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Stalin - wielki uczeń lenina

Zgon

ludwika Solskiego
W dniu 19 bm; o godz. lUB
murl w Krakowie wielki &1'"
tysta Ludwik SolskI.
Kultura. polska poniosła nie-powetowaną
8tratę.
Ludwik
Sol!lkI, którego 100-n1\ rocznicę
urodzin oraz 89-1ecle pracy artYfitycEnej ,o_bchoddla. ,uroczy'de Jeflzcze tv roku ble~ym C&Ia PoilIka, a wraz z ni" zagranłe7..ny świat teatralny. naletal
do wielkIch mistrzów sceny pat
sklej, tworzących epokę w hl~!orlJ naBT..ego tea.tru, był god-

sugo teatru I nie Iteu,c się 11
trudnośclamł, na czele objaZdo
wycb zetpoł6w szerzył pOlskIe
Błowo ł narodową,
aztukrj n&
ZłemJa.ch Zachodnich. Był nlestrudzonym nauezyelelem wIe-lu pokOleó aktor6w, kształtuj,,
eyeb dt" teatr PollIki LudoweJ.
Ludwik
Bolaki _ Bosnowskł
urodzlJ się ZO stycznia. 1855 r.
w Odowie, (pow. krakowski).
Po począ.łkowej nauce w Tarnowie udajo się Solski na dalsze Idudla do Krakowa, gdzie w
nym kontynuatorem
tradycji r. 1875 zostaje zaa.ngatowany
Bogllllh'.wskieg(\ Koźmiana I do teatru st. Koźmiana. Po
Pawlikowskiego.
rocinym pobycie w Krakowie
W uznaniu niespożytych za- następuje okreg pracy
artysty
elug znakomitego arty5ty dla w tea.trach
prowincjonalnych.
na!luJ sceny, Polska Ludowa I orrr6dkowych.
przyznała mu szereg odznaczeń
;W T. 1883 Koimlan zatrzymup1lństwowych m.
In.: Wielką je Solskiego na scenie kTakowWstęgę Orderu Odrodzenia Pol- !oklej, gdzie artysta słwan,a szeski, Sztandar Pracy I klasy o- reg kapitalnych kreacji. Z chwirIIz najwył.llze odz:nlWzenlc- l" objęcia dyrekcji teatru pnez
Order Budowniczych
Polski Pawlikowskiego, zosta.Je' nie tyl
Ludowej. Za całokształt dzla~ ko czołowym a.ktorem, lea r6w
lalnoścl artystycznej wyrótn!o~ oleź głównym rctyserf'm. Solski
no wielkiego artystę w r. 1950 pierwszy nakłania Pawlikowskiego do wprowadzenia. na scePaństwową Nag-roda, ArtystyCI~
nę utwor6w
ZapolskieJ, Wys~
ną I stopnia. Senat UnlwersyKlslelewlelit Jagiellońskiego przyznał piańskiego, Rydla,
n('storowl aktorstwa polskiego 6kiego. Po 6-letnleJ pracy w teatrze Pawlikowskiego przez rok
tytul doktora honorlB UUM.
Mistrz Solski w ciągu 80-elu wsp6łpratluje z: nowym dyrekto-lai swej nleslrudzonej pruy na. rem teatru krakowskJego Brenie polskiej stworzył prze- Kotarbińskim, po czym. OPUS'ZCZa.
alt!) tysiąc świetnych kreacji. Kraków I udaje się w ślad za
Po wyzwoleniu, mimo sędziwe Pawlikowskim do Lwowa.
W r. 1905 otrzymuje dyrekcję
go wieku,' jako jeden z plerwteatru w Krakowie. W tym okre
sZ~'rh slanął do Odbudowy nasic rozpoczyna się naJ:;wiełnlej,_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.,8:1y I n:awcJnlcjgzy okres tw6rczoścł artysty.
W r. 19~2 Solski obejmuje drJl:'I
rckcję teatru "Rozmaitośel" w
(;1
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I nestora potsklego teatru. bud%1 glę·
boki taj w oałym narodzie polikim.
Wi~I!<l~ J~go zaslugt dla utukl p~l·
Ik!.i wejdą do trwalego Ikarboa
polIklej kultury.
Prouę Panh~ o przYJtde wYTlUÓW
mego naJglebszego wspó!czuda.

BOLESlAW 1'lunUT
I Sekr.lan. KC por.klt!
l!~llouontJ Parttt Robutnlc:eJ.

-ANNA SOLSKA
KRAKÓW
Prte~)"lam

!<!'rdrt%·
n~~o wspókzuda % powodu tmlud
hj mffa. Wielki ml~tn: sceny pol·
,kir).
Lud ..... lk Sobki .ilydMJ'l sw)"m
I 'WlI dz!aJlIlnosdlł artystrcznlj ta·
,tutyj olę OJctrinl~. Naród piJj,kl
na U""!~ !3cl>owa we wdzlrczneJ
p~ml~d p<>stać Ludwika Sol.kteg",
PanI
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lw6rua do osllltntth

(Ilw!! Itdztwcgo tydll ,tannw1!y· du·
m~ I chwal, ptthikltl kultury I pol.
skl~l!"o leatru, przul'lam Pani wyrazy
naloztJ:eruello w.pólcxucla.
WlODZIMIERl SOKORSKI
Mlnlsttt KulilIry I SlIu1;l,

do uregulowania spraw europejskich
Jest system zbiorowego bezpieczeństwa

prowadzącą

Depesza Marszałka Sejmu PRL Jana Dembowskiego
do przewodniczącego Zgromadzenia Narodowego Francji
Andre la Trocquer'a
k=~!:ncj?°że~~~e;:ta:~~~
MaMlza.łek
Sejmu PRL. prot. J. Dembow.kI slrlerowaJ
do p. Andre le Trocquer - przewodnlcy.ą~ego
ZlTomAdzenla
Nuodowego w Pa.ryiu depes?p, nas1ępuj.ą.eeJ treści:

I:.ę do nieobliczalnych' awanturnictw ze strony ~ilitaryz.mu nie
inieakiego i jego patronów.
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,ol1l)'nu~tnrll
nlJiwlelnłeJnych tr.·
d)'<jl pnstępowcJ iceny narodowej.

Jedvnq drogq

p",,"o.~;',, że jest inna droga
uregulowanja spraw europejskich i dO') ulożoo:a stosunków
1; narodem niemiec:kim,
z którym my również chcemy żyć w
zgodzie. Jest to droga prowadz.ą
ca do stworzenia systemu zbiorowe-go bezpieczeństwa w Eur.,...
pie i do ut\l:orzenia zjednoczonych,
demokratycznych Niemiec. Takie Niemcy nie będą,
groibą dla swych sąsiadów.
Natomiast ratyfikacja ukła
dów pary,;kich przekrem mo±liwość zjednoczenia Niemiec, zaostrzy sytuację
w Europie,
wzmoże wyścig zbrojeń, przybliiy groźbę nowej wojny. odrodzenie zaś hitlerowskiej hydry
zagraiać będzie
niepodleglosci
nie tylko Polski, lecr i Francj!.
Czrz w świetle tej sytuacji na!"ody nasze mają dać się zwieść
papierow)'m gwarancjom, których wartość już raz pomały
l"ilI swej skórze?
Chcemy głęboko wierzyć, że
Zgmmadz.enie NarodOWe w rozwailłniach awokh
-i decyzjach
się będzie
trosk" b
Europy, z której lolos francji jest nj~~
iwiązmy, _~ ~, i ,ll4~
innycl\ narodow':'Tda'rt"dZte.MOSKWA (pAP). Agendal'W komunIkuje:
~urope-jskie5 w sprawie beep!e1M narodu francuskiego, nie
W zwllljzku :z notą, rządu radzieckiego :z dnia t3 llsj.()pada.
cxenstwa 1ibioroweg(l w Europie.
dotyczącą zwołania kotltcreneji ogÓlnoeuropejskiej w sprawie
Dale-j nota radrie-oka glosi:
ninieJszą,
stworzenia systemu bezpIeczeństwa. zbiorowego w Europie,
"w chwili obecnej, kiedy nie-t>ttekonaniu, że. ze...
które panstwa zaehodnie podejrząd ra.dzłeekl otrzymał w odpowiedzi noty 17.1\dów Finlandii,
Pl"ZYjąc ją jak.o wyraz
m.ują kroki w kierunku wskrzetroski o pokojową przyJugoslawll. Szwecji, S'l.Wajcadl I AustriL
szenia militaryzmu niemieckie1 bM.piett.eństwo nas'l}"cb
gO
l wciągnięcia Niemiec Zachod
rząd
radzieclti.
przyjmując
Nola do rzqdu
narodów, zapewniam
;)Ich do ugrupowań militM"tlych
wiadomości oś ....iadczenie
Przewodniczący, o
Finlandii
wymierzonych przeciwko pokoFlnlandii, iż
M:jgl.b,.ym
dla Niego pojowym krajom
europejskim,
17
grudnia
Min1sle1"Stwo 00 pozytywnie do
szczególnie
wielkie
2Il1sczenie
uSpraw Zagranicznych
ZSRR Związku Radzieckiego,
sklerowala do poselstwa Finlan- jących do stworzenia systemu zyskuje sprawa pol:ąC7.enia wydII w ~Ioskwłe odpowiedź rządu bezpieczeństwa wlotowego w sitków wszystk!eh patistw europejskicll, bez. względu na ich
radzie-ckiego na nolę rządu Fin- Europie - nie mnie nie
J. DIW.BOWSKI
ustrój społeczny i
zić ubolewania. że rząd
landii z dnia 19 listopad/!..
-000W nocie 1. odpo-wi9dzią rządu dii nie uroał za motliwe ,,,",zięcia.
łys.
radzieckiego stwierdza się, że udzialu w konferenCji ogólno--

ZSRR do

gromadzkich rad narodowych
ulliegłą niedzielę odbyw al,. się pierwsze uroezyste sesje:
rromadz.k1ch i osiedlowych rad rtarOdowyeh.

W

W udekorowanej

.

świetlicy

rządów

SzwC!cji. Szwaj':,lrii ł lustrii

Pierwsze sesje

Głęboko "n:e'~l}

lm! .... dll wlelkl!'go ~rtyi!y. nutora aktorstwa. pol.
,kl~RO. Ludwika Sol~kttgo, pnu)'·
10m wyru)' pr~wdtłwell"o talu I ubu·
I..,-anla. Kultura (10Iska tract w
Ludwiku S"lsklm nie tylko wlcłklelfo
.rly,le. ate n~uC.Iyclela I wycho.
wllnę kUku pok"let'i IIktorskłcll on::

1954 R.

Palt ANDRE LE TROCQUER r.ie niepodlegloścl Francji I PoiZgroma.cb;enla ~i.
'
Narodowes;o
Najeidźca hitlerowski pusto·
P A R Y :t
szył tak jesz.cze niedawno
I Waszą ziemię. W piecach
matoryjnych, któryeh dymy
Panie Przewodniczący!
Stoimy w obli~ wydarzeri snu wały nasze niebo, ginęli
brzemiennych w skutki dla na- równo Polacy, jak i
rodów Europy. W najbliższych
Nasza l Wasza
dniach francuskiemu Zgromadze nie-rle I p"""aod,
n:u Narodowemu
mają
być mię przy ramieniu
(
przedłożone do ratyfikacji ukła wojnie śwlatowPj przeciw
dy, których istotną treścią je-st nemu wrogowi w g!ębokiej wje-sprawa wskrzeszenia niemiec- rze, że ucinają raz na zaWS1.e
głowę hydrze mi1itaryunu niekiego militaryunu.
"'wł. od">' jut
miecltiego i te w len ~po;sóh 7.2"
I gra stale w Stolicy, gdzie pru
Niebezpieczeństwo powstania
pewniaią swym narodom t~wa·
żył tet catą, okupację·
nowego Wehrmachtu wywołuje ly pokój.
Ciężkie przejścia. okupacyjne i głęboki niepokÓj wśród wszystnie zlamal.y Solskiego. Po wy- kich narodów Europy. PowoduMając ś-wieżo w pamięci okrop
zwoleniu staje do praey pełen je ono powaŻI1ą troskę o pok6j nO!ki hitlerowskIej okupacji, p"..
7.apalU t niezmożonej energiI. europejski w narodzie polskim. lRcy 1. głęboką t.roską i gocyczą
Zw!ązany jest głównie ze scen"
Naród polski lączą z narodem ~poglądają na moiliwość pono\\'
krakowską.. występując również francuskim wielowiekowe wię- nego powstania w Niemczech
w teatrach Innyrh mJast, m. In. zy przYjaźni i wspólnych trady- tych sił. od kt6rych zar6wM
w Warszawie. Stwan:& w tym cji.
Polska jak i Francja tyje ucierc1&9le szereg nowych kreacji
Wielokrotnie w Ciągu jednego piały.
akf.onkich, m. In. w "Grubych stulecia Polacy swą krwią uaNie ulega dla nas: wątpliwości,
Rybacb" Bałuckiego.
szali ziemlę francuską w obro- że wejście na tę drogę musi do-.

De't"\esze
kondolenc t1J· ne W....

towarzyszy: Bieruta,
Zawadzkiege,
Cyrankiewi",'Zill :Selkolrslllelle!

KIELCE, WTOREK, 21 GRUDNIA

ROK V. Nr 3G3 (1723) A B C D

no Prezydium i PIUwoonlezQ,cych
wej stkoły podstawowej w Bo-- kOmisji GRN.
dzochowie 19 grudnia w godzinach przedpołudniowych ro:poctęla się pierwsza uroczysta se
sja nowej Gromadzkiej Rady
Narodowej,
Obok radnych, których spośród siebie WYbrała gromadnna. sali zasiadło wielu mieszkań
ców Bodzecbowa, aktYWistów
Frontu Narodowego oraz goście
z powiatu. Otwarcl,a uroczystej
sesji dokonał kierownik mlejw
scowe1 Szkoły Podstawowej wtadyaław Popek.
Po ref&racle przedstawiciela
Powiatowej Rady Narodowej
tow. Kwł.,łkowaklero l dyskusji dokonano wyboru członków
w

2
zasilą

fachowców ;

kadry rolnictwa

Ostatnio lakończył .ię rok
u:kol.ny Vi podstawowych S%ko-lach rolniczych. Szkoły te ukol\-

~~~:t:~i~~~~~~"":Ył~O

2

państwowych
ok.

W dniu dzisiejszym m!ja 75-ta rucm.ica urodz.ln Józefa
Stallna, wielkiego kontynuatora dzieła Lenina, jronego z
najwybitniejszych teoretyków marksizmu"leninizmu. niestrudzonego bojownika o szczęScie ludzi pracy, wielkiego
przyjaciela Polrlti. Imię 51al1na na zawsze związane jest z
naszą epok,ą, którą narody nazv..·aly epoką Leni~a - Stalina.
Tą epoką, w której wyzyskiwani i wrdzied~czen.i różnych
krajów i kontynentów, różnych' ras, wrznan i przekonań
podjęli ! v.'Ygrali już dziś na 113 kuli ziemsIPej bói. przeciWKo niewoli człowieka, przeciwko ucWtowi, nędzy, ospra·
wiecłliwy ustrój społeczny, o ustrój dobrobytu l pokojU.
To pod wodzą genialnego Lenina i jego wiernego ucznia i -wspó!bojownik.a - Stalina - KPZR pokazała całemu
światu jak naleŻY' walczyć z tyranią kapitału, jak należy
zburzyć stare, niewolni<:ze, kapltalJ~tyczne społect~listwo i
zbudować nowe, oparte na zasadach sprawiedliWOści' społecz
nej. Kraj Pażd:z.iernika pokazał wsz}'stkim narodom świa
ta, te socjalizm nie jest fantazją marzycieli, nie jest nieo..,iągalną utopią, lecz ideą ""YTosłą z obiektY;'>''Ilych warunków rozwoju społecznego. 1. potrzeb społeczeństwa, ideą,
m<.>iliwą do urzeczywistnienia w praktyr:e.
W op8irdu o nauki Marksa, Engelsa, Lenina, Stalina,
pod kierownictwem. KPZR naród radziecki - pierwszy na
/fiwiecie - zbudował nov..'Y ustrój sprawiedliwośel społect
'nej - socjalizm. ZIściły się marzenia wielu pokoleń. Bytu
to wielkie, history--ane v..ydarzenie w tyciu calej ludzkości.
Kraj Rad, realizując swoje pięciolatki przekształcił sIę %
zacofanego kraju roln:czego V! przvdujące, wysoce uprzem)·sltJwione, socjalistyc.me mocarstwo, lllezv.'Ycięi(mą osto-o
.ję. sil, ~pu~iFAiemok.r-a4t,.
tkv.'i.ą iródła

2ródłem

gospodarstw,,_
roltys. praeowników

człOnków spółdzielni

produk'cyjnych.
państwowych
i
gminnych oarodków rna.śZYno-
wych ocax rejonowych kierownictw robót wodno .. melioracyj

",ch.

, Po wielkich 1I!Iukce1l!lach

Zespół Tańca Ludowego ,GruzińskiejSRR
. opu.ścił Polskę
Dnia 17 bm. w wypełnionej
do ostatniego
miejsca
hall
sllOftoWej ZS
"Gwardia" W
Warszawie odbył się pażegneJny występ Państwowego Żespolu Tańca Ludowego GrllZlń.skiej SRR.
"'
Na
obecni byli cz1l:m
kawie
Rz.ądu
t KC PZPR
prz.edstawlclel,e Komitetu Wspól
Pl:a~y Kulturalnej z Zagranleą
w
0\ az licznie prZYbyli 1»'zedsta
wicIele świata
kulturalnego

występie

w ciągu trzytygodniowego QOby
tu 21 WystQpów w 15 miastach.
Występy te obejrzalo
przeszło
45 tys, wldz6~~_, W"stę:py art ystów' gruzlńaltlclf·,&.połyaaly $ię
wszędzie z: ~lez"'1kl~ Jserdeeznym przyjęcltąl. ;r-/.
f
dniu 1B
w P6.inycb god lnach wlecrornych Państwo-WZy Zespół Tąnca Ludowego Gru
zlńsklej SRa. serdecznie żegna_
ny opuścił Polskę.
•

bJri:

Jw

E Zagran!ca 'Zespól lIl'UJhllki dal 19D5

';;l!j,~,....:. '~'~I~~';~~~~I.I'
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ZSRR,Zespól!:~~;:~~;5;~:~t~~J~~1~, ;.:~:t~:;,;~~~;1 ::;~~~~iJ~~

stolicy,
PO,powrocle do
Bawl,cy po t'a~ dru.t w na- przygotowywać
się będzie do
lI'1.ym kraju na taProatenle Ko- IlbćMdu 10~lecla swego illtnl..
mltetu Wap6łpracy KulturalnoJ nla, kt6re ~a na czerwiec
tołc.ut.

"
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historycznych zwycięstw KPZR?
sily- KPZR i wiekopomnych· zwyci~tw Kraju
Rad byla i jest nauka. Ma...-ksa, Engelsa i Lenina, którą
Józef Stalln rozwinął w oparciu o doświad-:.:z:erua Kraju
Rad i mlędzynarodow~o ruchu robotniczego). Stalin wniósł
ogromny wkład w opra('()wanie kwestii -narodowej, rotwi~
nięcie lenin,lwskiej teorii uprzemysłowienia kraju i kolektywizacji rolnictwa, w leninowską naukę o podstawach i
'Ulło:'.enia(h budownictwa partyjnego.
Przywódcy KPZR
podkf'ell;laH lliejednokrctnii1", te od siły i spoistJŚci sojus-%l,I
robotniczo _ chłopsk:ego zal~żą sukcesy narodu. w walce o
r<)zwój przemysłu. o socjalistyczną przebudowę wsi, suhesy w walc'e o podstawowy cel socjalizmu - o stall' \\'Zł'OSt
dobrobytu i kultury ludzi pracy. Lenin, a póiniej Stalin dali nam wzór stosowania i nieustannego pogłębiania iWjWlzu
robotnicl.o _ <..hloPf1kiego - podstaw}' ,,,,tadzy ludo..vej.
2ródlem niezwyclęionej m\JCy KPZR była i jest lej
ltierozerwałna wię:Ż z ma.~ami; nieustatU'le podnoszenie śwja..
domoścl i aktyv.."tl<lści mas, jako twórców historii. WYjaŚ
nianie marom polityki partii. wytrwałe prtekonywanie mas
li słuszności tej polityki, wdąganie całego narodu do ~dze
nia krajem - oto jeden z pods:ta\\'owych wat"Ullków lWY"
cięstw, jakie odnosił Kraj Rad VI budownlctwle socjallunu.
Olbrzymią. próbą sił i tl"\\"alo5ci ustroj'.J rm;iŻiecldego
była Wie1!ta ·Wojh'a Narodowa.
Gdzie

publikację udostępniła Świętokrzyska Biblioteka Cyfrowa
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Stalin - wielki ucze~ lenina Jedyną drogą pokojowego rozwiązania kwestii koreańskiej LIIeralura radziecka -lIIelalurq glQ&okleao hulllUlzlIIU
_ _. . . .1r.1)
rodowej lIIą nierozd1.:lelnle związane z imieniem Józefa
Stalina. Jeszcze Vi toku wojny Stalin %calą siłą podkreślał,
że armia radz!edca toczy bój nie trik" o wy%WOlenie terytorium radzieckieg<), okupowanego przez najeidiców hlt1et'\)W$ktch, lecz równieŻ o wyzwolenie w'llystkicb n&rodów
:majdujących &i~ w jatzrnie niewoli,
Zwydęstwo
Kraju
Rad .nad fasZY..ltvwską bestią ocaliło ludzkość, pr..:erwało
proces niszczenia dorobku kulturalnego i materialnego wie~
lu narodów, nisllCzenia dokonywanego z taką pedanterią
prteS hiUeryun, Zwydęstwo Kraju Rad utorowa~v drocę
n>lwolucjl ludowej w $zerqu krajów Europy l AzJI. W wy~
niku powstał potętny obó% pokOjU l socjalizmu, skupiający
SOO mm..mów ludzi,
Jak pisze towanysz Bierut: ,,& imionami przywódców"
pierws:zej brygady s.ztunnov.-ej "międzynarodowego ruchu
robotnicz.ego -

Lenina i Stalina

-

łączą

się

SilC1.eIiI:61nie

blisko zarówno dzfe$iędolec:ia walk: rew,Jlucyjnych polskiej
klasy robołltl,czej, jak i nowa e:poka wyzwolenia narodu
nol$k~, nowa historia jegu wielkich przeobrażeń spolecz·
nyeh. Z !wórezych nauk marics:izmu • leninizmu, ..: jego
promiennych idei, z meocenionych doświadcxeń Komuni·
styeznei Partii Związku Radueokiego naród polski wru z
na.rQ(iam.i wuystkk.h krajów budujących socjalizm czerople dziś wcl4i nOWe bodice w pracy nad ksztAłtowaniem
nowego tycia".
Naród pvlskl :z wd%ięcmością xaooował , ... pamięci sło
wa Stałine, &kierowane do zjadu Zw, Patriotów PolskLh w
ZSRR 17 czę-rwca 1943 r,: "motecie być pewni, te Zwil17,ek
Ra<bl:iecki uc.tyni wszystko co jest w jego mocy, aby przy'
spiestYĆ kl~ naszego wspólnego wroga hitleNwkich
NieI:ni«.', umocnić przyjaiń polsko ~ radziecką i ws.tel'kimi
tb:odkatni ~zynić się do odbudowania silnej l niepodle-siej Polski".
Naród rad%leckI wcielił w e:t)'l\ sł.Jwa stalinowskIe. Ar-.
m.ia Radziecka walc7.ąca pod wodzą Józefa Stalina, przyniosła. wolność naszemu narodowi. Dzięki
konsekwentnie int.ernacionalistyc:r.neJ ,polityte KPZR, dzięki przyjaźni i .pomocv Kraju Rad \xłzyskaliśmy nie tylko wolnoSć. Dzu:ki
braterskiej pomocy i nie:rozerwalnentu sojuszowi. z ZSRR
mogliśmy rozpocząć budo~ę nowego),
s~awi-edliwego u~
stroju, nowe, t.",Jraz dostatDlejsz.e i -kultura~_leJSr:e zYCIe. NIe
ma dziś w Polsce fabryki, kombinatu przemysłowego, ko·
palni. gclzieby ffle było radzieqcich maszyn, gd~ieby nie .konystano ,z radzieckiej dokumentadi. il radziecklch d0ś':"'!8d
<:u-ń, gd1Jeby nie od~zuwano serdecznej pomocr prz:Y]aclól
radzieckich,
KaMy Polak zdaje sobie sprawę, że naszą niepodle,glrość,
rdobylą dzięki pumccy radzieckiej, dzięki polSiko - rad~iec
kiemu bt'8teNtwu bron1, możemy obronić tylko w oparcIu o
nierozerwalny sojusz i przyjaźń z ZSRR,
Prawdę tę Sl.Cl.ególnie jaskrawo widzi każdy
z na,s
dtisiaj. gdy m.x.3.rslwQ zachodnie podejmują odbudowę hitlerowskiego Wehrmachtu - sil zb!"oj.nych magnatów Ruhry i junkrów niemieckich.
Józef Stalin niejednokrotnie "W'skazywał na groźbę 00rodzenia :militaryzmu niemieckiego, wzywając n>1rody euro'
pejskie, aby nie dopuściły do roeptania uchwal p;.x.zdamskieh Lenin i Stalin wskazywali na to, te różnica s:rslemów
spo:~z:nych nie musi prowadziĆ do wojny. Że możliwe jest
pokojowe: współisInienie państwo różnych ustr-ojach.
Aby t" pokojowe WSDÓlistnienie nie bylo 7..akló~!lnE·. aby
nie dopuścić do roz.pętania nowej wojn)/', niezbędne jest
wzmoienje aktr\\'llości mas, spotęgowanie sił krajów nalzego obvzu pokOjU i socjalizmu.
,stalin z całą. OlCCą podkreślał, że ,.PokóJ będzie zacho\\'any i utnyalony, jeżeli narody ujmą w swe ręce sprawę zachowania pokoju i będą brvnily jej do koń"a. Wojna może
.tać się nieunikn!ona, jó.eli podugaczle wojenni zdołają omotać siedą kłamstw mas~' ludo~, oszukać je i wciągnąć
do noWej wojny świat,>weJ". Akłiv.rność mas, akt~'-wność
świato\\;~o ruchu obroń~ów pokojU 7.łl1uslla
imperialistów
do poło~n!a kresu wojnie w Korei i Wietnam'e. Aktywność
mas mof.e tei sparaliżować zbrodnicze próby wsh:ne5zenia
Wehrmachtu! rozpętanin nowej wojny.
Pomni leninowsko _ stalino\\'Skich nauk, w oparciu o
:I1vtęgę Kraju Rad wzmożemy nas7...ą, walkę przedwko ukła·
dom pary.s!dm. przecIWko uzbrojeniu śmiertelnych wrogów
'NlszeJ niepodległoic! - odwetowców adenauerowskich, o
Jtblor"we belPleezeństwo ! pokÓj między narodami, o wciele.
nie w czyn polityki trokowań l pot'Otumienie rnlęd?:y
WSzYstkimi krajanri niezależnie od kh ustroju społecznego.
Idee Lenina i Stalina opt"vmienlają nastII. drogę walki o
dobro człowieka, \.) utrwalenle P<>k"ju na śv.;ecie. Sprawa,
której oddRł swe tycie Lenin i jego wielki kontynuatorStalin. 'zyje I zwyclę!a nadal pod mącl.rym I doświadczonym
k!.fM'Ownletwem
Komitetu Centralnego
Komunlstyezne-j
Partii ZWi,.zku Rad,ueekiflgo. Sztandar Lenina i Stalina powiewa dumnie na. 113 kuli ziemskiej. Pod tym sztandarem
skupia sl~ wn-rslko LO uezciWt>, w.owe,
patrl,}tyczne
'Wir6d flarodów świata. I pod tym az;tandamn zwycię:żymy,

Dalszy ciąg obrad
jest konferencja krajów zainteresowanych
II Z;azdu Pisarzy Radzieckich
z udziałem krajów neutralnych Azji

NOWY JORK PAP, IX'sesja
Zgromadzenia Ogólne~o NZ po
debacie nad kwe~tią korefl!lsk-ą
zatwienl7.da wlękswkią glosów rezolucję K,mlisjL Politycznej w tej spra\\'ie. Dl'legacje
krajów (,bozu pokoju głosowały przl'Clwko tej rezolucji. Jej
projekt został zloiony przez delegacje państw, które wraz xe
Stanami Zje-dnoczonyn:i bl'ał.v
udział ,w wojnie interwencyjnej
w KoreI. RewluC"ja. aprobuje m.
in. jednostronnOe sprawozdanie
przedsla;\'icleli tyrh państw u

lrzenia wysuniętego prze& Chin,v
oskarżenia przeciwko Stanom
Zjednocr.onym o Rg~ję Iflll
chlń.ską wyspę Tajwan I oot'Z'Jci lo s!usz.ny wniosek Zwiąilku
RadLieckie-go w sprawie "ali re~ywnych
działań
przl"X'i,wko
ChRL I odpowioozialno,;ki :r.a te
d:&lałania ze strony marynanIn
wojennej USA", h"Cl. uch\\'~]\lo

MOSKWA (PAP), II Wszech- boki~~o UIlCUnkU dla ntuk! ~ilwi'lakowy Zjaro Pis8J"lY Ra- s&rSklej, aby w żadnym wypad_
dzie<.-kich je.st w centrum llW ... - ku ,nie m6wi?M o ksiąke &łMj,
gi ca~ego narodu Kraju Rad. Od IX Jest pl'UtC1ętną, o ksiątce Prte
16 srudnHl obrady odbywQ,Ją c!ętnej - te jest dobra, II o d()...
się w Sali Kolumnowej Domu breJ - że jl"St ,,",'SpAniala TYlko
Zwil!,.lJk6w
Zawodowych,
Na w takIej Qtmo5fe~ mogą \'lOf'ZWal'lkowrm ~ledzenlu prz.ed I ~st.ać wlłJ'Unltl, ktm""e przyczYnlą
południowym, ktoremu przewod ~!ę ,do tegO~ ~by literAt po tl4fJlnlClyl p\sal~ ukl""aiń~j .p, TS' sanJu ksląi;kl pn:~lęt:.neJ napl_
hamebną rez~luCJ'= potęoPW'Hlcą ozyna, rele>ra,t ,o radZ1C'Ck~ej bte- $8.1 dob.rą, po dobrej - doskona_
skazanie SllPlegÓW amerykań- ra.tune dla dZieci wygloslł Baris lą, a nie na odwl""Ót,
"kich prllez wladze chińskie Polewoj.
, '
f\:!OSK,WA (PAP) - W tm:.
Nie jest to bynajmniej rzec!.)
Obok wspanlały~ ksląZe6t u· cim dniU obl'ad II Wszech_
przypadku.
kazujących bogaty SWiat ~uch~· zwiquowego ZJeldu ł'i~erz

Minister Skrzestewski ,twrOże w Komisji Politycznej delegaCJa Iłmerrkań~ka
kontynuowała swą politykę nierównego traktowania stron.

cil uwagę,

Dell'gat polski wskazał na
jeszcze. J{'de!~ aspekt detaty w
Komi~JI Polltycł'.'l.e): Prócł: !~
z?lucjl .urhwalo~Cl. ~rzez Koml~
sJę Polityczną. n,l Jej .p0rządku
dllcnn}:m znaJdo',\'al SJ,= prOjekt
rezolucJ! ZS~R, zaleca.Jący dal-

I

Il

!s~ ro~()wamlł.o pokoJow~ N?lWHtZamc ~~nfllktu

kOl'eans.kle-

~~~fe::~t~:~~::rS~~alt: f~;: f~kżeK~~~~:OpHDt:~~~n:u dn;.::~~ ó~a IX ~~j~ Z.gr~~ni~,- ~.y. ~.~?e\~jla~l"j:t -;s~e~~ ~:d~ł;~I~~~ia -;;a~7 r~r~~at~~tYI~

dzieję, że problem koreański lO
stanie rtlzwiązany w drodze ptlkojowej a t"m SAmym faktvcz·
nie odl'~uca· ideę wznowi~nia
rokowań \V sp!'awie Korei.
Przed glo.sowaniem nad rezerlucj~ Komisji PolJtycznej przemawia I przewodnicząc\' delega·
cji polsktej mini,ter Skn,eSZew-!
ski.

nr.m. pI~nj~kt rezolucji hind.u- fnd~~Oszereg i~~~~;h mi~u;~cvclL~ k.slązek nie o<.\powladaJących
Sklej, Kto~'ego celem było. nl~ pokÓj krajÓW dolD.tYIV wielu ·w,v wymog?m mlodego radl.H~,(;I~leg,J
dopuszczenie da przfdłuzeOlłl ·tk"
I '
czytelnbka. Mlod~'~ . czytelnikom
Si.ę impasu korra_~skipg~,. Tak ~k~j~\~~~g~e~~~~i:?~~~;~\~~: polrzebne są kslą1.;kl. poety~lue,
~~':~a!a \~o~~~I~~ią:~~ll~~~ZZ~~~ Iwre:ulskiej. D{>o:egacja ZSRR ~~~itYI.'~~I~re ~~aw~~cep.ra~,~~7~
fOwmi"nHI, lecz delegacja Sta~ l,.g!<xda proPDl'scJ~, IIb~' w na)- wych ~bl'al.ach pokazaly $ZI8nów Zkr]l1oczonych przeforso- bhż~!r,j PI';>:ys1:1?śc) z;,:·o!a.no kon. chet,n}' i ciekawy .sens! islot"":
wala SWc:lJ punkt wid.tenia i nie trrellcJę ],nłJow z.al~lel'e-so\\"a~ pracy twórczej.
dopuściła do osiągnięc;a POi:y- n)'ch ;\' ~elu omówienia k\\"e~t,l,
Następnie referat o ~1I rB..
tywnegu !'I:'zultatu:
:~~:.s~~~~~"eJp;~,:tze~~nf~·o~~~~~ dzieckiej wygłosił Same<:! WW'mOI .te jedynie wskutek saoota- gun, lIna.ny poeta lUerbeidtańO~wladczenie rzecznika ministerstwa
tu 7.e strMy USA rostaly .s10l'P!' ,,1(1 i Uumal"Z na jętyk a.te-rbeJdowa,ne ]'oknwaoia na Konleren (\i,ański w1elu utworów IHeratuspraw zagranicznych ChRL
cji Genewslsiej IV sp:'awie Ko. f Y ro.<lyjśldej j zagraniome),
PEKIN PAP. Agencja No- nie z tymi tz\\'. ],1sadaml, roz- rei. Z. dnlgiej laś slrony pol'OZU
Sllmed Wurgun wskazał, te
wych Chin do~, że rzecznil, strzygnięcie problemu koreań miE'nie IV sprawie pr-zywrócenia IV poe-r.jl rad1.i~kjej znajduje
minIsterstwa sp!aw zagranic7.- skiego :~leżeć powinn'J od de- pokoju w Indochinach, Ulwarte wyru wszystko to, co nUl'tuje
nych Chińskiej Republiki Ludo cyzji ONZ, będącej jedną ze 11.1"1 tej konferencji dowodzi nie· l'7Jowieka, Poeci radzieccy piWej złozyl oświadczenie ;,v spra- stron wojujących, a naród ko- ~,bicle, że metoda rokowań n" ~zą o SZC1'ękiu narodów I o
wje rewlucji IX sesji Zgluma- r~ańskL powinien z-r1;<X: sic: przy ~asadzie równ03ci stanowi kon- .~'.c7.ę~clu l.akocha.nych, o milodzenla Ogólnego NZ, uniemoż ,ługującego mu prawił przygo- krelną drogę pokOjowego roJ:- śd uj07.yznY i
mitośd macie!.iwiającej pokojowe uregulowatowania l przeprowadlcnia wy~ wiązania problemów międzyną- !7.\·ń.,.kiej, o twórC'r.OŚct milionów
nie kwestii koreiHlskiej.
I twórczych poszukiwaniach !taż
bOlOW j)owszechll J ch bel. obcej rodOWych.
KW&l1!1l .koreańska me moz~ dego artJ.'"stv
Wbl'ew sprzeciwom delegacji mgerencj'
pozo~lac nler07.\\lą1.ana przez [MOSKWA (PAP) W drugim
radziecklf'j i delcRa<;ji wielu inKonIelenCJa Gene\Hka do dłmszv okles nasu Kazd" ki CK dniU obrad, 16 bm po sprawo~ych pań~t\\' -:- ,.. oświadczył m
"WIOdla 'uz "IOSI dalej
o- marlc)' na celu nanuceme "WOli ldanlu komisjI mandatowej \\ylU. rZetl,nlk mInISlersł\\'a spraw
zagral1!t7:nych CI'_RL - IX se- S\I ladcz<:!nle - lZ p!Ob~ takle są I jE'rln(') s~mnv dl'UgleJ stronie glos I referat o p~ozle radzieckie)
j)1\)\\adZl Jed'rnl~ do \\oJm Je- I Konstantm Slmonow
sja Z:::romadzenia Og<'il;--ego NZ bezocn,o\\ne I nlelealne
pod pre5:ą delegacji USA i w
Uchwaleniem
tej rezolUCji dr n.''!. dr~gą pok?Jo~'ego \\))\\\ )~-!
Pf'oo..'<onam lestes.my _ ponieobecności przó'dstawicieli Ko Z"l"Omadzenie
Ogó/.ne NZ raz l..ama tej kwesto] Jes~ zwolame wiadaial mówca _ 1.:e realizm
reanskiej Repubiiki Ludowo- j~ztze potwierdziło, że Organi- konferench. ,krajów z~~nte!"eiowa socjalistyC'"imY Jest je<lyną sluszDemokratycznej I Chlnskiej Re- 7...a.Cjil Nal"odów Zjednoczonych nych 'Z udZiałem kl""aJow nl"1Jtral nil, dr~ą dla_ literatury, która
publiki Ludowej uch\\alila II byla stroną \\~jującą w Korei, roych ~7.j!..
postawlła--soble za za~ie służgrudnia 1954 r. rezolUCję wnie- że (lie mui.e ona tYm samym
Chjn~ka Republika Lu::łowi'I bę dla narodu. Artysc! stosuJąsioną przez 15 państw ucze- sprawiedliwie rO""'...sll'"zygnąĆ pro- wraz z Koreańską Re.publ1k~ cy melod,ę realizmu so:cjalistr~
stników agresji pr~ciwko Ko- blemu koceań.skiego,
Ludow~ - Demokratycz.ną,
ze I nego stOją na stanOWisku, ze
rei ze Stanami Zjednoczonymi
Zwią:zJi:!em
Raruiecl<im
i
zl na świecie jest tylko jedn;
na czele. W rezolucji lej usiłuje
JednoJ. ·~zl'śnie
.Zgr?ffiadzeni.C . WS7.YStk.,imi n:iluiącym. i . PGkO.'i pra\\'.da - prawda. narodu wa.łsię narzuck~
w;Jlę
Jednej zę Ogólne NZ pod presją Stanów l krajami będzIe kont.,.-nuowala cząceJ;o o sO<:jali7m.
~tron WOjujących w Korei a Zjednnczo:1ych I Jch P:}Pleczl'l!-1 walkę o pokojowe ~'iązar\le
Mówca podkreślił koniecjnosć
mianowirie do\\-ó,~żt',':a Naro-- ków nie tytko odmówiło roz.pa- ~westli koreańskiej,
stworzen.:a takiej atmosfery glE:
dów Zjt:onocwnrch drugiej
slronie i przesz\{lldzić w ten
sposób pokojowemu ureguJowa~
niu sprd:wy koreań.skie" Rząd I
naród Chińskiej Rt'">,ubliki Ludowej ~mlestujq zdecydowa·
nie przcciwko tl.'J bezprawnej
rezolucji.

°

_
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ZSR~ do rzqdów
Szwecji, Szwajcarii i Austrii

Noty rzqdu

Rezolucja Zg"OIT!adze.nia Ogólnego NZ ap:uQuje .sprawozdanie z rokow;Jń \1.1 sprawie
Korei n3 Konfermcji Genewskiej, złoźone tll'UZ 15 państw
- uczesl'l.ików agresji przeciwko Korei. W sprawozdaniu trm
Stany ZJednocwne I Ich po.plecznicy, wypaczając !.:kty, nie
tylko usiłują zrzucić odpowiedzialnołrl za przerwanie Konferencji Genewskiej ze Stanów
Zjednoczorych nlł Koreariską
Republi:,:ę Ludow» - Demokratyczną, Chińską Jłt'publlkę Ludową i Związek Radllecki. lec..:
równie! w sposób jak najbardziej
n;ezr~zny
wysuwają
dwie tzw, "podJJtawowi< zasady", warunkujące rozwiĄzanie
problemu kor~anskiegl), Zgod-

Jugosławii,

(Dokończenie ze Itr. 1)

ni.e się planó.w ~en:ilitaryzacji
Niemiec 1 wCląs.ruęCIQ Jch do
ugrupowań
mllitarm·ch oraz
przez stworzenie skutecznego
systemu !lezp\eczeńst~a. z~!oro\Vego panstw eur,()pe~skll;:h ,

Nota: do

lzqdu

Szwecji

1wiednich

Inlafady alllstr6w bloku atlantycklolO
obfady

M

O.wlcdcaW.

H.lll1l1l1nkJseld

""",...u

rokowań, Rozumie liię

;tycja zwolania OjólnoeuropejDalej nota grosj:
cala d.zlalalilobć I ~kiej konferencji w sprawie bel.
"Stwonenie systemu betPle.jak
pie~('ńslv:a 7:biorawego w Eu- CU'ństwa zbiorowego w Europie
w ogole st06unkl mlędr.y uri!:est, ropie leży w IntereSIe pokoJu j odPowiada tet lnterecrom h$t:pit
niczącymi krajami w ramach! b{'ZpiN'c~I~$twa w Europie, W czeńs.tWQ Austrii, które w pned_
proponowanego układu, oparta. związku z tym n.ąd radziecki dzień drugIej wojny jwlatowtj
~dz\~ na ~.as~d~ch PQ<lunowa-1 ubolewa, li rząd sl!wajcarski padła otlarą agresji Niemiec mi
ma llIezawlsloscl j suwerenno-' nie uz.nał "Za możliwe wysłania Hlarystycznych. które' dokonaly
ścl państw wielkich I małych. swych prze-Jsll\wicieli na tę kOi! zaboru Austrii w drodze Anjak równie! nieingerencji w !en~11cj~,
schlussu, PrzewidzIane w uJda"
j~~ S?nI\.vy v.:e~nętrzne., przeRz.ą,d ZSRR przyjmuje
do dach par}'skich plany remilitary
\\Jdu~e Slt tez, ze robo\\lązanl3 wiadomości ośwllłdC'7.enie t'ł:f\du ..:aeji Niemiec Zachodnich i u~
i dZlalania uc~lni~ów ukła?u szwajcarskIego, iż ,.starał się I 1\':Or7.~!a armII Ui~hodnlo - nil!
w sprawie bezPlec~enstwa Zblo-, sIara się
równiei
obet:n!e rr:leCklf'J z byłymi generałamt
ro.wego w Eu.l'OPW będą OdPD-1 wnieść swój wkład w dzielo:la hltlc-rowrut!ml, na ~le rue mog~
wladały w pełm postanowieniom pewnienia pokOju i be~pieclen. I nie z:",!ększac g]\)zby aneksji
KaMy Narodów ZJeclnOC7..0nYCh'l stwa w Europie. RZfld radziecki Austrii
przez ,militarystyczne
p.rzeko.nani~,
~~~Cy !!~~:inl~. ~~ar:
Co się tyczy poruszonej w t~V.'i ~adal
nocie n:ądu szwedzkiego ilpra- pla\\'dzlwe be:z.p:eczenstwo z8-1 O!itate!'ne o u y ulowania kWe.
wy systemu sankCji, to przy!. pewnlć motna wn-ystklm naro- sUI austri:clde~
muje się t>-aloienie, te, tryb u~ dom Eur~y jedynie prz!'z w y -,
•
~;
d7,iełania sobie nawzajem nic- rzeczenie Się planów remllitaryDo powy.t:lI!yeh not rządu r...
z~nej pom~y przez ucr.eSI- zacjl Nlemlet Zachodnich
I dZ!et'ikleRo tałączo.tW, jest tmt
Olków ukl~~u, ~ tym równle~ W~I,Ągnlęei~. l~h 'do u~r1:'po.włlń deklaracji rządów Zślm, Pol..
pomocy l'Ililltarne~, dla przywro mlhtarnych, lak równlez przez sklej Rzeezypospollt.j Ludowej,
cenla.\ utrz~ama pokOjU w sI worzenie W EuropJe ,kut~r.-, RepublikJ Czecboełowaokiej\ Nie
Europie, powmlen być rtJ'lpa· ne,lio systemu bez.pletze.nstwa mleekiej RepublikI Oemokra~
tnony l ustalony dodatkowo", zbJ01'owego, opaMego na udziale IYC&flej
WęgienJtlej RepUbliki
W nacie rutdU radzieckiego WB'l)'stklch państw europejsktr:h, LUdow~j, Rumuńskiej Rapubl!stwierdz.a sIę, te takle stanowl~ wielkich I mał}'ch bez wzgl~du ~d Ludowej Bułgarskie-j ~.
,ko wobec sprawy stwo17..enia na ich ustrój społeczny 1 pań· bliki Ludowej I Albańskiej Re-systemu bezpieczeństwa 'lblDro- stwowy",
publiki LuaoweJ, pr..:yjętej na
wego w Europie zostalo W pelnl
moskiewskiej konf~tWlejl kra..
poparte przez rządy, które wzlę
Nota do rzqdu
jów eUI'Opejsklch w sprawi!' tały udział w moskieWSkiej konAu.tri!
pewnlen!a pokoju i bezpleezeń..
ferencji krajów europejskich i
stwa w Europie 2 arudnla 19M
te uczestnicy konteren!~J! wyra~1 11 grudnia Ministerstwo Spraw roku l popa.rtej przea rząd Chlń
li gotowość r01..patr7..en!a rów~ Zagran.lcwyeh ZSRR likIerowa· tiklej RepublIki Ludowej,
nlei wszelkich innych propozy- lo do atnballlldy .u8łrłaekłeJ w
-000cjl w tej SlX8wle. Dalej nota Moskwie notę z odpoWiedZi"
L. I!u~h
głosi: "Rząd radzleekl got6w rządu rRdzleolclego na notę nąJest oezywiścle te swej strony du aWltriaruclego z dnia 27 listo.. ft ... u I
...
zaznajomiĆ się: z propozy"cjllml pada. Rząd radziecki stwierdza
uO n..u~ ..I.WY"SI.
dotyczącymi lIystemu betpieczeń z ubole-wMllem VI /lwej nocie, 7.e
stwa zbiorowego w Europie, gdy rzĄd austriacki odmówił udzlału
by prr>pótycje
takie I':oslaly w OiółnoeuropejakleJ konleren_
MOSKWA PAP, Opubllkowt
przedstaWione przez tt.qd szwedz cj,' POŚwięcone! sprawie .tworze no tu d~kret Prezydium Ra ..
ki którego odpoWiedzialni re. nl~ systemu
bezpleczeń:otwa dy Najwyąz&j RFSrut D prze.
prMentancl nlejednokrotnłe wy zbIoroweg:) w Europie,
prowadzeniu ~v.vborów do Rady
ratali pragnienie pl'Zyczynlć się
"Swą odtnqw~ ,- stwierdza NaJwyi.saej RFSRR I kraj.r
do utnymanla pokoju i do nota rad:-:!ecka - rtl\d austrlac. wyen, obwodowych, okrę~o
współpracy mlęth:ynarodQwej", ki mQtywuJe POWalaniem się na wych, rejonowy~h, miejskich ł
okolfc~Ść. te mógłby wziąć u- Wlej84tlch .rad delegatów ludu
Notet de rzqdu
dział w konferencji krajów eu· pt!\eujqcego.
Dekret br~ml:
ropeJsk!c:h tylko w tYm wypad.
S~wedcarii
ku, gdyby 'UczestniczYły w niej
W ~Wlątku z wy"alinlędem
17
grudnia
Ministerstwo w8,1lystkle Ihocarstwa okUPUjące w dniu 18 IUlego 1955 r. prłl'lOo
SPt'eW' Zagranlcłnych ZSRR wy Auaklę"
mocnlc!w
!\ady Najwy!uej
stoaowało do potIł1łlłwa ..waj·
W ?:wll!,8ku % tym 1'1.ąd radzie· RFSaR, tn:e<:leJ kadetlt.j!, a 13
earakJero \V M'Chtkwle" notę ~ ckl nie moż6 nIe twrócj~ UWagi lutego J956 It'. _
pełn\lmoc~
odpowlejldą l1!Ądu:, radlleckJego rządu austriaokieco na fakt, że nlclw krajowych obwodowyeh,
na notę rr.ądu BlwaJcat'flkłego t rządy FranCji, ~nglil t USA, dą- akl'ęBowych, reJ~nowych, młłj~
dnia 24 lIs.topada.
żąc do .reaJ!;aeJI plQllów re:.m!ll- ~kith I Wiejskich rad delegaRZĄd radtleckl tWl'aea w sWP.j taryzacJI Niemiec· ZachOdnich, Mw- ludu PrłłcuJ/lCetlO RFSlt.lt
nocie uwagę na 04Whldcunle odmówiły przeprowadr:enia TCl-' CzwarłeJ k~dencJl,' Prezydium
""''''''u sJl.walcarskle, •• Ii ~pie- k OW8.ń zaprQponowM1ych 'Przez Rady NaJwYUlej RFSRR post.
.~
.......
WI4aOOc Radzledtl, ośwladcza_ nawia:
un katdą tnrejatywę tmlerza jąc, li W chWilI obecnej nil'! ma
wYIMczye 1'Ia dtleń 27 lut..!)
I(tą ~j) atwOt'ZI!nla na świecie, l'Zekomo warunk6w nle1.będ.flych 1956, r. wyb.'.... J . lI,dy NOja zwłaszcza w turople, "t.t'Wa- do 7a.newnlenla uk
k
" ~
I)'ch warunków pokoju i bez,.. r --v
II Ce1:lU
onfc_ wytupJ RFSRR. I krajOwYch,
przy tym,

że

!:

w~po~niany,h ~rga~ów,

W swej odpow;t"dzi skierowanej 17 I~rudnia do ambasady
szwedzkiej w Moskwie no notę
rządu s~wedzkieg:) z dnia l~ listopada, rząd radziecki z ubolewaniem stwierdza, że rZĄd
szwedzki nie uznal za możliwe
wzięcia udziału w ogólnoeuropejskiej konferencji w sprawie
stworze"lit. systemu belpleczeń
Btwa zbiorowegl) w Europie,
chociat I. noty rządu lIl:wedzk.ie·
go wynika, it occl).ll on propo..
r.ycję rZĄdu radZieckiego. doty.
\
crącą zwt>łanla takiej konferen.
cjl jako krok :tmierT./ijący do
zmniejszenia napięcIa ml~zy_
PAlłVZ' (PAP). Podano do wia towIĆ i uzbroić Niemcy, Nie myślne wyniki, Bevan' o8wiad~ narodowego i utrwalenia poko·
~, że takoneryła tlę BNja Illadzałem fię z tym stanowl- czyi: "Dlaczego r.le rozpoezyna~ ju w Eut'Opie,
:ady ~o bloku atlen" skłem, Uw-atałem, te jest ono my przygotowań do pokoju,
W nocie rządu radzieckiego
tr,*ieSO.,W obradach uczestni niesłuszne I okazało łię, .te'IJ'lIa- lecz ~t-:trgotowtljemy się do $twierdza się, że wobec posta·
wOjny?"'
: I
cwIi Jn1nłltrGwie sPraw zagra~ łern rację.
wienia pnez rząd szwedzki pew
~yeh , ł IPl'tłW woj~kowyeh,
Czym oficjalnie uzasadnia $l~
Beva'n stWierdził, że je'łeU nych .pytań dotyczących radziec
J~ równlet ministrOWie re-;or~ rem11itat"}'%4cJę NIemiec! UzaM blok zachodni rzecaywlścle dą kiej propozycji stworzenia sy~
tów aOśpOdarezyeh krajÓW atła.'l ładnieme jet:t nllStępujące: gdy ży do pokojU, to należy nAtych~ stemu bezpieczeństwa zbiorowe
t.f~eh,1
tylkO Niemey będĄ uzbrojone, miast przyjĄc Chiny do ONZ: go W Europie, rząd radz.1eckl
Komunikat końcowy, Ołłoszo. będziemy mOllli prowad%lć ~ ,.Dlaczego sekretarz generalny uwaŹ8 za konieczne poczynić na
nr dnia 18 bm, .twierdza, te u- kowania.t. Rosjanami z poz;ycJi ONZ jedzie do Pekinu? Dlacze- stępujące uwagl~
go Pekinu nie zapros%łl do
C14SttUeY bloku ;lttlantycldea;'l ilły,
"Interesujące nąd IIzwedzkl
cma:wiali przed. włZfstkim kon
A co pruz ten cz.a. będą ro- ONZ?
informacje w
wymienionych
krefine 4t'odki, mające na celu bill Rosjanie, CZY zamierzają W dalszym duu Bevan za- sprawach zawiera w znae.tnej
~~e Niemieę Zachod- oni sleddee z założonymi ręka. pytał: "Dlaczego "oie lpotykamy mierze projek! "og6Inoeuropel~
tllch !!lo 9!dctu atlantyekieco. NI mi? Rocjanle powledrlelt jut, te się z Rosjanami w Europie? ski ego układu o bezpieezeń M
~ku (\.;ziennym ;najdow,Jp. nie .zamierzaj'!" a więc, .po u- Dlaczego nie ch'Cemy dowIe- stwie zbiOrowym 'w Europie",
• ,xÓ'W'.n!ei .prawa wzmoie,nl.* zbl'ojenlu Niemiec Zachodnich dziać się, na czym polegają pro zaproponowany
przez
rząd
wykiću Jbrojeń.
zobaczymy. te Rosjan.le staJI pozycje Rosjan? PlaC"zego w ZSRR na berlińskiej konferen~
lię sllnlej!il i te mlęd:zr Wscho- dalszym ciągu odrzucamy za~ cjl ministrów spraw zagranlCl.~
dem a Zachodem istnieją te sa- proszenia Rosjan l ~6wJmy, te nych czterech mOCarstw 10 lute·
me opp.rte na sile' stosunkI. Nie jest to próba oderwania Fran- go br. Są one równll'Ż U1warBITnCl
będziemy silniejsi,
będZiemy
te w ~nanyC"h notach rządu raioN!)YN PAl'. .nnla I. bln: &labsi. V/yobrabnY sobie, że cji od Anglii lub Anglii od A- dzieckiego w tej sprawie, Jak
Iłvi.n. kommituJąc'·uchwały se<- przekonamy wówczas Rosjan, meryki? Być mote, boimy się wynika z tych dokumentów, pro
sji l'~y aUant)'cldeJ oświadczył abY' rozpoczęli rokowania, w rozpocząe z nim! rokowania? pozycja radziecka przewiduje
.,in.;
a..asle których przed3tawlrny Dlaczego uparcie odmawia~y ulwOt'U!nle przez p~ństwa u~
rokowań i łlt08ujemy metodę %a c"teslnlezące
!>l$eZłgO podejmujemy decy~. im swe postulaty,
w "og6Inoeuropej_stros7.Anla?'!
tje,'w tpra)'!l. Iwsowan.iL.bomb
skim układzie o beą>leczeństwle
Rolumujmy 10gicznle do kot'l~
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
\zbJoroWyrn,
w
Europie" róinych
łV:OdotOwych7 UJ:a('zeg~ jednocn. Co }>(;wiemr RosJaoom? ,PoeZeśnie "podejmu)emy d~%Je
organóW dla praktycznej 'teall~
wiemy Im to satnO, co dawniej:
i VI JJPl'łIIwie: rem!Ułłu-yucji
Nie- te powinni się oni wycofać z
zucjl zadań układu o zapewnieniu bezpieczeństwa w Europie,
Niemiec i przekrwu'! wszYBtkle
Do organów takich naldą pcswe baty, podczas gdY my uW S:dokholmłe
rlO$lyczne i speCjalne narady,
trzymamY' swoje bazy, te;ROwinni oni PQZwollć, Nlernoom
SZTOKHOLM
PAP. Dnia ~cZetitnlków układu, .staly PCl-'
zjednoczyĆ się;',' uzbrbtć t PrtY- 18 bm, przyleCtal 'Il NoWego lityczny komitet dDradczy,
lakże wj>Jskowy komitet doracl~
łą~ć ,jo Zachodu, Wiemy, te
RoIianie_ odpowtedZl!i. -odmow- Jorku do Sztokholmu .ekretarz c~y, Rzecz jasna, że sprawa do'nie.'
generałAY __ ---ONZ
Hammarsk- kładnego r(n.granlczeijla funkCji
ł ustalenia szczególóW organi1- POd
... ~.rtślJWszY' te .beUensow_,.JOł:ld' ośw.ladclY. ł 00, ,te d\) p.• zacji ,wspomnianych org.naw
"""."" rtad>lel4l, ItJl.OII~k•• po. kinu _będzie 04<01. III_- mogłabY stanowić przedmIot
ZI"tJI lIły. ,!,<ibe<: ZIIJII\ iIIl·. 1»0 nIo. br.·
,
iIIl~j
l" \01<. od"", .1

zakończyła

sytuacji w literatur:-:e r~dliet_
klej j o jej zadaniach o n
turze dla dzieci i ~lOdl ~7()raz o poezji radzieckIej l (> ,y
?bradJ~ zagaił pisan katachski Gablden Mustafin,
Z trybuny Zjazdu przemawla_
li pisarze - przedslawiCi!']e wie
lonarodowej literatury 1"ad!ler~
kiej, m,ln. pi.sat'Z litewski Antanas Vienuotis, prz.edltawiclel
plsaf?:Y A!!el'bejdtanu Suleitnłn
Ragimow, pisarz ukraIński Ol~ś
G-onczar, poeta gruziński Irllklii
Abaszidle.
Zabitm1jąc 11M
w dYlkllAj!
Wa Erenburg stwierdzi!:
- Literatura nasza Jest wd.
nrm czynnikiem rozwoju ducho
\Vego narodu radz-Ieckleilo, Znllczenie swe zawdzięcza ona narodowi, który ją ""Zrodził, narodo\\'i, ]ttóry budUje Przyszłość
na zasadach sprawiedUwoŚCi ł
humanizmu.
Erroburg mówił o upadku 11..
teratury burżuazyjnej. Pn;yct.j-'.
ną IndolenCji tWórczej wielu pl.
sal-zy buf"Żuazyjnych ..... podkrd
lił Erenburg - jen rozkład spo
l('('J;enstwa burżuazyjnego I takt,
że pisarze ci nie zerwali Z Dtaczającym Icjr, apodlcmym 'Wia..
tern.
6
Z wielką uwagą 'Wysłuchali
l.iczestnicy Zjazdu laureata Mlę..
dzynarodowej Nagrody Stali..
nowskiej "Za utrwalania pako-ju między narodami", przev,'O(j..
nicząceg~ ZwIązku . Literatów
Polskich Leona Krue.tkowskie-.
go,

te)

*

I
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I

I

DaL"1I1 O .'IIWrAI\iII
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l

I rad terenowych

anu
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pleC~fi$!;~ltcld uwatA _
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Architektura na cenzurowanym

samodzielne, pełne inicjąływy
organizacje partyjne na wsi

~~~~1~ ń ~rzed~rcza ~jl partyjnych, zachowają swo- nlu do samoozielnniki d v
Ją odrębność Grupy parlyjne o mok t
'

., pro,

o d().
TYlko

_..

I"

po-

'czYnlą

8illrow!.ec Prezydium. WRN w Kielcach arch. Sklbniewlkl, MIastoprojekt. Kielce.

, tl4fJ!-

napl_

Itm:_

'sz!!ch_
'i~erzy

:oczY!lI
mi o
Idtiet_

litera_

,dztety
alach111WIo·

le ..... ie

,ruler-

A,·

wlelel
eltnłn

Ol~ś

i

[raklii

wd.-

duchQ
Znali nanarosz/ość
ści
ł

w 11..
:ycl,}'·
iU pidkrd
, ,po
takt,

: o.la'Wił...

o ra.& pierwszy w orgooitowAAych Od pj~cl\l lat
w Po!sC'e tzw. Regionalnych Pokuach Architeklury
~;~\~ICk~,dZlał także ośrodek

mentalnych budowll 11ft
Wllót słusznego w centrum
stolicy MDM - na proWinCjo
nalnych ulicach malycl'r miastecz.e.~ i osie<lli. Nie zatracaj-

Podobnie- jak liczne projek-

naszych miast, zerwijmy t
szablonem I nud" na$l:ych ele-

lektcmlc1Jf'lych,

To dążenie do

MI..

nia

nych

llt6w
ski&<

reprezentujące

r6ine grilęzie budownjc~wa,
lak projekty BI'Chltekt6w kt~leckich służyły d)"skutantom,
Jako przykłady, robra7Alowania
te-z i wniosków na te-młłt naszeJ WSpóIcZM;Ile-J i\rchitektury w bn:óle. Dot}'czYło to przede wS1.ystklm projektu biurow
ca kieleoklej' WRN - zdecydo
wanie skrytykowanego w toku
pokazu. Bo jednym z :r:asadnlczYch problemów poruszanyeh
na krdkowskiej naradzie byla
sprawa .niesłusznej a~haiUlCJI,
splawa mechalllC'Z,nego
Czerpama ,przeJ: wspólczl'!inreh arc:h,tektów \vwrolV z
przeszloścI, st?rawa. ~k~tyzmI;! w naszej dZlSleJszeJ archltekturze. Typowym przy~
kładem tego. jest :vlaśnie projakt .lqelecklf~go bIurowca naśl~dują~y
stare zamc7.ysko z
WlrŻaml. J~st ~o tym bardZiej
ruesluszne l razące, że w KlE~lcach majduje si~ barow podobn~ . zabyt.lwwy zamek _
rq.wmez z czterema wieżami
- rzecz wi~ zrozumiała, że
tego typu budowla _ plagiat
nie mnte .wyjść ZWYcięsko z
konkurenCji z autentycznym
.stylowym zamkiem.

Stali..
>ok ..

..,..

nasladowadaw-

huc'OlVni~twa

epok,. tendencje do
"klasycyrowama",
umilo:wanie w nadmiarze "stylowych"
DOrtali, gzymsól;\', ,kolumienek
- masy ozdób I dekoraCji _
to jeóna z głównych chQrób
l'Iaazej współczesnej architektury. Rzecz jasna, nie ma to

my

-opi.

""I.
'!Od.
>W~

:mi

na"
A,·

lidatuy
I U·
nil!

,,,"'
,og,
~ksji

:nne
mo

,..

ce, hlc Wspólnego "1;' nawiqzywanlem do tradycji narodo.
wrch,
I tutaj, jeśli chodzi o projek
ty kieleckie, wysuwa się podstawowt! zastrzetenie przeciwko innemu projetktoWl: Domu
Turysty, projektowi w ogÓlnej
swej koncepcji ocenionemu.na
pokule korzystnlt!, który jednak niepotrr.ebnle t nlesłllSl.nIe nawiąz:uje do sąsiedniej
XI:l('~wl&eUleJ zabudowy.
Zastanowić by le-sr.a:e mogł. tv pracach architektów
kieleckiCh ~vna pnesadna
dla tego nlewlelkleQo stO$unK\'}WO mla!'ita _ monumentalMŚć,

!"e'P\'eoontaeyjność

je!tłń-Wanych

I'Imach6w.

pro..
Bo

bartbo ostro piętnowa.no na
narad.tle t2.w. MDM-lzack _
stawianie olbrzymich, monu-

lndywlduA.lnego

oblicza

watJil - pada1y wolania na
naradzie.
Winna jelit.., biurokracja, Po
qobnie jak w iMYclJ .2zledzina~h II1QSzej sztuki do arc~lte.ktury zakradła się hydra
bIurokraCji,
przeks11talcając
~iV()1l ,twórców w urzednikow, mszczqc ()Olot, twón:ZI\
my~l,

hamując pa",ję i żarli

Ort organizacji biur pro
w których praeown!ą
adminlstracyjni
,przygniataJą" archltektow ai po system
11~vch kontr~lJ, przez Jakle
pn!~hodzi
dzieło architekta
system nonnowań który ni~
bierze pod uwagę' artystycznycol\ OSiągnięć, a jedynie
IVska:tnilu lIościawe cala
atmosfera
pracy architekta
bynajmniej nie sprzyja twórczej inwencji, twórczej pasji.
Stąd częsta u niektórych archltekt6w oportunistyczna po_
stawa projektowania pod ko:nisję". projektowanl~' IV Pl>splechu, bE'z należytyeh studl ów i należytego przemyśle
nla. Stąd _ w wyniku - szablon(J\.\'ość ujęć, S1:ar1.yz.na nowopo-WStających
budowli.
S!ąd w wyniku - niespeł
nt!ł'm~ pn.ez. architekturę jej
\\'JelkJ.ej roll wYChcwlaWCzej,
roli nie tylko służenia cz.łov.'ie
kQwi yopncz wygcdne i piękne m:esz.kama, teatry, kawiarnie, ale także ra.dowanla go,
nap~wan\a optymizmem, WTA"U
liZanIa.
Sztuka nasza. a szczególnie
architektura. PIOZed którą w
Q~resje PG,vojennym
stanęły
gigantYczne ze.d611ia odbU,dowosć.

Jf!>kt~',

nie wsp6lnego z n!U'Odową f()1"
!'nt!, o którą waltyytny w' sl'ltu- . Vł'y i

",I..

Fot. ŁOilń;lki.

P

11' l innych środowisk al"chl-

!chali

projektował Inż.

n:yblfteuo

b~ar'

przeiYWa· trudny okt'eS~twór
~yeh poszukiwań. Nie wolno
rnie widZieć na tym tle wspalI1~ałyeh jej oolągnlęć, su:-:zegól
nie wspaniałych oslągnlęt !ba*
szeJ ardlitekturv IO-leelawspanlałyeh ni't! tylko pod
',\>zględem ilości, ale czę410 I
pięknych rOZWiązań aMysl}'czllYoh, Ale nie wolno takie nie
dostrzegać błędów i nIedomagań.
Jeh ujawnienie, szczet'e
prxedyskutowaole, żywa, twót'
cta krytyka - to pod!t&Wa,
' ...·arunek
Ich
ł'Ozwiątan!a,
Itsztaltowart!a wielkiej archi·
tektury rnallzmu BocjaHstyezne«o, Ilrchllektury powstalej z
myślą o człowieku i sluiącci
mu w pełni, architektury pięli:
rlej i .użyte<'z~ej,. architektury
godnej .naszej '\'lelkieJ epoki.
KRYSTYNA ZBUEWSItA

do

fa-

NI>
cra~

,liki
bIj-

"".
Re-

nt

;ra..

".

,ń·

'"

hlń

:h
II

HI

wt

...

la·

dy

,,.loI
ju

zle
gru la, w
którym chlopi wybrali w
demokratYctJlych
wyborach
150.000 radnych do grQmadz:klch
rad narodowych, byly śwladectwem Qgromnego ooywlenia politycwego wsi polskiej, jej akIywnego poparcia dla politYki
Partii I Rz~du.
Wy~ory staly się wielkI!!. sz.kolą polityczną dla naszych wi~jsklch organizacji pa,rtyjnych. Za
cleśnily Ich więź 1. szerokimi
ma~a.ml c~łopstlVa pracującegO,
podm061y lch zdolność kler!YWania życiem wsi. Wykazaly jedno
c~eśnje, ze wiele organizacji
medostatecznie uz.broJonych po_
litycznie, nie posiadało należytej
majomQśc! spraw I ludzi !Swego
terenu, jak np. w grotna.lhic
Cerkiew rm, Zakn:ów pow. Badom, ze _ wskutek tego _ były
one często l.sskoczo-ne glosami
krytycznymi w dyskusjI, nie widzlaly sete-k nowych ludzi, któ-rzy wyrośl! na prawd~iwych
dtl~la~zy spoleonych, cieszącyCl1 S!ę laslużQnym zaufaniem
wsi. .
WIele bylo skostnienia w aotychc:zasowej pracy partyjnej,
wiele utrwnlaetwa, ktbre nie
pozwalałO dojrzeć tętniącego ży_
cia wsi. Nie zabrakło i wtlaczanla pracy partyjnej w 6zablono_
We, ustalone z góry ramy,

o

NOWEJ STRUKTURZE

ORGANIZACJI PABTYJNYCR
NA WSI
Um~.ić ,o-rga-nlzaeje partyjne,
ucz,ynjJ: Je prawdz.lwyml kie-r()W
nl'kami politycz,nym\ tycia każ
dej wsi polskiej - oto jeden z
g!ównych wniMków nasuwają
cych się 1. analizy kampanil wy_
borczej. Jest to. niezmiernie waż
n~ ta.k:Że z uwagi na to, ż~ ośrQ
dek ,i,.-'!ad.zy t&eJ1owej pr-zcsunął
sIę z gmin;: na gromadę .
Te.mu wlaś.nie celowi slużą
myśl! i wskazania
zawalit! w
InstrukCji
se~uetatiatu
KC
PZPR w spra.Wie strukturY i
pracy organizacji part}'-jnej- na
WSI.

By zrozumil'!t ich sens, za,poznajm~ się
n9.Stąplą

w

ze zrnian<yni, jllkie
myśl tej instrukcji

clektórych byla' mowa wyie' . 1 r~ yc~ego rQzWvju tych
m te 'Zbiorowiska
.J,
orsanlzacJt. W tadnym więc
rt'! ą nie iprZekraeza.j~y~, ~t~ wypadku ani kom.itet ~owiatoelu osób,
C'Z
Plę "',y, MI tym bardmj instruktor
me mole nanucać wedlug I>WO
Wynika z tego, te w iroma.. Jego wlatl mi się J'!dnelfJ '.ema
dl:ie będl!!. mogły iStnieć trzy, a tu zebrania wszystkim organln.a~.et cztery lub Więcej organi- z:acJ~ partyjnym. Chlopi--par~.JI partyjnyeh, Są jednBok prze tyjOlacy powinni dyskutowae
Clez"w gromadO'!ie sprawy inten1! n~ ~ tematy, które kh najiys.ujące wszystkich alom:ów par Wlej obchodzą· RQlą zaś intu be~ w~lędu na to, czy są lj)t"a struktora jest uświadamiać im
cown~karru PGR-u, pl;)' też pra- znaczenie j wagę
niekt6rych
cowmkami miejscowego as-u. problem6w, pvmagać w prawiOtóż w każd~j gromadzie, bez dlnwym usta\ilianiu I rorwj!\~
względu na przynależność do zywaniu tych zagadnień.
o...'1ilan!~cji partyj,:!ej,
\\'SZYKY
partYjniacy będą Się zbierać raz
I tu dochodZimy do ugadnie ..
na 6 tygodni na wspólną oara- nia gló~,ego. N~'Jwa struktura
dę, ipt'Zygotowaną przez KP, Na- orlłanlz:ac)l t?artnnsch na wsi
leży tu prz;rpornnieć że poza wymaga muany stylu pra~y
,~m z,ebrame.m, w K'ażdej Qrga- komJtet6w powiat,J,,":ych. Mię-
n,zacj! partyjnej będzie się cd- dzy komitetem poWiatowym, a
~ywać, zgodme ze sta,tutem na- gron:adz~ą organizacją pł:l'tyj
Slej partii. przynajmniej raz na ną, ~a~ }UŻ wspomniano, nie
mleSląc zebranie pa..'iyjne. NIe m~ lUZ zadn~o pośrednieg,J owyczerpuje to., rzecz. jasna, 'in- gmwa. . Komlte,t
pov..iatowy
nych, form narad, zebrań Skty- sam, mU~1 odnalezć drogę do or~
w6w itp. A więe - re: na mie- gam~cj! terenowych l bezpos!ąc odbędzie Bię narada e;akre-. średD!v nim! kierować. Musi to
tar::y organizacji t)EU'tyjnych da cl}'l1ić w ten sposób, by ro;!w!neJ gromady, lub też narada wk- nąc samodzielność i operatywtywu gromadLk:iego, W każdej z ność organizacji :partyjn;ch :Ja
talltich narad, ~t6re iniejować wsi. Sami (.hl~i najlepiej hępo~l:nlen KP, Winien wziąć u- dą. pod warunkiem,' oczywiśdZJał członek eg1.ekutywy KP.
cie. stałego ,wzrO$lu Ich aktywn,Jści politycznej, wysuwać pro
Pnedstavtiona tu struktura bIerny najbardziej
a:ktualne
nie jest jakirtl.S s,-hematem w dla ich wsi czy też gromarly.
którjT należy silą. WUOCl:YĆ '~S- N!e znaczy to, O'~zywiście, że
cie. Karoa instrukcja, naJlep- KP ma zrezygnować z kierosza n:awet, 'zaWiedzie, jeśli sil:: wania organizacjami terenowy
będz.ie .ją realizo\\'~ć bez lASta'- mi, musi to. jedna,k robić tak
nowIenta" bez ~aJomośd tert!- by nie zabijać ~amodzielnośd:
nu .. To:ez korrlllety powlatowe nie dlawić dYSkuSji, Same też
st,JJ~ ,\Qbec,
poważnej
pracy: nrganiUlcje muszą nauczyć
.
n~Jezy. raz leszcze przyjrzeć się d'JStrzejl:ać aktualne '
wlejsklm. organizacjom partyj- swnlego terenu. By w h'm
nyryt., Byc n:oże n!ejedna t nl~h runku potoczy} s:ę roz~ój orga
leplej lipelru sWoJI'! funkCje ja- nizacj! wiejskiej, komitet pO..
ko grupa w terenowej organi,- wiatow\' musi dbać stale rozzacji _ i na odwrót _ może wój szkolenia partyjneg Q I
si.ę też tdarzyć, it jakiejś gru- sttukt.ja mówi 'wyraU;ie : ~
P!e. wa;to zapewnić samodzlel- wiązku \Jrganizowania
rr;e,t
nQst, me wtł~czając jej w ra-r.lU' raz w miesiącu c:a1ofz!b1':'
\JrganizacJi terenowej, Ta- nych seminariów dla sekretll-I
klch . problemów. nasume się rzy wie.isklch organizacji parh:ez l:ku. Na leh l"ou;trtygni<:- tyjnych Wskuuje się również,
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TAM, GDZIE KDNFEllENCJE

..ODFAJKOWANO"

Teul, kiedy minęły jut ty·
aodtlle, a nawet mie&iące, kMre dJiel1l nIna Efłklady od kt}n~
f_renejl, okawje /tlę, t& nlekt6tł UkJady potraktowały konf...
rłnt.je partyjno _ ekonnm.lcMe
formalniej sprllwa obol.kl kUlt
tów własnych w łych taki, ..
dach jest w dalstym cll!\gu nie ..
doceniana a wnlo..~kl konferencJI polnstaj" w dalszym ciągu ...
wnl6Skaml,
Tak 11p', Radomskie Za.kładY
Rymarakle nie Intetellują' się
zagadnieniem kO$tltów wlasnych, Na 31" wnlłlłków konfe~
rent:!1 \v.t'J1",l\\ adwno w tytle %Il
ledwie 8, Jes'te'tł gorzej tw&ed&ll'lwła

się

ta .prawa w

Młej ..

Rklm Paedfltębl()t"fotwle Remoń
lowl) .. Budowlanym, góll. ną
182 wnlOllkl "reall,.oWlilno dotłd
1-aIMwl.· 8, W ltadórr\$ktej 'WytWórni Pa\')lł1lrOllóW J adzie \)k.
'100 wnlofłków czeka na real!ZłI.~
Clf; nr",: 'W ZWAT 'fv.D, gdllle
!p6

k'$lCerencJl

&

86

wnlOłk6w

ur:r.eczywlstniono t)(lko 'O.

roeuyeb

zadu

pl'ft4uke)',łnyeh • DIano,"" ob--

niW kołatów wlaao7cb,

W

ZAKLADACII

M1ITALOWYCIł I'IUI'i!LNłE

ilU . eh~tnYl!l
lIu!ermy~h.

uj~~ !!~

Z pom<xy

up~a\t.·t tuw
lł1 lk0r'2:ntat

m. h'l. równiet Qb,. l!Il1uktJwskl.

Z.-

tri tm plantc'lt ta"'.,. b.lpkówU rut
IIM.um 1.0 la. 'W roku htet\cym. ta-

O&enłe

dz.ik· . .

lej

I

~~~;~~::'!~~;~~"~
,

.
,,'
. \fo, artoś~J
m:entarza
pa~tę· , .

.

ilMttntl'...il.

prUsta~'it

r.\"

ppodtrq
tr.lft~~'d

111 IlHitnnietw, ukca·
J.3 h. trl.... ulathetn)u I

,_:._,,_,._ egitatorem \lptai.'y traw

.

Spoty~ Się rÓ"'!1 leż często

z pytanl'em: skttd ""'''ZląĆ nasiona
traw szlachetnych na
.
ł~, Trudno . jec'~t.c"'.cc"_' ,.,. l:'l::~~
l

'
~;~I:;:~~~;t~
Jest jedna: trEeba
peol
letka nas-łertne traw łI&1.aehet-l!~.'i·~~h.,~';~
nyeb na grunt&eb 0f'IlYCb. ....

ZADANI4- KP
Rtetelna anlllliZ~«IO
/ltanu - to krok plerws2:y. A
pamiętać m1JSlmy,
że
nie ma
już tegO ł!\cfnLlta, jakim był ko
milet gminny, że
do każdej
~romad:tkiej
organltacj! musi
dotrz~f buwarunkowo sam k"
mHet powiatowy. ER1&kutywa
komitetu ntuai więc dobrze t)G"
głowić sIę,

jak

w

ośrodki

w niej nego dla P-I'zeszkolenia

pokl'Ct(lwać pr.~

tany na
kursach,

liekre~

krótko~rmmQwych

o' DALSZY wzaOST
LICl!B? OIlGA1IilZACJI
I jMtt.te jedno wame ta.danie. W toku t\\'t'lrzenla nowej
'struktury organizacji Wiejskieh
na wsi
komitety powlatow@
Winny ~twOi!.yt warunki dla li·
kwldaejl istniejących białych
!)laM. Na te gromady, Ił jtłt Ich
w KleJeectYtnle n, «dl!e nie
ma podst.awOW}'Ch crp.nlucjl
t'lartyjnYth, anI grup Itandydll~
nale!y skleruwa6
niającyc:h się
swoją
po&tawQ,
etlonków partii - tlIlUez.yelell.
lIstonosty, praeoW8ik6w aparatu handlu, którzy moglibY 00-

k~h,

wyróz..I~~j~~i;:~~i::~~;~

. P."

osiągnięcIa załogi ł szukali
wych d.óg do pomnożenia

..I"",,~.

Odtąd organiuc!a partyjna i
Iderownlctwo- zakładu z t .ekretarze'ln taw, 'I'rzepałlat I cty..
mtortrn tow, Jackowskim na
czele
r!lepmrwanle czuwają
nad rtallucj" uchwa.ł łtonfe-..

rell<.ji,
INACZEJ...
Dla t>rzeelwstaw1e.nla paka·
żemy dzisiaj prae~ 1 efekty tej
O TYM KIDOWNIIt MUSI
pracy w zakladllch, gd'zlł ductWIEDZlaC
niono znaczenie
konferencji
RaB VI miesiącu kierownley
partyjno _ 4!kono-mkznej, a Jej wsiYsUdch d,tałów, maj,tfo-uchwaly stanęły w centrum u~ wie i brygadtlkt orli p&l'\f~l
wagi klerowtlletwa t talOIJI 1 II" technl~&nY zble.railł się fi&.
5Yliitt!malyez.ńle realizowane.
wspólną,· naradę i omawiają
Na konfe\'l.eJlcji partyjno _ e.. sprawę obniżki kasztów wlał·
k~ t,\lczneJ w Załdadach Meta ..· nyah na poRCceg6lny<.h wyluwy<:h im, Gen.
Waltera w dtialaeh,
Początkowo
nie
aadomlu ok.mo alę, te.w lA. wszyscy kierownicy mogli d,o..
kładt!. tym 81!!. dute braki! kładnie powiedzlee o gospOOar-lanledł>anla. Plan obniżki kosa et! na sWQlm terenie. ltnzAdada~
tów wlasnyth w tym okresie 11 beuadnle ręce I twierdzili, lii;i~":;,y.~'dUi~ó;~';;;i;·
llie byl wykcmywa,ny-zamlaat te są "nieprzygotowani do naw
planowMlej obnl!kl () 1,5 prot. j rady". Wtedy wykllzywafJ.o iM!
taklad na K\Jnferencjl mógł si. te, do naradY
hlD trzeba ehł
wWtUlI.e obrtItką uledwie () apetjalnle PrzygotQwywać; win
0,9 proc,
n! nnl w każdym dnIu I. w ka7.-I~;;~~I,,;b,!iW:,!>:;;:I, ~;;·3~~;w;~
Jak \lstalonD glówna pr:a:y- dej goollnle anać dV'kladnlłl
czyna tOOleao stanu tkwl!a W .woje goswd!lł'&two I wioor:1&ć
tym, ie taio." a l'l .."""'t wytslly jak ksttałrujl\ alę u nich kont Ar!!dnl do. tecbnl<:my nie ty W1asne,
ttllU i ni, tntłi'&SOWaU ..tę za"
W osiągnięciu tego celu pouaMlenlem kalltaUQWa.ttła się maa.JQ aflkolenle, które C)f'owa·
kontów .nI swoim iwetile., Nit dziU I Pf\Jwad.., pracowniCY
()r~~\) .. tet:lhnblogU
I dzlalu finansowego. SzkolenIe
stad dute Uo~l brakóW w prO- obejmuje cały kierowniczy ()et
auk<.}l. dute byty takle stany lIonol lntYnl&r)'JrtO"'tecbn\t.zny.
lłOnBdnonnatywne surowców ł aktyw' ZWiązkowy I poUtycmy
materiałów
~nletYeh a t daje teoretyczną :majomoŚĆ
ctlonkowle załoal :nIe nauczyli zagatk1lenla k'llst,tów wl,8.snyeh.
się jenc~ osz.c~nok1.
I następne not'ady. WYkazały,
!;fa k\lt\fetencjl OOdJtte \I" ie kierownic)'! a nawet majs..

..

Je$t ,"zee!'.1\ ehafilkterY$t,'ttfi", tfiI te _kładY. k66fe l\1e W1' ehwalt.
w której
t
IttHl610wo
plan praCY na .{rowie
dalł, caują
si. gospodarzami
.'....'1. lI&I_b wtllOlk6W
7 .'Il!".~'Y'''
• koJlteteMJł I, nie Ił.atab' 1'1 t'iaJb118ł14 łl»'BYsllo6d 1 ustalono na, sVlOlm. Jetenll.......
hum01'loeram
prac
1
ueJ)'ĄiOłlo
bodniel.
l
coraz:
~. IW7ch nl~"1 •
()

~6WlpnO

~~_

nfeJ Uli kg na!lon. za co łUY
!~ ponad lO tyliiteY mtyeh p6wt:i,
m& licą:e . . ta JOe otttł~ tra.,.
ma d11 ł!l1rII'I:uu doU':O;!l;al, lJuą.

neezy móWIU \J SWOkh
kontach wJa.m.y<!h, wskazyWali

W}'kon&nJem

n..,'l'lI

hrJł'ł l:

takłady mają kłÓl'J't" fMWlou f i kwereJloo pU5t(,nsÓ~h ludEi odpowiejuż pl)U IIGbą ukres kon.. ejl ~ ła.k.ie łrudaa4el II dZialnymi &a Ich wykonanle.

W

n~

lble!'at. D'Jplero teraz. po wcjtlf1l,- /idY
,,"'ładu lu4l:!,.,. !Ił katd}'TIl kttlk>.,l -,nr·
chodtf t pomoclt put.llj,UI'lIU ehlcplIWIJ, ni ...·Ił' dotarli lrutrulrtorty Om
lrali !l;uiennej J !,ar:hov4. radt lIeI.IU-

::;: ;';Yd:;;~~;i'

szystkIe

fet'fm:.ji plll·tyJno _ ek.ono
mletnych. PrtYliIotowania
do
konferencji I lIamG ~onferencje
kvSltowały kierownIctwo zakJa
du, aktyw i całą ułogę wiele
prat.)'. Konferencje tapomaly
ułogę z zagadnieniem walki o
obnltkę kOsth'lw własnych t
wyznaezyły
najlepsze metody
w tej walce,

lat Ilatuje

r::llllvm ob. Pkltr !uraEcw.

~~~iuJa:oś~t:;;."'~!t ~:m!r,l~~:=f:"t'

Cl\ InstruktO'rów, by nie bru \r
ni goitmi zjawiającymi sl•.w
groma<!tie raz: na pół roku I by
wlllŚtiwle. po nowemu,
razu·
mieli swoje zadania.
O <ót tu
iddet
Prlł!de
spółdzifJe6w, C2S tM sp6łd.lliel*
~Ó\V i. chlQPów gospodarującyeh W5tYstkim instruktor nie mm
indywldualn.ie; lub organizacje byt jakll'1\Ś uO$Oblenlem "wła
dzy", "odgórnych deeYlU" 41a prowadz:ić pionierską pt'lłtę ut·
w PGR"8Ch, C1.Y w s.akołach?
rnót organlzaeje 'le nie wej- organ!r;atji partyjnyeh w gro- mamia . fUl\d~ntów IJrganlu.dą w skład ~talYeh te. madzie. Jego Nlla powinna ])O- cji partyjnej,
~ grom.adakicl'l I)t',artln legae na inspirowaniu, pobudsa.

cenębralku?

~~

!ladom). łl~ tli idy ~ie p!t"y!!lo l'IIlI. dó
i!c ....1". iehy upra,,'iać Ir ...'O:. S1'v!ul
eo ~~a"'d! (\ 1",111. te ptnll 'I>tIJnji ~~.
~zy ob~ntllley UjmOWali 'Tę dM1a ..
..·t !lu~fI tn'1l' nlłeh~l'!VclI. Nikt
j.dnak ~ chlc~&", !li~ ,,-·ied,J.tl. j • .II: 1[11
de; ttłO ubttt. '" małym I'/ls,od.łt'łł-

mością

Cz,,, z,n".z,

p;t

wykorzystać
wo}ew6dzoparcluc.c°.• _=-,:"
de~ iżkie
okresie szkoły
timowym
należy :~·'~""~;"";~"'~je~:~t~"'~~"="~j~~~;~rl~tZ~~~
!
sUtolenia partyj-

gt'!)n'Uld.zie powstaje gromadzie, od nastrojów
. teren:aw8. ,~romadzka J)a;.!ujących.

POP. Qbłjm1e'-ooli ter~O\\'e or_
ganiz.acje partyjne z dotychmaSGwych gromad, połączonych 0becnie w nową, większą grama_
d~. W camach tej gromadUtiej
organizacj i terenowej zo-staną
powQlane grupy .partyjne: jedne
- chłopskie, zlocone z rnooków
l karulydat6w partii zamieszkaIych w dMej wsi lub przyślółku,
inne - uwodowe, skupiające
nauczycieli, sk!epowYd1, pracowników młyna, tartaku itp.
A jeśli - zapyta ktoś mnie we wsiach t~j gromadY istnieją
jut sam.odzielne: orga.nizac}e par
tyjne, na przykład skupiająCe
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~edarsl ...·ie

~.~ ~ KrtY!t~"ie k WOhM"', (~.

IdZlĆ
~ lące
~nnJeJstyc:h
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kaŻidej

jedna
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I;·~i;.-:;;~;';:;-·kj.t,:;,;;t;;

cydować
w re'_epty.
zaletnQŚ<:!Trzeba
od waw strukturze org/lJlimcji partyj- Cle
Ole ma
runk6w lstnlejąeych w danej
neJ na wsi
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przedśwląmczne

Dobl'lII zaopatrzenie
a.

STARACHOWiCEl
K!:>.'O .. Stl'" - ,"Obroft~1 trcta" ....
tllm pred. [HdtleckitJ.
Kl~O .. Robmnik" - .. Wilhelm Tell'"
- f!lm prod rranc.·wlolkJeJ
WLOSZClOWAI
Kl~O .. Odlńllr" _
nleel)"Mł.
CHMIELNIKI

MHD

IdGl1:lJ'fil maJdem II"bU:l:aJĄc~h &.I, !iwt", Jet:t. wrmotony
ruch, Jakł cd Irllku dnł panuje we wsZYlItkich Iklepach
handlu. llIPOIecznłOIle&"O. Setki ,Mpodyń domu czyni" w
KISO ,,!\c~'! tycIe" _ .. Kobiet. do· nich śwłą,teesoe Bakun, &aoPAiruJ'łe st. w zwiększone Ilo.ci
taymuJe 5b~'I" - /!Im prod. etec:ho· M4kł. całml I buI.1eb 4od ..'k6w. nłe&będnych do pleezenla
!lowaek;!J
smaemtycll_ claat, babek, wrlów Itp.

W

Jt:DRZEJOW

KIXO .. Odynia" .. Cb!ńlkl
- /;:m prod. ,adrlecldeJ,

tyrk"

PI~ClllW,
~~

1\1:-:0 .. Bajh"

_

"Ul

cyrku"

, !i!m prod. ndlle<:klej.

OPOCZNO:
KI~O

nle~j"lI1Ie.

.. NfU." -

BUSKO'
K!~O'

.. Zdtój" -

,,:'{~cł~'ody

,\'U b"

-film pNm. l\RD.
PłONK!t

Z pntYjemnokią
motemy
stwierd.tić, co zreslU!,
potwier·
&llią w rozmowach gospOdynie,
że
nasz handel uspolectoiony stanął na wysokoścl udania,
zaopatruj_c .sklepy VI dosta*
leezne ilości artykułów żywno
ściowych. Będttc w
ubiegłym
tygodniu w Skarżysku, naoctnle
przekonaliśmy Irl-=, jak wygląda

Kl:-lO .. Chemik"
"Koblel! de· .zaopatn:enie sklepów MHD.
trt)'muJe 11o~'a" - film prod. cleello.
slowa<:kleJ.
ajwainieJtil.!ł.· pozycję w
SANDOMIERZI
zakupach
prz.edświąte-cz~
KI~O
,.WI~ła" _
..Oumek I {)On· nyól klżdej gospodyni stano~i
mąka i .~ukiec. Nic też dziw~
alem" - film prod. radtled!eJ. _
'nego, że te właśnie ati}"kuly
KOr;SKIE:
cieszą się ogromnym
popytem
Kl~O ,,5181" •. Pr~ludlum sh,,-y"
i na nie właśnie ZWTÓCOtlO $zcz;e
_ IIlm .prod. Irall~uskieJ.

N

OPATOW:
tO:'l:O .. Odra" .... n!eetynnl.
KOlIENICEI
KI="O "Znic!" - ...~lol"le płr:mlt" li:m prod. radtle<:ki!:l.
OSTROWIEC
KI1\O ,.Przodownik" ....; niettynne.

g6lną uwagę, planując
zaopa~
łnenie sklepów, A o tym, ie

.!utykułów

nieeh

tych nie
cyfry,

braknie,

świadczą

Sklepy MHD na okres przed~
SwillU!amY ott%ymały do sprze~
daży t l ton miłki więcej niż
zwykle. W l.eL zwiększonej puli

najWiększą pozycję stanowi mą
ka "Wrocławska" - S· ton. Pozostale gatunki mąki jak .. buł~
kowa", .. k!-'UP<=Ultka" i

"luksu·

sowa'~ zostały zwięke2.:0ne 1'0.2

e"'" P~~tą~ audy~jI. 5.05 'i\1ado· tony,
5)0 Audy~Ja..:dl~ 'O,'~J. 5.23 Mu·
Podobnie dobru pnedstaW!1I
~·ka. poranna. SAS Gimnastyka, 5.5~ si-= !aopatnen.ie W cuk1e-r, kt6Sygnał tH!U.
600 Stan pogody l
Il"'l~d.

I tak np. nie powinno

przed
W

'0. bo-tę I niedzielę od. byly
w Zakopanem ostat·
Ole zawody przed mlędz;y
narodowymj występami kadry
narodowej. W sobotę biegaczki
I biegac7.e rozegrali zawody na
dystansie 8 km i 12 km w DolJ·
nie PięCIU Stawów. W ZakopaTlem nie ma ani odrobiny śnie·
gu. W J.'vgoni za nim narciarze
nasi udall się w samo serce gór,
gdzie pa'lują doskonale warun~
ki śnic-2r)we.
Pierw"z", na shlrt stanęly za·
wodnicz!,J. Stoczyły one ws-paniałą walkę, z której tym razem zwyclęsko wyszła Bukowa
z Kolejarza przed kadrowiczkll
Kneptowaką_ Obie Uiwodniczki
wrkaz:aly w tym biegu bardzo

drożdży, musztardy,
proszków
do pieczenia, olejków, ka.pus-ty,
ogól'ków, marmolad Itp.

p j~~~n~mZ~O~!~~~~i~a ś;~~~

brakom, które ni€'$te~
ry znajduje 6ię w sprzedaży \\' ty można zauważyć w sklepach
różnych asortymentach, jak np MHD. Jed·nym z nich jest brak
"kr)'ształ",
"puder'" "kostka" cukierków! pieczywa rukil.'r*
itp.
niczt!-go, a więc artykułów tak
le jak ~\"szystkim wiadomo, bardzo luhianych przez dzieci.
do uPieczenia smacznello Zapowając się z rozdzielnikiem
ciasta. nie wystarczy mąka i cu· na cukierki, motna by są<l'Lie, że
kier. Potrzebnych jest do te(lo nie powinno ich w okresie
jeszcte wiele Innych arlyku]ów, prz;edświątecznym braknąć ~ w
jak np. maslo. I tu motemy Skarżysku, gdyż opIewa on na
gospodynie 'Le Skarżyska za· dość duże ilości. Cóż jednak
pewnić, że dzięki dobrej pracy przyjdzie
komu z rozdlielnika,
działu spoży"."czcgo MHD, ar. skoro WPHS nie reallzuje go,
tykulu tego nie braknie.
dostarcz.ając do P.1HD zaledwie
k
Pragnąc zaspokoić potrzeby 20 proc. zaplanowanych cu ierkoosumentów,
kierownictwo ków
MHD zorgan.izowalo skup n:ta
Brak równiet suswnych owoI:la 1-e żródeł uiecentraJizowa~ ców,
powidei
śliwkowych
nych, t.~n. bezpośrednio u chlo-- (\VPHS powiedziało, :t.e nie o·
pów. Zamierzenie to udało się, placi się ich sprowadzać z Jur*
Zakupiono wiele masla osełko- ko ....'a pow. BU8ko) kons-erw ryb~
wego, którym zaspokojono po~ nych, wędzonych ryb itp,
tnebr t?nku mieJscowego, a na
Do świąt p01.05talo zaledwIe
wet przesiano do innych mia~t, t kilka dnI. Okres niedługi, ale
jak nD. 1 tonę do Kielc.
JI'"$".1.Cle wystarczający, aby UlU.
D
Ska' I;. ,
h P
P.odobnie MH w
rzys.u petnić braki w sklepac. rz}"*
rozwiązał sprawę
zaopatrzema pusZC7.amy, że WPHS I Centraw mak, którego w ubiegłym ty~ la Rybna w,ezmą sobie te ~ uwagodniu !'prudano ponad' 2 tony. !\i do serca l jeSZC1,R w tych
Dalsze BOa kg. maku będzie rJ.U· dniach uzupełnią brakuJącr toc()ne do sprzedaży w tym ty~ war. Zasłużą sobie tym na slogodniu.
wa uznania re strony gospodyń
Z dalszej rozmowy dowie· ze Skarżyska, którym ze swej
dzieliśmy się. że i innych arty~ strony życzymy smacznych i u.
kułów je5t w sprzedll.iy d05YĆ. danych placków.
ZoJ.

międzynarodowymi

pośwlęcić

A

dobrą formę. Z powstałych
wodniczek na wyróżnienie

za·

za·
sluguje DanlelÓWDIl. i Marusa~
rzówna. Wsz;ystko wskazuje na
to, że wymienione zawodniczki
stanowić będą trzon kadry na·
rodowej.
Jako drugich na Gt.arcJe ujrze
łiśmy biegaczy.
Starwwali oni
na dystansie 12 km. Na starcie
nie zabrakło nikogo z czolowych za ...·odników. Stocz;yli oni

szedł BukowskJ
dos kona·
pojedynku
tego dzięki
1.W}'l;"If.;sko
wy·
lemu finiszowi.
Konkurencje w PięciU"'" Stawach staly na bardzo wysokim
poziomie. Tneba przyz;nać, ze
lak bie-gacZlki jak i biegacz;e są
przygotowani do sezonu bez za·
rzutu.
Na Kd~prO"~!)'m Wierchu odbył się po raz pierwszy w tym
sezonie ..slalom gigant. Miał on
350 m długOŚCi i 35 bramek
przy różnicy wzniesień 200 m.
W
konkurenCji
męzczyz;n

ekran6w
Jzcug6hte sceny prtl!Z jazdę
6.55 Program d~ił
aparatu, dając widzowi wrażedziffinik poranny
nie, że to on sam chodzi po
1.13 ,~\Ulrka p~rai.ln~. 7.ja Stan pog()·
)}
.zamku EIslInar, wspina się Tla
dO' 1.«1 Wi~clomośc!. 1.5{l AudYCja
mury, Z wysokolci ~pogląda Tła
szkolna dla dli~ci star~tY~h. g.IO Mu·
1m kto Lepie; zna Sukspi.ra, w5ZlI.łtkie mne uczucia ł Tla te; odmęty morskie, spa.crruje po
lyka ~ol~h. S.OC1 AudY<:ja sz~oln~ dla ~ lekttl1'lI i tl!at1'u, tllm prędze; drodze f1ie tylko nie .tdra.dza sla kruŻgOflkoch, spotyka różne o'
Ida~ ,Xl. g 4~ .ola prudszxoll - ~:u: zde: sobie .!prawe z trudno$d, bcńc!.,. ale wykazuje mtldrość, soby i _ po drodze _ pod~:~;~::.k<\~;~~~ń,ti::.yl..a·ll.~o·(~ud~~~~ ;akie p"zed.t;ta~ia .,/lD.tizacja f.U: .ri/ę i wytrwaffiU,
patruje tragedię, ro.tl111l wa jącq
Hkolna dla kiH I j II. 11.25 Przeg.!td mowa jego dnel , tllm łatWIej
"Na ctym polega trudność się M kr6lewskil"'l
dworu.
p~a5Y stol~~tneJ. H.JO ,\\utyka I ł~u'l 0c:eni .wielk! S,,!kCI!II. Ol/vi.era. pruniuienia
Szekspira
'!la prz'J tej metodzie la.two bVlo
alnaki. lU? Sygnal cusu. 12.().l V.l~. HlBtOl'ttJ krolew\Cza duńskiego ekran? Truba bIJe tak wlJbit~ p08więcić Szekspira dla obra.
porażka
de>mQśc,
12./0 Ut ...·ory altć"'ko"'! od przeBrlo 300 lat WZ1'UU4 wi~ łtym Bzekspirolog~em, jak. Oli· zu. A wIalnie zachowanie w8pa
127i PolskI! melDdle g;a Pol~~a,. K!- dz6w ł. jest ntflD1lcurpa!!.ym vie,., ażeby tachować Tlie tlJlko nialej f"6wnowag! między e'
P~!8 pod d)'1". F. Dtwtano\losmgo źródl-em ł1o.tchnienia dla ntllll'e, piękno, poezję i mqdro8ć łlów, lementllmi wizualnymi, ,łowem
II'
~~:g ;~~~~r!~ ddl~ia:Sk~3·~ut.~~:rd~a
teat;li1tłtlch.::k~ .tuko... Il:l' nit .tah"a.cI~ przy tym Wła.8· i muzvką z/ożyło Bię na ten
dZie:1 16 ryj Wiądommicl. l!i.(l.3 Audytjł :HI dla; tej tra.gedn rózftllch j01'm ciwej fit77WWi wymoWlI, to zna~ nieprzeciętny film.
9:! (:1:1, 3,0, 4:0)
h:~tnr;"ttna. lEM Koncert rO!r)·"'·:'o· oraz _·dl,,· wklkieh Il:ktMÓw, czy nie przestać przemawiać
Olivier w roli Hamleta stwo":'l. 1545 t:"'t."();)" na klarnt!. J1 00 Z ktorzy rótnie intl!"1'Pl'/!tujl( rolę językiem
obratOWO'ruchowvm, rzv! postać, o której dlugo po
Rewani:vwe spotkanie GórnitY:;lł Z""lą!~U R,dli!~kiego, 17.,;0 .. Z- Hamlet4. K/lżd4 epokll ttDMZy file gubiąc oczywiście oodlnego opuncumu
kina. nie możfla ka z hokeistamj szwe<lz-kiego
m~lodl,ą ! .plo~e?4 pne~ świat':- J8.2/l w/amIJ !c,oncepcję dzieła Szek,· IzekJl"pirow,kieao
charakteru zapomnieć. Przeżywamy glębo zespołu Hammarby IF zakończy
za'ład~a h\~;ac"". IS.I'> Odpawladam, ])ira CI '~rożn01'odnoit oprawy utworu. Swiętnym pomyslem ko dram.at kocha;qcego Silna. i lo się zwycięstv.'"em gości. Gór·
~~~~at:~.~) ~\U~~~~"·~~~ry~.~t::~~I~~.~ sce~'ictntj obe,i,mu;e zar6w\"\~ nil przyklad ;ut rozbicie dlui:~ bezwzględnego mtciciela, ,ub- nik wystąpił w skladzie wzmoc~
Alldvri! Ii!~ "51. ~J.OO SUM pOiody P"tlmitlltD, l!:bhzOtlll do epokI nt/ch monologów, objainia;q- telnego kochanka i wiernego nionym zawodnikami Kolejarza.
I rl;i~nnik \\iettorny, 2~30 Konceń Jlze-kllpif'owskfej (umi".t deko- c'Jch stall duuI,I Hamleta. W us- przyjaciela, człowieka tak tra. Pierwsze minuty gry przynoszą
~vmioni~!ny u' wykonaniu
Wlełki~J TaC;! _ napa • .co 'cena pned- t~h jednego cziowieka mogiy* du dolwiadczoneao pruz los, gómikom
wyraźną
przewagę
o;.kie~try
5ymfonktncj PR. ~1.3~ atawia). da~; d_kMacje jak bv one bvć nużqce. C1 gdy cz-ęś' którlJ choć stracii wiarę w W tym czasie GansinJec w 15
Wlerm "':. Tunna"'~J w prI8J..lad!i~ na;bardzid .ltJIlowe i ft.aturali~ dawo wypowiada je Hamlet, a świat I ludzi. do ostatlliej chwi- minucie gry 1.<lobywa pl(~rw.
tię:n7~j~~,kl~:I;d~e~?ło,,~;·.i!.~r;~i:! $~~eznl!. o.t do umiellZczlJI\i~ ak· częlciowo narrator - reżyser li zachowa l godność ludzkq i S7-Ą bramkę, uzyskUjąc tym ~a~
$tl<>rto":~' 22 10 R~i1a1 "'iolon~~l"uT
e11 na tle koklr. % ~tMamr. w_ ma więk.sZq swobodę li! budo· królewską. Dużo motemy pisać mym prowadzenie dla Polski.
2"2.30 ,\lU!;'~1 lafleCtna. 21 00-2:>.05 strojach Wł"pólczelN\1lch. Nleza~ wanlu scenll tak, abv zająć oko o poszczególnych scenach i nie- Tylko pierWsze minuty optyml*
Ostatnie wiadom,,!,!_
lan.ie jednak. od t/lk różnych widza, nie rezygnując prZIl tym wqtpliwie odbędtie się w;,-6d slycwie nastroiły publicZJ10BĆ
zmian fOł"malnVch, t1'dć pozO"' z tekstu.
widzów dużo dJjskugji na ten po czym goście całkowicie opa.
. - - - - - - - - - - - . I l t a j e zawue Ż1Iwa. bez względu
Dopiero- patrząc na film Oli· temat. Zasługą Oliviera _ rezv- n"0wują sytuację odnosząc wy*
ne: to, cł1l (;a.k to blltCa'ło p1'"ze· viera.. ulwiadamiamy ,obie, że sera jest lo, że nie umniejrtajqc sokie zWj'cięstwo.
.szczęd.~
waż.ił! w c14QU olltahlich dde~ Szekspir .. widzial filmowo". po ani kaleczqc
SZł.kspira, siwO"I-;...._ _ _ _ _ _ _ _......
.~cio!eci) H4mlet jest uWł1Źan y p.rollu jak gdVbll przeczuł. że rzyl piękny film Ił umiai poka.8spedarką
%4 czlou!iłlkc Błabego, bez wott, kiedyś będżie możliwe takie u- UIĆ wielkiego dramaturga w i . ·
OGUISZEIII~
niezdotn.$go vuciw.tawić .. ię kazl1wanie. bezpośrednio po '0* dzowl w taki spo.6b, kt6ry 0'0 _
••
erKląelektrJczaą
trudnołciom tucia, - CZJI tei. bie, miej.c najbardziej od/eg- '1l!ewqtphwle zachęCi do zawar- SYGNET mt!k!. tłnty ~lI"ublnno 15
Jak. to J)Ok4uł Olivier, Hamle-t! tllch i - akcji dziejqctJch się CIa: z 101m bezpoJredniej majo- IIru~nla n. (,aole DU"OrlN: IO"'aro"'y_
konsekwentnie zmierza do ;ed- na różnych p/a' nach. OliVier, mok! lub odnowienia starej _ Slenklewkll. Zn~lutt P(n"t o l·'.. ,ot
fłego cl!lu: pomszcił1ti.a .mierci nie mO'lltuje
swego filmu w przez kBiqżkę,
lO w)'n'l'!ro~~enl~m na BdrH: S'der
0;C4. temu' podpo1'tqdkowuje zwllkłU sposób; lqc.tll on poS, H. M.
n~w.~I·II~ 11 - WI~!~ «I,lep\OO6Q.G
6.40

Orkiestry

d~te.
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Kobiety slalQm gigant. l. Ku~
blcówna AZS 1:43,2, 2. Bujak
AZS 1:51,OM, MATZENAUER
-000-

Nowa placówka PYT·K
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t~ urudlOmllH punkt akupu.
renowacji I spnedlty
... Radomiu przy ul. l·go Majo ~r 27.

d,
maszyn

biurowych
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CZI.al 1111

It _BilE
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"

S,
l
l

PSS _ Oddt:&1 Artyku16".
h'l~tectnym .... prowadtila

Prlel\"lplD~'ych

w Kielcach,

VI

okrc!le prted·

k,

Sprzeda:;t; towarów
wopakowanlu !łwlątecznllJlm
dla

Inst~1u(Jl

I osób (ndywld..u.Blnych. Zamówlenlm ra

p~akl

upomlnko"e

pnyjmuJ" oltel podane sklep;-:

Nr.
TEKSTYLNY
II
ODZ! EZOWO·KONFEKCYJNY
OBUWNICZY
"
PASMANTERYJNO·OAlANTERYJNY"
GOSPODARSTWA DOMOWEGO

&7 ul. SlENKfEWICIA Nr.
60 ul. SIENKlEWlCIA Nr.
70 ul. $WlERCZEWSKIEGO
6~
ul. SIENKIEWICZA Nr.
H ul. SIENKlEWlCZA NI.

22
28
Nr.
~2 B
M

Urmlka z h.kelslami
tlammarily

:-w

,
Z
P
Z

POWIATOWA WIELOBRA\'ZOWA SPÓŁDZ1ELNIA
PRACY TJSLUG RZE,\\1ESL:-:ICZYCH W RADO ...... IU

stoj<lcą

na bardzo wysokim po.
ziomie. Zwyciężył bezkonkuren
cyjnie Kwapień, O drugie miejsce wspa~ialą wal~ę. stoczyli:
Bllk()wskl, KarpIel) Zięba, Z

<I.
Marusa.rz KOlejarz
1:30,7,5. Pękała Kolejarz; 1:31,0.

1 :2B,6,

WYNIKI
Kielcach
(bieg na 12 km). 1
Kwapień Gwardia 45,55, 2. Bu·
Hka dni temu powstało
kowski C'WKS 47,00, 3. Karpiel
nowe! koło PTT~K przy.Za.
CWKS 47,17, 4. Zh:ba CWKS sadnlczej Szkole Metalowe) w
48,16, 5. Gołąb CWKS 4B,25.
\ K!elcnch. Na ~Ierwszym uroKobiety (bieg na 8 km). 1. czystym IebraOlu tegl.) kola seBukowa
Kolejarz;
30,12,
2'. kretarz; Zarządu Okręgu PTI-K
Krzepłowska Gwardia 30,20, 3. tow. Jędrzejcz~k wręczył tam~
Daniel Gwardia 31,51, 4. Ma* tejszej m!adziezy Górskle Odrusar"ZÓwna Kolejarz 32,20, 5. ?-!laki
Turyst.yczne.. Koło to
Bukowska 33,25..
z.rzes.za czlonka.\\', ktorzy. woby
Męiczyżnl slalom gigant 1'111 juz 24 GórskIe Odzna·kl Tury
Clapta.k CWKS 1,26,5, 2. Zaryc* styczne j Jedną odznakę tury·
ki CWKS 1:27,8, 3, Roj AZS styki pieszej,
Mężczvzni

między ~(}bą porywającą walkę

I

zawodami w Zakopanem

zwyclętyl CIaptak,
który znajduje się w doskonalej formie.
Slalom kobiet pod nieobecność Kowalskiej z;akończy!
się
zwycięs\we!m
Kublcówny. Jej
koletanka klubowa Bujak.'
jadąc jilk z;wykJe bardz;o ost~oz
nie uplasowała S!ę na drugIm
mIeJscu.' Grocholsklej udał SIę
pierwszy pnejazd W drugIm
miala Dna Jednal: upadkI l Ole
ukończyła go,

Się

brakną~

;::--=:.:.:;:;:.-::-_:-__.:...____.:...__...:..__.:..._.:...:-.:...-;.:...______:-:-

~,~:~;~~a. p~~~:i~n\a~~~a::\lU~~~o~~;~

Ostatnie próby kadry narciarskiej

W Skarżysku zasłużył na pochwały
ze strony gospodyń domu

w

",W
Wi

de
Z d!1iem 17. XII. 1954 r. uruchomiona została regularnI linl./l
ekspressowa P.K.S. do pnewoz;u ładunków masowych i drobnicowych na trasie Kielce - Ostrowiec, Ostrowiec - Kielce,
Samochody kursować będą w środy i piątki każdego tygOdni.!.
Zlecenia przewozowe pnyjmują:
Ekspozytura P.K.S. Kielce, uL Sienna 4. tel. 15·50.
Ekspozytura P.K.S. Ostrowiec, ul. H. Sdwickiej, teJ. 491.
438-K

Central. Produktów NaHow)"ch • Biuro
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MikOłajczyk uciekl, znacz;y kiepsko - zastanawiał Ilę domorosły fijozoJ. - Jak bocian z dziećmi
opuści gniazdo. znaczy: chata spłonie,
- Może i ty uciekniesz, tam na deble wlaśnle
cukaj_ - drwil z;nudzony Kozak.
- Mnie nie ma gdzie udekać, ja tu urodzony, do-kąd % domu ucieknę?'
- A Mikołajczyk przecie też chłOp, taki jak ty
naltawał Kouk.
(, Ja~i 'on tam chlap - powątpiewał filozof,....
W\mleście Itale żyje, uczony.
daj 'za!lŁczekał ples, ludzie natY.chmiast podrywali si-= z ziemi. Leżeli w butach J płaszczach,
t ,automatami pod ręką. Na stryszku Czuwał dodatkGW)' war t ownl.
·k S a t yr przysuwa I 5Ię d o rozmawla.
jących I cicho, oglądając się na Derkacza, mówił:
- ZIma idz;le, to fakt. Będzie deź:ko,
Chłopi, milcząc, patrzyli nieruchomym wzrokiem
w doje dymu snującego się po izbie.
-

( lot) .,.. pimil.(komenda.ndel - porwał"::.i, słuibjjc!e
Kozak, - Dniówka tu taka, te lepsze', nie znajdzl!~my. Dom samotny, wieprzak, to i owo - zerkał
ogniście na zarumienione dziewcu:ta,
- Za blisko torów. Wymarn:. Zajrzymy· tu kiedy
do pana - zwrąclł się do gospodarza.
I..
_ Panie oficyjerze, dziś to nikt' następ,nello dnia
nie jest. pewny - mówił ze smutkiem gOlpodarz.
ważąc w ręku sporą szynkę. Aj; tal było- bić,. Za

dw~ tygodnie"miałbY dwieś§je~kUf).

Ludzie, obl.ja~jąe sl-= o ściany. ~wychodzili niechęŁ"nie nli podw9rze, Koz;ak tegnał się żartobliwie
z bIJinlaczkaml.
' - Nawet dobrego słowa? K bw:laka polskiemu
pa!'tyzantowi~
{
~
Mlasnęły dwa cmoknięcia
zaw.l'ltd~one dziew·
ctęta skrYłY się za plpc:
I
_
Przemaeasz to IIwoje zafajdane tYcie - nekł

dod.!~~to;;~~ż~eO~da~I:~~ ~Ij!rz~:a~~~;z;~ęd:~~

~miem,

_ W gO$!)Odarce ciężko, Baba t dziećmi lama zo·
stala - bĄkaj któryś.
- Nikt Wag .nie może zatrzymać - powtarzał
Satyr.
Chlopl mlJcult, jakby nie słuchajl\C Satyra. Ale
wiedział przecie! dobru, że pod sko.rupą obOjętno.
teł pulsuje ta sama uparta myśl. Za nyb_ prÓllzyl

gn;;::.~~e p~;~~~użyt oczy.

- PodskakiJjesz7 Jeden jut raz pods-kaklwa1...
Na wschodzie inlękło zaqlglone niebo.
Oddział w asie potyczkI &toPniał o potowe ludzi,
Po paru dni.ach przYSZły wrldomo€el, że zglne!o
trzcch'mlllcjan~ów f ubowców. Nowina ta niewiele
magl.8 poele:sZyć. Oddzl.ał znów Jiabowo był taki,
jak {)17ed koncentraCją.. Ludzie ódpadaJ.l, jak 'spa~
da'ą,z drzewa/stoczone przez-robakl jabłka. Coraz
clęŚclej zdarzaly się' niepoŻ4dane dyskusje J)\,lityez~

n•._Cml.e
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.aplero,y, rozmawlaU ~1!,hO po

"laeh,

~r~.1 ~~ I "'t~nllll

I

w powietrzu. tanim

dotknąl

dzilo. się pod "Wp!YW~m przerataJących snów. Satyr
wr6clw~zy na swoje miejscę,.~Jądal ukradkiem
:na De'rk~, który s~ał, przYkrywszy tlzynelem
głowę. GodZinY wlokły 8!-= wolno. Potem nadCiągnie
mokry, .wJ~tr:zn.y wiE::czór, potem m/llrsz błotnistymi
dr?Sanl!, Clę~J{!, dU5my sen j znów puste, bezna~
d~ejn~ godZinY OCZekiwania iIla jałowość przyszłe.
g" dOla. Spod Derkaczowego szynela zwisała Drz;y.
kUr<!z.ona ręka. ~yły nabrzmiały pod śniadą IIkór",
))Okr} tą ZmlN"1,:wlOnym włosem, Palce porusUlly się
J?fzez sen, jakby przebieraJy drobne ziarenka ro..
zań.ca. Satyr, patrząc .r. a lę rękę, tzuJ swędzenie
pol!cclta. Na wspommenle 7.niew~gl poczynał się
w. nim .burzyć gniew. Prr.ewrat'al IUę szybko na 810*
mle,
sŁOZelnie
De<r.k. 1.l511uJąc tli1.amknąć
Ln i be
l powleJei. Al, iml-h
.... ~
uszac~~za, na '1} y
zcze ny śmiech brzęczai w

nocy,
~u, l

lopot

.'''.>:d,l,

jakby
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KONTROLERA TECI1N1ClNEGO utrudnI od urn Poklpotylurl p, K. S.
Klelu. WarunkI pracy 1 illity do omówjenla '" Otła!e Kldr, ul,
,klogo 84.
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Domyślll filę

"'E,"

~;~m:'ZY$tklm,

&eosu ltIdagacJl
Derkacza."
- Ano filc, nie ma ~Ię co nad tym zaJltanlWllać.
Uciekł I tyle - mówII, stllTajl\c się przybrać ton
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Zap~d~ wczesny. mro.k. Derkacz otworzył nery
I przec11lgnąwszy fOlę .kJlka raty, wyziewnł ~esMę
~;~~. Kazał przynieść lampę, Potem kiwnął na Sa~
_ Chodź no, pogadamy.
Satyr posłusznie stanął przy łóżku.
_ SIadaJ,
Usiadł, oo-&uwaj., "'"
_'o PIUlCUl. O......k'- ~1 ...... _
ł j
.... 'J " . . . . . ", ...
ną eszcze {"az I zaczął Uł>Pinać guziki kOiZUH,
- No, co powiesz?
,

_ ,ĆYkona zalatuje od debie .... mówJl ttlaClĄCO
Kmk. CZYści.~1 ~plÓClenklem wyjętą r. pistoletu lulę.
- '~OWąeb"l siebie, To bardZiej pouczające.
nledbały,
OOOk.' Jltlumlonym głosem 1.Jlchlehotal Cichy.
_ To dobrze, że tak myślisz, Prędzej czy p6źnlej
Ciężkimi Il'ękaml oojął podkurczone nogi I patrzył
musiałby uciec, jeślJ nIe bylo pomOe!y t zewnątrz.
przed slebl", pustym, jakby martwym wzrokiem.
Rozumlt'f.z? Naszej sytuacji to nic zmienia, PoZ ku~łlln dolatywało :zapalczywe pianie koguta.
smutniałeś pewnie?
Po koncent.racjl niewiele
KOjec by!. um;es1..czooy pod piecem, w obs7.em!") .llmian. Teru stradlJśmy polowę ludZi, No przy.
nyży. W
kiedy ucichało•. d~egały lI!amtątl
maj się!
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