Załoga

Proletariusze wszystkich kraj6w

Odlewni

łączcie słę!

"liA ~ 11l/\ IV A"
przedterminowo
wykonała zadania
I kwartału b.r.
DzJęk!

reallzacJI

zobowją~

1,,111 dla uClc7..('nla II Zjazdu j
~.I'stfm,1tYCx.nej walce o obnli:
i(!~
~a

Orgun KW Polsldei ZjednoczoneJ Partii Robotnicze!

kosztów własnych - udoOdlewni I Emaliernl "Ka-

ROK IV. Nr 74 (1435)

mienna" w Slmr±y~lnl - Z-a1111'ldowlIla 24 mflrca o w'ykon;Wll! l..adrlll I kwartału:; 1'0itu S1.dcloiatk!,

Zgodnie z interesami utrwalenia pokoju
zapewnienia zjednoczenia Niemiec
na zasadach demokratycznych

Tarlaki meldują
ZJloga Tartaku w Skarży
sku wykonała zadania kwar-

w

tnlne

dniu

17----marcl'I,-' -a

Oświadczenie rządu radzieckiego
o stQsunkach między ZSRR a NRD

plan marcowy wrkonnla 20
bm. Stało Blę to -. pisze korfc"pondcnt E, Gawln - dzię
ki t('rmlnowej realizacji l".óbo
Wiąl,nl1
tja7.dowych, w któ~
rych brała udział cała zało-

".Rytmiczne

KIELCE, SOBOTA ~ NIEDZIELA, 27 - 28 MARCA 1954 R.

MOSKWA PAP. Prasa radziecka opubUkowa!a w dnJu 26
następujące oświadczenie rządu
radzieckiego o 8to5unmiędzy Zwlązldem Radzieckim El.
Niemiecką. Republiką.

bm.
wykonyw:r:le

illlennych l dekadowych planów prooukcyJnych pozwol!ło załodze

tllrtaku przy
Drzewnych Nr

Zakladach
-1 w
KieJcach tamcldQwać,:!:e w
dniu Z5 marca wykonano zadania I kWllTtalu,
O wykonanIu zadań kwar~
tajnych -przez załogę FryzurnJ tych zakładów
donló!;.1
nam korespondent Ryllzard
Plonm, Robotnicy Fryzarni
wykona!! plan na 6 dni przed
tć';m!nt'm,

Demol,ratyczną:

Rząd

radziecki dijży nIezmIennie do tego, by przyczynić iliq do
uregulowania problemu niemiec
kiego zgodnie z lnlere5ami utn~'alenla pokoju I zapewnienia
zjednoczenia nnrodowego Nie·
miec na zasndach (kmokratycmych,
Celom tym powinna ~lużyć renlJzacja praktyczna kroltów w
klt.:unku
zbllicnla
Niemiec
Wschodnich I Zachodnich, przeprowadzenie woln~'ch wyborC:w
(}gólnonit'miec~lch,
:w:.varcie
traktatu pokoJowego,z NIemcamI.

Pogrzeb bohaterskich' górników
ofiar tragicznej katastrofy
W kopalni

rudzie pracy
S~ilska żegnali poległych w tragiwlej katastrofle górników kopalni "Bar\?nra Wyzwolenie",
:\0 szybach WYCiągowych koPil1{\ zalk:lięlo opuszczone do po
lowy masztu spowite kirem !la~

"

PI"zy trumnach poległych warn!!"prwrwlln!e p!"l~
oJi gómlry kopalń ślą.<;ktch, to\\i\:'ZYsze pracy ofiar katastrofy.
H0łd polegŁym ,j6rnikom złoży
!J przedstawici. TZl\du, parW!
1WI:p,ków zawodowych - z wl~
c['preze~em
Rady
Mln!strów
Piotrem Jaroszewiczem, mlnJ~
,trem Górnictwa
Ryswrdem
Kicszporklt>m t I seltretnrzem
KW PZPR Józefem Olszewskim
r'A czele,
WicepreT.e$ Rady MLn\.s!r6w
Piotr Jaro~zewlcz udekoTował
lnmmy bohntersklrh gÓ1'Ilik6N
wysokImi odznllezc-niuml p[jń~
ft\\'owymi nad:ll)ymi pośmiert
nle przez Radę Panstwa.
tę honorową

;;I,.i,;t"~I';;~";'

O(lpn~;::

niu Znl'zrtdu Glównego Z,viqzku
Zawod(,\\'C'gó Górników przema
wial Wit H,mke_
"Gdy my~llmy o naszych górnikach - mÓWił sekretarz ~RZZ
Czerwh\ski - n:yślimy o n,ch /

~~:"Ct~\~le~po~~;' ~~~~~z~~=

Mimo wysi!l,ów ZwIązku Radzieckiego na odbytej niedawno
betliflskiej
konferencji ministrów spraw zagranicznych czterech mocarstw nie poaręto ża
dnych l,raków W\ celu przywró~
eenia jedności Niemiec I Ulwarela traktatu pokojowego.
Wobec takiej Byt'..H1cji I w rezultacie rokowań przeprowadwnych przez rząd rl1d'zieckl z rzą
dem Niemieckiej fu-publjkl Demol,ratyczneJ, Tząd ZSHR uznaje z:n rzecz konieczną jui obecnie, p:'zed zjednoczeniem Nie_
miel' i w',':arciem tt-ak!nlu polwjowl'j10, podjl.'cie dalszych kro
ków ndpow!m!aJiV'ych )nter"~om
nill'f)(łu
niemicck:ego, a minno-

24 bm, t><lbylo d~ w('Bdw~dt'n~ I Inl'J.I;<wy Komtldu r.... nlralntllO Pl.PR 1pplkan!t ulonk&w BIura POIllYer.ilegO
fe PzPR, Rady Par\ ..tw'~ orai. Prez)'dtum Rt"ldn Potok!_J ,!f!ze,uypo~PO!JtfJ ludo'lnj ,I ditBf~czamt frontu Narod".
Spo!kanl~ poiwlftOne. b>'Io om6wknlu u,adnłtń, które były przedmiotem _obr,a,d _II" lJa~~:~ _Y~,PR.
C (!. \ lot: lYl/lTI. Wdowh'iikL .......•

W~ilO.

Nowe korzystne warunki pracy i wynagrodzenia

dnich kontakt6w" k~:~:;~jt;:;:~~
cielamJ
władz
o
USA, Anglii i Francji w
stiach o charnkterze ogóJnoniemieckim, wynikających l uzgodnionych decyzji czlerech mocarstw w sprawie Niemiec,
R'_ąd ZSRR
uważa, że lstn!ePrezydium.' Rządu podjęła ostatnio uchwały, których re-n;e "stn!utu okupacyjnego" usta
al!zat'!a powR'l.nle wpłynie na pałepllzenle pra'cy POM-ów", 'a
lonego pr'lez USA, An::!lię i Pran
pl'Z('llf) w!lzystklm przyczyni <Ii!; do ustabilizowania kadry pracJę dlit Niemiec Zachodnich je~t
('flwni!{ów w tloszezególnycb t)środk;kh ł zapewni dopływ do
nie tylko niezgodne z za<;adami
pracy w POM nowych wy8okokwalifikowanych łachowców _
demokr:llyc:r.nyml i prawami na~
agronomów, 7ootethlllków, me~halllków. traktorzystów.
rodowymi
Niemc.ów.
lecz,
7R
w
l) Zwiwek RadzieckI n'lIwl1\Pmcov:nik()m Ośrodków Ma- rowJllków POM w jak najlepwje 7, :'-J!emiecką Republilq De- obecn,vó wnrunkach sta:ut te.n
:l1IJkr:.i~'('zn4 tallic Sflmc stosun- ~Il;~~l;l~~:~~~;;~!~:!c arr~~~~~'(~~f~i~
~iv.·~~~'~·i~1h \~.:;~.'<.O;'.);2hno "~\,:?bnk,.nó~,; '~,z~'nI1 'WYhk,m)';~ankiu ,prac, w
Id .lnl; z innrmi pallotwuml ~u H tym sam.\'m 51;1Oowi
" ,. '- <-<> '-'
~ z.HO'.nl3.e, p:'vuu crJnyt'). j w
wen'nnyml.
głównych Pi',~{'!:~kód nu
~~~:.~('~ ;~\~~~~~~\: ~r~~jkn~~;i ~~~;~~Il~~y~:~'~~ ~!(,~~~il~~~j~y~~;:
l'\lemiecka Republika Demonarodowego Jednocześnie zWiQkszone, zostało
W tym celu u~talone l~ln!'y
kl'atyczna bo:;dt.ie minia swobodę ~;emfj:,dn{}Czenia
!
J
-'-_.....:~"':.:':::".:':;":a':n::.'..:':a::in:::":.:'·::''''::.:"::.''"=''~P':.:'~-, nowe normy wydajno1c1 pracy i
zasady t.aplaty Za pracę' w br-y~
~~~~n~~\'~n~~,y~Vheclłs~ra\~:1~1~n~,~~
gadach traktorowych POM, etawnętrznych
l 1.agmnlcznvch
ty ! nowe staWkJ uposażenia dla
lijcznie- z problemami dotycząCY:
pracowników POM oraz nowe
mi wzajemnych stosunków zzasady premiowania traktorzyNiemcami Zachodnln1J.
stów, kombajnerów oraz praco~
2) Związek Radziecki zachowu
wnlków kadry kierowniczej i
Je w Niem!!.'ckiej Republice De~
jnzynJeryjno - technicznej w 0mokra tycznej funkcJe zwlą1.ane
Dobre warunki atmosteryc:rne !lprzyjają zwiększeniu się tem~
śro?k~ch Maszynowych.
z U!P~'fnlenlem bezpieczeństwa, pl'!. wtoeennej kampanU sIewnej. To teł • katdym dniem ~
wynikające z 'Zobowiązań', Jakle sta Ilość meldunków o rozpoczęciu prlU! przygotowawC'ZYch I
NOWE NQRMY, PREMIE
wzhil na siebie ZSRR zgodnie z siewów zbóż Jarych.
I DODATKI
porozllm!enlamJ
czterech mo- "W cl!lym powiecie Bundomler
Prace pP;ygotowawc~ przeDLA TRAKTORZ'fSTOW
car~tw,
sklm trwają intensrwne prz~'w prowadl.a również spóldzlelnla
Rząd radzIeckI przyjął do wla· gotowania do wiosennych 1I1e- produkcyjna w Kw'ow]e.
rJomośc! ośwll1dczenle rządu Nie wów,'
Chlopl &,oapo-daruJą.cy indywi~
m!ecklej RepublikI DemokrJl"
'
du,lI»!e w gmtna.eb:, Dwlkoą.
tycznej, te będzie p-r:zestrze~
SpółdzIelnia produkcyjna w
LJpnlk. ł.onlów,
ICllmont6w.
!;ul zobowiązań, dążących na Bożę-clnl!,', gm. Wilczyce U'l$lIa Wll~yce w ponleib.lalek rozpoNleml~kleJ ReopubllceDemokra OzIminy saletrą i saletrzakiem,
częli siewy.
tycznej zgodnie II: układem pocz.. bronuje zIemię pod nawozy
Ani jeden hektar :tleml nie
dnmskim w sprawie rozwoju 5ztuezne 1 \vyslewa nawóz_
letał
odłogIem.
Z
Niemiec jako państwa demokra1'0 plenV'Sza w.ęp61na wiosna będzIe
298
ha ziemi Opuszcz.onej, 80 hll
tyczt\ego I pokojowf'go, a Uikże dla EpóldzJelc6w w Janowlcach,
zobowlą7.tlń to do tymczasowego Nie tratąc cza$u, jedni z pierw w gromadzie'" Otolta, gm. Lowo}sl( radlJecklch na te~ szych wyszlI w pole, by przy- nió\\' zagospodaruje
prawowy, który się
,NRD.
gotować zjemlę do slcv.'ów,
chłopów.' SpółdzielCY w
mJnle
okoto 6

dla pracowników POM

[ich

lW ały Prezydium

spól

"Barbara-Wyzwolenie"

W dniu 25 bm.

3) Uchyla się kontrolę spradotychcT..aS przez Wyso~
kiego KomIsarza ZSRR w Niemczech nad dziaJalnością organów
państwowych .NRD,
Zgodnie z
tym funkcję WYSOkiego komisłi'
rza ZsnR w Niemczcch ograni·
cza się do spraw, które są z·....·ią·
zane z \vspomnianym wyżej za~
pewnleniem
bezpieczeństwa
oraz z utrzymywaniem odpowie_
wowaną

Imch

_________

Z frontu walki

I

szych _ towal'z,\·~ze górnicy, Nie
zapomnimy o Waszych rodz)nach. Rzqd Polskiej HzeC7.ypcr
spalite] Ludowej pOWZiął UCh\\'R
lo:; o udzieleniu spccjalnej pornocy rudz!norn poległych górnikÓW
! otoczenia tych.rodzin \\'s?ech-,
st!'onnl\ opie).rq.
Nad trumną poległych przy·
sIęgamy,
że znostrl.ymy nast,1\
rewolucyjną czujność, że nie dopuścimy aby podstępny wróg
prze5zkoozJl nnm w nn51o:ym po_
\toJowym trudzie l walce dla do~
bm ojczymy, dla dob:-a nas
wsz;'3tkich".
Prr.y diw lękach Hymnu N,,~
rodt1w~r,o tl'1!ml.'.\' poleglych gól'
n!l,Ów OPtL~l.CZJljij się w gtąb mo
gil, l(\ón~ pukrywa stos wleń·
ców,

I

o UJzorowg siew

I

chłopi

Powodzenia, towarzysze z Nagłowici

~t"'';~~'tetu

sklej ZjoonoczoneJ
Rząbomkr.eJ, Rady Państwa
du PRL. Trumny g6rh!ków złotono nn obitych czerwienią I kl~
rem samochodach, na których
latZI\ 51ę ogniki lampek górnl~
czych,
'
Nad otwartym! mogllaml teg~
tlal bohaterów trudnej pracy g6r
"klej w Imlenlu Komitetu Centrolnego PZPR I Rządu PHI.. wł·
rcpreles Rady Młnl.slrów Piotr
Jarosrow!cz wyratając rodzinom
poJęglych. 1.llł?dże kopł:llnJ "nal'~

bara WyzwolenIe" j wszylItkim
górnikom' glęboltle współczucie
l po-v.-'oou niepowetowanej litraty, jalta dotknęla kla.sę robotJ1itUI J cnly naród ...Wyrwanl:to,.
6t.a1l tłp04r6d nu :!:ywl ludzie naj'A1ęk5l.Y !łkarb narodu - oIIWilldczyl,m, fn. wIceprezes Hadr Mlni,1rów PIotr Jaroozewlc:r..
- ParUa I rZlld II! glęboklm bóI~m prty,jeły wiadomość o tra~
uleT.-rJ!!! kBtutrotle,'
w$zyslko co letatfJ w
mocy,

aby

uratować

nych górrultów.
iaklch wydarz).in

l

ca!1$t~)~~~~dq ~VI~t~~61~aa~~od::~kl~rl w~ft;:;6~

I'lWrtwl się, te ple'rWSUI m/eJlee we w8pólzll~
u;odllklwl(!' tdobęd:de inna aromada. Slu('haJIł
.",.m radło, ('lUlajq w oazetaclH> fUm, te wiciu
Chl()p6w Już "leje, No. allł przeclet lo nie :maeZI/, te zdobędą palmę ł>lerwszCfl.8Iwa. Jed
różnica ml,dllJ z/amłą radom,/(n C.tll tet .taraw
'

t>.:rl)!(a. Włn1ze prowadzą ener~
~,t1.tle JIledztwo by wy&wlelH~
tlo
tl"go, dętltle~()
wypnd
ku) ukarać przykJadnle wino-Wilków,
q

Bądimy ClU}n', 1,aW"1.$ I WIIZęM
dll~, ~zujnofie. nllwm()rd~'8nlł
IÓ

.trIV.

R6wnld tello dl1łfl !'Cul! się dllrd ł m!o-dziel: da W!ejsldeQo Domu Kulturl/, Zebralt
alę, aby padzlełM ufę wraienlam' pr.teżytego
dnia. PrzllB!llchujqc filę tym rozmowom, motna
od razu wyczuć, te sprawlJ calej Qromady Ie'tq
Im mocno na sercu.
Fral1dszek ZlmnlJ od wIelu lat prtoduJe w
oromodZ/(l. Plc!'wuy wychodzi W pole', pterWUlI
npnr.doJe zboża plllistwu I wyw'iqwje slq z IJt~
Jtvch o!)owlqz'<ów. Plerw!fZV t-d i w bidącum
roku Pl'tUstqplt dl) wlosef1l1vcll proc W potu.
Zawlókowal I zabronowal już 0,5 lIa.
_ .A!e nie da 'elę )enctIJ u,nas o,.a~ ł ,lać
_ m6wi! Zhnl'.V. _ To nie 1'narztl, te naszego
ł "16
,tobowlqzanlfl, nie wykonamy, jak to n e,.. r1'l/
mÓwlq i martwią się :: (eoo powodu. Poczekamy j(~SZCM kJlka dni, (l w pole wyjdziemy

J

WskazuJą, te PQtflr
rlywenjl SP()wodowanym'~'~~'!

wa!JUl o

W czwartek odwledrllUmlJ nllolowlcklch
chlop6w. Cala wid przejęta Jest w!oumuym(
rlewami. Codziennie wI6c.;orww.cho.dt4 'fq gpw
,podarzl! nil pogawędki. MÓwi .Ię Pf'nde
1llłZtlst1dm o przedslewnvch lObowiqzanlach,
o wezwaniu do wsp6lzawodnlctwa, które rzu w
cllI 7 marca do wsz1/5tklc1t gromad Klelecczv·

piillne pJ;Zetltfl.egllnle
ń

pn.cp Jf w bezp!f>Ct-e ,twa pracy
-- \.0 nnjwainlej~zy wniOljoo z
IrMkznl"r.to wydu1'1-enln.".
Ski
...
ada lĄC: w Irnhmlu nomltelU Cc-ntralnego PZPR ł Rządu
hołd oflar'1m katastrofy mlfwcłl
7.aKIJńezYI df\'Waml: "Zachowamy
I'HI. MWtlt. w pam!ęd WJ15t-ą tF
flamą pracę 1 bohaterstwO'.
CzeŚĆ ł wleetna chwata pole-gw

tYm bohaterskim /t6mlkom",
Po!e«tyeh KlIrl1lltów
ł&Jtoat

równi",! mlnldet Rnza.l'd Nje~

~zporek. aekreła.rt 'CRZZ MarlĄn
ł nekmtar1. KW

Clerwh'r..kl

PZPR Edward- Gierek. W ·.lml!\-

+

...

chowlckq a tl.eln!q w Naulowlcacll. l len fakt
bq-dtle &1'11"11 ppd uwagę przy poorum9wywaM
niu wllntkliw wspCłzawodnlctwa.
Marzec c1l1oaU nią równld tl/m, te la pr,nh
kładem Zimnego r6wnld Ull/uadl fi) pole.
l znowu ottJwla elę ro~mowa. Jelłt wieI, .praW,
o krórłlc/t warto ł trteba mówUl. Na.1wairt-IeJu#
., tO,ziarno siewne ł nawozy ,tU:tuczne.
II: nich Wprawdzie owle, re-produkclIJIlIl (w Nagło-wkach ded blok nalllettn1ł)
otuvmJ:lIa.

as

Okazuło slq Jednak, tft rlnffl.Q to nfI nadaje .1"
do d.wlt. Jest zro'ntęte. Wino za io pono,l pon
S.ttzelno, w pow. MooUno. który pr6bkę prze,dał dobrą 11 ziarno .tle.
Zupelnłe źle przed.tawla .Iq .vtuaeja to um·
NagłDwlce It n.awot'~tnd u:tuctnllmł. Mimo, ie
dzte-li gotowoAcł, w kr6rum 1I-4u>0Z]l whmll by..
ty był w GS~flle, dawna jut minął, pzas to
Jędrzejowie po:m.1fołllch ł twjwoJnleJUllch na~
woz-610 - (ttohtlttku, .atetrzaku ł '4f etr ll I

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

Rządu

Podobne -

korzystne wal"Ufl-ol
OSiągnięCia wyistych %8.<1
rob!:ów przez wydajną 1 statan-t
ną pracę, ustalone zo.;taly dlakombajnerów
i maszynistów
mJo-:::arn;anych.
ki dla

NOWE 7:ASADY PREMIOWA"
NIA KAnny KJEROWNJ .. ~
CZEJ ! J~ZYNIERYJNo..
TECHNICZ~EJ

b!otną zachętĄ dl:t

k!ero-w"
nktwa POM I prsrownlków in..technlu:,nych do
lepsl,ego organizowania 'pracy,
do podejmowania skutecznych
starań o to" aby o-h!llugiwan.
przez POM 5póldzleLnle produk
cyjne os!ągaly jak największe
wyniki produkcyjne, do walkl,o
obniżeń!e kosztów własnYCh jest nowy system premiowania
tej- grupy pracowników POht
Powa~ne premie przyzoawa"
ne będą im za oslunjęcle i prut
kroczenie zap!a,oo>yanej W}'II()oo
koSel plonów czterech podsta..
wowych zbóż, ziemniaków i
jednej z głównych upraw teeh ..
'fliClnych
w "_ obsługiwanych
przez olkode-k' spółdzielniach
żynlę-l'yjno·

produkcyjnych.
Prac?wn!ty POM
wać

otnymy..

będą' r6wnlC'Ż premIe- u
terminoWe l należyte, wykOM"
nie prac pOlowych w spółdzlel
n!ach w
k$mpa'!'
nlach

c· 'I

StOWO

W 7

rocznicę śmierci

Od naJwcze§njeJszycb lat tycia Jego praea l walka. Jego trod

'WOlucJ<mJłtę.

A gdy w czasie ple1"Wh{~j

,,>,!tłY~l\J ~!a.zl Się

w RctIJI, gdy hm

światOWI':'J

wojny

rO!l~fjek1 cłw.'yclJ

l:la :tawsu połoV,rt kt:es panowaniu bnr.l:ua:tJJ, gdy ehwycllr-<ł broń,.
by bronIć Rei!ubłł19- prud,r.alewemJUlperlaJi.;ty.~znydl hord młody Karol staje w szeregach awardU Czerwonej, a następnie

ĄnnU Czerwonej. Wyr6inb fl;!ę odwAtą, bra.terslwem I kole~ um.teJętnośdamł do""·ódcy. Wie dobru: to na polru!b

walk

li Interwentamł ł l'OSYJską burluazJlł

,_ loa Pl:Ilskł.
Na wieść o

chce

walkaełfw

~ śmłertelny

BI.sz;pa.nU, której

rozstrzyga się taldeo
robołnlO!lQ"m n:ądom.

tniędzynarod0W3 lronłrrewolucja

dos cala

spieszy Kvol Swierezewski na pola walk w PireneJa.eb. n.oz.:
~wia tam Imię Polaka, zdobywa sYacunek I mIłOść 'W'SltYStkłeb
ą~ł którzy Je całego ~wlata. p.ospiOO$YU wałC%yć "Za WaS%ą I
na.aaą, woJ.n.o§c". ImIę Generała waI.tem, dowódcy MIędzynaro~
doweJ Brygady, tyje po dr.tś w sercach lucW praey. Zyje Jako

~ ~

DM zaopatn:OTIA
w nawozy
,s1.tucl.ne.
prteprowad-z{)-nej przez aktyw
Stefan Kos1ol
powlatov.'Y, który 10 marca w
tym celu wyjt(.hal w teren.,
SZKOLENIE ROLNICZE
(Dokodcsenlo .. Itr, l)

KORESPONDENOI:

imperłl\ll~

za broń. by ru

Przeg,ląd wydarzeń

o wzorowy siew

Siedem 1&ł ltl!ja od dnia bobaterskiej 'werd włelkll'Jo Po-<

ł 'WSi\elkłe czyny służyły temu na-jw:Ięk&remu celowi - walce o
apr'&~iedllwośó .społeczną. cyn robo1nlcuJ WoU pozna! dQbrze
ja!'ZnlO hapltaU..słye,mego wY:tysku. jaf'1iJ1W (,.&ratu. &je rewolucyJne kley roootruezd Wat'1łmwy ukształtDwały go jako f'&o

----------------------------_.---------"---------------------------~

Z frontu walid

Karola Świerczewskiego
lab IrewoluoJon1sty. _ 1fel1et'ala. broni Karola Swłereze'W'Sklego.
Smłtr6 Jego piękna- byia Jak całe J~g'o tyde. Padł na post&l'Ullku walid 'O .~ęSdtl ludu pral\Ują(lego,

~UDU

PISZĄ

POMOGŁO

W SIEWACH

O SlEWACH

W gmInie Sanc.\'i-.'Tllów, w IX>"'
Dzłtkl
IprzyjaJ4ilym warq.noOl wl('('ie pińcww~kim, !'())";vl(",'r,I)'
w
td,!
pr';lle w pol 11_ W gromadzie
kom atmosferycznym sp6łdziel
ule produkcyjne w Tuezępach ł Dz!ewlę.,zy<,e, J{J7.l.'f RV\'i('tllJ~
Jut
wyslal naw(lzy SZ:lurzne I
JarmtJawlcach, pow. Qusko roz..
~ty sle"',)' w dniu H marcal rOl,począl 61~w krzrtO\\·y oWSfl, I

Ich

~ladem

pa5-z11,

chłopi

go~

j, pod

za~

Jęczmienia,

kl'!.1'7,()~

Sposobem

wym obsieją s\\'oje po!a J(>\;O są
~pOOarl,.1jący Jndyw:l.dual.nit, !ctó 5lM21 WOjciech Z!enUl.rll j. D;!~
rzy również wyje<.hall w pole, niel Sensula, Elby przl.'konnĆ ~~~
Jedni wywotą 1 przyorują o.. o Ile wlękS1;a plony otrzymają,
bornlk, lnnl bronuj" I Włókuj, stosując t~ nowoczesną metodę

ziemIę, przygotowując

agrote<:hnlc:r.ną

Dodać

n"lcży,

siew, a kilku chlop6w jut roz., te w je.sien! w ten spoo6b siaJ
poczęto siewy,
p,uenlcQ J6zcł Chmiel.
ąJQbol Interna.oJonal1zmu. męstwa I pośwlęcenła.
Damel Sapa
',' Imię Jeso. jednel'o 1& naJ~eJ$%ycll organizatorów I a naInni chłopI III Dzlewię-t'1.Yc ",16
Jaroał.włce
~.e.I1 AnnU Woj5ka Polskł~""~Je w sercach narodu pol..
kują, sieją nawozy,
Pl'lygoto~
$klep. On to pnekazywał tołn1erzom I dow6doom swe wielkie
wujl\
zie-m\~ w ogr6d!,ach prxl
PIersi ro:tpoczęli prace polo~& bojowe. swym niezwykle ludzkim. bezpoŚfednhn
WA17.ywa, El nlelttór1.Y sad7:ą w
we
spółdzielcy
III
Nlzłn.
8wlędn
_~:~;~~~Y\val sobIe tysiące, mnlał jt:l_ ~pajać w bata.llony.
I Słelt1ir,itt6ny-"tKt--- upnedn.lm -inspektach flance ty!Olllu.
Plutr ll:lna"''1.l."k
P-Od Je:!fO dow6dz:tvvt'm II .Armla WOjSkA P"Is~er;o w wal~ '. przygotowanIu gleby przez wł6--
l'lIkz6w
bch o' Budd.s'ZYll, Drerno, wpisała ph;k.'HI karty w historii lu~
kowanie I wysIew nawmo:ów
doweJ AnnlI.
9~tuc:mych. rozpoctęlł, lIiew ,Jf;C1l
SŁABE
TEMPO
PRAC
Dowódca ~-telJdcj mIary.- ,"'fetki p..u!tlola. I nwolucjonlsf.-:\,
roJcnia, owsa i pszenicy.
$Ytl rohol.n1czej \Val'SXav.T, ",..dl w ,,'alce, prowadząo nn.tarcie
W POWIECIE KIELECKI1\{
BIorąc przykład ze łp61dz.!el~
na faszyśtowskłe: bandy, mklócaJące spol<ój mlc~;Łkailców Rze~
nI, kampanię sIewną rozpoczęH
. .~y,
Dopiero Jedna
BpóldzlelnJB
również:
chłopi
indYWidualni,
, Pamięć o Nlm - jakG () generale, Jako o \y!emym człol1tm
którzy np. w gromadzie Kszczo~ produkcyjna w SZC'Łe<,nle rm',po
Parl#.J!!.ko () clO\'i'leku - tyje' ł tyć bę<hle w sl'rt'-ttch Po!al,ów,
nowie,e jut sleJq. Na uwagę za"' ~Ia siew owsa, li Jcj śla;tlem
Vi!' sercach robotników !lXSdrytu I Moskwy, Pragi I Pary ta.
poszli chłopi z gromady Kom<'rr~
sługuje faJd, te gmina Oględów
Od NI\'tg'U uczy się 1l!lSUl- mł(ldzłcż jak żyć. jak pj~!mle ŻYĆ
w tym roku zosIala dostatecz.~ ki I G1rkl oraz w gmlnl<, Sttdis dobra- Indu. dla dobra. Ojczyzny.
chednIów, grcmada FmHazle.

"Lo~ry Europy"

Dyrekcja Techn!kum Hodrrwlanego w Po-dzamtzu Ch~'C~ń~
sklm Informuje nDS, że w <:bi\!

: -Artykuł Hii Erenburga w "Prawdzie"
MOSIHVA PAP. Dziennik "Pl":ltnh" 'Zaw.le:~d! w dniu 25
'bru. arlylnl1 ,~ Ercnburga pl ...Losy Eur{)py", ,',' nrt~-kl:le tym

autor stwierdza m. in.:

Jesteśm; obecnie ~witldk.1m!.

n~ektórrl politycy ze zdumiewająCą !"twośdą zmie"inją

,ak

-granlce caly~h kontynentÓw.
Niekiedy czyta się n1'., że Euro-pa kończy. sIę, na' UnU Odr.y
albo nawet· Laby. Zjawiają 51ę
różne Europy. raz jest to "wę.

glowo ,,- ,talO"'lia"ł dt't.l81 raz "strA$sburska", innym mów .a..
zero "wspólnoty obronnej"1
Czyi można - zapytuje Eren
burg - uważać za Eurapq astat
ni wynalazek Jantastów UE!. A~
tla:ntyku tj. tlik zwaną, "europ~jską wspólnotę obronnr(? Do
wspólnoty tej wchpdJJ 5 ! pół
państw;

Francja,

gia, _Hólandia,

Włochy,

Luksemburg

~~~~~~Npl',nU'.I~'cl'.'I~~, '", :
rl:clwna

Be;~

!

kroczy własną drogą, kaidy ma
\\'l<l5ne doświadc?enia, wlasne
tradycje
I
przyzwyczajenia,
!'<ie mo;~na 32 państw europejw
z:1;:(l'('cm:;e cl~:l~en ko!cza- skich podcir;!,nąć pod jeDen
p:'il,-.;r~ą Gne ~:~"ne d,!"\:yst!·~Thulec. \'lyż.szość tego
lub
pay
stule o
innego systemu
społecznego
E~\:'oPY i
che:]. aby przejawia się 'w tw6rczej pradecyzje te Z~DtJd,lly w znmkni<:~ cy, w podnoszeniu poziomu kultych gabineu:-:h l~owego Swja~ turalnego I dobrobytu; w roz~
ta,
woju nauk! J sztukI. Naród ra~
ErenbUl'g stwIerdza, te wszys" dzieckI uważa się Ul.
pioniera
cy Europejczycy
z radośc]ą przj'sz.!ośd I jest dumny ze
powitali sygnały o zadeśnfanJu swej rolL Pragnie on natchnąć
się
wspólprncy ekonomicznej innych, lecz. ooca 1 wstrętna
między państwami EIU'oPY Uiw jest mu myśl o możności narzu~
chodnic) j wschodniej. JeS1..cze canJa sllą Innym narodom sweniedawno amerykań5cy polity- go stylu życia, Naród radzieckI
cy j bu..<rinessmt:lnl sf\dzlll, t.e! pragnie pokoju w EuropIe prze~
uda się Im przeszkGr:z:ć !al,icj do wSlystkim dlatego, źe jako
w;;p6~f)rncy, Se,ja Eu:'opejsk:t:'j
naród, budowniczych nienawil<omLsjl Gospccnn:zej O:'JZ· w~'w dzi wojny. Pragnie on pOkoju
lniznb. j:lk dalece rathuby te d!a swrch miast t wsI, dla
byty z,n\'c,Jne. Nt:lrady e'..lropejw 5\vych dziecI, dla swej przyskle pragną handlować ze sobą sztok!. Pragnie on pokoju dla
mimo że może to wplynąć nIe- Europy r6wnież dlatego, że wy~
korzystnie na I!ystem nerwowy soko cen! l kocha kulturę naro~
tego lub innego kongresmana, dów europejskIch.

22 I 23

bm,

rozpoczęła

wyr6żn!1l

się

pilnok!ą

j

su~

miennooc!ą

brygad::t polowa Sta
nbława Grabca w PGn H7::-;;ZÓ
wek l Teofila Nowa}~a \V PGn
Zagaje,

Do dnia 25 marca w 1:espoJe
PGR Kosów obstano owsem
20 ha. DzJś - jak Upewniaj nas
dyrektor zespołu Leon Błało-cha
- sieW z,ootanle zakończony na
tO ha,
Najwyratnlej przejaWia si"
pI'tY3zlołle Europy .... plBze w
Obe<:n!. wysiewa się nawozy
wl'lpó1"l')ta Europy - kontY'l'lu· zakończeniu Erenburg jest .z-tuczne.
autor - w
dąten!u do nam droga,
ponlewlli. mamy
które
dopaństwa
obrony Moskwę 1
s%~~:~;'~;':~,
drogie 11\

~,Llll ~el

Tpn

t'Orl' \urgo Bundo I'nryhl

:rj~'rh;J11

destagu, którzy

ł'af)l. Ilo Rabatu p!7)'nyl w t()war?ys!w]e
gr\lpy oficc-rów ~ztl!bD\\'}'('h Ilmervkllńskl dowódca ulll.1nlycltlch 5'1 l.bh)jn.l'ci, w strefie
[lol·.:Jniol\'o _ \\~rh(){ll1i('J. "dm:r;:1 h'chl .. ll'r
Znb<lwl en \V ,Mnroku do 29 ffinrCll, a następ
nie uda się do Algenl 1 Tunisu.

&/,");(> nal'lSkl1

Nkmlec

elapem Jego podrói.y ma

Do

Czyżby tnk nagl&
pod wplywem p!{'rw~
~zy('h prom!t'nl wiosennego
Glońca o<:kzwala
siG ży!i,ll pOllróżniCl.a u Ad"nnucr,1, I~N'htelc-
r" i O'Dll111da? Clc,;b)' c~o~'l.l: do wniosku. że
[l,,(jró,:p. ~il Ir-ps7,~'m z"ję\'lem llli nawol}'wan;e do wo!nr'?

Nie. nic z tych r.ret:7:\', Ta
podrćii:niC?H

fik!!" .......

W?mo1:0nll

wyi:ej

wrm:enlr1'll:,('h ()S{}-!
Ch:iTnlitl'r, rd~
ce!e. 1\'ie ffi('('7.('ly I nLr rui!~y
lI,!:::,.~lic-a. !\:e za c!esłońra goni
krn]r:;mi kró-

ma l.upcln l e

wyl'nż:~)'

lI1Ckich

rrć-")flmi

w:\cji

tych pnn(,w są
n'C'doplw'CJJ'l1ia do

śc!~le

śc:qg-

lwlrJ.zane

ocpr~2enia

w

l

by~

mi~d!.yIlarod(JweJ.

WZMOZONl' NACISK
NIe 1,v111O Adennuer nnriskn na FrnncJ~
Od 1'(1ru t:q;-odn\ J{,~\{'ŚHly sWla(ll([lln! WI.mo1:o>ne12'o nncL<ku l'6wnl<'i ze sttony USA i AngliI. Ze s1rony l.'SA pnPjnwtlo się lo w f(lr~
mie lwwn('I~{) rOdzaju. ,,!ullewlilrlyka 7~1jC:ĆH,
Iit(wy IN,1[ó.,'yngl"n

lL"!t()\':nł nnrzuclć rl.'ldoWi
"KlIlt>ndnrz::!(': {,w, (,bejmuJący
16 jXE.VC;!, prwwid)'wal m In. Ze 10 marca

franc\I,<;itl~'m\J

'!.fJd rranru;;ki u.>lnlt na J~'-'nl('c mal'cn debatę
we frn:ll'u$I,lm Z~r,,·:li<ldl.('nju ~ilr[)dl}wvm

tlr.d r"I:!fii(~cJą ukł:ldu o .. (,I1!·f)vr'.l~kkj w:iPól-

Pobyt gen. Ely w Waszyngtonie I zapowi~
dz.lany wyjazd gen. O'Danlela do Indochin to waszyngtońska przygrywka do Konferen~
cji G'.'ne-wsltlej, którA ma m. In. UijąĆ olą
5prawą przywrócenia pokoju w
Jndochlnnch.
Podebnie jl11t to m~ab miejsce przed Konfe-renc!~ Berllńską tak l teraz W.nszyngton doklHda wS7.-elklch st.1r:ań, by wzm{)~(>nlem I!'m~
pa przygotowań wojt'cnnych utrudnić oslągniq ..
cie w GenewIe pCl'ozum,enia,

"W"ll Street

Journnł"

uJawnlt

plun fJmcrylwnsld w sprllwj,~ Indochin, "Plm,
połet\1l n3. tym pis7.e- "Wall Slrt'cc\ Jourr>nl"
_ aby sprówwnć przeks'l.1itfcić wojnę w Indochinach w wojnG Narod0w Zjrdno(:7.onych,
jak to mIalo mll'jsce w Kore!. Lecz woJs.k do6tarczać będą wyłączn.!e
kraje azjatyckie ..."
Jednym IJ0wcm chodl':! o to, by za lłmerykań~
skim! ka!"ablnam\ mam:ynowyml, w amery~
knńsklch czołgach l samoloL'l.ch posad:t.lć bac..
dalows!tlch, czangltaJtrrekowsklch I
nowsk!ch bandytów,
p",",",mY'h
Korei

0hronn,~J"

lli'cie

T;lki ,,1';":('nrlarzyk"

do!~n.o

n~' Z"",,1/ pr,',('7. H'nf'~:::l:lT\,kieg() ~mhil,,;,d"ra
Wf', Fmn<::]:, b,1nll:0,a Dl:lona, I)()('.!~·l·::golnjm

politykom we Frnm:Ji,

Ze strony Anglli nac!,k na Frnnc~e prwjawLl ~lG w T"'lJb,lC\l ,id'lni'"lia Fr:l.nc'i do
,,~rm
,o>
7.:\j'Jf'W:l '-';:ilr:ll,
if' w wy,'u<i.'w
,'uroTJt:),ckiej"
pewna, Vi/.:'J
nng:-e!~klch
/:iił zhrojn;"ch bc;-':z.;c z LI ar l' l w':l'/!l)l'~C()w:,ć.

j":

7/:!>dy na

C'hoo..7 j O zlJl;;:witln.,'·:l:;if' ("\)1',V tej ezc;,~cI pol!tyh.6",'l bun:uazYJ!lw,<, kttira obJwla 61<:, że
Fra.'1C'Ja UlaJdzk si<.: w "eurO'pej~;ldeJ WSPÓ~!l().
cle obronnej", fi w!<:;c i w "armii europeJs~r;i~j"

WASZYNGTOnSKA PRZYGRYWKA

DziennIk

IV rU7.i(' '[,;1 " ,

krajów,

stollcJ' P;;kJslanu przybyła
omeryk.a!l$ka misja wojskowa, z gen, Hardy
nA cwie.

b:~'tl'~cl

Z(łehodnir!L.

War-ro jedn.alcte podkl'e,~W', 1:~ prz.\· oka_
7.j1'" podróży do Grecji l Turcji Ad"'n,lllrr I.alatv-,ria również sprawy dolycI.'lCl' intri'l'-ów
monopol! ~~d10::lnlo-nirlllkckich. lll"pdr,okrotnie Ścic!'o.j:jc~·ch się l InlC'rcs-,lmi ,,~,):\i'1.
ników" amcryl\3Lłsltich Cly anglplsl;.ch T"k
np, omówił on lIprawę ud7:illh! IW[)ltnlll Z:lchodnio - niemiccl;il'!;o w Inwestycjach :0:3rów.no w Gr('cji, jnk w TUl'C"ji -nru;o; vnm'L:k_
nla ('k~por\u zn('l1lh1nio ~ niemieckiego do tych

Ankara, Knnc1erz Adenauer, który przez
part: dni bnwll w G recji. zawita.! (jo sto liry

noś(:

(' ..

ulw:>I'/_

w ;·:Ulllpl,'.

ropI'Jski\~J w."p"ltlli\Y oIWOl1l\ej'e, Ch\\dll l' Utwo1'1enie \lI!Tl.lPO",,·,lIlia, llt,'Il'l'g,) fl:;L:'~L:11i Lvl\'_
hy monarcho - fn,\;ryst(lw<;)(~ (3:·('cja.
Jugo.~łtlwia. rrnnki~tow"kll IIilil.jHl'li".
no I naturalnie lld('IlJIUerowside Nicll\('\
chodnic,
.

Pary:!' W Btolicy Francji bawlla t:~---osobo~
wa wydeczka po~lów % boń.~kJego Bundesta~
gu z. dr Mende l dr von Merka!;>; na czele.

Karaczł.

IL:!

1I)');,I"·'·",':!'!;1

'l!rI'UpOWi\t1 milll:l!'l1.\'t'!l

Wlc(1eń. Do 7..!lchMn!eJ Austrii przybył na
parodniowy pobyt b, mllr~zalek hitlcrowskJ,
Kesselring.

TurcJI. Nnst~pnJ'm
być Hzym.

6!..;\nlai.

I)

Il:arac-zl. Król Iraku, Felsa! II, bawI obec~
nh: w J\i'\rllczl JRko go~ć l7:1\du Pakistpnu. Nilstt;pnie nil wpl'O!;lzenle rządu tureckiego uda
się do Turcji.

Podróźe

tow. Danuta GÓrski, mIodny
agronom zespolu - zootaly wy~
konnne lI"lastępująco prace: Ul~
.ilono oziminę nawo:wm! sztucz
nyml na 175 ha, zawlókowano
23.0 ha, Ulbronowa.1'!o - 26 ha,
ZAJllano owieli na 9 hll, a w
dniu dzisiejszym gospodarstwo
Zagaje obsieje pszenicą 5 ha..
W dotychczasowych pracllch

spra\\,l{~ ,,:mni!
(,\\rL1Pej"kkJ".
·pr-zyświec:t! PI?l'dstu\\·i<'lel,1l11

sJrJf'J "misji dornoczej",

prilce

26 marca w zespole PGR
Sęd:z.isz6w jak nam pdilje

dotych~

Wanyngton. Gen. John O'DanJel,

C1-<l.sowy dDwódca woj&k
amt'rrl{flńgkieh na
Pacyfjk\l. \V nujb!i.i;~zym czasll! ma udać ;Ię
do Indodl1n w ch.1rnlderze S7.Ctll llmeryknń

wiosenne w swoim gos;Jcdn~~
stwle. Zasiano 5,21 ha owsa I
3. ba Eeradell. Ponr.dto prz'!Stą
p:ono do wlókow,lnia póL

~

chndeekiego k'llegq. minIstra ~prHw
cznych 13irinult. by nie SZCl.ędl.i!
dla jak n:ljs7.ybszego pnefo!'ww!LnLa \\'<2
cuskim ZEromndzcniu N~H()d()wy[J\ I'klndu w

Wa,nYl1iton. W sobotę, 20 marca, p17.ybyl
do Waszyngtonu szef francuskiego sztabu g"nerHln("go, gC'n. Paul Ely.

Gam na sam, oko w oko, z panstwem Atiena·
uera. Innyml słowy, chodz.l o ul-ahv!{'nie rZl\~
dow1 francusk1E:'TI1u PTI))f01,sowa:tla ratyfikacji
układu, o dopomoienle mu w oszukaniu spoleczeó.stwa !rnncuSklcgo,
NIE TYLKO NARÓD FRANCUSKi

kOl:I~S~~o~lł~~n;kt:~:kl'~~~~en~~ ~~' l:~r~~~'!
ne. Nar6d frrtnC'tl"kl d,,~kon,11e ,.da;", M!bJ~
6prawr., !:lym mu I4rozi U1W(IFcnle ._arm:i I"\l~
rnpej3:iiej", czy'1l !!I-NI rralJnlr;3 flJw'rybuiskich p!anów pnwiC'rzrpia nLili11l!'y~!om n\~
mlecklm przewodnictwa w l':I'l'\lple Z-:li'hodniej. TratnJe sformulowal L~totę Iych pla16w
burbJazyJny dePllloviany frllnc"U~ltl, Pl('l're.
Andre, "Europejska wiłpótnota obronna.
c

,

povvloo;o;jal on

~ dałaby

drogą

to, C711r0 Hitler ruG
pomocy wojny",

_

Nlem~()ffl pokojową

zdołał o-ruągnąć

grz,y

NIe tylkO narM frnneuakl ultlje ~ob!e aprllezym byłaby dla Euro-py reallUlcja "euroJX<Jglclch" planów Waszyngtonu I Bonn. Zdaje,
wę,

~I~~re.~~~~~timrm~~~~~~~

ADMIRAł..

Na
wyróżnlenltł
zaslug:;Je
równie! tow. Jll-llIna SmorągJe~
wltz w gospodnrstwle GQ'ba ..
1'1.ÓW, która obsługUje $lcwnJlt,

W

Rząd rumuński

popiera ideę
bezpieezeńslwa

zbiorowego
III Europie"
BUKARESZT (PAP). Pr.mt
opubllkowa14 ()o
'wl~fe nądu RumuAlflde,
RelpubHkl Ludowej w &prlll;wlo
zapewnIenia bezpieczeństwa
WlOTOWego w ~uropleł
rumuńska

OtwtadC7.erUe podkre41a, te
l'UI.d rumuń!łk! wyraiaJq;c wo-

lę

narodu .szczerzo oddanego

sprawi. pokoJu,
się 7.decydowanl.

wYPOWiada
z:a uneezy..

idei betpl~ń-o
.twa wlotowego, PUIKltwko ros
blclU Europy J p1:'UtClwko od..
bud/JWJe JmperlaUttl'tu nIe-.
w15tnlenJem

mlecldeao,

Rząd rumuńłkl uwata, te
Ulwarelu ..ogólnoeuropej..
Aklc-gO układu o bezpieeuń~
ll,twJe tblorowym w Europie"
pl'7.ed:stawJQnego przez ZwiĄ..
z~k Raallccld. ulntercJroWlU'le
są ,FranCja, HolandIa, Belgia
Polska. Czechosłowacja J ł~
kraje Europy u.cbodnJeJ i

w

r:e!lpole r>Gn Garbatka __

w gospodarstwie

'l'rz-ebień

zawI61\owl:tno 38

hB,

sztuctne wys!ano na
11) ha zasiano oWllem.

.JACY

_
'I18.wozy
7 ha, ..

\IV AFRYCe

A czego nuka amerykańSki admlrnl F('('h"
teler we !n:mcuskieJ Afryce PólJ1()cnej? Zcby
odpowiedzieć nn to PY!fl,n!e, warto t>r1.ypomnl€'ć
6ob:a odo1'1'.-One przćd hlisko 2 laty, mlaw!()ll~
"e,prawozdi\.n!e", w którym len nmerykańrkl
admirał, pr'ttZnDC'lfiJflC f.::uropie ro\~ "spnlOflcJ
ziemi", wzr-vnł_ do !1l'1,f'k~;o;\nkenlll Afryk! PM~
nocnej w "prrdstnwową bau:" wojf>nną. Dl!'"
sJaJ, jak to gtwicn!7.a prana lrancmka, podrM:
Fcch~dcrn do Afryki
P6tnocnej mil na celu
przt>Jllcle przez USA k(mtroll nad bazami
trancusldml w Merool Kebir t Blzercle OrtlZ
usunięcie % Afryki P6lnrn:ne, lotnictwa Imn ..
cusldego 1 zastllplenle go ameryknńJlktm.

FACHOWCY

..... TAKA PRACA
Kierownik GOM~u w Nlewa..
mlowle odesłał IIwoje siewni~
Id do warsztatów remontowych
w Suchedniowie. Do końca lu.
tego slewnJki zostały wyremon~
towane 1 8prowad:wn& do NIn-.
wachlowa. WydawaJo /llę, te
robota nie budzi tadnych zaatneżeń. Cót 81ę Jednak. oka..

ulot

Komisja rolna przy Prezy..
dlum GRN w NlewachlowJI'.I
kontrolę przy~

wiosen·

.t,vie~cl,'ł': te

KOKIETOWANIE K.RÓLA
A teraz Zli!!tanówmy ,1I1ę, 00 411ł 'kryle za
podróźl.\ Felsnla II do Pald~tanu, gdZie bnwl
również amerykański gen. Hardy na czcle rru ..
IIjl wojskowej,

IlLkic. Znalazło to dohltny wyraz na pary~kl~j
ltonrcretu:jI prze-clv:n!k&\v "arm.ll eUl'O}l{!jsklej", ł{(hle Vr7..edstawlclele r6tnych kle:run}tów politycznYch z Fnncj!. Niemiec Zachod~
nich, WIoch, Angłll, BelgU, Holandii t Luk-

-s#mu.i..lI'ga

,Mri()mynfJI~

fltwleld71l1,

Iż

"e-Uf\'»>

p-{~Jska wspci!Il/Jta obronna" jest nie do pogodzenia " be.tplt'czefuhvem Europy.

.swtadomość, te tylkO tblorowe bez.ple~~
stwo EurClPY mote Ul'P(l;woić narodom l!'Uf'6'Płl·
wklm POl,6j, l'Jł!IlCUl coraz S1.ersze kTęgt, CorlU:
POWlll..t'Chlll~J5W jest przckooarne, Ut nie m&że być ffiQwy (I utJwalonlu po.kQju w EuropIet
dopóki Adenauer, napatrzony w peJnO'll'l1»'
ructWD WfUi%ynutonu, montuje ngrenywne
ki, dopóki KC4Isell'lng, z.n.op.atrtop,y w pełnO'"
mocn!ctwa Ad('nauern, kuma Jtlę z aU!ltrjrwki~
mI zwol!mnllcn:m! nowego "lIn:>ehluHBu", dopó<ki WlUzyngf.ón wyznACza rządowi francmkle-mu "kalcndnn:Yk.f znj~6"j

Wla.domo, te amerykańłey podtegllcu W04 .
Sędziwy ł powst.echnle j)owatany burhm·
'en ni wiellrq wagę przywIązują, do wclĄgnl.., r.:yjny polityk łrnliCluk!, honorowy pruwodnloo
da w otbHę twych agreJlywnych planów kM"
l6w BIlskiego I Sr(jdkowf'go Wschodu. Od pa.. czący tl'Unctl5kiQgO Zg-romndumla
ru lat trwają Ich wysiłkI w tym kierunku, Edouard Hertlot powied,.hll ostatnio na kongreNIe WIItnly ono uw!eńczone lukcesem. Dopl&-t cle frarlC'll8kk-j partii t1HiykaJnoJ, ł:e wyraten1ero przed kilim tygodnIamI udlllo lm Ilę Iklł!~ prze;e; FranCję zgody na On!llojzację bet-ple-clć pakt turecko -, pakliltań$kt, który traktuj"
onI jako z.alążt'!k montowanego bloku bll,lro... czeńniwl'l zbiorowego 0Wt1wiadnlooy uezuclom
wllchodnlego, Na trzeciego II kolei pllrtnera narodu tl'fll1culIklego. 1~ tylko narodu frarttej Imprezy UptitrzyU .oble Irak. Dlatego teł cu.lil~logo. WllzystkJch narodów europe,lskleb,
!Iziś kold<ltuJą kr6la Felul a, aranłujl\c Jego
któro pr4gną tyć I pracować w pokoju.
podróż do Pakistanu I Turcji.
Tnm, gdz!e wlndzq nptawuje fi!l:rM, ąoda
C6Ż z telO. Króla Felsala nie trudno
rządu na zbiorowe b~Lpleczeń$two jMt ju!
tować, N/ltomlast nie da IIlę skokIetować na'"
lakIem
dOkonanym. Po Pol_ce, Wqgry, Cle'
rtxlu Jrack1ego, p0dobn!e jak Innych "narodów
nrnbsklch, kt6re- dllWWJ jut przejrzały ł!!totne cho~low{l(,'jG l RumunIa ZUIf);glly swÓj udilal W
cela amerybllbklch planów. Pamiętają one, ągólnoo1,1rapeJ,sJtlm układ1jo bez.pieczeństwa
jak to w Korc! ginęli tolnJeno tureccy I wle_ zbi-otowegQ,
d1.ą, że Wszystkie płany 4lmeryltnń$kle doty"
~lące kl'aj6w Bl!sklego I Srodkowego Wncho ..
N'atorninat tam, gdzie naród nIe majduje
("l.! mają,
wiatnie fl1I celu :roobycle' nowego .tę u .teru rządów, tam, gdtte władzę sprawu:!~:aw:rmatniego dla nowych zbrodnIczych ją lud1Je, .n.le wyraŹllJący intm'esów narodu

N.rod''''','1

.*1...

-

w~ch()d.nlej.

Al>IlNAt1IlIIi SZANTAttrSII
Skoro "ut-mowa-"!) 'Ture-j1'----ujmł1my "liro;<
sobą Adenauera, który po parodniowym IW'"
hycle w Ptlryżu a następnIe w Grecji udał 51,
do TurcJI, W Paryfu namawial 80ł1\oo SWego

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

trwa walka. l walka ta 2: kaidym dniem

będzte al-ę ~06t~Ć. Narody a" bowiem •
~,~,~ nte tałowllĆ wy$ilk6w~ by 0&tąJl'ł46:

~

00

~'~."bv.i'i;;i:,".~C~li.M~.I-"łI

~ll"

EDWARD JARUGA

Ii!er,

Nieodłączną częścil\ 1 nieodzownym warunkiem naszego

Wy!b:. J'rQtlaga.nd)' KW. PZPB
dD IIpraw OŚwlał)"

budowa p,olskiej kultury sot::jalistycmej,

Nowe' zadania
teC'ZnĄ!eh

żo wJę-ceJ.

szych wlnru wwrownć się naco 5zko1n13J osiąga dobre wy... uczycleJe szkól w Slupl N(}.
!!'lIki w
u zanlu O'\-Y"I;yrody A wej, Ba$zow!(,fłch, JezIorku,
-.~_+~_4',"'"',""'j,';'"_.
'!
którzy dostatecznego udziału
-..
.
"rOJ;,nIDt~J~'!·:~.... ~~_._sQ&podarct,Ym wgl
f1lł upraw()
ab!syń'1 nie biorą.
klej, dobrej ~łlSZY
~r~Ha.
Nnjbll,ł..$le,
najważnJt'Js~
W Stnrzyn/lch naucz)clelka (J\~enle 'Uldanie nnuczydcl!
Beth1arska
roz;pows7.echnJla wIejskich w tt'j dziedzinie to
,lanie rzędowe roWn olei.. pomoc pracu.ll1cy'f' ,chloPom
IlIych, które tit08UJO jui klł~ w
sprawnym ~Ilkoń('zenlu
ku tolnlków, zbll.'!flljąC' ze przygotowań
ł
~1aletylym
,wych dzlult'k wIększych do~ Pl"zepl'Owadtenlu tlewu W!obm plony, Nauczyciel Ko- lennego, który zadecyduje Q
dyjow$kl % Końsk1ch :lachę" %wlęluit.enlu tetlO1'oc.r.nel pro-o
cU rolników do racjonalnej aukcji rolnej, Ta wielka pra'"
uprAWy dyni oleistej: Przy~ C.fI na wsi nlo powinna sIę
kładów .podobnYCh mamy wię
dokonnć bez udziału wlej.. ~

"l."'··
.

gólnoks:clakqcym
w Staracho
cej, Ale np, w Liceum
O ...
wlcaeh prowadumo 1JPraw(l

to upowszechnIenie

Pierwsze

współpracę:t nau~

czyclelem wIejskim, brak fachowej pomocy dla nauczy..
dell bIologów,
Wykta.danJe pod..staw nauk
w ukole Jest nIe do pomyśle·
nla, Jeśli' nie opiera Rlę na
~dsłym :twlązku zajęć pOM·
szkolnych 7. l'..IlJęclaml w klll"
Ile. Dzlękl praJltycznym zaJę
dom
na
do~wllldcwlnych
działkach, w
gabln('C!-e bJo.
logll, w kóllwch ml(xlych mlcZUlinowców, na polach spól~
dzielni produkcyjnych I go:liH:]!.
lndywlu\l(l.lnych
Ludzie pracy 87,CzeJlółowo ~podan;tw
.tudluJq
ostatnia uchwały ucznJowie szkól coraz lepiej
rozumIeją l.O.nC1'-enJe m!cz:urt~
parW i rządu, konkretnymi
czynamI dowddzą, swej g()-( nowsklej blologU dla pn..e·
kształcenia gospodarkI rolnej,
towoścl . do walkl o wykona ..
Wiadomo, te uczn!owle, nIenIe tych za.dań. W tym ,tu.. ltaleŻIlJ~ od wieku Interesują
dlowanlu materiałów II Zjaz slfl
technIką.
Wykładanie
du chlopom indywIdualnym 1 prnw r;jawlsk !lzycznych win·
spÓłdZielcom winni pomOC na . nJśmy popierać :wJęclaml pra
uczyclele, wyjaśniając treść ktycznyml, organizować wy~
dekretów 1 uthwal, wygłuSza cieczki
do
mIejscowych
j1\C pogadankI, dopomagajqc
POM-ów I GaM-ów, w opar·
wydawać gazetkI ścienne o.,
c1u o muszyny złożone anabrazuJące dorobek PolskI Lu.,
lIzować
pracę
maszyn pro·
dowej.
Illych,
wpowaJąc
młod7.1ci.
Więksmść nauczycieH
co-< jednocześnie.z techniką r?lnlzumle, 2.e wyjaśnianie l po· czą, 'l socjallotycznymj ośrod
pulan'lOwanie
uchwal
II kami gospodarczymI naszego
Zjazdu PZPR to nie okTeso~ kraJu,
wa kampania, a codzienne
Nowe Uldanla szkoly ws:.a-odt'ld
zajęcie
agitatorów, zuJą na konie<:zność położenIa
nac!.sku na nnuld przyrodnIWln.~nle dlatego w swych 7..o~
bowi'lzaniach, prócz wlllld o cze, rozwijania w lej dz!edzl~
nie politechnizacji, wzbogacapodrnic~lenie poziomu naucza
nin I pr<1C.\' nad sobij nnu~ nia środk0w kf,zlaltujących
l.1.yciele Kic-le(:cZY7,11'y w,ysu· podstawy światopoglądu nau~
wali Jako ważny cbowlcj7ek, kO\\'l.':'go. Podnoszenie wydaj·
noŚc! :zbioróW i hodowli popracę z 'chłopamI, tpIJłd7.iel·
caml I Indywid\wlnyml w winno si~ dokonywać w drodzicdllnie
Upow.'izcdmlanla dze Świ:ldom~go wykorzy~ty
wiedzy rolniczej. Dobrze re ... wania p!'zez człowieka praw
nlizują te
zobowir\zania na ... przyrody.
W procesie nau"znnJa musIuc;~yciele:r;
Borkowic, Su~
chcdniowa l wiclu innych my w fi7.eroklm zakresie u·
57.kM, wygl<lswjąe w swoich względn:ać j('matyk~ zwitjza·
ną
z ~()('jnli!itycznq przebuwsl;;tch oduyty na tematy
dOWij nil~zego roln:clw:l. W
rolnicze j hndowlnne, np. o zwLtzku z 1.'>111 llilki.y d:jlYć
racjonalnym nuwolenlu j pic do stilt.·_,:~o pf)(lno"zenia p;ui!rlęgnnc;1 roślin, żywieniu trw
mu politycznego nauc;,ycicll
dy chlewnej itp.
przez \vyklady, o.:lczyty, stuAgitacja j propaganda p:tZ1!t diowanie literatury popularkonuJą, gdy
cel przez nag no - naukowej I rolniczej, postawiany uJawnla się na kon· głębiać szltolenJe ideologiczne,
kretTIych pn.ykładnch z ota... aby nauczyciel byl przygotoc7_nj;'jcpgo 1:yc:n, gdy wy jaś'" w"ny do spcłnienia roli szernianie "udań. będzie popa11e mierza postr;-pu rolniczego na
przyklildaml z przodujący< h wsI.
własnych
doświadczeń.
W
NauC'zydele aktywniej win·
zwIązku z tym trzeba wlęk ..
ni braĆ udział w rozbudowle
szą nii
dotychczas uwagę sp61dzldnl produkcyjnych, po
%wróclć na dziułk! S7.kolne-.
mngać w unwcnianiu już i)W
całym
wojewód7,(wie nicjqcj'ch.
_,
przy szkołach wszystkich ty~
Du;:c- oslą).inlęcla w lej dl.lepów istnieje 488 działek lizlwl dz!n\e mil. .szkoła Podstawonych. Nie wszystkie prown~ wa w DogucJcnch (pow. Piń
dwne są dobrze I nie W5Zy.'lt w czów), którą kieruje tow. Ru·
klO' spe1:niają swe zadania w sak. Tow. Rusak, Jest praw~
szkole l środowisku. A prze-- dl.iwym doradcll spóldzlelców,
det działka szkolna, to nie potraf! łączyć pracę Ulwodotylko 'Pomoc w nauczaniu bo.. w(\ z pracą SP()!CC7.nI\, cieszy
tan!.kl t podstaw dnrw!nlz~ się uznaniem chłopów. Wydal
mu; xaj~ja przy jej uprawie ną prnc;'j w .4rodowlsku, tropoZWIl!ojil pogłęhlć nleodlOw ską o wychowanie mJodt'go
lIle
win(\omośc!
! nawyki pnkołenla, przr;ll7.nym sto~\ln
agrotechniczne, b-udz'l w ucz~ klem do ludzi pmyslwln śrO'( tow Eleonorn Urł;mń
nlllch znmi!owon!e do prncy
w rolnictwiC!', znmllownnle do

t

dostęp do oświaty

osiągnl ęć nauki, literatury I sztuki.

i kultury, do

Drugie zadanie czości llterackiej

t

to nasycenie naszej nauki, naszej kultury,

.Jatkę,

człowieka socjalizmu.

(Z referatu B(:ltulawa Bieruta na: II Zjddtle PartiI).
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~ZGzę Ś Ii-w-e~--podroży---~
wędrownicy w trzecie ,tysiqclecie!*)
._._

Z
_

okazji

XII Zjazdu

,.,.m'.IU.... '.'d. '. kO

cja
"Zna.Komczasopisma
..
zapropono.
abym opo.

nje-Slła"
"~wala mI,

wiedział
młodym
czytelnIkom, mlodzleży radz1ec

kicj o tym, co widzlai"em I sly~za!.em, co przeżylem 1 przemysIalem w lat3c~ mych wę~
tlr~wek. Chętnie 611; na t.o zgo-.
dZllem, ponieważ sam w mło
doścl namiętnie czytałem o
lH·zygodacJl w dalekich kra~
jach i z ogromnym zaintereso_
waniem sluchałem rad i roz~
w~żań ludzi bywałych, któl'zy
wlrJ? w. fiwoim. życlu widzieli,
Vhclkle \HBZooie w}'wjera~
ty na mnie w dzieclństwie
1\.slf1?-ltl lVIayne Heida, Coopera,
a później Juliusza Verne'a, Ja
j mol bracia w niarzeniach na~
6zy~h zQobyw.:l1iśmy lqdy Ark~
tyln, w5plllallsmy się na wy.
6O:Uf' szczyty, po~rqżaliśmy się
w glp'b~r..v o(;(';::no\\', polowallś~
m)' 111l. I;lon,.I', lwy, i tygrysy,
BrH\':IJ~m,' Się w podróżników,
\\'.\'<-'111:1.Jó\':: 7. paplrrtl
Z\\·I(':·7.1;la, kJei!lśmy z

ludzi i
kartonu
łódki j urqd7.!\liśmy polOWalilia na dlikiego zwierza, woj~
ny blalych z Indinnami, kata.
strofy ~krętó\~·. Bardw mi się
podoball myśilwi, marynal7.e t
uczeni .z książek Vemego, nieraz śmJeszni i roztargnieni, nie
przeClCZ wielcy znawcy prz,Yrody. 1 ja ,r6'wnież prag~ąłem
zm:tać tIC7.onym, badaczem _przy
l'odr, podróż,niklem. Ale jedno
Mr..ia martwilo: Ameryka zÓ...
stnla odkryta bez mojego udziału,
beze mnie odbyły o1ą
podróte na okolo świata, bezemnie nakl'e5101>0 na mapach
kontynl'nly i wyspy, N!ełatwo
bylo znależć białą plamę w n~
tJasie- g('ogra!icznym, . LIving.
stoM dotarł jut do dtungll
Centralnej AfrYki, a Przewal..
gJcl ~ do pustyń Centralnej
Azji. Przyszedłem na świat za
póinol
V:lem,
nici
I

I

niezbadane. A przede! otacza·
ją nas nie poszczególne' białe
plamki, lecz olbrzyml ocean
niewIadomego. I im wi~ej
wiemy., tym więcej prznoof.l
stawia przed nami zagadek.
Linie brzegów, lańcuchy gór
I koryta riek zostaly jut nakrer:ilone na mapach. Ale ClYŻ
wiele wit'my o wnętl·zu kuJ!
ziemskiej'! Na.'lze lC(Jpalnie l
szyby wiertnicze - to Jakby
ukłucia szpitką w skorupę Zie·
mI. Najg!ębsze z nich nie prze
kra czają tysięcznej części promienia ziemskiego. Powier~ch
nJę lądów przemierzyliśmy już:
wzdłu7. l wszerz, ale nad tę po
wiel'zcJwlę Wl.1lieśliśmy się zaledwie na wysokość 22 kilometrów, tylko trzy kilometry.
zanurzyliśmy się, w głąb Ocea·
nu. Glębiny pceanów l ntmo-sfera wnętrza Ziemi, planet l
gwiazd Iłystemu słonecznego
czekają jeszcze na swoich Kolumbów 1 Przewal~klch. ,GJ~
gantycz.ne, nicrozwJI\zane spl}
dziś dziel! zadania stoją przed

nauką radziecką,
przedlu±yć
tycie ludzkie
przec~ętnje do 150 200 lat,
unicestwić
choroby zakatne,
sprowadzić do minimum choroby niezarailiwe, zwyciężyć
starość
I zmęczenie, nauczyć

przedwczesnej,

w razie
przypadkowej

życie

śmierci;
'\\"Przęgnąć

słt!zbę

czlowle
ka wszystkie IUy pl'Zyrody, energię: słońca, wiatru, ciepło
wnętrza Zleml, zastosować e ...
nerglę atomową w przemyśle.
transporcie l ' budownictwi~,
nauczyć się celowo gromadzić
energię J dostarczać ją w do·
wolne m~ej5Ce bez specja.lnych
przewodów;
pr:tewldywać 1 ostatecznie u..
nieszkodliwić klęsk! iywlo10-0
"--e: powodzie. huragany, wy~
buchy wulkanów, trzęs!enla
zjemi;
w

~adzieccy chcą żyć długo, chcą:
zyć

w dost~tku j spokoju, chcą
w pctm gospodarzami swo
jej zieml, nie chcą' zależeć od
kfl;;rysów pl'Zy!-ody. A v.'ięc w5zy"tko to b(,."<.l7.ie dokonane.
r tego wS.lY5tklcgo dokonacie
wy, dw;:ejsi UClll)uwie szkól
ognlnokslwlqcyt!l i r.l:e~meśJ~
wezych, i nle tyliw ci spośród
was, którzy zostaną w!(~lkimJ
uczonymi, ale i wszyscy inm:
tokarze i szoierzy, traktorzyści
l :nurarze, pielęg'!l18rkl, l;'a~ze,
gornicy... W!e-I,tlch zildań nie
I'OZWHI7.Ują )Hinos:ki Kanał
Wołżaflsko ~ Dorbki budO\"'ali
nie trJl.:o autorzy projektu. I
w każdym razie wy 'wszyscy,
wszyscy bez wYJątku, weimie·
de udział w wykonaniu naj·

być

WIększego,

nai~zlachetniejsze

go l najbardziej humanitarnego wdan,a ludzkości - w budOWle j,omunizmu, w stworzeniu szczfiśi;wego, sP0kojnego
życia dia wszyslldch ludzi rad;:~cckith.

Trzeba;

się p:-zywracać

Czy to trudne? Niezwykle
trudne. Ale i niezbędne. Ludzie

wytwarr:ać

wszystkie
lIubstancje

uoion?ch
równlei

Wy, uziEleJsl uczni01Nle, dopiero rozpbczynade swoją wę~
ku wyżynom mi~tr1.G
Btwa, tw6i'clOści l nnuki, w~
dfówk~ w t.ycie. l mnie ~tare~
mu, klór}· pncwędrowal Wleje
wiorst PO niezbadanych ziemiach, wiele s'lU.k3.1 w głębiach
nauki, chce się udzielić wam,
drówkę

początkui<l.cym

podróżnikom,

wać czas - Inni od razu wska
wam błąd, Często wyrzu~
cano mi pośpleah przy ogłlł!!za
niu swoich gpostrzcteń:. Ale
nigdy tego nie tałowałern. Nle~
kt6,ych badań nie mogłem sam
doprowadzić do konca, uczyniJj lo za mnię innI. Tak np. w
puslyni Gobi zna1azłe!l\ kiel
nosorotca, .a idące mym liladem wielkie ekspedycje wykry
Iy całe .cmentarzysko dawno
wymarłych
zwierząt.
Nieraz
moje artykuły wywo1ywały
sprzeclt\")" wysh,lchlwalem
Jeh, powracałem do tematu,
szukałem nowych faktów. W
ten sposób nie tylko rady przy
jaclół, ale t zarzuty moich prze
ciwników ~ naukowców dopomagały m! 'w osiągnięciu celu~.
BądŹ-C'ie
wierni zasadom,
pryncypialni. Potrzebna nam
jl!$t prawda i t}'tko prawda.
Nie starajcie się dogodZić przy
jadołom, ułagodzić swych nauczycieli, nie bbrazić nikogo. Na
takiej drodze
znaleiliby'ście
moze spokój, a nawet dobrobyt,
ale nic byJnby z was tndner.o
'PolyLku. Nie lękajcie się autorytetów. I jeśli są wśród was
przyszli geologowie,
którzy
nie ~ą się zgadzać z akademiklem Obruc.zewem (chciał
bym oczywiście, aby takJch by
lo nlew!elu!>, to nIechaj wystę
pują ~mJalo przeclwko niemu,
o ile tylko pos!.adają dane, oba~
JająC<!: jego wywodY)
,
tą

Ale nie liczcie na łatwe zwYcięstwo, na sukces. za jednym
zamachem, na nagle natchnie-,
nie, Wszystko, co- le'i;alo pod
ręką, >dawno juz zostało podjęte i zbadane; to re łatWe)
przychO<lzl do głowy, dawno
jut do głowy przyszło i 'losta~
lo rozważone. Tylko na nowyCh
faktnch, im nowych spostrze~
nlach budować mozna nowe o~
Iliągn!ęda, Fakty
to ceglełk!,
z których' 11kłada s:ę: gmtlcb
wiedzy' lud7~ltleJ, to wasi oręż
w pracy twórczej. Nieustannie
gromadźcie
fakty, szukajcie
ich w pl'zyrodzie i w ksIąi
kach, czyt.ajcie od deski do deskl dobre pooręczniki, a prócz
tego książki -,:,i~ p~)jęte p:ogra..
ffiem, StuaitllCle lak 'naJgrunto'...·niej s?-'oją specjalnoS!, ale
nie,żałujcie ('zasu i na poznanie cudzej. Geolog znający do-skonale geologię - to cenn;'
pracownik, ale jeśli prócz tego
zna. geografIę, chemię czy bo-tunlkt;' - to, być może, przy..
szły odkrvwc:l.
Na zakończenie prngnąJbym
tyczyć powodzenia w pracy i
nauce wspa:liafej mloddcz:r
radzIeckiej, wszystkim mlo~
dym czytelnikom pl.sma. "Ztlanje ~ Siła" ,- pr1:y~zlym roootw
ni1rom ~ nowatorom, mistrzom,
w}'50klch plonów, badncz;)m i
wynalazcom. Szczęśliwej pl)<
dr6iy, wędrownlcy w trzecie
tYSiąclecie!

kilku rad pa
j _____________,-_________
Kochajcie- pracę: Praca daje
cZ-lowiel.;owl największe zadowolenie l przyjemnośĆ. Miejcie
prawo powiedzieć: wykonUję
pracę potrzebną, na pracę moją czeknjrt inni, jestem poży
Gdy przed 11 Zjazdem Parm w ka.tdYffi zakladzle pracy,
teczny, r jeśli natknlede się
w kr4dej gromWitie rozwinęła się dyskusja: nnd tezami przG{izjana przeszkody, na sytuację p'Jzdowllml, - 'IJ-iluczvclele szkolll podMawowej TPD w Sl1-Chęd~
tornie bez wyjścia, na opór tenlowi.e, wraz t młodzleźq ł Komitetem Rodzicielskim podjęU
go. co stare, a mote nawet na
ją na .wojej Izkolnej placówce.
obojQtnosć
j
nJe-ztowmlenle,
zawsze podtrzyma was myśl:
No; uro-ctlJJtIlm po.tłedzenfu Rady PeWlgogiczn'cj padly. _tO"
wykonuję pracę, która jest pobo-wi4Za.nia ,fwladczqce O głębokim przvwu;-ttmiu do Partit:trzebna,
przewodniczki narodu. Byly one ho'słem rzuconym pod nitr,..
N!e od!egnujcle się od nHI.~
,tern szkól pow!nfu I tcoje-w6dztwl.t kimlcckicgo, Hatla. to 'nłl!
neń! Mam tu na myśli llilo~
pozasU/lo bu echIl:. W prze'i.'tqgu kmw żafcclw!e dni na t'lJ)!!!!
dziel1cle marzenia
nas:: odpow!edzi.G.łl( w_u:,y;fkie niemal ukOly Klelccc%tlt'l1y ł k<»mArki zwtlj.tTuiwe: drogę·

Wgchowamg śmiałgch ludzi

t>uch
,kiegol __ow".o,.
łem .sIę
nit Mo±I.I.'skl
nit jedwab,
l Popow - byc mote, to właś~
nit Suma;
nie ja \\"YfIalazlbym radIo J sawyhodował! nowe gatunki
molutf A tylnctljlsem wszyatko %wierzą~ i roślin -:- 8lybc:l~j
juJ; zost!ito' wynalez.l<me,~
rosnących, dajf\cych .WJ~j mIę
Możliwe, te myśli takle bu-8a, mleka, wełny, %larna, owo-dzl literatura populal"(la, która
eów, włókna i drewna dla po-.
bardzo IIzctegó!O'\-vo. dokładnIe
tneb gO$podarkJ narodowej;
I t %nchw)'tem mówi o oslągnIę
_C8raqIC%yó, zagospodarować,
dnch przeJlzlo;łcl i mlmoch!>przYS.ltmQWiiĆ do !yc!a M:wiy·
aE.'m, niechętnie wspomina. o
tllCUle obszary, bagna, gÓryl
tyn co ni j
I wi dom
pustynIe. tajgi ł tundry, a hyc
_...:_:.
e asne, in e a
e, - mote·, dno monkie;
") Arłyklll łfllkomltefO trtOlop
naucxyć .iQ 'wladać pogodę.
ra<bluklell'tI prot. W, Obruc",,..
regulować wiatry j te-mperatu",
umltuutlll)' II okuli XII IJudll rę. jak dziś regulujemy rzeki,
Kvuunmvlp
Vlj"oplłm"
_terować chmurami, wedle p,..

pogodą, śniegiem i upalem.
~~kl~'~1~."'~O~IY~.=====::~_~:~::::==-~.~o,~U~IM~._O~trub:~y~dyo::~pon~o:w~.~ć~d~
..~"'~'~""'=;~I••~~~~ir~~~~~~~1 :;~

a szkoła lI-letnia w
Przedborzu .woją dzialkę

Isko gry w

naszej twór-

artystycznej nową, socjalistyczną treścią, która umoźliwin

wychowanie nowego człowieka -

ROK III,

oświaty I kultury, udostępnienie d6br

chłopów, którym burżuazja celowo zamykała

turalnych milionom robotników

tl0t

przyszkOlną zamieniła

,nau w tej dziedzinie

zanych zadaniach:

naucz!)ciela wiejskiego
n
U
,..a..

thwały
Zjazdu Par-o
tU wysuwaJą~ na czoło
ogólnonarodowych
dań podnJeslenl$ wydajności
produkcJI roln1czeJ dla przy ...
spieszenia dabrogo WU'o.stu'
6topy
tyciowej wolecv.::Ó..
stwa, ukazują takie nowe 7.8."
dania ~zkoły ł w tej dz.iedzi ..
nie, Szkoła wychowuJąca mlo
de pokol<l'nla budowniczych
Iwcjal!1Jnu Jest obowIązana
dostępnymi
sobie
środka ..
mt wzIąć oozlał w ll..h reall ...

Wysiłek

centruje się na dwóch, r6wnle Istotnych {wainych, nierozerwalnIe z sobą zwlą ..

118 bo..

mimo te

obok joot plac aportowy,
Jeszct.e dużo IIzkót nIe
wndzl działek
Główną

nu
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Ludwika Solskiego Turystyka w Związku Radzieckim
#łdę\V$k1

Teatr

Artystyezny

(MeRA'n. Wydarzenia te,

Je--

ł.elf: nie '\\'Pl"Q$t. to P<,Iśrednlo
_~ ptiez- kierunek teatru 'Pa~
wllkoWJklego, swoisty dobór
repertuaru. dyskusje, ambicje
re±)'llcxskle 1 odrębne metOdy

gry

pr-zez

liIe~ljeJ"
;:~elt

pJ'ZY$wojone

aJ(totów. odd;t!n
Jyw.t.ią, :,n,~MtPUwlj! ,m BoJ:..

Jk:le4ilo,

ChOć trt.oi,na pm'~ć.

niezwykła łntukJą

u

aktonka 1

N

Ił

ni

olbrzymiej prze$trze.,.
Związku Radzieckie:-

go, którego t<lrytorJum

obejmuje dwie trzect6 EtJXO.o<
Vy i jedną trzecią AZji. zgromadziła

przyroda naJbat;:drle)
rói;norodne liikarby ,natury,

Puszcze 1\ tajgi, Jcz.lom J mo~
~ lasy j pustynie" góry 1

stepy. bogactwo świata roślin
nego i :t\v:lertę«go stanowią
w~ałą rózl1orOOność walo

Osiąg ..
budow~

..ów pr;t.Yl'Od111czych.
nh."Cla Vo1Jpókzer>n.ego

iI'lictwa. niespotykane w, mM
krajach. zmiany w kraj~
.
ja!dch dOl!;onuje wlel~

ku Radzie-cldm ruchu tury..
styc.z.nym, Ruch ten wchodzi
do pl'or;ram6w« dZlałalnoścl
Z\\iązk6w
;r.awodowych
1
sz.!,6ł, korzysta z opieki I po~
parcia finansmvego
strony pnństwa. _Cechuje go poW"
l\2CchnOŚć, marowość,
kultu..
rillno • lipołeczne nastawienił.'l
J' poo;nawczy kierunek. I{.adra
ot«a.n1ultot'6w i prz-ewodników Jloslada fachowe przygo-o
towELnie J w:>'sokl poz.lom ld~

ze

o!l>dICz.no .. wychO'W!:lWC1:~.

c:tłowleka

Wodninlta

lt nieodpartą

sl ...

tą pociągają dzlesiąt1d wlel ..
tysiące mn1c-jszych ne~
wspanIałe nowe drogi wod.M

. kich i

lącxqco morza 'poprzez kO-n~
1ynenfy, nowe' c)bJ:'zym.le j\(..
ziora 'Ulporowe, nO'\ve mtucz..
Ile morw,

Piechura

ł

kolarza oez.ekujl\

whHkle Te:/'A:ll'waty prz.yrody.
dńewicze, lasy, llilWiY;X}wsl.a ..
~ące miasta 1 ()tle-dla ov:o-o
cO' BO?jalistycznegO' budO'wnjc~

twta,
,
"
AlpInIsta ma moż:Jwośd
zdobywa..'1.la wie1k;.lch tl.uńcu
chów, gó,skl9h Kauka-z,u, Pa""
miru. Uralu '1 ill11ych, o Jjcz~
tlej ilości szczylów prl(:I\1'3czaj,4CY~ w
wielu wy"adkacil $~edem tyslę<::y m,;;~ró,.v

'WYsokosd,
Poza t:lrystyj{ą wodną, pIekolllrskq i górcką c-lb,7.Y"
ruie przestrzenie l rozm::litość
poszczególnych, kraJn mndllw
wiaj,:\ 10zwaj turystyki narclan,klej ,1 motorO\vDj, Z pr.zyrodnIczyc,) i pl7.c::;trz"nnycn
warunJ,ów, z różnol"odno1id
fo:yn ż):cia kilkudziC5lęciu n:1roa~.ci \vynika.ią wyrrtnga ..
rua Jabe w znlozenlach programowyeh sk'1wia poo,óznikowi i tury!':cie radzw-cka tu~
rystyka. VI okresie pn:ed:r2~
wolucyjnym istnhla ona Ul ..
ledwie w ~czqtlmch i była
dostępna tyl~{O dla bardzo
szą,

=:r:PmJ. •

ływyc:h

'mOrów

otoaenla ,akt<:l):'Sldego ł "ef>4
wU:nego" najsilniej kształtują
jego $wladomość artystyu,Itą t
wlasIll': warsztat aktonk11

W roku 19D5 ,,..,dyrekcJ4 te

a1:ru .'otrzymał SO!ąk1, który ~
ra:z pokazał twoją call\
v.-śiCChstronno&6.
Osiągn!ęe1A

,Solsldego }ako

4yrek,tora 1 reiysera. -

ped88O'!

ga były przełomowe 1 trwalej
'Jak jut przed za laty I'ItwJer>4
dził. Lecn Schiller Ludw_Ik
Sol.!$kl, śwIadom jednoścI sztu..
ki feat~lne,. w różnych 'haol
łach :różne' cbl1cze przYbIera
jt\cej, nie zasklepIał się w !ad
n;vrn %e" stylów teatra13'lychj
~lęt: szanując. piękno- mtjdaw ..
tl'le-j:s)~,ych konwencji_ .c~
nych, nie cofał, alę przed tadol
tl:.Yn?- ,mI.J,b~rdzlej awangardy..
stic:znym ~k!!perymentem.

Specyfika
łenm()wa

ltlrgo

l'rz}"1'odnlcu I
Radz.lee-

Zwiącltu

v.'ymaga

wst~pne-go

J

teotelycl.r.ego
przygotowanIa
ze",'jXlłó-w turystycznych. D1.1-

trgo t"t w wlqkslych ośrod~
kn('h mlej;;kic:h l ~~Jedlach są
z(lrgnn!wwnne . kluby tu!'Y~
8f6w, w których odbywa s'lę
slkolf:!11e tm'YFI.vC7.nf;', HI od·
!;YW:lJą się dyskt:sje na 12mn
w

ty tUI')':;\;;('zn(,> ! l:rajoznawc'z<:-,

1u ctotowi l ni~et.a.t('Ni konsultanci udz.idają kierowni~
}wm sekcji turvstYCl.Dvch lub
po~zczegóJnym - tury~t~m 00'rad w zakresie ich sPlicjalllD-

'ci.

Wstępne

tyczne
n.ają

t<'Oretyczne l prak
zmie·
upoWBZ€chnlenia 1

przygotowt1nla

dO'

,ysten'latyoz;nok! w uprawia..
niu tury~tykl, Re~ultutem wy
n!Mw i wyrazem oceny Ulw
równo zdolności lizycznej w
pokonywaniU trudów jak I opanowania szeregu umIejętno
ści zzaluesu tUJ:}'s\yld
jest
.zdobycJc specjalnej' odmakl
"Turysta ZSRR", UbiEgający

się o jej zdobycie musi

nf.'i!O, po ()db~'ciu wedn'iw'1d
k0nczy się eg7.aminern. Zda~
jąry musi wykn1:aĆ cnanO'N,\nic szeregu v,1\ld()mł}~c! w zahesle turys1ykl I krajoznawstwa objętych progr-amem ogólnym I w :zakresie Obranej
spe<:jalno.~cl, mus!
slę P07.a
tym wykazać czynną pracą

nleltcznej garstki up!['zyw)]e~
jowanrch.
D.:t;l1ero
dzięki
Wielloej Rewolucji Pro1cta..
rUlckiej jak wszystkie odcln~
ki życia społeC7.uego tak l tu ..
!l'ylltyka , uzyskała _ pełne ,wa"
runk! rozwoju, a uzbrojona w
zdObycze nawd i technJkl od..
grywa dziś ważną roję w
przy~wajan!u czlow!el:owl ra..

dzicckJe:nu d0robku w!JPół..
i Wieków minio<

ezesnoścl

nych,

Ro;,>;\v6j tury!\tyJd

radtlec-

klej ókresu mlęrlzywojennegl>
scharakt{'ryW',vał
mlnlster
MołotO'w. Da;ąc przykład jNr
n~j tylko
dyscypllny tury~
Gtycznej Vf roku 1936 po-.vie..
d7.ld: "W naszym kraju rd ..
n!~ lbść bohat~ów pow:etrza,
bohotl;':-ów pt'n~ pOdwodnyth,

bohat('l"ÓW walid z przyrodą.
Na dowód fr'[!') p.x1am następujące.

oonośnie

na

szczyt

mieć

ukOllczonych co naJmnlc j 14
lat, lloleŻ€ć do sekcjI turyw
stycznej, u?rawlać turystrkę
w dni wn!IlC od zajęć, przebyć w wlelodniowl,'j wqt1rówce
O{!powladnjl1C:j pewnym ustaw
lonym warunk'.ml trrt~ę tllryetyc.,;ną I zdoć spccj.nlny egwn;in. Pr:zygolClwanle do z.doby
da odznaki trwa około roku
l JX~lesa na opanowywaniu
coraz to ntY\.l:ych wiadomości
tOOl'ct)'c7..nych I wykonaniu okrcślonej ilości ćwiczeń prr.ktycznych. l{onco'\!.r,l"lll et:ąwm
okresu sz.kolenia jest odbyde wiel9dnlowcj wędrówki w
jednej .t czterech form turyetykI - pIeszej, wodnej, kolarskiej lub nardarsk!ej. W
trzech pierwszych w~dr~wka
winna trwać 10 dni, w crwa;tej a drll. przy tym kaMy x
ucz.estnlków winien spędzić
w polowych war'.1nkach przy"l
lk1jmnle.l tny nocJe/d. Oho-wią7:ująca długość tras
picIIz,vch l narclar~kich \V3·no.~j
130 km., dla odbywających
wędrówkę wodną 25;). km., rowe~em 350 km, Ubier,-aiąc.v
fiię o odznakę moi(' zllmlt"n!ł.
jedną 10-cio \\"'lg'j(;dnle 8..dp!o
W1l wt;-d,ówkę na tny lub C'1.te
ry ,wyc!€'c'l.k!, z tym, że mtl~
!!Ul one odbyć sfę-- n:'I różn~'ch
trnFlch l w culsle jednegO' sezonu,
O{-res Blkolenla tur\'styct~

wyj.~ć

Europy
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IJ)Ołecmą, Dodać naJe!y, fetrus
d:desiqdodmvwa czy
o4mlodnlowB, o jakich była
wyżej n~owa, fIależy do kole-g9rli pierwśtej, najni;l;.szej t
nttjlntwiejsz.ej. Prócz tej litnie
j~ druga J trzecIa
k.ategoria
trasy. stopica trudnoscl Ulk~
:ty od czasu trwania, kilomot·

ram przeszkód naturalnych I
p{tl}owych warunl{6w nodego.
W)'ch.

Ponadto turystyka w Zwlqt:
ku Radzieckim pod.l<lga pew~

llę'j k!.asyrlkll~jj pod(.bnej do
klllsyfJkacjl 8])or10w0j, W wlef;noścl od bto-pnla h'udn()k!

trus, od

ilości

up-rawinnych

(OZID! Innych wynugów isti:ic
Inoi.;iwośd zdobycia. tYlulU
turysty kJa~y trzcciej, tlru.
gi~j,
pi0rwszej i mlstl'l.OWją

sldej, Tcol'c.lycz.ne molJjWi.l~{'! .
zdobyc.in tytułu mistrza lury·
Etyki Il;tnj-{'ją w _ciągu 6 lnt.
Zi.1L1bywca tego tytułu uj)ra~iający na przykład turystyler: wodną, kolarskq I nal'CIAr.
ską,
musi mi",ć
za sobą'
pt-robytych 3800 km" w C!.1P.'J
162 dni, w tym 72 w zimie.
Mw;-j mleć równie:!: p07..'l Jel_
rum! 22 blwald zimowe,
Jak 7. pow'ytszego wynika
turystyka w Związku Radzjc~
kim jest jednym)'; {)O\vllznych
elementów w \\-')'chO'wanJu no'..
wego czlO'wleka. Wymagania
Bprawnoocl w poszczególnych
stopniach są dość 'wysokIe
ale do zreaJJzowan!a. moi.ll~
we przy systematycznym l
wle!o,.'l'tronnym
upr./l,~ianlu
t1Jrystyld.
Turystyka radzlC'cka wymaga od turysty postAwy czyn_
nej l duzeJ
samodzlelnD:Śd
Tu.ryścl r~dlle~{'y sam! organi
z~Ją wyCH'CZkl, srunl na wyeleczkach przygO'towują robie
wyżywienie, czę1deJ korzysta
ją z namiotów niż z: pomiesz.czeń w ochronJ(;kach czy .rta~
ejach turystycznYCh,
.
.
Turystyka w
dzieckim stała
popularną

Zwlą.zku

s-l~
formą

Ra~

ogrQmnlll

czynnęgo

wypocr.ynJru ludz.1 radzieokicli, hartuje leb zdrowie J
wolę, rozwIja śmiałość 1 wy.
trzymałQść, jest s-zkołą
miło..
dcl wielkiej, budUjącej komu~
nUm Ojczyzny,

WYiaśnienie

Ministerstu:a
Kultury i Sztuki

•

ił O~.1~.1-'ł---'
nlę

tttk

Z

dawnych moich

~rl(Qlnych4 najmocn!e,
U~kWlly "mt
w pamIęci

1.111

zdĄl'zenltl,

\\"szJ",tlde te
wiqż1j się z

które
cl.(jst)'ml 1

tnk

m,[ennymi w tym wkl.\u przy
J,li,n!:lmi. Nit!' jeste
'na Jyla
5\.1:':.', flby wspomnknln te \vy~

lVolywnly lzy W2TU$ZNlla, kt6re
ta:Z (/';"10 możemy 7~1"b'j('!'wo~
\\'::~ u 1~1!11,i. stoj"f'/,ch Już !10

td

st1'Onie

(],"q';it'j

\I ';P"1111:\;-,j;1['.\'('11

iycin, a
Jn\a

S\\'i).i(l

O

~)i,;:\I~i;~~/i.'.p:,z~:,,;:;;;~~;:~, n~~~e ~~
~l" ",

kLJI"y nu ol!,d ni,komu nie
",I;:wll mi!,lich W\,por1.'\<liq'j,

f'"
tl ; ";'i~:llt w.';pumln:lm s7.lI:u)(fz

im
br:wm., aby ,twierdzić
Jak da oko !lam jellZC1R. do I!ta~
ro1c!, ,le po wymianie uśc!
aków t słów powitania oknz\lJw
się, ŻO Wlllściwie nie mamy

czym

rh6wlć

c!0kamy do

J wt('(jy tzyblm
wspomllkń,

vd-

grzebujrte jnkieś ~d[)r7,rnlo, l\t6
r.e nil! wtedy liluyly lub dzi0Hy. I mogllbyśmy tuk OPOM
win dać sobie p,odllnę, dwie I
więceJ\ guybj' nas ,nte wzy\Noly

k~rai~li,c,isl.(\ ()l~owi;-iZk!. Żer,nn
j:1C Się l,t,pri'l",~nl1ly j('rl~n dru-

niego, :fJbv gobie jesz('l(!
dal" b~ o' Inmt ':ch
tn()~
źna g: lnt dUi';, bo w~prJmnie~
spn:twiuj:\ nnm

r~'" ,I':0nh'1I1 f
ptm;i,UJI'lle ona
r;l~ mnie zn\\'~l.C
rl:lJpj~'I;nkJ~
,.,ylll I nn~p!(:'mi(,';j przeiytym

y"

o
(1-

\ 'n\·,'. L<J

wypadllll z

ci nie
normalnego toku

SprHwnmi tymi zalmo~
\\'8111 ~-ję Ezkolno organizacja
Z;.. lP ! chcir\!lO nawet 'Wwolać

prwwodniczncego,

llby

mnie
!ipra~

r)i)infol"mO"Jfbt n tych
wilch. Wulalem Jednak
dać :t

nim

bintlrle

o'lobiścle

I nie

poga~
w ga~

P'.lY'

dyrekt0!'Il, nby

okn:;::ji pogadDć
rl.ccZ:lCh.

te-ż

o

Innych
/Ił

_
Interesujecie s!~ Ułgad~
nlenlem pnlYlocy w nauce?7,np)":ul·1.lpl'zeirnie -prmwodnl~
CZf:('}' Z:"lP,
Pozwólcie, u~

bJju,

tZęi;t,\'lTI,

wtedy

wygl/lda
pomocy

V;]to:::żt:.

wiedzIałem JDk
Z il Ć l{()lr!lcóską

można

pomoc,

wlGe :l.;;cid':awifJny pr;d,jźYlcm
1.<, nim d,) ;;:;-,ll'·r;·J.'ol\kgo po~

leż j ,n;1~le m;ll"'ZC'M

U!l';(,lly

jak

chłopcy

z,!j';ć.

I\ic
p o k Ił

.. 'I' ',rl,crn, 1.e w .tym wld.u
pr.:
;11;(' q
zl'n!:mne l P170-

w domu, zain-

lwkz.eflskiej

w nauce, liby'

raz wtlm

<'q'm żyda.

L~'

pr leży chorych
teresowałem elę,
RprllWil

knl!1cowym lm!n!1nm,
I1nill co !nnq:o nns
rvn:l;'O\\'ywi!tO I co Innego

sLaly wdk!e blu~
l-'n:t';'l{Jd:,lczqcy
z nich _ Z8~lH
w nJej

v:1."Ut);::llo p:'Hgnjen:~. 11 ),11;;.<111
hiw z.mi:tn:\ \V~'l11nG;:Ja ! innej
p:·;).\'J~i!1L

IiC'1 lo rnzy

bl:~my

s~,:)ic

fl!'2YJz(l~

Fl?..J"t.1Z;'i IHł

imh'ć ! Ż)'t:w,
pcl~l'i1f:!if-I11Y się

~1;':~:CV.':lĆ

f,)(:,::t, bo
nie

nie lle Id r,H:Y
z przyjaciółmi
śmif'rtdnie l znów
ccchf'l tego wklm

.1(,-,t pr;"-,cic;i'.

~t:\!()ŚĆ,

Tych

p~awd:dwy('h przyji'Oc;M ztl;:\",M
i.!L~'lly p,\;';niej, kkdy mar,:tI:\a

r.ns/e juz
lUl

Biq

n-1)lfi1\':dę

thU!!ily, kiedy
chdcli{my c:~e ..

f.~Ś dO::'.ln.1ć I sl'.llmlLi:ny lu ..
(1.1i, ](1(;:7Y bV nf'oITl pomoglI,

A 7.nnjoJni 1:
13!?

tyC'h 57,kolnych

Spul,·lt:!my kh

nier:cz

I

rdG z nimi r,e:'(Jr>c7.nle,
F1n:1:\d"::lC Fi~ uwa,\n!e 5WO~
,~·1t.1my

Inwest!]cje kulturalne
w Kielecczyźnie
z dotacji SFOS
Od pk:'Wuyrh dnI
!-\~!"I'lIo

r.a!lr~cJl

łp<:>nl.'nlf'tna

na

planu

!>O<7,o1lkowlJ

l~tJa rhlór~k
orllwdawQ W~nu·
"1 przybrał!! w!nldwI orl!"afl!za~)·Jn.
I p!Jnawo lormy. fonny Ił ~rystalllCl
"dy ,Ił '" ,nIII', w~rCl~tll udań, Jn.
k1a ,hIWi .. !. prud całym .po!u;zeń.
,I"o/Q puUa I ",!",<ha ludowa. Ak.
q, nos (S .. {)lec:tn~li(l funduulI
Odbudowy SloUcy) W!.\U!II 110 eoru
IlIn/oJ l. wU)'ltklml Innymi ak,ja.
m! Ip<>juJ:flyml I poUl)'Cl'.nYlIll, - II
I cll ... lIll prujM!. II' odburlo>wy n~

hduw, Wlluuwr. JAko 1((\lkr 1(1CJ~Hit)'ur1tgo Państwa
lI1u~to

p!enowa~

LudoWłU'O

(OrOUnł

prtllmlnll

no lblórkowł.
W tfn .pa.Ób lI.blona l!oll~IA Clo
hln. IIwollI, I ,ak/oJ mlaly byt bU"
'~w.n. rU>Wł obiekty Wat1lrawy n.
Uly okI''' rnUlII(fl plftnu a"letnl~.
ł~, po.bMona lIa "onc:U:g6111~ okT,,·
"

r(}CZUł.

W planowaniu tym: pn;ewldywllno,
h ~~IMI, CllbrMU oa tn~. ul<Mha.
"'J Mulicy mon I powiruW !'rukfo.
uy!! p!ftny, _ h pn\c.a <>fl/aulucyJ·
PI J ,lblórkow~ "ny utt"klm u,du.
ł(lwauln
locJlilhl;'ClnrgCl W~p(\ttll •
• oonldwll w
po:twol! fili UlY-

rlny, w pow, bu.ld111 I

wybudmvĄ!)()

1;>"I.ko 'por!"w~ .. Kolejz.rz"

w

~br"

wronele ud~ld".
IItJ POlllO<)' na ukup Iprlt!U ~porl,,·
wrgtJ dlll l..udow~Il(l l~~p(llu Sporl0'
,.'ell'Q .. Szcnkoclnadl, w pow, will'.
tY5ku •

K~mlonncJ,

",,,owsklrn,
Jak wida!! II ptJwyiuegQ Jnw"lytJ~
nł. lylktJ ob!ekly kllllur~lno.

łlblCly

olwJIIIQWG, Jea I sporlowe, I no&lIy
tharllktcr UI!"rdd dla odzn~czaJ'l·

'ych 810 ol!arntJ'cl'l okr".,'w.
01ob~'na kwola
Inwe!lHJł pneprOWadX\Hly,b '"' rakII 19M prnlrru.
ur!a tflBUnlo lny lI'!lIłony Jlot)'ch
I obJęla ni. t)'lkD wi~~~U obidły fi
dlarl!kt~ru łI'wblowl'm, Jak nkol~
pod.lawowll w IJlJłynle, pow, kieleckiego (ok, MO Iy., r:Mnh), 'tko!ę
podJtoWQw, .., Ghcdnaeh (800 ty,.)
al0 I mnleJul "óDł!nalllowanla",
Ogród MlcturJnow.kl Nr, I w Klei·
cldl I1.kal~ podtlMV"W4 w MIdmilI'
wf. 'III' pow, kJ~I~cklm. ukoił w gu·
nln!e w pow, opaiowiilllm I \II' Slryo:owjcDch w pow, t1patow.klm, ulo
g!rnna&lycflll ukł:ll pu,htawllwrch w

Op!lall!e I

hUI~.

IlI.pl;)fl\l'w~n,y,1$

, to

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa

Pezed meczem

-r _~~==~~~:::;""":"~iPolsko:
- ZSRR
w szermierce

-f-

Mlfdt)'p,~~stIl'Oll't łpolk~nłf u~rm!u.

OI'''.''d'''''''';! ~~1~IlC~O~~1k~~8-bn~,S!R~to~~~:~:;-h::: t~
Dtl~laJ fl

;

gOIlI

II·teJ

rotprjcwl~

lit

~1",II,~nle we 1I'lrecle kobiet. FlorccJ:kJ
p()ddm~ \\'nlk~ o gOfl,l. IS·ej. W nie.

dzlclę
h~tlą

w t!'1ll SUIll)'l1l'u8slt rOlel/HM
s)lotbnla, w azpn,hle I

k"t~jllO

/::;'ti:'!l~~ ::-;~';I~. (~~(I ;;~~~~)~ .~I~~:II~'o,:'e~b~ll~~~':;~cwi~
wnlll II<Md)' ~ kn.hI)'111). i\1~ct bedllt
~~dl,lo\\,'nny plHl ncul"alnelj'o 6ędll~ll(I
_ !~Inth II\LI!lrln) nTar. d\\'<lcll ~t·
dd,~w hocw)'dl ,adzJeckkh J pol.klch

na

ny. Ob,
0yiul' nocny ma ;lpt~kn
p;Jbiegl tnm zaraz, ::le. P!'ócz

Iml~Il~.

Rnd~l~ccy

~~;~~~t.~:!;-d;;_~r~~:" S\\~~~~~Yl~bo.

~\·iązuje Od godz. 2~.0I); a by:r,ę kto~ z
już 2:1,00, Ob. K. czekal do gOd'to PGR,
~4.00 jN.!nak bezf,iwttt"7:nt(",:;'''tl''''tłr;.",tr;''o~p~D.~';;;:::;;:;;;:;;;;;'';;;;;';;
I byla nad.11 znmk~.ię,\a. P~r~o!plej, po.
apteki niewątp!IW1e gm::It' ....,'hal sil;
::d;,7.\;,~W,'I"" ale gdz:e ohkle Wlt;~
~

5lermlert~

prtyg()!Oll'uJltC

~i~ <lo ijpolk~n!a.
Jut w plenvUl'm
,dl1lu pob)"IL! w Wijf.'l8Wlc rOlpoct~lt
(reningi
Odl,)"!, sle Orle w ha\Jlth
Gwardii t Kolrjarza. W godlłr.~ch wIe·
cWrI]\'ch el<!p~ rndtled\B ol:l~da!a no·
wy, k'Jlorow)' Wm pol~kl .. Pt~lkn ~ ult·

Q' na,.~kl~J".

CRZZ

by tllk

::::'~=:::"----'-'---: ,,' ,,'d

I
' ," mlt Ś . I'
Denycl,
<Ieeccy
y I" lep
złu"g~ni~(}'l~ałi

1!a

zwro~

Spóldzielnl~ rracY~i,:,,~;~':
W dniu 25 b. m. - l.-Qstnłl "samo~
otwarta w Klekach, przy uj sZ:ybko
Sienkiewicza 62 Lei"m;ko~Den.;jebie za~
trstyczna Sp6ldzlelr,lia Pr,acy. lari!.
,Zllkrcq dzlalalnos~1 Il'j Spól· pięknie.
rll.blnl JeBt nastOP'JjI,jcy: .dentJ\rost nie
styka z"chowawtza i ch~rmgH jaskradentystyczna oraz :yp;,,,'.'Q P:·'H'~t.a
01-

Eliminacje zespołów artystycznych
scZkółzawodowycb
PriegIądem

J. "PI?dsu.m01va- bm: od' .godz. 9.00 w grupie
niem.' dorobk'll- :zespo.1~: świeth Technikó\V',)Zawooowych z~po(!Owych' ,sl;kól">,tawodfjwych 0- 1y Ostrowca, Chrobrza, Skarży~
ktęgu ,kieleckiego będą okrę~(}o ?ka, MOkoszyna, Lipin, w
:we' ,eliminacje' 'zorganizowane dniu,29 bm., o godz. 12.00 w
.w,~ielcaę,h w: 'dniaCh 23 I 2:J grupie Zasadniczych Szkół Z:lmarca'br,
wooo\\'YJ:h ',zespoiy .artystyczne
W, e1imln~eJ.~h;"które -odbę Z 'KIelc} Radom!a,' KOllskicn,
dą SIę ,W' sa1:1 WOjewódzkiej Bus,ks, :Stal'achowlc. Garbatki,
Orkle,ętry ',Symf,onl,cwęj' w Kiel- Jędrzejowa,
K~timlerzy~ Plń
:eacn-"'l'rl1""u!;''''"':'Slenkiewio/.a '''1 a e~wl1, ···Ostrowes, Chnu.::lnika,
- ud:tlal
w dmu 2.8 Laskowa,

;.: znkn.'su protetykI. Ceny z za _ __
kresu dentyslrki z:lc'l\owawCzelw, pow,
są l1<łst~pujqce:)
, pomocy
Por:ada - lO zl, leczenie pród
nlel' z wypeJnlenlem ' - 20 z
us~miljcie zęba bez znieczuleni
- la zl, lIsuniljde z;;ba ze 7,nic
czuleniem - 15 :d.
Ceny z zakresu protetyki:.
Korona metalowa - 60 d, kc/'\.
rona lirowanR - leo zł, ząb ,mlA\...
"ł,"W.y lany - 60 zl,.pl'tl!.eza fi l~~

7-min zębów -

~,U~:J,~~:r.

P9:::.:-

,

Zęb~,

uunz

Iiie bylG> nle,p()(.!Liank.l.
! )el1ompl\alny Cud,,),!;>
mi'lrt ollmplj,kl Err-il
I
było' r6,,:nI~t
cwłow)"ch
m!rjsc prl"~
biegaczy r~d.lccldch, Jak
" Po!!daJ~w, BH~!Jlew

natomiast

nl~~podllallk~

·~:~~"~~;:~::'':'~:;",:t"';~,.".:!,i:::;:o.i
re[)re1.cntant Pol ,kI CI1'I)l1IiI,
p
tet rody m!lkly Jllt owacJ~ zozo

radomianie , .
W SPltZEDAZY
SŁUPKI, SUROWIEC

LZS prowadzi

tWFI~zc<lw

dla

TARTACZNY l STEftlPLE
BUDOWLANE

na ~(adjonlc

w!::::~ ~~I~:~~~\:~II;~~~~c~I:~

-,-==-l:'!!!2J2!"-"-"--~~.

:1_

J'~lne

go

lul~{Je

prt)'Jmowal tycT.l'nla I gr"·
ol'azjl odolnlol1fflJ.1

t

~ukc~~u.

Zd~c)"dow~lle 13worytkt bl~~l1 knbl~t
- r~prrlrnln!1tkl ZSPR p!)!wicr,hHy
!W()J'l kIJ'~ ~wlajow~
lnjmuj~c trzy

plen"'le mleJ,ta, Jcd)'nle P<>lcl' Pest.
k6wnle ud~b olę W)'P' .t"ddt pr'WSI,1Ic
'~pfN~n~"lllk! zsnR ! zeJ~ć <lIn bMW
l>ol~kldl Z""ctyll1e clwRr!e
mH<re
Z~~pol'!wo 1'0)1;1 tdobyly d'1I"I~ nll~J·
I'rzed blr;(~c<bmt w~ltler,Uml.

,. ,."...--Ttaru>pbrl ,l!;.i:mz:iY ~,jcut .. dr9Ż!izlL,Q~Lmotor.ow.e,:
go O jakJe$ 40 proc, Nfe mówiąc o tym, .ta ,t>pM.nia
tęJ1lIXl robót zabrnł gloli DrWlltowskL Przy
tej okazji chciałbym zwrócić uwngę na 'kopalnię.
TJ.'tebn będZie wYWJcf.ć l WYkopać ponad aDO tyslę~
cy~metr9w 'szcści(mnych ziemi, nim odkrY~1\ mal'~
glel i wnplcń, Na: pewno trafią s!ę przeszkody w
rod~tiju 'wody zaskórnej i rm:toppw, Co' do kopr.dnl
mum POWIlZI1n. wqt,pliwośt::1, czy pli:y tym lampie,
jakle oni rozwmąll oddaM.., ją na CUlII, Fabryka bę
dile w terminie wybudo\'fiu'Ia .11 sUI~owca nJe,będzlę,
"Moina tam dać M n!:lS tylko jedn,q kOPflrk~ ,j prze~
rzucić część sam-othodów: Warszl.twskJego Przedll!ę~
bJol'slwa 'J.'I'aMportowego, TylkO, ze 'operator ,ko«
pal'ki musi z slcble duto dać" On będzIe nad!:lwat

tempo. Ja myślę () lIogUSz.u,
"'"":" A moje, ulanie inne -

"

wtrącił dyrektor Ka~

m!eń~ki, Dajmy' tam ,Kaczora,' Jel..ell Chłopak ma

ambicję partyjną, a na pewno mI;\. - to bądzle chciał
, się "zrehabilitować 1 da z slebJe wszr~tko. Jak my ..
śliele

VI Marszach Patrolowlch

I WUlI""":a,

,

1~

235 d, Proj
mIU

s:~lJt:':.::::.,~ !~~',~~I,lJ.J',("

"Ostatnim nlalllem
generała

Świerczewskiego"
2~ bm, 40 patrol!
wyslartowalo do
II dapu nHl.rUU patrolowego "Ostat·
nIm ~ztijldem c~nNałft rewolucJonitly".
f.tap ten, proll'adt~fY re Slrlytowa do
KroMla, w)'nosU as km,

Na trułe w)'lI'lązała ~!f udt1a wal.
J; której. zwyd~sko w)'slf.lłll nspól
Budowl<lnydl woj. I znJmoj'lc p!crwiit
ml~j.(e M pkt. karne prud (1WIIT.
dl" lI'"j, II
Jł pkl. ł LZS centr. _
.H p~'!, Dal'H !111~hta zaJell: 4) OWlr.
pLt" 5) WoJ,llo Pol~k!.
d:a c~Jllt.
- ,15 p~j., 6) Zryw cenlt. - 37 pkt.
ka,

J"

Nil trułe II .:-hpu dobr~ Pn:Yllpto""anIt do ,"MUU wykual patrol teń
łkt lZS. Z'lwodn!clkł ttJ!1I patrolu u.
l)',knly np, w ~trul4l1hl 4 ua S motll.
w}'(h
trnl!~ń.
W strt~hlUłrl bar~-.to
dobr1,~ ""yp~dl utp!$! l.lS (ł'lIIr., kiMy
w 1~1 kOl1blTtn<jł n!~ uzy~h.1 ani Jfd.
Uf!!" I';Hlktu karne!!",
Na Innt~ u<:lnlnj~6w maruu wU&I.
B.. rd~ctJlJ~ "k"liczł11l ludll()U.
1'0 dw6dl etapach IIrÓwadul1le obląl

RADIO
sonOTA 17 MAIl:CA
PIIOGRA.\t [

6 5/) Olmllulyl(~. 7,()(j OtJennfk Iwan.
p'lrnnn~, 7.;>1) K3)~n.
dM.t udlowy. 1,::;:; Wln,hl:tldd pgr,nn.
Ile, UIO I{Qn('('r! pwanfly. 11m Dł~ kJa~
VII - p'lgodMlk~ pl. ,,561 I Sole".
9,3(} J{rJl\~~11 I<))h/ów. 10,00

Jl)'. 1,lI{} M!lr.yka

1~,(1~

~Iu

mB

HI

,,0 ofkl~~lrtli

IV-

I

tylu!

lVI.
lura

.. N1I
'I\'~J,

plar\?wt, "
" ,
dnl1l. 1.~,W Dla dtl~f.t
p\. ;,Kaq1tr~l(',,' I6JJfJ ,Pd«!'!fllk prl!>!).
Judtf!()wy. IlUQ ,.Cly',).,kl $.1\ flkk8ml"
- pog~dlH~II:~, 16,20 Ktin'trl rrJ~ryw.

'$ekrctal.'zu? .
Irowy. lVW Z tyd~ ZW!Jjtky l'tAdzltc.
" - -Zgoda ...;.,.. :pótaJ~lwa.t g)OWf:\ J{owalll,kJ - zapro.., ~ )flego, 11,3(1 "Sluchnete. pj.t4", 'IT,1M
tok6ł1,ljele, 'l3ędzJe'w (lla niego otItatn!a' ·próbn.
" "Śp'I~wucy Jl<)h~y", 111,(.1(), "MlkflJ/ml"t:tll
~ (li.z

D Z I,'A l.r 10..

$lO . kraju". jJl J5 K>}ne~rt PflJI*lmloit/,
wy. 16 4~ IkpIJrld lIterllrkL HI.fl.5 "Na
m!Jl.)'ctI1fJ luli"
~rl()rt()wJ

'bw;',.,

In,~'" KI)f~$P(llld~fld
19 4~5 AijjJyt!. dlrt

:t~;n~:(,~~~~.~f:~~~:~~j:~:: L. ',"'. "'''U'.''4,'~'''~I,~,""A,~.j~''!,_,___",,łI

11.3& Ml1z;·h lou)'wk!>w4,' 2(Ull Mury,
h hlltr.ma, 21.~5 "tubehką ~triU"
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