lJehwała

Prezydium 'Rządu,
., wprowad:l!:enhll

dodatkowycb zfmiennlk6w
pu, eblDwląlki5w,eh
deltlwIch 113&1
W"osłałnlch
dlum Rządu

Prez - .

dniach

wprowadzeni
miennlków przy . ollowlll&kowych dostawach zbół.
Uchwala pnewlduje. tł gospodafstwa rolne zobowlljunlll
do dostaw zbó~, mon' dostarczat w okreglonym uchwal,
stosunku zamiennym, zamiast
&botll Inne produkty rolnel 'a501~, groch, proso, gryk,. kilkurydzę oraz. nasion II roślin: seradeli IlIblnu, wyki, peluszki Itp.
I'~za tym; liłektóre gosllod/irsiwa rolne o silnie rozwiniętej
hodowli, a równoczdnie stosunkowo mniej rozwiniętej produkcJI· roślinnej lub posiadalIlce
slabsze nił w
roku ubleglym
zbiory, b~dlł mogły wykallat
częściowo
swe zobowillunlll
w zakresie dostaw obowilłZko
wych zbóż - produktami 110dowlanyml, takimi jak trzoda
chlewna i mleko, pod wllrunkiem· wykonania
obowlązko
wycb dostaw w tych produklach.
ZezwolenIa nli wykonanie 0bowiązkowych
do~taw
zbóż
częściowo w tnodzie chlewnej

l!OWaII~h.

Poprzez

·
RadomIa
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go
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lIojd
przyjmowanych
za zboże, Rząd stwana ulatwIe
nla w wykonaniu obowiązko
wych dostaw.

ejaływa

Ambasador MIIOI
opuścił Po!skę
Dnia tS bm.

opllśclł Warszaw~

udając się

do Moskwy ambasador
Republiki Hinduskiej w Moskwie
p. K. P. S. Menon. który bawll w
Polsce w związku z otwarciem
wystawy utllki hindUSKieJ.
Ambasadora Menon!! żegnali na
Sekrelar;r; Generalny
Iot nlSk\I
KWICZ. ambuador J. 1<. Wende i
dyrektor Protokółu Dypjomałycz-

dlll"ftLr"~"Wft
uull\

OOllUWU

dla uczczenia 3G rocznic"
D
Rewolucji Październikowej

Coraz SlIerze.! roowlJa lilię inlrobotników Kleleecz-.
111 u\lllCllenla czynem Produk~;J
111m III rOCZniCY. Wielkiej Rewo
lue.ll PudzlerWkowej. PonadjlllllMłwl\ proiluke.ll\ mellllowc3'
- - - - -.... , budowlani da.llll wyraz swel
" przySpIezzml.... _ego buwo..
do'Wllidwa w walce o pOdnlezle
nie dobrobytu mu pracuJą.eych
I wlllllOenlmiellidoweJ OJClIIYII-

rozuenenl~

naletne śwladczenla za te dostawy,
.
- systematy<::mie zaopatrycownicy innych ~liw praą w ~m woj_6Cbhrie. wać nasze sklepy w artykuły
pracoWnią 8piiłcbiei~ u~ej.
pierwszej potrzeby, by w ten
PracQwnlcy" Gminnej Sp{lł- spałowych i indYwidualnych.
spo!I'Ób pełniej realizować s0A oto treść zobowiązań:
dzielni Samopomoc Chłopska"
Jusz robotniczo _ qhlopski,
w Pacanowie na naradzie robo- roczny plan obrotów sp6ł- llespół piekarniczo _ maczaj w dniu lO. X. br. chcąc dzielni wykonać w UO P1'oo.,
lIćIrskl zobowiązuJe się obniżyć
uczcić 36 rocznicę Wielkiej Re. ...,; do dnia 20 października koszty
wlune,
wohreJi Pafdz!ernikowe) -:- ,e- br. wywiązać się z obowiązko- terminowo! wWciwiez;a.
wolu<:ji, kitórej dwukrowe za- wych dostaw wobec państwa, .
wdzięczamy swe wyzwolenie
- włączyć się do pracy polI- op!<trywać !!klepy, oszczędza6.
podjęli Sz~g zobowiązań ze· ty<:zno _ uśwladamialą<:eJ i po_ na surowcach i materiałaCh po.
prowiHl.z!ć lI! w gromadach tak, mocniczych,
~l, kt6rli. w
coilalenll;vm WTlllUkl1 IIf~ bs&łuJe zręby·· _Jlłłlzmu w
naszym kraju, za Pll'll!f~ IiIl1mllkiiw II OS~_ I~ pra-

lub mleku wydaJIi prezydia
gminnych rlM! nllJ'Odowycli lU
uzasadnione wnioski załntere
zamienników

ielnie całego kraiu.

gminne sp
ZIl ~emboMtmlkiej klaą

ny.

Cała załoga

budowY B-H-G3
składzie 62 osób,
postanowiła utrwalić i.
żyć swe dotychczasowe osjągnlę
cia, podejmUjąc hasło: "MoJa
budoWlI tlwllldez:v o mnie" i uczcić w ten sposób zbliżającą się
36 rocznicę RewolucJi Paździer·
nUtowej. Haslo t~ podjęły poszczególne stanoWiska·' robocze,
zobowiązując się równocześnie
do przyspieszenia.
robót.
VII'

Doskonol.

wypqlotO»"

blblloteka~: Ob'::.!:~=wy~dzid!~::
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monO"'l'am budo"''' O 'edn~ do- p,zy Zokładach im. J. $Ialina ., Pez· .".... DI wykonany ....rzez "'min",
..
"J,'"
""niu uczy 11 tyr. lom6", •
SI» kVU'«
~;: 1 ukończy jtj na dzień 7. XI. ='':~ia '~~~;:.~tie~d"wnicłw" I .m"· _ przekroczyć plan kontrakA
,
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•
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,,--IeWAA
Ara
.nc)
i oraz nrzestrzegać
termiZałogo s""'m! "zynaml dla
1 ,ot••" po."..."
...
P
....
..
..
•• J
~
cewnika,
kl6ry
1I..... czy
dlo nowej realizlllc ji dostaw koliuczczenia Wielkiego Paźdz.ierni- polneb czylelnlkó",. W .et. .da· traktacYlnych i zabezpieczyć
ka pragnie pogłębić swe zobo. lI"p_Ienla me,otury ~"d.l.cki.1 ••",,,,e.
wlozanle
długookresowe we mu og6łowl pracownIków ...,pool."",,,.
..
.
no VI
......
gólny.h •••poIach n".k"
wllpółzawodnictwle
o.zdobIY,Qe l..
ko po
M.y!
••lego.
tytułu ,.Najlepszej zalogi b.·: . tło ,dj""lul Cx/onkGwi••••polu pod.
wlanej w Polsce" w IV kwarta-I"'" w.póln~i nauki ję.yka ro.yl.kieJe br.
go. .
(Al' _ 101. Mołtl.
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CIIIO Isprawll_llo
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z zakresu BHP

Radomiu w

I

Biura Polltyczne,lo
I Komitetu Centralnego PZPR

Członkowie

wśród żołnierzy
ł akademII. które z okazji tO-leda Wo,F
12 pailiziernika br. w Jednostkach woJBiura Politycznego I czlpnkoCe:l1tf:iln1ello Pols IdeJ Zjednoczonej Partii Robolnl-

roel!VsloACI

członkowie

Słuchacz\!

Akadcmll
im. f'e!IIiSjl
arslllwie fośclll
_ Jakuba ~Be!llrmYC:2a:nnelll.fo ,w·!,:Curoczystym zebraniu' iolnleny I<olobrze
sklego PulkIl PiecIloty uczeiłnl
c~yl sekretarz. l( C PZPR Edward OchalI. Na akademii w
skim Pułku Piechoty obecny
członek Biura Politycznego
PZPR -- Roman lambrowskl.
jednej z lednOlllek artylerii odbyło sl~ spotkalIle te!nleny II; ulon-

Idem Biura Polilycznego
KC
PZPR Stanisławem
Radldewl·
czem. W uroczystościach żołnier
skich garnizonu Ziemi Lubuside]
wzląl udzlal sekretan I( C PZPR
- Edmund Pszczólk_skl.
Na uroczysioścI w Wojskowej
Akademii Technicznej obecna by-

la jedn!! E uloiyde!i Związku
Patriotów Polskich w ISR~
Wamla Wasilewska.
Oorąco wIllIII łołnlerze drogich
swych gośd.
Zapewniając

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

- wzmóc pracE: koła TPP-lł
i doprowadzić do tego, by kaź..
dy pracownik Gminnej Spół..
dzielni był jego członkiem,
- obok
tego pracown!e1,
Gminnej Spółdzielni Wraz z Za..
rządem i Gminną Radą Spół.
dzielczą zobowiązu Ją się pracować wśród członków, aby ~
zumie!! koniec:mość dopełnieni",
udziałów członkowskich do wy...
sokoki statutowej, przez co po..
większą fundusz włllmy sp6ł..

dzieln!.

Jerzy

Wojtaśki_icz

~

dawca sklepu Nr 3 podjął z0bowiązanie indywidualne wzy_
wając
jednocześn:e do pedej..
(Dokończenie

na str. 2)
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aktywnie popierają wysiłki ŚFll '~~i~RL
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o:&i~k~aJ:!~;'
::I~!a W Ił
łlliel ArmII Llldotwej w all\Dauóde

.al

$

·
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W' d . I PRL w MMkwle I' w koo'lIllIcie
Ptl~m6WIenIe . • zwerm a na o,ngresle ID le nlU IPRL w Klj<Jwk! odbyły sl~ prtyl~

gszgńskiego
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IIIRIII Olllz.ru Irje

NOWY' JOI'U( (PAP). Staly

'o

przed5ta"iłe!el ZSItR w Radzie
' .
011 je

WIEDE~. PAP. Na wstępie lIWegoPrZemówienia. wyg)oslo razy więcej niż w ROSj; przed- da, na klóryc.1i 1liIe<:!1!I byli wybitni ',8etpieczwtira
Wy.EYb!;!
Ilrzew n zł'
nero na PMledzenlu popolndlllowym III SwlotowegoKol"lll'resu rewblucYJnej.
prteóstaWkIe.e Armil Radzieelliej,
<e!l'0 Rady Bezp!«lCństwa pismo. w którym stwieróu:
nkr
Zw~zków Zawodowyeb w dniu 11 patdzlemilUl, pmew~".
W końcowej c~ęłcl referatu Ministerstwa Spraw Zairll
.,
ll3' radzieckie.! deiepe.łi awiązkowe,l N. H. SlIWemil!. powitał
StwemU!: omów,l tlIdanIe UIUOO nycli ~Sltlt I IJSRR. ofll'3nlu(Ji
Dnia (I październIka br. rządy
PrMz~ o nat)'climdasIOW4! u.wla- .
w imieniu robotników. inŻYlllerów, toIlhll'ików I unędmków, ,nicni!l jednoś<;i klasy, robotni.
przlldslll"\\'klele śwla- StallÓw Z~_)'dl I Anglii o- óom;enie nm!l! o dniu zwolanla ~
zne8Bonycll w radIIlI00kich lIW!lUkllch tlI~owyeh doleP'''', etlIJ w$ll:1&tldeb krajów, które
publ!loowaly oo~adcze!lie w sprll- siedaenlll bdy Bezpłec:zeńłtwa
obserwator'" I ,Me! Obecnych na Rcmrrl!llłe.lUI.Z\lrllt Wdstawowym, Żywot-I
wie Triestu,
we wspomn:.anej sprawie,

nie ważnym' mdaniem między· w Moskwie obecnt lIyll równie! kle
zawodo- kiiw zawodowych w ciU;u ()sta~ I1I1l'odoWllliO mchu robotrllcw- roWl'lky plllcówe!l dyp!omaty<:zo
W tWll\Zka: z tym ołwlaoczeniern
Radzł«1!ii projekt rezolucji flonich ,ez.te!'łcll l a t . '
10,
.:
ny<:h I ałt«lIes woJskowi, ilkredy.
I'lIna, Panie Przewooniezą- 51:
1Im'Qbu.l1l w całej rOlCląlłoścl
Rlldl!lecklłl lIWllł*l 118WOOOWlI!
Radl:lłlll!ll:le twllllki tlIwodow łowlll1! wM01Ikwle.
cy.
zwołanie posłcózenla Rady
.. B~or4C ,pod uwag,. ~ ~ral!iet
dZlala!ność $wla!owej Federacji - stwierdzi! Szwemik - Kon- ...: pówledzlal Szwernik _ uw.a
* ił
~zpieczeństwll w Cłht0!l16wfellla
kt~rv
Zwlązk6w Zawodowych i jej centrowały swe wysilki II1II wy· żają. że dla zrealitowanill tego, MOSKWA (PAP).
12 11m. sprawy m!anowlU'Ila gllbemat<Jfa po~owy z Wl«haml,
wszedł w
w 0011113 wrzdnl!!
organ6w kierowniczych, dtialal konaniu mdań daJJ!zag" I."IItwo· '!tll\il!nla $wlatA:!wa Federacja 111 lwllltku z Ul roczrrkll powłhmla Wolfk!llo Obszaru Triestu. która lo
II~ _tai
ność ta bowiem podwięcona by. ju gospodarki narooowej, l!tale~ Zw$lPkl'>w Zawooowydlwlnna Polskiej II.rmll ludowej odbyło si~ sprawa. Jak WIHofllO. znajduje się 1941 fOKII,
OOtyulIl!lI} IIla calko\\1cie umocaieniu jed- go podnoszenia dobrobytu 'l po- rozszerzyć swój wpływ Ideowy uroczyste lIIIItenie w;eńców na na porzl!Óku dziennym Rady I!ez- wy~ooelly w
tWMzenla Wolnego ObSZIIru Tr'!eS>
Mści klasy robotniczej w walce złomu IwI!UfllllllęgO ludzl pracy. l organlzacyjllY na jeszcze szer- bratnich mogiłach blnierzy I Po!- p!eczeńsfwa.
o polepszenie warunków je.! ~y- rozwijania na szeroką skalę bu· l!l:e masy robotników wszyst· slclell)~złi. poIegły<:h 'II' ,1M4 !'IIJedn«lCŚn'e mam lasu.y! przy tu f źe rejon Trleslu. z pogwarucia i pracy. zapeWllienie praw dOwllictwa
przemY$!owego i kici! krajÓW świata. wllll'la wlll- Ilu w Damicy po1KIJowem w wal- toczyć prajelit rezoll!.:]i. który lll'l,a mem waruflkliw traktatu J!<!1I&jowe go z Włochami. I'rzebztalc<l11y
awillzków tlIwodowych i swo· ,mieszkaniowego.
czyć (J umocnienie ~n!'śc! SZ!!- ce z BitJę;W;tcą bitlerowslllm.
5:1am w Radm Bezpieczeństwa.
zosb!' w nł.e!egalflą oIlclj I1\()TlIk4
bód demokratycl:nych, o niezII'
Dzięki sukcesom
regów klasy robotniczej. o orgII'
bale wOOjSKOWą, podkreślaJąc. te
wlsłość narodową, o pokój na przy czynnym IIdziale
nlzowanle wspólnych aken mas
rea!izO'l'VlIny przez rządy Stanów
całym świecie.
kiCh związków
zawod()wycl1. pracującyeh,
ztte9wnych w
Następnie Szwernik omówi! walczących nleusbnme o pod- zwIązkach
zawod()W.l'ch róźZj~d!!()I'z<l11ych I Wie:IIUJ IIrytanll
działalność radzleckich
związ- niesienie wydajności pracy oraz nych kierunk6w, o pOOnieslen!e
l pogwalceniern traktatu poko:owe
o stosowanie w szerokim zakre· poziomu tycia narodów, o pokój
11'0 z Włocbami. ll!>Czial Wo!nego
sie przodujących metod nowato i rozwóJ mp6!vracy IilCll!pOOar(")
Obszaru Tr!~stu prowadzi do
rów, podniósł się w naszym kra czej i kulturalnej mlędZY""'\lllfO.
~I d!"""k~
wzmoierria tar': w stc>slfflKacll mł~
ju
dobrobyt
ludności.
co
znallldam!.
pracująca
Ul Ol..... Ul
dz)' pańshairnl. a przed4! wuystzło \Vyrllz we wzroście nomi·
ZwiązkOWI Radzl«!!demu obPEKIl'~ PAP, AgenCja
No- ludowej Jen Hen Kun, który klm m~dLy ksaja:nl grał1ia~)lml
na In ej i realnej placy robotni- ce są agresywne plany. Naród
ków, inżynierów, techników i nasz chce źyć w pokoju m "'ych Chin donosi z K.aewnllU, 10 bm, wroci! % n~e\vol!, %ezn81. z Wolnym Obszarem Triestu. MU
urzędników, w zwiększeniu się wuystldml narodami, byl on I te źoln:4!!'Z koreaflsk~ej arm'j że w szp:ialu ameryk.uiskim. stwarza groźbę dla pe,ko!1I f bezpie
dochodów chlopów.
jest m rozwijaniem współpracy
Zn31::lu;ącym się Bit obnaw! cz~stwa w tym rej<l11fe l'!ufOpy;
Poza placą. robotnicy i urzęd· gO$p0darcrej! kulturalneJ m!ę
kentrolowanym przez wO;7k3
b'()I'~ 1Xl't1 uwagę te wskmek
nicy oraz ich rodziny mają do- dzy narodami.
(Dokończenie ze sir. i)
chody dodatkowe.
Związek
Radziecki
będz.ie
UJ
hindUSkie. z"rta!o zamordowa-lnltwYK<l11.:Jnla trakta~a IlCtkoJowl!g'O
Państwo wydatkuje m!lillrdy również w przyszłości stale piotMwlInia podObnych, zobowlą
nych trzech jellCÓW ludowych, [l W!o;:ham! w części dotyczącej
na bezpłatne świadczenia dla w&dz!! PÓ~OjOWil. pó!ltyk:ę.ł;ga
sań \\,oszystkich sprzedawców:
Z zeznań innego jeńca, który I W~:!1eg) Obszaru Triestu. Jego lud
- Wykenać plan w IV kwar- ludZi pracy w zakresie potneb równo w mtereSlIl !!Wello rllf~-'
kulturalnych i bytowych. na: o· duo jak i w interesie całej ludz.
powroc'l li n'ewoJi. Purt Cl.lln j iMU pozba'lri<:ma zOłtaJa możności
tale br. w 110 proc"
- zabezpieczyćw$Zystk!e to- śwlatę, ochroną zdrowia, ub!!z- kości.
Ima WYIl'IW. te 27 wl'UiWl!! br. ł iIony.tama z praw del'llOliratyuW 7.achownniu pokoju zaint,,. wary zl1l!jdu!l\ce się w Jego pieczenia społeczne, szkolenIII!
7.3b'ei zost3l! w szpitalU dwa l nych. pruwidzl3/1ycll w !lutym sta
_klepje przed uszkodzen!em i zawodowe, podnoszenie kwalifi· reFOwane są wszys'kie narody
żołnierze !<oreańsk'ej armii 111- i tucie Wolnego Obszaru;
kacJI orllz na inne świadczenira św;ata." prz(!de wszystkim kla
t(!J)l!lUciem.
. ta robotniew, masy ptticui"ce.
- pracować bez mank! su- i ulgi dla ludności.
c!owej, poniewa1 wyraz'll
Rada
ziodnle z
O po!ep&zeniu sytuacji mate- którym wojna mate przyni~ć
p«at,
'
powrotu do ojczymy. Nazw:aI!a pootallllw~nlami artykułu l.!.aMil- IItrzymać pełny
asorty- rialnej mas praclljących świad· tylko nowe ruElzłiczone ofiary I
umordowanych !ą: Ju Te Ben su IV 6:1 traktatu JI'O'koJoweg'O z
ment !()wafU w sklepie przez c3y również maez.ny wzrost bu- cif'tt>lellla.
ubezple·
N!ecnaj wlljC mocny
terminowe 5k!a<l8nie zamówień dżetu pańgtwo\vych
I Cze ~ei Jol.
Wf~clta!l1Ć, jak również z d«yzJą
cze1'l socjalnych.
WZfUSWIlY b~le
w celu ich uzupelł1!en'a,
R.ep<.trio'lI:ani jel1cy zezr.ali. rady mlnislrów spraw zagran:a· '
- reaI:zować haslo tow, Saja
Sprawą ubezp!ecze1'l socjal· robc,tn'crej
~{l szpital amerykański, prze- nyd1 IJSAo. Wielkiej Brytan!!. Prałl
,,Ja n'e wypuszczę braku'"
nych kierują związki zawodo· w walce
nom wojll!nnym. () zac,"",,,,,.',,\,,
- lerminowozwracać opako- we.
n:esiony z Kożedo na 'terytc- cji IlSRR z 12 grudnIa Jlł411 roIi;u
wanie W stanie nie zn:szczoW roku 1952 bud~et państwo- ! umocnienie pnkoiu
r'um wojgk hlndusk'ch, stał s'ę w sprawie m'an~wanla gubemltl.lo
wych ubezpieCZeń ,l!OCjalnych 1<0, ()' szczęłc;e ludu pl'aCl!J~ce
oś:odkiem mordowan:a jeńców fa Wo'nego Ob.szaru Triestu, poo czystość i estetykę byl prawie 2,5 ra~a większy niż go.
lud~wych i sztabem kcnt3kt6w st.uawia:
przed wojną w 1940 T.
------------,
agentów
li$ynmMow~l!ich z
I} mian:JIWat gubema~m
Następnie SZ\vernik pOOkre·
śli! rOZVlo'Ój twórczeJ inicJatywy
Ameryk<!namt Funkcję sekreta
Obszaru Triesiu pulk\IWillKa
ludZi pracy w ZSRR Przedstar7.3 i t!umllCZ3 przy kierown 'ku , 1':;,«III."fa,
wi! on osiągniE;cia rolnictwa ra·
s:p'tala Ilrr.e:i;ailsk'ego pełni
dzieckiego.
tel!c'l4lirlll,d6'w,' 53e! age:1tów Jisynm~nowsli:!chzr natydlll1iut wpmwacrzit w
Globalne
rez,ollldll<&h
Sin Czan r:o. Jeńcy st'",:erd",- iyde J!<!S~a!1<M'1en'a dotyczą<:e
:ftadziecltle związki
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maZ8wsze
Z tlcmllch audYCji TII.dloWIICh nndawII.nych przez r6łn.e.

130 f'odza.;u "bibuwki" i .. głosII",

Mam
w
na Uniwersytecie, a drugie pracll·
je w Warszliwie - jako technik
budowlany. Wiem, te dla okh lo
zboźe daję. Ale widzi mi się, te
wymiary są troch~ Ul wysokie, 80
to nieuroduj był w tym roku, żyto
marnie obrodziło,
nii w ze·
5zlym ... To zdaje
te trulino
b-dlle nlan wykonać "rJISze w
•
r
liście do nuzeJ redakcji
ywalel

plll1Uł ,etki kłamstw ł
o8zcurstw ,kl4rowanllch przeciwko
narooowt.
Podawane
m.in, "autentlIczne
że w Polsce
udziela
ktltolikom prownd:u:!Cl/m dz!aw.hwś6
wręcz przeciwnie nil każdym kroku
"zakładlI prowadzone ·przez srowarzykaltoUcJdle rozmyślnie t z pełnym wyrachowaniem U.

o
sil
li l II

tej "tOInie]

'sklm
dobói'ł~i!l, ,'....' ,rllwooważOOy' j~1 '
przez w~zszjt urodzaI ~iemniaków
które,ptmogą 'IN,',lywIMhl

Mi

w ,sp,~I!ll!lelil1ł
w

11',,4"/'

siwo

l"

...
mo wszystko, zboi;'~
'mlim
,ólw"'atelll
'.
daeh, loco
tym, że. -o gor
Stanisław Pawłowski"
w6 Ć
.....:
urodzaj~h tyta 'wiecie nie
,A wi~ krótko mówiąc: pilili do- wy ąza, z ouvwlązku dostaw?
Wy, Wasz sąsitd,t'ziesiąfy i
staw jest ta wysoki I, Waszym
I tu Jest rozwiljzaaje: łfOOllie ~ehlop. Wie o tym r6wnid.doniem, obywatellI Pawłowski,
z.ar~ądze!llaml Mlnislerątwa ,Sku·
fe W.asu wlad'lll gminna
wykonalny? - u;y lak?
pu óbowil!zkowe dOstawy tyia moi
łowa I woJewódzk.!,.
t~
O tym, że w roku bielącym lila. nil wykona~ dostareująć zamiell.
nast rząd ludowy.'
bo obrodziło tyto I gorzej nli w nlkl, np. PS%oolq lub rośliny za·
legoroe:wewymiary oooy.lataCh poprzwnich pszenica ozima kontraktowane, j.a,k nasloo.a, wa·
podstawie przyb!lż().
_ mówi się pt wsiach dość dllio. TZyWIl lip. Np. za 100 kg iakonlrak n)'" szacunków zbiorów, ł u Was
Rzeczywiście - w wielu ~a. towanego I dostllrczooego do punk zapewne działały Ulkle lrombje. W
t~1i I gmllnseh plon tyta z ha był lu skupu groellu ulicza sił na po. wywiadzie udzielonym przez wke.
o I - 2, niekiedy nawet I wI~eJ czet planu 220 Kil' zbota, za 100 kg pr'!:zesa Rady Ministrów towarzy.
kwintali mniejszy niż w roku u- gryki - 250 zboh 1Ip.
srj:! Gede, priOOllstawlcleloWl Pol.
biegłym. Ale nie we wszyslidch
Tak więc, Jak wldzjcle, obywa te· ski<lJ Agencji Prasowej zwraCdl on
powiatach lak było. Mamy sporo lu Pllwłowski jest' wiele moźllwo. z ~ałym nadskiem uwagę, że wy·
takich. gdzie żyto obroozlło lak sa ki wypełnienia dostaw, mimo nie. m!ary zostały obliczone na podsta.
mo jak rok czy dwa lata lemu. wątpliwe gorszego urodzaju żyta w~e znajomości warunków ~eren'lgodzie nie zmniejszyły się urodzaje w nJiektórych powiatach, gminach wfch:glebowych. zamożności gozbóż Jarych; .a. uroozaJe okoptwych i gromadach.
,spodarstwa itp. Oblicrone wzlały
_ ziemnlaków, buraków (!Ikrow!'ten sposób. by chłopu staruyło
wych i pastewnych nawet alę
PArąSTWO LUDOWE DBA
ną dostawy obowiązkowe, na dew
zwl~knyły. Czy w takich powla. O POTRZEBY WSI POLSKIEJ n~ wyiywienieswej rodziny. a '
taeh Sil podstawy do 10fO, by mil.
stjO ł na lo, by móg: sprzedać
wić. "te plan Jest za wysoki j nie. Państwo, ludowe _ to panstwo. .Ż<j lIa wolnym rynku, lllb w ra·
realny?". Nie, me. ma podstaw.
które umo!lIwlło Jwnemu Wasze- !Iljach kontraktacJI.
.""
A przeclet w łyd! powiatach. mu dziecku studia na Uniwersyte. . WE
Ifd1.le urodzaj był dobry równld d~ {Ii. Ile wykle sam] m01l11 skoń.:
WLAS'H NI. INTERESIE
nieraz słyszymy narzekania, ie czyć klas za pańskiej Poisld?}, dru
Plan skupu Jest ustalony tak, by
"nie mI!. z CZOfO
pań· glemu za§ dalo naukę, dyplom zooża na chleb, na mąkę ł ~a5Zę
stwu".Bywa tak,
Pa· technika budowlanego I dobrze starczyło dla ludz! w mieśclei na
włowsld, prawda?
powrÓĆmy płatną pracę w stolicy, (za Ileście wsi .aż 00 przvutych zblora
do tenla/u.
groszy dziennie hit ob. Pawłow. starczyło go dla hooowców'!lł 'pa.
ski, przw wojnę, ildde to razy by szę sprzedawaną co roku przez pań
Piszecie - slaMeJ urOOzllo
A Jak Jest z Jarymi? Np. z
II przed wojną w Warszawie?), sIwo w postaci otrąb i śruty po
cą czy J~lmleniem? lak
troszczy się o wszystkkh ludzi pra niskich cenach. Dostawv ułożone
Ją dane szacunkowe - urodzaj Ja· 'i:y, lroszezy $1, o to. by nikomu są w ten sposób. łe blWny sprze.
ryeh był nie gorszy. a często lep. nie działa się krzywda. Dlatego daje naJmnieJ, zamożnIejszy wie.
azy nli w roku ubiegłym. POOob· td - wie o tym dobrze każdy ceJ. Nie
przy tym.
nie rzca się ma z oKopowymi.
colop - państwo udziela ul\1. że wielu
znaczne ilo;
I tak np, w woj. poznańskIm. zmniejsza wym!ary w zbożu tym ścl rhleba łuh
w spół.
gdzie n:euroozaj żyla byl naJw6ę- gospodarzom. których pola nawie· dtielnl. Oni
kSly. przedętnle plon ziemniaków
~
jesl wyższy od zeszłorocznego o
36 kwintald z hektara. Natomiast
Jeśli chodzi o. całą Polskę. urodzaj
ziemniaków Jest prz«iętnie wyż.
szy o 25 kwinta!! z heklar.a aniiel!
w roku 1952.
~~~

zna

7.:-:--------'________ __....:.:..:.....=

prllcę

szlio!y,
~
bu_wlIJe
Id tyslący
uj artykułów IIry"m,vd""'''.It
wadzi
.rzelc Itp.
Zarówno
nych krajach !lerook:ru:1i
czyni się obecnie
pomóc fołnidwlI w
rozwoju. I dlaiefo
leJowi nie wolno rób!!! na
swemu państwu f zalegać z wypel
n~ swego najwa.l:1I1ejszcll'o obowiązku.
Tak więc, Jeśli chcoecle. obywale'
lu Pawlowśkl. II chcecie na pewno,
by pomoc państwa była COfaz to
większa - trzeba zacząć od siebie
samego I spełnIć s\'\<ój obowiązek.
.KULAK - OTO TEN, KTÓRY
SIEJE PlOTKI
Rozejrzyjcie się uwIlinie w Waszej gromadide: kto to naJwj~ej
gana o nleuroozaju?
Odptwl«le - kulak. Made ra-

ell:·

.

KulaK Jest przeblegly, I dlatego
też na prawo i lewo rozpowiilda o
tym, że "w naszej cale! "rornadzie
I gminie źłe obrodLi!O". Kulak chee
mieć la s-obą opinę gremady, śmier
teinie bowiem boi się osamotnienia,
Wtedy bowiem jest koni"" jego m.
<hinaeji - musi wypełniać obo.
wiązki pod l're-sją opinii gromadz·
klej.
A!e kułackie gadanie moźna~ I
trzeba demaskować. tak Jak dmJe
się w setkach l tysią<:.ach gromad.
O tym. że plan moźna całkOWi.,
cle wykonać świa<luą lakiy: 16
zwolniooyeh od miarek i odsypów
00. dni. 9 bm. powiatów, w których
oslągnięto 00 proc. planu. setki ty.
slr: y mało i śrwniorolnych chlopow w
Polsce. którzy'nle CLe
kaH n'e
na co, lecz w
100

I

swe OO\\'i!100!kl.

naszym czytelnikom Ue wspólnego z praw·
paplanina z cyklU "wiadomoścI dobrych czy złych",
dla, przykw.du zajmiemy się w naszym artykule pracą tych
tolaśnle "likwidowanych rozmyślnie" tak/adów na terenie
Ba:domia, prowadzonych ćalkowlcie przez "Carltqs".
Przy
Siennej 7-9 mieści się p,.zedszkole prowadzozakonne Swstr Michalltek. . Codziennie
wiele
rodzic6w przyprowadza. do niego swoje dzieci, które część dnia spędzaJ'l
pod
ópiekq
ta·
konnic w jasnych, należycie urzqdzonych 'j wyposażonych
salach; A trzeba wiedzieć, że nie bylo tu przedtem tych
urządzonych pomieszczeń. W budynku tym nle blllo
podMg. instalacji sanitarnych itp. Na geńeralny remont przedszkola przyznalo ludoW€ państwo ze swego blP
dźetu około 1 'milton zlotych.
Pomoc państwa dla przedszkofa nie %a1rońezyla się na
tej jednorazowej dotacji. W każdym miesiącu siostry za.kofI,.
,ne otrzymują wynagrodzenie za IIwll pracę wychowawczą
w wysokości 3,602 złotych, zaś dzieci na wydatki bieŹ4ce
(dożywianie. zakup zabawek, uzupełnienie mebli) przeszło
6 tysięcy zlotych.
Radomski "Caritas" prowadzi r6wnież' Dom Dziecka.
Mieści się on przy u!icy Staromiejski!?j i stanowi własność
,18 sierot. kt6re uczą się i przygotowują do przyszłej prney
dla dobra ludowej ojczyzny. Również i w tym zaldadzie wychowawczyniami są siostry zakonne. kt6rym nie tylko n!e
utrudnw. się pracy. ale wręcz przeciwnie:, na każdym kroku
udziela się pomocy. Otrzymują one miesięcznie b!!sko /I ty·
Bięcy zlotych przeznaczonych na wunagrodzenle I dOŹl/wld
nie wychowank6w. Państwo przeprowadzUo generalny
mont Domu, przemaczając na ten cel prawie 2 m!l!ony
tych, Trzeba również dodać, ;te zakonnice przy pomocy
mieszkańców Domu Dziecka prowadzą własne gospodarstwo
rolne, które jes! calkow!cie zwolnione od podatków.
Jest :Jeszcze Jedno przedszkole w Radomiu prowadzone
przez ..Car\tas". Mieści się ono przy ulicy Sienkiewicza 13 i
uczęszcza doń W5 dzieci, kt6rymi opiekują. się Siostry
Zmartwychwstanki.
,
Wystarczy zajrzeć do książek kasowych tego przedszkola. oy przekolUlć się, że wyssane z paka "informacje", którymi tak szafują na prawo i 11a lewo jedna po drugiej
,.szczekaczkl" podawane są tylko po to, by zdezorlentow~
spoleczeństwo. by pięknym! frazesami o "obron!e wldry katolickiej" pokryć swe prawdziwe intencje: chęć osłaoienw.
jedno~ci narodu. skMcenw. go i przeszkodzenia mu to pakojOWl/m budownictwie.
pokazać

dą

Powyższymi faktami
nie zamierzamy
19arzy z amerykańskich radiostaCji w Europie za oceanem.
Bez tego wiedzlI 0111 dobrze, te klamlll, podobnie jak. muszq
Idamać wszySCl/, którzy z dl"apie.mego imperializmu a'lMl'1lkam kiego w imię jeflo agT~wnych apetyt6w
nM bezinteresownego neeznika "uciśnionych
wschodniej". Fakty te chcemy jednak
W
kraju.
:Jeszcze na

E. KROLlCKl
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B krotnie i w naszych reperrazi

szczerzy: niejedno

tażac}l

artykułach
szerszych uOllólnień, nie·
słaba znajom()ść
środo
społecznych
i
po-

brak
pokOi
wisk
szczególnych

ludzi

oraz

nurtująCYch
kh
problemó~ kłopotów!
trosk. Nie
jest to jakaś żenująca sprawa,
którą należy wstydliwie ukry-

wać przed czytelnikiem. Zresztą nasz czytelnik człowiek

- Pamiętajcie () Jutrzejszym
ze!>raniu. Trzeba. prZYJść i mó.
W1Ć, co komu leży na sercu, jak
mu się żyje ...
Któryś z chłopów wysunął się
nieco do przodu:
- Naiebranienikt pewnie
nie przyjdzie. Po co ma przycho
dzić? Co to da? I tak 'nikogo o
nas głowa nie boll.
Te słowa kazały nam się zatrzymać. Dopiero teraz wywią
zala się długa rozmowa. Niezmiernie pouczająca. ciekawa.
Postanowiliśmy po niej zajrzeć
do paru domów, bezpośrednio,
szczerze pogadać z ludźmi, postarać się dotrzeć do ich naj-

pracy jest doskonale wyczulony, umie kr$'tyczn:e
ocenić
swoją gazetę, potrafi
dostrzec
jej braki, słabe strony. Dzieje
się tak dzięki temu, że dzisiejjest
faktycznie głębszych głębi, zrozumieć, po~
'sza gazeta
j e g o gazetą. Walczy bowiem znać bliżej.'
B
o jego int.eTesy, pomaga mu w
I okazało się potem, :i:e post!1'
pracy. Chodzi jednak o to, aby wa przygodnie' spotkallllljiQ na
dać czytającemu I1*,jprawdzlwszą drodze chlopa nie wypływała z
prawdę, aby drukowane slowo wąskiego kręgu tylko Jego dl"
bardziej dotarło do .lego 'świa świadczeń, że nie on sam tak
dOmości, aby ukazać mu jak rozumuje we wsi, że słowa jego
najwyrsżn;ej! jak najootrzej mia:ły głębokie podłoże.
przekrój danego zjawiska. Aby
Jakie? - ktoś zapyta. Szuten postulat realizowany by! w kajmy odpowiedzi.
naszej codziennej pracy - i tu
wracamy do tego, eo powiedzie
liśmy na wstępie - musimy lepiej, wnikliwiej znać ludzi i
Jl 7 arto pogrzebać się trochę
interesujące ich
sprawy. Sło· \ . \' w przeszłości, sięgnąć do
wem: musimy więcej uczyć się
okresu przedwojennego.
od mas.
J es! to uzasadnione choćby z
Bliższe zetknięcie się ze wsią, tej racji, źe obraz tamtych C7,achęć poznania nastrojów panu- sów zadera się w pannęci n'eja"Ych wśród lunzi - taki bv} których jednostek - konkretcel naszego spotkania z mały nie w naszym przypadku - s~
gzyńddmi chłop.ami. Czy ceJ' ten ludzie w Małyszynie, którzy nie
został os:ągnięty? Chyba tak.
chcą wracać myślami do
cyjnej Polski. Stąd tracą
i
nieraz z oczu nasze osiągnięc a,
popadają w jakiś zamęt id ".
Ma!ys!yn leży w gm;n'e Mi- wy, nie potrafią w pełni ocel ić
rzeC', \V pO\'lleCle starachowic- tego. cQ się wokolo nich dzie e..
kim. Nie różni się niczym od są co ich otacza.

.. .

sa!-

.

J

twierdzenie tego co piszemy?
Doprawdy moina podawać Ich
bardzo wiele. Mial rację sołtys
Bonio mówiąc, że li kaŻdego nie
maI domu pracuje ktoś w Starachowicach.. Nie sposób wyli,Ctyć tu wszystkich nazWisk (bo
na przykladtylko od Ty!piń
skich chyba ze 'sześć osób 'dojeżdża do pracy w mieście). A
ileż to młodzieży uczy się w
różnych szkołach? Około sto oSób. Po kilkoro uczęszcza czasemz jednego domu; - Ot,
choćby Władysław' Słyk' uczy
dwóch swo;cb synów, .leden uczęszcza do Technikum
Budo·
'wy Samochodów, drugi jest ucz
niem Szkoły Rolniczej.

tych faktów, óni sami budowali
to o czym najczęściej mówimy
po prostu - nowe I nasze. Ale
czy prawda naszych czas w
przeniknęła do tej wsi bez re ty, czy dotarla do serc i um słów wszystkich Chłopów?

.

aden chlap czy z Malysz
na, z Tychowa, czy z inn
wsi nie wyssie sobie pra
dy .z palca. Dotrze ona niew tpliwie do niego poprzez róż e
zdarzenia, fakty (instynktown e
I uczuciowo można ją wyczuwać); ale nie zrozumie chlap jej
do końca, jeśli nikt ,nie wyUn·
maczy mu pewnych spraw, nie
W każdym domu gl"śnik: w wskaże naszych osiągnięć, nakażdym domu światło. Ci, co szego budownictwa.
wychowali się "" izbie, w której wieczorem świeciła zawsze
Slowem: świadomość wnosi
jama żarówka mogą nawet nie się do mas. Swiadomość woosi
rozumieć, jak wielkim dobrem partia.
jest dla człowieka elektryczność. Ile wzruszeń przeżywa
Słabiutka,
anemiczna
jest
przy pierwszym przekręceniu organizacja. partyjna w Mały
kontaktu ten, który latłlmi zmu szynie. Słabiutka, b'l wszySCY
Szony by! świecić .smrodliwą niemal' jej członkOwie (a jest
lampę naftową. Na malysZYll- ich zaJedwie 12 osób) są polityskich polach pracują siewniki cznie niedojrzali, rr'e rozum:eią
(GOM ma ich 34), żniwiarki jeszcze swych Zadań. Bo jej
(GOM ma ich 6). w stodołach sekretarz Ferenc to człowiek o·
w310rach
ideohuczą młocarnie (GOM ma !ch wątpliwych
wych, nie dbający o dcbre
Hl).
jm:ę organ!zacji,
nie um'cW mieszkaniach dostatniej jąeypokierować pracą. Komitet
Gminny
PZPR
w Mir.
niż kiedyś, jakoś SChludniej. Fi·
cu
faktycznie
nie istnieje
ranki w oknach, czysty obrus - pierwszy sekretarz został po
na stole, mięso nierz3dko na wołany do służby wOjskowPj.
obiad.
Zapytajc:e SlYkowej, a drugi sekretarz to wbśn'e
Ferenc! Za cały Komitet Gmindawnej komornicy:
. "ny robi ambitny sekretarz Pre- Słykowa, 'co się u
zydium GRN Sten cel. Ale czy
jeden człowiek mOże podołać
zmieniło po wojnie?
wszystkiemu?
Otrzymacie <X!powiedź:
Czy można mó\vić wteszde o
- A obrus, a firanki, a chod- przodownictwie członków par·
nik, II chłopak w szkole' w Sta- tii w Malyszynie, o pracy wy·
chowawczej organizacji partyjT"'lIhowicach. a kro'wy, a ...
nej skoro wszyscy jej członko
A gdybyście spytali Surdego, wie nie \vy\viązali się ze skupu
zb'~ża? Nie sprzeda! zbDża Fe·
to by wam odpowiedział:
rene, nie sprzedała Bjlkowa. n'e
- Ja widzę choćby to co jest odstawili Jan Łęcki, Jan Seraw zakładach. Przed wojną pra- fin, Leon Zatorski. Ja'1 Suriy.
cowałem
w Starachowicach. Józef Kozik, Jan Zarzyr'ki, Stanisław Kozio!, Mieczysl;:,w Wój
Stało się przy takiej wielkiej ckki.
maszynie z różnymi
pasami
We wsi nie rozwija s'ę życie
transmisyjnymi i musiało się u·
kulturalne - nie ma nikogo.
ważać, żeby ręki gdzie nie zlakto poprowadz'lby zespól artypało.. Niejeden zostal kaleką. styczny. chór nie ma świetlicy
Dziś to mamy maszyny piękne, gromadzkiej, gazety
male, zgrabniutkie, niby pudel, w niewielkich ilościach.
n:e
żadnej dziu
!ta od zapałek. I te maszyny
jak i organl·
dzisiejsze więcej wyrabiają nit
tamte. więcej można przy nich
zarobić .. , Dom spalili mi Niemcy. Wybudowałem noVl:y. Cię:!:
ko byłO to ·prawda, ale czy
przed wojną gdyhy mnie takie
t

siednich wsi polviJny~h przy
wybo:slym trakc:c biegnącym
od M;rca do i!żcckiej szosy. Tak
jak w Tychowie
Jasieńcu chałupy ustawiły
tu
rem wzdłuż drogi. I10SU'zel.a
sporo niewielkich owocowych
sadów, cd stodół zaś biegną w
kierunku lasu wąskie zagony
pól. Domy różne - jedne okazalsze, murowane o
blasza·
nych dachach. inne znów skrom
niejsze. drewniane
gontem, a niektóre, te
ge- .
neracjl słomianą
strzechą.
Ciągnący
na przestrzeni bli·
sko dwóch
Mały,
jeszrozpod
Il-

Ciężko żylo się mieszkańcom

Malyszyna przed wojną. Utrzymać się na niewielkiej działce
ziemi nieraz z pięciorgiem dzieci - to byla doprawdy sztuk'!.
Nędza pchała się do domów, a
przed nią ·drzwi nie można za-

superfosfatu podchmlel<,lUY
Kosowski sprzedał nawóz innym. Słyk natomia~t poza kwi~
tem nie ma ani pieniędzy am
naw.ozu.
Rzeczywiście
został
skwitowany. RozgOrYczeni są
chłopi z Malyszyna: Nawozy bo,
wiem musieli kupować w cinnej
gminie, w Błazinach, gdyż wlas
ny GS nie zatroszczył się o
nich.
Nie irr3czej. byloz ziarnem
siewnym na skrypty dłużne.

branie zwołać trudno,· Skup le.
ży...
Tak, MałYIlzytl. to elętkl teren, Rzeczywiście, ale Zła s z
teren. Ludzie z Małyszyna to
n a s i ludzie. W to trzeba wierzyć. Nie pamiętamy, który to
mówi!, albo stary Barszcz, albo
Bonio:
'
- Przecle~ ja rozumiem, te
zboże państwu trzeba sprzed~ć.
Bo państwo potrzebuje. A &ytu

Sympatyczna p~acown:co ra~io wE:zł:i VI Jas:eńcu Czesławo Jałkiewłez
nadała nasz komun.kClł o społlan:u w Małosz:yni. "chyba ze sto razy .....

Poważna

Małyszyna

częsc

mieszkańców acja dziś na świecie głupia ... Po

poszkodow3na zosta·
la gradobiciem. Z tej 'racji należało im się ziarno de. siewu.
Przyjeżdżał niejednokrotnie ins\ruktor rolny. dużo ob'''cywa!
i na tym s'ę koiJczyło. Dop'ero
na naszą jnt~:-wencję chloPi z
Małyszyna otrzymali 20 q zoo·
ża. To samo bylo z młocarnią.
Zepsuła się. Bywa. Ale nikt nie
zatroszczy! sIę o to, aby na
miejsce uszkodzonej dostarczyć
nową. Dopiero interwencja redakcji pomogla - znalazla się
inna maszyna.

co
wiesza się
klóOkę na
drzwiach? Po to, aby do domu
złodziej nie wszedł. Po co pań
siwo się umacnia? Po to, aby
nikt nie próbawal nas tknąć.
Co tu dużo mówić - iak będzie
my silni. to n<:s nikt nie odwa.
ży się ruszyć ...
ale

mądre

nieszczęście spotkało. postawił

bym chałupę? Na pewno nie. A
córkę mógłbym uczyć w śred
Kto myśl al w tych czasach o
uczeniu dzieci w szkli/ach, kla niej szkole? ...
A tymczasem
myślał o młóceniu
Tak mówią ludzie z Malyszykogo w domu podawano
wrotnie.
"na.
Oni
też bowiem znaleźli się
lu mięso? Na ten prZYI,mal!:
na torze naszych przemian i na
mógł ~obie pozwolić
go święta chyba
ich
świadomość
wY""'31'1a
wwal w stllralcll.o\1Tlc!!;a:h
wpływ n'ezapl'zecznlna log!!ta
dach. Ale ilu
0:,-101
faktów. Zresztą on! sami (chowieczorem rozmawia
z sołtysem. Józef Bonio ciaż czasem nie zdają sobie li!
lego sprawy)
byli twórcami
tamte czasy:
ryglować.

dzieje

się

odpoo
obo
dostaw. Podania ta
do PRN i wiele
nic zoslalo rozpachłopi czekają ...
Trochę

chaotyczn'e

my pewne
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i . -Nasi korespondenci piszą
Ptacown
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to
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~ł~!~~..~~~:~a ·Nac ŚĆ Wielkiego Paździe
pf'zy!mułą

(pow. Sali. w
ara!!l!e pro w
dllkcyjl1cJ dokOO3la podsumowania Z,
wyników realizacji planów produk
cyJnych tli mo( wrzesień i III kwar
lal "953 r.
Stwierdrono. że, plan ml,esIE:;:UIV

ra.n!llltW'il'!

Ko6elołę>m

a

Napraw_ Ił

Zal
czych

kroki w kierunku,
unormowa~ia stosun16w

między

)

W IIbiegl4 I1ledziel,. w· 6all
koncertowej WoJewódzkiej Orkleslry Symfonicznej w Kleicach, odbyło si, zebranie pracowników SIliłby Zdrowia wóJ.
kieleckiego po'wl~cone sprawie.
sto.llnków ml~dzy 'aństwem I
Koldolem.
Zebranie
~alflllł kierownik
Wydziałll ldiowla
Prezydium

wsiał zreałłzowlll1Y

w

110

... M

___

-......

dr Plertkowsld

powołUjąc

przedstawiciela

ni@ dolltmle !Illl. ten stil. NI
arstwo. Pcmiewa! dla gospo! droMie są artykułem pler

• •~

SIl'

liI<I we dO...

Krak,""a,
na to ealy dzień j Ufa·

II

kwartalny w 111.6 proc.
Na naradtle lej. ułoga podlł 1a
równocześnie robmvl4zanla produkcyJne dla uczczenia. 36 roc.ull.
ty RewolucJi. 'aUzlernłkowej.
Wartoł4
lWbowill:!!al1
wynOęI
41

_noM

petn4lby,

lilię

,S

na wYdatki (koszty
~ 43 zl). Za

ti

ni4!dbaUtwo

F
<'

:& PZGS ~~ć

.apo~wa
-

\dl

m(ń..

efllllta i Vlsal ,
wYma,l!!j~1t

pWIIw
rad:(

MII&

k~.

Du~.

Wojewódzkiej Radf',Narodowel
pru)'dlllm:

~

do

Miejskiego Komitetu frol1tuNII
adw. Wlnlarsklł'go,
przedstawicieli Zw. law. Pracowników Shdbyldrowilldr dr
Cwillkalo I Marlę Rychter, przed
sławiciela PCK 00. Wydrzyń eJ! wykona
do drzewa na
sklego, oraz dr dr l'aszk1ewlcza, 6 dni przed terminem I w ramach
Slefanowsklego, Makółsklego i
za()slczędzoo~g<> czasu naprawi
(llef~lfł'llarkl tachet'iską. Menmłot pn<'umatyczny. Grupa toka.
czak, Blaszk/ewlez I Król.
Referat naświetlający stosun- rzy I ślusarzy wyremontuje turbl.
ki międZy Państwem i Kościo nę l skróci !ermln Jej naprawy <> 4
łem wyflosll dr Władysia w
dni. Cala zal<>ga wraz l person eWojtasik.
Nastrój w jakim odbywało
się zebranie oraz ustosunkowa_
nie sl~ obecnych na nim
c()wnlków do tematu
r~lI'(I

V

d

Dzialos%yeadi

pielęgniarki,
powi~dzll!!tI:

-

iłyn ~y. oa

w

młynie

d1will

~

_~_

/IIOIIIIr

'*

fyUny, ~. MIlłl!Uylłsld
juf o koryto rreki. 1'I:e pogł,.

k
n

~o

! nie Mpfllwla jazu.

'ygniów!!:! stanowi
odp~
,~kld!,

młodej
yć na;gofszą "usługę"

Rysaków"y, która

ielni Uslug.

-

SpOJ

dla niec:rystośd'

a

wó4a nie

""'~

<:ućl!nąl,

(ó

daje

taczyna

M<I

się głównie

we

miki um*z:kalym w poblib lu&10m.
P~ycHum MR/II w
uclI:1\_~1o jui
llill,oloI_l",

Nam. pracownicom szpiła

w którym wałczymy o typowierzonych naszej ple.
czy IlIdzi, nie magio sił to po.
midcM w głowach, h biskup
Kaczm_",,, działal dla woj.
ny, te arcybiskup Wyszyński
utrudnlal pokojowe budowo

!lpr~ t-: lI",fU~~, nie znalazło
Jednak Wlip6lnego j~a z Prezy-

dium PRN w

nictwo. A prucie! w zało~e
olach chrystianizmu Jesl po.
Z nowym rokiem ukolnym.
kój, II wielu naszych ksloty lo
patrioci Idljcy wraz z całym w zaldadach' pracy l wll wsiach
narodem w szeregach fronlll naszego województwa rozpoczę
ła się masowa nauka na kur,
Narodowego,

aach języka rosyjskiego. W u·
W dyskusji ubierali głas m. biegłym roku szkolnym powoIn. dr clr Strzelicllowski, Gro- lano do życia ogółem 454 kurnOWSKII,
Obara, sy, w których wzięlo udział
~(j5 sluchJ)c~y.

Obecnie projek·

tuje się objęcie nauką 10 tysię
cy osób. Poniewat zeszloroe:!!na
praktyka wykazala. że nauka

przebiega lepiej w zespołach .zło
tonych z mniejszej !Jości OSób
natury organlzacyj'IV r. b. po tej właś·

WodPffl'lledzl na wezwanie WoZbiomky

Przemyslo-

'0-

Surowców Wtórnych 1'iI'
oraz w KrJlI!cw:e, "faro-

"UW
Mlesl~a

VI'
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li

'OfI'I~blenla

okazji

PnyJdlll
Polsllo • Radzi«ktej, podltł\ dl.
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I!:leeellill I ~ II'rąllll~

"

PM.

naldą.ey '" ~
Ui!yń!~. De rI~Wfla by!
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Tl'II<IooW

natury łriu~
kratyc_j. Cus ju! tę śl'!~
prz~<IL

STRONA II

,

A KULTU
Z °MECZU GWARO!A -

Bramkorz kOloiarza To,iikowski minqł się ~ piHtq, a!. "".'!Ia a.Q
.ówn'.> nep.słników Gw~tdii, kłćrlY bo•• kule:znie .torali si. ią "asł"t.

i

o

l

!

Foto -

.';:.l>~1
Fragment spotxania koszykówki;

d"o K1cłce -

•

I

hcąc

Foto -

Stal ......

Z. Janko

t

Włókniarz

15: 5

·bm. odbyło się w Radomiu wygrał przez dyskwalifikację Pu
spotkanie pi~ś<:iarskie o mi- lanieck!;ego w II rundzie; Sę.dzio
strzostwo kI. "AU pomiędzy wal Chećko l Kielc.
miejsrową Shlą a Włókniarzem.
W. Kilian
S"otkanie to zakończyło się EWykorespondent,
cłl'stwem Stal! w stosunku 15:5.
Walki stały na przeciętnym 1><>-1
zlomie. Oto wyniki techniczne. w
których na pierwszym miejscu I><>dajemy zawodników Stali.

ll

W wadze muszej Paździo. wypunktował
Walczaka. W koguoCiej młodziutki Ru
sili zwy~.iężyl Arczewskiego . przez
dyskwalifikację

w

III rundzie. W wa
du
piórkowej
Sz_czyk wygrał
z i'lechniklem. W

ce, 'lA-_f>rl'
wadl.e lekkiej SOOCzyk poddał się
w II rundzie CrortkClWl. W lekkopółśrednieJ Jastrzębski po ładnej
walce wypunktował Pakosza. W
wadze półśredniej Sławiński n:e
rozstrzygnął walki z ~ogowskim.
W lekko-śre&nlej BombaJsld uległ
na punkty Lkbocie. W waaze,śred
niej Majd!rZ<lk wypunktował d0brze upowiadają«go się Wojnlarsldego. I«)zlol w półciężkiej wygrał
wa!k~m z powodu braku prze

ciwnika.

W dężkk:j,

odrobić

1:fem profesora wychowania fizycznego ! opiekuna kola sport o
wego. członkowie SIf.S teromski w Kielcach zabrali się w
nowym roku szkolnym z wieflcą
energią i zapałem
do pracy.
Pomimo krótkiego okresu dzill!alności
mają oni już znaczne
osiągnięcia.
którymi m.in. są:
zorganizowanie mIstrzostw szko
IIIAirllll"".II 'łlill~':!II!IlI':!IIo.a ly w koszykówce i siatkówce,
pUs •• GIl
U<iIIlilloqjpillo
rozpoczęcie turnieju szachowego
III
o drużynowe mistrzostwo SKS
II
1\
iii
II li
•
eraz uporządkowanie 4wi :tliBudowlani I<lPWap. (I<lelee)- Cli sportowej.
LZS (Chmielnik) w. o.
Mistrzostwa koszykówklstaDrużyna LlS-u !lO raz drugi nie Iy na dobrym poziomte. Pierwprzybyła na mecz do KIele.
sze miejsce i tytuł mistrza zdoSpójnia (Włoszerowa) - SIai byla drużyna k!. Xla. Drugie
KZWM (Kielce) 2:8.
miejsce zaję/a niespodziewanie
lwyc:ęstwo Stali
rep,.ezentac)a kL Xa. Kandydat
I<lWM (KJ.elce)
na to miejsce zespól kI. Xlb.
nad Spójnią Wro.zagra! slabo. ulegając zdecyc/oszczowa) w stosu n
wanie obecnemu wicem!strzowku 8:2 wysunęło
skW!mu zespolowi. Drugą niedrużynę
kieJe.:ką
.. spodzianką mistrzostw bylo zana drugie miejsce
. ięcW! 4 miej~ca przez 2 rep •.
w grupie i zapew
,kI. Xa. NaJlepszym! koszykan1l0 jej udz.ial w
fzam! turnieju byli: lMIOŁEK
linalowych grad!........
.....
! PAWŁOWSKI (kl. Xla). Grao mktrrostwo wo~ - bowiecki i Brodawko (kl. Xb).
J_ódz1wa.
........
..... - Grimm (kI. Xa) oraz Kot (kI.
Wyniki spotkania (na I mleJscu Xlb). Królem strzelców został
zllwOOl1ky Stall I<IWM): Dele.:iń- IMlOŁEK.
ski ....; !'ilus 0:1. RaJuyk - CzarNajcIekawsze spotkanie minoold
Górski
strzostw odbyło się pomiędzy
Kleres
zespolam! klas Xla, a Xb.
Osiągnięte wl/niki zawdzię
cza SKS w bardzo dużej mleru
profesorOWi wl/chowania
n,go - WOLNEMU.
QO wl/siłkom praca w
reszcie l'usZJIl4 z miejsca.

. mistrzostw

S
St ill (IIZWII) Kra C 2, 8

I
W bieiqcym sezon:e piłkarskim, w:olokrołn:e na
Ir"..plwnoy.

No zdjęci., !'rog __ I • "'_. Irompko •." o puch". Zorz'ld. Wo!,,",M.kiGllo ZS "Gwardi.... , ""mięci." Gwordiq Kje'.e Q Słci,l$m IIodom.
Mórjr mkOllCt)'ł si" wyniki......emisowy.. 1.1. No pl_szy", ploni" b."...
ko", Sic"", - KIIr... w okcli.

Sta!llewski

MERYKANSKlE wybory w. N:em.
czech Zachodnich, .zwane także "hotentockimi", zmieniły oblicze Bunde.....
tagu. Nowy Bundestag posiada bowiem jesze2IC bardziej f*cyjny charakter niż POPrzedni.

A

Partia Adenauera. (CDU) posiada

W

Bundes-

tagu 244 mandaty na ogólną licz:bę 487 - dySi?OnUje więc bezwzględną większością· Wraz 2: Innymi Partiami _ satelitami Adenauer będzie dyspooować kwalifikowaną większością 2/3 glosów potrzebnych np.,do :mniany kómtylucji.
Wno"\\'YfI1 Bundestagu znajdą się przedlltawiciele fi partii;
CDU (chadecJa), FDP (Wolna PartIa Niemiecka), Dl" (partia Niemlee), BRE (partia przesled1eńCÓ\"I). Zentrum 1 SPD
(socjaldemokracja).
PierWli'ZYch pięć - to k0aJ.i4:ja AdeMuera z tym,
że FDP, DP i Zentrum stały się obecn'eprzYC2ICpkami CDU, zd BRE jeSt partią rewla:jon!~
.siYClilą, kierowaną przez b. oberriurmfi1hrera
SS wiksdeutlleM li: Pomm!ll. Waldemara
Kr~fta. Rolę ",opozyej~" pełnić będzie pertia
$ocj-illdemokTllty<:ZiJII

-

SPD, która w

dep.!tOWlln~ch,
niż jedną trzecią ogólnej ilOŚCI.

Bundestagu paslada. 151

mma;

zeszłoroczne

w dziedzinie
C zaniedbania
sportu. spowodowane bra

!

chwilę po oddaniu rzutu na kosz AZS- ~

~

A. Bond.ch

Tu SKS Zeromski

Gwą

AZS Czqstochowa.

Na zdięciu: Koł z Gwardii (nr. 9)
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Spartakiada okręaowa
za

"Zrywu

zakończona
Na boisku Gwardii w Ki.feClch za..

kończone zo~t;Jły finałowe $połkania VI

,iatk6wce
.tykówc.

i.ń,k;e!

mę,k:ei.

i

męskie!

or"z kc-

by~~łł~~~~~ku;: ~~~~~~~.mli~~:~ z~

grywajqc w finoha z: dobrym zespołem

TSS Starachowic. 2.1 !!I'U, 15.12, 15,10).
W sietk6wce ie/Iskiei, .wyci.sfwc odnioslo Technikum Chemi.... pO wy_
grenei
%'
Technikum
Finansowym
Radom 2,1 (9,15, 15.8, 15:2).

W koszykówce męskie!, r ...hnikum
Mechaniczno-Elektryczne % R:adomio ni.
,podz'ewan'e pokonoło lIS Slo,ocho.
'
wice 2'1<12 (17.5).
Poziom zawod6w dobry.
D. M.
kor••pond""ł

lielc8

otnymaJą

nowy obiekt sportowy
N

OWOpOWłłOI. Zrze.zenie Sportowe

"SIo,I" poczyniło lut pierwułl
kroki w kie,.nku b.dowy 80,"",,0
."'dlenu .""rlow••o ., Kieleo.h. Obi"'"
..ięcl."
len bęclzie połoio"y na
ulicami Buczka, tylni". KO,"ó_1iq

pi....

I torami koleiowymi. St::diof'l zosłanie

WY""'''' .."Y .. boisko d.. pilltl łIOłoof.
bo.,," pIyw...ki, 2 .orty ",.I,owe, 2
boi.k" d" .!otk6wk!, 1 d" kostyl<6wkl

oroz

bieżnię

skoczniemi

lekkoatletycznq wraz ze

i rzutniami.,.

Ceły

obiekt

i... I pomyśla"y lako pf%edluźe. ie ""...
k. Im. SI. te,om.kiego j ,.o!d"wot s"
VI .Im będą ":"lkl. ,iol"ńee, klór.

..,.IoMl udo''''II.'''.8 młodzieiy I _
I"",••poł-.,,\.twv mi".",.
Wybudowani. slodi"". _ , ".
do .....sowl""i" I ""dnl ... I",,1g "",100.
m. hllury lizyunol I spor"'.

