 7.05 Program
dnia. 7.10 Gimnastyka. 7.20 Mozaika
muzyczna. 8.00 Streszczenie wiadomości
dziennika
porannego
8.05
Program dnia. 8.10 Głos mają kobiety,
8.20 Muzyka. 8.30 Audycja dla szkolnych obozów wcza~owych. 8.52 Muzyka radziecka. 9.35 Skrzynka PCK.
9.45 Informacje. 9.50' Przerwa. 11.15
Fragment JX>wieści Fiodorowa pL
..Podziemny komitet obwodo-ny dzia-'
la". 11.35 Pieśni kompozytorów Radzieckich. 11.57' Sygnał czasu. 12.04'
Dziennik poludniowy. 12.25 ChWIla
muzyki. 12.30 Audycja dla wsi. 1:1.45
Melodie ludowe. 13.15 Przerwa. 16.00
Dzienn·ik popołudniowy. 16.20 V-ta
audycja z cyklu "grupa pięciu nowaI torów rosyjskich" 17.00 "Nowe książki
felieton. 17.15 "Z Naszych "Jieśni".
17.35 "Ucbaplich gniazd". 17.45
,kraju L ze świata. 18.00 .. Glns mają
kobiety". 18.20 Polska pieśń masowa .
18.25 Koncert. 19.03 "Muzyka dla
wszystkich". 20.00 Dz:iennik wie=ny. 20.40 .. Na, muzycznej fali", 2JJO
Audycja literacka. 21.30 Rezerwa.
22.00 Przegląd prasy literackiej. 22.05
Muzyka taneczna. 22.20 Gra orkiestra
taneczna P.R. pod dyr. Jana Cajmera.
23.00 Ostatnie wiadQmości. 23.10 Program na dzień następny. 23.15.Z cyklu
"rozmowy muzyczne" 24.00 Hymn.
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AUDVCJE W ."ffl~U POLSKIM

i

Radle Moskiewskie DadaJe codzleu-I
nie cztery audycje w JęzykU polskim,
(według

CZ8IIU połakiegO):

Pierwszaaud$eJa od rodzi.,. 11.1.
do lU9 na fałach t9.5l1 i .8.78 metra.
Droga audyeja od rodzin,. 18 30 do
16.58 _ fałach 15,ft 10,'7" HA H ••
l 31,85. metra.
Tneela alląeja od I(OdzIb$ IU'.I
1l1Ji8 na fałaeh 31.n i 1858 metrów•..

IOdzInylu'l
-I

Cawaria a~:veJa
od
fałach U. i 1_ _ Rłw.

do lUe na

