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Kielecczyzna ,wybiera delegafów
ni III KrijoJMyKongres Pokoju wWirsziwle
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dni .. 21 bm. opulel!1 Polskc, WIU

Ołobsmt

IOWRrl}'n~q'ml,

Eltb:tlp

B~I"IJ~kl_

t~lI'naH

Królew,

prte",odnkt~e~lI'''

1<1610w.

Nft k,tnl,ku
f',ltbltl~,

Ok~eJt'

IUleprl

RRdy '''"(ulwa, ,\111'

lulek S-plmu J. [)~mll.,w~kl. mini_ter
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w dnia lł bm. w naszym WQ,Sew04z.hńe, r~)' Blę dra ,Cf,apllclilc..o'" ...." pr:iewodnł-t
plenarne posłedu. pow.atow,ch f młeJe;kłeb komitetów czącego ,KlubU
Literack:!eS:I);
Frontu 'Natodowqo I 'Obrońców Pokoju 'II, ucbłatem_ aklyWU arat Ueleny, Bronłkowej - 1I:a11 powlat.6w. miał' I ,romad.
Ill.'zY"Jelkl. Na,odbytym 'iV dl'l.iu
14- bm, plenum MKFN' iybrA·
Na porzĄdku dzIennym zn.aj~ be-cnle od dwóch lat jest aktyw~ no trzeciego' delegata, k~'
duje Ilę omówienie dotychcn~ nym ~zlonklem sp6łd:tJeJni pro-- zonał -obc' Władysła-~ .Po~
.owegO
przebiegu
kampanil dukcyjnej w Prt)'tęczku.
C%uk. dyrektor, Radom$ldch za
przygotowawczej do zbierania
_
klild6w Przetwótl\t,#a Ow~
podpj'ów pod apelem Biura
wc
Warzywnego, "~o
\
Światowej Rady PokOjU uchwa
O godzinie lS*ej, zaraz po pra
IOl)Jm na sesji Wiedeńskiej. Na cy zebrtlli się w świetlicy zakJa~
$:
pos!edtenlach tych wybiera się dowej pracownicy Kieleckich
W dniu 24 bm. odbylp .Ił . .
również delegatów na III Swia~ ~l!ł.kIHdów
Wyrobów MetaJ(l~ branje aktywJlit6w Komisji D'J<o
towy Kongres, Pokoju w War~ wych, aby na wspólnym zebra~ chownych 1 SW"iecltlch -Ozl ....
suwie. Ponadto delegac1 na aiu wybrać delegata na K()n~ laczy Katolickich przy Woj..

S t O Ją Z a d a n I a •

• obniżenie o ponad 2 miliardy zł kosztów

w

pncmyśle ciężkim

• rozwijanie bandin za~l'aniezne~o
• taósze budownictwo mieszkaniowe
• rozwój sieci placówek. kuU.-oświat.

,
•
monty - oto bolączki, na kM
fe wciął skartą się mle,zkań~
cy Warszawy. A marnot.rawgtwo-1 - Jak oblIczyi pos. Tell*
ga, ze strat jakle ponlOlllo bu~
downlctwo miejskie w roku

I
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Ś ~ e j ~rllcy h na ze ran Be
r OW s ";:YC
Na plenum PKFN w Jędrze~
1 i
d k jl I
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Iow ~
ys u~ Ig05 Z8 era~

t

h

Po krótkim omówieniu ,ytua~
cjl
międzynarodowej
Pr?.c-z
p-ąe-dstawicJeJa Rady Zakłado-wej przystąpiono do wyborów.
W wyniku głosowania wlęk~zo:ś
clą głosów wybrano del~gat:l

czącego- komisjI, ks.- Sllwa'kÓw..
Jtklego, oraz 'wypowiedzi ,w dr'"
skusj!' kslęźy: Gracy. Naehtma~
na, Puacza_ i Jarosza' oraz adwo
katów, KupkIa'· i Krawczyka,
znalazły wyraz w: uchwalonej

!~~~:IY:nYlf:Oyt~o~y'~y~~~,ować ~a~z;i~h prz~:nlt~tÓ~CYCFr:~~~ ~~~~ ~~&Z:~=~~h ~~:u~:~ '~kt:~;e~~~::~~a~~zOluc,i,

.. ~
.. aruuowego. Komitety te roz- WG niedawno _ -po ukończeniu
.....W najgłębszvm -przeko-na..
Jak :tapewnlH przadstawlcJe~ winęly żywą dzIałalność.
Polltechnikl Gdańskiej, wolał nlu o moralnej słusznoścI walid
le resortów, rok blei.. przynit:!łć
Ludność powiatu jędJ7.ejow~ wble 7Bskarblć %llUfanle wśród w obronie pokoju, c-rwi1!zacji i
ma dal.u.ą powatną poprawę w !ikiego wykaZUje olbrzymie_ za- załogi ofiarną pracF! ! aktywną kultury przeciw' snom wojny,
za bm. odb)'ło filę posiedzenie
sejmowej podkomiSji
tzw, rozproszone dOllwczyć u!luwaniu tych bol~czek I nJe- interesowanie sprawą podplsy~ post~wą spoleczną,. Te cechy V!,~ dolączamy do .opinIJ światowe,
pt1.emYfllu, której przewodnhl1,ył pos. Dlernaw.kl. Czlonk9-"
w br. około 11 tYł. Izb, domagań. ZaostrzenIe kontroli wanla
apelu
Wiedeńskiego. decydowaJy,
te'
pracownicy swój ,glqs wzburzenia t prote~
wie podkomisji rozpatrzyli w c~allle po_ledunla
projeMy
budownictwo spóldzieleze i odbioru nowych obiektów, ścl~ Ludzie rozumieją j i<\ pr:z-ekona KZWM powierzyli mu zaszczyt~ stu przeciwko zakusom -na pobud1:ełów resortów przrmyrdu rlęiklego oraz Centralne(o
- dalstych kijka śleJsza kontrola lako~cl matef'ia ni, że jak pc'prtednio w wy~ -iW obowiązek repretentowanla kojowe lłtnien!e'nasze-go czy ,la..
UrzędU GeologII I Wy!szego Uttędu G6mleulfo.
łów, dopilnowywanie
zasady oiku podpls&.:flla apelu sztok- ich na Kongresie' PokoJu w kiegokolwiek innego narodu .....
remontami kllPltal~ komplesowego wykańczania 0- holmsklego _me doszło do UŹyw 'i.\'I'f"~1:>wie.
Delegatami na,' Kongres Po<>
Narodowy plan gospodarczy koszlów produkcJI o 2 mlrd HI3
5'1 tys. budynkÓW sli'dll _ zapewnIć mają wyŻ-! da bomby atomoweJ na Korei,
W Radomiu już poprzednio, koju zostali wybrani: kl. k.an~
przewiduje nl\ roI( bid, W),;fost mln zł w przemy6Je cldklm
770 tys, h:b %nae:.nle poprawi B%Ą jakoŚĆ bUdowanych dO--lfak I obecnie Imperlallścl nie na spotkaniu % J)OS.!em putrl1-\nJk Jaronek z opoc:m,a, 'klł.'ka ..
produkCji ra&prtów ,przemysłu naldy jak to podkreślali warunkI m!(,"7kllnlowe wielu mów. Upl-zemysłowlenie metod odwabi się UŹl:Ć jej, gdy za~ mentem, wybrano delegatćw na, nonik ł..apot z Wlosuzowr, oCiężkiego- o 7,5 proc. Plan pr1,e* {'zlonkowie podkomisji - willi, dzlesląlknm tysIęcy rodzIn.
pracy zapewni szybsze wykony~ \ protestuJe pn.eclw te. mu miliard Rongre!_ w (l!lobach AJek$an. nu; aówokllt Kupś~ z 1I;jele.,
widuje wzrost produkcji m. In. ~Uł nit dut;vcltuatl uwa'sę 'po*
Posłowie szeroko dyskutowali wanle nowych obiektów.
ludzI.
hutnictwa o 8,5 ~roc" przemysłu święcić zasadnienlu d)'lc)'ęllny o do!ychczalll.lwym bilansie bu~
- W razie zaś - mÓ,W1ł na
chemicLneg() o 14,3 proc., prze* plac, uporządkowaniu Jospodar downlct\\-'a
mieszkaniowego,
Ściślejsze związanie pracy plenum chlup z Wiłeśn], ob.
mysłu materiałów budowlanych ki materiałowej, poonłetłenlu powołUjąc się na spostrzeżenia przedAlęblorstw budowlanych i Szczubllll _ gdyby imperialiści
__
_
,
_
__:o 7,8 proc., energetyki o 12,6 Jakośe( wyrobów, walce 11 braka I ocenę swych wyborców, prze~ nadzoru :t, radami narodowymi, ośmielili się do wojny, Gpotka~
•
proc. I przemysłu maszynowego mi, awariami maszyn I Ul'Z.\w kawjqc: kh postulaty.
- zapewni .prawn!eJszy prze--- Jją się z druzgocącą odprawą, bo
ZWląZ
o 0,2 proc. Szcr.ególnie powatnle dzeń Itp. Na wykonanie :twlękŹle wykończone m!esz.kanla, bieg realizacji planów budownl 511y obozu pokoju są więks7..e I
wzro~nle prodUkcja maszyn rol* szonych zada.ń' produkcyjnych n.iechll.\jnie prze. owadzooe re~ ctwa l remontów
staje rosną· Im bardziej więc
»...I ...
--;ał~,
nlcz)'ch - np. siewników zbo- ('raz dalsze obniżenie lwszt6w
'będziemy wzmogali te sily, le~
'4JluJlf.ł)
:i:owych 15*rzędowyc:h o 24 proc., będzie miało
Oświaty,
Kulłur.y'
pIej reaHzowall udania gospoMOSKWA (PAP). -W %WiązkulkoWan!e, ld~y zwr6eono slę_,w,
kosiarek -konnych o 104 proc.
nowo
darcze na nastej wsi, tym bar~ :t ,opublikowaniem przez Depa,'~ roku ub. % zapytaniem w, tej
Poza tym przedstawiciele po~ oraz
W dniu 25 bm. pod przewod~ decentralizacji w zakresie klero dziej przyczynimy się do ::tWy~ tament Stanu USA tzw. "dnku~ sprawie VI drodze- dyplomatyaszczególnych resortów stwler* zakładów.
In. w
nlciwem posla Kruczkowskieg!) (wanla zagadnieniami kultury I t:!ęstwa pokOjU nad woj n".
menlów" krymskiej konferencji nej".
dziU m. In., te przemysł maszyw oddane do użytku:
odbyło SIę pOSIedzenie sejmOwej "sztukI.
Ta aktywna postawa bojow- s7.efów trzceh rządów _ ZSRR,
Agencją TASS upowunlona
nowy ma w tym roku wyprodu* piec, dwie dalsze
kQ~tsJI oświaty, naukI i kult<l~
Wiele miejsca w obradach ko- nlka -o pokóJ byla dl.a :zebranych USA I Anghl, która odbyła się z(Jstata do oświadczenia, te ta:
kować o, ponad 100 tyli. radio~ SGwnlcze. «tery
ry, poświęcone omowlenlu pro~ misji poświęcono sprawom raz- tym, co zadecydowało o wybQ- w lutym 1945 roitu, wallzyngtoń wiadumość, - ,agenćli ,United
odblornlk6w wl~cej nii: w ub. 110W5kl~ nraz ..
"I.·"o1.',·!
budowy radIofonii I radlofonlza~ rw przez nich delegatów na ~ki lcor~pondent agencji Um* Pres".- poda,na ,z ~o-!an!em
l'oku, o ponfld 50 proc. więcej tacz w hucie Im. Lenina,
cjl wsI.
Kongr~.
Wybrany
delegat tl'd Press !lodal z pownłamem na (l~\\'iadcze:nje przedstawiciemotocykli, li tRktil' więc!"j rowe* trownla w Czechn!r-y, trzl"cI tzw.
W 7.akreJIie ruchu wydawni- l'lt nr,nmorn Kiełek z POM*u się 1111 prl.«Lt3w!ciela Depart.;~ in Pepartaf!lCotu Stanu USA.
16w, mauyn do szycia, lodówek dąA' 87.olowy \V KNłzlerzynłe I
('zcgf) prOjekt budżetu przewldu~ Br-t..... I~. me wluje swego trudu mentu Stanu. ze ru~d raczieckl nie odpowill.pa rzeczywJłti,'lś,t
Itp.
wl('le Innych obiektów,
do JtO dalszy wzrm:t zal'ówno p<lzv~ II C1.a~t.l, aby po,magać zarówno jakobv "wyraZIł zgodę na opu. Jak' sIę d?WJlldUjemr, m.i~zr:
Wiele lIlłów krytvki skierowa·
Obok spraw produkl'vj:-tycn.
Ra~, cli wydawniczych jak I nakl~-! 5póJrb 1e!com jaj( I chłDpom In* bUkowanie trzech dokumentów ZS1ł:R fi USA nJe przeprow-adzo..
1\ pos!nwie pod adrc>sem pr1.(!I ,
'ś , '"
"Prasa",
d6
•
•
k
{lyw!dunlnvm do podn!eilien!a
.
.
no 7.adnych rozmów w tPrl1me
mysłu ciężkie!!!), który produ* posl.owie w.c e uwag ~o w ęc
w. W roku bieżącym u az.... 1ch gO!l:rod1'l IW
wyż.'ł1.Y po-l11l: zbioru ta;flyc:h materiałów opublikowania
dokumenf.6w
kuje je"t.cze r.byt drogo. DlateJto h:on1c,cznokl polepszenIa warun
:u~~radwk~:~;~ Się h\t'znie 4629 tytułów kalą1ek 7.lom ńr\,glt1ldeJe:a~ ob. Wróbel\konferencjl jałtańskieJ". Kores~ konferenC:ji-jAtta:ńsklej, a, nod
tet, aby wykonać w pE'lni w hr,jk6w SOCjalnych I bytowych
w nakładzie 95201 t}'Slecy,!'(I wnll'()WV gO!lJll-ldal7.! obywa~ pondent agencji Unlted Pras! o- USA nie- zwracał 'się do'nądu.
planowane zadanIe obnłźcnla bolnlk6w.
stanoWI znaczny wzrost w '1 leI. DOb,"'.'_e 'praw. ad:r.ił SWOje!śWlaric:zYl dalej,
ZW1l'!., zek Ra* Z.SRR w sprawie opubllkowa..
do roltu ubiegłego,
3rednicrclne g:)spodarstwo a o~ dziecki "zg~ził się na opubU~! ma tych dokumentów.
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Komisja Obrotu T:Jwarowego
koml~.\a

obrotu to~
obrDdujl\cll
pod
w!ceml1Nl7.a1ka Sejmu Józefa Ozgl~MJchal~
sk!ego, w d!1l~lym cląą:u swych
obrad przedyskutowała w dnIu
23 bm. plany naSl,ego handlu
zagranicznego nR rb.
Pod~IAWą do dvskl.lsji byl re·
ferat pos. Łubieńskiego. Mówca podkreślII, te nasz handel
Ulgl'anic,.;ny wzrósł w porów*
nanlu z r. 1933 przeszło' dwu*
krotnie (wedlug cen n!ezmien
nrch). Powl'lźny rozwój prze~
myslu umożliwił nam w osłot*
nich latach zwlęk$zl'nle ekspor
Sejmowa

warowego,

p~'zewodnictwem

w

tu, przy. jednoczesnym

wzroście

importu.

Z artykułów
5pożywczych
Iprowadzać będziemy
w tym
roku m, In.: herbatę. ryż, ty·
toń, figi. cytryny Itp. A z artykułów przemysłowych: zegarki,
ttldiaodblol'nlkt, sprzęt llporto~
wy, Instrumenty muzyczne, ma
l1.yny do pisania ł Inne wyro-by,

D1.lę1d

ro'twojow{

przemylIlu, ek~port wzrośnIe
bId, roku w porównaniu z roklcml ubiegłym globalnie o 6,3
33
proc.
wlecej w
nitt}'m
w H154
proc.
SprzE'damy
rriku r.o
ma~1.yn I ur}.l\d7.~ń transpO)rtl)~
wrch: obrabiarek, taboru I,,,le~
Joweq-o, statk6w, samochod6w
Itp. O 10 proc. Więcej w~no"l~
będ1łe MSZ (!k'lport pt1:;>m'/s!ow)'ch artykułów konsumpcyj·
nych.
Plnny te HtwlE'rdzl1! u~
cze~tnicy dyskusji są cnl1m~

wicie realne, ale
nM1.ego przemysłu
1111ku, szczególnie ··'''·~;;'~t·~·~';·;~
jakości wyrobóW I
nla terminów dostaw.
wano, te dużą winę Ul
czasowe niedociągnięcia w
dziedzinie ponoszą klerownic~
twa wielu gałęzi przemy~Mw
pracuJących na ekaport, kt6re
nie wyJRllnlnjĄ w należyt,- 8po~
sób załogom znaczenia ekspor*
tu dla naszego kraju.

Komisja Gospodarki Komunalnej
i Mieszkaniowej
Sejmowa koml5Ja gospodarki
komunalnej 1 mlcukanlowej,
obradująca

w dniu 23 bm. pod
przewodnictwem pot. .Jerugo
Albrechta
nad
projektami
budt!t6w MlnlsteM!twB' Budow
nietwa Mla.ł I Os:I~dll. tcoml~
tetu do Spraw Urbanistyki

Arehltektury oraz M!nlster~
.twa Gospodarki _Komunalnej,
l'Q'wlęciła plerWł7-)' dzień o·
brad sprawom
budownictwa
mll.'!'szkanlowego.
ł

W toku obrad
komiSji poddali '''''gól.wej
analizie nasze

,

W a'moJferzedu.ie90>i1apięei~ .
1~;:::~':u1~~~~;::~::J~~~:J,1;~~i~~: I rozpoczęła siQ debata ratyfikacyjna 11 Radzie Republiki
PARY:t. (pAp), DnJa Z3 bru. o rodzinie U ~Ia, się we
Badzie Repubłl1d debata nad uł5.lą~l,,",J paryskimi.
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Gorąc" powItAno wkrpr.1,1tjfI,CC
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Krajowa egzekutywa partii labourzystowskiej

Wapólna walia mas pracujących wszystkich krajlw pakrzllujllbrodnicll pianI Imperlallltlw

rozpatruje sprawę Bevana

Przed europeOlskq konferenco.q
•
h w Le.pe k1111
m ....
..... V g . . . . .
II •
V

,. S ,_
Chlopi' Z MaAowa
1 ua.owa

Ali!!

wzywają do wspÓłzawodnictwa

Ik.reśla,

LONDYN (PAP). W uble.dy",
Agencja France Preue pod..
tygodniu labour7.ystowska gru·
te wobec perspektywy
pa parlilmenl/lrna p()~lnnowl!/l U~.IIHllenla Churchllla z~ alano·

prJll1lll"'lIl1gq~y"

~;~~~!;ą~l.u~\~tu:~~~('\\,~I'V;'~/~m:,~,:~~:.k~oP,~:~~%:'nt~rrb/lr?'~'J~:ro

We' wszystkich
gromadach, darować S ha nirużrt . . cr.nyrh d0
BERUN (PAP). KomUct Przygolowawc:r.y
kontf'rl'nt'JI
ch:l('dtln!e polityki zagranicznej, SIRWjfll .~j/! on ~lnnll\\'l~ku pra. slaJe Się bardzo aktualna.
Klel,ecczyzny
trwają kotku- lychclUS terenów z~elonych.
mM praclIJąt')·t'h ł-:uropy pM\l!dwko remlllła.ryut(,JI Niemiec
prof. F. SchumBn. Potępił on WICOWf'go kh'rnwnic!wa Lnbn:Jr
W dniU 2.1 brno zebra la tl~ w
we przygotowania do I"OZpo~ pj·zj'stqpią !ez do uprlIII), kuZac:hodnil:h opublikował odi"zwl: do wll1::n'kit'h lud7.ł prat'y
slanowcm politykę .. 1. por.ycJI Part}., ,p()PlCr~J!lCe~o, pnlll.l'k~1 Lnn, dynIe 20·osobnwa egzekwly.
częcia robót piJlov/j'ch. Ty~ kWTdzy, obsadz(1 dro!;1,' Maw Europie oru w&7:y!ltkleh orlfllnl:tacJI %whp:kow)'ch, \'V od(!..
slIy" podkreślając, te trlko ro- rl'mJlitnrvzlI!.'ji N,tm)ee Zachod. wa partii w c~lu !oZpalrUnll!
.i1iłce chlopów zaopatl'lY!o s.c: ków - Jl.lakowiee dn:('wami IwIe tej C?,ytamy lU. In.:
kowania pokojowe ml~d,ty wiei nich i wy~ci>lu ,',broJeń a!omo-, wmosku gru, PY, parJamenlarnej.
-jut W nawozy sztuct.ne i ma- miododajnym!, a obecnie Już
klml mocarstwami mogą ułoro· wvch. RówMn(,~nI(> p()~tano. Obrad)' pll'zt>kuly ..... y twa!y pneterlal'sjewny, remontują nam:- rozpoczęli oczYSlrilaOlC sadów,
1::;,';!':':;'~·;'~il':;i;J:""~ ynle w ten sp'J wać drogę do utrwa!enla poko· wio no ~ki('r(jwllć ~prawę [3('V8011 Al.to 3 godz!nr.
dz!a. gromadzą obornik, spraw- zdejmując oprzędy sZkodników
;~~:,:f~~i~;;i~~:~
pokojow)' rot· Ju I betpicczeńgtwa m!ędzynaro do krajnwej C'J(1.ekulywy par'll
Jak pod,1Je IIgencJa "Reutera,
d.zajł/, swoje plany :zasiewów,
drzew J krzewów.
zmierUljl\ce do c
wój tycia go.~podarczego I 11'0' dowego. Polltykq Dulle~a - o· lab(lurl.~.~lowsklel z wn'O~.I(leml~prI'lWIl u,~unję,r!B BevBna z H,'.
Na zehranlu w Sukow!e I'"hlo dzynarodowego
lecznego. JeślJ potętne I n!ezw, 5wlndczvl Schuman - pop!er!l· o u<uni~<;"e B('vl!.na 1. Pllrlll.
rrf.(ów pllrt)! w ogól!! nie byle
Wielu z nich mrW takie o p! cz.lonkowie ZSCh po.~t!lno-! wań. Z drugiej
cJęione sily ludzi pracy zjedno- Ją Jedynie milJtaryśc! z8chod· Dnia 22. bm. \\,!('croreTn od. r!}'~kutownnll, ponieważ Pl"z~\\'o)d
tym, w jnki Ip;;l§ób szrbko j z will tak l·07.propaw,nwać siew cze wojenni
.
(
1'"7:li ~ię w ~Iuibie pokoju, przed r!lo· nlemJel'"cy I dlatego poJtty- 1;)yln Sl~ r01.ml'Jwa Re\'lln~ 1, niczQcy frnkC'j1 parlamentarnej
pot~·tkiem przeprowadzIĆ zapla FLędOWY. aby siewniki GaM-u dzlć do
I'
wszystkimi otwor1.y się pers.pek .ka ta nie mote być uwieńczona PI7P\'ó(k!l J.llbour rarly, At. Attl~e zlnty.! na poczlllku pr"le.
nowane robot~'. Tak jest np. ,·1 bvlv wvkorzy~tllne w 150 proc., r y s k i c h . '
Iywa dobrobytu.
sukcesem.
tlec.
dumta wnl'lfi('>k
Pfze\'\'ldl.l)ąty
gromadzie Maków (pow. Ru- siaĆ tylko ziarno. kwnlitiiwwane wzro~t niebezpieczeństwu nowej
Postnnowili~my w dniach Zebrani ?wróclll się J: apelem
odrl){'zenu! decyr.jl lo\' !~j 6pra.
dem) I w Sukowie (pow. Kiel· ! :w.prawione oraz dopl1nować. wojny! tamknęloby drogę d')
_ 24 kwietnia br. zwolać dó do pr!!J:ydenta F:1~enhowera 1 .I{nml"n!uj:jc takl\'ke klt>row· WI('. Po dlllż~7,('j rl\'~ku~)I ~g!ete}. Ch/api rniehcowl doszlI dl) wykmumia pomocy ~ąSiedz.kleJ, roltowań. Podżegacze woj1.'nn!
konferencję ludJ:1 pracy do ~en!ltorów ze stanu Nowy n:c!\\'1l Lnhour Pan,\' w ~praw.1.! kulywa pos\ano ...... h. pr:w,olat
\\'":niosku, że w celu szrbkiego I 1~odnl& % pOlrzebaml gospo~ oplerajll się na militarystach
związkowców te wszystkich Jork by nie dnpuścili dn wskrH' llf",'!ln~,. a~("nrJa Rf'utt'ra pnrl· ~pn~ród ~wI'{'h CZtDllk<\w ~pe.
jak najJ!'pI'zego przeprowada:e- darsiw mało.rolnych I bezkon- Jdemlecklch, ktÓl'zy już dwu- krajów
Europy,
konferencję ~zen;A militarp.mu nl('mle('kl~' krdla, lP k'(,~\ll(> ~Ię ona obli· r.irilnl\ pnr!koml~ję w celu prze.
ttia. robót wiosennych, naJety nVt:h
krotnie wywołllll wojnę dw!ato· przeciwko wskrzesumiu mi lita· gO oraz w(>sz!i na drolil"ę pokOJ"., wą, 1.e u~unlęrll' HevAna osia· pr"wIHll.l'nl!l t Bf>van!>n1 rol.
wSPÓłzawodniczyć:; innymi gro . Obie wsie wptwllly wstyst~ wĄ,
lyzmu niemjeckiego~ w obrome wyco rokOWAń ze Zwi:p.kiprn bilnhr ~1,An<e 1'J1r11i p"d(""zn~ w\"- mAw ) ul.vekAnill nd n:ego przy.
madami w opArciu o konkret· kich ehlopów powiatu radomLudzie pracy
w Europie! prnw mbotnik6w, pod hall lem Radlil"'rll,'m, w celu utw"rzcnlA b'l!'óW do pArlllmentu. które orl- ru('lt?ma, Iż w przrsz!oścl pod.
ne zobowiązania, mobilizujące sklego I klelttklt'!:"o do wspóJ Wszystkim nam zllgrat..a to
przyjai.nl rnięd~y narodami I 7.jl'rlnn('1onn·h. pokojoWFh, n!.'· bP,rI~ ~Ię prAwonpooobn;e Je~r,- porv;dkuje się
kierownictwu
mokrAtn.mych ~iem!('c.
cze w lrm I'nku.
pArtii.
W$%vstkich do walki o daloz)' 't w(,dnictwa j real:zlicj! pod!"'j mo nlebl'lplec~('ństwo. Istnj(>je pokoju.
wzrost produkcji rolnej.
mowanych
I
lIila, która jest w stan:e
Przygutowujcie
l(nm'Jnlkllt opublik'l\\'"nl' po
WnjCl~ki przedstawili nil !e~ cyJnych w n~tlchod7l1'.' ... j kam-i!ZIlPoblec temu ~iebl·zl?iec)l;(>li. 1 tej konferencji, w.\'bierajcio;!
po~il"rlll!niu egz.ekllt)"wY glt),,:
braniach wiej5klch j wspólnie panii rohót polowyrh. Na apel stwu. Jest to wspolnn sita m"lS
delegatów.
Niechaj
I ... U "
V ,"O 1I,v,"U .. n1l
.. PowołuJe Się SpeCjalną podko.
podjęli "'·Iątące zobowiązania. ten oopowiedzinlj' już w~ie po-I pracujących WI'lvstkJch krajów, konfcrencja w Lipsku stanie się
l'
,..
ini."Jękomitetu wykonawczego
e
Chłop! z Makowa po~tilnow!!i wiatu radomskiego: Wola Ko· jest to sila ludzi prac)' Eumpy. ważnym etflpcm na drodze do
\,.6
ę;;.t. \,.6
g\do
w c!'lu przeprOl.... adzl'nla rozmów
łtoSować w 100 procentach siew szewska., Odet'hów. WóllUl
Zjednoczmy się we wspólnej pokojowej przy~zlośd I szczę';·
•
~
z Anpurlnem Bevsnem z tym,
nęddV.'Y, na tn:ech hektarach Wola SukowlIka. zobowiązując walce! Jed~'n!e w ten 5posób u· da w Europie".
j...,~n
lIhl' ur.nkać 00 niego zap(! ....il1e.
siew krzyź-owy, zagospodaro- si~ do w'lorowego przepl'Owa· torujemy dr0gę do bezpl('ezeń.
....
b
Sanra nit' co rio jrr,o pr7\"szlego po;!ę-·a' lO h' ,tab)'"h tąk pc-·ń,o d-,nla
w,'o·,nnl'ch
1<t"~. -b'"ow,go do ,o,bcojo. WIEC OBRO~C'W POKOJU
PAR"Z IPAPl, "Llbprntion'., ,w!'g,o lwiorytpIu, a v
n"""", ,', ,I"ko ",Ionk, "rt,I,
i
,
I
ogranIcz'enfa
W
p'ldll.ie rtnlHe informllcJe doi)'· prn'!'lczona 10;111111 do N"le·
cZ!1('e tnint'to uklAdu w "pnnl'l(' miN';
kl'alowpj "gzl'ku1rwfe".
NOWY JORK (PAP). 'Pod hll-' Snary, tllt\'f"Ir!el(n pr7"z Arie·
;1. .t:d:,"hy 11'llkln1 po~'Jl01\·.v nM'
W ~klao p()dk"ml~ji \nHI!:
L
..li
•łl
walki prl('clwko pr1. y ;::nt','.,1 nllj)('rll I Dullrq w, un<le pn· I w~!1!1 l.R<.I·.nrt.r w nkiP<le ,l lAI
ospoU.arcze
l~
wanlom wOJ't!'nnym odb)'l W:,b1,.tu kancl('na b"t\~kl(,!!o \\' \VR.I·lj. do Pllzrlw'l"nlka HI~7 r. - Clrmf'nl Att!toe, dr Eiith Sum" 3
OJ
S
ZJ j
• udZlel n pl']- m("'r<k'lI, H1Jgh Galiskell,
ostatnio w Nowym Jorku z ini- ~Zyng',IOni,e 1\' P1!~,.rj7',,", C,n,'k, u PI,54 . tan.:: '..r-~( n,orz,",",'
,."
I{n:.t:hl . .hme~ GriHilh;;, Bar.
1hał
cjatywy
Part,1 roku IJklad :('n
7(>'
N:('mc{)'!1, ab) dr)f!fov.n: b:'lrll Cli_tle, Jack Cooper,
hA"""" WY
..
Hobotnj('zej masowy wiec obron
1.
\llnllHI, Idz:c do re:"lzJI
Hllworth
PEKIN (PAP) - Jak donogl maczenie dla rozwoju gospo-(się sl.1wJenia kad, r le-chnkznyrh. ców pokoju.
Ii 1. punkll1 w:du'n'll pr.awniw k"n<f'kv,('nr),:".,SI~~~ln;:;hd~;
n"lI"'~urj~!a !O~!!!!II przyjęta
"Age,.'lcja NO'"-TCh Chin, w Tokio d
k j6
A , .. D ! k'
D J
I At
. p,.
Prz('wndnir71ł('Y lej p:lrtil P.:!.; m'~dz\"narj"lrl"w~f!o SARni \\" lli 11'1. ) rznn.e nil' prll'
, -..
'
arczego ra w
ZJI l fi e te- I e egac
ganistanu 1
,100- tf'r Baw!f'j' ~n"<l)"lIj;\C wicc' we. ~ b.l'ć \1\\"~tllna r.1I. ll'rvlorium n
bo\\ ,;P.'Pl II "hE''"' fr~l1"'l! w .pra. 14 I;tfl~Aml przpr!·...'ko 13, przy
tce.zę
się obrady kom!sjl
do go
\Vschodu. W związku z tyml§tanu wrpowlCdzieh się za dal·
. . . ,
II I' 1.1gv.lIrllntn .... an 11 tr>lo gIl!. el.\·m pr1.!,\\'fldniczl:! ...a egzekuty.
• praw gO,ępodarczyc:h Azji 'j w ZSRR
kształci się wielu spe i szrm zwJęk.szen:em
~\\ al Amen kano\\' do aktywnI' J i m!('rk!('"
.... \ ~umm('nkI~1 nl~ gło~r,wa!a .
Dalekiego Wschodu.
cjalistów chińskich, którty win;cznrj d:a krajów
Ilalkl przl'l"'wko )lItyflkncj! !l. I 2 pnr n1IJml"'nH' 11l1"rl:" rlal1 I"U'V b" I "
Ik ('''la ~e l';
.Tak n"d,1j" lnn("h'ń~kl korel22 marca br. odbyło się posle
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ch
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unk,~"h
pr"ln~I,J
1,rd
pnl1r1l'n!
IIg('n~JJ Fr~nc~ Pr~~e,
4tenie -komitetu przemysłu I stanowiska
n
"
w rozwiiaJ~crm ~:ę,('hal ~r:'aWl)z(!Lln;a grupy eks~ IlUlo7.enla k'e§u agre~\""n}11I <pl~\" ~~anrnl~ prCj\\"~. '-It"l'~n\ r~/"7. Pn:lI;o; I 1"('m!'.II\,.If)l1lnn~
pnr!knml.JII zloty
handlu. poświęcone p:-zygotowa pr.lemyśle Chiń!·d~iej
Hepubli:-i i perl')\\' du Sp:'ilW f . i n a n , : o w a n I O ' l ,
'"II 1I.,HmllnO'l n (' m;o; rnl('7rnll rto;,rku:, w',.
~rrawozdanil! Z
niu kadr 8pecjalistów dla .110_
),O';II'dJU .~O.,P(){J;lITZ(:gf) krajów ;J~~~,~\~i~~~ I ~\~d~ e~le"!~~~7:;1~ i' 1'7.;P·pn,1r7a~ 7.:lI' ,,,,""nill I .. ,,':fa- I,r,.,to;n r"l"m n\'.lo 11.1'\\ il1"rt('
[l'·~"'nrr'l,'.nrJ~~11I·ch l Y!!'\'anem
,podarki ltraj6w azjatyckich. Na Luoow('j. Z~~)dnie. z ukllJ(Jl'n1 j Azjl
l
D,l!0!cegl.' W;'('hodu,
.
nie ma_,tu pnk'lIQI\Pl'!0 z !,;'~!T'-1mi S:';'l.~~!i na ~,.,~~I"rC)I" w ('hl.~("7u d"·.rf)1rlV'!\\ pr;.)pu~tc1.alnle ,11 mar.
posiedzeniu tym przemawiaj m. radzIecIw - hl!ldll~k,m w spr;j·I
wie buctow}" huty l'.: Incti;!ch, I eZ.I·m, ponownie lHbl'al glos
! n)'
7.i(>nrlOonn<? ui.I",·'" ca! ... ,,', i billy \\' Radlie Hepub!iki.
1(':'1.
in. delt'gat Związku Radzie- przewidziany
je~t
wyjazd do jlegat fadz;ec;{] V;'oll;;o\\;.
J ':-':'~'=::::'::':::'''''::::''::'''':'==''':'~:C''':'''':'':::'''':'''':'':::':'::':''':'
ckiego, Wołkow. Podkreślił on,
te szkolenie kadr ma wielkie
-oo~
nad zaprojektowllniem, bU d0W "I i l('kiego Wschudu - powiedl.ial wiccprzewodnicl":j('a A
CI
li
I ul·uchom;eniem hutr. POZ;!I Wollww ~ą
'.
~kiej Partii Robotniczej
tym
R:ldr.lecki woowiij I sztucznie w celach
gersoll odpowiada
przyjął posła
zał się przeszkolić u siebie spe~ I ruwców,·
nych 7.naczne
intere~om~",.I~'~~k;':';h~jn,!;:,P;~::'''~,::
""...
"'"
cjaligtów hlndu.~kich.
t
", j~k ad~
Na zJ:kończenle Wolkow 0- i te kraje.
.
senlltor Know..
PARV.z (PAP). W lI' lF\lku l rem I n lllesem 23 patdzlernlka
"w kreJu nie toetą się tadne
UJ
świadczył, że delegllcja radzit'c- I rozwoju
stanu Dul!c-~ debatą rat dl kaCI Jn!l ktora fOL' 119H loku
debaty - pisze dziennik DebaMOSKWA (PAP),
Agencja ka gotowa Jest rozpatrzyć kon-/Jest narzucona
kol monopoHstyc7-,POC7.ęłlJ. ~H~ dOla' 2:1 'bm \" Ra.1 W artykule pt "Nle,ma abbl" tA 1.O~1"la roz~trZ\gnlf;ta naród
TASS pOdaje:
kt"etne propozycje d.ot}'t'zące !,\o,:locmne pO,I:·
.'"
.1
,
.
slo]il za Ich piecami ldzJe Rl'pubhkJ, p,n~a (~il11[ll~k<llrl/'wnn)k "LJberatwn
stv..er· rrlln,~u!!kl pott;pll uklad\ pary.
Dnia 23 marca minister spraw mocy techn!cwej I sZ~{Ql'~:1!a ,handlu ze Z\\"lj:'!-(,('nJ H:J,lnl"c· . ,. i'
SIt:; I~ YnJest z f",· 1amleSlCl.1'1
S7.t'ft'g k')men~drzy 1dz.! "Debata, ł-:16ra rtl1.poczp'la ~k)e
zagran!c1.J1j"ch ZSRR W. M. Mo- kll!!r ~pecj;.lI<;lów dla ł-:raJow lern l p;,il.twarni d"lll')kn,c.J! mo.'Y j z wy~;p QUt'm/Jy I ?\-'lal~!I1 omawlaii\cych ,y\uacJ~ DolrlyCl ~11: w Hadzl(!. RPDUbldo,. Jest 0..
"""00-lotaw pnY!ą! posła nadzwyczaj· Azji! DalekjeR~) Vlsc~o~u:.
!~d,() ....·~j. R(Jwnl(:~ •. m0nt,uwanu." oraz lilprz{'qat p"pierani,j zb.. ,): ną
Il>ta!.~,:, , OkH~J)\,_ do PO,w!c~~cn.t~
"ego :l mml~!r<l pelnomocnello
Delegat JaponII oŚ\\!a.Jc)'YI'lb,';K0\\ \~(jj,k(),t}{h Vi lu)! knJluw;jJH"!.:"
J"<'I:IIlUJ d~'klali>r-I
..
".
..!ll'
~~ -'ip!,jl-\lC reJnI,JIBJY1.a(,JI
Syrii w ZSRR Farida Hani.
I że Jego kraj r6wnieź podl:'jlJll{~' pru'Z S(~;n;.' lJedn'J("mne przy- ~kit'l.l(} C7:arlg K;li.,;z('ka·: _ po- ." Dll~'ll,I,l.jk. "~,:).n~l:a,! . .t\ ~/k:,Z,~~ ! ;-;it'rniec .•Jest to ostatnia ~~azla
Cl..,'ni/o ~:ę do pc.glębwnia Irud wiwlziala wi<!"!iu oklasl(uw zd;rd l'. l~ h,td.l I. PU')!IY.1 .znd)du,c I do \&yr"ml1ta woh op)nlJ pu.
mAci finan<Qwych krajów IIzJa~ i H\Th In"c!"s()11.
J ~,H:. w ~r~U;lCJl /--"',a~ln)(·IJ). ]"(,1· !)I,onq ealcw! kraju. Nie chopołudniowym
wzląt Ildzlał miQuZYllare.tłwe
!'"C!'::fh PQWf,duje ono naprę;/."
"..
.
Ot'J 'JlI lej, w kt<J1'('J Z;!roll~.;dz(:· ( ' u lu <J to noy uczepić się pu.
n"ie w ~t(}'i!.mko('h miedzY kraja
~_ gl,,,,oolwn . Zdlnte:./.'sowanlt'm nie l':arodowe !"iJ!Y!li,(Jw;<!o t~· ~·I;'gO fl)kl~", kt,)re~o clen '~~'}".
mi Azji, WZf.:xt ".wdRtk6w na
grud mu lti!H r.
wohJ! Clmrchill,
stwierII- •
d
•
i zhrojen:a i zwięk5zen:e cięża~ \\O?~Ic~l\c~g()
. NI!'1..illelne.g
Dziennik pilll..e: "W grudniU wy dZiĆ, czy będ~lemy bronić naPARYŻ. (PAP). - tJlHmatum
uropOjSł\16J
rów porlatko'.-\'}'ch.
Z~Htzku ?awlldol';cgo Elektl)· Ilawa.lo $!(;, ze,Uklnrl f!:nncW;I;'.i,. ~zye!) praw do roli wielkiego przl!ru;t~wionc prf"mier?\\,.!
-000ków. R. Nlxrma.
l1wnJlł'rkJ w sprnwH~ S!Hłty me f1l0C'lrstwll czy te-ż do poslada- ludnlov.ego Wietnamu Na~ D;nn
1~~~;1~;i~1':-~i:~~; ttlku!go§podarczej między pBń~twam:"
Ni:wn pr:r.ypumnial uC7.e~tnl- p(JtlJl"g~ jut 7.adnym vj.~adnJ· nia 'W;llph~vf'j wartości taooretulDI~moWlj 'jPj11"~ dPrzrw,ódeó~
Zast
a
rzewodnicząt:ego !
~ R~dy
kom
że z końcem mnfCi! o.}"rn mterprt"lacj0m, I u'
w przOOj)<,koju".
~ t re- gl nyc, omagA Ą.eye
ZSIiR M.
II
l
w Senuci(' USA l"ZfIW';ZY, ,od, 17 stycznIa
Jt'dynym Jir,odkienl, aby doIIformowrm!n w
.
poplou'l wn;()~ek. clclc".1lcji cze-I
nad \J!d::daml pary~kiml. D)7.,I'st:HlII\ do t'.vor7,t'nifl .. a:;('n- prowad,tić naąych alia.ntów do dnI nowe!!o. rz.ąd~, pn~t.awilo
choslowack·jej. Drkga;ja ZSHi~
l i
NiemJec - 0- ('ji lhmjf>rlloW."J'·. Odkl\d Y-d., zmiHny ~tan()wi~ka we W~tY~1..1 rząd palwlnl"lwo·w!elnam,kl W
powiedział Junakow - U1.ViInak problem Sanry lfJ~tnł P!"lR'd kich tych punktach, klit !yJwie. n!ezmlcrnie trudnej ~ytuaeJI.
z
obrady
,pru:
,'!:.d ....
J('1:('1I
pa- . Dzi.enn!k "France Smr" podkrl!!
. pOwinna wzi:jG tldz;a!
,
nllu'-~a. p ;tWSI,l!U z.nlJan'! r ,zn.!- rY$kie będĄ ratyfikowane, m{)t~ &Ia, ze Ngo Dlnh Dlem znalatł
i , • Republika LwJowa k:,).
.M?SKWA
~lpIN.'1.eń~lw() nnr{)~ r-fl mll!dly 7.11t')eWl1lenlaml, j1Jk,P na bl!dlie w~zvstko przedsię- ",ię w il.Ollłcjl.
rozporządza og"omn\"m' po-I wlClillm .
aml!f}·kańRklego wymagają f,tr"l.)'tllał RtdatJlt l)d Mnro;hnl!;l wziljć prl.e-('jwk~ Francji. Jeżeli Ngo D:nh DlmTl _ pine "F'ran_ - - - -_ _ _ _ _ _ _; tencja'łcm 'go$pod':rcznn
orao: w MoskV:'lC
.
krtll ternu łza- I' n,·vina 31 mnrc" J 10 kwi("'tnla Ilk'lady ~lfj odrzucl)neo, bez ee SOlr" _ nie może więceJ. 11
:
pOI;!l'lda olbrzymie możllwoścl lIZ,!- Sesja
.
I!H7 rollU. n IymJ, ytIJryml ch~ł- ~·rnncjj nle nie będzie można ttyć na poparcle swoich mm! ..
handlu r.:agranlczne-gl).1 RFSRR .
. . ,""Ie~u
pl ~jp'" kl'mdp.rl bon~kl od ChW.dl uczynić.
strów. LIczy on na Ameryk...
JugoslawJj oświad-'
/
mawiał wyb!tn> spccla!lghl w ~Wf'r.Q _p;Jtknnla z EI~enht1"H~_
,.Montlp." 1Amlp.1I1'..c-1.3 8rtvkuł nów. Wyjścle t oMenego kry.
widzi żadnych prze I
.
Rtv!!!!!. pt.: ,.Ostatnl apel". Rlvet zYSY w znacznej mierze uIetr
I·;;'~w,r,;;;;"';;;:;.;;t~~'i"u;in;:;;;,.:,
tlił tllłlll ..... ,· .... IIAII<!lt . . .• ••
>IW,", ••
wy ••• plć "od ."'nowl,k., j.k'.
">;~::!:====
In
I
Ibll.. 'lilia
U UpuUI 1\'&11 n .... II D
ft zbiorowym protMlem, IIby zmu- r1..lłd Stanów Zjednoczonych.
..,
do pownt.nego 1AWiadomo _ k01ltynule dtlenUl
~tl'lfl{)wJeniA IIlę pf1fld pow1:ię· nik - te flpeel"Jny przedłtaWI"
fi
II
c!pm df'cyzjl w lIprAwie ukła. dei prezydenta 'USA w polud-dów pnrYlikteh.
nlowym Wietnamie, gentuł ColM
.J/Humllnlte·' w a.rtykule pt.: lin" to!ll:ttd wYJlany do Indochin,
.,Twnr1..tj; w tWf/rz" olf;wladC1:8, aby udtlelie poperd& HIo- tHnh
7~ nl'łrM fl'1lneulIkl
jmwjf'tlzlnł Dlemowl, I te dotyel'lCt8ł nle
.lu1: w ~ptawle ukłlld6w pary.· otrzymał on tadnyeh Innych Jn-kich /lw,.,Je ,.nle,j.
'trukcjl,
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o BŁĘDACHI WPRACY Z AKTYWEM PARTYJNYM

PRH VII OpatoVIIle

Melioracje -sprawa pilna

G

llk M wlllłciwie !I r:W! wy wln!o\\,(lj ptJbudzaJą nktywnrlM rnzumlenla z nrganiUlcją plłr~ aktywJgt6w PGR, Ił osobno to~
lównym tematem obrad
g!ąda, 1.1'\ KP Jf'st jilkl))'
wielu tOWIlrJ..\'~Z.l', j,,1: rlzięki tO'! t.Yjo,. I'hodz" u,,"
_" domu
d. do.
oWltnieJ sesji PRN w 0.'.
zJcccnlGG~ c
'
,>
,>
warzysz? d ziałaj,ących na tere~
l~ J '
Ś "w I~, I a my.
mu z tnlf>l'7.klll',rÓw wI'!~('k H,vb mu I nękać
chl'łpóW całymi nie zllkh;rJów prz('m.\'~łowych,
patoWl1'! było omó:menu!
ty'o\' "c, Je~te my z ('celllObl'u'- kC! \\'.'rTaliffiiq rl7.i1!/nC7.1> na skll!O: mlcl!lącamJ. Gdyby
nalomlast J d I
realizacji 2-letnjego planu roz~
c<lm]",
,
Ipnwi;l!U I wOJ"wÓdl,lwlł, jnk KP z!'Ic7,ął od !;!'kretsf7..8 mlej- \Jib~gIĆ 1~)':..CZ:~ł~~:: ~n~~h woJ'J rolnIetwa na lata li/54 _
.. ,,,Trzeba się zajf\Ć [udl.mll dl1!lł;)ln()~ć kh PI""yc1.?oia ~ip' ~coweJ ofganI1..aC'j p "y' j
d ń
k
,."
6'
chętnymJ, oddan)'lnl, 111. ,".,('re-I ri". pomyj)lne,r.:o przeprowllrJzeJ
a ~ )nI!', za II - w onieczne, rzeezo,,:e ~1-czeg nym u·.I.'zględ~
łować się nimI I prz"d1.!I'IIĆ lm
I I
lk
od danej organl7..acjl partyj~ we argumenty.
nienJem wlo~enneJ kampami
I
J
biĆ' .
I ma \II p01N ec e wie Ich kam- nej, gdyby KP zrozumiał, te
A gl6WM rteclo w tym, by ~iewnel,
ta d al'l a, li n e ro
cią,,!e z pAnll p"H!yc7.nych I gospodar- napr1.ód trzeba przekonać p", k'
,
k ....
n'·ch 't)'ch "m"ch
"",.,
h d (j u ,ep~:lenla n;u7.<:>j pl'/'I tyjnlk6w w gromadzie, u;ybko t ert)wnI ctwo a",...ego komlte- I W "ku ub'·""m.
j.d ".'
" ,
•. cl,Y<:.'.
- " ,,,0..
"chOinek" pl'1.eZ obwleS1,8nle I cy lo mllll:aml, podno57.1mia 7.a~ "kautloby sIę, tA! kru,tllnina :y:O~~ ar~o~:g~zraT~~~ t~~:~~:! oJu rolnictwa w powiecie
"h. dzieslĄtkRml "pllnYC1.1" 'Iuronle maił rio PI'I.rtll I Wład?,.Y aktyw!~t6w z mła~ta powlato~ wego by umiało wychowywać jOpaVIW zo"lal wykonany w 115
"natychmiastowych
obow!ąz- lurJnwej, Wyklll':llfy tn chociaż- WI"';:::I) bYłaby zbyteczMfl, Umoc- akty";", II r6wnot'ześnłe uwatA- proc, Nl'IJlep!ize wynik! ,,~i<lgnlp'
ków',
by l cał" w}'rRzi~to~c!1\ 0~111!- n[loby to I' zahartowało mlej- 10 wlęt z aktywe>m. pracę ak- I t>? v.: upraw~,ch ,iaryrh, a $V''leNa osla!nkh powlatow,vr!l ni~ wybGry do rad nOfodo~ ~cow'ych partrjników, sam lIe- tywu I 1"0 rady za nlezb..,.{n, I' p.ólme Jęczmienia. Gwsa ! ziem
naradach aJilywu partnnl'r:'11 w}'Ch,
k retarz te I c hl OP!! k lej organl- nle1..a~tąpil)n" pomot' dla ,..
~Ieble, 1"laków, w których plan wydaj~
~lo~y tak!e nip b,vly or!1)~Gbnl'lW jakich wllrunkn ... h IIktyw 1.:l.cjl wyr6dby mo±!! na dzIałII.. R7-eez w tym r6wnleż by nie noścl
t
l ha
przeY:r(J("zo~
ne, Moina l~h było u<;ly~7.eć PllrtyJny rn~ni(', dGjrzewa, stli- CUl w skali powIatu.
ogranłc:7.ać kadr akty~u tyli"" no o rlko!o 200 proe, $wiad~
niemało.
je ~ię njl'z,1~If\plonym o>:nlwcm
dl) pracowników Instytucji. u~ czy
to, te
w
ciągu
jedlUETOny NIE ZAW~7,E
\\:!'1i i wr m corllz silniej inslanOPORA KP
rzędów mluta
powiatowego_
roku w uprawach tych
JESZCZE ,",'ł,,\fJnwE
Clę z orglłnlzatjaml partyjnyAktyw rośnie I hartuje sIę w Ludzie nddanl partii są wszę~
plan dv,ruletnl. Naj~
A wię('? A wlt:;c nnl('7,rJlqb,v ~~on~6~</ m~~;~';7,i? fl~j~~~'~~~~ walce, w pokonywaniu trud~ dde, &ą zwlallttUł w chlop$klch
natomIast trealizowany
\\')'clągnąć wnlnsek te w prR"'''
MŚci, W prl'.etwydęt..anlu I la- otgan!1.l'!.cjach partyjnych, trle 7~~tał pllln upraw !)z[m?ch. co
lch do roI! dZlalaczy - aktywl-,
'.
' -, I Rt6w
k' asowe- st
tylko ' te nIe
' 1..aW~ze 54 on , d o- wyratAI .I~ t)rteehr:tnle w ty~
InstancjI. , pClwlatow>ch
1. Akt.\!następuje tylko w warun- man u oporu wroga
\\:em było l Jpst jPs7.o,e sporo kach pelneJ demokracji we~ go. ,StWOI7.Yć wl~ aktywowi
negan! przez Instancję plir~ de 911 pro<:.,
li
ps?.enicy
medomagań; te metofiy pracy wn,l\trzpartyjnej,
NatomIast IIprzyjAjĄce warunki rozwoju tyJną, Czas to :zmienić,
_ 110 proc.
A, W,
KP l aktywem nIe zaw~ze by- nleprzestrzegnnle za~l!.d demn~ - to znaczy powlel7.ać mu trud
Iy I nie zawsze jes7.cze są, wlali kracjl wewnątrzpartyjnej sta~ ne,
odpoWiedzialne zadania.
Ogólnie jednak ~twl,.rdzić nA
c]",,;'.
Mwl pod~tawnwą przyczynę RzeC:7- JMna, trzeba się tu liczyć
le*y, ~ w poiÓwnrniu z ra-daje /llę, te CZę5to upra~z- nie dość s7,ybkl'!go wzrostu ak~ z moillwo,klam! i ul.dolnlen!aN
l l dl
kiem Hł53 wydajnn.ść z ha
danego towarzyus. czyowa;j li ,a miast
7nacznle wUOf'ła. Np. ź:-,ta o
cza się po1ęcl"! ak,tJ'wu l pOWili tyWIJ, o nierzadko I wnMzen!a mI
nie je tW~U:!, Czyz nie bywa na przez aktyw partyjny Ich nje~ znaczy
to, te
trzeba ZI'e~
1.2 q (9a proc,), pszt!nky o
ptzJ:klad t,ak, te,. Ul aktrWI~tó~' wl1!śclw.l'ch "metod"
postępo~ zygnować z pomocy powiato~
0,11 I:'; (M proc,), j~zmle!1jll o
"o'~latowHh 1l ~ltł.n Się jcdJ- wania r6wnleż do stosunków wego aktywu, np, 7- pracy nat.!i Ci (200 proe,), "wre o 2.4 Ci
nie t~'(!h t"war1:Ygzy, których Ich z bezpnrtyjnymł.
uczyci1~la miejskIej IIzkoty śred
(210 prl'l('.), ziemniAków o 2() q
moina nat~'chmlast. wysiać z
Przejawia się to w tak 05tro ni<:>j, jako propagandysty? Oczy
(21!'i prl')C), h'Jraków o 13 q
mia;tli. powlal"\\'e~1') tv ,ter;',n pntp,pionych prtez ITI Plenum wBele, że nie. Ale aktywistów,
(100 proc,).
_ I to "po w~zy~tkl('h HOlach 7 KC metodach komenderowanIa którzy pomngą w walce o podIlość pogłowia bydła wUOf;!a
t lo wówczas, g(1r, w groma~ aktywem pRrtyjnyrn,. pokrzykt~ niesienie na57.ego rolnlctwa, l)
o 6 prM.,
trzody
chlewnej
dach jl!~t w-felu ofllclrnych lo- wanla, nJechr.cl do wysluchl- budowanip. apó1dzie!n! produk~
o .. proc., owiec o 40 proc.
warzysz)' umIejących M.JOWO wanla jego krytycznvch uwag, cyjnych, tn;eba '1.:llkIH~ pJ'1,erle
Ponadto
znacznie
v.'zraswalczyć o wykonAnie waznych Nierodzenie
sjP, a"ktywu, a wszy~tklm tam, gdzie te ~pól~
la mleczność krow I przeciętna
zadań, ale zupełnie nlezna~nych, wyręczRnie się nim, nlewysłu- d7.lelnie majl\ powstać. Oczywaga tuczników, iii hodowla dro
nie dostrzegAnych przez KP, A ch iwanie jego opinII 1 nJeJn~ wl~cle ~zje tl} trudn!ejs~e,
blu zwlekl!tyła się o 111 proc.
nlen?rmalne &truowanll'! go, a pokn:yklwa- ale jedynie celowe.
(plan wy'konano w 180 proc,).
rezultat tel:o zjawisko ogniacanla, miast po- nie prowarJzl w prostej IJnil do
Wiadomo, lź na ogół okty.
w!atowrch t lych Sil, które za- 1.abljanla SAmodzielno/ki ! lnl~ wilki z mla8ta' powiatowego stj
Obok pewnych ~ląl!;ruęć ma
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najlepiej - mipIlI:l('"nml sii'd7.1\
\\' terenie nn zlecenie komil-:-lu powl,qlowegG,
Ull!tępUJ,IC
nil'potrz!!'bnle, a częęto bezskufecznle miej~(,""'!rch alttywl"ÓW, W jl'rJnrm z mla~t pow!a
fotl,·ych kierownik
wydzlalu
flnan~rm'<:>~'ł PR~ w cią~u calego 1954 r., tylko przez 3 t ygodnie pełnll swoj(', wla~dwe
klerowl'llkGwl. funkcj~. Nato~
mlut 49 trA11r1n! pr1.ebywi'!1 w
powlede. pełniąc tyslP]r I jeden
funkCji zlpconych
mu przez
KP, Nawet urlopu wziąć nie
tdolel.

raa~~enpnrl:~~Ir.a~~:tl. PN~:~~~Il~~li

cJatywy towarzyszy.
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Gdy wszyscy na Jedne

Gd"l··e JOes'"
:i~jnY~~rr:d r~~:!ct, c~~~~

~~~"~~ !r!k~ ;~r~~~~t~'łl~;:i;: E ścia ~eJs~I'~~/~:!~/u~ j;:~:
~~~~t~l, 1'~~\~,!I~j;~n~Gi~~o:r;~~~~: ~

naf<\lWllll'H'','I'h ~Je w pnlCY par- l'
I:'jneoj, lZ"mporlnrr7"(!j, kUltura!-:
n('j, 7,ł>< w!n!ini(" prly pomnl"y !
nil p.wl'ltl!wi" Jeh 7.nnjomośc! sy
tuacjl t nastrojów, ich opiniJ

podjąć można ,1u~1ni\ uchwalę
I lospewnlć kontrolę jej wyko-

Mnla,
Umiejetna. rm1zlllnna praca z
aktywem, a wIce z Jednej IItro·
ny radumie się towarzyllzy, Ił t
drugiej powierzanie Im odpowlednlaeh zadnń, wyjni'inlanie,
Jak zadania Jlówinny byt re-alJzowane - pnmnni,a flly orpnl7,acjl prowjAlowej, ro},M~~

I

na i umlłcnfa WIl!l Inlll.nnt"jl l
organltacJmml
partyjnymi, 1.
~atlllml. stwru1JI: II"-ernldl" mo±IJwokl IlJawnll'lnllł brllk6w I
nJ!Mo'!f.ltków, tApńblellan!a Im =
tawcza~u, prmejmowlłnla I rnz~
;IJanla eenn~j Inicjatywy Od-!
0i';''l'
'I
Ć II ,
o rUI prl~ ()~lr
nl'!1{f"n
przyklad, jak dobra w~pó!pr!lCIl
I odpowiednie me~ody Idero~
wanla te strony Inlltanejl po-

E

kił

estrl'lrly mieni
się ~rl't
Iwlor6w CZCiw,,"ych I bja~
Jn~'-el'won."ch, Na pndłodZI!! dy~
W8n;,. n1 ŚCiAnAch gll1.elk!
,kit>nne I hasla. GA1:Mka _
dzielQ knln BP'1rto\\'ego przy
Kieleckich Zl'ikładacn Prurnys!u T!u~zcmwt"go, wykM\an/l ..,
w paf.riziern!ku ubiegłego') roku, Więk~zość ,nalepek" na
śelanach nollt p~obną da!e.
NJel!czne tyłko - I to p-rte.
ważnle hada _ wykonane Z-/)~
.taly w olue~Je. pMn'lejnym.
KI{'rownlc1.ka śWletllc:y, ,,$Wle
tlic1.l'lnkn" _ Halina Ku~lhk

ma 111 Jat. J{'$l bardzo. zajęta.
W11't"1f1r"m ma fle odbvt /tkade
mJa t obu:ji Mlędzynarmłowt"~
14" Dnia KQbit't Ił tu jencM
Ir!~ robt;tj'", ,Jl'~'."r:ze hlł~Jo wy~
konnć, jf'~rr-1,e lo, jl'J!U7ł;! owo
_ a w~1.y"tko na JednI!' ręce
patrzy .. , . _
Dlaczego na jf'dne?

,g.,

f'o>d

c!ty,. klem v.nikjllą, jAkby ellę
ezegQ-Ś balL Czego ,SUł boJ,?
Pu~tkj. I :nartwoly _ nudy,
C,;y "Al mkt 111110 n;~y mot-na wInić !yl!ę.o "hujell!cZAt1'!'
kę"? Ile w tym Winy radY ta~
klarlQwcj, mlod:ddy, kólekty ..

wu't

Jak wY21l1dll sytuacja W
KZPTł. k''''ra ~rc$1:.łll trwa ni..
mai bet t.mlal'! od dlutn:eg!1
C1Jtlltl? RadA Mkłlłfłl'lwa uwa"
ta', te ZrQb!1B WJ!lY!ltkfl, co
w jej moty, jrili pOfItarala lit
l) o-Madunle etalu kierownika
:Śwfe-tlll'y. Obdl!ia go ns~lłPu"
J/łCyml ooowlątknml: dbanie 11
e.tei)'czrw. tepreunłacyjn-y- wy

,.ty

cy, tr#IC1 t'h~ do pracy., fł na..
wet twlrrdd. Uf ,nie t11(!ł,nfIl rul1I7-yt I priu'. KO. nIe mot".

Iłtwl'I!'%rt!

~łÓW

CAF -

ręce

udań i mothlAOśrl w
ki
k
d 'em
ź w
Jerun u t ~ a~ ;v.~ e... I
POWIK e ~ a am.
~ ze z (')
12000 ha 11\;( l pliS!"" Isk. a
ule<lw!e 6-00 ha je;t dopiero
. . . . h " ..... n h ........

p~ze<j

·,m'-.h

I
in.>truk~ Jący-ch

pa.llo;twO'Ną

~bzbą r-olną, na,zym]
tori'imi i "gronornamI rolnym!
stGi wlelkH~ 1,a'a:'l' u'w,·,d..,.
mienia rolnik':"}! "powaznych
ko-rzy~dach pJyn'''.Th z me!l':)
racji I za::w~prx!arO"J.'ani9 łąk
oraz organizowanie w okresie
wio~ny l lata cz:mów $polecz~
nyeh i m.,)b:1im\.~.anie wysiłków

do realizll('ji na ten c~l ·kNiad~
c1.eń w n3turze O tym wlnn!

~zC,.eil.,)!l1ie pamnHa-: rcln!ry z
osiedla Cmll'!ów i g~om!ld Pru
p.mt, Brzuslo",2, Bodl!~hów.
i>ldzie' naleiyte oczyszczenie glńw
nego rowu odwadniającego na
ndcinku 6 km przyczyni Się do
O!;ugzenia ponad 360 ha łąk I
?większy ich v,.'l'dajność o 100
P'_.
Pow,o."O
to o.'
•..·n'·••'
'v,"
"""
v"
rolnikom dodatkowo 5400 Q
dobrellio $iana, 'Na tj'm terenie
palącą sprawą je~t taku uregu
lowan!e rzeki Kamiennej: któ~
rej wylewy rokrocznie prtYno~
!tlą wielkie straty,
Na terenIe gromady Bembó.w
ważnvm zagadnieniem" jest za~
gos~arowa.,!e
I~tniejącyeh
tam stat\'6w rj'bnych.
L d ~t
d
n kó ł
u""~ groma y
a w
Rtmt~. a f1Cl:!sgÓ~'1le ~~jfj
!c~w lach Rla ~ a II!
~ n('gB. ~ysp esz}' me ~r~~k
kt~a o;~ barowi'in e /,:"ycśt j
l ;c~ o ecn,g i wy l adn~ IOes
! al a
~no!l Zó e v.'le , t Q
h
z d .a.
czas g y grzee;ę n~
~~l- alOo i zagospo:l ka~o"'4~ne
h":rnos u nas o o o
,q
z
a,
Na terenie gromady Ruda

tli.:
i

l't

&,'

stopnluodumiejętnegopodej!kia
pracf.lwników państwowej !lu.;-

by rolnej PZR I POt.! do roini
ków od wyja~nienia im korzyś
ci płynących z JJiepszeń metod
gOl!podarowania a następnie od
sumienniej pracy organiZacyjnej,
kt6re; celem jest pokierowanie
Inicjatywą Iudnośei danego terenu. Wiele trudności" w tez- .
'woju naszego rolnictwa %Ostanie

~eren!e gromady Czytów Szlakom"czne Jest przekopame
rov.u
odv.adnla'l\cego
o
długOŚCI
okolo
a km na odCinKU
Czyz6wTrOJca ""! S\~01m czasie lud~
no"c mielscO\\ a p0Ójęla tcbo~
wI'l7.8Iile
prze-kopama
r"wu,
iednak by te PrEzydium GRX
nie um!alo wykorzystać tej ('en
Mj {n{cjatyv.-"}' ludności i do~
~rowadzlć roboty do końca.
Przerwano pracę po i'rzekopa~
mu 2400 mb rowów. Gromadz~
ka Rada Narodowa w Czvtow!e na pewno WWG',1,'i Jnlcjat~·wę ludnośc! tnne potrzeby ma
Ją z kole! MrntJibonyce. ZachoctZI tu p<1trzcba konlierv.'acll
dren'-'\\IJm/!, bez mc $lę w tym
kl!!':-unku 1''.1!!' rob! NatomH!:st
v: ~romadn!'! Keb'l'!a'11 nelMY
f,CZ\ t-,ć 11 km ro\'d:>w oowad
ma 1jń C'1

I
I

I

Godny

naś1adowu:la jest

cenną irnc;atywę mas chlop~klCh, O Ue aparat 51mh:; roI·
nej j pracownicy Pre%vdium
posPlestą radem grornadz
klm ~ uchov."1ą, i konkretną po

IPRN

mocą.

Ostatma ses,a PRN \\-')iyczy
la drogę daluego roZWOJU' na
szego rolnictwa na rok 1955
I podjęte uchwalę mającą na
celu zabezpieczenie ....'Ykonania
planu w roku ble.tąCym. Po-nadto, uchwala ta poszerzyła
niektóre udania w planie -ro%.~
woju
rolnictwa powiatu, a
szczególnie tu odcinku %W1ękstenia v."Yda)noilci z jednego
he: tyta dalize 2,3 q,
pSterucy - o 2:'- q, jęczmienia
i owsa _ o l q, tiemnia1l:Ó'.v
_ o 5 q, a buraków -'o 15 q.

o

I

przY'

A:ndruJ Mazur
Kler. Oddt. Or"'an. PlUł
'"
Opatów

"'"''N'.·.,.,..."''''"'"'.,,,.,...~'V"''nh . . h h h , h h h ' . . . . . . . . . hfU •• :;' • .,*"
rótrJyeh waTtlnkach widać". te
o 1ft-lu rozwfni-,a "'ner

patrz"...

kolek<ływ S'WI"
&.

Z

w

.

(.. t, M..ll1.
.... "

!19

f'ln~

prZiI""In'l:,'ul'

R"t:!Irktl

'~.,...

e+ll·
cowy 9•
~,

nledomap.rtHł, które katą niepokt:t!t 'i4: o dalłz.e IOlY pracy
KO. Wrntkło to Z marg:neto.wej niemal wypowiedzi .;Ś~jełhu.nki", kobiety dośwlad~
erorte-j, jut półtora roku pra·
cuj.e~j na tym stanowisku.
WSZY'ter _ uae.łntQ'_ :ze..
"połów 1 uezęs:tCZaJąer duświet!lcy n.zrwaj" mnie .,cioet,", Ja 'tIItANłm się być ~
'.I, do kaMeao coś mlłeao pt:'Iwtedz!tł i wydajlł mi ste. te

.......

~~:f::~'j~:;ki.al:::

~~~:o:e:~T'::;~:O~~~

5~ ,cerHC~ny odegral Ilil~U~~ bru praco"'.ly, ttth "Jwiem~
Nalkow!k;eJ "Dom k?biet, CZatlJu". rady mltll.dowe i !to-cnór odśp,ewat radz!eelue PlO- miale KO _nie będą cgl~atr
senkL Z~r.ocllem uwagę' na się na ,iebie. ale ws.pól:me dą~
salę za;::e.rw:mą u~,c ze j n j et tył? do \\-.pófMg'/) «tu. l nie
gdyż w .KPZ-~ praWl(~' WUYlIcy motn:a będzle wewatn: m&w!ł,.
interesują alę Ś'\t::etllcq" ,Ale .te ru :Hklad p.roduk:CYjny, ;e
nie tylkQ $1l ..-odbiorca:ru" kul" tam małe mJodz:iety.' Ow-sum.
tury: ł1't?i:na- powiedzif:ć: te 'IW układzie prodUkeyjll)"l'l'l. U1

oKolo 20 proc" praeowmkó'w
zaJdadu _aktywnie i IlIta~e !,»em udział w trelu Ś'WiethCf.t'o
w1m. Są to: ~omJ,)~ KO ł
łudzle mnie lubiĄ.. !tar ńP, chll- ~roko TotSa!ę,ttOnyml -odnomwlłam. Jak .Ię p6tnleJ dl).- ,Jami {$eł«:je: pla:stycwa,_ kuł~
wledzi.łam, do .wlettlcy pny~ tury i ~wiat1, retytat01s'ka,

'.k

we} i stalYt'h bywaków- iwiemało
0lÓb. bo m-óvdlf łu1orll;'1u. artystyczna, .agn~J~ 1~~~~~~~§~~~~.'
tlley {choć jest Ich, nił'lItety. _
nfe ma tl4łtej ••cłtIC1", poględo';1'lej}; klltda,z, nleb ,U,t
u. malo} jest prócz mtodtiety m nie ma tu co robit. B$l"6m akfywna. w kh .kład -wehtjlo!o
spora 11erba lItB.t'$%}'t:h Włtlt- mI było w6wuas pnyjem- dZlł i eztonko<a'Ie-',radY'Młdł«
dzle prtewatłl,lfł pracownicy nie".
dowej l, przed.tawieJel. dy~
fjzyc:tni. Pl'ty ŚWie-tlJcy ł~l:ll~ W obraimy aobte więc co- nkejt 'łi?teftgowi praCOWt\icCY.
i4 u.poly c:tytelnleu UU'OWt'łQ by ~lł .taJo ,.(h'bY .,.śWleth Reprexentaeja jak wtdat boP-- -~!'__- •••"!!!:..~!
belettylllykl Jak i k:iĄłtk fa- CUtlk." .Ił ;mi,nlla1 Wydaj; ta, głęboko ~ w wład i
O""""'·~.i.·~
clIowych.
l
.że '~cił: KO m.ocno- bY na pewno n:kt tu. nie J)(!wte.
, "~
,~. ,.
l " gdyby ..Iwietlicul'ika"" ode-Oprócz dyskUSji ltw, (ltieja1~ tlł 6$labł}o, ~Ydł' kultur. ne nla. śWietlica: ~faby ob"reh C:%ęfto- w "ylelni wywl.ą- bo\viefft., nIe
tu, moen;::: umiftać. Robotę KO .;.rOO1"
rujĄ .lę d,.,kUłje nJeofiejat· mpni%aq'f~o- _rela.
mlqly kol-fttyw lud%.!, t f;1ho-.
ne. Jrnplrowal'łt!' I t:!rowadwne dobnie" jak ~ -KZPT.t',._ienvł tę tlpGjdat. l kto'by pomritat~
pną pnodUJ~eycb nytelnf.. komisji JCQ. która ,n
ty.. , Mm _lokal łwieUłł:r
k6w, Batlt tegO' roduju ltnp!'n etnie lMIłaby prowd:li!_ etą..- }at bani%o 'Ittllly, mim!, .le
jest bo,aŁo %aoPBtfvma biblio. sJtł PI'ft'ł , ludtml. Zd rad_ ,W $.ułt!rettie:. słoty ~~
teka, Jicułca ok. 6.!łOł) kJlląłek uk:Włowa. ehoe:,moem łnłe""",
u stołówkę,. '~ley il7:·:1;.';,;:i;,,:;:{,~iC:::':i:~
CZ te.o ok. 4 tyli. ksllłUk bel. . .u,.- 'lę sprawami jwlet1lcr. Zjed~!a na- ralie
m.~
h'1litycznych l J?'Opuhmi(ł<>N1J~ jm'l'łłlk ,ftjęła jełt .zeretrłffn rzyi ,nie mo:gą ('I takiej ,świtttłi...
kowyeh przy jwuHl!ey oraz ok. innyd). .praw J, nie- moa bez.. er jaką JX!$ładłll\\ KZPn. lub
2 tYł. k5:1tttek
pośrednio crpnl%OwK prlłć:r h'Qeb KZWM
-",...~,,":"~':"
%Ąkladzfe:
Iwif~,!ey. !łrak sts!qo f
.~",.
rńrlll1wę1JĄ.
negr kolektywu lumi; do kf6..
Oto plan praq !tO. ns ,m...
na
~ braku;e w KZWM _ ł@o> rHC br.!, VlrpnlUlwal'Ue w ~,!!,__ m .....

mo.

mI:/

mB

bl1e

sm

at"''' i.;;;;;'klv';';';

"l-, c . , .

rriłsJi KO ł, kłerCWntetwa Ja..
kładu.
() ,w-mlk~ Jakie motna
UlY'łltd W zwartym: J pełnym
~y ko

.rtr,tyć't-'

",reh I, pnycl.łllUł1! ludzi do
JWlelllcy; bo w labry te jut
mało młotb:1Hy. . . .m-.ttl\ fł:d
to ukłari. %Atrudl'llaJqcy VI ol...
bt'%)'mleł wlęks-z:Mcl pr8cewnf..
k6w fllyanych ... ('l')
Jak nleprawdt!włl ., te
twłł!nbe-nla (te, tylko 'ł mlo-dJ:iri:4 mama PrfłMWl~ U
produkcyjny c;bamkter lI$łda..dtt prae:Y unlemotUwla prciwa..
rlzenłe pracy KOl. jak 'wiele:
mMe ponWe, r,d. ukłAdowa,
śwfA-l'łc%y ptlykl.d Kieleckich

I

do r:l'II"JI/l:I,

"

obowiąakom podolał!: nll? woł..,
tvm bardz!~j, j~~łJ to jest rolo-da, mało dośwul~cznna osoba.
Potrzebny Jest Jl!lm' kolektyw
ludzi, :r:wl.q1.anych beZP-OŚ.rro..
n!!) z zakładem prllcy l t!dpowIl!'dz!a!n,!'ch lnd_\·widualnie ut
fll)~1.cr,~.ólny odc.lnek praCY
KO. S~h"mBt taklt"gn kolektyM
wu powinien wylitl~dlł~ nlłłtęA koml~jlt ku!tm:tlno-of,w[ato- pUlĄco: klPMwn!k 'wit'tlh:y _
Wił, rndl\ zakładowa, ułOga. I'lIdA :t.Akłlldo-wa _ komIlI'.
mlO<!tif'l.?
KO _ klP1'nwnlctwn l':lIkfsrlu,
W pracy KO w, Zakladaeb W oma.wlanym wypadku' hit*
TluS7.cm\\-ych nie wldnć atU nlet~ llrakt.vnl'lle kie-r1'lwl'Il<"t-k"
komi~ji KO (ta nie IUfllł'hH, ~wi",t1icv. tl'lrmalnle rada u~
8n] rAdy liłkIAdr:>weJ, ani prg... kIMdov.'. w oa:/!!e VII' nie ma
cowników' fabryk!. $wif'tlica koml!!jI 'KO Pnw$łt!je wlec
"tyje" 1)'11(0 w czałle rM..nego I'Ij~,.drow• •~tua('j.: cada ZAj"H'hnju' rlarlld, telmu\ j akade- klttrlnwtI trzU{".~ ('JdlWwlf'd1.I.I~
mn. Pó:WIt'J znów e-I57Jl; 00 nnić 18 ,ty 'Idlln '''racy KO na
eUI~u d!) C1ĄJ!u prt.ł.'rywlljq jl\
'
ł'
t
glos~' l.fibll'lkąnych iudlł, 'nI • .,'Wlt>tlic1:lIin~r., t. !la
nIl!
Jednak wIją ~l, tu lakoś nie-> umil!- "bl~ li # ~ rndt!e n zaswojo l PQk:ręr!wuy SIC trQch~ pf'wn!('n1e- MTmw!l!'dnll'j tm'm""

Tl1e\l;\'ko~

I past

tt'nrU/ł'

CO etOZIE.
GDY Z KZWM ODEJDZIE
,,śWIETLICZANKA"?
składy te poliadaj$. mnIej
estetycwie urządzoną iwie
tLeę. kt-6ra mi.! Jłlę w
s:otłzych warunkach lokallJWydl. w baraku, KZWM, podobnie jak KZPTł~ są typu
produkeyjnego i równie! Ul
wlel~ rnłodzjfty nie poIładahł.
Ale w licznych zespolach art}"..
stynnych (chóralny, taneczny,
recytatorski, Icenlclony), w kf)o.
3"11e je~t, te •• m kjl!TO~"" lektYWlłl radIowęzła, 'wśród
nllt śwlt!hcy Iym w~zY5tkHn czytelników biblioteki układu..

dzlMllny papcirrfl1:)lutykl Hp",
rt'gularne ! termInowe opraeowrwpn!e PO&Itdanek- do radio>węzła (z braku odpoWiedniegokolektywu kal. Ku~l.k zmuszona Jest to rob:c umil, nikt
: członk6w rady układowej
nie podaje aktualnych ten"l1'rMw I problemów, -chndz.i tylko
"to, by w ogÓle jakaś audYCja
była), orpniz..owanJe u~pofów
.rtyltty(!'tn~'t'h lratego boS.ate--gG tycia św!etlicowego.

Je01.cze

•

""itl<l!l' r!u"~ Unicf ,,"wa/i,th, ralt "p
.m!fllf. <utaw, n,...~,.,,),,/I:, rchuhor.
, ..",fN"'1'hr "" \'a t1rrÓ!I' l'r~(m:rf!/'
ra e".<l'n"ar<f:nl I)ftftlrlf!I~ ..~g" M//#a.-

komHe_I'I''I''I''''''',",'I''I'''~'''''''''VY.-n>T'I'~''~łfh.''''''''''h'''i''';hh'''''' ••• h ' . \ . . . . h

Cle nl<"7.r():f.Umienl~, h! w!llśn!e::

jest

nIe jeśli chodzi o &t"S(lwanle
nowoc1,esMj
agrotechnikI
zMlechnlkl,
W tym kll'l"unku pl:m w\'kon.alJśrny w mevnelklm prlXen~
cle
j~st
równlet
przez kierownictwo ZarUldu
Wodno-Melloracnnego w Sando
mlerzu jak t pr1:ez Powiatowy
Zarząd Rolnictwa sprawa mcHo
która dR]e ogromne motll
lWlęksunla lloki I jako
odwod

r4:IMIl//, u'lcrJ!:J

sza~glJ!""d,

I rrodlr""J:kl

wicIu

~zczególnJe

któr,y W ,
c~'~J
n~ __ ~pcłeczl'lego przekopali po-~
nad 300 mb rO'J:óv,: c:j';:adniawe w.1 !'.'iesY.órz6w No
IWY' Duto aktY';<;M~ci' 'J.~!kazał
Lam 'o"'"kto, ,,',., ob. G' '\k'
" •
..
.. '
"
W_ gromadzie: Iw'a.nlska ,i
IUJa::d zap!ancr:,o,'a!le obszerne
rob')ty melioracJllM wykonu~"
jS1P' C1.ę~clowo w ramach h'iad
czeń szarwark. OWYCh." a C1.,:śc-!rr?iO w czyn!J,ch ~po!e~lnych lud
noś,:,L Prace t~ ...:vk0:um" iut
ins p~trzem ..
11-00 mb., \\' tym,
iCZY!1!lmi spoJecznvmi lądr:o~ć
wylvmala ponad gOG mb. ro~
wów ~eiior. CYl"ych, Pcmadto
uregu!O-.I:ano rzekę- Sobie-kuró,IT
na oddnku 800 ,mb. W pracy
wyróżnI! sil! ,t" in,:t."Uktor rel_
ny' ob. "Jóu1 Matur,
Ludność
,r'Jmady
Sarnia
Zwala- równ!eź Jest bardz.o ;ain!ere'lowana meHMacją s'J:ych
rąk. Np. rolnicy z Gtz.egon-ewie
jesienią 1954 r, w ramach CzYnu spol(>Cznego \';Ykopali pnesz
lo 200 mb, rov.--u melioracyjnego; a na wicsnę roboty te będ\
prowadzone dalej.
Jasne jest więc, te vitprQWa~
dZenle nowQoC%esnych zableg:ć·.II
agrotechnlczni'ch w naszym rol
nlctwie, zalety w z,.,acznym,

Istarce••

rO'N'ania,
Prred fa=3ml narcrlowymi a

J'1vąlanvch re7.crw, a I!zcU!201~ Ił'heekl

I

tr~nn('kru~I(', w

w fY)!:zątko·...'ej fazie zagospoda kład mlazka1'\.ców Nle!kf.irzowa

~r n~~~:!e p~r~:ó,~ r~;n~:ta~:; I~~~~~a nJ~Ze~;~r~~\:Je:~c~em~: ~:~;ję;~~!a~:!" ~~~~~~n!

7.awodzl\ niekiedy
WÓW('7.llS,
gdy potrze\ma jest konkretna
Nn jednej z narad t,.,warzy~ 7.najnml)~Ć terenu, Ił w!r.;c sto~
51.e pokll7.ywaH na drastycznym ~unków w dnm'j w~ł, w rJnnym
przykładzie, jakle &1\
wynikI, POM-!e Itd, Jt'~li hęrlziemy dngdy pracę wychowawczą z ak~ wać !m l.f1dnnla u!"dne z ich
tywem zastępuje &il! d,vr.~'g~ m07;1ht·o<l.ciami, je!\!l
prwde
waniem, Oto nktywista KP - w~zystklm umożliwimy Im
${'krctar7. poostawowej orgal'1l~ lłdne przYf!otowanie się
zRcjl partyjnej ,w gromadzie prelekcji. wówczas praca Ich
otrzymuje znrJanle "po IIn!l przynlf'sie dobre wyniki.
budowy spMdz!elni". ZadRn!e
Pow!f1f"7ajllc 8ktywistom nd~
portyJne? Nie, raczej rozkaL powlcdzialne Tlldama,
tr1.eba
Rezultat taki, że nie uzbrojony ich znpoznawać z clllok~ztallem
I sam w pelnl nie przekonany sytulłcH. jtsk również za7.nnlatnwnrzy!z wyn:ekn ~!ę swej m!:lĆ S7.('1:eg:ó!owQ z pracą k()m!~
funkcji
sekr('tllrTa, mówiąc: tt>tu, Trzeba orglłniZow1'!Ć ~Yste-I
nOoOw(m ~r.Ę~()\r
"M(l~lafbrm piprw~7.y wst'lPlt ma~;·.C'!~i? nar"dy Aktrv:u •. u. A 7,rMIIl tt'go nn\:]~ka, Po do sp{'!d7.1clnl. a tllk, to P°('7C- m07,jWlA]:jCC wrm!al1~ d~Wl.Rd
p~!!'rw,H.e ode~waTl1e ~p n(j nl';:'fl knm" Jfik ~pblr1zi('lnla pot.w~PO~ (':leń BlltY";I,1 I !dcr:Jwn1ctW:l,
nlzacJI partYJn,~ch. ._.1 w] ~'C- dfl!'UIC,,7:C dwa laln. to Się nic: Pamh:~ać t!"7 .. nalp7v, l,e KP ma
7M!om n lić lu(h" hmk pral"t z cydu!p"
D. o I~J 6am('J Z:tś W~lldr> rlY~PDZ,"('Jl
róinl'l:(rl typu
Ąkt~'\~'l'm mieiskim, kló:y w O-l pr1..I'bywnjl\ koleino aktywiś- Ilz!a!aC7Y· Tn!ct WS.kIlZ;'!".•.. jelit
51atmrh lat::;l'h ogrnmn,1e wr~ ci z mla~ta po\viotowrfj';1) nle~ tll7,lqd1,8nie ,o'Wbn~ narad nI',
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:trnu;'l.ony mobilizować nit'raz lud1i. którzy wykI!tywali m!l)i~um. aklYWn64d, l:16rty clw:ł'11 robił i
w na~l}'ch (,lęzluch warunkach. Pnrwaję, że po_ :
Pl?'lnllem lu błąd z zięeiem Nagfp!a, klóry ni(' dl)t6~ł do oll'Ji7.ych ~l.t'rł'g:Ów. A!(1 jNfnOClt"Jjni(!' IIktyW'
hutn/ezy nie pumÓlłł mi. zadow~.Jllł grę bllb~klł' hlł.
teri.ą.
Na innt', nlł'pawllł.ne UfWly 6dpowiatl:!('ó
fi:/': będę, Oddllłł!ffl WMzyllkfe ,!tv i ('ats ldrnw:o!
ParW, zdoblll!'m dla nu duży aU!'lrylef w m!ei<cle. Jeśli błĄdziłem, 11) na 5łulIlfiej drod:tf'. Od 'WiliJ
!f.lW1U·Zrne, zale.ty sprawIedliwa ocena looiej pra--
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chorrll:o alowlpka. Zf'by po\wlt'rclz:ć rftr7U!Y. rmwo!ywllno ~Ję, nil prv~
walne, rnzmnwy' '/1': roni!. NięllJdne tfl chYba ('hw)'..
h', fym blłrdliej, ze mnjf! wYj")flwiedzi podana pr1.t'~
kręt'"of'lf'.
A ja, pm~u: lnw/W1Jsl,V. {'uff' swe fllr.
m;ftJalt'm rtnHulcji w~!>aluń "'P'iJi'flY I 1)'lko temu.
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TfJWl.lrl.\"litwa

la. Mówiono lu, 1.t! łJloclyh'm /tię - jalw!"Jy _ kli*
A prZł'df'Ż wii/domo f'!ol{llnie, 'Ii" n!f'wlf'lu ma~

kid robocie popp'lnia się b!ędy. 1 przyznam 81ę.
fe mQglem n:enn sit: myl!t. Alp chciałem wa~ 7ftpytać. !owarlYł7.e, gdzle wy bylikic,. kiedy ja po-

nf.'~I"). nawiJl~em mr!wiąc
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J:unęfa mnie na onpowlNlz!illne 5!anow1.o;k(), w tli*
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Pol~ICIJ· RtuJtkckił'j wmJf'rUi ufundować pomn k I
Wdlięclnfltd dla Armii Itadz!{'ckif<j. Pr1.pfonowaIrm ~wi)J pmjtkl, ('ho(')a1. .'ed 011 pr ..... n)·m rY7.y~
kiem 'U' w/!:\J~lu na wrogą (Jó~law*; drobnomirf"j!·
('nu·l,kif'j. w UUŻł'j mieni', IlIdntlkl na~tf'lto mJn~

żr.nie, Oble rp,ce, 51zeroko rozslawioot', oparł on
ezcrwonym puJpJde, JAkiś ('1.a1l patrzył prud J1P,
bil! w zamyśleniu, Ludzie !>tarall nlę nawet odd)'w
chllt: cicho.
- Prom~' towarzyn~yl RUtcono tu pod moim ndrt!sem caly "1:('reg l3rwt6w, POlllavdfmo mni'!
w Slllfl mlmrienlll. No róż, tOWatlY%7C. Partia ..... y.

- Drlifm.Y w KO)mitl"r:e~ _ krryknął Mikołaj.
K'lrejwa wyrhyl]j IiJę % m6wnlcy.
~- Pro~ię mI nie pn:erywac. Ja nikomu' n!a
prze~1.kadnl!pm wypowiedzieć się .. , Jdli ,tpotYkalem
J<q z krYO'kl'!, to tylko % lt'wl'lrką. nl®df)(1w!e~
d'-illlnll, lud~J nIe wyrobionych pol!!yel.nie, To by..
Iy rtH'1.1"J tWy<kle awantury. Oz!4 je~t latwl) mędr~
I:owllt, l.e !AMIO i!e,~lO ni~d()br7.". Ale: kiooy Derw
knez c'Odzfenni~ zabjJa! Judll. kicdy 7.e W~lYlłlk!eh
~tron otllcul nl'ł5 ellł~no wró!t kiedy władzę nU7l~
ledwo utrlyml1walillmy w końcach palców, ani par..
iyjnf} krytyk!, ani pomocy nie. mnjdownlem, To
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jakby z !(~ią1.kl ('"tyhll - I<z;('pfl:lł
Mi'lr.h do Galeckiego, - Iści, jaka głowa ...
Referat Plegzy trwat ralą 2odzlnę. Zegar z hIv
wybil dwunastą. Ludzie poxi!i sjp, obficie, lecz nj~t
nic wstawal z ml(':jH'I:t. Wreszcie p!"zcwodnkz~ry
Pie"la otworzyl dYllkusję.
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