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Nestečíovše:l sc ien racj o-rat ncbo se r,.or,rtit, ,ie tieba tlr]<J nr-]cc uc]ě}at.
Před
Jl'; s,_ r. ,',,:,Ln i rrci :lci ií '.-i.}čJ,,;"i"..l"i..i"i, n.\,ín. by",]l,,-j-rl,a
1i jsme nabád:irri :,_ tl:nu, .rbyel. .r, t.i,- 1,, i l:1í v r,,,,,cii- í. -A t.v ,,- ,utci.ni'l tb].,d; Za:,,llil bohu:icli Il:.r:;''r,., byL3 :..l:.. :ó l ": u".:rrtc _niní n.r.]Ó.',}o. Ziitín,
sc vYdávání rnÍs}nÍctr ncvin ujalo' v ně]<'""i ika obcích. }llěkde rir;l jí rirístnínoy}ny_ op1,.vC o\)a _u.:;, gl1, - i,1 ,l ,. n.- n1 ,.1í ,tíší, jinoc vvj1o jón ni'colíJ,,
ClSc-L a Cd Vycieviní b,1 J c ,,tpu,',1 ,".no. ,\c.:,,] ei,í totiž ,jcr: tra tčch. 'ttr,ř:' noVir\y vyr] ivp"jí, ný,o;,ž ,:,'. cclé r,cri.,'nosi:, zda .i,l r.ř jnt. ,? sv-Á; z,_]a sana
s,. rrzh,rjtle upo:lu]..nJi-].,t r tr] ci n,l Ic ,,Ób ono, zís',:ívstzpr,ávý a 1.o..j.
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l,,.toS i):.l:t.rpujcmr: tcdy i u 1iC : tydlviní ;ní:tních novin. Dě jc st tai:
v aoúe, i<,-'ly 1-1c"o ="Uioi,il n,ír úoorrrě"boju,ic v ž,:rcvč,l kdy se rozvíjí veli;qv boj i u n,js boj o zrno.
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P1.osílrc celou vcřcrjnost, aby ncv j_r\y přijala s pct,ozuměnín a jiŽ co obsahu
d.rrhého čísla zasátrla s,lma.
n1 zf t Pvác, lb},lt: nJrrěty, návrhY '.Yl:o-LT.ě bude hl:.vní žáová ot,iz.l:e. P:"osír,c
1<rítiky
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u
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cJ,;r.zrj -.f i 31 1,1]tt ncbo v'
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:l9*,'}.,n)ry
hlprávc. OÍ;. Ncrousí,'t.' mít nic : l.,,l1ov,i pí,;p:.lv
.:c :lvláŠt na PřCd í]ta\ten§ pod. S] ohovč bude Ll.pral,cno rcc]a]<cí" Obr_rcínc,
stvo JZD. rby :v,j bolL:ti : nlivrh), nl ír :'l -,ní _-v,-',;o\- 1o n,.í stní,m*n ov+lJam,. _*
Ýcll,,j vdEčně'uvíŤ4rnczpr-Jvy o.1 r,,i," llt;,:.;trjch ,:1 ol," NF: }'10..}íSčr,SCSP, VZ,
S,,.oJa, po;4,críku, L:iS, ,.,_dn.t:,, J_, š],J]j__,,, 1.)d:'.;\_ zt:ovu Fa,ii.)"1ináíc,
nby zpiriq7 byly t]jiny có nr,jrJil.vi nr'l,i\W nébo do šliol;z.
Při l;t,-.upínrc-}i tai:to }: vydávání ri:íetníchrrovin, můžcsi: nárir podařít dob-

ró L]ílo.
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1etošnížně jc na:,;e JZD - podle r.ašeho Ú sudku - př:iprrrr eno dobře. lilá
piiprrveny stroje-, trbhtory, nlátičky. Ob:lrr rná jen jednul $ude-li clost
iraóovníň
, x^.^ .- -. = V šoůo.Luír.r.'ponáha1o'zde na,kopcní jc.tele 19Ěrigádnílrů
z U§Á' ,t(o11n" V nede_Li l2.7: přišf r- ril v;írzkr: M\rV s JZD 25 nrístníchbrigáoníků.Úspčšně l včc: bylll li<liz nr řebl<:. Plánov, r,} výnos 13q,n.,byl
Josržen. vÝio_; r,šelt se ll p]-5nu přibiížil. óini1 ]-7, )q pl ha. Vyr,1áccn
1Jž :-- í'.-uó' zimrí jcč;r. n, u něhož byl rul;irdní v;inll - 40q.
}J.: zito "s" ;_!]_c" již v ponrlěli 13.7. Fráce - slcspci y tiobě__příznivého
póe""i _ pó"ii,p""šíÁ p.ó"itiň aóú;:i. _ ll,e čt_vrtek }.7" na vóčeru otázek
i o1;ov;.-ií
:, pilt n, vc óc;,iné sch;zi, nr iltl;ió hy1 pi,Ítlrrun _téíoócC,scda
XsČ zi inc-'. o 6..6..}9)!. V ocr' "'-" Jírů,tyio prlbriň" r.,,."s"ní rl]V
,Jtrzořcna
byl.,r r-o1,nř:ž žnovii konli,se.
dělí 13.7. Éylá pricovní schůze ii,i]W.
Dál.l b;zly rrtvořeňy dvc jict: prr., ;1rdnct,t ivé 1,ofcbní llbvocly, kteró budou
zís]ráviť občgnstv'Ó pr. tc,jaily ř přípldě nutnosti š1o i ne porrn ou vývvLr
;.íp-clríh.rczhlrsu pu,noci
v .rirén- 1očtu. Příp:rvlr jnnu trdy vytc^ndrry.
Tcó budc záLcŽcL ni pochopcní nás všeih, aby žni,\ b.yly provcdg,r{y včcs a
bczc ztr,át .
J. už nořcrLu JZD ]_O f <,t tlcbr, r,ru tlprvc bud.?
To je poille t oh,o, j:k sc t,: v,,.zrie . N:lic ilruž stvc s(: stD] o dnržstven
1íT" typu ieprvc 2"6,2"L9jO. Prípr,rvnj výbor všlk by1, vytvořan již 4"4.
1949. A vítc, kr1o v něrn b;wl?
PřcC,st;tlcu by1 FrlntišcL: Bcneš, nístopřcdscdtlu li::rcl Rudolf a č.lcrry byli:
.iaros]_av K,;áěra, Jindřich Rítrlian, Jirls}:v Mašírrn .Ilst-,f Ouzlt', l,ieri c
Doksansiiá, E:ilic Su c }:án],< l,v á a ,,l,ntcnín N,lvo trlý.
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Vširnli j ste si, jak

pěkrrě byl_y cpr vcny ir ^rirír,.y na iko].ních budovách?
Cor-,r,rr pI,cv,Jl Í ř ncděl ícll ., !,v,'rnu n v ócrvnu r. Zi., l,ie ký : ;" \irba.
Před ši,,li_,:u 1r,ží 29 }crálných iiulcr,ych schcdů. Qlilujc.ml 'l ně již 10 |okú" ,]e n sch.:dy s clcprlvoď ltály 11'.OO0 Kcs. Tc-Č jcř:tě položeníatd. Ce1ý náklad u}rrcldí cdbcrú pr:c šlil;lství e kr.rlturu r,!dy 0}]1"r v Kolíně. Patří

nu za tl náš dík.

Vcli}rou s,barost šlrclc i l:iilV způsr_;bílo nařízení, :by byly vyklizeny _půdy.
,-c nL,tn -, d,: JO. s:rpna usJ,}:cinit
nxk,], jindc bývll é h:sič s'<.i j,"viště l
jk,,1ní fc.vicr, s p;ó. Fcrač Lc, '1,,-rt všu dótI T(c]yb,v lc t,e]< nohla.p_ostsvit_
na školní zlhradě kůlna, t,l Óy byla pclnoc l Tršlry t:d;r js:u, ntiklad sned,

by nebyl tak veliký.

