r'.ar8mwie obradowało

, Irę~"I.n:irii·

lPlp~lenum

IPro,1łSI\:RadfMłfll.' .
.'

l UJ órpZQŚ,Ć.

_.;.....;...;:._.............._--,+-;...

'1p'by'
:cie do Polski'
.. J

II
wMlnl~
Kultury t Sztuki odbyła się

d..egacJl

u!"~ wręC~flIIłll/l'Ód

"'r~'~Y M~za
tw6rcwść
artystycznl\ dla

Załoga hu

im.

arcelego

toczy ofiarną
alizację

owotki

walkę

pla p ocznego

o

w p4e1"<ll'llZ1ch

I'Oł..BOCZNl'1

II Dm.

I)

DUrlmf

... J

Irodl!\nach
p~ła 40
Wareza!MI lIIIIP~
Centralnej
.Zwl~ów Zawodowycl:l
~.ejll IIIW!_~ Surm)'.
Pr:zybyłyeh 1IOk! na lotn Isku
OIrędll witali sekretarze CRZZ
- Zygmunt Kratko. StaniSław
KO'III'alczyk i Irena PlwO'III'lIl'ska

DIr!.

Kultury I otwla4:y Prezydium
Rządu, Centra.mejljl) Zanądu
Too~w. Centralnego Zat'Zl\du~, Filha.rmoni I Insty·
tucji Muzycznych ()(!"aJ!! Zwią
zim LI1erat6w PoLskich.

'III'

oraz przewodniczący zarządów
gł6'111'nyeh poszezególnych Związ

k6w Zawodow:ycl:l.
W łO(Izlnaeh popołudnlow:ycl:l
dme II bm. zwląmowcy Burmy

otrznnalJ: w
lit..".at.,.."

.._'"

W""

W~ n~ <4ok!lN!lł
~ Kultury I ~ Wlochlmkln Soii:OII:"IIIIid w ~
~~

przeprowad2lGtlO

ciowyeh wytopów.
MABftNtAUBE
N,uc:mR Z HONOUM
lMDANIA W WAIA:lE o

•

Zlłł1lZ UWIIU l

dzieci. i młodrlety, pł"Zy:m.anych li: okazji Mlęd~
wejljl) Dnła Dl!\eclta.

mun

own

.i

<

łJ~ł~',!,

POnIZiń·

Szelburg-ZM'embi.
dzNila mm:yki - Maria
Ka._If'b~ «az 'III" ~
pla~ Ali BU11!'Icb.

pod~ani

byli ~ pra:e-

wodn!~ego

Rady
Wlk-

Centralnej
Związków Za'lll'odow:ycl:l tora. KJoslewien.

O

W:dn!acb CI -

ZMP

7 ~ Ob-

~O'III't!':.z~:ar~=g~~:;,
W Plenum wziął udział ezłood!!
Biura Politycznego KC PZ.PR
J. Berman.
Plenum wysłuchało refera1u
semtarza ZG ZMP T a d _
WIlgnera "O wzmożenje pil'lIą.
polłtyczno-wychowawezej i ..
mocnienie więz;! ZMP li: ma.IIIIII!!d
młodzieży". Po dyskusji nad nifeTlłtem, w które! wzięło ~
20 tnówe6w, Plenum ~
uchwałę w sprawie wzm~
prs cy poEtyczno - wycl:lO'Wll!Wd
czcj i umocnienia więzi ZMP .fi
masami młodzieży.
W toku dyskusji zabrał ~
członek Biura Politycznego KC
PZPR J. Berman.
Plenum przyjęło r6wnjet q;.,
rolucJę w' "Prawie wzm~
przygotowań do Ul S'Wia~
Konvesu Młodzleży i IV ~
towego Festiwalu Mł~ i
Studentów
walce (I tdt6j t
przyjaźń.
W związku

% pt'Zej§dem &I
innej ~ i rezygnacją ___
gil towarzyszy
% 000wląz:ków
ezIonka
Zarządu
Głó~
ZMP - Plenum dok~
do Zarządu Głównego: BaJce-<
rzek Janinę, Geldberga Herbel:..
ta. Grudnia Zdzisława. Kru!pklll
Władysława,
Piechucldego B0-

lesława.

Pilawkę

1"""'-

Narastające stale W liPOłea:eń
stwie polskim zaln:~ani"
tyciem i twó~ praeą narodów
ZSRR zwiększa z l<aMym ro!ciem zapotrzebowanie ns wy.
kwalifikowane kadry wykłaOOw
ców I pracowników naukowych
z zakreSU ~ WymliP

lu!lieustarmeltO podh~a kwa

B.

T~.,.

Z

dzieł

E.

~owel

włII~M

Ilaldedem

pań

lIrtw~go

Wydawnictwa Lltera-

l;ury

!I.!.m~.

KosJarld ~ ~to
WBnE! w
termlni@ i
ob«ni@
ni".

PrKUj~

~

gule

~~

umanła

Na

Pięlmej

m. in.

~Dz!ur

dziów" i "Chama".
Autor wst!p!. de
.. Wyboru
~ E. Orl!eszlM>we:I. G. War_
podkrefilł
m. In.

Nalriycle przy~ły iiłę
GOM..,. pow. plń~~
do~

pł"Zyjdn!,

jakle

~ly

~, li! I~

pi~

Jl'rql!:o.

RWo

~

GOM-6w przy POM..1e w N·
~

erowie,

przy~

d~O
cl~

1 "IIIf dallilll;ym

gu czuwa il.lIId wt~ ~

GOM-6w.
Do ~ąC)'eh GOM-&W
w powiecie ~-*im nil!leżą: Ska1bmi~ Dl!\a~ee,
Kośclcle~ Za,OOć

!

Doblellła~

wiC'e.
Skoof1y OM

li. eh~w

tli·
łąk.

dY"Widua1nyeh jut 125 ha

JeślJ wet:miemy pod uWllłi1I
lakt. te 'II#" ubiegłym roku
GOM-y te SKOlI!1y zaledwie
42 ha łąk. lo ~orocIIl:Ile wyni-

ki są nlewąi:pliwym om.lI,ruę..
dem GOM. ów. Znaczy lo rów
nm. 1e chłopi OOC~ b~j
d~!1I ~1I 1 lron;ył

ci maszYn..""""""

_:C'_-"""'-'

na.

W ea!ym powi~ p!ńCflOW~
sklm
~Io
równieł
IIPI'zęt e~ty

I koniczyny.

W wielu llromadaeh
zakoó.czono

M. :K004!1
Od S-la ezenoe€l II ...
~ oo1.ego kraju wl<idze

eowe dokmtuk

tegoroCZDU spis rolnlJ

rur; tEt-

miej..

~ V'ołMtl@.

!fOCInłę a IIcli~'~

Rząft

S.M.

~zął.1II w

ea-

~1łJ. I!ti

..~ M~. cllł~

lII~hl

IV sklad gT'~lcleł lcomI-

111 8l>l'owej wclLodzJi Itoltys cmz

t!w6ch

ezlonk6w aktyum

gT'o-

tltadzk!ego.

Na zdjęciu: Komisja. spisowe

gromady RoszcJSep

S~

Rudolfa Tadeusza, Sława ~
sandra, Stępnia Józefa. Wegna..
ra Tadeusza, Wolczyka J'~
z P"'II"11'1md~
<I> Woźniaka Edmunda, Zyto AJ.<
'IlPdn"'lIe~lI@
bina.
1~
po ~ildrW poIipf.._ _ taPlenum zatwle1"dzlk> ~~
m oflcjalne porozumletlle ....
jąC)' skład Prezydjwn ZG ~
Pilawka Stanisław, Bal~
...Je repatriacji Jeńców OI><>J!oo"yeł1.
I"Grozumlefiie poclplUM
Jamna, Felikslak :Ierzy, Goldberg Herbert, Grudzień Zd~.
przez delegacje om. stnm,
sław, Janczak Leon, Ludkiewielll
e.. ud"lal w roloowaniacli .. sl>r,,Stanisław, Piechucki Bolesław.
wie .. _~ """'efIm! w Korei.
Rudolf Tadeusz, SłaJW A1e~
der, Strzalkawski Tadeu&, Weal:
Tak ~ - stwierelq Ap..ef.
:r.roem:WA 'PAP. W Kl~e net" Tadeusz, Zyt.o Albin.
~cli Clvll'l - -tm 1If !Korei.
~eym
~Iil
1rt6ref«1 _aldll uly świat
ulrauly
niedawno .. Wybór Głównego ZMP ~ ~
. . tal! II'Gr~ %I!lIStM!e wItrlike Dzieł- l.
I ,.No- stani~ław Pilawka
podlJISMy.
wej" I 0p0wWcl." E. Orl!ell1.'l!:owe:! w pneldadrle ulrnilfiskim.
Ągen<im
la, fe
si"", IwotyDzieł" J. Słowacldego
mmlą sesje ~a-.
mlIflI- ob.-lm'";,, ~ wler.,. llryez..
lo... ć jak "alszy!ldej ~h.I" ~ równie:!: poematy, jak "W
M.
szczegóły natur;r admlnlsinqjnej. Srwajcarli" w przekładzie
Na budowle Osiedla
l'bl.skleg<> I "Ojciec
odbyły się próby użycia
nyeb.. ·•
M.
neg<> typu chwytaka
~!, li li: d_łów - "Lflle bywania wapna laoowanejljl) li!
WenedOl" <autor pruk!'adu- <kitów.
W;v40byeie l metr.

(wo;. W«I'_

~t/)skie).

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

pnI!

trw.a obecnie

met '."'"

!t

Rości

-:j.!

śmiata

kobiet

a sila

e ka,
zdolna
KOPENHAGA. PAP. D!Iia II

- utrwalenia pokoju
_N
.
~1I ~

K_ł~ toczyła I!dę w 4łallill,.
dyskusja. nad J)ienvs7JY. pdkteM BIO~1nI iltliellllelA>:
..Walka o, 1!dobycle i obł'Oł'lę puw lreb1et Jalre -ta, p - Me ! obTll'lltelel!;".

!mb:Iiowym Swiarowego Koqn 511
~

:Pnedstawielelka Cypru, An· c4W1.adezyła <ma - sytuaeilll. k&~na Christofosen, opisała tra- blet rotni -się ZIłlIlldnśczo od lIylianą sytuację kobiet zamiesa:- tuaeji koblet w wi~ct krll-

kuJlicych tę wyspę. KObiety, jów świata. U~ól radziecki
jako sila robocza - oświadczy· podźwigną! kobiety ku ~o.

la ona -

są

lMi,

tanim towarem.

dz.i«lł!!.lności;

twóreuj

mi-

łkmy kobiet radzieddch, Id~
zamaly radości wolnej ~.
przeciwko działal· włączyly lilię w nurt iycia i!ipOangielslrleh, Irtóre ~go. Kobiety N<hledde są

M~
zapoznała
zebrali: walką kobiet I całej lud-

nych

ności Cypru
ności władz
uslhtją przekształcić

w

~pnwruonym.i
społeczeństwa.

tę WYQę

swą bazę wojenną.

~~II

r

W kraju naszymKucharenlro - każdy m,>ł:I'zv".
oa ! każda kobieta mają
rantowane prawo do pracy.
ZSR.R dawno jm zo~talo zlikwidowane be2:I'Oboeie, a stale rozszerzająca się piJmowa produkcja socjalistyczna zapewnia każ·
~u obywatelowi. ~Ie
mu pfll<:ę w jego zawodzie, odpowiadającą
jep
zdolnoścl.
Kobieta w Związku Rllu:lziec.
klm za swoją prac,ę o : : = e
jednalwwe II mężczymą
•
świecie.
grodzenie. ~
Państv.ro
te atl!.e?;a
Następnie Kueharenko szezegó
k>wo omó",1ła sytuację komet kobietę· ID tkę, wylwnujil<:ę do
radzieekich. W kraju naszym - nioslą funkcję wychowawcgyni

zabrala głos owaeyjnie powitana przedstawicielka Związku Radzieckiego, LIdia
Kueharenko.
Nie ulega wątpliwości, te my,
zebrane w tej sali kobiety li:
eałego świata, mimo różnicy m·
wodÓW. sytuacji społecznej, narodowości i poglądów, podejmiemy w-spólne decyzje, które
zmobilizują kobiety wszystkieh
krajÓW do jeszcze aktywniejszej
'IV8Ilki o swe żywotne pootulaty
iinterellY, O pokój na całym

Potężny

leG /) PIl~ pl'1III1I'- ~ • .
PEKIN (PAP). Jak donosi a~ rencJa Pracowników OświatY. PIlNI 2llHeł..: DlmIO?IStT'lICje 1lO- eJa Nowych Chin. w ~eklnle fOZpo nądek dzienny obeJnwl~ taltle za.

.

~4

koMet 111 Amsterdamie.

cze la

sl~

l~k szkolenIe nO\Yycll
kadr nauczycielskich I opraeow..
nie nowych podręunłków.
Minister oświaty Chińskiej Re.
publiki ludowej Czang SI-w 'II'
przemówieniu swym na konferen.

II Ogólnoc!lIóska Konie- gadnlenla,

1:In1~ nlU"'Odu -opieką. Sl'Jero!cm 1iII!Ć
poradni macl0!"zyńsk:ieh, szpita·
li, klinIk l lIImatoriÓW I!toi na
straiy zdrowia k~ty - !'natki.
Paru Andrea Aooreen w referaele swym podala, że w Zwi_z·
ku Radz!eddm 200 kobiet W!·
brano do Rady NajwYŻsze!.
Lk:zba
ta przewytsl'Je liczbo:
koblet, wybrmlych do 'll"ftYstkich I'ftrlamentów krajÓW kapitalistycznych ląc:mle n'ltyeh.
To więc -- ~ Lidia
Kueharenko -- Irobl~ty raddeckie !rorzystajil z pełni pnw --

ddeci -

troskliWI!

ezronkami na

Następnie

. Kont.rencla
pr,acQwni.kó w
lot,
hińS

618

r&wnś

z

męż~mamt

-

silkl w kie.runku polepszenia nau.
czania pocz,tkowego w mlasta:h,
w okręgad1 przemysłowych I wiejskich, aby w ten sposób "motu.
wić uczniom, posiadającym dostateczny zasób wiadomości. przejśtle
00 '"l'IIlelnej średniej szkoły.
W chwili obecnej w Chinach Ludowych Jest 53 miliony ucznlÓ1il
szkól pou,tkowych.
Minister Czang SI-ro cAladczyi. te sieć szkól średnich i uczelni pedagogicznych zostanie znacz.
n'" rozszerzona.

""'

'IV8Izystkieh
ddedl!lnaeh życia
gOOJ)odarezeli/o, IlOlityCZMI!O !
lrulturalnego.
Jeśli kobie!y radzieckie powiedziała
Kueharenko - są
równouprawnionymi ,członkami
społeczeństwa,
nie oznacza to
bynajmniej, że obojętna jest lm
sytuacja kobiet w Innych krajach. Solidaryzują !IIę one z tlą
lego serca ze wszystkimi kobie.
tami, kióre walczą o IIW" prawa, I gotowe są nadal wru z
oimi walczyć l pOŚwięcić wszyst
kie &We sity, i> cały żar swego
serca, wal~ o I'Okój na świeoie.
Zespolenie kobiet calego liwia
tli W waloo o pokój pow!IZE!ch:.,.
- oświadczyła 'IW zakończeniu
Kucharenko _ jest rękojmią Jei
powodzenia. W Jedpośc! nasl!I!!j
jest wielka, niezwyciężona sila.
od niej zależy szezE:ŚCi" naszych
dzieci. Niech żyje pokój na ea·
łym świecie!

stw"'rdził m. in.: W ciągu naj.
bliższych .5 lal skoncentrujemy wy

cJi

i

'ARY t (PAP). Podcus gdy
przywódcy Ilrllwioowyeh partii politycznych prowadzą między """ą
zaKulisowe pertraktacje w sprawie
ro,wfllunl. kryzysu rządowego.
szerokie masy lu<i_. Francji coru
domagają sl~ Diwon:enla rządu l.dooie! demokr.

tyc-l,

i!OStęllll

slIIIrecmep, nie-

l
I i Ik
l cych potrzeb budownictwa "a!'Odo.
by niezwloczn e fIO o Y fes WG·
weg<l 1\1 Chl~sldel Republice ludo"'" w V~amle.
wej.
An.logleme rez"lut]e "chw.li·
Iy rady sal1rorządowe wielu Innych
miast Iraneuskich. W pierwszych
szeregach walki o uiwonenle de·
m~.krl,tv,:z,,·e!!'O rządu kroczy Ira.,·
cuska
roootnicza. W wielkich
zakladach chemicznych .. Gronde

Parol.,,," roootnlcy - członltowie P<lwszechnej Konfederacji Pr.,
radni cv I chrześcijańskich l:W1~zków za·
wym
prili!!mawialy
równid
":udowych _ wysunęli pud moreprzedstawicielki Gwln@! tran- mluta Wry (departament Sekw.- 11<'''' d<"putowanych 00 Zgrom"d'.euskiel,
Niemiec,
Australil.l"y) IIchw.liIi rero!ueJę. domaz,· nla Naroooweg<l żądanie. by It'Iorych reprezentantki nie
IzrllOela I Czeehoslo-waeji.
JllC/ł się utworzenia rządu. Irtóry rowali za udzieleniem inwestytury
przybyt na Kongres.
- - - - - - - - - - - - - - - - - -_ _ _ _ _ _ _ _ _ t~.lkc t.kiemu dzla/aerowi, który
Na wiecu przemawiały m. iii.:
rząd
I
Eugenia Cotton (Franeja), Monika Felton (Anglia), Gallarina
(Związek Radziecki). LI
Tencruan (Chiny),
i Musiałowa
(Polska).

Na

z
Swiatowego

posiedzeniu

uwislości 118Tod<>weJ I fIOko)!!.

I socJallsci -

I(omunlśd

p

KOPENHAGA PAP. W ni~
po południu odbył !!ię w
Kopenhadze na wielkim placu
ParlnI Ludowego potężny wiee
z udziałem wybitnych delegatek na S',vla!owy Kongres Kome! oraz tysięcy mieszkańców
miast ...
Wlec zagatla. przeastawlelelta kobiet duńskieh. lWi Braeh·

dzielę

mann.
~Ie na podium wslEIPUjll trzy kobiety, Il.iosąee sztandary
narodowe Koreańskiej
Republiki Ludowo - Demokratyemei. Vletnam'U I :Mal.ajów.
Podkreślajll one. źe mimo usilnyeh starań kobiet duńskich,
dotyChczas delegatki tych kraJÓW nie otrzymały wI: wl8OOo-

wveh do Danii. W Imieniu ko-

b~t duńskich wyrażalI! oni! 110lldamość ! walczącymi o IIWIi
~ I pokój kobietamj
~ Vlemamu I :Malajów,

Mllilste!'ll~

!;I'I'I'!W la!l1'&1IlaR~bI!l<! lAdo'!We! - !!,iMi ROta - wyrua lali
~ IITzetej a!l1'"~ ! '""Siej poll
tyce M!lIh '!WiMklep '!W slos!mb
00 AIII.~alriel Itl!pllllllk!
Alba~lriel

jmt~fla

(I

eięłl<i0j

udflOwle-

dzialnośei. spadaJ'Ice) "ali za

z

lwolnioolY

tyll_1m1e tulej lIOlityl!l ..
NMII 00 Alllanii I domara się
_ił!. liy rzlld .......Iri pudlą'

I

woj siu·
w Austrii.
Komisarzem ZSRR
IłIlJryehlej 'I:l~kl .... celll
mianowany IlOstał
MOSKWA. PAP. Jak podaje
kresa lej fIOlityce.
I. 1. nji~.
~)aTASS, Rada MUU~ÓW ______....____........__....~__....__....__....____________....__........__~....______........__....__________________........____....
Z5ru'!. zwolnilI! I!'enerlłła armll:W. L CruJkowa Od obowiązkÓW
óow6dcy
Meu~ N<hleekieh 'WOjsk okupaeyjnych w
Niemczech w związlru z PQWOłlIniem go
lill oclpowiedzlalne
stanowisko
w
Ministentwie
O~y ZSRR.
Jlllllda Ministrów ZSRR mili'
W

-K

-.Ma
A. A.

gene!'!!!a

pulko'WTilka

Greczkę d~cą

nftCZ<!!lrsdzleekich woj.\[ olrul'ftw NlemCU'en.

Mach:nacje wyborcze
relkcJI kler,blMj
we
te

Włoszech

emisariusze bl,k"pa A~zzanll
I sekretaru miejscowej organ lu'lJi I14rtii chadeckiej w lif<:ovlell(pMWilleja "quila\ D,li<>pl"n'klll'l~ burmistrza t~
~a, komunistę f'ranc"sco RI~, proponując mil IIlac "woowlMy. :I miliony lirów . I cioIPrze

.,,1

'111'.

.-,ą pM,,~. Jeśli z,...i ~ '13
~_Ie $7~fÓW ,artII . .
~lI'Iyc:mej I _~eme H ,af• dln:eklJaHł!o. oo-II.rlłtyu·

...

~~łtll~MI.

__

'-'*'

~anyclJ
lI~ydL

Pallt~:.... ~ba1'lla ha~"1 ~- slctcll" l ~~ . .- 00 .I~

'II'~"ł

przu PI'Z~
'-----'"

"!~:~;::::!:!

~. "If teł 1IIYłuHf! ~flięeł<ll pnez !'M!te k_l~y ,.atłłrltycirle".
~~ AIIl"lole kIIll47dlltul'1 nil Pfe-H~ ~ ll'rllll~ ~wllltdfllllł llię rów.
~ w ~. smj!WIg& Nl8lir,*»1łiety 1I:f~ I11III ~~lłe~:& .. 41i~ ~,_

~. . . . .IIIIł~lIty
~lIi:ensI lłlI tdmle IIIlICf-

l1li

lItłea~ ml.eta. lridf'l!y . , , ,
lIIł
li o mad1IMeJudł. !lO-

awantury

nych
:macznellto obdęelll budżetu "
oie była tak ~ęboll:lII
co oczywiście nie oznscn. te ""'.mo,,,•.. '
w Indochinach. ukłlid armii
ce jest za sprawiE>dllwym i słusznym !lO- liwiAdl ..~••1\ s'oolee,mych.
potwornie roadęty budąt wo,lslcowy, pl'O-w Vlilltnam!".
blem dal4ł POIll!ęblaJII~j
IaI~t'I.i od
poglmld wyraził
Stanów Zjednoczonych tylkO nlektó- w przemówieniu nr•.,.... ..m"''''''''''' W"«l()!OE,nre :I: ugadnlell. co do k~ ~ętny nym-w Zgrorna<lzeJniu Nmrod"",,,,,,,
FI'anl!1:lz mil opinię krat'lrowo różną od
dZll,ke, :te "W'>.!AII 'IW In,ti()(:b~nll(ell dlru:,.,..,..t_
ł1ądów róimycll Plevtlt!Ów. QuuIl16l11'.
Dl. wyczerpuje siły narodu fra,ncusldelro".
najów czy Heyerów.
OmawlaJ!!c opłiłkanll I!Iytuac,k _ ....."'.. r_
~ml om- p!:'zyonłOOł _"Iaze PIl....ne ClIlę Frame.łl, Heooe!l-Fral'ltlą 2,........,""1
~_łe I!Iymcj( .~Ćl!N!J :!!'r1ll1l4!3t ~.I 1'111 tlą!. woj_ lIą o 1110
IIPO-.HWaM ~ ~tltlm Dlelllfeha- cl6w frllmków wYŻ51!e od 5umy. do wydatlilie ~ymł
wydatkaml!WI eekI wc- k_aIIla której zobowlą:mly :!!'ranc,k 1'6!11-

InM (PAP) . . . Unita" 000081,

~ŃIl

moh·

między
,II ,wolą

I

ł łWtl~'
puN!eal$

W ~ " ...ulm. . .

!IiINIIIf,,-

Na konferencji wygłosi! przem6wleme IIrze'WoOdnlczący l(omlte!1l00 Spr.w I<ultury I O~wlaty Pf'l}'
Państwowej
Radzie Admlnl,tr ..
cyj.neJ - 1<00 Mo-ro. który podkreśli!, te obecn'" niezbędne Jest
szkolenie wielkiej llezby specJallslów .,. celu zaspokojenia rosną

ReI1tm - ~o
&-. lIIIbt w
~cl.
PfUn\6wiMłu Jeao były UCIII)ty, lńóre
~~~ & ~ ~- ~ l'I.Ie ~ s!41 w •• W~n~e,
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o

złom

la hut
Na !'III.rMzle ~i prll.;OW

lalIków GS-u Prząll!iaw (pow. Ję
dl'7Jej6wl re1.eroot złomu l!lObo~
'Wiązał się wykonać plan za n
kwartał br. w 150 proc. do dnia
~5 czerwca, wzywaj lIC
jedno~zetn.ie do wopółzawodnictwa
'WB'l1'ystkie GS-y powiatu jędrze
~().

Za przyldadem GB-u poszło
PrezydilWl GRN w Prz~wiu,
k.e przy wSip6'!pracy aktywu
~o. radnych 1 1KlłtYIIÓ'W
~

tony

:zaomu

b!~eg,G

do

przv kombinacie Nowli Hut« ~l
użytku nowy Ośrodek ZdrowUa.
Na zdjęciu: Gabinet St<)m<~to!Ojl~Cl!"'i1.

I'Ileda_ odd«lIłI

elew Mleezy8hłw
opowjll~
kol~gom (l rodzinnej

szkalo sześć os6b. Bracia Mietb powr6ei on Jedna'!!: do Ii'WOlel
- Teodor, Wacław i KazimlM'z rod2liImej ~i. Tam 1'0 młOOetl:u

Lu,lUsm'e, to ZłI'\I\1O!!U wl!POminll
prre<lwojenne lata nędzy i ~ło
duo N:e mo:ilna
prreciet ~
(lI'xemilezeć. Stary SLlPemJłt prl!-

On zoeoo.nie. w
wojiiku, Dla takid1 jaJk~~
dziś o~ szkoły oficerd:1e.
PÓjdzie wiElC tam s~e: uczyć. Tam
Ojczyma \lajb!lrdzA~j ~trreSta,)e na Jej wezwan:e.

I
cował

lekrot

SUjlernat

jako fornal w

majątlru

szarniczym Dob:eeklego.

PnIellI c;yT'd

świtu do nocy zgarbił<!
mu
pleey. pokryła :mls!"Szczkam!
twarz. W !Mletllc!e1 jzd~ mie

od

te:!: pracowali

'IV majątku.

Naub

dla nich bYła
jedynie Il.'laneniem. Nie było WM'1.Ill!k6w, aby
lXlI!!łiII6 Ich €W moły,
B(j lrW
miał chłopu stworzy~ takie we00- ruitki: pm Dobiecki,
~ami-

spółdzielni jego
<łzą. sobie radę.

rodllice sami da-

Pmowie
~all Po!!!iI:!II.
!:1I!ero pnykladem Idą Imti.
Nad O~III mwisła eiemna
noc ~ji. Lała!l'!ę mów
Na~ -oły
~
robotników i eh~w. Pło- doskonale wyposażone.
mi~ i ~,dymily ko- c~ się w dutych, jamych 00Jrne.~to!'i6w.
dYIł:bch, !Mią kr:;"te hale IIIlOr·
towe z nowoczesnym! urządze
!!.lami do gil!!' i różnych azie-dJtin spqrte,w, 8.. nięktóre z nich
majaj 'nawet kryte pływalnie.
Sale teatralne, wlame
kina,
ładnie uTząd:oone świetlice ! klu
by, bogato wypos.atone czytelnie i biblioteki - WSZyStko to
stwarza dogodne warunki do
nauk! i rOlrYW!;:i kulturalnej.

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

~

dostal'C2)"Ć

do dnia 15

::I:

~

roku.

W ciągu dwóch dni podobne
narady odbyły się w 6-clu mnych GS-adt na terenie powtlltu, gdzie referenci złąmu, idąc
w ślad GS-u w Prząslawiu pod
jęli cenne zobowiązania. Np.
GS Złotnik!
zobowiązała
się
plan za II kwarta! wykoru.ć w
110 proc, do
15. VI. br., GB
Mttyczów zobowiązuje się
wykonać plan do 15. VI. br., a
GRN - dać do 3 ton złomu;
GS Sędziszów zobowiązuje się
wykonać pLan w
130 proc. do
15. VI. 53 r., a GRN dostarczy
w 'rarnacll :zobowiązania li
tony złomu do GS-u. MRN w
Jędrzejowie zobowiązuje się do
starczyć l ronę
Tlomu do
PZGS-u, POM Bru:zie - d0starczy 400 kg l'llomu do GS
Wodz,islaw.

Walne Zebranie fHelce na
, Towa rzystwa Przyjaciół
, Sztuk Pięknych , Radomiu
oobędz\e
św'etlicy Państwowe~

się

Dnia 11 bm.

O;gnh*a
Plastycz.oego w
Radomiu, ul
Slenkciew(cz.a 14, dOfocme Walne Z"branie
członków Towarzystwa Prx;yjociół S1lWk P\ęla:
nycll.
Początek zebramia
13.30.

17

poc~towców

radomskich
ukoń
W końcu maja rb. w świetlicy
ZwiąZiku
Zaw. Prac. Pocl;ty I
Telekomunikacji
w Radomiu
zakończono kurs jęx;ykll rosyjs!tiego pierwszego stopn:a.
Kurs ukończyło 17 uc:re.stnik6w, w tym 9 rnężc:z;yzn i II koblet. Wszyscy zdali pomyś:nie
egzammy, z tego 8 z wynikiem
bardzo dobrym.
Organizacja
kursu spoczywała w ręk.acll tow.
Mro.zlewlcza, sekretarza Rady
MleJ9COweJ i ~ŁaŚClwegO klerowUlka całego X;YCLa kulturalnooś,wlatowego wśród pra~lIrow poczty.
Ob}

knresp~ndentów "Słowa

w Radomiu
W dniu 10 _ C ! & IM'. (~
<la)., ~ 17, W
Iu malej świetlicy Komi~tu
Miejskiego PZPR, w ~

";t-

odbędzie solę

_ndentów

zeb~

~

m!HIa

II

~

Radomi...
ldcllo~_

I

J

Z dziedziny

'\!Ol

i kultl

W K!eloaob ~Jela:t_1I ł s~OWo ~ idę ~
IB~ III ~y ~ty ł lm1ttU7, 1IIal~~ U ~
w PoIIIce ~ m~dI tego ~'

wyoh

~ejl pro~ego temu: 1) ~ im. ~ BS
~łumnlu ul ~i_ieIr.a !

ednll II _jwatn:ej~ n:ezej i c:I1l~, 'IV umłe~ ul~, II} dwa place ~
jest ~ na~· kilach IIl'tyllty~.
ul ~ ~ ~e ~
daW1CZY Centml4lego U~
Sdro1n~ ~tIl_ ~ rowu,et w eomme m!uia, w
du Geologii, który da w 'P~ ma w tftech ~ mluta pobll:W d~ Irołe:lo~ 00
ści z.aczlItelt wyższej uczelni w nowe budynki _t)~:r; ~ie ~.1Iw!rob1 ~ lrorz:rlltaKielcach. Ośrodek służyć będ:!lie urządzonymi boiskami Sj:lOI'IloWy_ nie li jY!'~tawień teatralnych
calej Kielecczyźn'e pos:adającej mi. W pierwszym r2'lędz:e węto osobom po:oomiejscowym.
boga.te złoża mineralne, stano- pod uwagę przedmieście Herby, Zwol€>nnicy kina otrx;ymalą no
wiące naturalne bogactwo tego gdz'e budowa znajduje się już w wocześnie wy-budowane i unq'
regionu. W wyniku d~onanyeh toku realizacji, następnie prwd- cb<:me kino, które niewlItl\liwie
prac geolog.icznych, Kieleeczyz' mieście Karcz6wka oraz rejon przy.ezyn'i się w ZJl.lacznej mieMJe
na daje coraz w'ęcej minerałów ul. Wojska Polskiego.
00 ~,1enia potr1lOO kultu,
dla potrzeb Im"aju. Ośrodek hęMlnych !!IPOIeczeństwa kieleekiedzie po~iadał Instytut GeologiczZwię!km;y się
rown!et
tri~
ny, pracownię Przedsiębiorstwa przeds2llrol. i żłobków, I<tóre poo kullw"ze
Poozukiwań Geofix;yc-mych, pra- wstaulI w rejonie uL Arm.1i ~ m!l'I"C!Iil"IE!1.
taj
po'
oownię Geo!eclmi=ą, Tecllm- wonej, przy ul. Piaskowej, !'Jasilil Kielce w przyszłości
kum dla 300 uczniów oraz mtelr- &tępinie prx;y ul. Karerowkow.!IpO<!"tową i
pływaln'ą,
nat na 200 osób. Instytut Geol.o- skiej, Spacerowej,
~j, sikocmią
'IW rejooie
giczny nazwany będzie im. Jooa Stałi'lN!., Wiśn,o"W'ej i Szkolnej.
Stadionu onz trzema ,nowocw·
C2lamockiego w uznaniu z.aslug
Kielce jako miasto W'Oiew6dz- śnie urządzonym! boiskami Spol"'
jakie te:nsyn Ziemi Kieleckiej kic poszczycą s;<: w przyszłości towymi, które rozm;e.szczone ropołożył na tym polu. Lokalizacja budową nowego teatru. Dotyeh- !ftały zgodnie z założeniami planu
szczegółowa Ośrodka objęła te- czasowy teatr jegt dość mały ! zagospodarowania przestrzenne
reny obok S2'lpital.a dla dzieci, w nie może 2l3.9j,)(Jkoić potrzeb go Kielc, w rożUyeh pu.nl<:tach mia
sąsiedztwie ul. Sciegionll€~.
wciąż rozwijającego się miasta. m, jak w rejonie dzieln;cy mie,;z
Projeiktowany teatr będzie liczy! I<.aniowej SzydłÓwek, VI sllSiedzProjel,.-tuje się rownie± budo- 850 miejsc i umożliwi rozwi!\Zll- tw'e ul. &:kolnej oraz na ul.
wę Zasadniczej Szkoły Me!talo- nie sreregu trudności technia- Stalina.
wo - Samochodowej WTa'Z z m- nycll, zwi~ch z wy-stawlaternatero dla młodzieży, ol::>ee.na niem wielu wartościowych sztuk
bowiem s;zkoła posiada dość pry- teatralnych.
Istnieją
oi:leenie
mitywne
warunki
l~ajO'We. dwie altemaltywy S2lCzegÓ~
WarsZltaty nowej szkoły mają
obejmować 1160 stariowielk.

W.11
ZAWINIŁo HPlt..

J

I

Ob. Br. Ch.
do MIlI
!!je, ~ '\IV 1flI!"
m~ym"7il
.. Słewie Ludu"
()gł~iu o 1'0%
kładzie
jaz-

aU'!loi:msów
Kielautobus odd!o.
Pal'tyzan,t6w !III
15.15 nie kunu..

z

święta. WII\lÓł'
Ch.. że wsJru.,

przodu. z
d.zimy do
dowe.. WLn"'~J"my
d~

w

z.ał~ctan~

"słó'Wlro" w ~

tych ~!ch. ldóny już się
natrudzili., &llIlkająe znajomych
w blokach Marz tV'Cl:l. kt.M7-V ,ie
jeszcze UffiI!lCZą ·l!ZUk.an!<!m., a
także w i.rn±eniu l.oIkMoTów .OZ
brzegu" blok6w mll!!l!l':ka,Jącycll..
II :ootrudnionych be1Jpłatnie w
cha,~ informacji ogólnej
- co icll już sol.klnie nuży -

Pię.knll j pożyt.ec'mą inwestycją będzie projektowana budowa
gmachu dla Państwowego Liee-

um Teclmik Plastycznych wraz
z internatem dla 450 uczniów.

Umorl:Hwi to w sre.rszym zakre.
Bie kształrenie młodzieży rOOot-

w środę, 3 bm~ 1roJew6dxkll 11:&0
misja kookuf'SOWlI dolroroala
"Y amatorskkh zespołów

w

nydt, mw:ycznych, chóralnych

re<:ytatorskich, biorących udzIal

lO

ogólnopolskim

konkursie zespołów a~tycmych. PodstaWI! kwa
mika.:j! były dwtldniowe eliminacJe wojewódzkie, Irtór" odbyły
w Kielcach 3(1 i II! maJlI.
1'110 11 zespolów
wIoJsI!.kh, szkolnych I d~ięeych.
W ogól"eJ p!I"lrt,cjl ... grupie
zespołów
tanecznych W)"$Ul1;ły
się lIa CEGło: balet Zakladóv SbraeOOwld:!dt. lll( Radom I jedyny"W koolronle wIoJsld _pól pici
nl.l bilu um...ersytetu boo...ego .. Rotm.:y. Te trzy _poły llll·

Pamiętamy
jeszcze
Targi Pvw'",towe
'lIT

zprgan·izowarle przez radom..'<ki
PZGS w końcu marca br. Spoleczeństwo naszego mi.a.sta, okolicz!:Jydl mia.stecz>ek i
gromad
zaopatrzyfo się na nidt w
poOOIi~fin,~j PII.'"MY
życia.
trzelme artykuły ~cze i
prz,emy.rowe, k16rych było pad
Na Powiatowych
do.statkiem
w poszczególnych Białobrzegach ni€>
stoiskach
GS·6w, podziwiało również S"ZeI"okiego asortymentu
piękne występy arty.styC2:m!l
w środk6w ochrony :roślin, k16re
v"ykonaniu :lJeiIIlołów z L!ceum powatnie polTla!!lSJą chłopom w
Pedagogi~o,
Wyobowaw- walce o większą wydajność z ha.
czyń Przedszkoli ! Fim.MO'\lI7'ego,
1"O(1010n:" j.ak na Targach Pomogło przeltOl).ać !fi ę o ł!lpnIwno
w Radomiu, tak i w
ki naszego l:Ia.ndlu u~io R;"M,·h,-,,,,"'•...n
IDo2:na
·1."Waliflkowala 1t:00000sJa 00 IlIlminego.
"acjl centralnych ... W llft!ZlIwte.
Zacl:!.ęoone tym ~ GS-y
W grupie -połów taf'lecmych
powiatu ~~ poIIWIowily ponowni<!! ~Ć Targi
WJITÓ~ pMlldl6 -l'oIy-: ImPowiatowe - tym
'!III'
tylm..~wO~,~
~ fi- Pilicą.
te
~lIlęw~i'lllll11~_

i

~ będą

00 l:! bm.

Na 32 .straganach, I!:tón. muHl GS-6w

Sprostowanie
Pn;l!leuBZ1l IlUII:LC lIlWY~AU.
'\IV """,,*-,,*, ... . . - .. !I1IG

W"S~"~Y""

sl.Y'Qlł ~6Iw"
_~" 00" ..._
pomlędo;y "'P_taejamS
~_

l _ I & . l?<mIewtOt

-..,ma-

ny_"",,~_III'1-

1'.,,,"III*,,,,y

1>.-IJIIwy - , . . " . . ,
_lII<ę; .. """"'" tyni ~lIł
"'P~
_ _ Kt* 11:9. .. l"Imkly
~:W

~

""""""'11:

~ htl...._
I"wieZ,_
..... ",,1.,
~IlN2

I

3Am8ZIIWIliIlU

~....,

mm. s...m

~
I!IIUI>!t kamę mel~ wy
d
__
GIII.N~,""'I!IIO<I

~~·CUW_,".

U!IIa-(j

parę

i

to

ni~ ~ie

om.aJ do
A mtem

lnformac:ll llI!IIII'
00
! j~
_
ezasu
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w
I

i!od:tIa

piękne !et.
wyjaśY\I!IlllY

że Ich preteru!je pr'l.ea~
jemy do kierownictwa MPK.
które oddając ogł~ do Bill
Ta O!lloozeń i
Reklam RSW
..Prasa". z.apomni1łło o infO!"!llli!"
eji !)<l'trzelmej ob. Br. Ch. i iJl..
nym klientom MPK.

